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 رقصنده با تاریکی 

 یاشار شاکی شده و گفته بود حالش از خر خوانی هایمان بد

 شده

یچو من هم بیشتر از این نمی توانستم با او موافق باشم. ه  

 انتظار

 نداشتم واحدهای درسی ام این طور کمرشکن باشند... امتحان

 درس ساختار داده ها مثل یک کابوس بود و سوال های شبکه

 های عصبی در ذهن خسته ام هنوز به پایان نرسیده بود. تنها

 امتحانی در تمام عمرم بود که ورق اضافه گرفته بودم و نگاه

 خون

هنوز از ذهنم پاک نشده بودآلود و خشمگین همکالسی ها  . 

 حتی

 سیزن آخر گیم آف ترونز که برای شستن خاطرات گند

 امتحانات

 .کنارش گذاشته بودم هم نتوانسته بود کامال حالم را جا بیاورد

از همه بدتر این که بالفاصله بعد از تمام شدن امتحان ها 

 آواری
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مه ای سرم خراب شده بود که به زحمت از کارهای پایان نا

 سر

 و سامانشان داده بودم. وقتی یاشار گفت یک مهمانی برویم و

 .خستگی در کنیم همه موافقت کردیم



وقتی یاشار گفت مهمانی به مناسب تولد فرنوش برگزار شده 

 نه

 نگفتم... چرا که حالم از کتاب و درس بد می شد، احتیاج به

مهمانی های فرنوش حرف نداشت! از استراحت داشتم و البته  

 طرف دیگر یاشار خیلی تعریف دوست جدید فرنوش را می

 کرد... از تیپش، اخالفش، وضع مالیش می گفت و خیلی

 دوست

 . ...داشتم بدانم فرنوش چه کسی را انتخاب کرده

 لباس هایم را روی تخت پخش کرده بودم. دلم با آن پیراهن

 یقه

 دلبری کرم رنگ بود اما

 پیراهن آبی نفتی ام روی کمر گشاد می شد و می !

توانست برای این مهمانی مناسب باشد اما قبال لباس را در 

 یک
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 دورهمی دخترانه پوشیده بودم و عکس هایش را هم در

 اینستاگرامم به اشتراک گذاشته بودم. مهمانی ها موقعیت

 خوبی

عکس های شیک و اصال قصد نداشتم در بودند برای گرفتن  

 این

عکس ها با لباس تکراری ظاهر شوم. شاید یکی از همین 



 عکس

ها خوب از آب درمی آمد و محمد راضی می شد که بعد از 

 سه

 . ...سال انتظار یکی از عکس هایم را الیک کند

 ...البته سال پیش یکی از عکس هایم را سهوا الیک کرده بود

و موزه مقدم که یاشار از فاصله ی دوری عکسی در خانه 

 ازم

 انداخته بود... و خب محمد قطعا از آن فاصله خوب مرا

 . ...ندیده بودم و عکس را الیک کرده بود

بعد از آن به مدت یک سال گند قضیه را با عکس گرفتن با 

 آثار

تاریخی و خانه های قدیمی درآوردم... از دور، از نزدیک... 

 اما

قصد نداشت افتخار بدهد و عکس هایم را الیکمحمد دیگر   
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 کند... با دلی گرفته فکر کردم که بعضی شب ها وقتی قبل از

خواب روی تختش دمر می خوابد، در تاریکی گوشی 

 موبایلش

 را

جلوی صورتش می گیرد، با بی حوصلگی لیست هشتصد 

 نفره



 ی

یین می کند و از روی اسمم که رد میفالورهایش را باال و پا  

 شود

 "این دیگه کیه تو لیست من؟"از خودش می پرسد 
 اما خب... هنوز امید داشتم! از عکس گرفتن گذشته، محمد

 رفیق

 فرنوش بود و گاهی به مهمانی هایش می آمد. پس یک بار

 دیگر

با وسواس لباس هایم را بهم ریختم... اگر قرار بود محمد آن 

 جا

باید سنگ تمام می گذاشتم باشد ! 

 پیراهنی مشکی با آستین های کوتاه را انتخاب کردم

 موهای بلند و پرپشت قهوه ای
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 تیره ام با آن آمبره کاراملی اش کامال پشت لباس را می

 .پوشاند

 با یک کفش پاشنه ده سانتی قرمز تیپ قابل قبولی پیدا

 .میکردم

ن در اتاق باز شد. صدایناگها  

 :آرمین گوشم را پر کرد

 !بیشعور! هنوز حاضر نشدی که-



 .جیغ بلندی کشیدم

 :صدای فریاد راحیل از هال به گوشم رسید

 ...شراره! آروم! همسایه ها می شنون-

 دستم را جلوی دهانم گرفتم. بی اختیار برای لحظه ای گوش

ارش همسایه ها ایستادم... انگار هر لحظه ممکن بود صدای م

 به

 سمت در ورودی خانه را بشنوم. نگاهم را به آرمین دادم که

 هنوز

 در قاب در ایستاده و دستش را به دستگیره بند کرده بود. قد
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 بلند و چهارشانه بود و با این که راحیل همیشه سر به سرش

 می

چشم من خوشگذاشت و می گفت یک کم شکم دارد، به   

 هیکل

می آمد. موهای مشکی اش را خیلی مرتب باال زده و ته 

 ریشش

را سر و سامانی داده بود. صدایم را پایین آوردم و با 

 عصبانیت

 :گفتم

 !چرا یهو می پری تو اتاق؟ بیرون-

 در را با وجود مقاومت هایش با صدای بلندی بستم. راحیل



 باری

پرسیدم واقعا تذکرهای دیگر فریاد کشید. گاهی از خودم می  

 راحیل بلندتر از سر و صداهای من نیست؟ رسیدن آرمین

 دست

 پاچه ام کرد. چیزی نمی گذشت که یاشار هم سر می رسید

 سریع لباسم را پوشیدم و مانتو و شالم را برداشتم. در .
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با آن کفش حالی که هنوز نتوانسته بودم به درستی تعادلم را  

 ها

 حفظ کنم از اتاقم بیرون زدم. بعد از ماه ها کفش اسپرت

 پوشیدن

 .آن پاشنه های بلند عذاب آور و ناراحت به نظر می رسید

 وارد هال کوچک خانه یمان شدم و نگاهی به آرمین کردم که

 در

سکوت و با لب هایی که به هم می فشرد مشغول بازی با 

 ایکس

شده بود مثل یک پسربچه او را با باکس بود. راحیل موفق 

 بازی

 کال آف دیوتی ساکت کند. آرمین که متوجه حضورم شده بود

 :بی آن که چشم از صفحه تلویزیون بردارد گفت

 هر دختری که من باش بیرون می رم غر لباس نداشتن می-



 زنه... تخت شری رو که دیدم متوجه شدم دقیقا منظور دخترا

 از

 !لباس نداشتن چیه
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 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 اون دو تا تیکه لباس رو می گی؟ همونا رو هم یه ماه داشتم-

 !پایان نامه می نوشتم تا پول خریدش رو در بیارم

 جوابم را نداد چون در موقعیت حساسی گرفتار شده بود! به

 عنوان

رده بود که یک اسنایپر بال های هلی کوپتری را ناقص ک

 حاال

 مستقیم به سمتش سقوط می کرد. در همین موقع راحیل

 تلویزیون را خاموش کرد و به اعتراض آرمین توجهی نشان

 .نداد

 نگاه تحسین آمیزی به راحیل کردم... پاشنه کفش هایش تخت

 اما قدش تنها کمی از آرمین کوتاه تر بود. برخالف من بسیار

 خوش هیکل بود

بینی عقابی داشت و با آرایش کردنصورت سبزه و  .  

 میانه ای نداشت. اما با وجود کم حرفی مرموزش

 ...و کم محلی اش به پسرها محبوبیت چندانی نداشت
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 سال اول دانشگاه فکر می کردم از آن دخترهای بچه مثبت

 است

 ولی طولی نکشید که فهمیدم اعتماد به

ر مقابل پسرهایی که بهش عالقه نشان مینفس ضعیفی د  

 دهند

دارد. این پا و آن پا شدنش و گوشی موبایلش که به سرعت 

 از

 ...دستی به دست دیگر می داد عصبی شدنش را داد می زد

 نمی

 دانستم این اعتماد به نفسی که ناگهان فروکش می کرد از کجا

 می آمد... او هم نمی دانست اصرارهای من برای محافظت

 کردن

ازش در برابر پسرها برای چیست... هنوز خیلی چیزها بود 

 که

 در

 . ...مورد هم نمی دانستیم

 :آرمین هنوز بی خیال مبحث لباس نشده بود

 چه گیریه این دخترها به لباس دارن؟ به این دختره گفتم-
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کر کن! امشب یه چیز خوشگل بپوش، می گه برام بخر! ف

 دیت



 .دوم بهت بگه برام لباس بخر

 :من مثل همیشه پشت دخترها درآمدم و گفتم

 دختری می خوای که از خودت سر باشه باید خرجش -

 !کنی

 :راحیل اما طبق معمول پشت رفیق هایش درآمد و گفت

 غلط کرده! مگه باباشی که براش لباس بخری؟-

ادامه بدهد  و در ورودی را باز کرد. آرمین خواست بحث را

 که

 راحیل محکم به شانه اش زد و من هم بازویش را نیشگون

 .گرفتم

 هر دو همزمان دست هایمان را روی بینی فشردیم. پاورچین

 .پاورچین به سمت آسانسور رفتیم

 پایمان که به کوچه رسید قدم تند کردیم. به سرعت به سمت

ن وانتهای کوچه و سفید یاشار رفتیم. دعوای همیشگی آرمی  

 راحیل برای جلو نشستن باال گرفت. آرمین با صدای بلندی
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 اعتراض می کرد که پاهایش بلند است و پشت ماشین اذیت

 می

 .شود و راحیل هم می گفت پاهایش کوتاه تر از آرمین نیست

 لبخندی تحسین آمیز به راحیل زدم که روی دخترها را با قد

سفید می کرد و بی هیچ حرفی پشت ماشین نشستمبلندش  . 



مشغول جا به جا شدن روی صندلی بودم که یاشار تیکه اش 

 را

 :به وزنم انداخت

 یا خدا! جا به جا که می شی کل ماشین می ره باال و می یاد-

 !پایین

نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. عاقبت آرمین رضایت داد 

 که

ادیم. آینه جیبی ام را از کیفم بیرونعقب بنشیند و به راه افت  

کشیدم تا آرایشم را چک کنم... هوا گرم بود و باد کولر 

 ماشین

 .خیلی بهم نمی خورد

صورت سفید و تپلم هنوز تمیز و مرتب به نظر می رسید. 

 اول

 از
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 .همه رژ قرمزم را چک و با وسواس دور لبم را تمیز کردم

 رژگونه

 ام هنوز سرجایش بود و هنوز مورد هجوم دست های راحیل،

آرمین و یاشار که مرتب لپم را می کشیدند قرار نگرفته بود. 

 از

 جایی که هر وقت خط چشم می کشیدم همه جا را به جز



 چشمم

 سیاه می کردم به زدن ریمل رضایت داده بودم. خدا را شکر

 مژه

چشم های قهوه ای رنگم های پرپشتی و بلندی داشتم که به  

جلوه داده بود و این بزرگ ترین خوش شانسی ام بود... چرا 

 که

 با آن استعداد ناچیزم در آرایش کردن ممکن بود به شدت به

 مشکل بربخورم. ابروهای قهوه ای روشنم را با اولین حقوق

 کاری

ام میکروبلید کرده بودم... حقوقی که از نوشتن پروپوزال 

 یکی از

وهای ارشد گرفته بودم... و این یکی از بهترین دانشج

 تصمیمات
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عمرم بود... انگشت هایم روی صفحه ی گوشی سریع و 

 ماهرانه

حرکت می کرد، روی کیبورد می رقصید اما به صورتم که 

 می

 !رسید انگار به کلی فلج می شد

برای اولین بار واکنش استاد تربیت بدنی مان را وقتی 

 صورتم را



 با آن ابروها دید فراموش نمی کنم... بهم گفته بود خیلی دختر

 نازی هستی... که احتماال هر دختری از شنیدنش ذوق می

 ...کند

 اما ادامه داد بود حیف دختری به نازی تو نیست که این طور

 تپلی... که احتماال هیچ دختری از شنیدنش استقبال نمی

 ...کند

خاصی نداشت... می خواست تشویقم کند که وزنم راقصد   

متعادل نگه دارم... خدا رو شکر دیگر استادم نبود که ببیند 

 بعد

 از کنکور کارشناسی ارشد ده کیلوی دیگر هم به وزنم اضافه

 !شده
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 :نگرانی های راحیل شروع شده بود

- ما رو هم با خودت ببری؟ آخهحاال مطمئنی عیبی نداره که   

 !فرنوش که ما رو دعوت نکرده بود

 :یاشار دنده را عوض کرد و گفت

 !چرا اتفاقا... بهم گفت به دوستات هم بگو-

 راحیل که در آستانه ی فوران نگرانی ها و اضطراب های

 :همیشگی اش به نظر می رسید گفت

 !خب به خودمون که نگفته! شاید همین طوری تعارف زده-

 :یاشار سرش را به نشانه ی جواب منفی تکان داد و گفت



 !من رفیق خودمو می شناسم! تعارف الکی نبود-

 بی اختیار پوزخندی زدم. راحیل به سمتم چرخید و نگاهی

 معنی

دار بهم کردیم... یاشار با چه افتخاری از رفاقتش با فرنوش 

 می

ا افتخار ازگفت! تمام شان همین بودند... تمام پسرهایمان... ب  

 این
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می گفتند که کیف فرنوش را حمل کرده بودند، برایش از 

 بوفه

 ...چای خریده بودند یا جزوه یشان را بهش قرض داده بودند

 راحیل همیشه می گفت که دلم می خواهد وسط دانشکده

م بایستم و فریاد بزنم که به جز فرنوش دخترهای دیگری ه

 در

 دانشکده هستند! چرا همه روی همین یک دختر تمرکز کرده

بودند؟ فرنوش در نهایت می توانست به یک نفر از این 

 پسرها

 . ...برسد

 اما حاال که بعد از مدت ها فرنوش با کسی دوست شده بود

 دیدن

 قیافه ی این پسرها دیدن داشت. با بدجنسی خودم را روی



 :صندلی جلو کشیدم و پرسیدم

 !با کی دوست شده؟ از بچه های دانشگاه که نیست؟-

 :راحیل با بدجنسی دنباله ی حرفم را گرفت و گفت

 نه بابا! آخه یه دختری مثل اون می یاد با پسرهای عتیقه ی-

 ما
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 دوست می شه؟

 فریاد اعتراض آرمین بلند شد اما یاشار لبخندی شیطنت آمیز

 زد

فتو گ : 

 حاال االن می ریم خونه ش می بینیدش... بذارین بهتون بگم-

 که اصال برام مهم نیست که فرنوش جدی دعوت تون کرده،

 تعارف الکی بوده یا هرچیز دیگه ای... یه همچین مهمونی یه

 بار

 تو زندگی مون پیش می یاد... حاال خودتون می بینید! فرنوش

یچ کدوم مون رو نگاه می اگه با این بابا ازدواج کنه دیگه ه

 !کنه

 !همین یه فرصت رو داریم

 :راحیل سوتی زد و گفت

پس جدی ان؟ از بچه های خودمون نیست؟ از فارغ -

 التحصیل



 هامونه؟

 :یاشار خواست جواب بدهد که آرمین بالفاصله گفت
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- همونیممکنه تو یکی از مهمونی ها دیده باشیمش؟ توی م  

 های

 خود فرنوش نبوده؟

 :یاشار دهان باز کرد تا جواب بدهد که راحیل سریع پرسید

 کجا آشنا شدن؟ نمی دونی؟-

 :یاشار یک بار دیگر تالش کرد جواب بدهد که آرمین پرسید

 اسمش چیه؟ اسمشو شنیدیم؟-

 :یاشار دستش را برای متوقف کردن شان باال آورد و گفت

 . ...مهلت بدین بابا-

نده را با صدای گوشخراشی عوض کرد و گفتد : 

 !اسمش کیارشه... کیارش شمس-

یک لحظه در ماشین سکوت برقرار شد... سکوت که نه... 

 هنوز

 صدای آهنگ به گوش می رسید اما انگار همگی به فکر فرو

 رفته
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 و مشغول زیر و رو کردن لیست اسامی پسرانی که می

 شناختیم



شده بودیم... لیست بلند و باالی بچه های دانشکده... 

 ...دانشگاه

فارغ التحصیل ها... کسانی که فقط در مهمانی ها دیده 

 ...بودیم

 اسامی که در اینستاگرام بهش برخورده بودیم... کیارش می

 شناختم اما شمس نه... اولین نفری بودم که به حرف آمدم و

 :گفتم

- ی هست؟نمی شناسم... ک  

 آرمین که ظاهرا هنوز در ذهنش مشغول جست و جو بود

 :پرسید

 از بچه های دکتراست؟ فارغ؟-

 :راحیل با خنده گفت

 !نه اگه دکترا بود که شراره می شناخت-

 :با اخم گفتم

 !کوفت-
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یاشار نگاهش را از صف ماشین های متوقف شده پشت 

 چراغ

ت و به راحیل داد. گیج و ویج پرسیدقرمز گرف : 

 چطور مگه؟-

پلک هایم را بهم فشردم. االن شروع می کردند... آرمین 



 :گفت

 !محمد رو می گه دیگه-

 یاشار با کف دست محکم به پیشانی اش کوبید. با سبز شدن

 چراغ سریع دستش را پایین انداخت و فرمان را چسبید. با

 صدای

 :بلند گفت

- حمد و بیخیال نشدی؟ آخه چی داره مگه؟تو هنوز این م  

 قیافه ش که معمولیه... سرشم که به کار خودشه با کسی نمی

 . ...جوشه

 :آرمین وسط حرفش پرید و گفت

 !پولداره-

 :لحن یاشار یک دفعه عوض شد و گفت
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 آهان! راست می گی خب! هیچی دیگه... فهمیدم برای چی-

ت می یادخوش . 

من که اصال با موضوع محمد شوخی نداشتم و خوشم نمی 

 آمد

که کسی در این مورد سر به سرم بگذارد اعتراض کردم و 

 :گفتم

 قبول دارم زندگی وسوسه برانگیز و چشم گیری داره... این -

 سفر



و اون سفر و اونم چه سفرایی... قبول دارم خونه و ماشین 

 خوبی

زا نیست. برای این که واقعا پسرداره ولی دلیلش این چی  

 ...خوبیه

برخالف این رفیقش فرنوش، مغرور نیست و خودشو گم 

 .نکرده

با همه سالم و علیک و بگو بخندش رو داره ولی فاصله ش 

 رو

 هم حفظ می کنه. تمام این مدت که تو دانشکده این همه به

خاطر همکالسی ها، پشت سر هم زدن ها و شایعه ها اذیت 

 می

م سرش به کار خودش بود... حاال قبول دارم که یه کمشدی  

 زیادی
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 .تو دنیای خودشه ولی خب واقعا آدم خوبیه

 :آرمین که نمی توانست خنده اش را جمع کند گفت

 همه ی اینا رو از اینستاگرامش فهمیدی؟-

ان دادم با حرارت بیشتری سرم را به نشانه ی جواب مثبت تک

 و

 :گفتم

 آره حتی از اینستاگرامش هم معلومه... ابایی نداره بگه-



 مهمونی

 پایین شهر هم می ره... برخالف فرنوش مارو با عکسای

 الکچریش

 خفه نکرده... این طور نبوده که هیچ وقت ماها رو آدم حساب

 نکنه چون وضع مالیمون در سطحش نیست. ضمن این که

 خارج

شناسمش... اوایل که پرپوزال دکتراش رواینستاگرام هم می   

 .نوشتم، چند ماه پیش هم که برای پایان نامه ش کمکش کردم

 :آرمین با لحن مسخره ای گفت
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 . ...و عشق آغاز شد-

 با مشت به بازویش کوبیدم که باعث شد به خنده بیفتد و

 :گفتم

- از کراشی که شما دو نفر و عشق چیه بابا؟ یه کراشه... 

 جمیع

 !پسرهامون روی فرنوش دارین مسخره تر نیست

راحیل زد زیر خنده... آرمین و یاشار چیزی نگفتند چون 

 خیلی

 خوب می دانستند که تا چه حد حق با من است. بعد از چند

 دقیقه ای که به سکوت و صدای دینگ دینگ پیغام های

 تلگرامی



آمد و گفت آرمین گذشت یاشار به حرف : 

 ولی به نظر من که به کسایی که دور و برتن بیشتر توجه-

 ...کن

 به همینایی که تو دانشگاه باهات گرم می گیرن، تو مهمونی

 سر

حرف رو باز می کنن. با هم برین بیرون و یه کم فضای 

 خودتو
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پیش بیاد  عوض کن. شاید این طوری یه مورد بهتری برات

 و

 فکر

محمد رو هم از سرت بندازه... فعال به نظر من داری وقتت 

 رو

 .تلف می کنی

حق با او بود و این را خوب می دانستم... این حرف ها را تا 

 به

 آن

روز صد بار برای خودم تکرار کرده بودم. همیشه تک تک 

 شان

 را

 ...به خاطر روابط عجیب و غریب شان سرزنش کرده بودم



لراحی ... 

 یاشار... آرمین... بارها گفته بودم که چطور می دانی کارت

 اشتباه

 است و باز هم انجامش می دهی... درک شان نمی کردم، از

 دست

 شان عصبانی می شدم اما حاال دقیقا جایشان بودم... می

 فهمیدم
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انگار نمی عالقه ام راه به جایی نمی برد، چرا که محمد 

 دانست

که من اصال در دنیا وجود دارم ولی باز هم دست خودم 

 ...نبود

به صفحه ی اینستاگرامش اعتیاد داشتم... به هرکاری که او 

 می

 کرد عالقه داشتم... و چشمم در هر مهمانی، در گوشه و کنار

 .دانشکده تنها به دنبال او بود

بود رسیدیموقتی به برج مجلل و مرتفعی که مکان مهمانی   

 زبان

 مان بند آمد... هرچه قدر سرم را خم می کردم نمی توانستم

 انتهایش را از پنجره ی ماشین ببینم. در کمال شگفتی یکی از

نگهبان های کت شلوار پوش جلو آمد و یاشار توضیح داد که 



 به

دعوت آقای شمس آمده ایم سوئیچ را از یاشار گرفت تا 

 ماشین

هیجان زده پیاده شدیم را پارک کند و ما هم . 

برای چند لحظه چهار نفری کنار هم صف کشیدیم و به برج 

 بی

 انتهای رو به روی مان زل زدیم... با آن چراغ های روشن

 طبقات
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 باالیی و در میان سیاهی شب منظره ی نفس گیری را ساخته

ه انتظار داشتم بود. طولی نکشید که راحیل همان طور ک

 :گفت

 . ...کوفتش شه-

پسرها جمله ی راحیل را با انواع مترادف های مودبانه و 

 کامال

غیر مودبانه تکرار کردند... من و راحیل یک بار دیگر 

 نگاهی

 معنی

دار بهم انداختیم... منظور راحیل به فرنوش بود! اما پسرها 

 در

ه بودند حرفمورد کیارشی که نمی شناختند و تا به حال ندید  



 .می زدند

وارد البی مجلل برج شدیم... یک لحظه همگی از وسعت 

 البی

 ...گیج شدیم... مبل های باشکوه جای جای البی چیده شده بود

 گچ بری های عجیب و لوسترهای عظیم البی من را به یاد

تصاویری که از هتل های خارج کشور در اینستاگرام می 

 دیدم

یکی از نگهبان های جوان و خوش می انداخت. با اشاره ای  

 پوش
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 به راه افتادیم. نمی توانستم با چشم نگهبان را نگاه کنم و

 متوجه

شوم ما را کجا دنبال خودش راه انداخته... چرا که مرتب 

 سرم

 به

 سمت پیانوی گوشه ی البی... کافه ی آن سر سالن... افرادی

ز کنارمان رد می شدند می چرخید. آخر سرخوش پوشی که ا  

 برای سالمت گردن خودم هم که شده چشم از اطراف گرفتم و

 با قلبی که با هیجان در سینه ام می کوبید خودم را به

 آسانسوری

که نگهبان برایمان نگه داشته بود رساندم. نگهبان تذکر داد 



 که

و ما کههمگی به پشت به آینه و رو به در آسانسور بایستیم   

 همگی به سمت آینه هجوم برده بودیم تا ظاهرمان را چک

 کنیم

 مطیعانه و در حالی که کرکر می خندیدیم چرخیدیم. با به راه

 افتادن آسانسور قلبم هری پایین ریخت... سریع تر از آن چه
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فکرش را می کردم حرکت می کرد. با نگرانی به سمت 

حیلرا  

 :خم شدم و در گوشش گفتم

 . ...لباسم بد نباشه-

 راحیل که ظاهرا با دیدن ظاهر آن برج نگرانی مشابهی به

 جانش

 :افتاده بود زیرلب گفت

 تو خوبی! منو چی می گی؟-

 راحیل یک اورال مشکی رنگ پوشیده بود که به نظرم خیلی

شیک می آمد... اگر هم سایز بودیم قطعا قرضش می گرفتم! 

 با

این حال فرصتی برای جواب دادن پیدا نکردم... خیلی زودتر 

 از

انتظارم رسیده بودیم... درهای آسانسور به راهرویی کم نور 



 اما

شیک باز شد... دیوارهای سنگی با قاب نقاشی های بزرگی 

 با تم

 رنگ نارنجی و قهوه ای پوشیده شده بود... دیوارکوب ها در

 فاصله
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 ی بین تابلوها نصب شده بودند و نور زرد و کم جانی را به

 راهرو

می تاباندند. سنگ کف راهرو تیره بود و از شدت تمیزی 

 برق

 می

 زد... حتی در آن نور کم هم می توانستم انعکاسی از تصویر

 خودمان که هیجان زده به سمت در انتهای راهرو قدم برمی

 .داشتیم، ببینم

مرغوب انتهای راهرو با رسیدن مان باز شد.  در چوب

 نگهبان

 قوی

هیکلی با سری که از ته تراشیده بود راه ورودمان را سد و 

 یک

بار دیگر شروع به سوال پرسیدن کرد. یاشار هنوز جواب 

 نداده



 بود که صدای جیغ آشنایی گوش مان را پر کرد. من و راحیل

جور مواقع تحویل این بار عالوه بر نگاه همیشگی که در این  

 می

 دادیم خنده ای بلند سر دادیم. فرنوش که نزدیک در ایستاده

 بود

30 

  رقصنده با تاریکی 

 نگهبان را با یک جمله دست به سر کرد

 با یاشار مشغول گپ و گفت و گویی طوالنی شد .

 و ما سه نفر هم پشت سرشان این پا و آن پا می شدیم... البته

ری هم از فرنوش نداشتیمتوقع دیگ ... . 

 فرنوش دست کم پنج شش سانت از من کوتاه تر و فوق العاده

 ظریف بود. انگشت های سفیدش

 به ظرافت و کوچکی دست بچه ها بود. موهای بلند و لختش

دودی و قطعا خوش -که تا پایین کمرش می رسید طالیی

 رنگ

سیستمترین موهایی بود که به عمرم دیده بودم. نمی دانم   

 رنگ

کردن موهایش چه بود که تا به آن روز یک بار هم ندیده 

 بودم

 ریشه موهایش درآمده باشد. فرنوش نمونه ی بارز کسانی بود

 که



صورتشان را کوبیده و از نو می سازند... و آن هم چه 

 ...ساختنی
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اما هیچبا این که شمار عمل های جراحی اش کم نبود   

 شباهتی

 .که به کسایی که هر روز در اینستاگرام می دیدم نداشت

 راحیل همیشه می گفت که دکترش تصمیم گرفته بوده که

 الهه

 ای از زیبایی و ظرافت بسازد و متاسفانه کامال کارش را بلد

 بوده

 و موفق شده! صورتش الماسی شکل و بینی اش کمی سرباال

 بود

جسته اش فوق العاده خوش ترکیب که در کنار گونه های بر

 به

 نظر می رسد

 لنز خاکستری رنگی که همیشه به چشم داشت

 به قدری طبیعی بود که مدت ها هیچ شکی نداشتیم که رنگ

 طبیعی چشم های خودش است و چند ماه پیش به صورت

 اتفاقی
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ه اشتباه مانعکس های نوجوانی اش را پیدا کرده و متوج  



 .شدیم

 به قول راحیل طوری صورتش را عمل کرده بود که دیگر

 احتیاجی به آرایش کردن نداشت و آن شب هم تنها وجه

 متمایز

 آرایشش سایه ی دودی محوش بود. طبق معمول با عالقه

 نگاهی

 به لباس هایش کردم... ساعت رولکس و سرویس برلیان

 ظرفیش

مشکی رنگ بلندی به تن داشتتحسین برانگیز بود. دکلته ی   

 کفش های ورساچه

اش را به نمایش می گذاشت... من و راحیل باری دیگر 

 نگاهی

 به

 :هم انداختیم و من گفتم

 !لباس اشتباهی پوشیدیم-
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 راحیل سرش را با اوقات تلخی به نشانه ی تایید حرفم تکان

 .داد

کرده بود تا به خانمی شایسته برای آنفرنوش تمام سعیش را   

 !خانه تبدیل شود و تحسینش می کردم که موفق شده بود

 زیبایی



و ظرافتش مطمئنا باعث می شد همه انگشت به دهان 

 ...بمانند

 .اما ظاهرا راحیل با هم موافق نبود

 من که فکر می کردم یاشار و فرنوش منار هم

مان را هم  رفت و فرنوش حتی افتخار نگاه کردن به

 نصیبمان

نمی کند شگفت زده شدم... فرنوش باالخره یاشار را رها 

 کرد و

 با لبخندی که خجالت زده و عجیب به سمت ما آمد. دست

 کوچکش با آن انگشتر درخشانی که به انگشت وسطش داشت

 را

 :به سمتم گرفت و با آن صدای ظریف و دخترانه اش گفت

 !خیلی خوش اومدی شراره جون-
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 چند ثانیه طول کشید تا بتوانم به بهت و حیرتم غلبه کنم،

 دستم

 را به سمتش دراز کنم و با صدایی که به زحمت درمی آمد

 جواب

 سالمش را بدهم. با همان حالت خجالت زده که کمی هم بامزه

به نظر می رسید انگشت هایش را در هم قفل کرد و به 

 آرمین



 و

 راحیل سالم کرد. حیرت راحیل در حدی بود که نتوانست

 دهان

 .نیمه بازش را به موقع جمع کند و جوابی به فرنوش بدهد

 فرنوش

 اشاره ای به یکی از پیشخدمت های خانم که شومیز قرمز و

 شلوار

 .مشکی به تن داشت کرد که شال و مانتوی مان را بگیرند

 راحیل
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 زیرلب چیزهایی در مورد رختکن گفت اما من فقط مانتو و

 شالم

 درآوردم، کمی تا حدودی با حرص مچاله کردم و به دست

 پیشخدمت دادم. راحیل از من پیروی کرد اما همین که به

 دنبال

فرنوش وارد سالن شدیم اعتراض کرد. چپ چپ نگاهش 

 .کردم

یاشار حرکتبا دست به فرنوش که جلوتر از ما و کنار   

 :می کرد اشاره کردم و گفتم

 وقتی همچین مزخرفی تنمونه دیگه چه اهمیتی داره یه تار-

 مو



 این طرف و اون طرف یا رژمون کمرنگ شده باشه؟

 چشم به سالنی که واردش شده بودیم دادم... سالن دایره ای

شکل و در احاطه ی دیوارها تمام شیشه ای بود. درهای 

 شیشه

فضایی باز می شد که احتماال تراس سرتاسریای عظیمی به   

پنت هاوس جناب شمس بود. سنگ سفید و براقی کف سالن 

 را
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پوشانده بود. احتماال دیزاین خانه به خاطر مهمانی عوض 

 شده

 بود. یک گوشه ی سالن صندلی هایی طالیی چوبی ظریفی

 کنار

دیگر مبل های سیاه و شکیلی برای هم چیده شده بود... سمت  

 کسانی که می خواستند با هم صحبت کنند دور هم چیده شده

 بود. گوشه ی دیگری از سالن که به سمتش می رفتیم تاریک

 بود و گهگاهی با رقص نور فلشی روشن می شد. می توانستم

 دی

 جی را ببینیم... پشت سرش باندهای

ای کرکننده ای بهعظیمی به چشم می خورد و آهنگ با صد  

 .پرده ی گوشم می کوبید

 پلکانی مارپیچی شکل و شیشه ای در سمت راست مان قرار



 داشت که به سالن طبقه ی باال می رسید. در همین موقع

 چشمم

به مردی افتاد از پله های شیشه ای پایین می آمد... یک 

 لحظه
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را چرخاند و تمام صداها خاموشحس کردم دستی پیچ صدا   

 شد... نه صدای حرف زدن مردم می آمد... نه موسیقی

 وحشتناکی

 که پخش می شد... نه حتی نفس کشیدنم... وقتی از آخرین پله

پایین آمد در تاریکی سالن فرو رفت. رقص نور فلشی یک 

 لحظه

 روشن شد و چشمم به او افتاد که رو به ما ایستاده و دست

 هایش

از زیر کتش رد کرده و در جیبش فرو برده بود... حس را 

 کردم

 ...فضا از اکسیژن خالی شد

مرد یک بار دیگر در تاریکی سالن فرو رفت. نمی دانم چرا 

 نفس

 در سینه حبس کردم. به نظرم آمد مرد حتی از آرمین هم

 بلندتر

 بود... چهارشانه بود



 با کنجکاوی چشم .
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 هایم را در آن تاریکی گشادتر کردم... سالن یک بار دیگر با

 فلش

 روشن شد... چشم تو چشم شدیم و بی اختیار یک قدم به

 سمت

 عقب برداشتم. تا به آن روز چشم هایی ندیده بودم که آن طور

 سیاه باشد... چشم هایش برق عجیبی داشت... مثل برق چشم

اصیت چشم های خودشیک گرگ در شب... نمی دانستم خ  

 .است یا به خاطر رقصی نوری که فضایی عجیب ساخته بود

 آهنگ به پایان رسید و سالن روشن شد. صدای تشویق

 جمعیتی

 بلند شده بود اما نگاه من فقط به

 .آن مرد بود که حاال چشم به فرنوش دوخته بود

 ابروهای هشتی اش حالتی شیطنت آمیز به صورتش داده .

یبود... موها  

 .مشکی و خوش حالتش را با یک حرکت باال داد
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دیگر مطمئن بودم که او نه سال باالیی ست، نه فارغ 

 التحصیل

 و



 نه هیچ چیز دیگر... در عمرم کسی را مثل او ندیده بودم

 و مطمئن بودم دیگر هم نخواهم دید. هر لحظه منتظر بودم

"راحیل بگوید  ش شهکوفت  اما ظاهرا زبان راحیل بند آمده "

 ...بود

. 

 مرد که دیگر مطمئن بودم کسی که جز کیارش شمس نمی

 تواند

باشد با خم و راست کردن انگشت هایش به فرنوش اشاره 

 کرد

 که به سمتش برود. در کمال تعجب دیدم که فرنوش دست

 هایش را مشت کرد. پشتش را به مرد کرد و با قدم هایی

لنامتعاد  

به سمت ما آمد. لبخند مضطربی به صورت مان پاشید و 

 دست

 .به سینه دربرابرمان ایستاد
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با تعجب نگاه از فرنوش می گرفتم و به کیارش می دادم... 

 چه

 اتفاقی ممکن بود بیفتد که فرنوش از یک مرد، آن هم چنین

بیاورد؟مردی، فرار کند و به جمع ما پناه   

آهنگ بعدی آغاز و سالن یک بار دیگر تاریک شد... ریتم 



 رقص

 نور با ریتم آهنگ تنظیم شد... تند و سریع... طوری که به

 سرعت

 ...سردرد گرفتم. با این حال با اخم به کیارش زل زدم

 حس بدی سراسر وجودم را گرفت... یک لحظه حس کردم

 شاید

نیمالزم باشد فرنوش را از آن جا دور ک ... . 

اما دیگر دیر شده بود... کیارش در سالنی که به سرعت 

 تاریک

 و

 روشن می شد با قدم هایی مطمئن و چشم هایی که برق می

 زد

 . ...به سمت مان می آمد
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 در چشم بهم زدنی به فرنوش رسید

 کیارش خم شد تا به فرنوش چیزی .

سرش را بلند و با سر به ما اشاره کردبگوید... خیلی زود  . 

 احتماال

ازش خواسته بود که دوستانش را معرفی کند اما فرنوش 

 دست

 .به سینه ایستاده و به پیست رقص زل زده بود



 با تعجب به صورت کیارش زل زدم... اخمش هم جذبه ی

 خاصی داشت... صدایش به زحمت از سد موزیک و صدای

 مهمان

... به نظرم رسید که گفتها به گوش می رسید : 

 . ...چرا این طوری می کنی؟ زشته-

نگاهم را از آن زوج عجیب و غریب گرفتم و به یاشار دادم. 

 نمی

دانم چرا توقع داشتم یاشار در دفاع از دوستش کاری کند... 

 از

 کیارش دورش کند یا به نوعی نجاتش بدهد اما یاشار مشغول

ک می کشیدند تا مهمان صحبت با آرمین بود و دو نفری سر

 ها
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 ...را بهتر ببینند

 واقعا چه توقعی از این دو نفر داشتم؟

 به سمت راحیل چرخیدم که دست به سینه و با نگاهی سرد به

کیارش و فرنوش نگاه می کرد... به طرز عجیبی از فرنوش 

 بدش

م انتظاری داشته باشممی آمد و می دانستم از او هم نمی توان . 

 اگر می خواستم برای فرنوش کاری کنم باید خودم دست به

 کار



 .می شدم

غرق شک و تردیدهایم بود که حواس کیارش به پسر جوانی 

 که

 برای احوال پرسی نزدیکش شده بود پرت شد. فرنوش نیم

 نگاهی

 سریع به آن دو نفر کرد و بعد با قدم هایی نامطمئن فاصله

عد از گذشت چند لحظه به قدم هایش سرعتگرفت... ب  

 بیشتری

داد. نفسم را با صدا بیرون دادم. نگاهی به یاشار و آرمین 

 کردم
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 ...که اصال در باغ نبودند

 داشتند سر تکنیک های بی جواب همیشگی شان

 بحث می کردند. فرنوش دوست های زیادی داشت که بدون

همه پسر بودند... اما همه به سبک یاشار و آرمین...  استثنا

 وقت

 هایی که نیازی به حضورشان نبود خوش خدمتی می کردند و

 وقتی باید حواسشان را جمع رفیق شان می کردند دنبال کار

 خودشان بودند. من همین چیزها را می دیدم و به راحیل

 گوشزد

او هم قطعا می کردم که به فرنوش حساسیت نشان ندهد... که  



 .بدبختی های خودش را دارد اما راحیل گوشش بدهکار نبود

 صدایم را باال بردم تا با وجود صدای بلند

 :موزیک و تشویق مهمان ها به گوشش برسد

 مگه با یه بنده خدایی دوست نیستی ؟-

آرمین با حالتی حق به جانب نگاهم کرد و با صدایی بلندتر 

 از

 :آن چه الزم بود فریاد زد
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 !قرار می ذاریم! ازدواج که نکردیم-

 .چشم غره ای نثارش کردم

 ..به سمت کیارش چرخیدم

 کیارش جمعیت را از نظر می گذراند... دنبال

 فرنوش بود و نمی دانم چرا در دل دعا می کردم که دستش

 بهش

 . ...نرسد

نگاهم را گرفتم ودر همین موقع چشم تو چشم شدیم. سریع   

 سعی کردم به جا به جا شدن قلبم در سینه توجهی نشان

 ندهم،

تحلیلش نکنم... به هر آن چیزی که مربوط به این مرد می 

 شد

 . ...مشکوک بودم... حتی به واکنش های غریب قلب خودم



 .با دستپاچگی بازوی راحیل را گرفتم

 حس کردم جمعیت .

حاال کنترل قلب خودم را  سدی شد در برابر من و کیارش...

 در
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 ...دست داشتم، هیجان زده بودم... و شاید امن

 با هم می خندیدیم و با صدای بلند با خواننده همراهی

 می کردیم. کم کم هرچه در آن مهمانی دیده و فهمیده بودم از

ل... ذهنم پر کشید... یک بار دیگر فقط من بودم و راحی

 مهمانی

 و خوش گذرانی... انگار می توانستم خستگی های ذهنی

ام را ببینم که دود می شدند و به هوا می رفتند... ماهیچه 

 های

 بدنم که در اثر قوز کردن روی لپ تاپم، میز تحریرم، کتاب

 هایم

 .گرفته بودند حاال خودشان را رها کرده بودند

... چیزی نگذشت کهتنها مشکل تهویه نامناسب آن قسمت بود  

گرم مان شد. قبل از آن که عرق کنیم دست راحیل را گرفتم 

 و

از جمعیت رقصان فاصله گرفتیم. با سرخوشی و خنده دو 

 لیوان



 بزرگ آب از پیشخدمت گرفتیم. روی مبل های مشکی رنگ

 نشستیم و از تنها بودن مان نهایت استفاده را کردیم و یک

 راست
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 !سر اصل مطلب رفتیم... فرنوش و کیارش

 راحیل جرعه ای آب نوشید. خودش را روی مبل به سمتم

 کشید

 :و گفت

امکان نداره یاشار از دو نفر تعریف کنه و از هم نپاشن! -

 دیدی

داشت چطور تو ماشین از فرنوش و کیارش تعریف می 

 ...کرد

بگیر سفره عقد هم براشون چیده بود... تحویل ! 

 :با حرکت سر تاییدش کردم. لیوان را پایین آوردم و گفتم

 اگه یه وقت با کسی دوست شدیم آخرین کسی که باید به-

گوشش برسه یاشاره... دو کلمه حرف می زنه و دنیا انگار 

 زیر و

رو می شه. این دو نفر هم واقعا عجیب و غریب بودن... 

 انگار

د... یاشار هم که فرنوش داشت از دست طرف فرار می کر

 بی



 !خیال! انگار نه انگار رفیقشه

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 رفاقتش به خاطر برنامه های مختلفه و مهمونی... فرنوش-
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 کجاست اصال؟ هنوز هست یا به کل مهمونی رو ول کرده و

 رفته؟

ظر هر دو کمرمان را صاف کردیم و جمعیت را از ن

 ...گذراندیم

 پیدایش نمی کردم... کوچک تر و ظریف تر از آن بود که به

 راحتی پیدا شود... چشمم به کیارش افتاد که از درهای باز

 تراس

می گذشت و سالن را ترک می کرد. برای خودم هم عجیب 

 بود

 که با یک نگاه به جمعیت می توانستم پیدایش کنم... قد و

ان ها متمایز کرده بود... خواستم هیکلش او را بین تمام مهم

 به

 راحیل بگویم

 چطور می شود یک مکالمه منطقی با کسی

 مثل او داشت بی آن که تسلیمش بشوی؟ ممکن بود

همیشه دور و بر این طور آدم ها دستپاچه شوی یا از یک 

 جایی



به بعد عادت می کنی؟ اصال مگر می شود به این جذابیت 

 نفس

 گیر عادت کرد؟
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ده با تاریکی رقصن   

اما فرصتی برای صحبت با راحیل پیدا نکردم. پسری که تا 

 به

 آن

 روز ندیده بود نزدیکمان شد. به سمت راحیل خم شد و

 لبخندزنان گفت که می تواند وقتش را بگیرد؟ سر راحیل

 بالفاصله به سمت من چرخید و نگاهی متعجب به صورتم

د به نفس دادن بهش تکان دادمانداخت. سرم را برای اعتما . 

 راحیل لب هایش را بهم فشرد و به سمت پسر چرخید. آرام و

 آهسته از جایم بلند شدم. لیوان آبم را روی میز گذاشتم. نگاهم

 با نگاه راحیل تالقی کرد... پلک هایم را با حالتی اطمینان

 بخش

 بهم فشردم... دلم می خواست در گوشش بگویم که قوی باشد،

ی پررو باشد... همان طور که در مقابل دوستانش بود اماحت  

 پسر

جای من را روی مبل اشغال کرده بود... برای چند لحظه 

 زیر

نظرش گرفتم... از آن پسرهای حراف به نظر می رسید... 



 !بهتر
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 چانه اش گرم می شد و دیرتر می فهمید که حضورش تا چه

 حد

یل را دستپاچه کردهراح . 

 ...در سالن گشتی زدم. چند تا فینگرفود خوشمزه امتحان کردم

با یکی از بچه های دانشگاه خوش و بش کوتاهی کردم و بعد 

 به

 دنبال یاشار و آرمین گشتم. خیلی زود پیدایشان کردم. در یک

 جمع ایستاده بودند... دخترها

 به حرف های یاشار می خندیدند... آرمین اما

 بعد هر جمله ای که یاشار می گفت دو

 .سه جمله ی دیگر اضافه می کرد

 از حرکات یاشار خنده ام گرفته بود... اما آرمین کم کم داشت

عصبی ام می کرد... کمی جلوتر رفتم تا با ایما و اشاره 

 برای

 آرمین خط و نشان بکشم. نگاهم به صورت یکی دو تا از

 دخترها

ی رسیدند... به نظرم از بچه های افتاد... آشنا به نظر م

 دانشگاه

50 

  رقصنده با تاریکی 



بودند... کجا دیده بودمشان؟ کتابخانه مرکزی؟ بوفه... آره... 

 بچه

 . ...های

 درست در لحظه ای که فهمیدم دخترها را کجا دیده ام صدای

 :آشنایی به گوشم رسید

 !شری-

 یکی از دخترها به پهنای صورتش

ید... قلبم به تپش درآمد... پریسا بود! دستش را بلند کردهخند  

بود و با هیجان برایم تکان می داد... دست هایم را مشت 

 .کردم

پلک هایم را بهم فشردم... یاشار و آرمین چی کار کرده 

 بودند؟

 .قبل از این که به خودم بیایم پریسا مچ دستم را چسبید

 خواستم

در دستم را محکم چسبیده بود کهدستم را آزاد کنم اما آن ق  

امکان نداشت بتوانم به صورت آبرومندانه ای این کار را 

 انجام

 .دهم

 پریسا هم قد من بود و اندامی متناسب داشت... موهای طالیی
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 اش را به شکل برازنده ای پیچیده و روی شانه اش رها کرده



ود... سرخوش و تا حدی شیرین مغزبود... دختر خوشگلی ب ! 

 درست

همان طور بود که یاشار و آرمین می پسندیدند! بارها بهم 

 گفته

 بودند که با این دوستم آشنایشان کنم... نمی دانستم کی می

 خواستند بفهمند که ما دوست نیستیم... که من با تمام وجود

 می خواهم از او فاصله بگیرم و دیگر اثری از او و تمام

 خاطرات

 . ...مشترک مان با هم در زندگی ام نبینم

 پریسا داشت با شور و هیجان من را به دوست هایش معرفی

 می

 :کرد

 بچه ها، شراره... شراره، بچه ها! ... بهتون بگم که شراره-

 خرخون

 ترین بچه ی مدرسه بود! یه بار تو سنجش رتبه ی زیر بیست

 .اورد
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با سرانگشت هایم پلک هایم را فشردم... چرا داشت این کار 

 را

 می کرد؟ چرا این حرف ها را می زد؟ نمی دانست که چه

 بهایی



 برای آن امتحان داده بودم؟ احساس می کردم حالم دارد بهم

می خورد... سرما از جایی نامعلوم به وجودم هجوم آورده 

 ...بود

 با

ی می گشتم... اما پریسا من را چشم هایم دنبال راه فرار

 سخت

چسبیده بود... به یاشار و آرمین نگاه کردم که مخصوصا 

 نگاه

 شان

 . ...را به سقف داده و خودشان را به آن راه زده بودند

نیم نگاهی به پریسا کردم. اگر به صورت اتفاقی در مهمانی 

 ها

 بهم برمی خوردیم امکان نداشت که سرش گرم نباشد... با

یصدا  

 بلندی حرف می زد و این توانایی را داشت که یک تنه یک

 مهمانی سرد و خشک را گرم کند. متاسفانه به همین دلیل به
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 بیشتر مهمانی ها دعوت می شد و من هم مجبور می شدم تا

آخر شب از این دوست قدیمی فرار کنم... اما این بار نه... 

 ظاهرا

بار به چنگش افتاده بودم این . 



 :سرم را جلو بردم و در گوشش گفتم

 پریسا مسخره بازی رو تموم کن! می خوام برم دوستمو پیدا-

 .کنم

 دستم را کشیدم اما پریسا یک تای ابرویش را باال داد. با آن

 چشم

 :های عسلی رنگش نگاهم کرد و گفت

- از  یه شب از این وقت عزیزت رو به ما بده شری! یه کم

 این

 قالب سفت و سخت مهندسیت بیا بیرون و خوش باش... چند

 ...ساله که گم شدی... همه ش درس... همه ش کد، برنامه

 خسته

 نمی شی؟

 :با عصبانیت گفتم
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 تو چی؟ خسته نمی شی از تظاهر کردن؟-

. بیاز حیرت زدگی اش استفاده کردم و دستم را آزاد کردم  

 معطلی چرخیدم و از جمع شان فاصله گرفتم. با نگاهم گوشه

 به

گوشه ی خانه را می کاویدم تا جایی را پیدا کنم که از دست 

 او

در امان باشم... اما نه... صدای بلند پاشنه هایش نشان می 



 داد

که دارد دنبالم می کند. سریع به سمت اولین دری که به 

 تراس

سالن بیرون زدمباز می شد چرخیدم و از  . 

دو سه قدم که پیش رفتم در تراس تاریک متوقف شدم. 

 عریض

 ...بود... آن قدر که لبه هایش در تاریکی شب گم شده بود

 طویل

 .بود، آن قدر که نمی دانستم از کجا شروع و به کجا ختم شده

هیچ چراغی در تراس روشن نبود و تنها نور سالن بود که آن 

 را

ه بود و باقی اش در تاریکی شب گم تا حدودی روشن کرد

 شده

 بود. میز و صندلی هایی را می دیدم که با فاصله از هم چیده
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 شده بودند... صندلی هایی که به سمت سالن بودند روشن و

 .صندلی های سمت دیگر میز در تاریکی گم بودند

نظر گذراندم. خواستمبا نگاهم گوشه به گوشه ی تراس را از   

 قدمی به سمت جلو بردارم و خودم را در تاریکی گم کنم که

 :پریسا خودش را بهم رساند. با صدایی بلند گفت

چرا این طوری می کنی شری؟ از کارت سردر نمی یارم. -



 هیچ

 !وقت نفهمیدم چرا این اتفاق باعث جدایی ما شد

دست هایش به سمتش چرخیدم. با اخم و تخم نگاهم می کرد.  

 :را هیجان زده در هوا تکان داد و گفت

 !مگه تقصیر ما بود؟ کم سن بودیم... کم تجربه -

 دستم را روی قلبم که به قفسه ی سینه ام می کوبید گذاشتم

 و

 :گفتم

تو رو نمی دونم... اما من مقصر بودم... من کوتاهی -

 کردم... و

تم... یه کمبرای کارایی که از دستم برمی اومد سن کمی نداش  
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 شعور الزم داشتم، یه کم حس اهمیت به دیگرون... که

 ...نداشتم

 تاوانش رو هم هر لحظه زندگیم دارم می دم ولی دارم یاد می

 گیرم که خودم رو بسازم... دلم نمی خواد مرتب چشم تو چشم

ونی چه حرفیبشیم... دلم نمی خواد درگیر تو باشم که نمی د  

 !رو کجا بزنی و چه حرفی رو باید برای خودت نگه داری

 :با حالتی بی معنی تکرار کرد

 من تقصیری نداشتم که بخوام امروز و این لحظه شرمنده-

 ....باشم



 :نفسم را با صدا بیرون دادم. گفتم

 قرار نیست آدم تمام دوستای قدیمیش رو تا ابد حفظ کنه-

ه نیمکت می شستیم و دوست شدیمپریسا! تو مدرسه روی ی ... 

 تا حاال به ذهنت رسیده که یه نیمکت مشترک دلیل کافی

 برای

 دوستی مادام العمر نیست؟
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پشتم را بهش کردم و خواستم ازش فاصله بگیرم که صدایش 

 را

 :بلند کرد

- سمان از من فرار نکن شراره... ما تا آخر عمر با یه ری

 پوسیده

 . ...بهم وصلیم... با اون خاطره ی لعنتی مون

 لب هایم را فشردم و به سمتش چرخیدم. امیدوار بودم در آن

تاریکی نگاه تیزم را بخواند و شرش را بکند... با صدایی 

 لرزان

 :ادامه داد

 ما یه نفر رو با هم دفن کردیم... یادت که نرفته؟-

خودم لرزیدم... فکم قفل سرمای عجیبی احاطه ام کرد. به 

 شده

 بود... اگر نه جوابی می دادم... فریادی می زدم... دست هایم



 فلج

شده بود... اگر نه گوش هایم را می پوشاندم... پریسا صدایش 

 را

 :پایین تر اورد و گفت

این چیزی نیست که بتونی ازش فرار کنی... و آره... -

 تقصیر تو

ت کردم... با خودم گفتم بود... من بودم که بزرگواری خرج

 اون
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 که رفته، هوای اینی که مونده رو داشته باشم... پشیمونم نکن

 . ...شری... با این کارات پشیمونم نکن

 پشتش را بهم کرد و با قدم هایی بلند ازم فاصله گرفت. تنها

را آزاد زمانی که وارد سالن شد توانستم نفسم حبس شده ام  

 .کنم

 دستم را جلوی دهانم گرفتم... برای همین کارهایش بود که

 دیگر

 تحملش را نداشتم. برای همین صدای بلندش و راحت حرف

 زدنش از اتفاقی که دیگر هیچ وقت نمی توانستم جبرانش

 ...کنم

 خودش را راحت کرده بود! آره! شاید حق با او بود... شاید

خودم را پذیرفته بودم تقصیری نداشت اما من گناه ... . 



خواستم یکی از صندلی ها را عقب بکشم و بدن لرزانم را 

 رویش

 رها کنم... دلم می خواست باقی شب را همان جا در سکوت
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 بمانم. همین که به صندلی نزدیک شدم از آن سوی میز

 صدایی

 :شنیدم

- نومدوست بی مالحظه ای دارین خا ! 

 انگار یک سطل آب سرد روی سرم ریخته باشند... سر جایم

 خشک شدم. با چشم هایی گشاد شده به تاریکی بی انتهای

 پیش

 رویم زل زدم... کلمات شخصی که در آن تاریکی نمی دیدم

 نفس

 :در سینه ام حبس کرد

 یه چیزهایی هست که آدم نباید با صدای بلند فریادشون-

 ...بزنه

که از تنهایش مطمئن باشههرچه قدر هم  ... . 

 صدای قیژ قیژ پایه های صندلی که در تاریکی گم بود را

 ...شنیدم

 مردی که روی صندلی ناپیدا نشسته بود به سمت بخش روشن
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 میز خم شد... و عاقبت تصویر گوینده در برابر صورتم شکل

و براقش قفل شد... لبخندی گرفت... نگاهم در چشم های سیاه  

 :شیطنت آمیز تحویلم داد و گفت

 ممکنه توی تاریکی کسی نشسته باشه که خیلی سخت-

 حرفایی

 . ...که شنیده رو فراموش می کنه

 این که کیارش شمس بود... دستم را روی قلبم گذاشتم اما

 بالفاصله از حرکت هول زده ام پشیمان شدم. نفسی عمیق

ایین انداختم و گفتمکشیدم. دستم را پ : 

 !شما نمی دونی چی شنیدی آقا-

 از روی صندلی بلند شد و به سمتم آمد. نیمی از صورتش در

تاریکی بود و نیمه ی دیگر با نور سالن روشن می شد. 

 هرچه

 قدر

 بهم نزدیک تر می شد سرم را بیشتر بلند می کردم تا بتوانم

با خودم فکر صورتش را ببینم. عاقبت در برابرم ایستاد و 

 کردم
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 به طرز ناجوانمردانه ای قد بلند است! با لحنی آرام و عجیب

 :گفت

دختر خوب بعضی حرفا وزن دارن... می شه توی کفه ی -



 ترزاو

 گذاشتشون و ارزششون رو سنجید... می شه براشون قیمت

با حرفی که تعیین کرد. حرف رو می شه فروخت... خرید... 

 وزن

 . ...داره به گوش هیچکس اعتماد نکن... البته

 را نمی دانم اما صدای او وزن عجیبی داشت. عمیق "حرف"

 بود

 و به نظر می رسید بی هیچ زحمتی، بی هیچ صدا بلند کردنی

 می تواند کاری کند که صدایش... کالمش به وجودت رسوخ

 .کند

 کراوتش را با حرکتی

نی آرام و حساب شده ادامه داد، صاف کرد. با لح : 

 من ارزش حرفا رو خوب می دونم. خیالت از بابت این راز-

 راحت
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 . ...باشه. جاش پیش من امنه

با هیچ حرفی بیشتر از این حرف نمی توانست نگرانم کند! 

 اما

ندمنتظر جوابم نشد. با قدم های بلند از تراس بیرون زد. چ  

 دقیقه

 ای طول کشید تا توانستم به خودم بیایم و چشم از در تراس



بگیرم... باورم نمی شد این اتفاق افتاده بود... باالخره پریسا 

 کار

 دستم داد! آن چیزی که نباید را به گوش کسی رسانده بود که

خیلی سخت فراموش می کرد... و البته حرف ها را وزن و 

 ارزش

 ! ...گذاری هم می کرد

یک بار دیگر حرف های پریسا را پیش خودم دوره کردم... 

 یک

 نفر را با هم دفن کرده ایم... به خودم یادآوری کردم که خیلی

 ها

عزیزانشان را در کنار هم دفن می کنند... اساسا هرکسی که 

 به

 قبرستان سری زده باشد می تواند چنین تجربه ای داشته

 ...باشد
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 اما صحبت از تقصیر کرده بودیم... نه هرچه بیشتر فکر می

 کردم

 !بیشتر به این نتیجه می رسیدم که گند زده ایم

 گیج و مبهوت از تراس بیرون زدم. وقتی وارد سالن شدم فقط

چند بار سر چرخاندم و این طرف و آن طرف را نگاه کردم. 

 نمی



کارش شمس؟ که کشفشدانم دقیقا دنبال کی بودم... دنبال   

 کنم و بفهمم که می توانم بهش اعتماد کنم یا نه؟ دنبال

 راحیل؟

 که دستش را بکشم و از خانه ی این مرد عجیب دورش کنم؟

 یا

 فرنوش؟ که بفهمم اصال ماجرای صمیمیت ناگهانیش با ما و

 ترسش از این مرد چیه؟

راما قبل از کیارش، راحیل و فرنوش چشمم به قیافه های پک  

 یاشار و آرمین افتاد که روی دو تا از مبل ها پخش شده بودند

 و
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به صفحه ی گوشی شان زل زده بودند. آهی کشیدم و به 

 سمت

 :شان رفتم. با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 راحیل کجاست بچه ها؟-

ناچار  حرفم را با وجود صدای بلند موزیک نشنیدند. به

 صدایم

 را

باالتر بردم و حرفم را تکرار کردم. یاشار سرش را بلند کرد 

 و با

 ...قیافه ای افسرده نگاهم کرد و شانه باال انداخت. آهی کشیدم



 :چهره های پکرشان را زیر نظر گرفتم و گفتم

 چتون شده باز؟ سنگ رو یخ شدین؟-

 و امیدوار بودم شروع به تعریف داستان های طوالنی و

 اغراق

 آمیز

 شان نکنند... آن شب اصال حوصله ی شنیدن چنین

مزخرفاتی را نداشتم. لحن یاشار نشان می داد که امیدواری 

 ام

 :بی جاست... سر درد دلش باز شده بود. گفت
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 یه ساعته داریم هر و کر می کنیم... تا به جای خوبش می -

 رسه می

 !گن خدافظ

 :آرمین حرف یاشار را ادامه داد و گفت

 خب چه مرگتونه که از همون اول نمی گین؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 !برای اینکه فقط می خواستن بگن و بخندن-

 :با نوک کفشم ضربه ای به کفش آرمین زدم و ادامه دادم

 تو یکی ولی حرف نزن! چیه؟ ناراحت شدی که لنگه ی-

 خودت

 بودن؟



ای عجیبقیافه   

به خودش گرفت. یک تای ابرویش را باال انداخت و همان 

 طور

 :که کتش را در حالت نشسته مرتب می کرد گفت

نه من که بهم زدم! می دونی... اونی که من می خواستم -

 !نبود
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با تعجب نگاهش کردم... در همین موقع صدای آشنای 

 فرنوش

سرم شنیدم و متوجه شدم که نمایش رقت انگیزرا از پشت   

 آرمین از کجا آمده... چشم غره ای نثار اداهایش کردم و به

 سمت

 .فرنوش چرخیدم. هنوز همان حالت معذب بامزه را داشت

 انگشت

هایش را به هم گره و شانه هایش را خم کرده بود. با سر 

 اشاره

با خودم فکرای به یاشار کرد و محتطانه وارد جمع مان شد.   

 کردم

 و احتماال تا به آن روز کسی دقت نکرده

 بود که فرنوش تا چه حد خجالتی ست... حتی کمی وابسته به

 دوستانش... نیم نگاهی به یاشار کردم و ذهنیتم را اصالح



 ...کردم

 !دوستان بی خاصیتش

یاشار از روی مبل بلند شد و جایش را تعارف کرد که به 

 نظرم
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 حرکت جنتلمن مابانه ی بی جایی بود، چرا که مبل کناریش

خالی بود. فرنوش زمزمه ای کوتاه در گوش یاشار کرد و 

 یاشار

 :بالفاصله به سمت من چرخید. با خنده گفت

 . ...فرنوش یه کاری-

 اما فرنوش یک دفعه دستش را در هوا تکان داد و یاشار هم

. هر دو نفر نگاه شان را به پشت سرمبالفاصله ساکت شد  

 ...دادند

 یاشار با شور و هیجان و فرنوش با وحشت به پشت سرم نگاه

 می

 کردند... ناگفته مشخص بود که جناِب ارزش گذار! پشت سرم

 ظاهر شده. با نگرانی به سمتش چرخیدم. جای لبخند شیطنت

 آمیزش روی صورتش خالی بود... اما لبخندی گرم و نگاهی

 درخشان و دوستانه جایش را پر کرده بود. درست مثل یک

میزبان حرفه ای! در کنارش مرد جوان دیگری ایستاده بود 

 که



برخالف کیارش چهره ی خشک و نگاهی تیز داشت. با 

 نگاهی
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سریع جمع مان را از نظر گذراند و نگاهش مثل تمام 

 مردهای

شناختم مدتی روی فرنوش خیره ماندجوانی که می  . 

با خودم فکر کردم یاشار می خواست چی بگوید... که 

 فرنوش"

 کرده که پیشمان است؟... کاری را بی جواب ..."یه کاری

 گذاشته؟

 :لحن کیارش برخالف نگاهش لطیف و نرم بود

 بگم کیک رو برات بیارن؟ یا هنوز زوده به نظرت عزیزم؟-

دستوری گفت فرنوش با لحنی سرد و : 

 !بگو زودتر بیارن-

 برای چند لحظه به صورت هم زل زدند و بعد هر کدام نگاه

 شان

 ...را به سمتی دیگر دادند. سکوتی سنگین بر فضا حاکم شد

 آرمین آهسته از جایش بلند شد. با سر

 اشاره کرد که جمع شان را ترک کنیم که کیارش به حرف آمد

بخندزنان رو به فرنوش کرد و ما هم بالفاصله خشک شدیم. ل

 و
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 :گفت

 !دوستات رو بهم معرفی نکردی فرنوش جان-

 من یکی اصال مایل نبودم که معرفی شوم! نمی خواستم عالوه

بر رازم اسمم را هم بداند. اما فرنوش با همان لحن سردش ما 

 را

 :یکی یکی معرفی کرد

- ندوستم یاشار... آرمی ... . 

مکثی عجیب کرد و به چشم هایم زل زد. در نگاهش تردید 

 را

 می خواندم... اما چه شکی؟ چه تردیدی؟ با صدایی آهسته

 :گفت

 . ...و شراره-

 کیارش دوستش امین را به جمع معرفی کرد. بعد با کمری

 کامال

 صاف به سمت تک تک مان چرخید

 با تعجب به صورتش نگاه کردم... لبخندش .

و... واقعی بود! گوشه ی چشم هایش با لبخندش چینشیک   
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 ...افتاده بود و دندان های سفیدش را بیرون می انداخت

 ناخودآگاه این حس را به بیننده تلقین می کرد که این مرد



صمیمی ست... رفتارهای دوستانه ای دارد... و من نمی 

 دانستم

او در بالکن دیدم چه کنم؟ ممکن بود که چند با لبخندی که از  

شخصیتی باشد؟ که گاهی با این شخصیت و گاهی با 

 شخصیت

 دیگری با اشخاص رو به رو شود؟ شاید فرنوش برای همین

 وحشت زده بود... یا شاید به شدت سیاست مدار بود... می

توانست کالم و صورتش را به کار بگیرد و نقش عوض 

 . ...کند

آرمین که اول تحت تاثیر جذبه ی کیارش قرار گرفته  یاشار و

 و

 معذب شده بودند با دیدن لبخند و حرکات صمیمی اش به

 جنب

و جوش افتادند. با لحنی گرم مشغول گفت و گو با او شدند... 

 از

مهمانی اش تعریف کردند... با زبانی چرب و نرم مجیزش 

 را

 گفتند

د. می دانستم اصالو کیارش فقط خندید و تواضع به خرج دا  
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بدشان نمی آمد مرد خوش تیپ، ثروتمند و جذابی مثل او را 



 به

 عنوان دوست دور و بر خودشان داشته باشند... مگر دلیل

 نزدیکی

 شان به فرنوش کمابیش همین نبود؟

 کیارش با حفظ استایل بی نظیرش صورتش را کمی جمع کرد

 و

 :گفت

- رنوش که متاسفانه خیلی مهمونی رو دوست نداشتف . 

 و خنده ای دوستانه تحویل فرنوش داد... از آن مردهای لعنتی

 بود که بی هیچ تالش خاصی در دل تک تک افراد یک جمع

 جا

باز می کرد... اگر از شک حرف هایش بیرون می آمدم 

 ممکن

 بود

 .خودم هم جای بزرگی در دلم را دو دستی تقدیمش کنم

 پولدار

به نظر می رسید، ولی متواضع و خودمانی... خوش چهره 

 بود اما
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 صمیمی و گرم... با دیدن ظاهرش فکر می کردی حتما باید

 مغرور



 باشد اما تصویری عکس این ذهنیت از خودش به جا می

 گذاشت

 .و همین باعث می شد رفتار و منشش جذاب به نظر برسد

با لحنی گرم، انگار که یاشار و آرمین رفیق گرمابه و 

 گلستانش

 :باشند گفت

 می خواین با چند نفر آشناتون کنم؟-

 .یاشار و آرمین بی اختیار چند گام به کیارش نزدیک تر شدند

 با

 :اوقات تلخی گفتم

 !ممنون از لطف تون آقای شمس! اینا دوست دارن-

رد... می دانستم مهمانی آرمین نگاهی تهدیدآمیز روانه ام ک

 که

 :تمام شود کلمه ام را می کند. یاشار اما به حرف آمد و گفت

 عزیزم... شری... من با کی دوستم که خودم خبر ندارم؟-
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 برخالف انتظارم فرنوش پشت من در آمد و همان طور که به

 :کیارش چپ چپ نگاه می کرد گفت

- می کردم دوستام توی این جمع با کسی سنخیتی اگه فکر  

 دارن

 !خودم معرفیشون می کردم. نیاز نیست شما زحمت بکشی



و یک بار دیگر بین مان سکوت برقرار شد. اگر برای 

 راحیل

 تعریف

 می کردم که بحثی به وجود آمد و فرنوش در آن بحث طرف

 یک

. خودمدختر، آن هم من را گرفته امکان نداشت که باور کند..  

 هم دست کمی نداشتم. احساس می کردم ممکنه گوش هایم

 . ...یکی دو کلمه از حرف هایش را فیلتر کرده باشند

کیارش نگاهی به صورت رفیقش کرد و آرام خندید... انگار 

 می

 .خواست فضای سنگین آن جمع را با خنده اش تلطیف کند

 بعد
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تاه پرسیداز مکثی کو : 

 همکالسی فرنوش بودین؟-

 :آرمین اصالح کرد

 .سال باالیی... االن ارشدیم-

 :کیارش نگاه گرمش را به فرنوش داد و گفت

 !مهمونی بعدی رو به مناسبت قبولی فرنوش می دیم-

 فرنوش دست به سینه ایستاد. نگاهش را به جای کیارش به

 زمین



 :داد و گفت

 !فکر نکنم-

محبت آمیزکیارش با حالتی   

 :گفت

 !چرا عزیزم؟ حتما قبول می شی-

 از حرف فرنوش با مهارت چیز دیگری ساخته بود! مشخصا

 منظور
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فرنوش قبول شدن و نشدنش نبود... بلکه مهمانی دادن و 

 ندادن

بود! پس چند شخصیتی نبود... یک سیاست مدار حرفه ای 

 !بود

میدم که دستم پیش چه کسی رو شده استو کم کم می فه ... 

 نگاهی به قد و باالیش کردم... به رفتارهای پسندیده اش... به

شور و هیجانی که به دل دوستانم انداخته بود... و ناگهان 

 ترس

 برم داشت... باید با کیارش چه می کردم؟ نگاهم بی اختیار با

این مرد نگاه فرنوش گره خورد... و حس کردم او را که از 

 فاصله

 ...می گرفت، می ترسید خیلی خوب درک می کنم

 کیارش که ول کن تحصیالت فرنوش نبود در ادامه ی حرفش



 :گفت

 دوستات هم دوباره می شن سال باالیی ت و توی دانشگاه-

 .کمکت می کنن

یاشار و آرمین بالفاصله حرف کیارش را تایید کردند. 

 جمالت

روس و استاد راهنما گفتند. باپراکنده ای در مورد انتخاب د  

 حالتی معذب و دست به سینه ایستاده بودم و با خودم فکر می
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 کردم احتماال تا آخر شب کیارش هر خزعبلی سرهم کند این

 دو

 نفر تایید خواهند کرد... فرنوش که از لحنش مشخص بود

 حوصله

از جمع است گفت اش سر رفته و بی تاب جدا شدن : 

 .شراره و آرمین رشته شون رو عوض کردن-

 :یاشار دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشت و گفت

خودم هستم... همه جوره هوات رو دارم. برای پروپوزال، -

 پایان

 .نامه و مقاله ت هم شراره هست. مشکلی نداره

 :فرنوش نگاه سردی به یاشار انداخت و گفت

- انی ندارمممنون ولی من نگر ... . 

وقتی امین شروع به صحبت کرد تعجب کردم. تقریبا 



 فراموش

 کرده بودم که او هم در جمع ما ایستاده. مشکلش این بود که

 دقیقا کنار کیارش ایستاده بود و به همین دلیل کوتاه و بی

اهمیت به نظر می رسید. پوست شکالتی و موهای کوتاه 

 مشکی
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 :داشت. با صدایی بم گفت

 فی سبیل هللا به دانشجوها کمک می کنین یا شغلتونه؟-

 با تعجب نگاهش کردم. لبخندی تمسخرآمیز به لب داشت. من

 با تمسخر غریبه نبودم. آن را از قدیم در چشم های همکالسی

 هایم می دیدم وقتی که نمراتم را با خوش گذرانی هایشان در

و می گذاشتند... آن را در چشم دوست و دو کفه ی تراز

 غریبه

می دیدم وقتی صحبت وزن و هیکل به میان می آمد... 

 تمسخر

 را می شناختم و در تمام این سال ها خوب یاد گرفته بودم که

 چطور با آن مبارزه کنم. نگاهم را مستقیم به چشم های امین

 :دادم و گفتم

 .شغل دانشجویمه-

و گفتخنده ای کوتاه سر داد  : 

روش بازاریابی تون چطوره؟ تو میدون انقالب از این -



 پالکاردها

 دستتون می گیرین که روش نوشته مقاله آی اس آی، پایان

 نامه؟
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لب هایم را به هم فشردم. از مرز تمسخر گذشته بود و آهسته 

 و

ه چشمآرام به سمت توهین پیش می رفت. بی پلک زدن ب  

 :هایش زل زدم و گفتم

حاال کنجکاوی شما برای چیه؟ خدا بخواد بعد یه عمر -

 خوردن

 و خوابیدن می خواین کار خودتون رو شروع کنین؟

احساس کردم صورت امین جلویم فرو ریخت. بالفاصله 

 حالتی

 تهاجمی گرفت و خواست چیزی بگوید که کیارش خنده کنان

 یک دستش را روی شانه ی امین

اشت. با خودم فکر کردم چطور می تواند با یک خندهگذ  

 ی ساده قلب آدم را دست کاری کند... دندان های سفیدش را

 با

 مهارت بیرون می انداخت... اجازه می داد خنده اش تمام

 اجزای

صورتش را به بازی بگیرد و دل مخاطبش را گرم کند. 



 کیارش

از طوری نگاه مان کرد که انگار مشغول صحبت کردن 

 خاطرات
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 :شیرین کودکی مان باشیم! با خنده گفت

 اتفاقا منم زمان دانشجویی کار می کردم... قرار بود پول تو-

 جیبی

 خودمو بدم ولی خب... کار خوب پیش رفت و درآمدش خیلی

باال بود... بعضی وقت ها به سرم می زد دانشگاه رو به 

 خاطرش

.. نمی دونم! شاید هم اشتباه کردم که ولش کردمول کنم. ... . 

 می خواست محترمانه جلوی بحث و دعوای من و امین را

 ...بگیرد

اگر در تراس آن حالت عجیب را ازش ندیده بودم با خودم 

 فکر

 :می کردم که عجب جنتلمنی است! فرنوش با لحنی سرد گفت

 .هیچ وقت ولش نکردی-

باز کرد. با حالتی قهرآلود پشتش  باالخره گره دست هایش را

 را

 به کیارش کرد و به سمت دیگر سالن رفت. کیارش اما خنده

 ای
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 متفاوت سر داد... انگار که بخواهد حسرت و دلتنگی اش را

 پشت

 خنده اش مخفی کند اما حالت صورتش عوض شد... کمی تا

د دقیقه تالش برای گرم نگهحدودی در هم رفت. بعد از چن  

 داشتن جمع بی تناسب مان سکوت کرد و با حالتی متفکر

نگاهش را به تراس داد. برخالف انتظارم دنبال فرنوش 

 ...نرفت

جمع را هم ترک نکرد. انگار برای چند لحظه زمان را گم 

 کرده

 :بود. یاشار که می خواست سر شوخی را باز کند گفت

- نه زندگی هم پس از همون جاجدی؟ چه جالب! این خو  

 اومده؟

 !دست ما رو هم بگیر

 :کیارش شانه باال انداخت و گفت

 !آره یه جورایی-

 ابروهای من، آرمین و یاشار بی اختیار باال پرید. با تعجب به

 دهان
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 کیارش زل زدیم... منتظر بودیم که با همان اخالق خوش

 سابقش



ز موفقیتش بگوید... از کارش... چطور ممکن بود این از رم

 خانه

 را با یک کار دانشجویی تهیه کرده باشد؟! شوخی اش بود؟ به

 ...چهره اش نمی آمد... سر به سرمان می گذاشت؟ ممکن بود

امین رک حرفش را می زد و او مچل مان می کرد؟ به 

 احتمال

 . ...زیاد

این بار کمی تاکیارش نفسی عمیق کشید. لبخندی که   

 حدودی

 :تصعنی به نظر می آمد به صورت مان پاشید و گفت

 بچه ها از مهمونی لذت ببرین! اگه چیزی احتیاج داشتین-

 بیاین

 . ...سراغ خودم

 .و در حالی که یکی از پیشخدمت ها را صدا می زد دور شد

 وقتی
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ی ازمان فاصله گرفتهمطمئن شدیم به اندازه ی کاف  

 :آرمین اولین نفری بود که به حرف آمد .

 این یارو مشکوکه ها! چی داشت می گفت؟-

یاد چهره ی تاریک و روشنش در حیاط افتادم... انگار 

 نسیمی از



 جایی نامعلوم وزید و لرز برتنم نشست. چینی به بینی ام

 انداختم

 :و گفتم

- ن شده؟ با کاریه چیزی گفت حاال! شماها چرا باورتو  

 دانشجویی

 ایشون پنت هاوس خریده؟ کارش چی بوده واقعا؟ می گفت که

 ما هم در جریان باشیم! تنها شغلی که ایشون تو دوره

 دانشجویی

 می تونسته باهاش این قدر درآمد داشته باشه زدن یه

 آشپزخونه

 !و فروختن مواد بوده
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ی خرناس مانند سر داد و گفتآرمین خنده ا : 

 آخه این کجاش شبیه معتاداست؟ هیکل و قیافه ش رو-

 ندیدی؟

 :گفتم

 ...هر مواد فروشی که معتاد نیست... اتفاقا سر دسته هاشون-

. 

 :یاشار با اشاره ی دست هر دو نفرمان را ساکت کرد و گفت

 این پرت و پالها چیه که می گین؟ کیارش نه از بچه های-

اهه، نه از دوستای خارج دانشگاه فرنوش که گاهیدانشگ  



 باهاشون

 بیرون می ره و نه پایه ی مهمونی هاش... احتماال آشنای

 خانوادگی چیزی بوده. آشناهای فرنوش همه شون وضع مالی

 !شون خوبه این پسره هم مثل همه شون یه بابای پولدار داره

 یه

عا کنه کهغلوی کرد و خواست مثل همه ی بچه پولدارها اد  

 مغز
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 اقتصادی داشته، نه بابای پولدار... چرا جدیش می گیرین؟

 :رو به من کرد و با اخم ادامه داد

 االن تنها چیزی که می خوام بدونم اینه که دوست من-

 کیه شراره خانوم؟ منظورت چی بود که گند زدی به شانس

 من؟

مد باالخره می یاد سراغت دور و امیدوارم روزی که مح

 برت

 باشم

 !و تا خواست سرصحبت رو باز کنه بگم شراره دوست داره

 :آرمین زد زیر خنده و زیرلب گفت

 !وای پسر-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 وقتی با این پسره که دوست داره راه می افتی و می ری-



 تو جمع یه مشت دختر که من چشم دیدن شون رو ندارم

ظارانت  

 دیگه ای هم نداشته باش! قحط دختر بود تو این مهمونی؟
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 اما باید پیش خودم اعتراف می کردم که تهدید یاشار ته دلم را

 خالی کرد. در تمام این مدت به خاطر عالقه ی حماقت باری

 که

 به محمد داشتم هرکسی را که طرفم آمده بود از خودم رانده

بودم... نه در مهمانی ها به کسی روی خوش نشان دادم و نه 

 در

دانشگاه... هرکسی که در دنیای مجازی سر و کله اش پیدا 

 می

 شد را بالک می کردم و هرکسی که دوست هایم معرفی می

 کردند را با بهانه های مختلف دست به سر می کردم... دلم

 جای

 . ...دیگر بود... دست خودم نبود

به آن روز فکرش را هم نکرده بودم که زمان نزدیک  اما تا

 شدن

 محمد به من سوء تفاهمی پیش بیاید... اگر این اتفاق می افتاد

 هیچ وقت این دنیا را برای شانس مزخرفی که بهم داده بود،

 برای



 !بازی بی سرانجامی که با دلم راه انداخته بود نمی بخشیدم
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وقتی مراسم کیک آغاز شد سر چرخاندم تا راحیل را پیدا 

 .کنم

 همه به سمت پیست رقص می رفتند تا دور فرنوش و کیارش

 حلقه بزنند... پیدا کردن راحیل با آن قد و هیکل اصال کار

 سختی

نبود. با همان پسر نزدیک به در تراس ایستاده بودند و 

 صحبت

ن گرفتم تا مطمئن می کردند. برای چند لحظه زیر نظرشا

 شوم

 راحیل رو به راه است... که نبود! دو دستی به لیوانی که در

 دستش داشت چنگ زده و صورتش کمی تا حدودی قرمز شده

بود. پسر اما یک بند حرف می زد، می خندید و برایم 

 مشخص

 نبود که راحیل مایل است با او بیشتر آشنا شود و یا به زور

 .تحملش می کند

یاشار به سمت پیست رفتند اما من سرجایم ماندمآرمین و  . 

روی یکی از مبل ها نشستم و سراغ گوشی موبایلم رفتم. 

 کامال

برحسب عادت با وصل شدن اینترنت گوشی ام اینستاگرام را 



 باز
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 و رفرش کردم... نیازی نبود سراغ صفحه اینستاگرام محمد

 ...بروم

ی تازه اش با آن نشان قرمز دورش بهم چشمک می استور

 .زد

سریع استوریش را باز کردم و برای بررسی دقیق عکسش 

 سرم

را در گوشی فرو کردم... هیچ خبر خاصی نبود... فقط با 

 ذکر

 ساعت و ابراز خستگی نشان داده بود که در کتابخانه ملی

 مشغول

هم در  کار بر روی پایان نامه اش است... پس برای همین

 این

 مهمانی غایب بود! لبخندی از سر رضایت زدم... همینم مانده

 بود

 !که پریسا جلوی محمد آن حرف ها را بزند

 با خودم فکر کردم اینستاگرام و شبکه های مجازی چه کار

عجیبی با زندگی عاطفی مان کرده بودند... مایی که در 

 نوجوانی

است، چه مینمی دانستیم شخصی که بهش عالقه مندیم کج  



 کند و دوستانش چه شکلی هستند حاال به لطف این فضا انگار
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در جریان زندگی شان قرار می گرفتیم، لحظاتی کوتاه را 

 همراه

شان شریک می شدیم... شریک فکرشان، سفرشان، دورهمی 

 و

ودممهمانی شان، تنهایی هایشان... من معتاد اینستاگرام ب ... 

 اینستاگرام که نه... به محمد اعتیاد داشتم و تمام چیزی که از

 او

 . ...در زندگی ام داشتم اینستاگرامش بود

 اما صفحات مجازی یک حسن دیگر هم داشتند... زیرچشمی

 نگاهی به پیست رقص، جمعیتی که دور فرنوش حلقه زده

 بودند

ش این بودو کیارش که کنار فرنوش ایستاده بود کردم... حسن  

 .که می توانستی اطالعاتی ارزشمند از افراد به دست بیاوری

 پس

 نفسی عمیق کشیدم و مشغول جست جو شدم... کیارش

 !شمس

 معروف بود؟ به نظر نمی رسید... در فضای مجازی فعالیت

 داشت؟
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... من که چیزی پیدا نمی کردم... لب هایم را بهم فشردم

 انگار

این آدم با تکنولوژی سر و کار نداشت. هیچ جا ردی ازش 

 پیدا

 نمی کردم. نه اسمش در سایت دانشگاه یا موسسه ای آمده

 بود،

نه جایی اکانت مشخصی داشت... هیچ ردی ازش پیدا نمی 

 .شد

این موضوع من را سخت به فکر فرو برد. این حالت چندان 

 هم

جازی سر و کار نداشت یا طبیعی نبود... جدا با فضای م

 خیلی

 خوب ردش را پوشانده بود؟

 زیرچشمی کیارش شمس را با آن خنده های نفس گیرش،

 ژست

خاص باال زدن موهایش و رفتارهای دلنشینش زیر نظر 

 ...گرفتم

آن مرد نامرئی، سیاست مدار و عجیب حاال صاحب بزرگ 

 ترین

پیشش امن راز زندگی ام بود... رازی که قول داده بود جایش  

است... اما همان روز و همان لحظه هم می دانستم که 



 باالخره

 . ...این امانت داری برایم دردسری بزرگ می شود
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 خمیازه ای کشیدم و به محسنی نگاه کردم که با دقت به

 صفحه

لپ تاپش زل زده بود. صدای قار و قور شکمم آن قدر بلند 

 بود

که مطمئنا به گوش او هم می رسید. عینکش را روی بینی 

 باال

 :زد و با لبخندی محجوبانه گفت

 .شرمنده خانوم امانی! می دونم شما رو هم خسته کردم-

 :جلوی خمیازه دوم را گرفتم و گفتم

 .نه خواهش می کنم! حتما بررسی کنین مشکلی نداشته باشه-

ت گذاشته بودم کهآن چند روز به قدری برای کار محسنی وق  

 دیگر دلم نمی خواست تا آخر عمرم چشمم به پایان نامه اش

 بیافتد. می دانستم اشکالی در آن فایل پیدا نمی کند. دیشب

 دو

بار صفحه به صفحه اش را چک کرده و صبح آن روز هم 

 یک

 بار

 دیگر بررسی اش کرده بودم. سعی می کردم کار را بی نقص
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 تحویل بدهم چرا که می دانستم بهترین تبلیغ برای کارم این

است که شخصی من را به دوستانش معرفی کند و بگوید 

 کارم

 خوب است... جای جای دانشگاه، از بوفه ها گرفته تا کانکس

 کپی

فالیر چسبانده بودم اما هنوز هم بهترین سفارش ها را از 

 توصیه

تمکارهای قبلی ام می گرف . 

 خمیازه ی بعدی را هم سرکوب و در دل دعا کردم یک سوم

 باقی

 مانده پولم را زودتر بدهد. یک جفت کفش نایکی جدید چشمم

را گرفته بود که تصمیم داشتم برای ترم جدید بخرم. سرم را 

 به

 .دیوار پشت سرم تکیه و نگاهم را به البی دانشکده دادم

 شهریور

ا در البی به چشم نمی خوردماه بود و هیچ دانشجویی جز م . 

 به ذهنم اجازه دادم پرواز کند... و بالفاصله به فکر تمام

 چیزهایی
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 که می خواستم برای شروع ترم جدید بخرم افتادم... لیست را

 در



 ذهنم مرتب می کردم، رویا پردازی می کردم و به زحمت

 لبخندم

ذهنم از استند لوازم آرایش با رژهایرا کنترل می کردم!   

 خوشرنگ، الک های هیجان انگیز و سایه های وسوسه کننده

 به

 لوازم تحریر کشیده می شد... به دفترهایی با ورق کاهی،

خودنویس های رنگی رنگی... و بعد مغز معیوبم یک بار 

 دیگر

 بی

 دلیل روی محمد قفل کرد... روی استوری بی نام و نشون

 قبلیش

مشخص نبود از خوش گذرانی اش در ویالی شخصی چه که  

 کسی خبر می داد... توی استخر بود،

 به دوربین لبخند زده بود... هر دفعه

ذهنم را رها می کردم راه خودش را به سمت محمد و 

 حواشی
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داش پیدا می کرد... باید ذهنم را تنبیه می کردم، به انجام چن  

 پایان نامه و نوشتن مقاله مجبورش می کردم تا دست از این

 !عشق مجازی لعنتی ام بکشد

 در حال مواخذه ی خودم بودم که متوجه شدم یک نفر با



 احتیاط

 من را زیر نظر دارد. درست پشت آب سرد کن ایستاده بود و

 این

 پا و آن پا می کرد. باقی مانده ی خواب آلودگی ام از سرم

 ...پرید

 فرنوش اینجا چی کار می کرد؟ چند ماه قبل فارغ التحصیل

 شده

و هنوز هم نتایج کارشناسی ارشد اعالم نشده بود. تعجبم 

 زمانی

 .بیشتر شد که با دست اشاره کرد به سمتش بروم

 نیم نگاهی به محسنی کردم که سرش را یک بار دیگر در لپ

 :تاپش فرو کرده بود. از جایم برخاستم و گفتم
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 من می رم یکی از دوستام رو ببینم آقای محسنی! کارتون-

 تموم

 .شد باهام تماس بگیرین

 با گام های بلند خودم را به فرنوش رساندم. نگاهی به سر تا

 پایش

 کردم. ساعت رولکس، انگشتر و دستبندهای کارتیر... با برند

 کیف

. حتی در رویاهایم هم ذهنمدستی اش حتی آشنا هم نبودم..  



 به

دارایی هایش نمی رسید... اوج تصوراتم برندهای متوسط 

 لوازم

 . ...آرایش بود و لوازم تحریر کوفتی

 .دست به سینه ایستادم و با لبخندی بی رمق نگاهش کردم

 موهای بلند طالیی اش از زیر مقنعه بیرون زده بود. چشم

 هایش

شده بود. همیشه کم آرایشمثل همیشه پشت لنزهایش پنهان   

می کرد و آن روز هیچ آرایشی نداشت. صورتش رنگ پریده 

 به
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 نظر می رسید و زیر چشم هایش گود افتاده بود. حس کردم

 آشفته ست اما قبل از این که سوالی بپرسم بازویم را گرفت و

ه کشید. نگاهیمن را داخل یکی از راهروهای خالی دانشکد  

 مشکوک به پشت سرمان و البی خالی انداختم. ابروهایم بی

 اختیار روی پیشانی باال پریده بود. قصد سالم و احوال پرسی

 نداشت؟ اصال با من چی کار داشت؟ سعی کردم خاطرات

 مهمانی

 تولدش را در ذهنم خیلی دقیق بررسی کنم... و دنیایی از

 عالمت

عجیب و غریب را به خاطر  سوال و کنش و واکنش های



 .آوردم

عاقبت در راهروی تاریک درست زیر بوردی خالی از هر 

 پوستر

 و

 :فالیری ایستاد. صدایش را پایین آورد و گفت

 !ِشری می خوام یه چیزی بهت بگم-
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 ِشری؟ ما کی این قدر ندار شده بودیم که من را این طوری

 صدا

د؟ احتماال به خاطر رفت و آمد با یاشار اسمم به اینمی کر  

صورت در ذهنش نقش بسته بود اما... مگر با یاشار از من 

 حرف

می زد؟ فرنوش با حالتی مضطرب باال و پایین راهرو را 

 نگاه کرد

 :و گفت

 راستش... توی مهمونی... راستی کیارش که یادت هست؟-

وح می توانستم صورت کیارش در ذهنم نقش بست... به وض

 او

 را

 .که در تاریک و روشن تراس بهم نزدیک می شد تجسم کنم

 چطور پیش خودش فکر کرده بود کسی می تواند کیارش



 شمس

را فراموش کند؟! ضربان قلبم اوج گرفت. با نگرانی گوشه 

 ی لبم

 را به دندان گرفتم... کیارش چی؟ حرفی از رازم زده بود؟

 چیزی

97 

  رقصنده با تاریکی 

 در مورد من گفته بود؟ سعی کردم خودم را مسلط نشان دهم،

اجازه ندهم که متوجه شود نگرانی چطور دارد من را از 

 درون

 می

 .خورد

 :فرنوش آهی کشید و گفت

 !راستش در مورد تو ازم پرسید-

 پلک هایم را بهم فشردم... خدایا... من هیچ چیزی از او نمی

طالعات بیشتری در موردم پیدا می دانستم و او داشت ا

 ...کرد

 :ولی چرا؟ فرنوش ادامه داد

 پرسید با کسی دوستی یا نه. منم گفتم که تا حاال با کسی-

 .ندیدمت

 چشم هایم را باز کردم. اخمی روی پیشانی ام نشست. مسیر

حرف هایش از آن چه تصور می کردم دور می شد... 



 فرنوش

 :گفت

- ی رسی و اگه مایل باشی می گفت دختر خوبی به نظر م

 خواد
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که به یکی از دوستاش معرفیت کنه! خیلی تعریف دوستش 

 رو

 . ...کرد و گفت که خیلی پسر خوب و

دستم را برای متوقف کردنش باال آوردم. احساس کردم مغزم 

 از

هاین حرف سوت کشید! به طرز احمقانه ای اولین فکری که ب  

 ذهنم رسید این بود که من را برای نوشتن مقاله یا پایان نامه

معرفی کرده... و بعد مغزم آرام آرام توانست این اطالعات 

 را

 .پردازش کند. از شدت تعجب گامی به سمت عقب برداشتم

 فرنوش داشت چی می گفت؟

یک ساعتی می شد که راحیل از باشگاه برگشته و دوش 

 گرفته

ی زود خشک شده بود اما حوله اش هنوز بود. موهایش خیل

 دور

 گردنش بود. سرش را توی گوشی موبایلش کرده بود و از



 لبخندی

 که روی صورتش در رفت و آمد بود کامال مشخص بود که

 پیغام

 !های چه کسی را می خواند
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ماز وقتی که از دانشگاه به خانه آمده بودم حس می کرد  

 استرسم

لحظه به لحظه بیشتر می شود. یک بار دیگر اینترنت را 

 گشته

 بودم و باز هم اثری از کیارش شمس پیدا نکرده بودم... نه

 صفحه

ی اجتماعی، نه اطالعیه قبولی در امتحان زبان و کنکوری 

 که

 او مثل یک روح ...توسط وب سایت کالسی منتشر شده باشد

 می

چنین چیزی در این عصر و  ماند! خیلی خوب می دانستم

 زمانه

بعید است! مگر یک نفر عمدا رد خودش را پاک کرده 

 . ...باشد

 دیگر نمی توانستم بار این استرس را تحمل کنم. با گام هایی

 بلند به سمت آشپزخانه رفتم. چیپس را از کابینت بیرون



 کشیدم

و با صدای بلندی باز کردم. ماسیت موسیر را برداشتم و به 

 هال

 برگشتم. به محض این که قرچ قرچ مشغول خوردن چیپس

 شدم
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 راحیل گوشی موبایلش را پایین آورد و با تعجب به سمتم

 :چرخید. با لحنی سرزنش گر گفت

باز تو شروع کردی؟ بنداز کنار اون آت آشغاال رو... -

 سرطان می

 !گیری می میری

یل به قرچ قرچم ادامه دادم... این استرس بدون توجه به راح

 و

 اضطراب زودتر از سرطان به کشتنم می داد! راحیل با لحنی

 :مالیم تر گفت

 باز چی شده؟-

 با عادت های غذایی ام آشنا بود... چیپس و پفک و ماست

 موسیر

حکایت از استرسم داشت و تارت و پای سیب نشانه ی جشن 

 و

که بی نهایت ناراحت بودمسرورم بود... فقط وقت هایی   



 اشتهایم

 کور می شد که متاسفانه به لطف داشتن دوستان سرخوشم

 زیاد
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پیش نمی آمد! راحیل که لجش گرفته بود کوسن زیر سرش 

 را

 به سمتم پرتاب کرد. کوسن صاف به ماست موسیر توی دستم

ا روی میز انداختم واصابت و چپه اش کرد. کوسن ماستی ر  

 :گفتم

 !خودت تمیزش می کنی راحیل-

ظرف ماست موسیر را روی میز گذاشتم و نگاهی به 

 شلوارک

 سبز

 و ماستی ام انداختم. چینی به بینی ام انداختم. یک مشت

 چیپس

 :برداشتم و همان طور که به سمت اتاقم می رفتم گفتم

 !همین طور لباسمو-

راحیل از پشت سرم گفت و به قرچ قرچم ادامه دادم. : 

 می گی چی شده یا نه؟ باز پایان نامه؟ پروپوزال؟-

مشغول تعویض لباسم شدم ولی صدای راحیل را هنوز از 

 هال



 :می شنیدم
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 محمد گور به گور شده؟-

 :سریع لقمه ی در دهانم را پایین دادم و گفتم

- ی؟با اون بدبخت چی کار دار  

 :راحیل بدون توجه بهم ادامه داد

 ...استاد راهنمات؟ یاشار؟ آرمین؟ دیگه دارم کم می یارم-

 !فرنوش

 دکمه ی شلوارک جینم را بستم. به هال برگشتم و با اخم

 :گفتم

 از کجا به ذهنت رسید؟ -

 :راحیل با ناباوری نگاهم کرد و گفت

 درست حدس زدم؟-

وجه شدم که حتی مبلچهار زانو روی مبل نشستم و بعد مت  

 هم

 ماستی شده. نچ نچی کردم و دستمالی برداشتم تا مبل را تمیز

 :کنم. در همان حال گفتم
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یه جورایی! امروز تو دانشگاه دیدمش و یه مزخرفاتی -

 . ...گفت

 :راحیل صورتش را توی هم کشید و گفت



- ات رو داد شکرگزار باش بههمین که افتخار هم صحبتی باه  

 !نظرم

 :ادامه دادم

 !در مورد اون پسره ی بیخودی بود که باهاش دوسته-

راحیل اخم کرد. مکثی کرد... انگار بخواهد اطالعات ذهنی 

 اش

 :را زیر و رو کند. یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

 اون پسری که من می دونم باهاش دوسته همچین هم بیخود-

مرد رویاهاست! چی می گی شراره؟ این محمد کالنیست!   

 کورت

 !کرده ها

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

نه! این پسره کیارش با ریخت و قیافه و پولش شماها رو -

 کور
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 . ...کرده... یه موجود دورو و و پلیدیه

 :راحیل با صدای بلند گفت

- اسیش! نمی تونی مردم رو نشناخته قضاوتتو که نمی شن  

 !کنی

دستمال ماستی را روی میز پرتاب کردم. سکوت کردم... 

 متوجه



شدم نمی توانم دلیل این برداشتم را برای راحیل توضیح 

 !بدهم

 جناب شمس هنوز هم از نظر او همان مرد جذابی بود که با

 پایین

س کردآمدنش از پله های شیشه ای نفس در سینه یمان حب ! 

 :آهی کشیدم و گفتم

 فرنوش گفت که کیارش فکر می کنه من دختر خوبیم... حاال-

 . ...این که چطور به این نتیجه رسیده رو نمی دونم ولی

 راحیل تقریبا از جا پرید و سیخ روی مبل نشست. هیجان زده

 :گفت
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- شه؟خب... خب... می خواد باهات دوست   

 :دستی به پیشانی ام کشیدم و زیرلب گفتم

 !ای خدا-

 :رو بهش کردم و با صدایی بلند گفتم

 آره! می خواد باهام دوست شه! برای همین دوستش رو-

 فرستاده که این پیشنهاد رو مطرح کنه! تو چطوری با این آی

کیوت دانشگاه تهران قبول شدی؟ از بعضی ها واقعا باید دو 

 بار

نکنکور بگیر ! 

 :راحیل که خنده اش گرفته بود با بدجنسی گفت



 خب حاال! چی شد؟ چی کارت داره دختر خوب؟ پایان نامه-

 ش

رو نمی تونه سکشن بندی کنه یا بلد نیست شماره صفحه 

 بزنه؟

کوسن ماستی را از روی میز برداشتم و به سمتش پرتاب 

 !کردم

راحیل سریع دست هایش را باال آورد تا از صورتش 

فظتمحا  
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 کند... کوسن ساعدش را ماستی کرد و روی زمین افتاد. با

 حرص

 :گفتم

 !می ذاری بگم یا نه؟ شماها همه تون همین شکلی هستین-

 من

همیشه حرفای مسخره تون رو گوش می کنم ولی هر وقت 

 من

دهنمو باز می کنم مسخره بازی تون شروع می شه. نمی 

مدون  

 چرا اصال منو جدی نمی گیرین؟

 :راحیل کرکر خندید و گفت

 دست خودمون نیست... به خاطر قیافته! یه جوری بانمک و-



گوگولیه که سختمونه باور کنیم می تونی جدی هم حرف 

 !بزنی

 :نفسم را با حرص فوت کردم و زیرلب گفتم

 !اصال نمی گم-

د و گفتراحیل در حالت نشسته روی مبل باال و پایین پری : 

 لوس نشو دیگه! کیارش چی کارت داشت؟-
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 :مختصر و مفید و بی هیچ ذوق و شوقی گفتم

 !می خواست منو به دوستش معرفی کنه-

راحیل چنان جیغی زد که از جا پریدم. چنگی به گونه ام زدم 

 و

 :گفتم

 . ...راحیل همسایه ها-

د زدراحیل با ناباوری دا : 

 !نه-

 سریع گوشی را برداشت. حدس زدم که می خواهد در گروه

 چهار

 :نفره ی دوستانمان اعالم کند. گفتم

 وای نکن راحیل! اون دو تا رو دیگه خبر نکن... من یه کم-

 قهرم

 !باهاشون



 :راحیل سریع گوشی را روی مبل انداخت و گفت
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- گی! یاشار بفهمه یه جوری از قضیه وای راست می 

 تعریف می

 کنه که درجا بهم بخوره..!. خب حاال کی قراره همدیگه رو

 ببینین؟

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

 قرار نیست همدیگه رو ببینیم! یادت که نرفته! من از کس-

 دیگه

 !ای خوشم می یاد

ید. این بار راحیل بود که با کف دست به پیشانی اش می کوب

 با

 :التماس گفت

 وای تو رو خدا این محمد و ول کن! بابا یه-

عمره دنبال این پسره ای که اصال معلوم نیست با کیه... با 

 کی

 نیست... تو که نمی دونی! شاید اصال نامزد

داشته باشه ولی تو بوق و کرنا نکرده باشه... می شناسیش 

 ...که

این چند سال  توداره! اوج خریتته که به خاطر کسی که تو

 هیچ
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محبت و نشونه ای ازش ندیدی یه کیس درست و حسابی رو 

 از

 !دست بدی

 :آهی کشیدم و گفتم

واقعا کار درستی نیست که وقتی به کسی حسی دارم با یه -

 نفر

 .دیگه آشنا شم

 راحیل طوری صورتش را در هم کشید انگار حالش بد شده

 .باشد

 :گفت

 این آرمان گرایی های چرت و پرت چیه؟ برو با دو نفر آشنا-

 شو

 .که این محمد هم از سرت بیفته

مهلت حرف زدن نداد. سریع با گوشی اش شماره ای گرفت 

 و

 :گفت

موقعیت واقعا به نظرم اضطراریه! باید حتما به این دو تا -

 زنگ

 !بزنم که بیان و تو رو از خر شیطون پیاده کنن
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 :با تعجب اشاره ای به ساعت دیواری کردم و گفتم

راحیل! نه شبه! بخوان برن نصفه شب می شه... همسایه -

 . ...ها

 :راحیل سری تکان داد و گفت

 شب بمونن خب! صبح می رن! این دو تا احمق که-

 !می یان تا صبح ایکس باکس بازی می کنن

طوری سرم خراب می شوند که مجبور می دانستم سه نفری  

 می

 شوم تن به این قرار وحشتناک بدهم! چیزی که نمی دانستند

 این بود که وحشت من از دوست کیارش نبود... می توانستم

 خیلی راحت بگویم او را نپسندیده ام و تمامش کنم اما دلم

 نمی

 خواست کیارشی را که دختری که کسی را دفن کرده دختر

انست و با خیرخواهی به رفیقش معرفی اش میخوبی می د  

 کرد
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 !ببینم

 با این حال نیم ساعت بعد یاشار و آرمین جست و خیز کنان

 وارد

 !خانه شدند

 یاشار که کرکر می خندید سوئیچ و کیف پولش را روی میز



 پرت

 :کرد. سری تکان داد و گفت

 !بچه زرنگ-

ن گفترو به آرمی : 

ببین چطوری زد تو جلد بچه مثبت ها، شانس ما رو تباه -

 کرد

 !و خودش رفیق کیارش رو تور زد

 :با کالفگی گفتم

 !آقا من نمی خوام با این پسره آشنا شم-

 :یاشار گفت
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 آفرین! خوشم اومد... یه کم ناز و ادا بد نیست... ولی جلو ما-

 !نیا

رمین که هنوز روی زمین نشسته و درگیر درآوردن کفششآ  

 بود

 :رو به راحیل گفت

 کل شب برای ما تو قیافه بود که چرا با اون دخترا گفتین و-

 خندیدین در حالی که داشت خودشو پیش کیارش خوب نشون

 !میداده

با به یاد آوردن ماجرای تراس، چهره ی کیارش و حرف 

 هایش



به خودم لرزیدم... با لحنی که سعی مور مورم شد. سرجایم 

 می

 :کردم تا جای ممکن محکم باشد گفتم

 برای همه تون متاسفم! شما هیچی از ماجرای اون شب-

 !نفهمیدین! فقط پول و قیافه ی کیارش رو دیدین و کور شدین

حتی متوجه نشدین که فرنوش دل خوشی ازش نداشت... 

 ازش

ای داره که فرنوش رو فرار می کرد... حتما این آدم مسئله 

 اون
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 طور آشفته کرده بود و باعث شده بود توی مهمونی تولدش

 مراعات نکنه، ازش فرار کنه و وحشت زده باشه... همه ی

 چیزی

 که دیدین اینه که طرف پولداره... آره... هست... خیلی... من

 نمی

ه با یه بیمار روانی ساختگم فاکتور مهمی نیست ولی نمی ش  

چون پولداره! نمی شه آدم بدرفتار رو تحمل کرد چون 

 ...پولداره

 !به عنوان یه مشت آدم تحصیل کرده کامال سطحی نگرین

 :راحیل دستی به چانه اش کشید و گفت

از کجا معلوم که مشکل از کیارش باشه؟ شاید فرنوش -



 !روانیه

بود زد زیر خنده و آرمین که باالخره کفشش را درآورده 

 دوباره

روی زمین نشست. برخالف انتظارم یاشار از فرنوش 

 طرفداری

 :نکرد و گفت

 مگه می خوایم دست تو رو توی دست کیارش بذاریم؟ فکر-

کردی این قدر خرشانسی؟ جوگیر نشو بابا! رفیق کیارشه... 

 که
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تحصیل کرده! شما که خیلی هنوز نمی شناسیش... خانوم 

 طرز

تفکر برجسته ای داری شاید بهتر باشه اول یه نفر رو 

 بشناسی

 !بعد در موردش قضاوت کنی

 :راحیل حالتی جدی به خودش گرفت و گفت

 !مشکلش یه چیز دیگه ست... مشکلش محمده-

 یاشار نفسی عمیق کشید. آرمین آهسته روی دسته ی مبل

ت. راحیل شانه باال انداخت ونشست و سرش را پایین انداخ  

 :گفت

 من می گم که موقعیتش رو به خاطر عالقه ی ناپیداش به-



 !محمد از دست نده

 :یاشار سری تکان داد و گفت

 . ...موافقم ولی-

 :در همین موقع آرمین سرش را بلند کرد و گفت

 چرا به محمد نمی گی؟-
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ه از حرف آرمین جا بخورم از چرخش سریعبیشتر از این ک  

 یاشار

 به سمت آرمین شکه شدم. خودم را روی مبل کمی به سمت

آرمین کشیدم. چشم های تیره یاشار گرد شده بود. با 

 عصبانیت

 :گفت

 چرا چرت و پرت می گی؟-

 :آرمین شانه باال انداخت و گفت

 تو که همیشه یه مشت حرفای فمنیستی تحویل مون می دی-

ما رو با حقوق زنان خفه کردی چرا نمی ری به محمد و  

 حرفت رو نمی زنی؟ مگه شما فمنیست ها همیشه نمی گین

 که

 قرار نیست ما انتخاب بشیم، بلکه این قابلیت رو داریم که

 انتخاب

 . ...هم بکنیم؟ خب خودت پیش قدم شو



 :یاشار گفت
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 !نکنی ها-

اما با هیجان بیشتری گفت آرمین : 

 چند ساله که منتظرشی و هیچ حرکتی ازش ندیدی... من که-

می گم قال قضیه رو بکن! بهش بگو... یا می گه باشه آشنا 

 شیم

و می ری دنبال دلت... یا می گه نه و تکلیفت رو مشخص 

 می

 !کنه

آرمین اصرار می کرد و یاشار هشدار می داد... با بهت و 

 حیرت

راحیل چرخیدم... دستش را جلوی دهانش گذاشته به سمت  

 .بود

 با چشم هایی گشاد شده نگاه از آرمین می گرفت و به یاشار

 می

 :داد... سری تکان داد و گفت

 !باورم نمی شه این دو تا احمق رو دعوت کردم-

آرمین صدایش را باالتر برد تا از سد مخالفت های یاشار 

 بگذرد

 :و به گوشم برسد
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 گوش بده ببین چی می گم! چند ساله منتظر محمدی! هر-

مهمونی که محمد ممکن بود بره شرکت کردی... نشد! 

 نشستی

 پای این اینستاگرام هی عکساش رو الیک کردی، نخ دادی

 بهش... نشد! پروپوزالش رو نوشتی، برای پایان نامه کمکش

که عرفه برای نشون دادن عالقه کردی... نشد! تو هر کاری 

 به

 یه

 پسر رو انجام دادی... و نشد! باید قبول کنی که امکانش خیلی

 کمه که حاال بعد از این همه سال و این همه تالش ناگهان به

 !خودش بیاد و بگه بیا با من آشنا شو

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

- محاال نمی خواد همه ی اینا رو بکوبی توی صورت ! 

 :آرمین بدون توجه به حرفم ادامه داد

 می دونم حرفم ناراحتت می کنه ولی باید قبول کنی که-

 محمد
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یا اصال متوجه تالشت نیست و به تو فکر نمی کنه... یا 

 متوجه

 تالشت هست ولی بهت فکر نمی کنه! تو باید محمد رو از



 دست

گه دختربچه هم نیستی که به خاطررفته حساب کنی! دی  

 چیزی

که از دست رفته بقیه ی زندگیت رو حروم کنی! حرف من 

 اینه

 که بیا و آخرین تالشت رو بکن... واقعا از دو حالت خارج

 ...نیست

یا ردت می کنه که هیچ فرقی با وضعیت االنت نداره... یا 

 قبول

 می کنه و خب دیگه چی از این بهتر؟

داد و گفت راحیل سری تکان : 

 چرا این کارو باهاش می کنی؟ خب اگه تو صورتش بگه نه-

 غرورش می شکنه. مگه این قدر راحته؟

 :آرمین اخمی کرد و گفت
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 من نمی فهمم چرا این قدر اعتماد به نفس شما دخترا -

 ...پایینه

پیشنهاد به این و شما یه نگاه به ما آقایون بنداز! روزی ده تا  

 اون

 می دیم و سنگ رو یخ می شیم ولی حتی یه ذره هم به

 خودمون



 شک نمی کنیم! یه ذره هم از اعتماد به نفس مون کم نمی

 ...شه

شما دخترا با تصور این که فقط یه بار ممکنه این کارو بکنین 

 و

 جواب منفی بگیرین این قدر می ترسین که حتی انجامش هم

م روی این اعتماد به نفستون باید کار کنیننمی دین! یه ک . 

 :راحیل گفت

 این خیلی چیز مهمیه که یه خانوم خودش رو توی دوستی-

 طوری

نشون بده که برای خودش ارزش قائله... و به این وسیله 

 بتونه
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طرف رو هم وادار کنه براش ارزش قائل باشه ولی با این 

 کار

ولینا  

 چیزی که به ذهن طرف می رسه اینه که اون دختر برای

 خودش

 .ارزش قائل نیست

 :رو به یاشار کرد و گفت

 من بد می گم؟-

 یاشار روی مبل لم داد و به سقف خیره شد... بعد چشم هایش



 :را تنگ کرد و در همان حال گفت

نه... اولین واکنش من اینه که یه دل سیر می خندم... بعد -

 فکر

کنم عجب آدم اهل ریسکی... احتماال دومین چیزی که به می  

 !ذهنم می رسه اینه که برای خودش ارزش قائل نیست

 :آرمین نگاه چپی به یاشار بست و گفت

 آره البته... به هرکسی نباید این پیشنهاد رو داد. باید ببینی-
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پیشنهاد رو بهش بدی یا طرفت این ظرفیت رو داره که این  

 ...نه

 مثال به یاشار نباید همچین پیشنهادی داد! ولی من با این

 حرفت

 هم مخالفم که فکر می کنین حفظ کردن غرور یعنی احترام

 گذاشتن به خودتون... نادیده گرفتن اون چیزی که دلتون می

 خواد بی احترامی به خودتون نیست؟ این حفظ غرور احترام

ودتون نیست... معنیش فقط اینه که شماهاگذاشتن به خ  

غرورتون رو بیشتر از خودتون دوست دارین! من دارم می 

 گم

 این

کار ریسک داره... آره... ولی چه عیبی داره آدم برای چیزی 

 که



 دوست داره و این همه سال منتظرشه ریسک کنه؟

 :راحیل گفت

- ن که ولی شما در کل یه احتمال دیگه رو هم اضافه کن... ای

 با
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 هم دوست می شن بعد با اولین مشکلی که پیدا کردن این

 قضیه

 !که اون پیش قدم شده رو می کوبه توی سرش

 :یاشار آهسته خندید. آرمین بی اختیار با صدای بلندی گفت

 !آره قبول دارم-

 :صدایش را پایین آورد و گفت .

- بیفته... ممکن هم هست نیفته. برای ما آره ممکنه این اتفاق  

هم همین طوره... تا تقی به توقی می خوره دختره برمی 

 گرده

می گه تو خواستی با من دوست شی! یا تو اومدی 

 خواستگاری

 من! ولی خب این حرف از اساس احمقانه ست... درسته که

 یکی

 پیشنهاد داده ولی اون یکی هم قبول کرده! پس هر دو نفر

 راضی

 به شروع این دوستی بودن! اگه یه نفر برمی گرده می گه تو



 شروع
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 کردی، تو خواستی، تو پیشنهاد دادی فقط داره نشون می ده

 که

بلوغ فکری کافی برای شروع یه ارتباط نرسیده... با یه 

 همچین

طر این کسی اصال نباید یه ارتباط رو ادامه بدی... نه به خا

 که

 سعی کرده تحقیرت کنه... به این خاطر که اساسا یه آدم

 منطقی

 و روشن نیست! اتفاقا این قضیه فیلتر خوبیه که با آدم کوته

 فکر

و خشک مغزی مثل یاشار رو الک کنی و دور بریزی... 

 یعنی

 درجا

 می فهمی سیستم فکری طرف در چه حدیه و می ارزه روش

 .وقت بذاری یا نه

ست به سینه نشست. آهی کشید و گفتراحیل د : 

 آره! بعد از این که باهاش اشنا شدی و این همه ریسک-

 !کردی
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 :آرمین با بی خیالی شانه باال انداخت و گفت

 این همه ارتباط ناموفق رو ممکنه یه نفر تجربه کنه... اینم-

کردی، خودت روش! حداقل این یکی رو خودت انتخاب  

 .خواستی

 :یاشار در همان حال خلسه ی خودش آهسته گفت

 ...ولی من یکی بهم پیشنهاد بده حتما باهاش دوست می شم-

 دوست که نه... حتما یکی دو تا قرار رو باهاش می رم ببینم

 طرف

 !کیه که همچین جرئتی داشته

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

 بعدش چی می شه؟-

رتش را توی هم کشید و گفتراحیل صو : 

 کی به این پیشنهاد می ده آخه؟-

 :یاشار سرش را به سمت راحیل چرخاند و گفت

 من از محمد کمترم؟-
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 :آرمین آهسته گفت

 !محمد بی ام و داره-

 :یاشار سرش را به پشتی مبل تکیه داد و گفت

 !دهنمو بستی-

کشیدم و گفتم صورتم را توی هم : 



 . ...به خاطر پولش نیست که-

 :یاشار دستش را در هوا تکان داد و گفت

خب خب... به خاطر روح بزرگوار و شریفشه... ده بار -

 گفتی تا

 !حاال

 :رو به آرمین کرد و گفت

ولی طرف دو جا بشینه حرف بزنه و بگه دختره خودش به -

 من

تو این دانشکده ی پیشنهاد داده آبروریزی می شه ها... اونم  

 کوفتی اینا با این جو خاله زنکیش. استاد و دانشجو و کارمند

 همه پایه ی غیبت و حرف پشت هم زدن! دیدی دو نفر با هم

 خیلی خوبن ازشون می پرسن خب حاال چطوری آشنا شدین؟
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 از این دو نفر بپرسن چی باید به مردم بگن؟

کردم و گفتم اخمی : 

مگه آدم قراره خودشو برای دیگرون توضیح بده؟ خب می -

 گم

 تو دانشگاه آشنا شدیم. دیگه جزئیاتش به خودم مربوطه! قرار

نیست همه ی مردم در جریان ریز و جزء زندگی من باشن 

 !که

 :یاشار گفت



وقتی می گی تو دانشگاه آشنا شدیم فرض شون رو بر این -

 می

تو پیشنهاد دادهذارن که اون به  ! 

 :شانه باال انداختم و گفتم

پیش فرض های مردم که به من ربطی نداره! مردم در -

 مورد

خیلی چیزها پیش فرض دارن و دیگرون رو باهاش قضاوت 

 می

کنن... از هیکلت گرفته تا اسمت! وقتی می گیم قرار نیست 

 به

حرف مردم اهمیتی بدیم و زندگیمون رو به خاطر حرف 

 مردم

ازیم و بنا کنیم منظورمون همین چیزاستبس ! 
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 :راحیل سری به نشانه ی مخالفت تکان داد و گفت

 نه... ریسکش خیلی باالست. کال جامعه ی ما برای همچین-

 چیزی آماده نیست! معلوم نیست خود پسره چه حرفی در این

و بره... نمی تونی مورد بزنه، معلوم نیست قضیه از کجا ل

 حتی

راستشو به خانواده ت و دوستات بگی... خیلی ریسک 

 داره... از



 .نظر من که عاقالنه نیست

 :آرمین گفت

 کال وقتی می خوای با کسی دوست شی یا ازدواج کنی باید-

 طرف رو بسنجی ببینی عقلش در چه حده... اگه نمی تونه در

ه کال کالهت پسمورد جزئیات دوستی تون دهنش رو ببنده ک  

 معرکه ست... چون مسائل دیگه ای رو هم ممکنه بره و جار

 .بزنه

 می گم که این قضیه فیلتر خوبیه که بفهمی طرفت چی کاره

 ست... دست کم پیش خودت می تونی بسنجی... که ظرفیتش
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 رو داره؟ که عقلش می رسه؟ واکنشش چیه؟ و اگه دیدی

 ضعف

 شخصیتی داره همونجا باید دورش رو خط بکشی... منم نمی

 گم

 راه بیفتین و برین به هر کی سر راهتون قرار گرفت پیشنهاد

 بدین که! باید نگاه کنی طرفت کیه! محمدی که من دیدم آدم

باشخصیت و فهمیده ایه... باورم نمی شه دارم ازش تعریف 

 می

مثل محمد می شه کنم ولی واقعا هست! به نظرم به یکی  

 !پیشنهاد داد ولی مثال به یاشار نه

 :یاشار گفت



 آهان... چون من بی شخصیت و نفهمم! مرسی از نتیجه-

 . ...گیریت

 :دست هایم را برای متوقف کردن شان باال آوردم و گفتم

 ببین حرفت درسته! من همیشه گفتم که قرار نیست فقط-

ره! ولی مسئله فقط اینانتخاب بشیم، حق انتخاب هم داریم... آ  
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 نیست که عزمت رو جزم کنی و به یه نفر پیشنهاد بدی! هر

 وقت

 می خوای طابویی رو بشکنی باید بدونی که فقط شروعش

 نیست

 که تمام جسارت و شجاعتت رو می طلبه... باید تا آخر پاش

ره کنی، به طرفتوایستی... نمی تونی تمام جسارتت رو ذخی  

 پیشنهاد بدی و بعد کم بیاری. باید تا آخر

 محکم و شجاعانه پای این کارت وایستی و به قول تو با

اعتماد به نفست و با جسارتی درست مثل روز اول با هر 

 مسئله

 ای که پیش اومد مقابله کنی. چون به قول راحیل ممکنه این

بشه و تو بحث به محیط کارت، درست، خانواده ت کشیده 

 باید

با همون جسارت باهاش برخورد کنی... تو هر ارتباطی به 

 هر



 حال اختالف و مشکل به وجود می یاد و باید برای همه ش

 آماده
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 باشی... من با وجود این که با این کار مخالفتی ندارم ولی

 انجامش

و حس نمی کنم کهندادم. چون تو خودم هنوز این قدرت ر  

 بتونم

تا آخرش وایستم... نمی تونم خودم پیشنهاد بدم، ارتباطی رو 

 با

 کسی که بهش عالقه دارم شروع کنم، خودم کم بیارم و خودم

 !خرابش کنم... اما قول می دم به پیشنهادت فکر کنم

 بعد رو به راحیل و یاشار با آن قیافه های درهم شان کردم و

 :گفت

- یدن دوست کیارش هم فکر می کنمبه پیشنهاد د ! 

 .اما فکرهایم را کرده بودم... تنها می خواستم ساکت شان کنم

 نمی توانستم برایشان توضیح بدهم که اشتباهی در گذشته ام

کردم که به گوش کیارش رسیده... و حاال با واکنش 

 مشکوکش

 ...و پیشنهاد عجیبش رو به رو شده ام... اما در مورد محمد

 شاید
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 وقتش شده بود که فکری به حال این عالقه ی بی سر و ته ام

 .کنم

****** 

 کم مانده بود وسط جلسه ام با استاد راهنمایم جان بدهم... یک

 ساعت و نیم تمام حرف زده بود، خط و مشی تعیین کرده و

عاقبت حرف های خودش را نقض کرده بود. وانمود می 

دمکر  

 که

 مشغول یادداشت برداشتن هستم اما در واقع داشتم فهرستی

 که

 از کارهایی که باید انجام می دادم تنظیم می کردم. عاقبت با

 یک

تلفن فوری از طرف مدیر گروه نجات پیدا کردم. استادم 

 همان

 طور که با دست اشاره می کرد این جلسه ادامه خواهد داشت

 به

ام کردبیرون از اتاقش راهنمایی  . 
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وقتی در دفتر را پشت سرم بست نفس راحتی کشیدم. خودم 

 را

روی نیمکتی که در راهرو قرار داشت رها کردم. گوشی 



 موبایلم

را بیرون کشیدم تا ساعت را چک کنم... ساعت یک شده 

 !بود

 یاشار گفته بود که سعی می کند خودش را تا ساعت دو به

 دانشگاه برساند. پیشنهاد داده بود ناهار را با هم بخوریم تا

 بتواند

 از این فرصت استفاده کند و در مورد کار مهمی که داشت

 صحبت

 کند. من هم سعی می کردم پیش خودم حدس بزنم باز چی

شده... کی مهمانی ترتیب داده، کدام دختری سنگ روی 

 یخش

داده! کارهای مهمکرده و یا فرنوش چه کار جدیدی انجام   

 یاشار

 !معموال در مورد همین موضوعات بود

 امیدوار بودم هرچه سریع تر خودش را برساند... معده ی من
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 منضبط ترین عضو بدنم بود و مهم نبود با چه حجمی از

 صبحانه

فریبش بدهم... به هر حال سر ساعت دوازده شروع به قار و 

رقو  

 .می کرد



بعد اتوماتیک وار دستم رفت روی اپلیکیشن اینستاگرام و 

 بازش

کردم. از این کار خودم متنفر بودم... از این اعتیاد مسخره ام 

 به

 اینستاگرام! دستم بی اختیار لمسش می کرد... وقت هایی که

 می

 ...خواستم ساعت را چک کنم، تماسی بگیرم، پیغامی بفرستم

مدم و می دیدم که بیهوده مشغول چرخآخرش به خودم می آ  

 .زدن در اینستاگرامم هستم

 با این حال اپلیکیشن را نبستم... چشمم به صف استوری های

 جدیدی افتاد که دایره ی قرمز دورشان چشمک می زد... و

 !استوری محمد اولین استوری این صف طوالنی بود

خودم را روی نیمکت جمع و جور و روی صفحه ی گوشی 

 ام
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 تمرکز کردم. با لود شدن بالفاصله بعد از دیدن استوری نفسم

 !بند آمد

بومرنگی بود که کش آمدن یک برش پیتزا به دست یک 

 دختر

را نشان می داد. گوشی را تقریبا به چشم های از حدقه 

 درآمده



را ام چسباندم... یک بار، دو بار، صد بار استوری اش 

 ...دیدم

 دست

یک دختر بود؟ الک نداشت... ممکن بود دختر نباشد؟ اگر 

 پسر

 بود چرا دستش این قدر ظریف بود؟ نسبتی با هم داشتند؟

نفسم را با ضرب و زور بیرون دادم. با خودم فکر کردم 

 محمد

دوست های زیادی دارد... مثال فرنوش! لزوما دست یک 

 دختر

 در

رتباط عاطفی اش با آن دختراستوری اش نشان دهنده ی ا  

 .نیست... ولی دلم به درست نبودن این حرفم گواه می داد

 و بعد کنکاش دیوانه وارم در لیست فالورهای محمد شروع

 ...شد
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 کار سختی ست که در یک لیست بلند و باال کسی را پیدا کنی

دیدی اما... نمی دانستمکه دستش شبیه به آن چیزی باشد که   

جواب قلبم را چطور بدهم... خودم را به این صفحه ی 

 مجازی

معتاد کرده بودم، به عشق و عالقه ی بی سرانجامم میدان 



 داده

 ...بودم، گوشم را روی راهنمایی های دوست هایم بسته بودم

 مگر

 می شد که حاال این قدر راحت دست بکشم؟ باید جواب قلبی

رگیرش کرده بودم را می دادمکه این طور د ... . 

 جست و جوی احمقانه ام بی نتیجه ماند... مدت ها پیش

 فهمیده

 بودم که همه ی جواب ها را نمی شود از اینترنت به دست

 ...آورد

خواستم یک بار دیگر استوری را ببینم که یاشار زنگ زد و 

 خبر

 .داد که رسیده
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ذهنی مشغول از دانشگاه بیرون زدم و ماشین یاشار را پیدابا   

 کردم. با اخم سوار شدم و زیرلب سالم دادم. بالفاصله

 متوجه شدم که یاشار حسابی تیپ زده! با تعجب براندازش

 .کردم

 یکی از شیک ترین پیراهن های مردانه اش که به رنگ سفید

 بود

ین هایرا با جین خاکستری رنگی ست کرده بود. آست  

 پیراهنش



را تا روی ساعدش باال زده و دستبند تسبیح مانند 

 مخصوصش

 را به نمایش گذاشته بود که معموال برای قرارهای اولش با

 :دخترها به دستش می بست. با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 از جایی می یایی؟-

عینک دودی اش را تا روی موهای کوتاه مشکی اش باال زد 

 و

 :گفت

- بیام؟ قرار؟ صبح؟ من؟ از جایی  
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 :شانه باال انداختم و گفتم

 چه عیبی داره؟-

من که انتظار داشتم سر خیابان نگه دارد تا به یکی از 

 رستوران

های بلوار کشاورز برویم از انتخاب مسیرش جا خوردم. 

 یاشار

 :گفت

- ه صبح کم کمعیبش اینه که من صبح خوابم... تازه یازد  

چشمامو باز می کنم... بعد هم... مگه آدم تو روز روشن 

 قرار می

 ...ذاره؟ قرار رو باید بذاری شب... شام



صورتم را توی هم کشیدم. دست هایم را برای متوقف 

 کردنش

 :باال آوردم و گفتم

 خیلی خب! نمی خواد شرح بدی! حاال کجا داریم می ریم؟-

 من

یای دانشگاه فکر کردم برای ناهار می ! 

 :چینی به بینی اش انداخت و گفت

 کم توی طول سال فالفل های دانشگاه رو می خورم که قبل-
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 !شروع ترمم بیام دانشگاه غذا بخورم؟ بریم ادرس فود هال

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید. سریع گفتم

- ان و اون رستوران؟ منباز داری منو می بری این رستور  

 حساب

 .بانکیم یه کم وضعیتش نگران کننده ست

 :خندید و دندان های ردیفش را بیرون انداخت. گفت

 !مهمون من بابا! توام که پایه ی رستوران گردی منی-

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

 داری مخمو می زنی؟ نکنه منو داری می بری سر قرار؟-

فتچشمکی زد و گ : 

 نه عزیزم! الکی خیالبافی نکن-

 چپ چپ نگاهش کردم با صدای بلند خندید و بعد... هر دو



 سکوت کردیم. چند دقیقه ای سرگرم عوض کردن آهنگ شدم

 و چون هیچ کدام به دلم نمی نشست گوشی خودم را به پخش

وصل کردم. فکر تاور رینگزهای فود هال کامال از خود بی 

 خودم
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کرده بود... اما نه آن قدر که متوجه نشوم یاشار مشکوک به 

 نظر

 :می رسد! گفتم

 کسی رو قراره اونجا ببینیم؟-

 :با خنده گفت

 !اگه خدا بخواد یه ادم خسته ی تنها-

 :صدایم را باال بردم و گفتم

 !یاشار-

 :جدی شد و گفت

- دیگه وقتشه خب... نه نیار! ببین! من درک می کنم که  

 تکلیفت

 . ...رو با محمد مشخص کنی

 .یاد استوری محمد افتادم و دست آن دختر... آهی کشیدم

 یاشار

 :ادامه داد
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 ولی اگه قرار باشه بری و بهش بگی من هم محمد رو می-

 کشم

و هم آرمین رو... اصال این خزعبالتی رو که اون شب 

 آرمین

االیب  

منبر رفت و گفت قبول ندارم. حسم خوب نیست به این 

 ...قضیه

 به نظرم بذار حداقل قبلش من یه پرس و جویی کنم... یه

 آماری

 .دربیارم بعد ببینیم چی کار می شه کرد

 بی اختیار نیشم باز شد. با خنده ای که نمی توانستم مخفی

 :نگهش دارم گفتم

- آمار بگیری؟راست می گی؟ حاال از کی می خوای   

 :نیم نگاهی خطاکارانه بهم کرد و گفت

 فرنوش... بهم گفت امروز می خواد برای ناهار بره ادرس-

 فودهال... من نگفتم با هم می ریم دیدنش... ولی فکر نمی کنم

 .بدش بیاد
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 خنده ام تا حدودی جمع شد. سعی کردم به حس بدی که کم

شت تمام وجودم را می گرفت توجهی نشان ندهم. باکم دا  

 لحنی



 :جدی گفتم

ولش کن یاشار! نمی خوام فرنوش چیزی بدونه... دوست -

 ندارم

 !به گوش کیارش برسه

 :نگاهش را از خیابان گرفت. چشمکی زد و گفت

برنامه ای داری برای کیارش؟ نترس! برنامه هات رو بهم -

 نمی

 !زنم

تکان دادم. برای چند لحظه لبم را بهسری به نشانه ی تاسف   

 :دندان گرفتم. تردید را کنار گذاشتم و گفتم

اون شب وقتی من و پریسا رو به رو شدیم و من جمع تون -

 رو

 ترک کردم رفتم سمت تراس... پریسا هم دنبالم اومد. توی

 تراس
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ی پریسا از تراس بحث مون شد و صدامون باال رفت. وقت

 بیرون

 رفت فهمیدم که کیارش تمام مدت توی تراس نشسته بود و

 تمام

 حرفامون رو شنیده. بعدش اومد سمتم و با چیزهایی که گفت

معذبم کرد... گفت که حرفامون یادش نمی ره... که حرف 



 چیز

 مهمیه که می شه ارزش گذاریش کرد و فروختش... ولی اون

صه از این جور چرندیات! من اصال امانت دار خوبیه... خال

 به این

 آدم حس خوبی ندارم. دلم نمی خواد کاری کنم که اطالعاتش

 .در موردم تکمیل شه

یاشار اخمی کرد. بعد از یک سبقت خطرناک رو به من کرد 

 و

 :گفت

 !داشته سر به سرت می ذاشته شراره-

 :سری به نشانه ی رد حرفش تکان دادم و گفتم

- هم نشون می داد که ازم آتو داره! دلم نمی خوادنه... داشت ب  

 با
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 !بی احتیاطی یه آتوی دیگه هم بدم دستش

 :یاشار دنده را عوض کرد و گفت

 مگه داشتین در مورد چی با پریسا حرف می زدین؟-

 :با لحنی محکم گفتم

 !نمی تونم بگم-

ر را ساکت کند به خنده اشلحن محکمم به جای این که یاشا  

 .انداخت



 :سری تکان داد و گفت

خیلی خب... یه جور غیر مستقیمی آمار در می یاریم... تو -

 این

 مایه ها که محمد سرش کجاها گرمه که مهمونی نمی یاد و

 . ...خیلی وقته ازش خبری نیست و... این جور صحبت ها

لم شور می قبول کردم که این کار را انجام بدهیم... ولی د

 .زد

 هیچ چیزی از کیارش شمس نمی دانستم و انگار همه چیز

 دست

به دست هم داده بود تا اطالعات بیشتری از من در اختیار 

 این
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 . ...آدم قرار بگیرد

با این حال خودم را برای مالقات با فرنوش آماده کردم... 

 هرچه

وری، محمد و زندگی ام را مشخص میزودتر تکلیف آن است  

 کردم بهتر بود. کش سرم را باز و موهایی را که پشت سرم

 گوجه

شده بود رها کردم. رژ قرمزم را تجدید کردم ولی کفش و 

 شلوار

 ورزشی مشکی رنگم، مانتوی جلو باز سرمه ای و مقنعه ی



 مشکی

 .ام کامال نشان می داد که از دانشگاه آمده ام

ل شدیم و مشامم از بوهای مختلف پر شد. غرفهوارد فود ها  

 های

 مختلف غذا کنار هم ردیف شده بودند. اشخاص مختلفی رو به

روی غرفه ها متوقف می شدند، سفارش می دادند و یا با 

 سینی

غذا دور می شدند. طبقات و فضای نامتقارن اما جذاب 

 رستوران
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ذراندم. یاشار با فرنوش تماس گرفت و خیلی را از نظر گ

 زود او

را پیدا کرد... یکی از میزهای کنار پنجره را اشغال کرده 

 ...بود و

درست رو به روی مردی نشسته بود که با تمام وجود سعی 

 می

 کردم فاصله ام را باهاش حفظ کنم... اما انگار دنیا در جهتی

برابر هم قرارحرکت می کرد که من و کیارش شمس را در   

 .دهد

 :گفتم

 !نکبت ! این پسره هم که هست-



 :یاشار انگشت اشاره اش را جلویم تکان داد و گفت

 !فرنوش نگفته بود که با کس دیگه ای می یاد-

 :نیم نگاهی به پشت سرش و آن دو نفر انداخت و گفت

بیا! عیبی نداره... من تو یه فرصت مناسب فرنوش رو می -

 کشم

وال می پرسم... طوری که حتی به گوش کنار و ازش س

 کیارش

 .هم نرسه

 :با حرص گفتم
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 !خدا بگم چی کارت کنه-

 :یاشار گفت

 !دارن نگاهمون می کنن... ضایع نکن-

 و لبخندزنان به سمت ان میز رفت. فرنوش که شال

هصورتی کمرنگ و مانتوی شکیل سفید رنگی به تن داشت ب  

 احترام مان ایستاد... که البته هیچ وقت این حرکت را ازش

 ندیده

 بودم. تقریبا هر کسی که از کنار میز رد می شد لحظه ای به

 سمتش می چرخید و او را

 .برانداز می کرد

 چشمم که به کیارش افتاد آمیزه ای از احساسات متفاوت



 وجودم

خت را پر کرد...... موهای مشکی رنگ خوش حالتش نه ل

 بود و

 نه مجعد... نور خورشید

روی صورتش افتاده و چشم های تیره اش را به عسلی 

 متمایل
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 کرده بود. با دیدن مان

 یکی از همان لبخندهای بی غل و غش اما نفس گیرش را

 تحویل

مان داد. دستش را طوری کف دست یاشار کوبید انگار ده 

 سال

رفیق صمیمی اند! و بعد لبخندزنان و با احترام بهاست که   

 سمتم

 :برگشت. محترمانه گفت

 !خوشحالم دوباره می بینمت شراره جان-

 نفسم را با صدا بیرون دادم و چیزی نگفتم... قبل از این که

 یاشار

 بجنبد صندلی کناری فرنوش را اشغال کردم تا مجبور نباشم

 کنار

یز لعنتی چهار نفره نمی توانکیارش بنشینم... اما سر یک م  



جایگاه خوبی برای دوری از یک نفر پیدا کرد... چرا که 

 حاال

درست رو به رویم نشسته بود و با خنده نگاهم می کرد... 

 همان
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 . ...خنده ی صمیمانه لعنتی اش

فرنوش کیف لیدی دیور صورتی رنگش را از روی میز 

 برداشت

 تا

من راحت تر باشم. بی اختیار با نگاه کیفش را دنبال کردم... 

 با

 خودم فکر کردم تا آخر عمرم هم اگر پایان نامه بنویسم نمی

توانم این کیف دو هزار یورویی را بخرم. با صدای کیارش 

 به

 خودم

 :آمدم

 خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می کردم همدیگه رو-

 .مالقات کردیم

یار اخم کردم و با لحنی تند گفتمبی اخت : 

 بله فرنوش جان با من در مورد پیشنهادتون صحبت کردن-

 ولی



 از جایی که جواب من منفی بود اساسا قرار نبود که دیگه

 همدیگه
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 !رو مالقات کنیم

 یاشار با لحنی متعجب که خنده در آن موج

 :می زد گفت

 !شراره جان-

 می خواست جلوی رفتار تهاجمی ام را بگیرد... دست خودم

 !نبود

 با دیدن کیارش عصبی شده بودم... کنترلم را روی رفتارم به

 کلی

از دست داده بودم. کیارش اما به روی خودش نیاورد. سرش 

 را

 :به نشانه ی احترام برایم تکان داد و گفت

- ون شدپس چه خوب که امروز افتخار مالقاتتون نصیب م . 

با چشم هایی تنگ شده نگاهم را بهش دوختم... رفتار 

 اجتماعی

 قابل تحسینی داشت... می توانستم تا آخر شب با رفتارهای

 تندم
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 تحقیرش کنم اما مطمئن بودم که خم به ابرو نمی آورد و



 جوابم

می رسید کهرا محترمانه می دهد... در نهایت کار به جایی   

 پیش

چشم همه بی شخصیت جلوه می کردم و او همان طور که 

 بود

 !باقی می ماند... اسطوره ی تربیت و جذابیت

 یاشار که ظاهرا دنبال فرصتی بود تا با فرنوش تنها شود و

 عملیات

 :مد نظرش را آغاز کند گفت

 خب... فرنوش با من می یای برای سفارش دادن بریم؟-

به فرنوش انداختم که با حالتی مشکوک بهزیر چشمی نگاهی   

یاشار نگاه می کرد اما کیارش بالفاصله تکیه اش را از 

 صندلی

برداشت و خواست از جایش بلند شود و یاشار را همراهی 

 کند

 .که یاشار دستش را روی شانه اش گذاشت و متوقفش کرد

 خنده
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 :کنان گفت

- ه؟ من و این رفیقم می ریم می گردیم ببینیم چی بهچه کاری  

 .چیه... شما هم سفارشی چیزی دارین بفرمایین



 پلک هایم را به هم فشردم... چه قدر این پسر ضایع بود! یادم

رفته بود که چرا معموال کاری را به یاشار نمی سپریم... اگر 

 این

 ماجرا کمی دیگر ادامه می یافت امکان نداشت هرگز این

 موضوع

 !را فراموش کنم

 :کیارش با لحنی متعجب گفت

 . ...نمی شه که-

 :فرنوش با اوقات تلخی گفت

 چرا نمی شه؟-

و از جایش بلند شد. خدا رو شکر لجبازی فرنوش با کیارش 

 کم

 کم داشت به کارمان می آمد. نفسی را که در سینه حبس کرده

تعارف بودم بیرون دادم. در کمال تعجب دیدم که فرنوش بی  
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کیف پول کیارش را از روی میز برداشت و به دنبال یاشار 

 دور

 شد. چیزی نمانده بود که چشم هایم از کاسه بیرون بزند. بی

اختیار با نگاهم فرنوش و یاشار را که بین غرفه ها گم می 

 شدند

 . ...دنبال کردم



 :با صدای کیارش به خودم آمدم

 چیش برات عجیبه؟-

 گیج و ویج سرم را به سمت کیارش چرخاندم. تکیه اش را از

 صندلی برداشته و به سمتم خم شده بود. دیگر نور خورشید

مستقیم به صورتش نمی تابید... حاال صورتش درست شبیه 

 به

 آن چیزی شده بوده که به خاطر می آوردم... لبخندی معنی

 ...دار

قبا چشم هایی سیاه و برا ... . 

اما این بار دیگر نیمی از صورتش در تاریکی فرو نرفته بود 

 و

 بهتر

می توانستم جزئیات صورتش را بررسی کنم... با تعجب به 

 خط
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 محو عمودی روی پیشانی اش، درست باالتر از ابروی چپش

 خیره

ش شکستهشدم... خط عمودی... حتما پیشانی اش مدت ها پی  

 .بود

سرش را کمی عقب تر کشید و یک بار دیگر این خط ظریف 

 و



 .باریک پیش چشم هایم محو شد

 :شانه باال انداختم و گفتم

 هیچی... امکان نداره از اعتقاداتم و نظریاتم پیش شما حرفی-

 !بزنم

 خنده ای سر داد که هیچ شبیه خنده های پیشینش نبود... بی

ه بود! چشمکی زد و گفتغل و غش نبود... پلیدان : 

خوب درستو یاد گرفتی... حاال می دونی که نباید هر حرفی -

 رو

 !به زبون بیاری

یک بار دیگر خودش را روی میز جلوتر کشید. صدایش را 

 پایین

 :آورد و زمزمه کرد

154 

  رقصنده با تاریکی 

 ...اما با من راحت باش... به خصوص در مورد اعتقاداتت-

رفاییح  

 که آدما از اعتقاداتشون می زنن اون قدرا خاص نیست... اون

 قدرا

وزن نداره... آدما خیلی فکرها در مورد خودشون و 

 اطرافیانشون

دارن اما وقتی توی موقعیت قرار می گیرن از این رو به اون 

 رو



 می شن... گاهی با رفتارشون حتی خودشون رو هم شکه می

هیچ تردیدی زیر پا می ذارن کنن... اعتقاداتشون رو بی ... 

 ...مصلحت... توجیه... دلیل تراشی... اما بذار من بهت بگم

 حرفایی

که آدما از اعتقاداتشون می زنن ارزشی نداره... اون چیزی 

 که

ارزش داره حرفایی که از واقعیات می زنن... از کارهایی 

 که

 . ...کردن

ز به هم حلقهلبخندی کجی نثارم کرد. انگشت هایم را زیر می  

کردم و سخت بهم فشردم... ظاهرا قرار نبود فراموش کند، 

 به
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روی خودش نیاورد و بگذرد. با صدایی که دعا می کردم 

 نلرزد

 :گفتم

 شما آدم بیکاری هستی که می شینی و جزئیات زندگی-

 آدمای

شغل درست و اطرافت رو از برمی کنی. به نظرم بهتره یه  

 حسابی

 برای خودت پیدا و سرتو جای دیگه ای گرم کنی! من یه



 دانشجوی ساده م که پایان نامه و مقاله می نویسم... جزئیات

زندگی من برای خودمم اون قدر ارزش نداره که برای شما 

 !داره

 :با بی خیالی نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت و گفت

- ش خودم ندارم که آدمی کهمن هیچ وقت این فرض رو پی  

 دور

 و برمه بی ارزشه... حاال چه دانشجو باشه و چه نباشه... چه

 شغل

دهن پرکنی داشته باشه و چه یه کار ساده ای انجام بده. 

 ارزش
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آدما با این چیزها تعریف نمی شه. من فرضم بر اینه که همه 

 ی

جز کسایی که فکر می کنن زندگی بی آدما ارزشمندن... به  

 ارزشی دارن... آدمی که همچین نظری نسبت به خودش داره

 !قطعا ارزش خاصی نداره

 ...لب هایم را به هم فشردم. نباید دهان به دهانش می گذاشتم

حرف زدن و سخنرانی کردن جزو مهارت هایم نبود... او 

 بهتر از

کرد... و حال  من حرف می زد... خودش را بهتر بیان می

 من را



 !هم خیلی خوب می گرفت

 با این حال نمی توانستم نگاه ازش بگیرم. دیدم که گوشی

 موبایلش را از روی میز برداشت و نگاهش را به صفحه ی

 گوشی

داد... نگاه من اما به همان جا ثابت ماند... کیف پول و 

 گوشی

وی موبایلش برداشته شده بود... سوئیچ ماشینش اما هنوز ر

 میز

 بود. من که انتظار داشتم سوئیچ پورشه ببینم با دیدن عالمت

 !آیودی ابروهایم باال پرید... لعنتی چه سلیقه ای هم داشت
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 دست خودم نبود... خوشم می آمد لباس ها و دارایی های

... پولدارها را نگاه کنم و قیمت شان را در ذهنم تخمین بزنم

 نه

که بخواهم خودم را با دنیا دنیا تفاوت مان آزار بدهم... نه... 

 دلم

 می خواست چیزهایی که تنها تصویرشان را در اینترنت می

 دیدم

از نزدیک ببینم... مثل کیف فرنوش... ماشین کیارش... و 

 حاال

 !داشتم گوشی موبایلش را دید می زدم



آیفون آخریندست خودم نبود اما خوشم آمد که سراغ یک   

 مدل

 دهان پر کن نرفته، مثل خیلی از پولدارهای دیگری که می

 شناختم... از جمله فرنوش. گوشی موبایلش یک بلک بری

 مشکی

 ...و شیک بود که با شجاعت بی هیچ قابی دستش گرفته بود

 مثل

 یک پولدار واقعی... انگار باکش نباشد که گوشی از دستش

 بیفتد
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و چند تکه شود... چه قدر از سلیقه اش خوشم می آمد. من 

 هم

اگر به اندازه ی او پول داشتم شاید همین انتخاب را می 

 ...کردم

 سرم را کمی کج کردم تا ابعاد گوشی را بهتر در دستش

 تشخیص

 ...بدهم و بتوانم در مورد مدلش حدسی بزنم... و بعد

گوشی موبایلش یکی از آن مدل  قلبم در سینه فرو ریخت.

 های

بلک بری بود که معروف بود باالترین امنیت را دارد و به 

 راحتی



 قابل نفوذ نیست... یکی از امن ترین گوشی های هوشمند

 ....دنیا

 به یاد آوردم که در اینترنت هیچ رد و اثری از این آدم پیدا

 نکرده

ود؟بودم... او کی بود؟ چه کسی در مقابلم نشسته ب  

بی اختیار کمی خودم را عقب کشیدم... لعنتی نثار پریسا 

 !کردم

ای کاش این حرف به گوش کس دیگری می رسید... 

 ...هرکسی
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استادم... آرمین... راحیل... همسایه ها... یا جمیع شان با هم 

 اما

 . ...او نه

باال زد کیارش دستش را بلند کرد و موهایش را ... 

 نگاهم کمی از گوشی اش باالتر لغزیده ...

 بود... دستش... خط بخیه ای عجیب از باالی مچ تا نزدیکی

آرنجش به چشم می خورد... یک خط نه... دو خط... یکی 

 روی

ساعدش و دیگری زیر ساعدش... موازی هم... قرمز و 

 ...بدشکل

م هایمپلک زدم و متوجه شدم چشم های سیاه کیارش در چش  



 قفل شده. لحظه ای مکث کرد و بعد گوشی موبایلش را کنار

 :گذاشت. با لحنی طلب کار گفت

 مشکلی پیش اومده؟-

 نباید جوابی می دادم که باعث شود هم جوابی کند و بگوید

 پس"

بی تعارف شانه باال انداختم و  ."برای چی به من زل زدی

 :گفتم

- ی دونم اگه مهم باشهآره یه سری سوال برام پیش اومده که م  
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 شما جوابی بهش نمی دی و اگه هم مهم نباشه و جوابی بدی

 !پس اساسا سوال بی ارزشی بوده. پس هیچی

 :خنده اش گرفت. سری تکان داد و با لحنی مرموز گفت

تو دختر باهوشی هستی... اون قدر که برای یه دختر می -

 تونه

رناک باشه. امیدوارم بدونی که از هوشت کجا خیلی خط

 استفاده

 !کنی

 :و نگاهی معنی دار حواله ام کرد. اخمی کردم و گفتم

 این حرفت قراره چه معنی داشته باشه؟-

اما جواب سوالم را نگرفتم. یاشار و فرنوش برگشته بودند و 

 با



 سر

 و صدا صندلی ها را جا به جا می کردند. ذهنم مشغول شده

 ...بود

 ...حرفش بوی تهدید می داد! من که کاری به کارش نداشتم

چیزی از او نمی دانستم... اما... ممکن بود بدانم؟ نگاهم را 

 به

 میز
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 دوختم. ذهنم را بهم ریختم. ممکن بود خواسته و یا ناخواسته

 چیزی از کیارش شمس فهمیده باشم؟ چطور چنین چیزی

 . ...ممکن بود؟ من تازه با او آشنا شده بودم

 صدای عصبی فرنوش بلند و حواسم به کلی پرت شد. رو به

 :کیارش گفت

 !برات پاستا سفارش دادم-

 :کیارش با لحنی مالیم گفت

 مرسی که می دونی از این چیزها نمی خورم و آگاهانه-

 سفارشش

 .می دی

قی گفتفرنوش دستش را در هوا تکان داد و با بدخال : 

 گذشت اون روزها دیگه کیارش... کی می خوای تمومش-

 کنی؟



 سر من و یاشار بی اختیار به سمت کیارش چرخید. نگاهی

تهدیدآمیز روانه ی فرنوشی کرد که بالفاصله دهانش را بست 

 و
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 سرش را به سمتم چرخاند. حتم داشتم من را نمی بیند... فقط

نگاهش را می دزدید... برق چشم های کیارش قطعا ارتباطی 

 با

گریز فرنوش از او داشت. ممکن بود چیزی هم از فرنوش 

 بداند

 که باعث ادامه یافتن این دوستی سراسر خصومت شده باشد؟

 ممکن بود به نوعی پی به رازهای فرنوش برده و قصد سوء

 استفاده از او را داشته باشد؟

وتی مرگ بار خوردیم... آن قدر فکرم ناهار را در سک

 مشغول بود

 که نتوانستم خیلی از خودم پذیرایی کنم. حتی غفلت کردم و

 .چند تا از پیازهای سوخاری نازنینم به چنگ یاشار افتاد

 کیارش

تقریبا به پاستایش لب نزد... ادب و نزاکت اجتماعی اش را 

 کنار

 .گذاشت و سرش را در گوشی موبایلش فرو کرد

فرنوش که آن روز به شدت عصبی و به دنبال بهانه ای بود 



 تا به

 :کیارش پیله کند با لحنی تند گفت

حاال نمی شه اونو بذاریش کنار؟ داری به دوستام بی -

 احترامی
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 !می کنی

کیارش گوشی موبایل را در جیب شلوارش گذاشت. کیف 

 پولش

رداشت و زیرلب گفترا از روی میز ب : 

 !باید برم-

 :فرنوش دست هایش را در هوا تکان داد و گفت

 !پس من چطوری برگردم؟ گفتی منو می رسونی خونه-

 همان طور که انتظار داشتم یاشار سریعا خودش را وسط

 انداخت

 :و گفت

 !من هستم دیگه... می رسونمت-

 :فرنوش با اخم گفت

- که داشتیمبحث رسوندن نیست... بحث قراریه  ! 

و به حالت قهر رویش را برگرداند... اگر پای یکی از 

 پسرهای

 خود
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 شیرین دانشگاه در میان بود قطعا یک بار دیگر روی صندلی

 می

 ...نشست و تالش می کرد با فرنوش صحبت کند

 اما کیارش شباهتی به پسرهای دانشگاه مان نداشت... برای

ین ناز و اداها تره خرد نمی کرد. با یک نگاه می توانستما  

تشخیص بدهم که اگر بخواد بماند می ماند... و اگر رفتنی 

 باشد

 هیچ چیز مانعش نمی شود. با یاشار دست داد و رو به

 فرنوشی که نگاهش نمی کرد خداحافظی گفت و بعد بی آن که

 .به پشت سرش نگاه کند با گام هایی بلند دور شد

برای چند لحظه به مسیری که به راه خروج منتهی می شد 

 زل

 زدم. فکرم درگیر بود... به سد نگهبان هایی فکر کردم که تا

 رسیدن به خانه ی کیارش پشت سر گذاشته بودیم... به ایمن

 ترین برند ماشینی که در برابر هک شدن وجود داشت و زیر

 پای
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ارش بود... به امن ترین گوشی هوشمند دنیا... و رد کی

 ناپیدایش

در اینترنت... کیارش شمس چیزی را با تمام وجود مخفی 

 می



کرد! و من برای فرنوش نگران بودم که با چنین کسی رفت 

 و

 آمد

داشت... برای یاشار که این قدر به فرنوش نزدیک بود... و 

 برای

نامعلوم شده بودم خودم که ناخواسته درگیر ماجرایی ... . 

چند دقیقه بعد از خروج کیارش از سالن فرنوش یک بار 

 دیگر

 چنگالش را برداشت و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد

 مشغول

 خوردن کباب دیگی اش شد. من که با دیدن چهره ی خونسرد

فرنوش تعجب کرده بودم نتوانستم غذا خوردن را از سر 

 .بگیرم

ی شدت گرفت که فرنوش با چنگالش مشغول تستتعجبم زمان  

 .کردن پاستای دست نخورده ی کیارش شد

فرنوش متوجه نگاهم شد ولی انگار معنایش را نفهمیده بود. 

 با

 :خونسردی گفت
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 می خوای امتحان کنی؟-

سعی کردم خودم را جمع و جور و آثار تعجب را از صورتم 



 پاک

 کنم. با این حال نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم و بی اختیار

 :گفتم

 !ظاهرا خیلی بد شد که ایشون رفتن-

 :فرنوش شانه باال انداخت و گفت

کارش این طوریه... یهو مجبور می شه همه چیزو ول کنه -

 و

 .بره

نمی دانم فرنوش جدا نمی گرفت در مورد چی صحبت می 

 کنم

می زد. به یاشار نگاه کردم کهیا خودش را به آن راه   

 همبرگرش

را تمام کرده بود و با رضایت سرش را تکان می داد. به 

 نظر

 نمی

 رسید اصال در این باغ باشد. فرنوش قاشق و چنگالش را در

 ظرف

رها کرد و جرعه ای از آب معدنی اش نوشید. به سمتم 

 چرخید
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 :و گفت



- رد کردن پیشنهاد کیارش چی بود؟ ماجرای  

من و یاشار نیم نگاهی رد و بدل کردیم. بی هیچ فکری 

 شروع

 به

حرف زدن کردم و همین موضوع باعث شد به من و من 

 :بیفتم

 . ...خب... آخه... ببین..!. ماجرا اینه که-

 :لبم را گزیدم. به خودم گفتم

- ای می فقط دو ثانیه وقت داری تا تصمیم بگیری چه بهانه  

خوای بیاری... بگی که دلت جای دیگه ست، و ریسک بو 

 بردن

فرنوش رو به جون بخری... و یا بگی از کیارش خوشت 

 نمی

 ...یاد

 .که ظاهرا در این صورت با فرنوش هم نظری

 :آهی کشیدم و گفتم

 ببین... بذار رک بهت بگم. من حس خوبی از دوستت نمی-

ارم با ایشون یا کسی کهگیرم. برای همین هم خیلی دوست ند  
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 .با ایشون معاشرت داره رفت و آمد کنم

و بالفاصله فهمیدم که گند زدم! فرنوش لبخند زیرکانه ای زد 



 و

 :گفت

 منم با ایشون معاشرت دارم... منظورت اینه که خوشت نمی-

 یاد

 با منم رفت و آمدی داشته باشی؟

خندید. از زیر میز لگدی به پای یاشار زدمیاشار آهسته  . 

 بالفاصله

 خنده اش را خورد. دعا می کردم صورتم سرخ نشده باشد. با

 :صدایی ضعیف گفتم

نه خب... آخه... فکر نمی کنم تو آدمی باشی که از -

 معاشرت با

 .ایشون لذتی ببری

 فرنوش پوزخندی زد و نگاهش را به یاشار داد. به طرز غیر

ی گفتمنتظره ا : 

یاشار می شه یه چیزی برای دسر سفارش بدی؟ کیک و -

 قهوه
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 . ...ای چیزی

یاشار بهت زده نگاهش کرد. به طرز واضح و مشخصی 

 داشت

 یاشار را پی نخود سیاه می فرستاد... یاشار با این که متوجه



 قضیه

مقاومت کندشد نتوانست در مقابل لبخند ملیح فرنوش  . 

 .غرغرکنان از جایش بلند شد و دنبال فرمایشات فرنوش رفت

 فرنوش آن قدر یاشار را نگاه کرد تا مطمئن شود به اندازه ی

 کافی دور شده. بعد به سمتم چرخید. خودش را کمی جلوتر

 :کشید و مشامم از عطر مدهوش کننده اش پر شد. گفت

- ی شناختم. پسر ببین شراره... من کیارش رو از بچگیم م

 یکی

از همکارهای بابام بود. عشق دوران کودکی من بود... کسی 

 بود

که از بچگیم می خواستمش... تا حاال شده یکی رو به اندازه 

 ی

تمام سال هایی که به خاطر می یاری بخوای و وقتی بهش 

 می

 رسی بفهمی اون کسی که فکرش رو می کردی نبوده؟ که

 بفهمی
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هیچ چیزی در موردش نمی دونی... که تمام این سال ها 

 اشتباه

 می کردی؟

 آب دهانم را فرو دادم... با حالتی معذب انگشت هایم را به هم



قفل کردم. یاد خودم و عالقه ی عجیبم به محمد افتادم... اگر 

 با

 محمد به نتیجه می رسیدم و بعد می فهمیدم که او آن پسر

که فکر می کردم نیست چه می کردم؟ احتماال با دلی خوبی  

شکسته بهم می زدم... اما فرنوش عقب نکشیده بود... ادامه 

 داده

 بود... اخم هایم را در هم کشیدم... چرا؟

 :فرنوش گفت

کیارش خانواده ی خوبی داره... به خصوص مادرش... -

 خودش

القه،آدم فوق العاده مودب و باکالسیه... صبوره، خوش اخ  

 بخشنده و با گذشته... اما این همه ی کیارش نیست... اینو

 مطمئنم که نیست... یه کاسه ای زیر نیم کاسه ست و من باید

 . ...ازش سر دربیارم... پای خانواده م وسطه
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 از چی حرف می زد... خانواده اش چه ربطی به این ماجرا

 داشتند؟

به کلی گیج شده بودم... پس برای این کنار کیارش من که  

 مانده

 بود؟

 :فرنوش صدایش را کمی پایین آورد و گفت



 شراره تو دختر زرنگی هستی... اینو من مدت ها پیش -

 .فهمیدم

 این چیزیه که تقریبا هرکسی که دور و برته می دونه... توی

باالییدانشگاه شاگرد اول که بودی هیچ! یه چند قدم از سال   

هات هم جلوتر بودی... حتی تو روابطی که با افراد تو 

 دانشگاه

 داشتی هم مشخص بود. ازت می خوام دم به تله ی کیارش

 .ندی

 :با چشم هایی گشاد شده نگاهش کردم و گفتم

 چی؟ کدوم تله؟-
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 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

- ره ای که راه انداخته! معرفی کردن تو همین ماجرای مسخ

 به

 دوستش... کامال نشون می ده که می خواد تو رو به خودش

 نزدیک تر کنه... یا می خواد زیر نظرت بگیره یا یه نقشه ای

 !داره

 :انگشت اشاره ام را به سمتش نشانه رفتم و گفتم

تو کسی بودی که این خبرو بهم دادی... اگه کاسه ای زیر -

 نیم

سه ش بود چرا منو وسط این ماجرا کشیدی؟کا  



 :دستش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت

نه نه نه! راهش اصال این نبود که پیغامش رو بهت -

 نرسونم... تو

 هم راه اشتباهی رو پیش گرفتی. این که این قدر محکم از رد

پیشنهادش حرف می زنی اشتباه محضه. من فکر می کنم 

 شاید

به این قرار بیای. شاید بهتر باشه هیچ کدوم مون بهتر باشه 

 به

روی خودمون نیاریم که به چیزی شک داریم... مثل دو تا 

 دختر
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 بچه ی حرف گوش کن و کم هوش و ذکاوت رفتار کنیم و

 بتونیم

بی سر و صدا سردربیاریم که اون چی می خواد و چه نقشه 

 ای

 .داره

ده ای عصبی سر دادم و گفتمخن : 

 نه فرنوش! این چیزیه که تو می خوای! من می خوام دنبال-

زندگی بی سر و صدا و یکنواخت خودم برم و سرم رو به 

 کارام

گرم کنم. برام مهم نیست که کیارش چرا می خواد بهم 



 نزدیک

شه... من فاصله م رو حفظ می کنم. من یه دانشجوی ساده 

 ...م

نواده ی فرهنگی که دوران بازنشستگی شون روبچه ی یه خا  

 خیلی بی سر و صدا دارن شمال می گذرونن... نه می خوام

 برای

 .خودم مشکل بتراشم و نه برای خانواده م

 :فرنوش تالش آخرش را کرد و گفت

 ...شاید من اشتباه بکنم ها... شاید کیارش آدم بدی نباشه-
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وستش آدم خیلی خوبی باشه و با این شک و تردیدهایی که د

 با

 .تو مطرحش کردم یه فرصت خوب رو از تو گرفته باشم

 :با اوقات تلخی گفتم

 من نمی خوام با کسی آشنا شم! از این ماجرا بوی خوبی به-

 مشامم نمی رسه و منم انقدر کم عقل نیستم که خودمو

 واردش

 .کنم

کرد و گفتفرنوش چشم هایش را تنگ  : 

 منم انقدر بی عقل نبودم که خودم واردش بشم... پای خانواده-

 م وسط بود. مجبور شدم... حرفم اینه که بیا بریم شرایط رو



 بسنجیم... کیارش آدم اجتماعیه. ممکنه واقعا کسی رو می

شناسه که فکر می کنه به درد تو می خوره... اگه این طور 

 بود

ف خوشت اومد که هیچ... تصمیم با خودت. اگه از طر

 خوشت

 نیومد هم راستش رو بگو و فاصله بگیر. اگه دیدیم نه! بحث

معرفی کردن نیست و کاسه ای زیر نیم کاسه ست اطالعات 

 به
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 دست می یاریم و بعد تصمیم می گیریم که چی کار کنیم. با

تی به دست می یاری شرکت نکردن تو این برنامه نه اطالعا

 و نه

چیزی تغییر می کنه. اگه کیارش واقعا بخواد ببینتت یا با 

 کسی

 .رو به روت کنه به هر حال این کارو انجام می ده

 :نگاهی معنی دار به من کرد و ادامه داد

 . ...و ممکنه این بار از طریق من وارد نشه-

 :یک بار دیگر تکرار کردم

- ی آشنا بشممن نمی خوام با کس دیگه ا ! 

 :فرنوش صورتش را در هم کشید. ناله ای کرد و گفت

 . ...شراره... نگو که به خاطر محمده-



 قلبم در سینه فرو ریخت. چشم هایم بی اختیار گشاد و نفس

 در

سینه ام حبس شد. لب هایم را بهم دوختم... چطور خودم را 

 لو

 داده بودم؟

چیزی بروز  نه... امکان نداشت فهمیده باشد... من هیچ

 ...ندادم
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 :فرنوش سری تکان داد و گفت

این چیزها رو هیچ وقت نباید جلوی یاشار بگی... پسر -

 خوبیه

 .ولی از این کارا بلد نیست... ضایع می کنه

 :با لحنی خشن گفتم

 برگشته به تو گفته که من از محمد خوشم می یاد؟-

ه ی رد حرفم تکان داد و گفتسرش را به نشان : 

نه... داشت آمار محمد رو درمی اورد... من پیش خودم -

 حدس

زدم که برای کسی می خواد... حتی شاید برای تو... که با 

 هم به

 پیشنهاد یاشار برای ناهار اومدین... که من یه چند روز قبل

پیشنهاد کیارش رو مطرح کرده بودم... یه چند تا سوال از 



 یاشار

پرسیدم که زیر زبونش رو بکشم و یه جورایی خودشو جلوم 

 لو

 .داد

هیچ وقت فکر نکرده بودم که فرنوش آدم زرنگی باشد... 

 ولی

ظاهرا او را اصال نشناخته بودم! در هر صورت این چیزی 

 نبود

 که اهمیتی داشته باشد. چیزی که مهم بود این بود که زودتر
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یاشار را پیدا کنم و به خدمتش برسم... رسما خون خودش را 

 با

 !حماقتش حالل کرد

 فرنوش گوشی موبایلش را به سمتم سر داد. عکس هایی را

 نشانم

داد که نمی فهمیدم... تار می دیدم... درک نمی کردم... انگار 

 با

هرباری که انگشتش را روی صفحه ی گوشی حرکت می داد 

 و

نشان می داد خنجر به قلبم فرو می رفتعکس بعدی را  ... 

 چشم



 ...هایم لحظه به لحظه گشادتر اما بینایی ام ضعیف تر می شد

 . ...سرم گیج رفت... سیاهی رفت... سنگین شد

 !پلک هایم را بستم

 :فرنوش گفت

 . ...عکسای مراسم دو هفته پیششونه-

 :نفسم در سینه حبس شد... ادامه داد

 . ...محمد نامزد داره-
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گوشی موبایلم را زیر بالشم قایم کرده بودم. روتختی را 

 کشیده

 و

کوه لباس های روی مبلم را روی تخت پخش و پال کرده 

 .بودم

خیلی وقت پیش ها یک مبل زهوار دررفته و بدرنگ جلوی 

 میز

اگر  تحریرم قرار داده بودم... اهل صندلی چرخدار نبودم...

 پشت

لپ تاپ می نشستم تا ساعت ها همان جا می ماندم. از این 

 سر

 اتاق به آن سر سرنمی خوردم... پس چه چیزی از یک مبل

 بهتر



 و راحت تر؟

روی مبل چهار زانو نشسته و روی لپ تاپ قوز کرده 

 ...بودم

 انگشت هایم روی کیبورد می لرزید... چشم هایم هر چند

 دقیقه

س می شد... و بعد سریع با سر انگشتیک بار از اشک خی  

 لرزانم

 اشک را پاک می کردم... به خودم نهیب می زدم که ممکن

 است
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 راحیل وارد اتاق شود و چشم های اشک آلودم را ببیند... لب

هایم را بهم فشردم و بغضم را فرو دادم. از هجده سالگی به 

 این

را کسی ندیده بود و هیچ دلم نمی خواست طرف اشک هایم  

 این

 . ...افتخار را در سن بیست و چهار سالگی لکه دار کنم

 نفسی عمیق کشیدم. یک بار دیگر چشم چپم را با پشت دستم

خشک کردم. بغض لعنتی داشت گلویم را سوراخ می کرد... 

 آب

 دهانم را قورت می دادم، گلویم را می فشاردم... فایده ای

تنداش ! 



 سعی کردم تمرکزم را روی کار لعنتی ام که ازش متنفر بودم

بگذارم... تکمیل پایان نامه ی مزخرفی که بهم سپرده بودند. 

 در

 دل به خودم امیدواری دادم که با تمام شدنش پول خوبی

 نصیبم

 می شود... اما باید چی می خریدم؟ لوازم آرایش؟ لباس؟

 کفش؟
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که برای مهمانی حاضر شوم که شاید محمد را ببینم؟... 

 تمامش

 ...به درک! دیگر هیچ ذوقی برای هیچ کدام شان نداشتم

 احساس

 می کردم قرارم با فرنوش تمام امید، انگیزه و دلخوشی ام در

 . ...زندگی را به کام خود مکیده

 . ...باید می فهمیدم... باید زودتر می فهمیدم

های محمد چند ماهی می شد که مشکوک به نظر  استوری

 می

رسید... سوارکاری می رفت... صخره نوردی... استخر... 

 یوگا... و

 من نزدیک به سه سال آزگار بود که با عکس های

 اینستاگرامش



زندگی کرده بودم... می دانستم اهل هنر است... سینما... 

 ...تئاتر

ا برای اولین بار بود کنسرت... نمایشگاه عکس و نقاشی... ام

 که

 می دیدم ورزشکار شده... یا شاید بهتر بود می گفتم جذب

 . ...دختری شده که ظاهرا سخت اهل ورزش است

چشم هایم یک بار دیگر اشک آلود شد. عکس هایی که 

 فرنوش
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 نشانم داده بود کمکم کرد که در لیست هشتصد نفره ی

رهایفالو  

 محمد نامزدش را پیدا کنم... همیشه فکر می کردم اگر محمد

 را

 با کسی ببینم که مثل خودش ثروتمند و یا مثل فرنوش خوش

 خب شراره چه توقعی داشتی؟ "قیافه باشد به خودم می گویم

 یا مثال ممکن بود ببینم "!اینو که ول نمی کنه بیاد سراغ تو

بگویم طرف عیب و ایرادی دارد و با خودم   خاک تو سرت "

 کنن

 "!که خودتو دست کم گرفتی
 ...اما نامزد محمد، الناز سرایی، شبیه پیش بینی هایم نبود

 چهره



 اش، قد و هیکلش، تیپ لباس پوشیدنش معمولی بود... اما با

 یک

 نگاه گذری به اینستاگرامش فهمیدم آدم خاصی است. پیجش

ه بود خبرنگار برای عموم باز بود... در بیوگرافی اش نوشت

 و
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طبیعت گرد است. در بیشتر عکس هایش از یک صخره 

 آویزان

بود... یا در یک غار نشسته یا از قله ی کوهی که فتح کرده 

 بود

به زمین ناپیدای پایین پایش زل زده بود... یا با بی خیالی 

 روی

ردن سگی حلقهزمین خاکی نشسته و دست هایش را دور گ  

 ...کرده بود... در تمام عکس هایش لبخندی دندان نما داشت

 موهای قهوه ای روشنش را در عکس ها با یک کش محکم

 پشت

 سرش می بست و دم اسبی کم حجم و کوتاهش پشت سرش

تاب می خورد. صورتش نه عملی بود و نه کوچک ترین 

 آرایشی

ه نظر میداشت... پوست روشن و چشم های تیره داشت. ب  

 رسید



قد کوتاه و ریزه میزه باشد. فکر می کردم باالخره روزی 

 قافیه را

به کسی مثل فرنوش می بازم... به یک دختر الکچری و 

 پولدار

 که

 با پورشه ی سفیدش دنبال محمد می رود اما نه... قافیه را به
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دکسی باخته بودم که فوق العاده بو ... . 

کمپ می رفت... در فضای باز یوگا کار می کرد... با حیوان 

 ها

عکس می گرفت و همه را تشویق به حمایت از حقوق شان 

 می

 کرد... از کتاب هایی که می خواند عکس می گرفت... زنده

 ...بود

 همین را می توانستم بگویم... زنده بود... یک آدم فعال و

 ...سرزنده

ودم... به عشقم افتخار می کردم کهبرای محمد خوشحال ب  

 چنین

 انتخاب شایسته ای کرده بود. من هم اگر پسر بودم دوست

 داشتم

 کسی مثل الناز را تا همیشه کنار خودم داشته



 باشم... نه شراره ای را که اوج هنرش این بود که پشت لپ

 تاپش

 قوز و در مورد عوامل پیش بینی کننده تجمع پروتئین ها در

های سیستم عصبی تحقیق کندبیماری  . 
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 در همین موقع صدای عجیبی در اتاق پخش شد. یک لحظه

 سیخ سر جایم نشستم و گوش هایم را تیز کردم... موبایل

 لعنتی

 ام بود که از زیر بالش، روتختی و کوه لباس هایم من را به

 سمت

 .خودش می خواند

دانستم فرار کردن از موبایلم احمقانه آهی کشیدم... می 

 ...ست

اینستاگرام بیشتر از این نمی توانست عذابم بدهد... .لپ تاپ 

 را

روی میز به عقب هل دادم. غرغر کنان هیکل تپلم را از 

 روی

 مبل

جمع و جور کردم و گوشی موبایلم را از زیر سد احمقانه ای 

 که

شده ام را باالرویش ساخته بودم بیرون کشیدم. بینی روان   



 کشیدم و با دیدن پیغامی از شخص ناشناس اخم هایم را در

 هم

 :کشیدم... نوشته بود
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 پنجشنبه هماهنگ کنم که دوست کیارش رو ببینیم؟-

 فرنوش بود! شماره ی من را کجا آورده بود؟ حتما از یاشار

 گرفته

افی در مسیر برگشت به خانه بود... ظاهرا به اندازه ی ک

 یاشار را

 شست و شو نداده بودم! یک لحظه به سرم زد تمام شان را از

زندگی ام بیرون بریزم... اینستاگرامم را باز کردم... اول از 

 همه

 محمد را آنفالو کردم... چه احتیاجی به یک عشق متاهل در

وشمزندگی ام داشتم؟ بعد فرنوش را آنفالو کردم... نه ازش خ  

 می

 آمد و نه دلم می خواست خودم را قاطی زندگی اش کنم. حتی

 به یاشار هم رحم نکردم... بی هیچ تردیدی بالکش کردم... و

 بعد

 . ...تقریبا قاطی کردم

 هرکسی که استوری هایم را می دید ولی عکس هایم را الیک
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ت، عکس هایش نمی کرد، زیاد استوری می گذاش

 فخرفروشانه

 و

 احمقانه بود، روزی روزگاری بهم گفته بود باالی چشمم

 ابروست

را بالک کردم... نفس راحتی کشیدم... حدود صد و پنجاه نفر 

 را

 بیرون ریخته بودم و کم کم می فهمیدم به خاطر تعارف و

 مالحظه چه قدر آدم به درد نخور دور و بر خودم جمع کرده

 ...ام

قط نود و هشت نفر فالور داشتم که سرشان به تن شانحاال ف  

 ...می ارزید... البته کمی روی آرمین شک داشتم

 !پس او را هم بالک کردم

 اپلیکیشن را از روی گوشی ام پاک و گوشی را روی تختم

 پرتاب

 کردم! احساس سبکی می کردم... حاال بهتر بود سر کارم

آشپزخانه بروم و کوکی برگردم... کار که نه... بهتر بود به 

 های
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 خوشمزه ای را که چند روز پیش دور از چشم راحیل خریده

 !بودم با یک لیوان نسکافه نوش جان کنم



****** 

ساعت سه ی بعد از ظهر بود. توی سلف نشسته و چانه ام را 

 به

ان یکیدستم تکیه داده بودم. سلف دانشکده ی جمع و جورم  

 از

تنها سلف های مختلط دانشگاه بود. با این وجود میز و 

 صندلی

 های سمت چپ برای خانم ها و میز و صندلی های سمت

 راست

برای آقایان بود... مگر وقتی که زمان ناهار تمام می شد و 

 سلف

 تبدیل می شد به مکانی برای کار کردن با لپ تاپ، مالقات

 ...همکالسی ها و نوشیدن چای

با خودم فکر می کردم چرا سلف عصرانه نمی دهد؟ یک 

 های

 بای و یک لیوان چای کنار دستم بود... اما دلم یک شیرینی

 بزرگ
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می خواست... مثال تارت سیب... یا یک شیرینی شکالتی 

 حجیم

 . ...با توت فرنگی های هیجان انگیز



به معده ای که با تصور شیرینی آب دهانم را قورت دادم و  

شکالتی به هیجان آمده بود یک های بای خوراندم. نگاهم را 

 به

گزارش کارهایم دادم. استادم هر وقت سر در گم می شد و 

 نمی

دانست چطور برای پیشرفت طرح پایان نامه کمکم کند داد 

 می

زد و می گفت که چرا برایش گزارش کار نفرستاده ام؟ یا 

 چرا

گزارش کار فاصله ی خطوطش رعایت نشده... و فالن 

 همیشه

 ماجرا به اینجا ختم می شد که تمام گزارش کارها را از اول

 اصالح

کنم و برایش بفرستم... و به این ترتیب برای خودش زمان 

 می

 .خرید تا یکی دو هفته روی کارم فکر کند

 !همین که چای را به سمت دهانم بردم محمد وارد سلف شد

نده بود لیوان چای را روی لپ تاپم برگردانم. سریع کم ما

 لیوان

را روی میز گذاشتم و سرم را در لپ تاپم فرو بردم. ضربان 

 قلبم
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به صورت ناخوشایندی باال رفته بود. از گوشه ی چشمم 

 محمد

 را می دیدم که نزدیک و نزدیک تر می شود... و در کمال

بتعج  

 متوجه شدم که رو به رویم متوقف شده... با چشم هایی گشاد

 شده سرم را بلند کردم. سمت دیگر میز ایستاده و با لبخند

 نگاهم

 .می کرد

 به قلبم نهیب زدم که دیگر به هیجان نیاید... که آن مرد برای

 همیشه از آن کس دیگری شده بود... که دیگر حق نداشتم

 برای

ببافم یا خیالی در ذهنم بسازم... حاال قلبمرسیدن به او رویایی   

 خالی بود... ذهنم... کسی را نداشتم که جای محمد را در

 رویاهایم

 تقدیمش کنم و به گمانم حاال حاالها هم قرار نبود این شخص

 . ...را پیدا کنم
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ی داشت ومحمد قد بلند و الغر اندام بود. موهای کوتاه مشک  

 .چند تار موی سفید سمت چپ سرش به چشم می خورد

 چشم



 .های تیره اش از پشت عینک طبی ری بنش برق می زد

 یک جین مشکی ساده و یک پیراهن مردانه نوک

 مدادی به تن داشت. به جز ساعت رولکسش هیچ چیز دیگری

 در تیپ و قیافه اش نشان نمی داد که پولدار است. با لبخند

د و گفتنگاهم کر : 

 خانوم امانی می تونم وقت تون رو بگیرم؟-

 :با لحنی خشک که علی رغم تالشم لرزش خفیفی داشت گفتم

 !بفرمایید-

 و سعی کردم ضربان باال رفته ی قلبم را نادیده بگیرم. با

 لبخندی

 :کمرنگ گفت

 . ...حقیقتش من برای اسالیدهای دفاعم می خواستم-
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 :وسط حرفش پریدم و به تندی گفتم

 !من وقت ندارم-

 ابروهایش باال پرید. انتظار نداشت جواب لحن آرامش را این

 طور

 :بدهم. مکثی کرد و گفت

 راستش من هفته ی دیگه جلسه ی دفاعمه و یه جورایی گیر-

 . ...این اسالیدهام... اگه می شد که

 :دوباره وسط حرفش پریدم و گفتم



- د می دونم دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک گیر چهار تابعی  

 !اسالید باشه

 :سرش را کمی روی شانه کج کرد و گفت

 یه مقدار مشکل زمان دارم... وقتش نیست اگه نه مزاحم شما-

 .نمی شدم

 پلک هایم را به هم فشردم... بله خب! آقا نامزد دارد

م نهیبو اسالیدهایش را من باید درست می کردم! به خود  
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زدم... در دل سر خودم فریاد زدم که این کار را نکن... تو 

 نشین

در خانه و اسالید درست کن در حالی که او با الناز به 

 کنسرت

 و

رستوران می رود. لب هایم را بهم فشردم. نه... امکان 

 نداشت

 که

 :قبول کنم. محمد ادامه داد

- مکنه وقت شما هم پر باشه... متاسفانه منم خیلیمی دونم م  

 .دیر دارم به شما خبر می دم... اما از خجالت تون در می یام

و نگاهی معنی دار بهم کرد. چشم هایم را تنگ کردم... 

 چطور



می خواست از خجالتم دربیاید؟ نامزدش را طالق بدهد و 

 برای

کوتم را خواستگاری به خانه ی پدر و مادرم برود؟ وقتی س

 دید

 :گفت

 . ...حتی اگه شده دو برابر نرخش رو پرداخت می کنم ولی-

 احساس کردم کم مانده از شدت عصبانیت منفجر شوم. این
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 پولدارها تمام شان شبیه هم بودند! فکر می کردند همه چیز

 برای

می شود هر خریدن است... که هرچیزی قیمتی دارد و با پول  

 :مشکلی را حل کرد! با لحنی تند گفتم

 نگفتم مشکل مالی دارم که شما پیشنهاد رقم باالتر می-

 ...کنین

 !گفتم وقت ندارم و شما هم نمی تونی وقت برای من بخری

 لپ تاپم را زیر بغل زدم و با دست آزادم های بای و دسته ی

فتماگم را گرفتم. از جا بلند شدم. محمد با تعجب گ : 

 اتفاقی افتاده خانوم امانی؟-

 .آخی... حاال نگران حالم شده بود! دستی پشت گردنش کشید

نمی دانست چطور با منی که احتماال حتی نمی توانست 

 فکرش



 را بکند چرا این قدر عصبانی ام تا کند... مشکلم دقیقا همین

 بود... که حتی نمی دانست... که آن قدر من را نمی دید که

 حتی
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 . ...پیش خودش حدس هم نزده بود

 دوست داشتم لپ تاپم را به بازویش بکوبم. به بغضم اجازه ی

 لعنتی! من همین جا بودم... تو"شکستن بدهم و فریاد بزنم 

 همین دانشکده... یه ماشین نبودم که پروپوزال و پایان نامه و

آدم بودم و دوستت داشتم اسالیدهات رو ردیف می کنه... ". 

 :با صدای محمد به خودم آمدم

فرنوش گفت اگه دیدمتون ازتون بپرسم تا چه ساعتی -

 دانشگاه

 هستین. می خواست بیاد دیدنتون. گفت هرچه قدر شماره تون

 .رو گرفته جواب ندادین

 :با خونسردی عجیبی گفتم

 !چون بالکش کردم-

آتش وجودم ریختهچهره ی متعجب محمد آبی بود که روی   

 شد. بی اختیار لبخند زدم. خواستم جمع و جورش کنم ولی

 :دیگر دیر شده بود... تمام صورتم را پر کرده بود! گفتم
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 حاال که این قدر پیام رسان خوبی هستین لطف کنین به-



 ایشون

وستش ازبگین که تنها چیزی که می خوام اینه که خودش و د  

 !زندگیم بیرون بکشن

 صورت محمد پیش چشمم تغییر کرد. فکش منقبض و حالت

نگاهش عوض شد... نگاهش دیگر نوازشگر و مهربان 

 ...نبود

 سخت

 بود و هوشیار... سر جایم خشک شدم. نمی توانستم ادعا کنم

 که

محمد را زیاد رو در رو دیده ام اما این اولین باری بود که او 

 را

 به

شکل می دیدم. صدایش را پایین آورد و با لحنی عجیباین   

 :گفت

 کیارش؟-

 آن قدر چهره اش متعجبم کرده بود که نتوانستم پاسخ بدهم،

 :نتوانستم با حرکت سرم عالمتی بدهم. محمد گفت
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 !خوب کاری کردین-

ی گفت؟نزدیک بود لپ تاپ از دستم رها شود... محمد چی م  

 قرار نبود من و محمد در یک جبهه باشیم! قرار بود من به



 !دوستانش توهین کنم و او هم با عصبانیت سلف را ترک کند

لحنش عوض شد... خودمانی... مثل برادری که با خواهر 

 کوچک

 :ترش حرف می زند

برو... به فرنوش می گم ندیدمت. کار خوبی می کنی که -

 فاصله

 .ات رو حفظ می کنی

 با چشم هایی گشاد شده نگاهش کردم. تا قبل از حرف زدن با

 او حس نکرده بودم که قضیه تا این حد جدی باشد. با صدایی

 :ضعیف گفتم

 اما... مگه... فرنوش دوستتون نیست؟-

 :چشم هایش از پشت قاب عینک برقی زد. گفت

 .دوستای آدم بعضی وقتا اشتباه های مزخرفی می کنن-

برای یکی از بچه های دکترا که تازه وارد و بعد دستش را 

 سلف
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 شده بود تکان داد. بی هیچ حرفی به سمتش رفت و من ماندم

 و

بهت و حیرتم... یک بار دیگر برای محمد نامرئی شدم... و 

 این

 بار



 . ...شاید... برای همیشه

** 

ه محمد را ندیدم اما ازفالیرهای مربوط به دفاع از پایان نام  

 شانس

بدم آرمین تماس گرفت و بعد از این که من را به خاطر 

 بالک

کردنش در اینستاگرام به باد ناسزا گرفت اطالع داد دفاع 

 ساعت

دو بعد از ظهر است. احتماال پیش خودش فکر کرده بود به 

 این

 ترتیب خوشحالم می کند... دیگر برایم ممکن نبود به جلسه ی

ش نروم... این که بدانم در چه تاریخ و چه ساعت و چهدفاع  

 .مکانی دفاع می کند و من نباشم دیوانه کننده بود
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 خوشبختانه جلسات دفاع در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می

 شد

که سالنی نسبتا بزرگ بود و می توانستم در ردیف های 

 انتهایی

جلب توجه در جلسه ی دفاعش شرکت کنم بنشینم و بی . 

 ...وقتی به جلسه ی دفاع رسیدم تقریبا چشم هایم چهار تا شد

 سالن پر بود. معموال چند ردیف اول صندلی ها پر می شد و



 باقی

سالن خالی می ماند... به خصوص که جلسات دفاع در 

 تابستان

 خلوت بود... اما ظاهرا محمد دوست، آشنا، فامیل و هر کس

دیگری که می شناخت را دعوت کرده بود. بهش حق می 

 ..دادم

 دفاع دکترایش و آخرین مرحله ی تحصیلش بود... و البته

 .خوشحال هم شدم... حاال بهتر بین جمعیت گم می شدم

سالن نزدیک به صد صندلی داشت و هرچه چشم می 

 چرخاندم

وصندلی خالی نمی دیدم... تا چشم کار می کرد دسته گل بود   

 کسانی که هنوز جلسه شروع نشده با هم می گفتند و می
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 خندیدند. پایم که به سالن باز شد به سمت اولین ردیف

 صندلی

هایی که کنار در ورودی و از قضا پر از پسرهای شلوغ و 

 پلوغ

 بود

لنرفتم. تنها یک صندلی خالی بود... خالی که نه... در آن سا  

 شلوغ یک نفر آدم بی فکر کوله پشتی سفید جمع و جورش را

 روی صندلی گذاشته بود تا خودش را راحت کند. خواستم



 باالی

 سر کوله پشتی بایستم تا صاحبش پیدا شود و فکری به حال

 کوله اش کند که پسری که کنار صندلی نشسته بود به سمتم

لند جمعیت بهچرخید. صدایش را باال برد تا با وجود صدای ب  

 :گوشم برسد

 ببخشید می شه اینجا نشینید؟-

 با اخم نگاهش کردم. به ذهنم رسید که شاید اشتباه
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 شنیده باشم اما هیچ اشتباهی در کار نبود... ازم محترمانه

 خواسته

 بود پی کارم بروم! خواستم جوابی خشمگین به پسر بدهم که

نایی را از پشت سرم شنیدم. با تعجب به سمت عقبصدای آش  

 چرخیدم... چشمم به فرنوش افتاد که ماگ قرمز زیبایی در

 دست

 داشت که ازش بخار بلند می شد. روی یکی از صندلی های

 میانی

 همان ردیف نشست... صاحب کوله هم پیدا شد! ظاهرا اهمیت

ه کوله آسایش کوله ی فرنوش از من بیشتر بود. به سرم زد ک

 را

بردارم و به سمتش پرتاب کنم اما خودم را کنترل کردم. 

 انگار



 فرنوش متوجه نگاه خیره و طلب کارم شد. سرش به سمتم

چرخید و متعجب نگاهم کرد. قبل از این که واکنشی از 

 خودش

نشان بدهد به سمت ردیف های باالتر رفتم. روی اولین 

 صندلی

 .خالی نشستم و نفس راحتی کشیدم
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 متوجه شدم که فرنوش به سمتم چرخیده و نگاهم می کند اما

 .محلش ندادم

آن قدر بابت ماجرای کوله پشتی عصبانی بودم که اصال 

 متوجه

 نشدم دفاع کی شروع شد! همیشه پیش خودم می گفتم اگر

 پسری دختر دیگری را به من ترجیح می دهد هیچ عیبی

 ...ندارد

 قرار نیست من با سلیقه ی تمام آدم های روی زمین جفت و

جور باشم اما این که کسی کوله پشتی یک نفر را محترم تر 

 از

 من بداند خیلی زور داشت! خدا را شکر کردم راحیل آن جا

 حضور

 نداشت... اگر می دید که کوله پشتی فرنوش به چنین درجاتی

آدم سابق نمی شداز عرفان نائل شده دیگر هیچ وقت آن  ! 



 بعد از گذشت چند دقیقه متوجه شدم دفاع محمد شروع شده

 و

 تمام سرها به سمتش چرخیده. آن روز یک کت شلوار مشکی
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 ساده اما شیک پوشیده بود. موقع حرف زدن صدایش لرزشی

 خفیف داشت. چشم هایش از پشت قاب مشکی عینکش بیشتر

صفحه ی لپ تاپش متمرکز شده بود تا جمعیت... به  روی

 نظرم

 اگر به جای ام و اوم سکوت و مکث می کرد روی ارائه اش

 .متمرکزتر به نظر می رسید

 در ذهنم ایرادهای دفاعش را می شماردم و هدف خودم را از

 این

 کار درک نمی کردم... می خواستم به خودم بقبوالنم که او هم

تمام دانشجوهای دیگر؟ خب در این کهیک دانشجوست مثل   

 شکی نبود... اما تنها دانشجویی بود که در تمام این سال ها

 نگاهم

 . ...دنبالش بود

 به خودم نهیب زدم که تمامش کن! بهش فکر نکن! اگر نمی

توانی خودت و افکارت را کنترل کنی بلند شو و از سالن 

 بیرون

سر جایم نشستم بزن. پس نفسی عمیق کشیدم. دست به سینه  
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 اما نگاهم به جای معطوف شدن به اسالیدها به ردیف صندلی

 های پشت سر اساتید متمرکز شد. دختر ریز نقش و قد

 کوتاهی

 را دیدم که شال سیاهی به سر داشت و لبه ی صندلی اش

 نشسته

ردبود. با تمرکزی عجیب به حرف های محمد گوش می ک . 

 احساس می کردم وقت هایی که محمد سرش را از روی لپ

 تاپ

 بلند می کند و به جمعیت نگاه می کند نگاهش مستقیم به

 سمت

او نشانه می رود... و دختر هم با حرکت سر حرف های 

 محمد را

 تایید می کرد... با این که فقط عکس های اینستاگرامش را

 دیده

مان خبرنگار طبیعت دوستبودم او را شناختم... الناز... ه ... 

. 

 لبخندی تلخ روی لبم نشست. بعضی آدم ها چه چیزهای

 قشنگی
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 در زندگی شان داشتم... و من هم روی یکی از صندلی های

 ردیف



 باالیی نشسته بودم و با حسرت نگاه شان می کردم. از خودم

 لجم

چه چیزی را می خواستم  گرفت... برای چی آمده بودم؟

 ببینم؟

از جایم بلند شدم و بی هیچ حرفی از سالن بیرون زدم. 

 ماجرای

 محمد تمام شده و رفته بود... باید خودم را مجبور به پذیرفتن

 این حقیقت می کردم. دفاعش ضعیف تر از آن بود که چیزی

ازش یاد بگیرم و من هم ضعیف تر از آن بودم که بتوانم 

 جلوی

م را بگیرماحساس ! 

 با اعصابی متشنج به سمت کمدم رفتم. ماگم را از کمد

 برداشتم

 و به سمت سلف که در همان طبقه واقع شده بود رفتم. برای

 خودم چای می ریختم اما ذهنم جای دیگری بود... دفاع

 ...محمد
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زیرچشمی قد بلندش و آن کت شلوار مشکی اش... نگاه های  

 اش

به الناز... و الناز که از شدت هیجان لب صندلی نشسته 

 . ...بود



 ماگم را برداشتم و به سمت صندلی ها چرخیدم که با فرنوش

 رو

 به رو شدم. آن قدر جا خوردم که بی اختیار یک قدم به سمت

 عقب برداشتم. دست به سینه ایستاده و به یکی از میزها تکیه

رمه ای رنگش کمی چروک بود. موهایداده بود. مانتوی س  

 بورش

 زیر آن مقنعه مشکی آشفته به نظر می رسید. مثل همیشه آن

 لنز خاکستری را به چشم داشت و صورتش کامال بی آرایش

 .بود

 با این حال مثل همیشه به نظر نمی رسید. پای چشم هایش

 گود

افتاده بود... رنگ به صورت نداشت. انگار مریض احوال 

 .بود

ا طلب کاری نگاهم می کرد. بی هیچ حرف پس و پیشی ب

 :گفت
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 !تو آدم نامردی هستی شراره-

ابروهایم بی اختیار روی پیشانی باال پرید. خواستم با بی 

 تفاوتی

از کنارش رد بشوم که بازویم را چسبید. صدایش را پایین 

 آورد



 :و گفت

- رام قائل بودممن همیشه برات احت . 

 :با لحنی تند گفتم

 تو اصال منو می شناسی؟ با من حرف زدی؟ رفت و آمد-

 داشتی؟

 :سری تکان داد و گفت

یه چیزهایی می دونستم... انقدری که احترامم رو جلب -

 ...کنی

 . ...این که سرت به زندگی خودت بود

 . ...نه... من سال های سال زندگی محمد را زیر نظر داشتم

مه دادادا : 

 . ...آدم زرنگی بودی-

 چند سال تمام با حماقت تمام احساسی بی سرانجام را دنبال
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 . ...کردم

 :گفت

 و فکر می کردم از این دخترهایی هستی که معتقدن دخترها-

 .باید هوای همدیگه رو داشته باشن

که تقریبا  صورتم جمع شد... این حرف را دختری می زد

 هیچ

 دوست مونثی نداشت، تمام دخترهای دانشگاه ازش متنفر



 بودند

 و هیچ قدم خیری برای هیچ دختری برنداشته بود. با لحنی

 :عصبی گفتم

 من دقیقه همچین آدمی هستم... من خیلی خوب هوای-

 دخترها

 رو دارم و کامال هم معتقدم که دخترها باید هوای همدیگه رو

اما همون طور که خودت هم گفتی احمقداشته باشن...   

 !نیستم
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 پشت دخترهایی که برای خانومای دیگه دردسر درست می

 کنن

 درنمی یام! تو خودت توی زندگیت پشت کدوم دختری رو

 گرفتی که این توقع رو از من داری؟

کرددست به سینه و با آن چشم های شیشه ای سردش نگاهم  . 

 :بعد از مکثی طوالنی گفت

تو به شقایق کمک کردی... بدون این که حتی بشناسیش. -

 منو

 .می شناختی... اما برام هیچ کاری نکردی

لحظه ای با بهت و حیرت نگاهش کردم و بعد... نفس در 

 سینه

ام حبس شد... شقایق... یکی از بچه های دوره ی کارشناسی 



 را

 :می گفت. بی اختیار گفتم

 تو از شقایق چی می دونی؟-

 :تکیه اش را دوباره به میز داد و گفت

 همه چیز رو! می دونم که کمکش کردی... کارش رو راه-

 انداختی. این رو هم خوب می دونم که شقایق دوست یا رفیقت
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 نبود... فقط یه آدمی بود که به کمک احتیاج داشت و توام

 دست

د به سینه اش نزدی! مشکلش رو به عنوان یه خانوم درکر  

کردی. نه ازش پول گرفتی... نه ازش خواستی که جبران 

 ...کنه

. 

شقایق را به خاطر آوردم که چطور با صورتی رنگ پریده 

 در

 یکی

از راهروهای دانشکده گیرم انداخت... من را به یکی از 

 کالس

وی سرش سر های خالی کشید... مقنعه ی گشادش از ر

 خورد

 و



 پایین افتاد. با حرکتی سریع مقنعه را روی سرش کشید اما

 . ...دیده بودم... نگاه وحشت زده اش را

 آب دهانم را قورت دادم. فرنوش صدایش را تا جای ممکن

 پایین

 :آورد و ادامه داد

 دوست سابقش یه مدت دور و بر من می چرخید. شقایق-
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خیرخواهانه بهم گفت این آدم رو از جمع دوستام کنار 

 ...بذارم

 ...برام گفت که چه قدر زمان دوستی شون عذابش می داد

 اذیتش

 ...می کرد... تهدیدش می کرد و می گفت ازش آتو داره

 .کم کم داشت ازش اخاذی می کرد... تو کمکش کردی

مشکلش رو کهباهاش هیچ نسبتی نداشتی، دوستش نبودی اما   

شنیدی هر کاری از دستت برمی اومد کردی. از همون روز 

 این

 حس احترام رو نسبت بهت داشتم. به نظرم آدم قابل تحسینی

اومدی. نمی دونم چرا پیش خودم فکر کردم شاید برای من 

 هم

 .کاری بکنی

 :انگشت اشاره ام را برایش تکان دادم و گفتم



- ن که اینجا بنیاد خیریه برایشقایق یه مورد استثنایی بود! م  

 دخترهای آسیب دیده باز نکردم! ضمن این که اون یه قربانی

بود... اما تو... من ماجرای تو رو نمی دونم... اما هرچیزی 

 که

 هست
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به من حس یه قربانی رو نمی دی... شبیه آدمایی می مونی 

 که

قربانی کننمی خوان کسای دیگه رو  . 

 :فرنوش با یک گام بلند فاصله یمان را به صفر رساند و گفت

 من از اون دخترهایی نیستم که یه نفر قصد نابودیشون رو-

 داشته

 باشه ولی برن مثل یه دختر خوب یه گوشه بشینن و تماشا

 ...کنن

 .برای حق خودم و خانواده م می جنگم

 :یک بار دیگر با صدایی آهسته گفت

- من از جنس آشغال هایی مثل دوست روانیدوست   

 ...شقایق نیست... یه آدم کثافت نیست. جنتلمنه... محترمه

 . ...باشخصیته... بهم احترام می ذاره اما

 بی اختیار تمام وجودم گوش شد اما انگار لب های فرنوش به

 هم
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. با کالفگی پوفی دوخته شد. هرچه صبر کردم ادامه نداد

 کردم

 و

 :گفتم

 تو از من چی می خوای فرنوش؟-

 بازویم را گرفت و من را به خلوت ترین راهروی آن طبقه

 .کشید

نگاهی به باال و پایین راهرو کرد. وقتی از خلوت بودنش 

 مطمئن

 :شد تکیه اش را به دیوار داد و گفت

- اوان دوستی من با کیارش اشتباه بود... بدجوری هم دارم ت

 این

 اشتباه رو می دم... می خوام قبل از این که این اشتباه دودمانم

 .رو به باد بده جبرانش کنم

 :نفسی عمیق کشید. سرش را به دیوار تکیه داد و گفت

 کیارش یه چیزهایی از بابای من می دونه. اگه این اطالعات-

 . ...دست آدمای اشتباهی بیفته خانواده م از بین می ره

یم را روی هم گذاشتم. ضربان قلبم باال رفت... همانپلک ها  
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رازهایی که کیارش ارزششان را می دانست... قیمت شان را 



 می

دانست... سری به نشانه ی تاسف تکان دادم . فرنوش ادامه 

 :داد

 می خوام ببینم اطالعاتش رو تا کجا بسط داده... به کسی-

داده یا نه... همین گزارشش ! 

 چشم هایم را باز کردم. لب هایم را به هم فشردم... خودم را

 ...سخت کنترل کردم تا نگویم این حرف ها را پیش من نیاور

 کار

من پیش این مرد گیر است... رازی از من می داند که قرار 

 نبود

 . ...به گوش هیچکس برسد

داد و با فرنوش نگاه سرد خاکستری اش را به چشم هایم  

 صدایی

 :خش دار گفت

چیزی که ازت می خوام اینه که گوشی موبایلش رو هک -

 !کنی

ابروهایم روی پیشانی باال پرید... چه انتظاری می توانستم 

 ازش

داشته باشم؟ اگر از سر و ته ماجرای شقایق سردرآورده بود 

 می
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بلدم! با این وجود با لحنی سرد دانست که از این کارها هم  

 :گفتم

 .این کار غیر قانونیه و من خالف نمی کنم-

 :فرنوش با لحنی محکم گفت

 اگه دستمزد خاصی داری... دو برابرش رو می دم. اگه یه-

 ...لطفه

 .هیچ وقت فراموشش نمی کنم

 یاد محمد افتادم که می خواست برایم با پول زمان بخرد! یک

 بار

پر شدم... ما آدم های متوسط چه گناهی کرده دیگر از خشم  

 بودیم که امثال فرنوش و محمد فکر می کردند جنسی پشت

 ویترین مغازه هستیم... اگر به کارشان می آمدیم می شد

خریدمان... به قیمت یک کفش... یک گوشی موبایل... یا 

 نهایتا

 . ...یک ماشین

 :نفسم را با خشم بیرون دادم و گفتم
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 ببین! کار من نوشتن پایان نامه و مقاله ست و برای کارم هم-

 پول می گیرم. برای چیزی که کارم نیست دستمزد ندارم! اگه

هم این کار و برای کسی بکنم از روی لطفه! محض 

 اطالعات



 می

 گم که هک کردن گوشی دوستت اصال کار ساده ای

می مثل اون که می تونه اطالعات ازنیست... مطمئنا باش آد  

 .کسی به دست بیاره خوبم بلده از این اطالعات محافظت بکنه

در نتیجه قضیه اصال به این سادگی که تو تصورش رو 

 کردی

نیست... و خب... عزیزم جیب شما که ظاهرا پر پوله... توی 

 این

شهر پر از هکره. برو از یکی شون بخواه که حاضره برای 

 پول

 این

کارو بکنه. من خوشم نمی یاد خالف کنم. دارم یه زندگی 

 سالم

 رو با کلی دردسر می گذرونم... هیچ خوشم نمی یاد جناب

 شمس

 .رو هک کنم، بو بره و زندگیم رو زیر و رو کنه
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 :فرنوش شانه باال انداخت و گفت

- همین از یه هکری می دونم که کار راحتی نیست... برای 

 که

حد و حدود تواناییش رو نمی دونم چیزی نمی خوام... از تو 



 می

 !خوام

 :با لحنی سرد گفتم

 !برو از یه هکر خوش نام و آوازه بخواه-

 :فرنوش گفت

اگه بفهمن طرف شون کیارش شمسه این کارو انجام نمی -

 .دن

 کم کم داشتم ایده های جالبی نسبت به کیارش شمس پیدا

 می

ردم... پس هر هکری هم که سرش به تنش می ارزید میک  

 :دانست که نباید با او طرف شود! پوزخندی زدم و گفتم

 پس ظاهرا پیش خودت فکر کردی فقط من این قدر احمقم-

 که

 !حاضرم این کارو بکنم
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 :سری به نشانه ی جواب منفی تکان داد. گفت

- فکر کردم تو می خوای بدونی که کیارش چه قدر نه... ولی 

 در

 مورد تحقیق کرده... تا کجاها پیش رفته و تا چه حدی این

 .اطالعات رو تکمیل کرده

 :با بی حوصلگی گفتم



 کدوم اطالعات؟-

 :به سمتم خم شد و گفت

 تو که فکر نکردی اگه دوست من روی کسی زوم کنه،-

ف کنه و در عوض رفیقش رو بهش پیشنهاد بده، ازش تعری

 اون

 شخص با تمام وجود ازش فرار کنه من بی تفاوت می مونم؟

 قطعا

 تالشم رو می کنم که بفهمم ماجرا چیه... من فکر کردم بهتره

 این کارو با هم انجام بدیم تا هم من سهم خودم رو از اون

 !اطالعات به دست بیارم و هم تو

 :با چشم هایی از حدقه درآمده گفتم
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 چی داری می گی؟-

 :فرنوش با لحنی پر نیش و کنایه گفت

 کیارش مثل یه آهنربا می مونه که تمام اطالعات مهم رو به-

 خودش جذب می کنه... و خوب بلده با این اطالعات چی کار

 کنه... وقتی هم که بهش قیمت خوبی پیشنهاد بدی این

 اطالعات

.. خودت گفتی دیگه! جیب منم پر پولهرو بهت می فروشه. ! 

 نفس در سینه ام حبس شد. بی اختیار قدمی به سمت عقب

 :برداشتم. فرنوش تیر خالص را زد



 !بهم گفته که توی سن هجده سالگی کی رو دفن کردی-

———————————————- 

 . ...حال خودم را نفهمیدم... فقط می دانم که رفتم

صی انجام دادم... رفتم ونه جمله ای گفتم و نه حرکت خا  

 خودم
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 را به پاگرد طبقات پایینی رساندم... کم رفت و آمدترین نقطه

 ی

 . ...دانشکده... راه پله ای تاریک، پر از سوسک های مرده

همان جا به دیوار تکیه دادم و نگاه خیره ام را به تاریکی 

 راهرو

مشت لرزانم را باال بیاورم و به چیزی دادم. دلم می خواست  

بکوبم... مثال صورت خونسرد و آشفته ی فرنوش... که 

 برای

 همراه

 کردن من با خودش اطالعات در موردم خریده بود... و یا

 کیارش شمس... که گفته بود جای راز من پیشش

 . ...امن است

 . ...امن بود... تا زمانی که خریداری برای آن پیدا نشود

لم نمی خواست تن به وسوسه های فرنوش بدهم اما دیگرد  

 مسئله فرنوش و پدرش نبودند... مسئله میان من و مردی بود



 که

داد و ستد اطالعات می کرد... مردی که فکر می کرد می 

 تواند

220 

  رقصنده با تاریکی 

 بخشی از زندگی من که در هجده سالگی فرو ریخت، هرگز

 ترمیم

ذهنم پاک نشد را فروخت و از ... . 

اگر او بخشی از زندگی من را به راحتی می فروخت حرفی 

 !نبود

 اما او تنها کسی نبود که می توانست از دیگران اطالعات به

 دست

بیاورد و روی آن قیمت بگذارد... نگاهم طبقات باالیی را 

 نشانه

 رفت... کسی هم بود که دنبال اطالعاتی از کیارش شمس می

ت و بابت آن پول هم می پرداخت... اگر او رازهای من گش

 را

 می

فروخت، من هم بخشی از زندگی او را به مزایده می 

 . ...گذاشتم

نفس حبس شده ام را با صدا بیرون دادم. با زانوهایی لرزان 

 از



 پله

 ها باال رفتم. دست های یخ زده ام را مشت کردم. می دانستم

یمی بگیرم اما عصبانی تر نباید از روی خشم و غضب تصم

 از آن
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 .بودم که بتوانم خودم را کنترل کنم

 با دست هایی مشت کرده طبقات را باال رفتم. به طبقه ی آخر

رسیدم. سرم را به این طرف و آن طرف راهرو چرخاندم. 

 فرنوش

رف می را دیدم که در راهرو ایستاده و با گوشی موبایلش ح

 .زد

 با گام های بلند به سمتش رفتم. با چشم هایی گرد شده نگاهم

کرد. نمی دانم چهره ام چطور بود... سرخ از خشم... رنگ 

 پریده

و بی روح... اما دهان فرنوش با دیدنم باز ماند. با صدایی 

 دورگه

 :گفتم

 !قطع کن-

 لحن صحبت کردنم برای خودم هم غریب بود. لحن عجیبم

 هرچه

بودم فرنوش را وادار به اطاعت کرد... سریع تماس را که 



 قطع

 کرد

 :و نگاهش را به من داد. گفتم

 چطوری می خوای گوشی اون مردک رو برای من بیاری؟-

222 

  رقصنده با تاریکی 

 :فرنوش شانه باال انداخت و گفت

 . ...یه مهمونی جمع و جور می گیرم و-

باال بردم و گفتم صدایم را به حالت اعتراض : 

 کوچیک؟-

 :فرنوش ابروهایش را باال انداخت و پرسید

 بزرگ؟-

 :با سر جواب مثبت دادم. مطیعانه سر تکان داد و گفت

خب باشه... یه مهمونی خوب می گیرم. چند ساعته می -

 تونی

 جمعش کنی؟

 سوالش را نادیده گرفتم. دست به سینه در برابرش ایستادم و

ر زندگی ام از حجم و اندازه ام راضی برای اولین بار د

 بودم... به

 جای یک چوب خشک دراز یک بچه فیل جلوی فرنوش

 ایستاده

بود که ناخودآگاه وادارش کرده بود دهانش را ببندد و 



 مطعیانه

 :نگاهم کند. گفتم
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 .بهتره بدونی که برای این کار پول می گیرم-

تفرنوش گف : 

 . ...تو که گفتی-

 وسط حرفش پریدم و با صدایی که بی اختیار باال رفته بود

 :گفتم

 اون قضیه مال دخترایی مثل شقایقه که دستشون به جایی-

 بند

نیست... تو خودت و شقایق رو کنار هم قرار نده! تو برای 

 منی

 که

 یه دانشجوی ساده و بی آزارم پول دادی و اطالعاتم رو

 ...خریدی

ع داری مفت و مجانی اطالعات کسی مثل شمس رو درتوق  

 !اختیارت بذارم؟ برای این کار پنجاه تومن می گیرم

 با دهان باز نگاهم کرد. کم مانده بود چشم هایش از حدقه

 بیرون

 :بزند. با صدایی که به زحمت در می آمد گفت
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 پنجاه میلیون؟-

این رقم را از کجا آورده بودم... اولین رقم  اصال نمی دانم

 بزرگی

 بود که به ذهنم رسیده بود. با این حال سر حرفم ماندم. کامال

حاضر بودم این پول را از فرنوش بگیرم... اما دلم نمی 

 خواست

 این پول را قاطی زندگی ام کنم. بیشتر قصد داشتم تمامش را

اقت هر آن چیزیدر جوی آب خالی کنم... همان جایی که لی  

 :بود که مربوط به فرنوش و کیارش می شد. گفتم

 همینی که هست! یا نکنه دوباره می خوای راه بیفتی و بری-

 یه

 سری چیز دیگه از شمس بخری که بکوبی توی صورتم؟

 :انگشتم را به نشانه ی تهدید برایش تکان دادم و گفتم

- رو  اصال می دونی چیه؟ یا این پول و گوشی اون مردک

 می

 رسونی دست من یا خودم می گردم ببینم کجای کار بابات می

 لنگه و ته ش رو درمی یارم... تمامش رو در اختیار دوست

 عزیزت می ذارم تا تمام و کمال خانواده ت رو به خاک سیاه
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 !بشونه

 فرنوش رسما خشک شده بود... حقش بود! فکر می کرد من



 یک

 بچه خرخوان احمقم که هیکل پرم را روی صندلی پخش می

 !کنم و با جان و دل در زندگی مردم سرک می کشم

 . ...پشتم را به فرنوش کردم و به سمت آمفی تئاتر رفتم

 پشت درهای باز آمفی تئاتر که رسیدم که دست های مشت

 کرده

ام را باز کردم... انگار تازه خون کف دستم به جریان در 

 ...آمد

 دست های یخ زده ام گرم شد. بحث این نبود که قصد داشتم پا

 به دهان شیر بگذارم... می دانستم طرف شدن با کسی مثل

 کیارش شمس آسان نخواهد بود اما کیارش شمس هم با بد

 کسی

 !درافتاده بود... با من

 آن قدر عصبی بودم که آرمین را دم در آمفی تئاتر ندیدم. تنها
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 زمانی که دقیقا رو به رویم ایستاد توجهم بهش جلب شد. یک

 دستش دنت نوشیدنی و دست دیگرش یک شیرینی شکالتی

 :بزرگ بود. همان طور که لقمه را می جوید گفت

 این دور و بر ندیدمت تعجب کردم! هم محمد باشه و هم-

 شیرینی و خبری از شراره نباشه؟

ش خودم اعتراف می کردم شیرینی در دست آرمینباید پی  



 برای

 چند ثانیه حواسم را پرت کرد. با لحنی که هنوز خروشان بود

 :گفتم

 برای پذیرایی آخر دفاع تشریف اوردی؟-

 :نگاه عاقل اند سفیهی بهم کرد و گفت

مگه خرم که زودتر بیام و چرت و پرت های محمد رو -

 گوش

 کنم؟

به سمت آمفی تئاتر رفتم. چند نفر  از سر راهم کنارش زدم.

 از
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 دانشجوها دور میزی پر از شیرینی، میوه و دنت جمع شده

 بودند

 و از خودشان پذیرایی می کردند. مستقیم به همان سمت رفتم

و خیلی زود با شیرینی و دنت شکالتی برگشتم. برایم مهم 

 نبود

یگری برایم اهمیتی نداشت... من ازدفاع محمد یا کس د  

 شیرینی

 !نمی گذشتم

 از میز پذیرایی که فاصله گرفتم چشمم به محمد افتاد که با

 چند



 نفر از آشنایانش عکس می گرفت. نگاهم مستقیم الناز ریز

 نقش

 و قد کوتاه را نشانه رفت. یک مانتوی ساده ی و جین جذب

بود و موهایش مشکی به تن داشت. آل استار مشکی پوشیده 

 را

 .مثل عکس هایش خیلی ساده باال داده و با کش بسته بود

 با خنده ای که دندان هایش را به نمایش می گذاشت به

 .دوربین خیره شده بود
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احساس کردم چیزی در دلم فرو ریخت... انگار یک لحظه 

 تمام

نه با دوربین که نه، با سالن از جمعیت خالی شد... آن صح

 ذهن

 من تمام و کمال ثبت شد... شد خال عجیبی که آهسته و آرام

 . ...تمام وجودم را پر کرد

 صدای آرمین را که از پشت سرم شنیدم به خاطر آوردم که

 باید

 :نفس بکشم

 این دختره کیه کنار محمد ؟-

 .به سمتش چرخیدم. با سر بیرون آمفی تئاتر را نشانش دادم

 بی



 هیچ حرفی پشت سرم راه افتاد. گازی به شیرینی ام زدم و

 :گفتم

 !نامزد محمد-

 :چشم های آرمین چهار تا شد. با صدایی بلند گفت

 چی؟-
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 نگاهم را دزدیدم... نمی خواستم ترحم یا دلسوزی را در چشم

شغول شیرینیهایش ببینم. سرم را پایین انداختم و خودم را م  

 :ام نشان دادم. آرمین گفت

 !دختره که خیلی داغونه-

 نگاهم بی اختیار روی آرمین چرخید... این حرف را می زد

 چون

 الناز شبیه دختر های دور و برش نبود یا چون من دوستش

 بودم

 :و برای آرام کردنم حاضر بود او را تخریب کند؟ گفتم

 . ...نه... به نظرم دختر جالب و خوبیه-

 :با لحنی سرزنش آمیز گفت

 اینستاگرام دختره رو شخم زدی، مگه نه؟ -

 :با حرکت سر جواب مثبت دادم و گفتم

 .آره... و به نظرم آدم جالبی اومد-

 لبخندی زد. چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد سرش را پایین
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 :انداخت. اخم کردم و گفتم

- ن طوری نگاه می کنی؟چرا ای  

با حرکت سر اشاره کرد که چیز خاصی نیست. اصرار 

 :کردم

 !خب بگو دیگه-

 :پاکت خالی نوشیدنی اش را مچاله کرد و گفت

 .داشتم فکر می کردم چه آدم بزرگواری هستی-

با وجود آن که هنوز اعصابم از دست فرنوش و جناب شمس 

 به

رارت بیشتری گفتهم ریخته بود پوزخندی زدم. آرمین با ح : 

جدی دارم می گم... یعنی هرکسی جات بود اون دختر رو -

 می

 کوبید... می گشت تو وجودش عیب و ایرادی پیدا می کرد تا

شکست خودش رو توجیه کنه ولی توی احمق تعریفش رو 

 می

 .کنی

 :شانه باال انداختم و با صدایی ضعیف گفتم

 .خودت گفتی دیگه... از حماقتمه-

سته خندید و گفتآرمین آه : 
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 نه... ولی من هنوز هم نمی فهمم این محمد چی داشت که تو-

ازش خوشت می اومد. به نظر من لیاقت تو بیشتره! تو 

 ...سرتری

 . ...می دونی

ابروهایم را به نشانه ی ناباوری باال انداختم. آرمین بی توجه 

 به

ادحالت صورتم ادامه د : 

تو لیاقت کسی رو داری که بهتر از این حرفا باشه... نمی -

 دونم

 !مثال... یه چیز در حد و حدود کیارش شمس

 با عصبانیت پاکت دنت را در دستم مچاله کردم. نوشیدنی

شکالتی به نشانه ی اعتراض از نی بیرون پاشید و روی 

 مقنعه

 ام

و گفتم ریخت. بی توجه به این وضعیت صدایم را باال بردم : 

 چرا چرت و پرت می گی؟ آخه کیارش شمس از کجا به-

 مغزت

 رسید؟

 :خنده کنان با سر به مقنعه ام اشاره کرد و گفت
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 خب حاال! آمپر نچسبون! چشه مگه؟ هم خوش تیپه، هم با-



 .شخصیته، هم پولدار... برای این گفتم. دارم مثال می زنم

چیه با این آدم؟ مشکلت  

 چیزی نگفتم. دستمالی از جیبم بیرون کشیدم و مقنعه ام را

 تمیز کردم. مشکلم قابل توضیح نبود... اما این چیزی نبود که

 اهمیت داشته باشد! چیزی که حائز اهمیت بود این بود که

 مشکلم به زودی حل می شد... و این کیارش شمس بود که

 باید

دفکری به حال خودش می کر ! 

****** 

———————- 

 کوله ی لپ تاپم را روی شانه جا به جا کردم. از جایی که

 خیابان

 یک طرفه بود مجبور شده بودم پایین خیابان پیاده شوم و تمام
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مسیر را پیاده به سمت باال بروم. در آن عصر تابستانی گرم 

 و

 زیر

بود از حال بروم. وقتی به کافهآن آفتاب سوزان کم مانده   

 رسیدم

 نفس راحتی کشیدم. کوله پشتی سنگینم را روی شانه جا به

 جا



 .کردم و وارد شدم

 فضای خنک کافه و آهنگ مالیمی که پخش می شد حالم را

 جا

 آورد. از پسر جوانی که برای خوش آمد گفتن بهم جلو آمده

 بود

طبقه ی باال کردپرسیدم که راحیل کجا نشسته. اشاره ای به  . 

 با

 دیدن آن همه پله زیرلب غرغری کردم و هن هن کنان از پله

 ها
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 .باال رفتم

راحیل پشت یکی از میزهای چهار نفره ی طبقه ی دوم 

 نشسته

بود. میز مستطیلی شکلی بود که یک طرفش مبل آبی رنگ 

 دو

دو صندلی. راحیل یکی  نفره ای قرار داشت و طرف دیگرش

 از

 صندلی ها را انتخاب کرده و پاهایش را روی

هم انداخته و با ضرب آهنگ تکان می داد. خودم را روی 

 مبل

 انداختم و ناله کنان کوله پشتی ام را پایین میز گذاشتم. راحیل



 سرش را از روی گوشی موبایلش بلند کرد. لبخند زنان نگاهم

در گوشی موبایلش فرو بردکرد و بعد دوباره سرش را  . 

 پیشخدمت

 جوان منویی را جلویم گذشت. در حالی که هنوز نفس نفس

 می

 .زدم ازش خواستم برایم یک لیوان آب خنک بیاورد

 :رو به راحیل کردم و گفتم

 چی شده که این طوری لبخند ملیح می زنی؟-
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م کرد و گفتراحیل با خنده زیرچشمی نگاه : 

 .هیچی... با مهدی حرف می زنم-

 مهدی همان پسری بود که شب مهمانی کیارش شمس برای

 آشنایی با راحیل پیش قدم شده بود. نفسم را با صدا بیرون

 .دادم

 رکورد راحیل در نگه داشتن دوست یک ماه بود... و بی

 اختیار در تمام مدت آشنایی اش با مهدی منتظر بودم که یک

از دانشگاه به خانه برگردم و او را با چشم گریان ببینمروز  . 

 .لیوان آبی را که پیشخدمت جلویم گذاشت یک نفس باال رفتم

 حالم خیلی بهتر شده بود. سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و

 :گفتم

 پس این پسرها کجا موندن؟-



 :راحیل باالخره گوشی را روی میز گذاشت. با اخم گفت

- ودتر راه افتادن ولی می شناسیشون دیگه... واال از تو ز

 احتماال

 !وسط راه اصال یادشون رفته ما اینجا منتظریم
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پوفی کردم. نمی دانم این دو نفر کی می خواستند بزرگ 

 .شوند

 خوشبختانه پیش بینی راحیل درست از آب درنیامد و چند

 دقیقه

اشار و آرمین هم پیدا شد. یاشار جلوتر ی بعد سر و کله ی ی

 از

 آرمین می آمد و برخالف آرمین که نیشش باز بود صورتم را

 توی

 ...هم کشیده بود. آن روز سرتا پا سرمه ای پوشیده بود

 دوباره همان دستبند تسبیح مانند را به دست داشت. با .

 آن قد نسبتا بلند و موهای مشکی آراسته خوش تیپ و جذاب

ظر می رسیدبه ن . 

ظاهرا تیپ یاشار مورد توجه راحیل هم قرار گرفته بود. 

 همین

 :که یاشار کنار من روی مبل نشست راحیل با خنده گفت

 !کجا بودی؟ راستشو بگو! چه تیپی زدی-



آرمین هنوز داشت سرخوشانه می خندید. یاشار منو را از 

 زیر

 دست من کشید و بی توجه به حرف راحیل با جدیت رو به

 من
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 :کرد و پرسید

 چی بخوریم؟-

 :انگشتم را روی منو حرکت دادم و گفتم

ببین اگه االن همبرگر بزنه من یه همبرگر می خورم... -

 توام از

 .این گراتن سفارش بده که منم امتحان کنم

 :یاشار چپ چپ نگاهم کرد و گفت

- دن بشقاب منه دیگه؟منظورت از امتحان کردن پاک کر  

 :خنده ام گرفت. راحیل با لحنی سرزنش گر گفت

 شراره! عصرونه همبرگر می خوری؟-

 :با بی خیالی شانه باال انداختم و گفتم

 من کسی رو ندارم که بخوام به خاطرش هیکلم رو متناسب-

 نگه

 !دارم. فقط نظر خودم مهمه... که خودمم چاق و خوشحالم

ا به پیشخدمت داد و با دور شدنیاشار سفارش هایمان ر  

 :پیشخدمت راحیل یک بار دیگر سوالش را مطرح کرد
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 رفته بودی دیدن کی که این طور تیپ زدی؟-

 ذهنم روشن شد. خودم را عقب کشیدم و انگشت اشاره

 ام را به حالتی مطمئن به طرفش نشانه رفتم. با صدایی بلند

 :گفتم

 !رفته بودی دیدن فرنوش-

 :رو به راحیل کردم و ادامه دادم

 !هر دفعه دیدن فرنوش می ره تیپ می زنه-

 راحیل سوتی زد و بعد به خنده افتاد. یاشار با اوقات تلخی

 :گفت

 من بخوام رفیقم رو ببینم باید به شما دو نفر جواب پس بدم؟-

 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم

- ئله ی عمومیه و به تک تک افراد چطور وزن من یه مس

 دور

 میز

 مربوطه به جز خودم، ولی رفت و آمد تو با فرنوش مسئله ی

خصوصیه؟ یا ما تو این جمع مسئله ی خصوصی رو مطرح 

 نمی
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کنیم یا در موردش حرف می زنیم... و فکر می کنم االن 

 مدت



یگه سرک می کشیم. حاالهاست که تو زندگی شخصی همد  

 ماجرا چیه که این قدر تو همی؟

 :آرمین باالخره به حرف آمد و گفت

چرت و پرت! فرنوش مهمونی دعوت مون کرده ولی آقا -

 !شاکیه

 نفسم بی اختیار در سینه حبس شد... می دانستم این مهمانی

برای چیست... خودم فرنوش را وادار به برگزاری اش کرده 

 .بودم

پایین انداختم و وانمود کردم با لیوان خالی آبم بازیسرم را   

 می

 :کنم. یاشار با لحنی گرفته گفت

فرنوش همه ش اصرار داره که بگو شراره هم بیاد... -

 شراره هم

 . ...که با این فرنوش و کیارش قضیه داره

 :آرمین اخمی کرد و گفت

 چه قضیه ای؟-
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ستم دهان یاشار تا چه حد لق است! سریع دستم را درمی دان  

 :هوا تکان دادم و گفتم

 !هیچی بابا-

 :یاشار ادامه داد



 بعد محمد هم که دفاع کرده. احتماال این مهمونی فرنوش رو-

می یاد. نمی دونم این مهمونیه رو بریم... نریم... چی کاره 

 ش

 کنیم؟

گفتآرمین با چشم های گشاد شده نگاهش کرد و  : 

 برای چی نریم؟ دیوونه شدی؟ مهمونی فرنوش رو نریم؟-

 :خنده کنان گفتم

 عیبی نداره... من واقعا مشکلی با دیدن محمد ندارم. اگه-

 فرنوش

دعوت کرده و همه تون هم می خواین برین من حرفی 

 ...ندارم

 !بریم

یاشار با ابروهای باال رفته نگاهم کرد. نیش آرمین یک بار 

 دیگر
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 تا بنا گوش باز شد. راحیل با خنده به جمع مان نگاه کرد و

 :گفت

 می شه من مهدی رو هم دعوت کنم؟-

 :یاشار که کمی اخم هایش باز شده بود گفت

مهدی که از رفیق های خود کیارشه... احتماال خودش -

 دعوت



 !باشه

فت؟ با تعجبقلبم در سینه فرو ریخت... یاشار چی می گ  

 نگاهی

 به راحیل کردم. چهره ی راحیل نشان می داد که خودش هم

 :اطالعی ندارد. با تعجب گفت

 کی گفته؟-

 :یاشار شانه باال انداخت و گفت

 حدس بود! رفیق فرنوش که نیست. حتما با کیارش نسبتی-

 داره

 .دیگه
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یل کرد و گفتآرمین بالفاصله رو به راح : 

 پسره پولداره؟-

 :راحیل تته پته ای کرد و گفت

 . ...خب... چیزه... نمی دونم-

 سواالت رگباری بچه ها یک بار دیگر شروع شده بود. یاشار

 :خودش را روی میز جلوتر کشید و گفت

 ماشینش چیه؟-

 :آرمین به سمت راحیل چرخید و گفت

 ساعتش چی؟-

 :یاشار گفت



- ر مورد فرنوش یا کیارش حرف نزدین؟تا حاال با هم د  

 :آرمین گفت

 خونه شون کجاست؟-

 :با صدایی بلندتر از صدای پسرها گفتم
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تو االن چند هفته ست با طرف قرار می ذاری. باهاش -

 بیرون

 رفتی. چطور نمی دونی ماشینش چیه؟

وت کرد و راحیل با اشاره ی دست همه را به سکوت دع

 :گفت

بابا... مهلت بدین! چند بار همدیگه رو دیدیم ولی خب -

 همیشه

بعد دانشگاه بود... قرارمون هم تو کافه های دور و بر 

 دانشگاه

 .بود

 !خب دانشگاه هم که تو طرحه... ماشین نیورده بود

 :آرمین سرش را جلوتر برد و دوباره پرسید

 ساعتش چی بود؟-

کشید و گفت راحیل دستی به چانه اش : 

 .اسمارت واچ بود-

 :آرمین یک چشمش را تنگ کرد و رو به یاشار گفت



 !سخت شد! پس هم می تونه متوسط باشه هم پولدار-

 :به نشانه ی اعتراض رو به آرمین کردم و گفتم

 !چه قدر شما دو نفر خاله زنکین-
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رو به یاشار کردم و با قلبی کهحتی یاشار هم به خنده افتاد.   

 :احساس می کردم در دهانم است گفت

 تو مطمئنی با کیارش نسبتی داره؟-

 :یاشار گفت

 مطمئن که نه... ولی حدس می زنم. خب تو مهمونی فرنوش-

 همه یا رفیق ها و آشناهاش بودن که مهدی جزو هیچ کدوم

ثل دوستتنبود... بقیه مهمونا یا پایه ثابت مهمونی ها بودن م  

 پریسا... یا رفیق های کیارش... حتما با کیارش نسبتی

 !داشت دیگه

 لبم را به دندان گرفتم. چطور تا به آن لحظه به دوست

راحیل توجهی نکرده بودم؟ فکر می کردم قطعا ارتباطشان 

 در

 . ...مدت زمان کوتاهی به هم می خورد اما

رد... کیارش شمس با تبحر خاصی در جمع مان نفوذ می ک

 یک

 نفر را داشت که به راحیل نزدیک شده بود... در مهمانی

 پیشنهاد
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داده بود یاشار و آرمین را با کسی آشنا کند... و شخصی را 

 برای

آشنایی با من در نظر داشت... چرا می خواست ما را زیر 

 نظر

 بگیرد؟

د... که او می دانست فکر دلهره آوری ذهنم را درگیر کر

 فرنوش

شخصی را برای جمع آوری اطالعات در موردش انتخاب 

 می

 کند... و اگر قصد انتخاب کسی را داشت چرا سراغ دوستان

 دانشگاه تهرانی اش نرود؟ پس رفیق هایش را بین ما پخش

 کرده

بود... هزینه اش یک کافی شاپ رفتن با یک دختر بود... 

 چرا

 که

 نه؟

ک تک مان را زیر نظر داشتکیارش شمس ت ! 

 و این انگیزه ی بیشتری به من می داد تا سر از رازهایش

 دربیاورم... او چه چیزی را با چنگ و دندان مخفی می کرد؟
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****** 



یک بار دیگر لباس هایم را روی تخت پخش و پال کرده 

 .بودم

ک شان را از نظر گذراندمدستی به چانه ام کشیدم و تک ت . 

 هیچ

 کدام مناسب این مهمانی به نظر نمی رسیدند... خودم به

 فرنوش

 سپرده بودم که مهمانی بزرگی ترتیب بدهد و می توانستم

 پیش

 بینی کنم که هیچ کدام از لباس هایم به پای لباس های

 مهمان

 .های فرنوش نمی رسد... اما مشکلم این نبود

اجرای این مهمانی فرق می کند... خوب می دانستم که م

 دیگر

 برایم مهم نبود که در این مهمانی عکس می گیریم یا نه... که

عکس ها را در اینستاگرام مان به اشتراک می گذاریم و 

 خوب

 نیست که لباس تکراری بپوشیم... دیگر برایم مهم نبود که

 محمد
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شرکت دارد... بهم ثابت شده بود که محمد هم در این مهمانی  

 به کل من را نمی بیند، که من به صورت غیر



 .قابل باوری برای محمد نامرئی ام

 پس چه اهمیتی داشت که چه لباسی بپوشم، که چه طور به

 نظر

 برسم؟... ترجیح می دادم چیزی بپوشم که کمتر به چشم

 بیایم،

اسب اطالعاتبین مهمان ها گم شوم و در یک فرصت من  

 مهمی

 از کیارش شمس به دست بیاورم... و برای این که کمتر به

 چشم

 بیایم، که معصوم و سر به زیر به نظر برسم به لباسی احتیاج

 .داشتم که حتی در ذهنم هم به جزئیاتش آگاه نبودم

دو سه دست از لباس هایم را امتحان کردم... خیلی زود 

 مجبور

ی برای این هدف ندارمشدم بپذیرم که لباس مناسب . 
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 آخر سر پیراهن دکلته ی آبی نفتی ام را پوشیدم که از کمر به

 پایین گشاد می شد... لباس محبوبم بود و دست کم با

 پوشیدنش

 حس خوبی بهم دست می داد. لباس را قبال چند بار پوشیده

مم گذاشته بودم امابودم و عکس هایش را هم در اینستاگرا  

 دیگر



 ...اهمیتی نداشت

 موهایم را با بیشترین سرعت ممکن اتو کشیدم و دورم رها

 .کردم

 مژه های بلندم را تند تند ریمل زدم که به یک گند کاری

 اساسی تبدیل شد... مژه هایم به هم چسبید و ریمل پشت

 پلکم

رارا سیاه کرد. ناله ای کردم و پاک کننده ی آرایش چشمم   

 سریع روی پنبه ای ریختم و پشت پلک و مژه هایم را تمیز

 .کردم

 سرم را از آینه فاصله دادم و نگاهی به چهره ام کردم. سیاهی
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 ریمل انگار تمام پشت چشمم پخش شده بود... لبم را به دندان

 !گرفتم... عجب گندی زده بودم

با کلیپس پشت سرم جمع کنم، صورتم مجبور شدم موهایم را  

 را با فیس واش بشورم و تمیز کنم... خب! حاال باید از اول

 شروع

 !می کردم

زیرلب یک ریز به فرنوش و مهمانی مزخرفش فحش می 

 ...دادم

 به خودم یادآوری می کردم که حتی اگر بی آرایش هم بروم

 هیچ



باسم مهماهمیتی ندارد... که آن روز چهره ام، موهایم و ل  

 ...نیست

 آن روز فقط ذهنم مهم بود و انگشت هایی که قرار بود روی

 !کیبورد برقصد و زندگی جناب شمس را زیر و رو کند

 آرایشم را با رژ قرمز همیشگی ام تمام کردم و نگاهش به

 صورتم
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ز من انداختم... بدک نشده بود... در هر صورت نمی شد ا

 توقع

 !داشت که یک آرایش حرفه ای انجام بدهم

بین کفش های قرمز و کرم رنگم مانده بودم... لباسم به هر 

 دو

 کفش می آمد... اول دستم به سمت کفش های کرمم دراز شد

 اما... خیلی زود یادم آمد که بخشی از پولی که بابت نوشتن

امپروپوزال محمد دریافت کردم را خرج این کفش کرده  ... . 

 کفش را طوری به سمت کمد پرتاب کردم انگار به باکتری

 کشنده

 ای آلوده باشد! از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. کفش

 های

 :قرمزم را پوشیدم و صدا زدم

 راحیل! کجا موندی؟-



عجیب بود که زودتر از من حاضر نشده بود! اهل آرایش 

 کردن

ن حاضر می شد و غر نبود و همیشه یک ساعت زودتر از م

 می

زد. من که از شدت اضطراب برای نقشه ام روی پا بند نبودم 

 با
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 اخم وارد اتاقش شدم. اتاقش برخالف من مرتب بود. انگار

 هیچ درگیری سر انتخاب لباس و کفش نداشت... احتماال از

 روزی

را کرده بود. پشت میز که یاشار خبر مهمانی را داد انتخابش  

آرایشش نشسته بود و با وسواسی بی سابقه موهایش را اتو 

 می

کشید... انگار صاف شدن و نشدن حتی یک تار مویش 

 اهمیت

 !ویژه ای داشته باشد

 چشم غره ای به در و دیوار رفتم و از اتاقش بیرون زدم. با

 خودم

 فکر کردم این ماندن مهدی در زندگی اش از رفتن دوست

 های

 !سابقش صدها برابر نحس تر بود



 ساعت هشت و نیم شب بود که باالخره توانستم راحیل را از

 آینه

 جدا کنم. قلبم از شدت اضطراب در دهانم بود. می خواستم

 هرچه

 .زودتر به خانه ی فرنوش برسم و نقشه ام را اجرا کنم
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یش را می پوشید گفتراحیل که با عجله مانتو : 

 این تیکه ی موهام نمی دونم چه مرگش شده... هرچی اتوش-

 می کنم درست نمی شه... یه انحنای مسخره ای به سمت

 بیرون

 .داره

 بند ساک دستی ام را روی شانه ام جا به جا و شالم را مرتب

 :کردم. راحیل با سر اشاره ای به ساک دستی ام کرد و گفت

- گندگی داری با خودت می یاری؟این چیه به این   

 :بی آن که نگاهش کنم کوتاه گفتم

 !وسایلم-

 :راحیل با چشم های گشاد شده نگاهم کرد و گفت

 !این همه؟ چه خبره؟ مسافرت که نمی ریم-

 نمی توانستم برایش توضیح بدهم که آن شب آوردن لپ تاپم

 به
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ردن دست و پایم برایم مهم است! موضوعاندازه ی همراه آو  

 :صحبت را عوض کردم و گفتم

 این پسره مهدی نباید می اومد دنبالت؟-

 راحیل با بی توجهی شانه باال انداخت. با لحنی مواخذه گر

 :گفتم

همین اول کاری تکلیفت رو باهاش مشخص کن! اگه -

 زوجین،

ااگه با همین یه برنامه ی مشخص تری داشته باشین. ب  

 همدیگه

 برین و بیاین. نه اینکه مثل دوران مجردی تو هنوز چسب به

 من

 .و آرمین و یاشار باشی

راحیل در خانه را پشت سرمان قفل کرد. صدایش را پایین 

 آورد

 :و گفت

 جاتون رو تنگ کردم مگه؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم
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- .. مهدی جان یه کم به خودشبه خاطر خودت می گم.  

 زحمت

 !بده بد نیست



 .و بعد به سمت پله ها رفتم

سوار ماشین شدم و بالفاصله مشامم از عطر یاشار پر شد. 

 زدم

 :زیر خنده و گفتم

 !اراده کردی امشب دست خالی برنگردی-

 :یاشار چپ چپ نگاهم کرد و گفت

- عرفیاگه بعضیا بذارن که آقای شمس ما رو به آشناهاشون م  

 !کنن

 لبخند روی لبم خشک شد. مطمئن بودم که آقای شمس

تالشش را می کند! اما تالشش بی مورد خواهد بود... آن 

 کسی

که باید بابتش نگرانی به دل راه می داد راحیل، آرمین و 

 یاشار

 !نبود... من بودم

 یاد مهمانی تولد فرنوش افتادم... همان شب کذایی که با هم به
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خانه ی کیارش رفته بودیم. چه شور و هیجانی را در دلم 

 حس

 می کردم... قلبم به شدت در سینه ام می تپید... همگی هیجان

 زده بودیم. راحیل، آرمین و یاشار امیدوار بودند که با شخص

 ...مناسبی آشنا شوند و من فقط به محمد فکر می کردم



 کنجکاو

خواستیم ببینیم دوست فرنوش چه شکلیبودیم و می   

 . ...ست... و حاال

راحیل، آرمین و یاشار هنوز همان شور و هیجان را 

 ...داشتند

 سر

 به سر هم می گذاشتند، صدایشان وقت حرف زدن از شدت

 هیجان باال می رفت و صدای شلیک خنده یشان گوشم را پر

 . ...کرده بود اما من

ود. دیگر نه شوری در دلمبرای من همه چیز عوض شده ب  

 احساس می کردم و نه چشم به راه دیدن کسی بودم. هنوز هم
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 هیجان داشتم، قلبم محکم در سینه می تپید اما به دلیلی

 ...دیگر

آن شب روی بالکن کیارش شمس همه چیز را برای من 

 عوض

 !کرده بود

نگاهش را به من داد. پرسیدآرمین به سمت عقب چرخید و  : 

 !چی شده؟ ساکتی-

 شانه باال انداختم و جوابی ندادم. چنان حواسم به نقشه ام بود

 که قدرت تکلم را به کلی از دست داده بودم. یاشار آینه ی



 ماشین

را طوری تنظیم کرد که بتواند تصویرم را ببیند. نگاهش را 

 از

 آینه

 :بهم داد و گفت

- ن مهمونی گیر محمد نیستی... خدا رو چهخدا رو شکر تو ای  

دیدی... شاید این بار شانست گرفت و مثل راحیل یه دوست 

 به

 .درد بخوری تو مهمونی پیدا کردی
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 !آهی کشیدم... من به چه فکر می کردم و آن ها به چه چیزی

 :بعد از مکثی کوتاه گفتم

- این آقا رفت و آمد کنه تا متوجه شه به راحیل باید بیشتر با  

 . ...درد بخور هست یا نه

 :چشم غره ی راحیل را نادیده گرفتم. ادامه دادم

 به تنها چیزی هم که االن تو زندگیم احتیاج ندارم یه دوست-

 !مناسبه

 :یاشار حرفم را نشنیده گرفت و گفت

 این پسره که کیارش می خواست معرفیش کنه چی شد؟-

ه پیشانی ام کشیدم. ای کاش در مورد موضوعیدستی ب  

 صحبت



 :می کردند که به جناب شمس ربطی نداشته باشد. گفتم

 هیچ خوشم نمی یاد که جناب شمس رفیق رفقاش رو این-

 طوری بین ما پخش می کنه. نمی دونم چرا به ذهنتون نرسیده

 !که این حالت طبیعی نیست

258 

  رقصنده با تاریکی 

احیل صورتش را توی هم کشید و گفتر : 

 !شراره! تو بعضی وقتا زیادی فکر می کنی-

یک بار دیگر آه کشیدم... ترجیح دادم سرم را پایین بیاندازم 

 و

 به

 گوشی موبایلم خیره شوم. نمی توانستند حرف هایم را درک

کنند و من هم نمی توانستم توضیح دهم... بهتر بود راه 

 سکوت

 .را پیش بگیرم

 :راحیل اولین نفری بود که متوجه مسیر شد و گفت

چرا این راه رو اومدیم؟ نمی فهمم! چرا اومدی ولنجک؟ -

 خونه

 ی فرنوش مگه زعفرانیه نیست؟

سرم را بلند و نگاهی به اطراف کردم. اخم هایم توی هم 

 .رفت

 :یاشار گفت



موقعیت جور نبود که خونه ی خودش مهمونی بگیره. یه -

 خونه

ردهکرایه ک . 
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 ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر رفت... ظاهرا فرنوش را

 حسابی

به خرج انداخته بودم. بی اختیار لبخند رضایت مندانه ای 

 روی

 !لب هایم نشست... حقش بود

 مقابل خانه ای دوبلکس متوقف شدیم. یاشار سرش را به این

اما جای پارک پیدا نکرد. با بی  طرف و آن طرف چرخاند

 قراری

 :در ماشین را باز کردم و گفتم

 !پس ما پیاده می شیم تا تو جای پارک پیدا کنی-

 :یاشار اعتراض کرد

 !عجب آدم های نامردی هستین-

 :آرمین گفت

 ول کن بذار این دو تا برن! نیم ساعت می خوان تو رختکن-

 .معطل کنن. زودتر برن بهتره

نکردم و پیاده شدم. نگهبانی که دم در ایستاده بود بیشتر صبر  
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کمی معطل مان کرد... اسم میزبان را پرسید و در مورد 

 جای

 پارک راهنمایی اشتباه کرد و عاقبت اجازه داد من و راحیل

 وارد

 .خانه شویم

ه میبا بیشترین سرعتی که کفش های پاشنه بلندم بهم اجاز  

داد پله ها را باال رفتم. بند ساک را در دستم می فشردم. 

 مرتب

 نفس های عمیق می کشیدم تا خودم را آرام کنم... اما هیچ

 فایده

 ای نداشت. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. می دانستم از

 کسی مثل کیارش شمس باید دوری کنم اما آن شب می رفتم

ممکن درگیرش کنم. هرتا خودم را به وحشتناک ترین شکل   

 لحظه ای که سست می شدم، خیال پا پس کشیدن به سرم

 می

 و بعد "رازت رو فروخت"افتادم به خودم نهیب می زدم که 

 خشم
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 .درونم شعله می کشید

 رو به روی در نیمه باز خانه ایستادم و مکثی کردم. از نفس

 افتاده



حکم در سینه می زد... پله ها دشمن درجه یکبودم و قلبم م  

من بودند اما به نظر می رسید راحیل کامال سرحال باشد... 

 پله

 های یک ساختمان هفت طبقه هم نمی توانست او را به نفس

 نفس بیاندازد. پشت سر راحیل وارد خانه شدم. یک خانه ی

 دویست متری بود که دور تا دورش صندلی های سفید طالیی

ی چیده شده بود. عده ی زیادی هنوز روی صندلی هاشیک  

نشسته و به صورت گروهی سرشان را در گوشی موبایل هم 

 فرو

 برده بودند و یا عکس سلفی می انداختند. به جز هالوژن های

رنگی تمام چراغ ها خاموش بود. با فاصله از ورودی خانه 

 میز

به چشم بزرگی با انواع و اقسام خوراکی ها و نوشیدنی ها 

 می

 خورد. چند نفری دور میز جمع شده بودند و با خنده و شوخی
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از خودشان پذیرایی می کردند. نگاه به دو دلنگه در نیمه 

 بازی

انداختم که رو به رویم قرار داشت... احتماال از آن جا می 

 شد به

س در تاریکی حیاط پشتی خانه رفت... جایی که کیارش شم



 به

 کمین رازهای دیگران نشسته بود! نفسی عمیق کشیدم... سعی

 کردم این ذهنیت را جدی نگیرم... آن شب فقط یک نفر در

 کمین اسرار دیگران بود که آن هم من بودم! برای دیدن پیست

 رقص باید جلوتر می رفتم اما راهم را کج کردم و به دنبال

 راحیل

اقی بزرگ با آینه های قدی شدیم. به رختکن رفتم. وارد ات

 تنها

 دو دختر در اتاق بودند که یکی با صدای بلند با موبایلش

 صحبت

و جر و بحث می کرد و دیگری خیلی زود از رختکن بیرون 

 .زد

 راحیل توجهم را به موزیک مالیمی که پخش می شد جلب

 .کرد

 اخم کردم... من به یک مهمانی شلوغ احتیاج داشتم! چینی به
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 :بینی ام انداختم و زیرلب گفتم

 اه اه! از این مهمونی باکالساست که باید تانگو برقصیم؟-

 راحیل زد زیر خنده

 مشتی به بازویش زدم. نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. با

 خنده



 :گفتم

 نمی دونی چه قدر سخته با یکی تانگو برقصی-

ه ذهنم سپردم که حال فرنوش را با این موزیک با این حال ب

 و

فضای مهمانی اش بگیرم... این فضا و این جو به کار نقشه 

 یمان

نمی آمد. سریع مانتو و شالم را درآوردم و آویزان کردم. 

 چهره

 ی

 رنگ پریده ام را در آینه چک کردم... چند بار نفس عمیق

می کشیدم. دست هایم را مشت کردم... آن شب تمامش  

 ...کردم

 . ...دیگر جایی برای نگرانی باقی نمی گذاشتم
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 جلوتر از راحیل از رختکن بیرون زدم. خواستم به سمت میز

خوراکی ها بروم و دلی از عزا دربیاورم که راحیل بازویم 

 را

 کشید

 و من را به سمت دیگری هدایت کرد. خیلی زود چشمم به

هی مرد کت شلوار پوش و شیک افتاد... سه نفرشان گرو

 نشسته



 و دو نفرشان ایستاده بودند... شبیه عکس های گروهی در

 ...کاتالوگ فروش کت شلوار می ماندند... شیک... اتوکشیده

 کیارش شمس در مرکز آن جمع پنج شش نفره نشسته بود و

 در

شحالی که توجه و نگاه تحسین آمیز دوستانش را به خود  

 جلب

کرده بود چیزی را برای جمع تعریف می کرد. با آن کت 

 شلوار

مشکی و کراوات زرشکی تیره جذاب تر از همیشه به نظر 

 می

 رسید. با آن ژست آشنایش پنجه میان موهای مشکی خوش

 حالتش می کشید، لبخندهای دندان نمای نفس گیری به جمع

265 

  رقصنده با تاریکی 

نمی دانستم فرنوش چه نقشه ای برای پرت  می زدو من

 کردن

 !حواس چنین شخصی دارد

 مهدی را شناختم که در آن جمع ایستاده و لیوان نوشیدنی اش

 را در دست داشت. درست رو به روی کیارش ایستاده و تمام

 حواسش را به او داده بود. راحیل هم دقیقا من را به سمت

 همان

آمد... انتظار نداشتم قبل ازجمع می کشید. نفسم باال نمی   



هرکس دیگری در آن مهمانی با کیارش شمس رو به رو 

 .شوم

 ترجیح می دادم آن شب تا جای ممکن جلوی چشم شمس

نباشم اما دیگر دیر شده بود... نگاه سیاهش روی من چرخیده 

 و

 حرفش انگار نیمه کاره مانده بود. لب هایش به لبخندی به

 نشانه

د. با نیمه کاره ماندن حرف های کیارشی آشنایی کشیده ش  

 نگاه دوستانش هم روی ما چرخید. به جز مهدی، امین دوست

کیارش را هم در آن جمع می شناختم... همان کسی بود که 

 در
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مهمانی کیارش شغلم را سوژه کرده بود... با دلزدگی فکر 

 کردم

ست که می خواهم در آن ظاهرکه این جمع آخرین جایی   

 .شوم

 کیارش با دیدن من و راحیل از جایش بلند شد. بی اختیار

 نگاهم

 .را به قد و هیکل برازنده اش دوختم

 چنان با احترام با ما سالم و احوال پرسی کرد که راحیل را .

 هیجان زده



 کرد و حال من را هم به کلی به هم زد. پشت سر کیارش

 مهدی

را به دوستانش معرفی کرد. به خودمآمد و راحیل   

 آمدم و دیدم که درست رو به روی کیارش شمس ایستاده ام

 که

 .با خنده نگاهم می کند. چشم های سیاهش برق می زد

 خواستم

 :قدمی به سمت عقب بردارم که به حرف آمد و گفت
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- وی همه؟چطوریه که همیشه عصبی هستی و اخمات ت  

 سیخ سر جایم ایستادم و بهت زده

 :نگاهش کردم. لبخندزنان گفت

 . ...خانوم قشنگی مثل شما که نباید-

 :با عصبانیت وسط حرفش پریدم و گفتم

 حدت رو بدون آقای شمس! شما در جایگاهی نیستی که برای-

 !من باید و نباید مطرح کنی

 یک قدم به سمت عقب برداشتم. چنان

انگار برایش شیرین زبانی کرده باشم! صورتمزیر خنده زد   

 بیشتر

از قبل توی هم رفت... می خواست سر به سرم بگذارد؟ 

 عیبی



 نداشت... همان بهتر که من را دخترک قشنگ و کوچکی می

 دید

 که باید همیشه با رویی خوش و لبی خندان در جمع ظاهر

 شود
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ای دور و برش را جلب کند. در همین موقعتا رضایت مرده  

 :صدای آشنایی از پشت سرم شنیدم

 شراره! اومدی؟-

 فرنوش بود که پشت سرم ایستاده بود و با کنجکاوی نگاهمان

بنفشی به تن و-می کرد. آن شب پیراهن زیبای مشکی  

 برخالف

 .همیشه آرایش مشخصی داشت

او را با  رژ بنفش خوشرنگی زده بود و اولین بار بود که

 رژگونه

 .می دیدم

موهایش را باالی سرش جمع کرده بود که باعث شد 

 گوشواره

 های یاقوت بنفشش چشمم را بگیرد. متفاوت تر از همیشه اما

 .جذاب تر به نظر می رسید

 :دستش را روی شانه ی من گذاشت و لبخند زنان گفت

 !خوش اومدی عزیزم-



یین بیاندازم. با ایندوست داشتم دستش را از روی شانه ام پا  
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 حال لبخندش را جواب دادم. با صدایی بلند و هیجانی که تا به

 :آن روز در وجودش ندیده بودم گفت

 !اتفاقا یه نفر اینجاست که می خوام بهت معرفیش کنم-

 با چشم هایی تنگ شده نگاهش کرد. از چی حرف می زد؟

عجب نگاهی به فرنوش انداخت و گفتکیارش هم با ت : 

 فکر کنم شراره خانوم خیلی دوست نداشته باشن به کسی-

 !معرفی شن

 :فرنوش با خنده نگاهش کرد. با لحنی محبت آمیز گفت

 من بیشتر می شناسمش... می دونم به کی معرفیش کنم که-

 !نه نیاره

 من و کیارش که هر دو از محبت فرنوش شوکه شده بودیم

ن را جمع کردیم. به ذهنم رسید که آن شب فرنوش ازخودما  

 هیچ تالشی برای به دست آوردن گوشی موبایل کیارش

 فروگذار
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 نخواهد کرد. اگر آن شب ماموریتی به آن دشواری نداشتم با

 ابراز

 محبت های دروغین فرنوش و سر کار رفتن کیارش حسابی

م اما آن شب باید حواسم را به کار دیگری میتفریح می کرد  



 .دادم

 فرنوش دستش را پشت کمرم گذاشت و به پسری که با فاصله

 از

 ما نشسته بود اشاره کرد نزدیک بشود. با این که حدس می

 زدم

 این آشنایی بخشی از نقشه ی فرنوش باشد با کنجکاوی به

 پسری

 . ...که نزدیک مان شد نگاه کردم

هم قد کیارش اما الغرتر بود. موهای مشکی پسر تقریبا 

 رنگ

 کوتاه با مدلی ساده داشت. چال گونه اش با لبخند محجوبانه

 اش

 نمایان شد. چشم های تیره و پوستی روشن داشت. با آن کت
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 شلوار خاکستری و کراوات بنفش تیره مقبول و جذاب به نظر

 می

اش سادگی خاصی داشت که خیلی می رسید... چهره  

 .پسندیدم

 با این که مدت ها درگیر محمد بودم، آن شب به نیت دیگری

 پا

 به آن مهمانی گذاشته بودم اما آن قدر احمق نبودم که چشمم



 .کسی مثل پسری که رو به رویم ایستاده بود را نگیرد

 متوجه شدم که کیارش تقریبا پشت سرم از خنده روده بر

 ...شده

 هر سه نفر با تعجب به سمتش چرخیدیم. صورتش کم کم از

 شدت خنده سرخ می شد. سرش را به طرفین تکان داد و با

 خنده

 :گفت

 فرنوش... تو... تو واقعا آدم عجیبی هستی. یعنی برای کل-

 انداختن با من حتی حاضری از پسرخاله ت مایه بذاری؟
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نگاهی به پسرخاله ی فرنوش کردم که با ابروهای زیرچشمی  

 باال

رفته به کیارش نگاه می کرد. فرنوش بدجوری داشت ضایع 

 می

کرد... این دختر اصال حالیش بود چی کار می کند؟ فرنوش 

 که

 دست از تظاهر به صمیمیت برداشته بود اخم کرد. دست به

 سینه

 :ایستاد و گفت

- داره پسر خاله م رو بهچی داری می گی؟ خب مگه عیبی   

 دوستم معرفی کنم؟



کیارش نگاهی معنی دار به فرنوش کرد و با لحنی که 

 ناباوری

 در

 :آن موج می زد گفت

 . ...چند ساله که هر دو نفرشون رو می شناسی ولی امشب-

 فرنوش بدجوری خراب کاری کرده بود و کیارش شمس هم

 آماده
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ود که به هرچیزی که به فرنوش مربوط می شود شک کندب . 

سریع به حرف آمدم. دوباره وسط حرف کیارش پریدم و 

 :گفتم

 من چند سال با کسی دوست بودم. ارتباط مون اخیرا بهم-

 خورده... نه این که به شما ربطی داشته باشه ولی گفتم که

هایی بدونین زندگی آدمای دور و برتون ممکنه باال و پایین  

 .داشته باشه که شما ازش خبر نداشته باشین

 و نگاه کینه توزانه ام را به او دوختم که لبخندی جمع و جور

 تحویلم داد. سرش را به حالت احترام کمی برایم خم کرد و

چیزی نگفت. حواسش به تک تک کارهایمان بود... اما 

 خوبی

 اش

 این بود که دست کم مان می گرفت... ما را یک مشت



 دختربچه

 . ...ی ساده و کندذهن می دید

274 

  رقصنده با تاریکی 

 فرنوش به سمت پسرخاله اش چرخید و آهی کشید. پسرخاله

 ی

 :فرنوش اخم هایش را توی هم کشید و گفت

 ماجرا چیه؟-

 :فرنوش نگاهش را به سقف داد و آهسته گفت

 !هیچی... عوضی بازی های کیارش! مثل همیشه-

ش را پشت بازویم گذاشت و گفتدست : 

در هر صورت... دوستم شراره... دوره ی کارشناسی سال -

 باالیی

من بود و االن هم ارشد بیوانفورماتیک رو همون دانشگاه ما 

 می

خونه. شری از بچه های باهوش و خوب مونه... و پسرخاله 

 م

فرنام... فرنام چند سالی آلمان بوده و اون جا درس خونده. 

 االن

 . ...دو ساله که اومده ایران. برای من مثل برادر می مونه

 به سمت عقب چرخید و نگاهی به کیارش انداخت که پشتش

 را



 به ما کرده بود و با دوستانش بلند بلند به داستانی که مهدی
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 .تعریف می کرد می خندید. یک بار دیگر به سمت ما چرخید

را جلوتر آورد و گفتسرش  : 

شما دو تا با هم گرم بگیرین... من که گوشی کیارش رو -

 گیر

 .اوردم می رسونمش به شراره و اون وقت با هم ناپدید شین

 پس فرنام برای این اینجا بود که به من کمک کند! با

 خودم فکر کردم پیچیدن من با فرنام چه سوژه ی نابی دست

ارم ولم نخواهند کرد... اما آن دوستانم می دهد... تا عمر د

 شب

 .حاضر بودم برای نقشه مان هرکاری بکنم

 :فرنام لبخندی تحویلم داد

 !خوشبختم شراره جان-

 :فرنام اشاره ای به میز خوراکی ها کرد و گفت

 چیزی میل دارین براتون بیارم؟-

 :بی اختیار لبخندی روی لبم نشست و گفتم

 !بریم ببینیم چی پیدا می شه-
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و بی اختیار جلوتر از فرنام به سمت میز رفتم. نگاهم بین 

 ظرف



 های روی میز به گردش درآمد... مینی همبرگر، تاکو، قارچ

 شکم

 پر و پنیر موزارالی مزه دار شده ای که به خالل کشیده شده

 ...بود تنها گزینه هایی بودند که به چشمم آشنا می آمدند

 مجبور

 شدم چیزهایی مثل تارت میگو، کاپ سالمون و تورتیالهای

 رولی

 را موشکافی و چند باری هم تست کنم تا با محتوایشان آشنا

 شوم. چند دقیقه ای به حال خودم بودم تا عاقبت متوجه شدم

 که فرنام هم دنبال من به همین سمت آمده بود. با حالتی گیج

پیدا کردم که به حرکاتم و ویج چرخیدم و او را پشت سرم 

 می

 خندید اما خیلی زود متوجه شدم که پایه ی تست کردن مزه

 ها

 و فینگرفودهاست. حسابی سرگرم ته بندی کردنم بودم که

 صدای
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 :آشنای یاشار را از پشت سرم شنیدم

یه درصد هم فکر نکردم که شری رو جای دیگه ای جز -

 اینجا

 !می شه پیدا کرد



 با خنده نگاهش کردم. باالخره جای پارک مد نظرش را پیدا

 کرده

بود. درست کنار آرمین ایستاده بود که گردنش سیصد و 

 شصت

 درجه می چرخید

 :یاشار که جلوتر آمد اشاره ای بهش کردم و گفتم .

 !دوستام یاشار و آرمین... بچه ها... فرنام-

من و فرنام چرخید. چشم گردن آرمین به سرعت به سمت  

 های

 تیره ی یاشار کم مانده بود از حدقه بیرون بزند. هر دو برای

 چند

 ثانیه با دهان باز به من و فرنام نگاه کردند. یاشار بعد از چند

 ثانیه
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 به خودش آمد. چند بار پلک زد تا عاقبت توانست به خودش

دایی بلندتر از آن چه باید گفتمسلط شود. با ص : 

تو همچین جونوری بودی و ما نمی دونستیم؟ تو دو دقیقه -

 بار

 خودت رو بستی، آره؟

 :سریع دست هایم را در هوا تکان دادم و گفتم

 !نه بابا ماجرا این طوری نیست که-



 :یاشار اجازه ی توضیح نداد و گفت

- بگیرآره! نه... آفرین... احسنت... دست ما رو هم  ! 

زیرچشمی نگاهی به فرنام کردم که سرش را پایین انداخته 

 بود

و آهسته می خندید. انگشت اشاره ام را روی بینی ام فشردم 

 و

 اشاره کردم ساکت باشند. آرمین فقط با هر دو دستش الیک

نشانم داد. بعد بازوی یاشار را گرفت و سعی کرد او را از 

 من و

 .فرنام دور کند

همان موقع و با آمدن اکثریت مهمان ها جو خوشبختانه در  

مهمانی عوض شد... ناگهان هالوژن ها خاموش و رقص 

 نورها
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 روشن شد. قبل از هرچیزی فرنوش خودش را به ما دو نفر

 .رساند

 :سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت

- روم آروم کناریه کم این اوایل مهمونی توی چشم باش. بعد آ  

 .بکش

خواست به سمت پیست رقص و افرادی که کم کم برای 

 رقص



 دور هم جمع می شدند برگردد که بازویش را گرفتم. سرم را

 جلو

 :کشیدم و گفتم

 چطوری می خوای گوشی کیارش رو بهم برسونی؟-

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !تو نگران اونش نباش-

 :اخم کردم و گفتم

- ران نباشم؟ اگه بفهمه گوشیش نیست کارمون تمومهچرا نگ ! 

 :فرنوش سری تکان داد و گفت
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 هیچ راهی وجود نداره که نفهمه گوشیش برای چند ساعت-

غیب شده... ولی من یه نقشه دارم که قضیه رو طور دیگه 

 ای

 .نشون بده

رون دادم... هیچ و چشمکی بهم زد. با استرس نفسم را بی

 معلوم

نبود در فکر این دختر چه می گذرد. امیدوار بودم در پایان 

 آن

 روز بهم ثابت نشود که فرنوش آن احمقی بوده که همیشه

 .تصورش را می کردم

 فرنوش پشتش را به ما کرد و با هیجان به سمت مرکز سالن



رفت. کف دست هایش را به هم کوبید و با هیجانی ساختگی 

 به

مان ها اشاره کرد که برای رقص وسط سالن بیایند. فرناممه  

 :گفت

 !کارشو بلده! نگران نباش-

 متوجه شدم که بی اختیار ناخن هایم را می جوم. سریع دستم

 :را پایین انداختم. رو به فرنام کردم و گفتم
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 !بله! متوجه شدم که قابلیت های خاصی داره-

رنام باز هم آهسته خندید و گفتف : 

 .بعضی وقتا کارهای عجیبی می کنه-

 :با حرص گفتم

 بعضی وقتا پاشو از گلیمش درازتر می کنه-

 :خنده اش شدت گرفت. سری تکان داد و آهسته گفت

 .شما دو نفر همکارهای عجیبی هستین-

 .با چشم هایی که از سر دقت تنگ شده بود نگاهش کردم

 :گفتم

- در جریانی که قراره چی کار کنیمپس شما  ! 

 با حرکت سر تاییدم کرد. یک تای ابرویم را باال انداختم و

 :گفتم

 و با این کار مشکلی هم نداری؟-



 :گفت
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نمی شه گفت مشکلی ندارم... اما به نظرم تنها راه حل -

 موجود

 .بود

رنوش تنها دیوانه های در دل خدا را شکر کردم که من و ف

 این

 جمع نیستیم... فرنام هم مثل ما عقلش را به کلی از دست داده

 !بود

صدای آهنگ بلند و بلندتر شد... تا جایی که اگر می خواستم 

 با

 فرنام صحبت کنم باید داد می زدم... نگاهم به سمت جمع

 ...دوستان کیارش چرخید

 !با کیارش چشم توچشم شدم

رو ریخت. روی صندلی نشسته، ساعد دستقلبم در سینه ف  

 .هایش را به زانو تکیه داده و به سمت جلو خم شده بود

 نگاهش

 را از آن سوی سالن به من داده بود... نگاه سیاهش انگار به

 چشم

 هایم تیغ می کشید... بی اختیار سرم را به سمت دیگری
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وز نگاهش را حس می کردم... چرخیدم چرخاندم... نه... هن

 و

 پشتم را به او کردم. رو به فرنام ایستادم و لبخندی عصبی به

 .صورتش پاشیدم

تنها زمانی حاضر شدم رویم را به جمع بکنم که صدای جیغ 

 و

 سوت جمعیت بلند شد. بی اختیار چرخیدم و فرنوش را دیدم

دعوت  که به سمت کیارش رفته بود. خنده کنان او را به

 میکرد

 ...کیارش مکثی کرد

 نگاهی پر شک و تردید به فرنوش کرد. از همان فاصله

دیدم که امین سقلمه ای به پهلوی کیارش زد. کیارش 

 بالفاصله

 از جا بلند شد. و با تشویق و

خنده ی حضار به سمت پیست رقص رفت. فرنوش در نیمه 

 ی

دای راه با سرزندگی دروغینی به سمت ما چرخید و با ص

 بلندی

 :گفت

 !اونجا واینستا فرنام! بیا دیگه-

من و فرنام با تعجب به هم نگاه کردیم. انتظار این یک مورد 



 را
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 نداشتم! ظاهرا قرار بود آن شب رسما به عروسک های خیمه

 شب

 بازی فرنوش تبدیل شویم. فرنام سرش را کمی خم کرد و

 :گفت

- لت نمی خواد مجبور نیستیاگه د ! 

 . ...با خودم فکر کردم این طوری هم نیست که دلم نخواهد

 :شانه باال انداختم و گفتم

 !عیبی نداره... بریم-

با دست هایی مشت شده و پاهایی لرزان جلو رفتم. خودم را 

 در

دایره ی کسانی جا کردم که دور تا دور پیست رقص جمع 

 شده

ص نورها رنگی شده و مشغول بودند، چهره یشان با رق

 تشویق

 .فرنوش و کیارش بودند

 کیارش اما با حالتی معذب کمی به خودش .

تکان می داد و لبخند تصعنی اش به خنده ام انداخت... آن 

 قدر

 که کم کم اشک در چشم هایم جمع شد و خم شدم تا دلم را
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لبخندی پت و پهن به لب داشت بچسبم. فرنام که خودش هم  

 :گفت

 !یه کم خودداری داشته باش دختر-

 با سر انگشت هایم قطره ی اشک را از گوشه ی چشمم پاک

 :کردم و گفتم

 . ...وای... نمی تونم آخه-

 در همین موقع سر کیارش به سمت ما چرخید. با حرکت

 سرش

یده فرنام را به رقص دعوت کرد... اوه اوه... وقت انتقام رس

 !بود

 فرنام با شک و تردید نگاهم کرد و با صدایی بلند که از سد

 :موزیک می گذشت و به گوشم می رسید گفت

 چی کار کنیم؟ بریم؟-

 من رقاص خوبی نبودم. تعادلم را به زحمت با پاشنه ی بلند

 .کفش هایم حفظ می کردم

 حاال من باید چه می کردم؟
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 وسط پیست رقص مانده بودم و نگاهم را به این طرف و آن

 طرف

 می دادم... احساس می کردم تاریکی، رقص نورها من را در



 خودشان فرو می برند... نگاهی وحشت زده به سمت راستم

کردم... به مردی که تا دقایقی پیش با فرنوش می رقصید... 

 به

 . ...کیارش شمس

I was five, and he was six 

We rode on horses made of sticks 

He wore black, and I wore white 

He would always win the fight 

Bang bang 

 چشم های سیاهش مثل چشم یک گرگ در تاریکی برق می

 .زد

 ...لبخند شیطنت آمیزی به لب داشت و منتظر نگاهم می کرد

 حاال که فرنوش داشت با فرنام می رقصید یعنی من

باید با کیارش هم ... . 
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نه... سریع بهش پشت کردم تا کس دیگری را پیدا کنم... 

 !لعنت

 .پوفی کردم و دوباره به سمت کیارش چرخیدم

 کی جلو آمده بود؟ از جا پریدم و قدمی به سمت

 .عقب برداشتم

 :گفت



 از من که نمی ترسی؟-

وجودم سعی می کردم از او می ترسیدم... و با تمام 

 بگریزم... اما

 مدت ها بود که فهمیده بودم گریز دیگر ممکن نیست... باید

 می

 ایستادم و راهی برای رویارو شدن با مردی مثل او پیدا می

 ...کردم

 ...پس سعی کردم بی خیال باشم. لبخند زدم

 اما بازوهایم را محافظه کارانه به پهلوهایم

ر برابرم ایستاده بود و با پیلدانه تری لبخندچسبانده بودم. او د  

 ممکن نگاهم می کرد... چشم هایش براق تر از هر
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لحظه ی دیگری بود. دست هایش را از زیر کتش رد کرده و 

 در

جیب شلوارش فرو برده بود. تنها کمی گردنش را با ریتم 

 آهنگ

ا انگار آهسته زمزمه می کردتکان می داد... و آهنگ ر : 

I shot you down 

Bang bang 

You hit the ground 

 یک دفعه دستش را از جیبش بیرون کشید. با انگشت هایش



طرحی از اسلحه ساخت و آن را به سمتم نشانه رفت. آهنگ 

 را

 :لب زد... اما با تغییری شوکه کننده در متن

I will shoot you down 

 I used to shoot you downمتن صحیح آهنگ

 قلبم در سینه فرو ریخت. یک لحظه خشک شدم و با چشم

 هایی

گشاد شده نگاهش کردم... حاال جایمان عوض شده بود... او 

 بود

 که دست هایش را از جیبش بیرون کشیده بود

 ...و دیگر معذب به نظر نمی رسید
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 :چشمکی زد و گفت

- ی شد؟چ  

 .نگاهم را مستقیم به چشم های سیاهش دادم

 برای چند لحظه تنها به چشم های هم خیره شدیم... بی پلک

زدن... در آن تاریکی... با رقص نورهایی که صورت مان 

 را آبی و

 ...قرمز می کرد

 دو قدم به سمت

 .عقب برداشتم... فاصله گرفتیم و باالخره نفسم باال آمد



 لبخندی

ه روی لبم نشستپیروزمندان . 

 او هم لبخندی دندان نما تحویلم داد و آهسته خندید. چشم

 هایش برق عجیبی داشت... انگار بدجوری حرکتم را پسندیده

 . ...بود

دلش بازی می خواست؟ من هم بازی خوبی بودم اما در 

 ...خفا

 ...زندگی اش را پنهانی زیر و رو می کردم
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 بازی خوبی از آب درمی آمد... حیف که او هیچ وقت از آن

 خبردار

 . ...نمی شد... هیچ وقت نمی فهمید ضربه را از کجا خورده

 دخترکی که رو به رویش لبخندهای ملیح به

صورتش می پاشید... نه... هرگز! حتی فکرش را هم نمی 

 .کرد

رش راآهنگ به پایان رسید. نفسم را با صدا بیرون دادم. س  

 باری

 .دیگر به نشانه ی احترام برایم خم کرد

فرنام که به سمتم آمد با سر به فضای خارج پیست رقص 

 اشاره

 کرد. از خدا خواسته به دنبالش به راه افتادم. خیلی سریع



 متوقف

شد. با حرکتی جنتلمن موبانه با دستش اشاره کرد که جلوتر 

 از

من دنبالم به راه او حرکت کنم و خودش با فاصله ی کمی از  

افتاد. خودم را به دورترین نقطه ی سالن رساندم و باالخره 

 از
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 حرکت ایستادم. نفسم را با صدا بیرون دادم. دستی به پیشانی

 ام

کشیدم. زانوهایم یک بار دیگر به لرزه درآمده بود... اما به 

 دلیلی

 . ...دیگر

خم کرد و گفتفرنام سرش را  : 

 حالت خوبه؟ ببخشید که یه لحظه غافل شدم. فرنوش با این-

 . ...آهنگ خیلی خاطره

احتماال با دیدن رنگ و روی پریده ام و بی توجهی آشکارم 

 به

 :حرف هایش ادامه ی حرفش را خورد. گفت

 می خوای برات یه لیوان آب بیارم؟-

گرفته بود با حرکت سر جواب مثبت دادم. هنوز ازم فاصله ن

 که



 .سر و کله ی فرنوش پیدا شد

 :فرنوش دستش را جلو آورد و گفت .

 !شراره! زود باش-
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 با چشم های گشاد شده به گوشی کیارش در دست فرنوش

 نگاه

 :کردم. با تعجب گفتم

 چطوری؟ خب... می فهمه-

 :فرنوش با لحنی عصبی گفت

- ولی نمی فهمه کار کی بوده. باید عجله کنی آره می فهمه... ! 

 فرنام سریع گوشی را از دست فرنوش قاپید. با حرکت سر

 پیست

 :رقص را نشانش داد و گفت

 !برو-

 فرنوش پشتش را کرد و با آن کفش های پاشنه بلندش به

 سرعت

 به سمت پیست رقص دوید. فرنام نگاه

 :نگرانش را بهم داد و گفت

 حالت بهتره؟-
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 با آن حجم از هیجان و آدرنالین مگر می توانستم بد باشم؟



 نفسی

 :عمیق برای آرام کردن قلب بی قرارم کشیدم و گفتم

 !بریم-

 سریع کیفم را از رختکن برداشتم و به دنبال فرنام به سمت

 دری

ترفتم که از سالن به حیاط پشتی باز می شد. فرنام در را پش  

 سرش بست. از سه پله ی پهن پایین رفتیم و وارد محوطه ی

 زیبا و دنج حیاط شدیم. دور تا دور حیاط با درخت های پر

 شاخ

 و برگ پوشیده شده بود. در حیاط چند میز و صندلی دو نفره

 ی

 .فلزی به رنگ سفید به چشم می خورد. هیچکس آن جا نبود

 باد

می پیچید و صدای مالیمی ال به الی شاخ و برگ درخت ها  
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 خش خش ظریف شان را به صدای موزیکی که از سالن به

 گوش

 می رسید اضافه کرده بود. موهای من هم همراه باد روی

 صورتم

 پخش می شد. کمی به خودم لرزیدم... لباسم هیچ

 .مناسب آن هوا نبود



و گفت فرنام به انتهایی ترین میز اشاره کرد : 

 .اونجا برای این کار خوبه-

با شک و تردید دنبالش رفتم... جای دنجی بود اما اگر کسی 

 در

 .سالن را باز می کرد و قدم به حیاط می گذاشت ما را می دید

 :فرنام گفت

لپ تاپ رو روی پات بذار... اگه کسی وارد حیاط شد -

 خودتو

یز روی صندلی جلو بکش... اون قدر که لپ تاپ زیر م

 پنهان

 .شه

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم
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 ...اگه در سالن باز و یه نفر وارد حیاط شه-

 فرنام طوری روی میز دست به سینه نشست که نگرانی ام را

برطرف کرد... حاال اگر کسی وارد حیاط می شد اول فرنام 

 را

 می

پیدا می کردم تا لپ تاپ را پنهان کنم دید و من فرصت کافی . 

 :با این حال با امیدواری گفتم

 شاید نیازی به لپ تاپ نشه. بذار امتحان کنم ببینم چطوری-



 .می شه گوشیش رو هک کرد

 سریع دست به کار شدم. طولی نکشید که گرم کارم شدم... آن

قدر که سرما را فراموش کردم... دیگر هیچ صدایی نمی 

 شنیدم،

ه نفس های فرنام، نه باد و نه صداهای سالنن ... . 

انگشت هایم روی صفحه ی گوشی می رقصید... چشم هایم 

 بی

 پلک زدن به صفحه دوخته شده بود. راه برای هک کردن

 گوشی
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 اش کم نبود اما یا مشخص می شد که گوشی اش دستکاری

 شده

یاده نمی شد. نفس در سینه حبس کردمو یا روی این گوشی پ  

 و روش پشت روش روی گوشی پیاده کردم... ذهنم اما چندان

 .متمرکز به کارم نبود

I will shoot you down 

 آب دهانم را به گلوی خشک شده ام فرستادم. دست های یخ

زده ام را چند بار مشت و بعد باز کردم. سرم را به گوشی 

 گرم

درگیر مهمانی بود... فرنوش چطور کردم اما هنوز ذهنم 

 گوشی



 را ازش زد؟ موقع رقص ؟

 اگر کیارش به جای فرنوش من را مقصر می دید چه؟ شاید

 ...فرنوش برای همین رو به فرنام رقصیده بود

 تا اگر لو رفت مضنون دیگری هم در کارباشد؟

اما من و فرنوش به هم وصل بودیم... همکار بودیم... با 

 خودم

 فکر
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کردم اگر فرنوش چنین راهی برای فرار خودش باز کرده 

 باشد

 !یک احمق به تمام معناست

 هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که متوجه شدم مجبورم از

 اپلیکیشن های مخصوص هک کردن استفاده کنم. سریع لپ

 تاپ

ام نگاهی بهرا از کیف بیرون کشیدم و روی پایم گذاشتم. فرن  

 :ساعتش انداخت و گفت

 واردش شدی؟-

 پلک هایم را مالیدم. چشم هایم به سوزش افتاده بود. زیرلب

 :گفتم

 !نه-

 :نفسش را با صدا بیرون داد و گفت



خیلی وقت نداریم. دیر یا زود از رقص و شلوغی خسته -

 می شه

 .و بعید هم نیست این طرفی بیاد

ی تولد فرنوش به تراس بییاد کیارش افتادم که وسط مهمان  
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انتهای خانه اش پناه برده بود... قلبم در سینه فرو ریخت. از 

 آن

 مردهای خوش مشربی بود که با همه می گفت و می خندید

 اما

 ...به زحمت یک مهمانی را از ابتدا به انتها تاب می آورد

 وسطش

... فکر می کرد... و چه جایی باید با خودش خلوت می کرد

 بهتر

 از این جا؟

زیرلب ناسزایی نثارش کردم. گوشی موبایلش را طوری از 

 روی

 :لپ تاپم بلند کردم که اتصالش به لپ تاپ قطع نشود و گفتم

 اوال گوشیش همچین گالبی هم نیست که راحت بشه بهش-

نفوذ کرد... دوما که بیشتر روش هایی که وجود داره پسورد 

 و

پترن گوشیش رو به کل از کار می اندازه. ما قرار نیست 



 ردی از

 خودمون به جا بذاریم پس نمی تونیم از این روش ها استفاده

 .کنیم
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و سرم را در لپ تاپم فرو بردم. دست هایم روی کیبورد 

 حرکت

 . ...می کرد

ردمنگاه سیاه و براقش را به خاطر می آو ... . 

 . ...چشم هایم روی صفحه دو دو می زد

 . ....لبخند شیطنت آمیزش در ذهنم نقش می بست

 . ...کلیک آخر

 . ...اسلحه ی فرضی که به سمتم نشانه رفته بود

 :نفسم را فوت کردم. آهسته گفتم

 !وارد شدم-

 :فرنام از جا پرید. سریع بهش تشر زدم

 !بشین روی میز-

. با دیدن اطالعات کارت حافظه اشدوباره سر جایش نشست  

 روی صفحه آهی کشیدم. سرم را به نشانه ی تاسف به این

 طرف

 :و آن طرف تکان دادم و گفتم
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 !چهارصد و نود گیگ اطالعات روی گوشیش داره-

 کم مانده بود چشم های فرنام از کاسه بیرون بزند. با ناباوری

 :گفت

- ؟چی  

با این حجم از اطالعات کارمان بیهوده به نظر می رسید... 

 پیدا

کردن سوزن در انبار کاه! با خودم فکر کردم از اطالعاتی 

 که

 روی

لپ تاپم دارم هم بیشتر است... با این گوشی چی کار می 

 کرد؟

با این حال وارد شدم. اطالعات تماس ها و اس ام اس هایش 

 را

انتظار داشتم نه روی گوشی اش ذخیره کردم. همان طور که  

 اینستاگرام داشت و نه تلگرام... گشت بیشتری در گوشی

موبایلش زدم... به نظر می رسید به عکاسی با گوشی 

 موبایلش

 عالقه مند باشد... لیست بلند و باالیی هم موزیک داشت... اما

 این

 .چیزها چهارصد گیگ اطالعات را توجیه نمی کرد
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 فرنام کم کم داشت بی طاقت می شد. نگاهش بین ساعتش،

 من

 ...و در بسته ی سالن در گردش بود. من هم بی تاب بودم

 انگشت

 هایم یخ زده بود... آن قدر می لرزید که نمی توانستم درست

 کار

 کنم. قلبم چنان با قدرت در سینه می تپید که شک نداشتم

هم می رسد صدایش به گوش فرنام . 

 وارد واتس آپش شدم. نگاهی به لیست بلند و باالی مخاطب

 :هایش کردم. پرسیدم

 به کس خاصی هم مظنونین؟-

 :فرنام شانه باال انداخت و گفت

 . ...رفیق هاش-

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم
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 مثال؟ مهدی؟... امین؟-

داد و گفتسری تکان  : 

 !مثال امین-

 نگاهی گذرا به پیغام هایش با امین انداختم. اخم هایم توی هم

 رفت... پیغام هایشان از آن هایی

 که انتظارش را داشتم نبود. در تمام پیغام هایشان کدهای



 عجیب

 و غریبی را برای هم فرستاده بودند که ترکیبی از اعداد و

 حروف

م رفت... پیغام های قدیمی همانگلیسی بود. اخم هایم توی ه  

 . ...همین بود... قدیمی تر

 چند بار پلک زدم. معنایش را نمی فهمیدم. گوشه ی لبم را به

 :دندان گرفتم. زیرلب گفتم

 !نمی فهمم-

به نظر نمی رسید پیغام های کم ارزشی باشند... اما مفهوم 

 شان
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به پیغام های آخرشان کردم. یکی ازمشخص نبود. نگاهی   

 پیغام

 ها با اکثریت پیغام ها فرق داشت. دو ردیف عدد در پایین کد

 به

 :چشم می خورد. گوشی را به سمت فرنام گرفتم و گفتم

 سردر می یاری اینا چیه؟-

 :فرنام مکثی کرد. نگاهش را به گوشی دوخت و گفت

- حل می این عدد شبیه به طول و عرض جغرافیایی یه م

 ...مونه

 .ولی اینی که باالش نوشته... نمی دونم



انگشتش روی صفحه به حرکت درآمد. او هم داشت پیغام 

 های

 قبلی را نگاه می کرد. اخم هایش خیلی زود توی هم رفت و

 :زیرلب گفت

 اینا دیگه چیه؟-

شانه باال انداختم. با این حال گوشی را از دستش گرفتم. از 

 آن
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 چیزی که فرنام حدس زده بود مشخصات جغرافیایی مکانی

 باشد

با گوشی موبایلم عکس گرفتم. گوشی را دست فرنام دادم تا 

 او

 در گوشی مشغول جست و جو شود و خودم از طریق لپ تاپم

 به

کنکاش اطالعاتش بپردازم. خیلی زود پوشه ای را پیدا کردم 

 که

گوشی را در خود جا داده بود. هیجان  عمده حجم اطالعات

 زده

پوشه را باز کردم و با دیدن فایل ها لبخندی روی لبم 

 ...نشست

 . ...همان کدهای عجیب و غریب



 :اما لبخند خیلی زود روی لبم خشک شد. آهی کشیدم و گفتم

برای هر کدوم از اون کدها یه فایل وجود داره که قفله... -

 نمی

تک شون رو باز کنم. تعدادشون خیلی تونم وقت بذارم و تک  

زیاده... صدها هزارتا... همه ی فضای گوشیش رو هم این 

 فایل

 ها

 . ...پر کردن
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 :با ناامیدی نگاهش کردم و گفتم

 می دونین دنبال کدوم کد می گردین؟-

 :فرنام بهت زده سر تکان داد و گفت

- نم این کدها چیهنه... اصال نمی دو . 

 لبم را به دندان گرفتم... من باید دنبال کدام کد می گشتم؟

 کدام

 از همه مهمتر بود؟

 :فرنام گفت

 می تونی انتقالش بدی روی لپ تاپت و سر فرصت بازشون-

 کنی؟

 :با سر جواب مثبت دادم و گفتم

آره... ولی حجم شون از فضای خالی هاردم خیلی بیشتره. -



 از

زمان برای انتقال چهارصد گیگ اطالعات  فضا گذشته،

 .نداریم

 فرنام از روی میز بلند شد. کنارم ایستاد و مثل من به سمت

 لپ
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 :تاپ خم شد. گفت

 پس باید یه سری هاشون رو انتخاب کنیم و دعا کنیم که توی-

 .این فایل ها چیزی که می خوایم پیدا شه

نگاهش کردم و گفتمبالتکلیف  : 

خب به چه ترتیبی؟... زمانی خوبه؟ زمان خاصی مد -

 نظرتون

 هست؟

 فرنام نگاه از لپ تاپ گرفت و به من داد. سری تکان داد و

 :گفت

 .فکر کنم... یه سال اخیر خوب باشه-

پس دست به کار شدم. نگاه نگرانم را یک بار دیگر به در 

 سالن

ی شدم... صدای موزیکدادم و در همان لحظه متوجه چیز  

 قطع

 !شده بود
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 نفس در سینه ام حبس شد. وحشت زده به سمت فرنام

 چرخیدم

 :و گفتم

 پس چرا دیگه صدای آهنگ نمی یاد؟-

انگار فرنام هم تازه متوجه این قضیه شد. سرش به سرعت 

 باال

گشاد شده به درآمد. هر دو خشک شده بودیم... با چشم هایی   

 بسته ی سالن زل زدیم... چه اتفاقی افتاده بود؟

در همین موقع صدای ویبره ی گوشی فرنام بلند شد. هر دو 

 از

 جا پریدیم. فرنام سریع گوشی را از جیبش بیرون کشید و

 چشم

 :مان به تماس از دست رفته ی فرنوش افتاد. فرنام گفت

 !جمعش کن! سریع-

کیفم جا دادم. گوشی را به سمت فرنامسریع لپ تاپ را داخل   
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 گرفتم... به نظر می رسید هیچ کدام مان تمایلی به گرفتن

 گوشی

 :نداشته باشیم. با عصبانیت گفتم

 خود فرنوش کشش رفت... خودش هم باید پسش بده. من-



 !مسئولیتش رو قبول نمی کنم

شرد و با اکراه گوشی را از دستمفرنام لب هایش را به هم ف  

 .گرفت

 با گام هایی بلند و لرزان به سمت سالن رفتیم. دستگیره را

 پایین

 کشیدم و با قلبی که کم مانده بود از دهانم بیرون بزند پا به

 سالن

 تاریکی گذاشتم که هنوز تنها با کمک هالوژن و رقص نورها

ودند وروشن می شد. بیشتر جمعیت هنوز در پیست رقص ب  

 هرکسی هم که جای دیگری پراکنده شده بود چشم به آن جا

 داشت. در وسط پیست رقص چشمم به کیارش و فرنوش افتاد
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که دست هایشان را در هوا تکان می دادند و با صدای بلند 

 سر

 هم داد و بیداد می کردند. به نظر می رسید مهمان ها هم

 چشم

ه همین دعوا دوخته بودند. لحظه ای مکث و گوش هایم را ب

 تیز

 :کردم. فرنوش با صدایی لرزان داد می زد

 !اصال انتظار این وحشی بازی رو ازت نداشتم ...-

 :کیارش با صدایی عصبی اما کنترل شده گفت



 وحشی بازی؟ دارم بهت می گم گوشیم نیست... این وحشی-

 بازیه؟

ش فریاد زدفرنوش با صدایی گوشخرا : 

 !باید خودت حواست به وسایلت باشه-

 :صدای کیارش با ادای هر کلمه باالتر می رفت

تا وقتی گوشی من پیدا نشه هیچکس پاشو از این خونه -

 بیرون

نمی ذاره! وحشی بازی یا هر چیز دیگه ای... اسمشو هرچی 

 که

 !می خوای بذار
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ه کردفرنام زمزم : 

 !باید سریع کیفت رو ببری توی اتاق پرو-

تکانی به پاهای لرزانم دادم و جلوتر از فرنام وارد اتاق پرو 

 .شدم

 اتاق پرو تنها اتاقی بود که چراغش هنوز روشن بود... وقتی

 متوجه

 شدم کسی در اتاق نیست نفس راحتی کشیدم. جلوتر رفتم تا

ان کنم و در همان حالکیفم را بین مانتو و شالم از نظر پنه  

 :گفتم

 گوشی رو می خوای چی کار کنی؟-



 :فرنام از پشت سرم گفت

 . ...قرار بود خود فرنوش-

و حرفش را ادامه نداد. بالفاصله متوجه شدم یک جای کار 

 می

 .لنگد. سریع روی پاشنه ی پا به سمت در اتاق چرخیدم

 چشمم

و زمین را  به یاشار افتاد که با حواس پرتی وارد اتاق شده

 نگاه
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 .می کرد. بی هیچ فکری سریع ساکم را پشت سرم قایم کردم

 برای اولین بار در عمرم در دل دعا کردم حجمم آن قدر زیاد

 باشد که ساک کامال پشتم مخفی شود. نگاهی وحشت زده به

و فاصله سمت مانتو و شالم کردم... وسط اتاق ایستاده بودم 

 ام

 تا

 .آن جا کم نبود

 آب دهانم را به گلویم فرستادم. یاشار سرش را بلند کرد و با

 :حالتی گیج و ویج نگاهم کرد. در همان حال گفت

شراره یه زنگ به گوشی من بزن! پیداش نمی کنم... نکنه -

 تو

 !ماشین جا گذاشتمش؟



 دستی به چانه اش کشید و به سقف خیره شد. با حالتی که

نگارا  

 :با خودش حرف بزند گفت

 . ...آخه یه جورایی یادمه برش داشتم-

 :هول زده گفتم
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 خب چرا نمی ری ماشین رو چک کنی؟ همین جوری گوشی-

 رو به امان خدا ول کردی؟

سری تکان داد و با نگاهش یک بار دیگر دور و بر اتاق پرو 

 را از

انگار انتظار داشت که موبایلش را آن دور و  نظر گذراند...

 بر پیدا

کند... نگاهش روی فرنام ثابت ماند. چند بار پلک زد و 

 انگار از

 آن حالت گیج و ویجش خارج شد. گردنش سریع به سمت من

چرخید... نگاه از من گرفت و به فرنام داد... از فرنام گرفت 

 و به

 :من داد... با لحنی مشکوک گفت

- و تا اینجا چی کار می کنین؟شما د  

 من و فرنام زیرچشمی نگاهی رد و بدل کردیم. بعد از مکثی

 کوتاه



 :شانه باال انداختم و گفتم

 !هیچی... می خواستم تجدید آرایش کنم-

ابروهای یاشار روی پیشانی باال پرید. بی توجه به یاشار و 

 صدای

و جار و جنجالی که از بیرون اتاق پرو می آمد چرخیدم 

 دست
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 در ساکم کردم. کیف کوچک لوازم آرایشم را بیرون کشیدم و

 ساکم را پشت مانتو و شالم جا دادم. با اعتماد به نفسی کاذب

 رو

به روی آینه ایستادم و چشم به صورت رنگ پریده ام 

 ...دوختم

رژ  مجبور شدم زیر نگاه متعجب یاشار یک بار دیگر روی

 لب

 . ...قرمزم که تکان نخورده بود رژ بکشم

 :یاشار صدایش را صاف کرد و رو به فرنام گفت

 می شه من و شراره رو برای چند لحظه با هم تنها بذارین؟-

 فرنام از آینه نگاهش را به من داد که پشتم به آن دو بود. سرم

ز را به نشانه ی تایید تکان دادم و او هم با گام هایی بلند ا

 اتاق

 پرو بیرون زد تا احتماال محموله ی خطرناکی که در جیب



 داشت

 .را جایی گم و گور کند

 :یاشار نزدیکم شد. روی شانه ام زد و گفت
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 دو دقیقه چشم ازت برداشتیم خوب جلون دادی ها! حاال-

 دیگه

 وسط مهمونی تجدید میک آپ می کنی؟

طراب کشنده ام به خنده افتادمبا وجود اض  

 :صورتش توی هم رفت و با لحنی تند گفت

خودتو به اون راه نزن! از بس تو اتاقت پشت این لپ تاپ -

 قوز

 کردی به کل عقب افتادی... هی بهت گفتم از فکر این پسره

 محمد بیرون بیا و با دو سه نفر رفت و آمد کن... برای همین

نی وقت آشنایی با یه نفر چی کارروزها بود. برای اینکه بدو  

 کنی

 !و تا کجا پیش بری

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

چی داری می گی برای خودت؟ رقصیدیم... بعد هم یه -

 دوری

زدیم... حرف زدیم. این چرت و پرت ها دیگه چیه می گی؟ 

 تو



 !رو خدا ببین فکر مریضت تا کجاها رفت
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 .یاشار انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید جلویم تکان داد

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 . ...منو خر نکن-

 فرصتی برای ادامه ی تهدیدش پیدا نکرد. چرا که امین وارد

 اتاق

 .شد. تقه ای به در زد و نگاهش را مستقیم به ما دوخت

 بالفاصله

دیگر به تپش  سکوت میان مان برقرار شد. قلبم یک بار

 .درآمد

انگار حضور یاشار برای چند ثانیه باعث شد فراموش کنم که 

 در

 پیچ و خم چه نقشه ی عجیبی گیر کرده ام. امین با سر به

 سالن

 :اشاره کرد و با لحنی خشک و رسمی گفت

 امکانش هست تشریف بیارید تو سالن؟ می خوایم زودتر-

 تکلیف

 !این گوشی گمشده رو روشن کنیم
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 صورتم را توی هم کشیدم. دستم را در هوا تکان دادم و با



 لحنی

 :بی حوصله گفتم

 ای بابا اینم معلوم نیست گوشیش رو روی کدوم میز جا-

 !گذاشته... الم شنگه راه انداخته

اما با حرف امین انگار خون در رگ هایم یخ زده بود. امین 

 با

ک و رسمی که بیشتر من را یاد نگهبان هایهمان لحن خش  

 برج

 :جناب شمس می انداخت گفت

 !لطفا سریع تر-

 با گام های بلند به سمت در اتاق پرو رفتم. یاشار که یک بار

 دیگر

 یاد گوشی موبایلش افتاده بود دستی به جیب هایش کشید و

 :دوباره زیرلب گفت
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- دمه باهام بود... دم در سالن که رسیدیم صدای زنگشولی یا  

 رو

 . ...بردم باال که اگه زنگ زد بشنوم

 نگاهی به گوشی موبایل که در یک دستم و کیف لوازم آرایشم

 که در دست دیگرم بود کردم. اصال قصد نداشتم برگردم و آن

 را



 .جلوی چشم امین داخل ساک بزرگم بیاندازم

دور تا دور سالن ایستاده بودند. چشمم به تقریبا تمام مهمان ها  

کیارش افتاد که دست هایش را برای آرام کردن یکی از 

 مهمان

 :ها در هوا تکان می داد و می گفت

 اصال قصدم توهین نیست... فقط می خوام تکلیف این ماجرا-

 !روشن شه

 ...در دایره ی مهمان ها و تقریبا رو به روی کیارش ایستادیم

ردم اگر درست جلوی چشمش باشم از دایره یاحساس می ک  

مظنونینش خارج می شوم... اما اگر یک گوشه ی سالن کز 

 می
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 .کردم مشکوک تر به نظر می رسیدم

 چشمم به فرنام افتاد که سمت دیگر سالن ایستاده بود. وقتی

اوضاعچشم تو چشم شدیم چشمکی به نشانه ی مرتب بودن   

 .بهم زد. نفسم را با صدا بیرون دادم

 یکی از دخترها که به نظرم می رسید از هم دوره ای های

 فرنوش

 :باشد دستش را باال گرفت، به ساعتش اشاره ای کرد و گفت

 !زنجیر ساعت منم نیست-

 یکی از پسرها که با فاصله از دختر ایستاده بود دستش را با



ا لحنی تند گفتعصبانیت در هوا تکان داد و ب : 

 حاال صد تا مدعی دیگه هم پیدا می شه... یکی ساعتش-

 ...نیست

 !یکی دستبندش نیست... یکی گوشیش نیست

 کیارش به سمت پسر چرخید و چنان نگاه تند و تیزی حواله

 اش
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 کرد که سکوت در سالن برقرار شد و نیمی از مهمان ها یک

 قدم

ه سمت عقب برداشتند. از سکوت برقرار شده در سالن ب

 استفاده

کردم... ضربان باال رفته ی قلبم را نادیده گرفتم و رو به 

 یاشار

 :گفتم

 !وایستا ببینم! نکنه گوشی توام گم شده؟-

یاشار حیرت زده نگاهم کرد... چیزی نگفت... فقط یک بار 

 دیگر

شردم... فرنوشدست به جیب هایش کشید. لب هایم را بهم ف  

 داشت چی کار می کرد؟ چند نفر وسایل شان را گم کرده

 ...بودند

 یعنی می خواست در شمار باالی وسایل گمشده نبود گوشی



 کیارش را کم اهمیت جلوه دهد؟ فکر بدی هم نبود... ولی بعید

 . ...می دانستم تمام نقشه اش این باشد

یستاد. دستکیارش یک قدم به سمتم برداشت. رو به رویم ا  

هایش را از زیر کتش رد و در جیب شلوارش فرو کرد. به 

 سمتم
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 :خم شد و گفت

 من فقط کنار شما رقصیدم... و قبل از اون هم گوشیم توی-

 جیب

 .کتم بود

 پوزخندی زدم اما همین که حس کردم صد ها جفت چشم بهم

. نفسی عمیق کشیدم و با هر دوخیره شده قلبم به تپش درآمد  

 دستم کیف لوازم آرایش را چسبیدم تا لرزش دستم را کنترل

 :کنم. سرم را باال گرفتم و با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 واقعا چه افتخار بزرگی آقای شمس! قلبم هنوز به خاطر این-

 !قضیه به حال خودش نیست

 لب های شمس به هم دوخته شد. چند نفر از مهمان ها

 :خندیدند. ادامه دادم

 ولی چیزی که یادمه اینه که شما منو وادار کردین باهاتون-

 برقصم! اگه نه

 من معطل رقصیدن با شما نبودم... برامم حقیقتا مهم نیست
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 !گوشیتون قبل و بعد از رقص با من کجا بوده و چی شده

مس می گذاشتم! این را ازبدجوری داشتم سر به سر جناب ش  

 چشم های سیاه و متالطمش می فهمیدم... لب هایش را

 آهسته

 به هم فشرد. نفسم بند آمد. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون

 :بزند. صدایش را کمی پایین آورد و گفت

 . ...بعدش هم که غیبت زد-

 یک تای ابرویم را باال انداختم و با لحنی که خنده در آن موج

ی زد گفتمم : 

 !خوب حواستون بهم هست-

چند نفری از مهمان ها خنده ی تمسخرآمیزی سردادند... 

 کارد

 می زدند خون کیارش شمس درنمی آمد. حاال آن نگاه تند و

تیزش را به من دوخته بود... پوزخند روی لبم خشک شد... 

 به

دنبالش خون در رگم هایم... و قلبم در سینه ام... انگار 

 فراموشم

 . ...شد نفس بکشم
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 کیارش شمس یک قدم بهم نزدیک تر شد. صدایش را پایین



آورده بود اما بی فایده بود. گوش همه ی مهمان ها تیز و 

 توجه

 :شان با ما جلب شده بود. گفت

 کجا بودی؟-

 با سر به فرنام که سمت دیگر سالن مثل مجسمه سرجایش

ود اشاره کردم و گفتمخشک شده ب : 

 .داشتم با فرنام آشنا می شدم-

 :اخم کرد و با لحن دستوری آشنایش گفت

 کجا؟-

 مکثی کردم... او که حواسش به من بود... شاید دیده بود که

همراه فرنام از سالن بیرون زده ام. اگر دروغ می گفتم تبدیل 

 به

.. مظنون درجه یکش می شدم! اما اگر راستش را می گفتم.

 او

 !که نمی دانست من و فرنام در حیاط چه کرده ایم

 سعی کردم به خونسردی تظاهر کنم. با سر به در حیاط اشاره

 :کردم و گفتم
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 . ...تو حیاط پشتی-

 :با شیطنت نگاهش کردم و ادامه دادم

 می خواین جزئیاتش رو هم براتون شرح بدم؟-



ب غریدیاشار زیرل : 

 !شراره! می کشمت-

 :یک نفر از آن طرف سالن گفت

 !اوهو-

 و چند نفر خندیدند. نیم نگاه سریعی به آن سمت انداختم و

 چشمم به آرمین افتاد که با آن نیش باز شده اش به ما زل زده

 !بود

 یک دفعه کیارش قدمی بلند به سمتم برداشت. آن قدر وحشت

ریدم و یک قدم عقب رفتمزده بودم که بی اختیار از جا پ ... 

 عجب

 !گندی زده بودم! درست مثل یک خالفکار در صحنه ی جرم

 باید
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 . ...درستش می کردم... سریع

 :صدایم را باال بردم و با همان لحن شوخ و شنگم گفتم

 !چی کار می کنی آقای شمس؟ نکنه می خوای بگردی؟-

حرفم سر جایش متوقف شد. چشم هایش راکیارش با این   

 تنگ

 کرد

 من که لجم درآمده بود با لحنی تند

 :گفتم



 حاال درسته من پولم از پارو باال نمی ره و پایان نامه برای-

 دانشجوها می نویسم ولی دیگه این قدر هم بدبخت و بی چیز

 !نشدم که جیب کسی رو خالی کنم آقای شمس

لحن محترمانه ی همیشگی کیارش سرش را عقب کشید. با  

 اش

 :گفت
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 !منظورم این نبود خانوم-

 و بعد پشتش را به من کرد و به سمت امین رفت. بازویش را

 .گرفت و چیزهایی در مورد پیدا کردن فرنوش بهش گفت

 زیرچشمی نگاهی به یاشار کردم که ریز می خندید. با لحنی

 :عصبی گفتم

 چی شد؟ نمی خوای غیرتی شی؟-

 :گفت

 !ازت خوشش می یاد! برای همین سر به سرت می ذاره-

 چشم غره ای نثارش کردم... این دیگر چه دیوانه ای بود؟

 زیرلب

 :گفتم

فقط برای فرنام غیرتی می شی دیگه؟! با این مردک -

 هرکاری

 !کنم مشکلی نداری



و مجبوریاشار به سمت کیارش چرخید که پشتش به ما بود   
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 شده بود یکی دیگر از مهمان ها را به آرامش دعوت کند. با

 دست

 :به قد و باالی کیارش اشاره کرد و گفت

 !آخه نگاهش کن المصب رو-

 با کف دست به پیشانی ام کوبیدم. در همین موقع صدای

 فرنوش

 :را از پشت سرم شنیدم که گفت

- می شه یه لحظه بیای اینجا؟کیارش جان   

 کیارش مکثی طوالنی کرد. عاقبت گره کراواتش را با همان

 ژست

 .همیشگی صاف کرد و با قدم های بلند به سمت فرنوش رفت

نگاهم را به آرمین دادم که از آن سمت سالن به سمت مان 

 می

 آمد اما در واقع گوش هایم را تیز کرده بودم. صدای آهسته ی

پشت سرم می شنیدمفرنوش را از  : 
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 شک کرده بودم که کار یکی از اینها باشه... با یکی از ...-

 مستخدم

 !ها صحبت کردم و دیدم که بله



 :آرمین در برابرم ایستاد و گفت

 چه خبره امشب؟-

 .با اشاره ی دست به سکوت دعوتش کردم اما دیر شده بود

 جواب

دست داده بودم. فرنوش رو به جمع گفت کیارش را از : 

 می شه تمام کسایی که وسیله ای گم کردن یه لحظه تشریف-

 بیارن اینجا؟

 :رو به یاشار کردم که هنوز کنار ما ایستاده بود. گفتم

 برو دیگه!. همین که نزدیک-

 :شان شدم فرنوش با تعجب نگاهم کرد و با لحنی تند گفت

 تو برای چی می یای؟-

رو به یاشار گفت و بعد : 

328 

  رقصنده با تاریکی 

 !بیا اینجا-

 با تعجب به دختری نگاه کردم که زنجیر ساعتش را گم کرده

 بود

 و همراه دوستش به سمت فرنوش می رفت اما فرنوش

 .اعتراضی به همراهش نکرد

 ...با ابروهایی که روی پیشانی باال رفته بود سر جایم برگشتم

ز این حرکت چی بود؟منظورش ا  

 و ناگهان ذهنم روشن شد... حتما کاری کرده بود که من



 تاییدش

 نمی کردم... چه گندی زده بود؟

 دست به سینه سر جایم ماندم. لب هایم را از شدت عصبانیت

 به

هم می فشردم... طولی نکشید که صدای اعتراض ها بلند 

 ...شد

.. فرنوش یک نفر ناسزا می گفت و دیگری فریاد می زد.

 سعی

 می
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کرد یک نفر از مهمان ها را آرام کند و یکی از نگهبان ها 

 وارد

 . ....سالن شده بود تا ببیند ماجرا از چه قرار است

 تمام وسایل گمشده سر از کیف یکی از پیشخدمت ها درآورده

بود کم بود... چشم های پسر جوانی که به دزدی متهم شده  

 مانده

 بود از کاسه بیرون بزند. زبانش تقریبا بند آمده بود... تا می

 خواست از خودش دفاع کند تته پته ای می کرد و یکی از

 شاکی

 .ها میان حرفش می پرید و دادی سرش می کشید

 نفسم را از شدت عصبانیت بیرون دادم و پس نقشه ی فرنوش



ده نشان دهد و یک این بود... که ماجرا را یک دزدی گستر

 نفر

 بی گناه را هم این وسط قربانی کند. مشخص بود که برای

 رسیدن به هدفش از هیچ کاری ابایی ندارد... راز من را می

خرید... دزدی می کرد... یک آدم از دنیا بی خبر را پایین 

 می

 . ...کشید
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نه ی خودش نگرفته بود. پس برای همین مهمانی را در خا

 نمی

 ...خواست پای خدمه ی ثابت خانه یشان وسط کشیده شود

 سالن

 جدیدی را انتخاب کرده بود تا دستش بیشتر باز باشد. فرنوش

ثابت کرده بود که آن طور که فکر می کردم احمق نیست... 

 اما

 دقیقا به همان بی وجدانی بود که راحیل ازش می

 . ...گفت

زده بود چرا که می دانست مخالفت می کنم... به من حرفی ن

 با

بی رحمی من را در عمل انجام شده قرار داده بود. نگاهم را 

 از



 مرکز آشوب گرفتم. حمله ی مهمان ها به پیشخدمت بیچاره

 حالم را بد کرده بود. کم مانده تمام ماجرای آن شب را باال

 .بیاورم

فاع کنم... بگویمدلم می خواست جلو بروم و از پسر بیچاره د  

 که

 تمامش نقشه ی کثیف فرنوش است که برای رسیدن به هدفش
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 حاضر است از هرکس و هرچیزی استفاده کند... به سرم زده

 بود

 دم آخر به فرنوش پشت کنم... نقشه اش را جلوی کیارش لو

نامردیم به بدهم و آبرویش را ببرم... لذت عجیبی با تصور 

 او در

 ذهنم شکل گرفته بود... خدا می دانست تا چه حد حقش بود

 که

 همان طور که آبروی آن پسر را برد آبرویش برای همیشه

 جلوی

 . ...جمع برود

وسوسه ی گرفتن حال فرنوش شدید بود اما من عاقل تر از 

 این

حرف ها بودم... کیارش و فرنوش هر دو نفرت انگیز 

 ...بودند



اما همکاری بود که می توانستم رویش کمی تا  فرنوش

 حدودی

 تسلط داشته باشم... اما کیارش... نه... بهتر بود تغییر جبهه

 .ندهم

 راستی... جناب شمس کجا بود؟
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 سر چرخاندم و خیلی زود چشمم به کیارش افتاد که در انتهای

ده بود. در عوض امین، نوچه یسالن و به دور از بقیه ایستا  

 جناب

 شمس، حسابی داشت قدرت حنجره اش را نشان پیشخدمت ها

 می داد. کیارش گوشی موبایلش را جلوی صورتش گرفته و

 ...مشغول کار با آن شده بود. در دل گفتم بگرد آقای شمس

 بگرد... محتوای گوشی ات کپی شده اما تو این را نخواهی

مانده و تا همیشه در تاریکی و ابهام میفهمید... ردی به جا ن  

 . ...مانی

 طولی نکشید که گوشی را با چهره ای آرام پایین آورد و در

 جیبش جا داد. در چهره اش اعتماد به نفس و غرور موج می

 ...زد

بی اختیار پوزخندی زدم. پیش خودش فکر کرده بود همه 

 چیز

افتاده بودمرتب است... حیف که هیچ وقت متوجه اتفاقی که   



 .نمی شد
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از جایی که جو آشفته ی مهمانی خیلی از مهمان ها را 

 فراری

کرده بود تصمیم گرفتم من هم زودتر از آن جا بیرون بزنم. 

 با

 :سر به رختکن اشاره کردم و گفتم

 گوشی یاشار که پیدا شد! بیا ما هم جمع کنیم و بریم. دیگه-

دن ندارهمون . 

 آرمین به نشانه ی قبول حرفم سر تکان داد. او برای اطالع

 دادن

به یاشار رفت و من دنبال راحیل گشتم. او را دور از معرکه 

 و در

 .کنار مهدی پیدا کردم. کنار هم نشسته و گرم صحبت بودند

راحیل طبق معمول رنگ عوض می کرد و مهدی یک ریز 

 زبان

ی قرار بود این اشنایی را ادامهمی ریخت. مهدی دقیقا تا ک  

 بدهد؟

 کیارش چه زمانی دستور می فرمود که مهدی پایش را از

 زندگی

 راحیل بیرون بکشد؟
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 این که راحیل با چه کسی رفت و آمد می کرد به خودش

 مربوط

 بود ولی از جایی که گریه و زاری اش بعد از به هم خوردن

ییشان را من باید تحمل می کردم نمی توانستم نسبت بهاشنا  

 مهدی

جبهه نگیرم. با نگاهی سرد سر تا پای مهدی را برانداز 

 .کردم

 باالخره متوجه حضورم شدند. سکوت کردند و به سمتم

 :چرخیدند. مهدی را به کل نادیده گرفتم و رو به راحیل گفتم

 می خوایم بریم... نمی خوای خداحافظی کنی؟-

راحیل و مهدی نگاهی رد و بدل کردند. راحیل من و من 

 کنان

 :گفت

 !چیزه... شری... من نمی یام... شما برین-

 :نفس حبس شده ام را بیرون دادم. بی اختیار گفتم

 !آهان-
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 و جلوی بد و بیراه هایی که سر زبانم آمده بود را به موقع

 .گرفتم

را به هم فشردم و دست هایم را مشت کردم. نفس لب هایم  



 حبس شده ام را بیرون دادم و با صدایی که به زحمت درمی

 آمد

 :گفتم

 !باشه... خوش بگذره-

 .و بالفاصله پشتم را کردم و به سرعت به سمت رختکن رفتم

 اگر

 بیشتر می ماندم بعید نبودم که بچرخم و فک مهدی را پایین

ه ی تاسف تکان دادم... این دفعه یکبیاورم! سری به نشان  

 .عزاداری حسابی انتظار راحیل را می کشید

 رختکن آن قدر شلوغ و پلوغ شده بود که ورود به آن حس

 رسیدن به ایستگاه امام خمینی مترو را در ذهنم تداعی می

 .کرد
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ده از اتفاقاتمهمان ها با صدای بلند و تا حدودی هیجان ز  

مهمانی حرف می زدند... به ضرب و زور خودم را به 

 وسایلم

 .رساندم و از آن جا بیرون زدم

 بیرون رختکن لحظه ای ایستادم و نفسی تازه کردم. دستی به

شکمم کشیدم که از زیر ضربات اتفاقی آرنج و مشت مهمان 

 ها

 .در رختکن خیلی هم سالم نگذشته بود



یدا کردم و به سمت خروجی رفتیم. هنوزآرمین و یاشار را پ  

 عده

 .ای از مهمان ها آن جا پیشخدمت ها را به حرف گرفته بودند

 امین هم بین شان دیده می شد و به نظر می رسید رهبری این

 :جنبش را به عهده گرفته باشد. زیرلب گفتم

 !مردک عقده ای-

 یاشار که احتماال فکر کرده بود در مورد پیشخدمت حرف می

 :زنم گفت
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 !کثافت چطوری گوشیم رو زد؟ من اصال نفهمیدم-

 :با لحنی تند گفتم

 !از این به بعد بیشتر حواست رو به جیبت بده -

جلوتر از دو نفر دیگر از سالن بیرون زدم. با رسیدن به 

 راهروی

کمخانه نفسی راحت کشیدم. سرم آن قدر درد می کرد که   

 مانده

 :بود منفجر شود. آرمین گفت

 پس راحیل کو؟-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .مهدی می رسونتش-

 :آرمین با خوشحالی گفت



 !اِه؟ خوبه! باالخره می فهمیم ماشینش چیه-

 دستی به پیشانی ام کشیدم... دقیقا به خاطر همین خاله زنک

بازی هایشان نمی توانستم به اصل ماجرا اشاره ای کنم. 

نهمی  

 که از پله ها پایین رفتیم چشمم به فرنام و کیارش افتاد که
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 :نزدیک در خروجی ایستاده بودند. فرنام داشت می گفت

 این بنده خدا هم وضع مالی ضعیفی داره که مجبور شده ...-

 این

 !کارو بکنه

ودکیارش که دست هایش را در جیب شلوارش فرو برده ب  

 نگاهی

 :عاقل اندر سفیه به فرنام انداخت و گفت

 هرکی وضع مالی ضعیفی داره باید جیب بقیه رو خالی کنه؟-

 در همین موقع چشمش به من افتاد که روی آخرین پله

 ایستاده

و یک بار دیگر ناخودآگاه کیفم را پشت سرم پنهان کرده 

 .بودم

می تواند  نگاه کیارش چنان نافذ و تیز بود که حس می کردم

 از

 سد من بگذرد و به لپ تاپم برسد... اطالعات کپی شده را با



 . ...نگاهش بخواند و

آب دهانم را قورت دادم. کیارش باالخره نگاهش را از من 

 کند و
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 :به یاشار داد. با همان لحن محترمانه ی آشنایش گفت

- عذرخواهی می کنم. این اطمینان بابت اتفاقی که امشب افتاد  

 .رو بهتون می دم که دیگه این اتفاق تکرار نمی شه

 یاشار که احتماال از افتخار هم کالم شدن با جناب شمس در

 :پوست نمی گنجید نیشخندزنان گفت

 !خدا رو شکر که پیدا شد-

 :فرنام رو به من کرد و گفت

- ؟شراره خانوم می شه چند لحظه وقت تون رو بگیرم  

در دل خدا را شکر کردم که فرنام به موقع به داد رسید و 

 اجازه

 نداد بیشتر آن جا معطل شوم. با گام هایی بلند به سمت فرنام

 رفتم که در خروج را برایم باز گذاشته بود. کیارش به سمتم

 چرخید و جمله هایی برای خداحافظی سر هم کرد ولی من

 فقط

مچشم غره ای بهش رفتم و بیرون زد . 

 باد خنکی پوستم را نوازش کرد. نفسی عمیق کشیدم

340 

  رقصنده با تاریکی 



و نگاهم را به فرنام دادم که پشت سرم از خانه بیرون زده 

 .بود

 رو

 به رویم ایستاد و دستی به پشت گردنش کشید. بی مقدمه

 چینی

 :گفت

 می تونم شماره ت رو داشته باشم شراره؟-

کانی محسوس خوردماز شدت تعجب ت ... 

 :قلبم هیجان زده در سینه فریاد می کشید

 !چرا که نه؟-

 چهره اش همان سادگی که می پسندیدم را داشت... رفتار

 متین

و سنگینی داشت... حاال که دیگر امکان نداشت با محمد راه 

 به

 جایی ببرم چرا نباید به خودم و فرنام فرصتی می دادم؟ اگر

 قرار

نا شوم امکان نداشت بتوانم کسی بهتر از فرنامبود با کسی آش  
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 . ...پیدا کنم

 نیشم کم کم داشت باز می شد... با خنده ای که کنترلش به

 کلی



از دستم خارج شده بود شماره ام را به فرنام گفتم. فرنام بعد 

 از

رداند وسیو کردن شماره ام گوشی موبایلش را به جیبش برگ  

 :گفت

 قول می دم که فقط برای مسائل کاری مون باهات تماس-

 .بگیرم

 ابروهایم روی پیشانی باال پرید... با حالتی احمقانه در سکوت

 چند

بار پلک زدم و با تعجب نگاهش کردم. در عرض چند ثانیه 

 دنیا

 دنیا خیال بافته بودم و طول کشید تا توانستم متوجه اشتباهم

دامه دادشوم. فرنام ا : 

 ممکنه فرنوش موقعیتش رو نداشته باشه که خودش مستقیما-

 .باهات تماس بگیره و پیگیر بشه
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 ...لب هایم را به هم فشردم

 :نفسم را با صدا بیرون دادم. با اخم و تخم گفتم

 !بله... متوجهم-

به کوچه تابید. در همین موقع در هم باز شد و نور از راهرو 

 با

 سر



 و صداهایی که بلند شد فهمیدم که آرمین و یاشار شلوغ کنان

 .وارد کوچه شده اند

 :سریع و محکم گفتم

 .پس بهتره روابط حرفه ای مون رو حفظ کنیم-

فرنام لبخندی کمرنگ زد و با حرکت سر حرفم را تایید کرد. 

 به

شمس سمت آرمین و یاشار چرخیدم... اما چشمم به کیارش  

 افتاد که پشت سرشان ایستاده بود و به با لبخندی عجیب

 نگاهم

می کرد. آرمین و یاشار هنوز با هیجان دست هایشان را 

 تکان

 می دادند و رو به او چیزی می گفتند ولی به نظر می رسید
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 .کیارش توجه چندانی به آن دو نداشته باشد

نثار او و آن لبخند بی موردش کردم. از فرنام چشم غره ای 

 هم

 فاصله گرفتم و به سمت ماشین یاشار رفتم. یک گوشه ی

 ذهنم

 سپردم که فرنام از آن دسته پسرهاست که معلوم نیست

 فازشان

 . ...دقیقا چیست



 به ماشین یاشار تکیه و نگاهم را به دوستانم دادم که خنده

 کنان

یاشار در برابرم ایستادند. یاشار به سمتم می آمدند. آرمین و  

 :گفت

 بهت که گفتم... ازت خوشش می یاد... در که باز شد اصال-

 همه

 .حواسش رفت پی تو و فرنام

 :با اوقات تلخی گفتم
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 به خاطر عالقه ش به من نبوده... به خاطر بی عالقگیش به-

 حرف

 .های شما دو تا بوده

ار دزدگیر را زد. بی توجه به من رو به آرمین کرد و یاش

 :گفت

 .این دو تا زوج خوبی می شن-

 آرمین پوزخندی زد و همان طور که سوار ماشین می شد

 :گفت

شراره! با این که ارتباط سر نگرفته ولی از همین االن -

 پاشیده

 !شد! باز یاشار تعریف کرد

هایشان نشان سوار ماشین شدم و سعی کردم توجهی به حرف  



 :ندهم. یاشار قفل فرمان را باز کرد و با لحنی رنجیده گفت

 !من انقدرها هم نحس نیستم-

 :آرمین زیرلب گفت

 . ...دقیقا در همین حد-

 :آهی کشیدم و گفتم
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 ...اصال مهم نیست! چیزی به اسم من و کیارش وجود نداره-

 اون

داره... نداشته باشه هم من ازش خوشم نمیآقا هم دوست   

 .یاد

 یاشار ماشین را روشن کرد. بعد انگار که چیزی یادش آمده

 باشد

 :به سمتم چرخید و با اخم گفت

 این پسره چی کارت داشت؟-

 نگاهم را بهش دادم اما جوابی در ذهنم نداشتم. اخم یاشار

 غلیظ

 :تر شد. عاقبت گفتم

- ولی برای کار کامپیوتریشماره م رو می خواست...  . 

 :یاشار پوزخندی زد. ماشین را به راه انداخت و گفت

 توام باور کردی؟-

 :دستی به سر دردناکم کشیدم و گفتم
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 اگه کار کامپیوتری داشت که انجامش می دم و پولم رو می-

می ذارم  گیرم... اگه کارش چیز دیگه ای بود هم باهاش قرار

 و

 !به شما دو تا هم ربطی نداره

 :آرمین گفت

 فقط دخترهایی که ما باهاشون رفت و آمد می کنیم به تو-

 ربط

 دارن، آره؟

 :با لحنی تند گفتم

اگه اون دخترها دوست های من باشن آره... به من ربط -

 !داره

و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. با خودم فکر کردم 

 هرچه

این دو تا می کشم! اگر سمت دوست های پریسا می کشم از  

 .نمی رفتند هیچ وقت کارم به اینجا کشیده نمی شد

 هیچ حرف دیگری نزدم. تنها چشم هایم را بستم... سعی کردم

 به این فکر کنم که با رسیدن به خانه می توانستم یک هات

 چاکلت برای خودم درست کنم... شکالت هایم را در یخچال
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 بگذارم تا حسابی سفت شوند و قبل از خواب حسابی از خودم



 . ...پذیرایی کنم

معده ام با صدای قار و قوری موافقت خودش را با این 

 برنامه

 .اعالم کرد

و بعد... باید فایل های داخل لپ تاپم را بررسی می کردم. 

 سرم

رمان باشد اما میدرد می کرد و خواب می توانست بهترین د  

 .دانستم تا فایل ها را بررسی نکنم خواب به چشمم نمی آید

 پس شاید بهتر بود که به جای هات چاکلت یک کاپوچینوی

تورابیکا درست می کردم... البته هیچ مشکلی نداشت که هر 

 دو

را بخورم... یکی را با نصف شکالت هایم و دیگری را با 

 نیمه ی

دانه روی لبم نشستدیگر. لبخندی رضایت من . 

 :یاشار ماشین را متوقف کرد و گفت

 شراره تو خونه چی داری بزنیم؟-

 :چشم هایم را باز کردم. سر جایم صاف نشستم و گفتم

اصال قرار نیست که من شما دو تا نره غول رو دعوت کنم -

 باال
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 :آرمین گفت



 !راحیل می یاد دیگه -

ر دیدم که آن شب دست به هیچ کار دیگری نزنم... رویبهت  

 دور

سوتی دادن افتاده بودم. با عجله در ماشین را باز کردم و 

 :گفتم

آره... آره... ولی منم خسته م می خوام بگیرم بخوابم. یه -

 شب

 !دیگه دور هم جمع می شیم... خداحافظ

 .و به سرعت از ماشین بیرون زدم و به سمت خانه دویدم

 وقتی کلید انداختم و وارد خانه شدم به ذهنم رسید شاید بهتر

باشد که آن شب سراغ فایل ها نروم... معلوم نبود آن موقع 

 چه

 . ...خراب کاری دیگری می کنم

در همین موقع گوشی موبایلم زنگ خورد. به سرعت گوشی 

 را

 از

 ساک بزرگم بیرون کشیدم. همان طور که کفش های پاشنه

ز پام می کندم نگاهی به صفحه ی گوشی انداختمبلندم را ا . 
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 !شماره ناشناس بود... حتما فرنام بود

 تماس را جواب دادم و متوجه شدم که اشتباه نکردم. فرنام



 :پرسید

 به سالمت رسیدین خونه شراره خانوم؟-

 :با لحنی سرد گفتم

 . ...بله-

 :فرنام گفت

- هست لوکیشن تون رو برام بفرستین؟ امکانش  

 :صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

 که چی بشه؟-

 :فرنام اما با همان لحن محترمانه گفت

 که برای دیدن تون بیام! الزمه در مورد اون فایل ها با هم-

 .صحبت کنیم

نفسم را با صدا بیرون دادم... می خواستم آن شب را تنها 

 بمانم

بود. آرمین و یاشار را دست به سر اما قسمت چیز دیگری 

 کرده
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 بودم اما ظاهرا قرار بودفرنام بیاید پس

 آن شب کی به انتها می رسید؟

 مجبور شدم لوکشینم را برای فرنام بفرستم. بعد از آن سریعا

 آب

را جوش آوردم و یک کاپوچینو برای خودم درست کردم. 



 بعد از

ن دو جرعه کاپوچینو و خوردن شکالت تابلرونم حسنوشید  

 بهتری به زندگی پیدا کردم. گوشی موبایلم را جلو کشیدم و

 نتوانستم به حس فضولیم غلبه کنم. مشغول تماشای عکس

 های

 پروفایل تلگرام فرنام شدم... دست به سینه و خیره شده به افق

لبخندی  در برابر دروازه براندنبورگ... دست به سینه و با

 که

 چال

گونه اش را به نمایش می گذاشت در کنار دیوار برلین... 

 دست

 . ...به سینه و با لب هایی خندان در کافه

یک دفعه به ذهنم رسید که کار مهم تری از فضولی برای 

 انجام
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دادن دارم! سریع لپ تاپم را از ساک بیرون کشیدم... شارژ 

 تمام

کرده بود! زیرلب ناسزایی دادم و با عجله شارژر را به برق 

 .زدم

 لپ تاپ را روی پایم گذاشتم و همان طور که باقی مانده ی

 .کاپوچینوم را سر می کشیدم منتظر باال آمدن سیستم شدم



لیوان سرامیکی خالی ام را با حواس پرتی روی مبل ول 

 کردم و

تری به نام هایشان کردم...  سراغ فایل ها رفتم... نگاه دقیق

 هیچ

الگو و نشانه ی خاصی در اسامی نمی دیدم... سعی کردم 

 فایل

ها را باز کنم... با هیچ کدام از نرم افزارهای موجود بر 

 روی لپ

 . ...تاپم باز نمی شدند

 لبم را به دندان گرفتم. احساس می کردم چالش اصلی ماجرا

 این

 . ...جاست... باز کردن این فایل ها

نگاهی به ساعتم کردم... یک و نیم بود... امکانش بود که 

 وسط

کارم سر و کله ی فرنام پیدا شود؟ بعید نبود. موقتا کار را 

 کنار

 .گذاشتم
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لباسم را با یک لگ و تاپ مشکی عوض کردم. مانتوی سفید 

 و

ال شدم... هنوز بلندم را برداشتم و یک بار دیگر وارد ه



 خبری از

 فرنام نبود... منظورش این بود که امشب می آید و در مورد

 فایل

 ها صحبت می کند یا یک زمان دیگر؟ به هیچ وجه حاضر

 نبودم

 . ...زنگ بزنم و بپرسم که کجاست

 پس به جای این کار هات چاکلتی که وعده اش را به خودم

 داده

 .بودم آماده کردم

بودم که صدای زنگ گوشی موبایلم رامشغول مسواک زدن   

 شنیدم. با عجله از دستشویی بیرون زدم و جواب دادم. فرنام

مودبانه سالم و احوال پرسی کرد و با خونسردی، انگار که 

 برای

 :دیدن رفیقش آمده باشد، گفت

 ما وارد کوچه شدیم. کدوم پالکین؟-
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رفت... ما؟ چه کسی همراهش بود؟ لبم را  اخم هایم توی هم

 با

 :زبان تر کردم و گفتم

 !خودم می یام پایین-

 مانتوم را تن کردم. کلید خانه را برداشتم و با قلبی که محکم



 در

 . ...سینه ام می زد از خانه بیرون زدم

 همین که در حیاط را باز کردم یک سانتافه ی سفید برایم

 چراغ

رنوش! پس برخالف حرفی که فرنام زد... ماشین آشنای ف

 زده

 بود

 با هم آمده بودند! باید حدسش را می زدم... آن فایل ها برای

فرنوش آن قدر مهم بود که حاضر نبود به دست آوردنشان را 

 به

 روز دیگری موکول کند و یا فرنام را به تنهایی دنبال شان

 .بفرستد
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ای بلند به سمت ماشین رفتم. نفسی عمیق برای آرامبا قدم ه  

 کردن قلبم کشیدم و سوار شدم. فرنام روی صندلی راننده

 نشسته

 .و فرنوش کنارش بود. فرنوش سرش را با دست چسبیده بود

 حتی وقتی نشستم و خودم را روی صندلی جلو کشیدم تا بین

 صندلی های راننده و شاگرد قرار بگیرم هم از آن حالت

 خارج

 :نشد. فرنام به سمتم چرخید و گفت



 فرصت کردی نگاهی به فایل ها بندازی؟-

 :با حرکت سر جواب مثبت دادم و گفتم

 .آره... قفلن-

 :فرنوش به حرف آمد و با صدایی گرفته گفت

 !پس هنوز فایل رو نداری که تحویلش بدی؟-

 :اخم کردم و گفتم

 .چهارصد گیگ فایل بود-

سرش را بلند کرد. ادامه دادم فرنوش از شدت تعجب : 
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 حتی اگه باز کردن شون راحت بود هم طول می کشید تا-

 فایل

 .مد نظرت رو پیدا کنی

 فرنوش هم به سمتم چرخید. حتی در تاریکی کوچه هم می

 توانستم ببینم که چشم هایش قرمز شده و خستگی از صورتش

ب گفتمی بارد. با تعج : 

 چطوری این حجم از فایل رو به این سرعت منتقل کردین؟-

نگاهی به فرنام کردم... انگار منتظر بودم که خبر بد را او 

 .بدهد

 :بعد از مکثی طوالنی فرنام به حرف آمد و گفت

همه ش رو که نتونستیم... براساس ترتیب زمانی یه سریش -

 رو



 .منتقل کردیم

در هم رفت. با حالتی مشکوکاخم های فرنوش بیش از پیش   

 خودش را به سمت فرنام کشید. من با دیدن قیافه ی

 خشمگینش

 خودم را عقب کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادم. فرنوش
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 :گفت

 براساس چه ترتیبی؟-

فرنام بالفاصله جوابش را نداد. با شک و تردید نگاهش کرد 

 و با

عیف گفتصدایی ض : 

 . ...فایل های اخیر... تا جایی که وقت شد-

 فرنوش چنان محکم با دست به پیشانی اش کوبید که من و

 فرنام

 از جا پریدیم. با عصبانیت رو به ما دو نفر کرد و با صدایی

 دورگه

 :گفت

 گند زدین رفت! باید اولین فایل ها را برمی داشتین... قدیمی-

 !ترین هاشون رو

با حالتی گیج و ویج نگاهی رد و بدل کردیم.  من و فرنام

 سریع



 :دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم و گفتم
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من اصال نمی دونستم قراره سراغ چه فایل هایی برم. شما -

 دو

 تا

 .باید من می گفتین کدوم فایل رو می خواین

ش مستقیم فرنام را نشانهو این شد که نگاه خشمناک فرنو  

 رفت

 که به نظر می رسید از نقشه ی فرنوش بیشتر از من نمی

 .دانست

 :هنوز داشت با تعجب می پرسید

 چرا قدیمی؟-

 :فرنوش با صدایی دورگه گفت

 !باید کار رو تکرار کنیم-

 :پوزخندی زدم. با صدایی نه چندان آهسته گفتم

- ه قراره قربانیمن دلم به حال پیشخدمت بعدی می سوزه ک  

 .شه
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 فرنوش یک بار دیگر به سمتم چرخید. چشم های گود افتاده

 اش

 با آن لنز خاکستری در آن تاریکی بدجوری وحشتناک به نظر



 :می رسید. چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 داری غیر مستقیم تیکه می اندازی؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 . ...چندان غیر مستقیم نبود ولی خب-

 انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید به سمتم نشانه رفت و

 :گفت

 !تو این مسئولیت رو قبول کردی اما درست انجامش ندادی-

 :با حرص نفسم را بیرون دادم و گفتم

 تو منو فرستادی دنبال سوزن تو انبار کاه! باید به من می-

 گفتی

می گردی دقیقا دنبال چی . 

 :فرنوش وسط حرفم پرید و با صدایی بلند گفت
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 اگه می دونستم دقیقا چیه و کجاست که منت تو رو نمی-

 .کشیدم

 حاال من بودم که انگشت اشاره ام را به نشانه ی تهدید به

 سمتش

 :گرفته بودم. گفتم

- نیت به اندازه ی تو موقعیت درستی ایجاد نکردی... مهمو

 کافی

شلوغ نبود... حواس کیارش رو نتونستی پرت کنی. فازت 



 چی

 بود

 که جلوی چشمش من رو به پسرخاله ت معرفی کردی؟ وسط

رقص چرا یهو ول کردی تا با من برقصه؟ تو توجهش رو به 

 من

 ...جلب کردی و بعد من باید از جلوی چشمش ناپدید می شدم

دم برای یه مدت طوالنی غیب شمبا اون حجم فایل مجبور بو ! 

 وقتی می خوای از یه هکر کمک بگیری نباید توجه همه رو

 بهش
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 جلب کنی. به من کمتر از تو شک نکرده بود. آخرش هم که

 اون

 .حربه ی کثیف رو به کار بردی تا ذهن همه رو منحرف کنی

دی! می فهمی؟اونی که این وسط گند زده تو بو  

 یک بند حرف زده و نفس کم آورده بودم. مجبور شدم مکثی

 کنم و نفسی عمیق بکشم. خودم را به سمت در کشیدم و

 :گفتم

 بعدا بیاین و تمام این فایل ها رو تحویل بگیرین... حرفی -

 !نیست

اما برای تکرار این قضیه من احتیاج دارم که فکر کنم. 

 شماها



نین که من باهاش راحت نیستم... چهدست به کارهایی می ز  

 رقصیدن با دوست جنابعالی چه بالیی که به سر اون بنده

 .خدا اوردی

 :فرنام برای آرام کردنم گفت

 . ...شما اون فایل ها رو باز کن-
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 :با صدایی بلند وسط حرفش پریدم و گفتم

- مه مون نبود! به من گفتن باز کردن قفل فایل ها جزو برنا

 هک

کن، اطالعات رو دربیار و من انجامش دادم... باقیش با 

 .خودتون

 :نگاهی تحقیرآمیز به صورت فرنوش انداختم و گفتم

 !خدا بخواد با لیسانس نرم افزار این کار رو که بلدی؟-

 :فرنوش چپ چپ نگاهم کرد و گفت

- ده بودیاگه خیلی راحت بود خودت تا به حال انجامش دا ! 

 با بی اعتنایی شانه باال انداختم. خودم را از ماشین بیرون

 .انداختم

 در ماشین را از قصد محکم به هم کوبیدم و به سمت خانه

 .رفتم

 نفسی راحت کشیدم... بار دیگری در کار نبود! به هیچ وجه

 حاضر



 نبودم این نقشه ی حماقت بار را تکرار کنم. من از همین فایل
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 ها هم می توانستم به آن چه که می خواستم از کیارش بدانم

 برسم... فرنوش هم دستش به فایل مد نظرش نمی رسید و

 کنف

 !می شد! این بهترین نتیجه بود

سبک بال و آسوده وارد خانه شدم. در را پشت سرم قفل و 

 خدا

 .را شکر کردم که راحیل خانه نیست

سراغ لپ تاپ رفتم... باید برنامه ای برای باز  بالفاصله

 کردن این

 .فایل ها پیدا می کردم

تمام اینترنت را زیر و رو کردم... از معروف ترین نرم 

 افزارها

 کمک

گرفتم... سرچ کردم... نصب کردم... به کارم نیامد و پاک 

 ...کردم

 . ...بعدی... و بعدی... و بعدی

ی مانیتور زل زده بودم.  ساعت ها بی پلک زدن به صفحه

 چشم

 هایم خشک شده بود. خدا کیارش شمس را لعنت کند! چطور



این فایل ها را قفل کرده بود؟ چی کار کرده بود؟ این کار 

 نمی
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توانست غیر ممکن باشد... باالخره یک نرم افزار کارآمد پیدا 

 می

د پیدایش می کردم... من از شمسشد... باید می گشتم... بای  

 !شکست نمی خوردم

 یک دفعه چشمم به ساعت پایین دسکتاپ افتاد... قلبم در

 سینه

 !فرو ریخت. پنج و نیم صبح شده بود

کف دست هایم را به چشم های دردناکم مالیدم. چطور این 

 کار

را کرده بود؟ هیچ فکرش را نمی کردم که باز کردن شان 

 چنین

ه باشد! قلبم محکم در سینه می زد... اگر نمیدردسری داشت  

 توانستم راهی برای باز کردن شان پیدا کنم چه؟ لبم را به

 دندان

 !گرفتم... نه! نباید تسلیم می شدم

 انگشت هایم آن قدر خسته بودند که روی کیبورد قفل می

کردند... به لرزه درمی آمدند و جای نادرستی فرود می 

 ...آمدند

364 



با تاریکی رقصنده    

 عاقبت نگاهی به یک سایت انداختم که نوید باز کردن قفل

 فایل

ها را می داد. می توانستم نرم افزار را نصب و پنج فایل را 

 به

 صورت مجانی باز کنم اما بعد از آن باید نسخه ی اصلی نرم

 افزار

را با پرداخت نود دالر می خریدم! پوزخندی زدم... با این 

لحا  

 با

 .خودم فکر کردم که به امتحانش می ارزد

 نرم افزار را دانلود کردم و هنگام نصبش فایر وال ویندوزم

 هشدار

 داد... آن قدر خسته بودم که فایر وال را خاموش کردم و

 خمیازه

 . ...کشان آخرین فایل را امتحان کردم... و... باز شد

رد و چنان از جا پریدم که لپ تاپ از روی مبل سر خو

 نزدیک

 بود که روی زمین فرود بیاید! سریع روی لپ تاپ خم شدم و

 . ...چشم به فایل باز شده دوختم
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در آن مشخصات یک فرد ناشناس به چشم می خورد... 



 تاریخ

ایجاد فایل... اسم شخص... عکسش که انگار در یک 

 سوپرمارکت

.. یک مشت رمز و کد نامفهوم... و از او گرفته شده بود.

 شرح

حالش... که نشان می داد آن شخص هکری است که دویست 

 و

 . ...پانزده حساب بانکی را هک و خالی کرده

 قلبم در دهانم بود... نگاهی به خط پایانی فایل انداختم. شخص

 مورد نظر تحویل مقامات داده شده... دستم را جلوی دهانم

د چشم هایم از حدقه بیرون بزند... یادم آمدگرفتم. کم مانده بو  

برو از یه  "که در راهروی دانشگاه رو به فرنوش گفته بودم

 هکر

 اگه "و فرنوش جواب داده بود  " !خوش نام و آوازه بخواه

 بفهمن

 ".طرف شون کیارش شمسه این کارو انجام نمی دن
 !نه.... نه.... نهـــه

بودم؟ در یک لحظه  چنگی به صورتم کشیدم. چی کار کرده

 ی

جنون آمیز به سرم زد که لپ تاپ را بردارم و از پنجره 

 بیرون
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بیاندازم! کیارش شمس چی کاره بود؟ شکارچی هکرها؟ و 

 این

 . ...یعنی

آب دهانم را قورت دادم... با خودم فکر کردم من که دیگر 

 کارم

فایل ها را ببینم و با اطالعاتی تمام است! پس حداقل باقی  

 کامل

از این دنیا بروم. در آن لحظه حاضر بودم تمام دارایی ام را 

 دالر

 .کنم و باقی فایل ها را هم ببینم

 لبم را به دندان گرفتم... نگاهی به تاریخ ایجاد فایل باز شده

 انداختم... یک هفته بعد از مهمانی تولد فرنوش ایجاد و یا

 ویرایش

بودشده  ... . 

 اخم هایم را توی هم کشیدم. فایل دیگری که از نظر زمانی

 قبل

 . ...از این فایل قرار می گرفت را باز کردم
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 مشخصات کسی را نشان می داد که دو مورد اخاذی اینترنتی

 . ...داشته و وضعیتش هم در انتهای فایل نامشخص بود



یدم... نه... نمی شد گفت کیارش برای هکرهانفسی عمیق کش  

 دام پهن می کند... آن پسرک کچل با ابروی شکسته در آن

 عکس

 !هکر نبود... یک عوضی دیگر بود

 ...قدیمی ترین فایلی که در لپ تاپم کپی شده بود را باز کردم

 یک مرد حدودا پنجاه ساله بود... شرح حالش چندین

کشیدن نمودار و جدول ختم و چند صفحه ادامه داشت و به  

 .شده بود. پوفی کردم

 انگشت هایم را در هم گره کردم و به صفحه ی لپ تاپ زل

 ...زدم

 آن چیزی که می خواستم را از کیارش شمس فهمیده بودم؟ تا

 حدودی... در انتهای فایل آن مرد نوشته شده بود اطالعات به
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میلیون تومان فروخته شده. سوتی زدمقیمت نود  ... . 

 ترجیح می دادم جناب شمس فروشنده ی مواد باشد و با پیدا

 کردن اطالعاتش او را به پلیس بفروشم و انتقامم را بگیرم اما

 داستان این نبود! با خودم فکر کردم که کیارش احتماال دالل

اطالعات است... رازهایمان، حرف هایمان در هوا، روی 

مین،ز  

 در

اینترنت می گشتند و می گشتند و او را پیدا می کردند... او 



 آن

ها را ارزش گذاری می کرد و می فروخت... خودش گفته 

 ...بود

خودش از همان ابتدا به من گفته بود چی کاره ست و من 

 باور

 . ...نکرده بودم... نفهمیده بودم

دا احتماال خیلی از اطالعات را به سفارش شخص خاصی پی

 می

کرد... و یا اطالعاتی که از شخص خاصی داشت بعدها 

 مشتری

 پیدا می کرد. گاهی آن را می فروشد... گاهی تحویل مقامات

 می

دهد... بستگی به مشتری اش دارد... و اطالعات من را هم 

 به
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 فرنوش فروخته بود. یک بار دیگر اخم هایم را توی هم

شیدمک ... 

 اگر این طور بود... پس اطالعات من کجا بود؟

 با ناباوری فایل ها را باال و پایین کردم... آن مرد کچل که

 اخاذی

می کرد اطالعاتش دو هفته قبل از مهمانی فرنوش ذخیره 



 شده

 بود... در فاصله ی دو فایل آخر هیچ اطالعات دیگری ذخیره

 . ...نشده بود

... اثری از من در آن فایل ها نبود! قلبم در سینه فرو ریخت

 با

دست هایم صورتم را پوشاندم... رازهای من به گوشش 

 رسیده

بود... برای آن مشتری پیدا شده و به فروش رفته بود اما 

 فایلی

 برای آن تشکیل نشده بود... چرا؟ تمام اطالعات فروخته شده

 هنوز هم در سیستمش بودند... به جز من... که ظاهرا یک

 !استثنای لعنتی بودم
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 .آهی کشیدم و با سری سنگین گوشی موبایلم را برداشتم

 خاطرم

 بود که در واتس آپش برای امین در مورد یکی از فایل ها

 چیزی

نوشته بود... مشخصات جغرافیایی در مورد یک فایل و من 

 هم

 از

 .نام آن فایل عکس گرفته بودم



فایل را از روی عکس خواندم و گوشی را با خستگی  اسم

 روی

 ...مبل پرت کردم. بین فایل های کپی شده به دنبالش گشتم

 هنوز می توانستم دو فایل مجانی دیگر را با آن نرم افزار

 ...بخوانم

 . ...و این فایل می توانست اطالعات خوبی به من بدهد

 . ...فایل را باز کردم... و بعد

گ هایم یخ زد... یک لحظه خشک شدم و با دهانیخون در ر  

 نیمه باز به صفحه ی مانیتور خیره ماندم... نه... این نمی

 توانست
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 . ...واقعیت داشته باشد... داشتم خواب می دیدم

 شغل... خبرنگار... شرح حال... چندین و چند صفحه شرح

 حالش

د... که او می دانست... بیشتر از آن چه بایدادامه پیدا می کر  

 می

 . ...دانست

 :به انتهای فایل رفتم... نگاهی به وضعیتش انداختم

 !جمعه شب مورخ... سوژه معدوم خواهد شد -

 چشم هایم سیاهی رفت... بدنم چنان تیر کشید که یک لحظه

 ...فکر کردم سکته کرده ام و پایانم همین جا رقم خورده است



. 

اهی به عکس انداختم... به آن دخترنگ ... . 

 . ...الناز سرایی... نامزد محمد

 باید با آن چه می دانستم چه می کردم؟ سکوت... یا باید راه

 حلی

 پیدا می کردم؟
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 .اما سکوت... سکوت ممکن نبود

ز ایندستم را جلوی دهانم گرفتم... به خاطر آوردم که پیش ا  

یک بار سکوت کرده بودم... یک بار دست روی دست 

 گذاشته و

 سرم را به زندگی خودم گرم کرده بودم... و فاجعه ای جبران

 ناپذیر رخ داد... آن فاجعه شد رازی که با شرمندگی شاهد

 خرید

 و فروشش بین کیارش و فرنوش شدم... می توانستم یک بار

 دیگر

ر کنم اما گنجایش یک رازساکت بمانم و به ندانستن تظاه  

 سربه

 مهر دیگر را داشتم؟ سکوتی ابدی در مقابل فاجعه ای که می

 دانستم دیر یا زود اتفاق می افتد و کاری برایش نکردم... ؟

و گذشته از آن... به خاطر آوردم که شقایق در یکی از 



 راهروی

دانشکده من را به دام انداخت... من را به کالسی خالی 

 ...کشاند

 مشکلش را گفت... و کمکش کردم... او را از چنگال
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مردی که آزارش می داد رهایش کردم... و حاال... دیده بودم 

 که

عکس سبد گلی را که نامزدش برای مراسم خواستگاری 

 آورده

بود در اینستاگرامش استوری کرده... که راهش را برای 

 زندگی

و از آن چه ذره ذره نابودش می کرد فاصله  پیدا کرده

 . ...گرفته

آن چه بین من و شقایق بود هم یک راز بود... اما رازی که 

 با

 فکر کردن به آن دلم گرم می شد و بی اختیار لبخندی روی

 لبم

 . ...می نشست

 حاال باید کدام راه را انتخاب می کردم؟ عذاب سکوتی که می

که راه جبرانی برایش نمی ماند یا دانستم نابودم می کند... 

 باید



 کاری می کردم؟

به خاطر آوردم که محمد دنیای من بود... که وقتی در دوره 

 ی

 کارشناسی افت کرده بودم، برای اولین بار در زندگی ام به

 شاگردی تنبل تبدیل شده بودم او را در راهروی دانشکده دیدم

ان گرفت و از آنو شیفته ی متانتش شدم... که کم کم قلبم ج  
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 دخترک افسرده به آدمی پرانرژی تبدیل می شدم. اوایل

 وسواس

 چک کردن فیسبوکش را داشتم و هیجان زده به عکس هایش

نگاه می کردم... به استاتوس هایش... و بعد... او برای دکترا 

 از

 آن

شته ای دیگر عالقهدانشکده رفت... خیلی اتفاقی او هم به ر  

 مند

 . ...بود... درست مثل من

 از ذهنم گذشته بود که فکرمان مثل هم کار می کند... سلیقه

 . ...مان یکی است... اما او از وجود من خبر ندارد

 ...و مدتی بعد برای کارشناسی ارشد به دانشکده ی او رفتم

 باری

به دیگر او را با نگاهم دنبال می کردم که از یک کالس 



 کالس

 دیگر می رود... که گاهی در کتابخانه و گاهی در سلف پشت

 لپ
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 تاپش می نشیند و به صفحه زل می زند... همان طور بی

 حاشیه

 . ...و متین... اما هنوز هم از وجود من خبر نداشت

من با بودن او جان گرفته بودم... انگیزه ای که همان سال 

 های

 اول ورود به دانشگاهم از دست دادم را باری دیگر پیدا کرده

 . ...بودم... و بعد... او را برای همیشه از دست دادم

 به آن آدم افسرده و بی انگیزه ی سابق تبدیل نشدم. وجودش

 باعث شده بود بیدار شوم... که به آدمی تبدیل شوم که حاال

 حتی

گری مثل فرنام فکرمی توانستم به آشنا شدن با شخص دی  

 ...کنم

 . ...که بشوم آدمی که محمد را برای انتخابش تحسین کنم

تصویر الناز در برابر چشمم جان گرفت... آن دخترک 

 ظریف با

آن موهای دم اسبی شده ی کوتاه و کم پشت... که سگی را 

 در
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ه می داد. کهمیان دست های کوچک اما حمایت گرش پنا  

 عاشق

 . ...کوه و صحرا و طبیعت بود

 روز دفاع محمد را به خاطر آوردم... که محمد در آن سالن

 شلوغ

و پرجمعیت نگاهش را تنها به الناز می داد... و الناز با 

 حرکات

 سر آهسته تاییدش می کرد... که وقت گرفتن عکس دست

 . ...جمعی کنار هم به دوربین می خندیدند

وت می کردم عذاب آن باری دیگر از من همان آدماگر سک  

افسرده و بی انگیزه را می ساخت... اما اگر کاری می کردم 

 شاید

موفق می شدم این ورق را برگردانم... که خودم، محمد و 

 الناز

 را

از آن چه در شرف وقوع بود نجات دهم... اما اگر می 

 توانستم

 این

 . ...کار را به درستی انجام دهم
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چطور باید با کسی مثل کیارش شمس طرف می شدم؟ نه او 



 را

 به خوبی می شناختم... نه حریفش می شدم... شاید بهتر بود

 این

 کار را به تنهایی انجام ندهم. کسی را می شناختم که از پس

کیارش برمی آمد... شجاعت نقشه کشیدن برای او را 

 ...داشت

 که

و را خیلی خوب می شناخت... فرنوشا ... . 

 دست سستم را روی مبل کشیدم... آن قدر که به گوشی

 موبایلم

خورد... گوشی را برداشتم... دستم چنان سست و بی حال 

 بود

که گوشی از دستم رها شد و با صدای دقی روی لپ تاپم 

 فرود

 آمد. یک بار دیگر آن را برداشتم. دست دیگرم را روی قلبم

اشتم. وارد بخش پیغام های بالک شده ام شدم. شماره یگذ  

فرنوش را از آن قسمت پیدا کردم. با دستی لرزان و غلط 

 امالیی

 :بسیار نوشتم
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 !فایل ها رو باز کردم... باید با هم حرف بزنیم-



****** 

 ساعت یازده صبح بود که صدای چرخش کلید در قفل را

 .شنیدم

راحیل که زیرلب شعری را زمزمه می کرد وارد خانه شد. 

 همین

 که چرخید تا در را ببندد چشمش به من افتاد. یک دفعه از جا

 :پرید. دستش را روی قلبش گذاشت و گفت

 !وای... خدا-

 و با چشم هایی از حدقه درآمده به من که روی مبل دراز

 کشیده

یوان های نشسته یبودم چشم دوخت. دور و برم پر از ل  

 نسکافه

 و هات چاکلت بود... لپ تاپ روشنم روی پام بود و گوشی

 موبایلم

 در آن دستم بود که از مبل آویزان مانده بود. نگاه خیره و بی
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حالتم را به او دادم. راحیل شالش را با خشونت از سرش 

 .کشید

فتگامی به سمتم برداشت و گ : 

 شراره این چه وضعیه؟-

 :نگاهی متعجب به صورتم کرد و با ناباوری گفت



 تو اصال دیشب خوابیدی؟-

 :فقط توانستم بگویم

 !نچ-

 راحیل پوفی کرد. مانتویش را درآورد و به سمت مبل پرت

 ...کرد

 که دقیقا روی من فرود آمد اما آن قدر لمس شده بودم که

 نمی

حیل روی مبل رو به رویم نشست توانستم آن را کنار بزنم. را

 و

پا روی پا انداخت. همان طور که انتظار داشتم نتوانست 

 طاقت

 :بیاورد و سریع شروع به تعریف کرد

وای اصال نمی دونی دیشب چه شبی بود... مهدی باالخره -

 منو
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ود! به همه ی دوستاش معرفی کرد.... آره حق با یاشار ب

 مهدی

 از

دوستای کیارشه و من اصال نمی دونستم! باورت می شه که 

 تا

 به



 حال اصال در مورد کیارش هیچ حرفی بهم نزده بود؟ البته

 اعتراف

می کنم این موضوع خیلی نگرانم کرده بود... یه جورایی 

 خیلی

تودار بود. نه از دوستاش می گفت و نه از کار و بارش. 

 باالخره

عرفی خیالم رو راحت کرددیشب با این م . 

 مکثی طوالنی کرد. روی مبل به سمت جلو خم شد و با لحنی

 :مشکوک گفت

 تو حالت خوبه شراره؟-

 :فقط توانستم بگویم

 !هوم-

 راحیل از جایش بلند شد و به سمتم آمد. لیوان ها را با نگاهی
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 :دقیق بررسی کرد و گفت

- کردی با کافئین؟ چه خبر بوده دیشب؟ اور دوز  

نگاهی به گوشی موبایل که در دستم بود کرد و با لحنی 

 مالمت

 :گر گفت

 بازم محمد؟-

 :این بار هم فقط توانستم بگویم



 !هوم-

 :راحیل نفسش را با صدا بیرون داد. با عصبانیت گفت

باز برگشتی سر خونه ی اول؟ تو که دیشب حالت خوب -

 !بود

با اون ... راستی حتی داشتی ... . 

 :یک دفعه هیجان زده شد و ادامه داد

 چی شد دیشب؟ یه دفعه دیدم تو و کیارش دارین با هم حرف-

 میزنین! اصال قلبم اومد تو دهنم... حیف که مهدی درست

 کنارم

 !وایستاده بود اگه نه جیغ می زدم
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ن که باالی سرم قرار داشت بلنددر همین موقع صدای آیفو  

 .شد

 :راحیل به سمت آیفون رفت و زیرلب گفت

 کیه این وقت صبح؟ نکنه اون دو تا احمق به هوای ایکس-

 باکس

 !اومده باشن؟

 :و بعد آیفون را جواب داد

 بله؟-

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 !فرنوشه-



یک بودگوشی آیفون چنان از دست راحیل در رفت که نزد  

 روی

 :پیشانی ام فرود بیاید! راحیل جیغ کشید

 چی؟-
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 :آهسته گفتم

 !من دعوتش کردم-

 :راحیل با عصبانیت گفت

 دعوتش کردی اینجا؟ برای چی؟ این دفعه هم می خوان با-

 کسی آشنات کنن یا چون با دوستش رقصیدی می خواد

چه خوابی دیده؟پدرت رو دربیاره؟ باز   

 :به زحمت به حالت نیم خیز درآمدم. کمرم تیری کشید. گفتم

 !این دفعه منم که برای اون خواب دیدم-

 :راحیل دستش را در هوا تکان داد و گفت

من نمی تونم... تحمل این یکی رو ندارم! می رم که حاضر -

 شم

 !و برم باشگاه

را روی میزو با گام های بلند به سمت اتاقش رفت. لپ تاپ   

گذاشتم. به هزار زحمت هیکل تپلم را تکان دادم و در 

 ورودی

 را
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 .برای فرنوش باز کردم

فرنوش سریع و بی تعارف وارد خانه شد و در را بست... 

 انگار که

 مثل یاشار و آرمین تا به حال صد بار پا به این خانه گذاشته

 !باشد

جا خوردم. اولین بار بود که او را به این شکل میبا دیدنش   

 دیدم. موهای خوش رنگش که همیشه صاف و مرتب به نظر

 می

 رسید آن روز چنان ژولیده و در هم بود که مطمئن شدم تا از

 خواب بلند شده چشمش به پیغامم افتاده، شال را روی سرش

تادهانداخته و به این سمت آمده. پای چشم هایش هنوز گود اف  

و تیره به نظر می رسید. ظاهرا آن قدر عجله داشت که 

 فرصتی

 برای لنز گذاشتن پیدا نکرده بود... چشم های قهوه ای رنگش

برایم غریب بود. صورت بی آرایشش رنگ پریده و متحیر 

 .بود

 :روی دسته ی مبل نشست و با صدایی گرفته گفت

- نچی شده؟ ماجرا چیه؟ چی پیدا کردی؟ چطوری بازشو  
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 کردی؟ فایل ها کجاست؟



 با اشاره ی دست ساکتش کردم. سرفه ای کردم تا صدایم کمی

 :باز شود و گفتم

 یه چیزی ازت می پرسم و می خوام درست و حسابی جوابم-

 رو

 !بدی

 نفسی عمیق کشید و با حالتی گیج و ویج نگاهم کرد. اخم

 هایم

و گفتم را توی هم کشیدم : 

 کیارش شمس چی کاره ست؟-

 آهی کشید و نگاهش را به سمت دیگری دوخت. آن هول و

 استرس از چهره اش پر کشید... توجهی نشان ندادم. بعد از

 مکثی

 :کوتاه گفت

شرکت کامپیوتری داره... از این طراحی سایت و اپلیکیشن -

 و
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 . ...اینا

زدم... بله... البته! باید رد خودش را مخفی می  پوزخندی

 ...کرد

 :باید پشت شغل توجیه پذیری پناه می گرفت. پرسیدم

 مثال؟-



 :شانه باال انداخت و گفت

 چه می دونم! معروف ترینش یه اپلیکیشن برای پرداخت-

 .الکترونیکی بانک هاست

 هومی گفتم و بعد بالفاصله سوال بعدی ام را با لحنی تند

رسیدمپ : 

 این طوری پنت هاوس خریده؟ با این شغل؟-

 :ابروهایش را باال انداخت و گفت

 ...درآمد شرکتش خیلی خوبه-

 :اجازه ندادم سرم شیره بمالد و با همان لحن تهاجمی گفتم

 این قدری که یه پنت هاوس بگیره؟-

 :لب هایش را به هم فشرد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم
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 کیارش شمس از عالم و آدم اطالعات جمع می کنه و به-

 قیمت

های عجیب و غریب می فروشه... اون یه دالل اطالعاته. 

 مگه

 نه؟

 :انگشت اشاره و شستش را به پلک هایش فشرد و گفت

 !پس باالخره فهمیدی...! خودم هم خیلی دیر فهمیدم... اخیرا-

دامه داداشاره ای به لپ تاپم کرد و ا : 

 از بابای من هم یه سری اطالعات داره که احتماال فروخته-



 ...شده

 .چرا که کم کم خانواده م داره به خاک سیاه نشونده می شه

 خانواده مون همیشه فراز و نشیب خودش رو داشته اما این

 طبیعی نیست... مشکل پشت مشکل... فقط می خوام بدونم که

به کی تحویل دادهچه اطالعاتی داشته و اون رو  . 

 :سری تکان دادم و گفتم

 .توی فایل ها اسمی از خریدارهاش نمی یاره-
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به سمت لپ تاپم رفتم. آن را از شارژرش جدا کردم و روی 

 پای

فرنوش گذاشتم. فایل الناز را باز کردم و عقب ایستادم. نگاهم 

 را

دادم... که صفحه را پایین و به چهره ی کنجکاو فرنوش 

 پایین

 تر

می آورد... دهانش از تعجب باز می ماند و بعد... آثار 

 وحشت را

 . ...در چهره اش دیدم... در چشم هایش

دیگر رنگی به چهره نداشت... لپ تاپ را در مشت لرزانش 

 می

 :فشرد. زیرلب گفت



 . ...نه... این... ممکن... نیست-

کرد... و حاال در چهره ی او  با ناباوری و ترس نگاهم

 وحشتی را

 می دیدم که از صبح آن روز به جنونم کشیده بود. با لحنی

 محکم

 :گفتم

 !باید قبل از این که دیر بشه یه کاری کنیم فرنوش-

فرنوش از جا پرید. لپ تاپ را روی میز گذاشت. گامی به 

 سمتم
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را برای آرام کردنم باال آورد و گفت برداشت. دست هایش : 

 ببین... تو االن زیادی هیجان زده شدی و درست فکر نمی-

 .کنی

اوال این چیزی که نوشته خیلی اغراق آمیز و عجیبه... من 

 الناز

 . ...رو دورادور می شناسم. دختر مظلومیه

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

- ه اون دوستچه ربطی به مظلومیت الناز داره؟ این ربط ب  

 !کثیف تو داره

 :فرنوش با چشم هایی گرد شده نگاهم کرد و گفت

 . ...کیارش شاید خیلی چیزها باشه ولی آدم کش نیست-



 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

 تو به گفته ی خودت تا همین چند وقت پیش نمی دونستی-

 شغل اصلیش چیه... چطور االن داری پیش خودت فکر می

 کنی

 که این آدم رو کامال می شناسی؟
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 فرنوش دستی به پیشانی اش کشید. پشتش را بهم کرد و به

 سمت مبل رفت. یک بار دیگر روی دسته ی مبل نشست و

 دست

هایش را روی زانو عمود کرد. با حالتی مشکوک نگاهم کرد 

 و

 :گفت

- م کش هم باشه... می خوایبه فرض این که واقعا کیارش آد  

 چی کار کنی؟ چطوری می خوای با یه آدم کش در بیفتی؟

 :شانه باال انداختم و اعتراف کردم

 . ...نمی دونم... واقعا نمی دونم-

 :دستی به چانه اش کشید و گفت

 بقیه ی فایل ها چی؟ بقیه ی فایل ها رو نگاه کردی؟ ممکنه-

 یه

م چیزی ازش بفهمیم؟پرونده ی مشابه توش باشه و بتونی  

 :آهی کشیدم. به سمت لپ تاپم رفتم و گفتم
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 مردک یه جوری این فایل ها رو قفل کرده بود که با هیچ-

 برنامه

 ای باز نمی شد. به صورت اتفاقی یه برنامه ای پیدا کردم که

 می

تهیه نسخه شه پنج تا فایل رو مجانی باهاش باز کرد و برای 

 ی

 .نامحدودش باید برنامه رو بخریم

 :فرنوش سرش را جلو کشید و هیجان زده گفت

 !خب بخر-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !نود دالره! اگه شما می دی پولش رو همین االن می خرمش-

 یک دفعه خودش را عقب کشید. چشم هایش را تنگ کرد و

 :گفت

- رند نمی دممن؟ من از این پوال برای یه نرم افزار چ ! 

 بی اختیار نگاهم به سمت ساعت رولکسی که به دستش بسته
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 بود انداختم. چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم. با اخم

 :گفت

 چته؟ چرا این شکلی نگاهم می کنی؟-

 :با صدایی که کم کم باال می رفت گفتم



- س خرجش هم خودتاوال که پیشنهادش رو خودت دادی، پ  

 می دی... دوما این که شما حاضری برای خودت کفش هزار

 دالری بخری ولی نود دالر برای نجات دادن نامزد دوستت

 هزینه

 !نمی کنی

 انگشت اشاره اش را برایم در هوا تکان داد و با صدایی بلند

 :گفت

 شماها همه تون مثل همین! تا می بینین یکی لباس هاش-

مدل باال سوار می شه پیش خودتون فکر میمارکه و ماشین   

 کنین هر هزینه ای هست باید بکنین تو پاچه ش و تا جایی که

می تونین باید ازش بکنین. اون از هفتاد میلیون مسخره ای 

 که
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 !می خواستی ازم بگیری اینم از این نود دالر

شردم و گفتملب هایم را با عصبانیت به هم ف : 

 !آره واقعا این دو تا رقم خیلی قابل مقایسه بودن-

 در همین موقع صدای باز شدن در اتاق راحیل را شنیدم. آهی

 .کشیدم و چشمم به راحیل افتاد که پا به هال گذاشته بود

 دست

 به سینه ایستاده و با اخم نگاهمون می کرد. رو به فرنوش

 :گفت



- ما تا این حد می تونه باال برهتا حاال نمی دونستم صدای ش  

 ولی

 ما این جا همسایه هم داریم! خوشم نمی یاد زنگ بزنن و در

 مورد رفت و آمدمون با دوستامون بهمون تذکر بدن! اینه که

 شما

 !یه لطفی کن و توی خونه ی ما تن صدات رو کنترل کن

 :فرنوش اشاره ای به راحیل کرد و گفت
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 .اوکی! حق با شماست-

 بعد هر دو طوری به راحیل زل زدیم انگار منتظر بودیم که

 راهش

را بکشد و برود تا بتوانیم بحث مان را از سر بگیریم اما 

 راحیل

 با

 صورتی در هم همان جا ماند. بعد از چند دقیقه نگاهش را به

 من

 :داد و گفت

- دارین می گین؟یه چیزایی به گوشم رسید! شما دو تا چی   

 کی

 آدم کشه؟

 با خودم فکر کردم چه کلمه ی کلیدی هم به گوشش خورده



بود! فقط چند ثانیه فرصت داشتم تا قضیه را جمع و جور 

 .کنم

 پشتم را بهش کردم روی یکی از مبل ها نشستم. موهایم را

 پشت

 گوشم راندم... خب به اندازه ی کافی وقت کشته بودم اما ذهنم
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با تاریکی رقصنده    

 :کامال خالی بود. در همین موقع فرنوش به دادم رسید و گفت

 منظوری بابت اون کلمه نداشتیم... دعوامون باال گرفته و-

 هرچی

 از دهنمون دراومد گفتیم. شراره داشت می گفت این کیارش

 معلوم نیست چی کاره ست و با این بخیه هاش شبیه آدم کش

 .هاست

آهسته و آرام بیرون دادم... ظاهرا فرنوش تبحر نفسم را 

 خاصی

در ماست مالی کردن بلواهایی که راه می انداخت داشت... 

 ..اما

 ...توجهم به بخش دیگر صحبتش جلب شد. بخیه های کیارش

یک دالل اطالعات چرا باید آن شکستگی را روی پیشانی و 

 آن

 خط بخیه ها را روی دستش داشته باشد؟

ش را توی هم کشید و گفتراحیل صورت : 



 کدوم بخیه ها؟-

 :با چشم و ابرو اشاره ای به راحیل کردم و گفتم
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 هیچی راحیل جان! شما فقط آقای شمس رو با کت شلوار-

 .دیدی... روی دستش یه سری بخیه ی عجیب و غریب داره

ار بودم این بحث راحیل با حالتی مشکوک نگاهم کرد... امیدو

 را

 ...رها کند

 راحیل شانه باال

انداخت ولی از جایی که روی دوستانش تعصب عجیبی 

 داشت

 و

 رگ غیرتش به جوش آمده بود، حاال او بود که انگشتش به

 سمت

 :فرنوش نشانه می رفت. با جدیت گفت

 این اصرار شما دو نفر به آشنا کردن شراره با دوست آقای-

 شمس

نبه ی مزاحمت پیدا می کنه. من خودمم شرارهکم کم داره ج  

 رو اوایل تشویق می کردم ولی وقتی می گه نه یعنی نه! یعنی

 !این که شما حق نداری این قضیه رو بهش تحمیل کنی

397 

  رقصنده با تاریکی 



 :فرنوش با خشم نگاهم کرد و زیرلب غرید

 نمی خوای چیزی بگی؟-

بور شدم گریزی به حقیقت بزنم ومکثی کردم... عاقبت مج  

 :بگویم

 مسئله ی پیشنهاد عجیب شون به کنار... فرنوش از من-

 خواسته

بود که کارهای کامپیوتریش رو براش انجام بدم ولی برای 

 این

 !کار یه نرم افزار احتیاج دارم که پولیه... نود دالر هزینه شه

 :به جمع خودمان اشاره ای کردم و ادامه دادم

- این قضیه بین خودمون بمونه! چون کیارش یه شرکتولی   

 . ...کامپیوتری داره

 :چشم غره ای نثار فرنوش کردم و گفتم

و فرنوش نمی خواد از اون کمک بگیره. یه جورایی ...-

 کارش

 !خصوصیه

 :راحیل نگاه متعجبی به فرنوش انداخت و گفت
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- دیگه خب بده اون پول رو ! 

و بعد انگار ماجرا را فهمیده باشد زهرخندی زد. سری تکان 

 داد



 :و آهسته، انگار با خودش حرف بزند، گفت

 !آهان! حاضر نیست دست تو جیبش کنه-

و بعد به سمت اتاقش برگشت. فرنوش با عصبانیت به سمت 

 من

 :که با بدجنسی می خندیدم چرخید و گفت

- می دم اما این کارم به این خیلی خب! مشکل اگه این پوله...  

 معنیه که اگه بقیه ی فایل ها رو هم پیدا کردم باید با همین

 نرم

 .افزار باز شده شون رو تحویلم بدی

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

اگه فایل ها رو باز کردیم و مورد مشابه الناز پیدا نکردیم -

 چی؟

ار کنیم؟اگه تصمیمی باشه فقط برای همین یک بار چی ک  

آهی کشید و سکوت کرد. در همین موقع راحیل دوباره از 

 اتاق

 بیرون زد و همان طور که با حوله ی گلبهی رنگش به سمت
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 .حمام می رفت نگاهی مشکوک به ما انداخت

 :کمی حرفم را مزه مزه کردم و بعد گفتم

- خبر بدیم؟ فکر نمی کنی بهتر باشه به الناز  

 :فرنوش سری تکان داد و گفت



 و بگیم ماجرا چیه؟ از کجا فهمیدیم؟ باد به گوش کیارش-

 برسونه که گوشیش رو دزدیدیم و فایل هایش رو کپی کردیم

 ما

رو به جای الناز معدوم می کنه!... تازه... من شماره ای از 

 الناز

 .ندارم

 :با احتیاط گفتم

 اگه به محمد خبر بدی چی؟-

ای چند ثانیه با چشم هایی تنگ شده به دیوار رو به رویشبر  

 خیره شد و حرفم را بررسی کرد. بعد سری به نشانه ی تایید

 :تکان داد. یک دفعه چشم هایش گرد شد. زیرلب گفت

 !نه-
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 .بی اختیار خودم را جلو کشیدم. قلبم در سینه به تپش درآمد

د محمد هم ربطی به این ماجرا داشته باشد؟ فرنوشممکن بو  

 رو

 :به من کرد و گفت

محمد نیست... قرار بود بعد از دفاعش یه سفر بره تورنتو -

 ...و

 !پرواز داره

 :قلبم در سینه فرو ریخت. با ناباوری نگاهش کردم و گفتم



 کی؟ ساعت چند؟-

و اما فرنوش در فکر فرو رفته بود. دستی به چانه اش کشید  

 :گفت

 این تاریخ رو اتفاقی انتخاب نکردن... دقیقا روزی که می-

 !دونستن محمد در دسترس نیست... مثل این که قضیه جدیه

 مگر تا قبل از این پیش خودش فکر کرده بود که ماجرا جکی

 :بیش نیست؟ پوفی کردم و با لحنی تند گفتم

منم اگه می خواستم کسی رو از سر راهم بردارم یه کم -

 قبلش
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فکر می کردم و یه تاریخ درست و حسابی پیدا می کردم! ... 

 به

محمد پیغام بده... شاید توی ترانزیت پیغام هاش رو بتونه 

 چک

 !کنه

 از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. اشاره ای به کیفش که کنار

 :پایش زمین افتاده بود کردم و گفتم

- ش! هم به محمد یه خبری بده و هم به اینستاگرام زود با

 .الناز

اگه عضو گروهی توی تلگرام هستین از اونجا بهش پیغام 

 .بده



 :فرنوش دست هایش را باال آورد و هیجان زده گفت

 !خیلی خب! هولم نکن-

گوشی موبایلش را با عجله از کیفش بیرون کشید که باعث 

 شد

د. همان طور که نچ نچگوشی از دستش بلغزد و زمین بخور  

 کنان

 :گوشی موبایلش را برمی داشت گفت

 چی بگم آخه؟ بگم قراره بکشنت؟-

 دستی به شقیقه های دردناکم کشیدم. چیزی به فکرم نمی
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 رسید... باید چطور مسئله را مطرح می کردیم؟ به سمت

 :آشپزخانه رفتم. با حواس پرتی پرسیدم

 چیزی می خوری؟-

 :فرنوش تقریبا جیغ کشید

 چی کار می کنی این وسط؟ مگه نگفتی پیغام بدم؟ چی-

 بنویسم؟

جوابی نداشتم... در عوض چند دقیقه بعد با یک لیوان نسکافه 

 و

یک کیت کت از آشپزخانه بیرون آمدم. گازی به کیت کتم 

 زدم

نو جرعه ای از نسکافه نوشیدم. احساس کردم مغزم با ای  



 حرکت

با سر و صدا روشن شد و به کار افتاد. سری به نشانه ی 

 رضایت

 :تکان دادم و گفتم

با خود الناز یه قرار اضطراری در مورد محمد بذار... -

 محمد هم

مسافره و این موضوع سریع الناز رو کنجکاو می کنه. پای 

 تلفن

و یا حضوری راحت می تونیم توضیحاتی بدیم. به محمد هم 

 یه
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 جوری پیغام بده که نگران الناز شه و سریع جواب بده... بعد

اطالعات تماس با الناز رو بگیر. مطمئنا نگران می شن ولی 

 مهم

 نیست... ما هم هدف مون اینه که نگران شن و سریع جواب

 مون

 .رو بدن

فرنوش نگاهی مشکوک به شکالت و نسکافه ام انداخت و 

 بعد

 سرش را در گوشی فرو برد. در همین موقع راحیل از حمام

 بیرون



 زد. به لطف موهای تیفوسی اش حمام کردنش کمتر از ده

 دقیقه

طول می کشید. نگاهی متعجب به فرنوش انداخت و بی 

 اختیار

 :گفت

 اِه؟ تو هنوز اینجایی؟-

 .ولی فرنوش که سرش گرم تایپ کردن بود چیزی نگفت

 راحیل

404 
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 :شانه ای باال انداخت و رو به من گفت

 من می رم باشگاه... با این بی خوابی دیشب دست و پام رو-

 بتونم

 !تکون بدم خیلیه

و به سمت اتاقش رفت. فرنوش میان کارش سرش را بلند 

 کرد

 و

 :گفت

 حموم می ره و بعد می ره باشگاه؟ نکنه بره دیدن این-

 دوستش

هدی و از دهنش چیزی دربره؟م  

 :سری به نشانه ی رد حرفش تکان دادم و گفتم



مهدی رو دیشب دیده. این مدلشه... قبل باشگاه، بعد باشگاه -

 و

وقت و بی وقت مثل اردک می زنه به آب... برای همین 

 موهاش

 .رو کوتاه کرده

 فرنوش این بار داشت گوشی موبایلش را به حالت تهدید برایم
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 :تکان می داد. گفت

 کیارش اگه بفهمه چی فهمیدیم ما رو هم می کشه... می-

 فهمی

 چی می گم؟

 :لبخندی تلخ زدم و گفتم

 بله می دونم! برای همین هم دوست هاش یا بهتره بگم-

خبرچین هاش رو بین ماها پخش کرد... برای همین 

 روزها... و

انی تو اصرار داشتی من تن به این نقشهخوب یادمه که یه زم  

 ی

 .کثیفش بدم

 نگاهی کینه توزانه حواله ام کرد. در همین موقع گوشی

 موبایش

زنگ زد. سر هر دو نفرمان به سمت گوشی فرنوش 



 ...چرخید

 نام

 کیارش شمس روی صفحه ی گوشی نفس در سینه ی هر دو
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دنفرمان حبس کر . 

 :فرنوش از جا پرید. وحشت زده نگاهم کرد و گفت

 حاال باید چی کار کنم؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 !جواب نده! خوابی هنوز-

 و بعد هم زمان به سمت ساعت قهوه ای رنگی که باالی

 تلویزیون

نصب بود چرخیدیم... ساعت دوازده بود. فرنوش چشم غره 

 ای

 :نثارم کرد و گفت

- تو عمرم تا این ساعت خواب نبودم. کیارش همخواب؟ من   

 .باورش نمی شه

 اخم کردم... جدا تا به حال تا دوازده نخوابیده بود؟ به ذهنم

 رسید

بعضی ها از چه لذت هایی ساده ای در دنیا خودشان را 

 محروم

 :می کنند! دستی به چانه ام کشیدم و گفتم
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- و با یکی از دوستات بیرونی... اسمی از من خب... بگ

 !نبری ها

 !یکی مثل... چه می دونم! یاشار

 :فرنوش زیرلب گفت

 !بد فکری هم نیست-

نفسی عمیق کشید و تماس را جواب داد. او از شدت 

 اضطراب

 دور تا دور هال با گام هایی بلند می چرخید و من با ناخن

 پوست

ش شده بودم و به صدایلبم را می کندم. با تمام وجود گو  

 فرنوش

 3:گوش می دادم

سالم... بله... صبح توام به خیر... نه من دو ساعتی می شه -

 که

 .بیدارم

لبش را به دندان گرفت. لحظه ای بی حرکت ماند و بعد 

 دوباره

 :به سرعت شروع به حرکت کرد. در همان حال گفت

- یکی از ناهار؟ ... خب آخه... من امروز برنامه ی ناهار با 

 دوستام
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 .دارم

 :یک دفعه صدایش را باال برد و گفت

 می گم دوستم! نگفتم پسرخاله م! تعارف که ندارم! اگه با-

 فرنام

 .بیرون بودم بهت می گفتم

 فرنوش نگاهی مشکوک به من انداخت. نمی دانم چرا از ذهنم

ستش... حدسم درست ازگذشت که کیارش پرسیده با کدام دو  

 :آب درآمد. فرنوش کوتاه گفت

 !یاشار-

 لبم را به دندان گرفتم. از چه شخص اشتباهی مایه گذاشته

 بودیم... اگه صحبتی میان یاشار و کیارش پیش می آمد در

کسری از ثانیه یاشار سوتی می داد و دستمان رو می شد... 

 باید

بهتر بود فرنوشفکری به حال این قضیه می کردیم... شاید   

 جدا
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امروز ناهار را با یاشار بخورد. در همین فکرها بودم که 

 توجهم

 به

 :صدای باال رفته ی فرنوش جلب شد



 من اگه بخوام با دوستام بیرون برم باید به تو جواب پس بدم؟-

اینباید اجازه بگیرم؟... اگه بازخواست کردن نیست پس چیه   

 کارت؟

 :دستش را در هوا تکان داد و تقریبا فریاد زد

 مگه وقتی تو با دوست من توی مهمونی میگی میخندی من-

 چیزی

 بهت می گم؟ دعوتت کردم برای رقص و حاضر نبودی

 تا به شراره ...

 !رسیدی یهو شور و شوق برت داشت

خودم را عقب کشیدم... این حرف ها از کجا آمده بود؟ 

 فرنوش

تش را توی هم کشید و در گوشی موبایلش گفتصور : 

 آره! باشه! تو خوبی-
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و تماس را قطع کرد. نفسش را با حرص بیرون داد. نیم 

 نگاهی

به من انداخت که خودم را محافظه کارانه جمع کرده بودم. 

 یک

رایمبار دیگر گوشی موبایلش را با همان حالت تهدیدآمیز ب  

 تکان

 :داد و گفت



 حیف که االن وقتش نیست... اگه نه یه صحبت جدی هم باید-

با تو می کردم! درسته که ارتباط من و کیارش بهم خورده 

 ولی

 معنیش این نیست که می ذارم کسی منو دور بزنه... خوشم

 نمی

 یاد دیگرون منو به چشم دختری ببینن که می شه قالش

 گذاشت

تم بگنخوشم نمی یاد پش !  

 !دوستش داره با یکی دیگه می گرده

نگران کیارش نبود... نگران وجه اش جلوی سایر انتخاب 

 هایش
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 .بود! نگاهی به او با آن موهای ژولیده و بلیز خال خالی کردم

 بی

 :اختیار پوزخندی زدم! گفتم

- تحفه ی نگران نباش... اگه یه روز خواستم که دوست  

 کسی رو بُر بزنم مطمئنا اون یه نفر دوست آدم کش

 جنابعالی نخواهد بود

 .با چشم هایی تنگ شده نگاهم کرد و بعد... سر کارش رفت

 پسورد وای فای خانه را گرفت و روی مبل نشست... مشغول

 پیغام



 فرستادن برای محمد و الناز شد. من هم سرم را در لپ تاپم

ری که از پیغام کیارش به امین داشتمکردم. نگاهی به تصوی  

انداختم... مختصات جغرافیایی محل مالقاتشان... طولی 

 نکشید

 .که توانستم مکان مالقات شان را روی گوگل مپ پیدا کنم

 حتی

 در نقشه هم جای پرت و پالیی به نظر می رسید. اخم کردم و
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 :آهسته گفتم

- می خوان مالقات کنن بهترین جا برای سر به  جایی که

 نیست

 کردن یه نفره... نزدیک ترین کوچه ها بهش حتی توی گوگل

 . ...مپ ثبت هم نشده

 :فرنوش سرش را از گوشیش بیرون کشید و گفت

 !کجا نوشته بود محلش رو؟ من ندیدمش توی اون فایل-

ابی هیچ حرفی موبایلم را به سمت فرنوش گرفتم. فرنوش ب  

 دیدن

 :پیغام کیارش به امین گفت

 . ...باید می دونستم که دست امین هم توی کاره-

 سری به نشانه ی تاسف تکان داد. یک بار دیگر سرش را در

 :گوشی موبایلش فرو برد. طولی نکشید که گفت



 امیدوارم الناز اینستاگرامش رو جواب بده چون پیغام دادن-

 بهش

ر نمی رسه. آخرین تاریخی کهتو تلگرام چندان منطقی به نظ  
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 .آنالین شده یک هفته ی پیش بوده

 دستی به پیشانی ام کشیدم... ظاهرا ممکن نبود که به همین

 .راحتی قضیه ختم به خیر شود

زمانی که راحیل از باشگاه برگشت من و فرنوش هر کدام 

 مان

دیم. با آمدن راحیل متوجهروی یکی از مبل ها پهن شده بو  

 شدم

که ساعت احتماال دو بعد از ظهر است. گردن خشک شده ام 

 را

 به سمت ساعت چرخاندم و قلبم در سینه فرو ریخت... حق با

 .من بود! زمان مان به سرعت به پایان می رسید

راحیل که به سمت اتاقش رفت تا لباسش را عوض کند سرم 

 را

و به فرنوش گفتماز روی مبل بلند کردم و ر : 

 شب یعنی چی؟ یعنی نه؟ ده؟ چه ساعتی می خوان این کارو-

 . ...بکنن؟ االن دوی بعد از ظهره یعنی که ما

 :فرنوش با صدایی گرفته جمله ام را کامل کرد



 !وقت چندانی نداریم-

414 

  رقصنده با تاریکی 

گفت آهی کشید. سرش را بلند کرد و نگاهش را به من داد. : 

 !ما هرکاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم-

 :زیرلب گفتم

 . ...نه! هنوز نه-

 :اشاره ای به لپ تاپم کردم و گفتم

 !ما که لوکیشنش رو داریم-

 :فرنوش با حالتی هیجان زده از جا پرید و با خوشحالی گفت

 تحویل پلیس بدیمشون؟-

 :نگاهی عاقل اندر سفیه بهش کردم و گفتم

- رک مون چیه؟ فایل دزدی؟ اون وقت همه مون با هم و مد

 می

 !ریم زندان آب خنک می خوریم

 فرنوش اخم هایش را توی هم کشید. در همین موقع راحیل

 وارد

هال شد. یک بار دیگر حوله ی گلبهی رنگش را روی شانه 

 اش

انداخته بود. با حالتی مشکوک به من و فرنوش نگاه کرد. با 

 اخم
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 :و تخم گفت

اینجا چه خبره؟ امروز همه چی مشکوکه! اون از بیدار -

 موندن

 تو تا صبح... بعد اومدن فرنوش و االنم جفت تون اشفته اید

 نمی خواین بگین اینجا چه خبره؟

 فرنوش یک بار دیگر سرش را به دسته ی مبل تکیه داد و با

 لحن

 :مسخره ای گفت

- سالمتیخبر خیر...  ! 

 .آهی کشیدم. خودم را روی مبل جمع و جور کردم و نشستم

 :نگاه جدی ام را به راحیل دادم و گفتم

 !دوشت رو بگیر راحیل! شاید مجبور شیم شب جایی بریم-

 فرنوش چنان یک دفعه ای بلند شد و سرجایش نشست که من

 و راحیل خودمان را عقب کشیدیم. فرنوش با حالتی وحشت

 زده

کرد و گفتنگاهم  : 
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چی داری می گی؟ می خوای پاشی بری اونجا؟ زده به -

 سرت؟

 :شانه باال انداختم و گفتم

اگه نتونیم بهشون خبر بدیم این آخرین راهیه که برامون -



 باقی

 !می مونه

 :فرنوش حیرت زده به من و راحیل اشاره ای کرد و گفت

- ن اونجا چه غلطی کنین؟دو تایی می خوای  

 :به جمع مان اشاره ای کردم و گفتم

 !دو تایی نه...! سه تایی-

فرنوش از جا پرید. سریع مانتویش را برداشت. خنده ای 

 عصبی

 :کرد و گفت

 !نه نه نه-

نگاهی به من انداخت... و بعد به راحیل. دوباره خنده ی 

 عصبی

 :اش را سر داد و گفت

- ه به سرتنه نه نه! تو کامال زد ! 
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 :راحیل حوله اش را روی میز پرتاب کرد و گفت

 اینجا چه خبره؟-

 :فرنوش دستش را در آستین مانتویش فرو کرد و گفت

 هیچی! شراره زیادی بیدار مونده و مشاعرش رو به کلی از-

 دست

 !داده



مبا لحنی که سعی می کردم آرام و منطقی باشد گفت : 

 تو فکر می کنی راحته که بدونی سر یه آدم داره همچین-

 بالیی

می یاد ولی دنبال کار خودت بری؟ ازت می پرسم که ساعت 

 نه

 شب می خوای سرت رو به چه کاری گرم کنی؟ ده شب

 چطور؟

می خوای خودت رو چطور آروم کنی؟ و وقتی خبرش به 

 بیرون

ی؟ فکر می درز کنه... چطور می خوای با خودت کنار بیا

 کنی
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 این کار راحته؟ من این تجربه رو داشتم و تو اینو خوب می

 !دونی

 سر جایش متوقف شد... محتاطانه نگاهم کرد... خوب می

 دانست

از چی حرف می زنم... از چیزی که تنها او می دانست... 

 ...پریسا

می کردم میان من و  و کیارش... همان راز لعنتی که فکر

 پریسا

 تا همیشه مدفون خواهد ماند... همانی که به قیمتی که نمی



 دانستم از کیارشی خریده بود که هرگز برای آن فایلی درست

 . ...نکرده بود

 :راحیل دست هایش را از هم باز کرد و گفت

 شما دو تا دارین منو می ترسونین... اینجا چه خبره؟-

با لحنی آرام گفت فرنوش بی توجه به او : 

 شراره... مورد الناز مثل شقایق نیست... باید قبول کنی نمی-

 شه

 . ...براش کاری کرد
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 :صدای راحیل باال رفت و گفت

 شقایق دیگه کیه؟ چی دارین می گین؟-

 :نفسی عمیق کشیدم. سرم را باال گرفتم و رو به فرنوش گفتم

- رم... چون هنوز کاری مونده که می تونم انجام بدممن می  . 

 می

 .دونم که نمی تونم یه داستان رو دوباره تکرار کنم

 :فرنوش با حالتی مضطرب دستی به پیشانی اش کشید و گفت

شراره... این کارت... جبرانش نمی کنه. این کارت... -

 ریحانه رو

 . ...برنمی گردونه

حساس کردم خون در رگپلک هایم را روی هم گذاشتم. ا  

 هایم



یخ زد. قلبم در سینه هزار تکه شد... حق با او بود... بله... 

 ریحانه

 دیگر برنمی گشت... اما می دانستم... می دانستم اگر کاری

 برای
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 الناز نکنم عذابی که هر روز و هر لحظه برای ریحانه داشتم

 باری

را می گرفت... نابودم می کرد... و بعید می دیگر گریبانم  

 دانستم

باری دیگر چیزی مثل عشق محمد برای نجات دادنم پیدا 

 .شود

 :راحیل با عصبانیت گفت

دیگه دارم قاطی می کنم. اینا دیگه کی ان؟ شقایق... -

 ...ریحانه

 من چند ساله با تو زندگی می کنم و اسم هیچ کدوم رو

 .نشنیدم

ز کردم. فرنوش شالش را سر کرد و گفتچشم هایم را با : 

شقایق یکی از هم کالسی های من بود. توی راه کالس -

 زبانش

 با یه پسری آشنا شد که خیلی دیر فهمید روان درست و

 درمونی



نداره. اوایل با میل و رغبت باهاش بود و چیزی که نفهمید 

 این

 بود که پسره اون زمان مشغول جمع کردن عکس و مدرک

 ازش
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 ...بوده... بعد از یه مدت رفتار پسره تغییر کرد

 و وقتی شقایق تهدیدش کرد

 که به خانواده ش اطالع می ده پسره هم گفت که چه عکس

 . ...هایی داره... و از این صحبت ها

 .دهان راحیل باز مانده بود

 درست مثل همان روزی که من را در

به دام انداخت. فرنوش ادامه داد کالسی خالی : 

پسره ازش اخاذی می کرد و پدرش رو دراورده بود... -

 شقایق

 اما

 اومد سراغ شراره. این که چرا شراره رو انتخاب کرد من هم

 نمی

 دونم اما... اون طور که شقایق گفت شراره بالیی سر سیستم

 پسره

اورد که هرچی داشت و نداشت به هم ریخت... تو این 

رصتف  



 که
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 مدارک پسره از دسترسش خارج شده بود شقایق تونست به

 خانواده ش خبر بده که مزاحمی داره که پیغام های تهدیدآمیز

 براش می فرسته و با پیگیری شون شر پسره از سر شقایق

 کنده

شد. حاال هم شراره قصد داره اون داستان رو تکرار کنه و 

لنازا  

 رو

نجات بده اما... الناز شقایق نیست و... اون پسره که برای 

 الناز

 نقشه کشیده شباهتی به اون احمقی که شقایق رو اذیت میکرد

 .نداره

 :راحیل دستی به صورتش کشید. ناله ای کرد و گفت

شراره! من نمی دونستم... فکرش هم نمی کردم... تو این -

 کارو

تو تمام مدتی که ما فکر می کردیمچندین و چند بار کردی...   

 . ...پایان نامه می نویسی این کارو می کردی

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 . ...چی داری می گی؟ من واقعا پایان نامه می نویسم-
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 :فرنوش سری تکان داد و گفت

- و پولی نمی نه این امور خیر رو فی سبیل هللا انجام می ده  

 .گیره

 :راحیل رو به فرنوش گفت

 !این کارو برای دوست یاشار هم کرده بود-

 :اعتراض کردم

 !اون فرق می کرد-

 :راحیل بی توجه به من گفت

 یکی از دوست های سابق یاشار... داشت یه مقاله ی خیلی-

خوب جمع و جور می کرد که دیتاهاش رو یکی از 

 همکالسی

این شراره چه بالیی سر سیستم طرف هاش دزدید. نمی دونم  

 . ...اورد که

 :با صدایی بلند تکرار کردم

 .اون ماجرا فرق می کرد-

 :راحیل با جدیت رو به من کرد و گفت
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نه شراره! من تازه دارم می شنوم که تو بارها و بارها این -

 کارو

ت خوشی نداره... کردی! این قضیه اصال به نظرم صور

 کمک



کردن به دیگرون خوبه ولی ظاهرا تو حاضری تا جاهایی 

 پیش

 بری که عجیبه. این که آدم برای کسی که نمی شناسه بدون

 .دریافت دستمزدی این کارا رو بکنه اصال طبیعی نیست

 :رو به فرنوش کرد و گفت

 ماجرای این ریحانه دیگه چیه؟ اونم یه کمک فی سبیل هللا-

بود؟دیگه   

 :فرنوش دست هایش را باال برد و گفت

این یکی رو من جرئت ندارم تعریف کنم. از خود شراره -

 !بپرس

 :چشم هایم را تنگ کردم و رو به فرنوش به تندی گفتم

 واقعا داری بهم لطف می کنی که بعد از فضولی کردن تو-

 زندگی

 !شخصیم دهنت رو می بندی

ر رفت. رو به راحیل فرنوش شانه باال انداخت. به سمت د

 .کردم
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 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 ...ریحانه یکی از دوستای دبیرستانم بود. فراموشش کن! آره-

 من

 برای کمک کردن به دیگرون تردید نمی کنم... کاری که از



 دستم

ما حتیبربیاد رو انجام می دم و می دونم تو دنیایی که آد  

 حاضر

 نیستن وظیفه ی خودشون رو درست انجام بدن چه قدر این

 .کارم می تونه غیرطبیعی به نظر برسه

 :رو به فرنوش که در را باز می کرد گفتم

ولی تا جایی که یادمه شما با این اخالق من مشکلی -

 ...نداشتی

حتی بهم اعتراض کردی که چرا کاری که برای شقایق کردم 

 رو

می کنم! یادت که نرفته؟برای تو ن ! 

 با چشم هایی تنگ شده به سمتم چرخید و دستش از روی

 :دستگیره پایین افتاد. ادامه دادم
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 تا وقتی این کارم سودی برات داشته باشه خوبه... ولی وقتی-

 پای یه نفر غریبه وسط می یاد یه دفعه این کار من می شه

ی و افراطیغیرطبیع ! 

 :با دست به در اشاره کردم و گفتم

 تو برای کارهایی که خودت می کنی هم عذاب وجدان-

 ...نداری

 چه برسه به کاری که توش نقش هم نداری. آره! تو مثل من



 نیستی... تو عذاب وجدان نمی گیری... تو امشب سرت رو

 راحت

 روی بالش می ذاری. مطمئنم بعد از امشب به راحتی توی

 چشم

 محمد نگاه می کنی و به روی خودت نمی یاری که می

 دونستی

داره چه بالیی سر نامزدش می یاد و کاری نکردی. مطمئنم 

 از

فردا که الناز نقل همه ی محافل می شه تو راحت تو چشم 

 تک
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تک اطرافیانت زل می زنی و وانمود می کنی این یه 

 موضوعیه

ه داره برات کهنه می شهک . 

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 ...خوشحالم که شما دو نفر به هم رسیدین... تو و کیارش-

 عشق

دوران کودکیت... شما دو نفر برازنده ی همین! از پس 

 همدیگه

 هم خوب برمی یاین! خوشحالم دنیا در جهتی می گرده که

فکر می کنم آدمای مثل هم رو کنار هم قرار می ده. من اما 



 تو

از کیارش هم بدتری... اون برای کارهاش پول می گیره اما 

 تو

 مفت و مجانی بدذاتی! این دنیا هم دنیای امثال شماست... بی

 تفاوت و خودمحور... خیلی نمی گذره از زمانی که من هم به

 دنیای شما تعلق داشتم. فقط برای خودم متاسفم... که همه

 توی

وش یه آدم گنددماغه که خودش رو دانشگاه می گفتن فرن

 برای

 غریبه ها می گیره و از دوست هاش هم فقط سوء استفاده می
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 کنه ولی من مخالفت می کردم و فکر می کردم باالخره یه

 چیزی

 تو الیه های پنهان این آدم وجود داره که هیچ کدوم مون

رو من اشتباه کردمندیدیم... آره... این بار  ! 

 لبخندی پیروزمندانه روی لب راحیل نشست... دیر بود برای

اعتراف کردنش اما انگار راحیل فرنوش را بهتر از من 

 شناخته

 .بود

 .فرنوش با حالتی معذب بند کیفش را با هر دو دستش چسبید

 :صدایش را صاف کرد و گفت



 . ...اگه این حرفات به خاطر ماجرای اون پیشخدمته-

 نیم نگاهی به راحیل کرد که دوباره اخم هایش توی هم می

رفت... چرا که نمی دانست ماجرا از چه قرار است. فرنوش 

 ادامه

 :داد

تو که واقعا فکر نکردی من اجازه دادم امین همین طور -

 برای

 خودش بتازه ؟ خودم قضیه رو تحت کنترل
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 .گرفتم

ایم را با ناباوری باال انداختم. فرنوش گفتابروه : 

 .نذاشتم شغلش رو از دست بده... با مسئولش صحبت کردم-

 .ترتیبش رو دادم که بعدا هم یه مبلغی به حسابش بریزن

 لبخندی تلخ روی لبم نشست... بله... هنوز هم برای همه چیز

همان راه حل را داشت... فکر می کردم همه چیز را می 

 شود با

پول خرید... می شود کسی را در جمع آن طور تحقیر و بعد 

 با

 پرداخت مبلغی پول جبران کرد. دست به سینه نشستم و سری

تکان دادم. حرف زدن فایده ای نداشت... فرنوش انگار به 

 کلی



 به

 .زبانی دیگر حرف می زد

 :با حالتی بالتکلیف نگاهم کرد و گفت

- اید به محمد و الناز االن از من می خوای چی کار کنم؟ ب

 خبر
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 می دادم که تالشم رو کردم. اگه قراره با پلیس تماس بگیریم

 هم

 حاضرم هر کمکی بکنم. چه کار دیگه ای می تونستم بکنم که

 نکردم؟

 :آهی کشیدم و گفتم

 . ...ما نمی تونیم به پلیس زنگ بزنیم! اینو بهت گفتم-

اره ای به لپ تاپم که ظاهرا شارژش تمام و فرنوش اش

 خاموش

 :شده بود کرد و گفت

 !مدرک داریم-

 :سری به نشانه ی رد حرفش تکان دادم و گفتم

 !مدرکی که به صورت قانونی به دست نیومده... دزدیده شده-

 این

مدرک نه تنها از نظر قانونی معتبر نیست بلکه به جای 

 کیارش



زهما رو توی دردسر می اندا . 

 :شانه باال انداخت و گفت
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 ما که محل قرارشون رو می دونیم. می تونیم به صورت-

 ناشناس

 .به پلیس زنگ بزنیم و گزارش بدیم

 بی اختیار زیر خنده زدم. اخم های فرنوش با این واکنشم توی

 :هم رفت. گفتم

- ز کجا اوردی؟ از فیلماین ایده ی ناشناس به پلیس زدن رو ا  

های هالیوودی و رمان هایی که می خونی؟ تا حاال تو 

 واقعیت

 به

پلیس زنگ زدی که ببینی چطوریه؟ ازت اسم و فامیل و 

 شماره

 می خوان... فکر می کنی هرکی با مامانش قهر کنه می تونه

 زنگ

بزنه به پلیس و ناشناس هر گزارشی که می خواد ضبط کنه 

 و

بی کارن که مامور دنبال یه گزارش بی سر و  اونام این قدر

 ته

بفرستن؟ نه عزیزم! فکر گزارش ناشناس رو به کلی از 



 سرت

 بیرون
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کن! اگه قرار باشه گزارشی بدیم باید براساس یه مدرک 

 واقعی

 و

 با هویت واقعی باشه... و چون ما مدرک واقعی نداریم به این

که باید مدرک جدید پیدا کنیم. مدرکی که نه با دزدی معنیه  

 و

 نه با هک کردن به دست اومده باشه... تنها راهی که به ذهن

 من

 ...می رسه اینه که بریم اونجا و با چشم خودمون ببینیم

 اینطوری

 حرف مون اعتبار پیدا می کنه و شاید بتونیم به موقع یه

 گزارش

ن اتفاق رو بگیریمدرست و حسابی بدهیم و جلوی ای . 

 فرنوش کیفش را روی مبل پرتاب کرد. دستی به چانه اش

 کشید

 :و با حالتی متفکر گفت

بد فکری هم نیست... اگه بتونیم ترتیبی بدیم که کیارش و -

 دار
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 و دسته ش دستگیر بشن... اونم به خاطر همچین جرم بزرگی

ی توی زندگیشون می شه، کارهای دیگهحتما کنکاش بیشتر  

 .شون لو می ره و دست شون رو می شه

 ابروهایم از شدت تعجب باال پرید... فرنوش برگشته بود سر

 خانه

 ی اول... پیدا کردن راهی برای متوقف کردن کیارش و حفظ

 خانواده اش! در دل خدا را شکر کردم که فرنوش نفعی برای

.. اگر نه امکان نداشت قبول کندخودش در این کار پیدا کرد.  

 .همراهی مان کند

 :با این وجود با حالتی نامطمئن گفتم

 ...من خیلی در مورد بقیه ی کارهای کیارش مطمئن نیستم-

 .یکی از پرونده هاش رو تحویل مقامات داده بود

 :راحیل با تعجب نگاهمان کرد و گفت

- نی پرونده ی کیارش؟ شراره تو برای شمس هم کار مجا

 انجام

 دادی؟
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 توجهی به راحیل نشان ندادم. به سمت لپ تاپم رفتم و سعی

 :کردم روشنش کنم. فرنوش گفت

 نه! کیارش خودشو قاطی کارهایی کرده که نمی تونه قانونی-



 .باشه... پس می شه به موقع گیرش انداخت

تر لج بازی بود! یک اخم هایم را توی هم کشیدم... عجب دخ

 بار

دیگر تالش کردم لپ تاپم را روشن کنم و فایل را نشانش 

 بدهم

اما لپ تاپم روشن بشو نبود! یک بار دیگر آن را به شارژ 

 زدم. به

 :سمت فرنوش چرخیدم و گفتم

 !در هر صورت... اولویت مون خبر دادن به الناز و محمده-

گی اش درراحیل زیرلب ناسزایی به محمد و نقش همیش  

 زندگی

 :من داد. ادامه دادم

 و بعد از اون... اگه نتونستیم به موقع خبرشون کنیم می ریم-

 .اونجا تا جلوی ماجرا رو بگیریم

 :فرنوش اخمی کرد و گفت
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 فکر نمی کنی بهتر باشه یه مرد هم باهامون باشه؟-

ا توی هم کشیدم و گفتممن که بهم برخورده بود صورتم ر : 

 چرا اون وقت؟ چشم مردها بهتر از من و تو می بینه یا با-

 پلیس

 قشنگ تر از ما حرف می زنن؟



 :فرنوش گفت

 . ...نه ولی اگه اوضاع به هم بریزه-

 :پوزخندی زدم. وسط حرفش پریدم و گفتم

 نیازی به مرد نیست! به جاش راحیل با ما می یاد! درسته که-

اوضاع به هم بریزه توی شل و ول و من چاق  اگه یه وقت

 توی

 اون موقعیت هیچ کاری نمی تونیم بکنیم اما راحیل... راحیل

 دان

 .هشت کاراته داره

 فرنوش با تعجب به راحیل نگاه کرد... قد بلند

راحیل را از نظر گذراند. انگار باورش نمی شد که راحیل 

 چنین
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ابلیتی دارد. بعد از مکثی کوتاه با حالت خجالت زده یق  

 آشنایی

 ،که من را یاد شب تولدش در خانه ی کیارش می انداخت،

 دست

 :هایش را در هم قالب کرد و گفت

 جدا؟ منم بچه که بودم کالس کاراته می رفتم... کمربند-

 نارنجی

 .داشتم



 لبخندی تمسخرآمیز روی لب های راحیل نشست و آهسته

فتگ : 

 !خسته نباشی عزیزم-

به فکر فرو رفتم... پیشنهاد همراهی یک مرد از یک 

 نظرهایی

 بد

به نظر نمی رسید... اما حتی دلم نمی خواست احتمالش را 

 در

نظر بگیرم! از آن گذشته چه مرد قابل اعتمادی دور و بر ما 

 بود

 که بتوانیم با خودمان همراهش کنیم؟
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 به خودم آمدم و دیدم که فرنوش گوشی موبایلش را از جیبش

 :بیرون کشیده. در حالی که با موبایلش کار می کرد گفت

من باید یه قرار برای ناهار با یاشار بذارم. به کیارش گفتم -

 با

یاشار ناهار می خورم... خدا کنه یاشار هنوز ناهارش رو 

 نخورده

 !باشه

گرانی نبود! حتی اگر یاشار سه وعده به نظر من که جای ن

 ناهار



پشت سر هم خورده بود و یا مهمترین قرار مالقات قرن را 

 هم

داشت به دعوت فرنوش نه نمی گفت. با این حال فکر من 

 جای

دیگری بود... حق با فرنوش بود... ممکن بود اوضاع به هم 

 بریزد

 و... دوست نداشتم ماجرای ریحانه به شکلی دیگر تکرار

 ...شود

که مقصر را بشناسم و رنج آزاد گشتنش در خیابان های شهر 

 را

 :به جان بخرم. رو به فرنوش کردم و گفتم

تو راست می گی... بهتره یه مرد باهامون باشه... اگه بشن -

 دو

 . ...نفر مرد که چه بهتر

 :فرنوش به گوشی موبایلش اشاره ای کرد و گفت
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امیدوارم برای این کار یاشار مد نظرت نباشه... خیلی -

 دهنش

 . ...لقه و بدجوری آدم ضایعیه

 :سری به نشانه ی تایید حرفش تکان دادم و گفتم

 . ...یاشار که نه... یه شخص مورد اعتماد دیگه... مثال-



 :فرنوش با شک و تردید گفت

 فرنام؟-

 :گفتم

- یه چیزهایی می دونه. پسبد فکری نیست... اون که ظاهرا   

 بهتره تعداد افراد بیشتری رو مطلع نکنیم... هرچی این افراد

 .بیشتر بشن ریسکش هم بیشتر می شه

 :فرنوش آهی کشید و گفت

فرنام اما یه کم... چطوری بگم؟... سوسوله! به درد این -

 طور

 کارها

 .نمی خوره

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و گفتم
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 !به خاطر توانایی هاش نمی گم... به خاطر جنسیتش می گم-

 ما

 می ریم که جلوی این ماجرا رو بگیریم ولی... می دونی که

 ممکنه

نتونیم... و در این صورت... می دونی که اگه از دست ما 

 کاری

نیاد و بالیی سر الناز بیاد شهادت ما سه نفر به درد نمی 

 خوره؟



با لحنی نامطمئن گفتفرنوش  : 

 . ...ما نمی ریم که شاهد قتل شیم-

وحشتی که در نگاهش موجب می زد را به خوبی می 

 ...شناختم

 همان حسی بود که قفسه ی سینه ام را پر کرده و قلبم را در

 :مشتش گرفته بود. گفتم

ولی اگه بشیم... شهادت مون به هیچ دردی نمی خوره. -

 برای

مرد نیازه... نه یه زن... نه دو زن... و قتل حتما به شهادت 

 نه سه

 !زن

 :فرنوش با چشم هایی گشاد شده نگاهم کرد و گفت
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نه..!. آخه... پس... اصال تو این چیزها رو از کجا می -

 دونی؟

 :سری تکان دادم و گفتم

- یه این قدر پایان نامه نوشتم و سمینار تنظیم کردم که  

 اطالعات

پراکنده ای از رشته های مختلف دارم... و من فکر می کنم 

 اگه

الناز و محمد به موقع خبردار نشدن ما حتما باید با فرنام 



 .بریم

 نیم نگاهی به راحیل کردم که عالیمی شبیه به سکته ی خفیف

 :در چهره اش به چشم می خورد. با لحنی اطمینان بخش گفتم

- ضیح می دم... قول می دمهمه چیز رو برات تو ! 

و نگاهی به فرنوش کردم که سمت دیگر خانه وا رفته بود. 

 آهی

 :کشیدم و گفتم

 ما تالش مون رو می کنیم ولی عاقالنه ش اینه که همه ی-

 .احتماالت رو در نظر بگیریم

فرنوش خنده ای عصبی سر داد و زیرلب حرفم را تکرار 

 :کرد

- ه نریم... ولی خب... به عاقالنه..!. عاقالنه اش اینه ک

 چیزی که

441 

  رقصنده با تاریکی 

 . ...ممکنه به دست بیاریم می ارزه... گور بابای عقل

 خواستم بگویم چیزی به دست نمی آوریم... تنها قرار است

 جلوی

یک اتفاق را بگیریم اما... بی خیالش شدم. باید قبول می 

 کردم

انجام این نقشه کامال با هم فرق که انگیزه ی من و فرنوش از  

 !می کند



یک ربع بعد فرنوش از خانه بیرون زد تا به دیدن یاشار 

 .برود

 هیچ

 خبری از الناز و محمد نشده بود و با هر دقیقه ای که می

 گذشت

 تپش قلبم شدت می گرفت. احساس می کردم زمانی که شب

فرا برسد و هوا تاریک شود ممکن است از شدت اضطراب 

هب  

 جنون برسم. سعی کردم ذهنم را منحرف کنم... و ماجرا را

 برای

راحیل توضیح بدهم... اگر قرار بود او را قاطی این ماجرا 

 کنیم
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حقش بود که از همه چیز سردربیاورد... و از همه مهمتر... 

 باید

می  حقیقت را در مورد حضور مهدی در زندگی اش متوجه

 .شد

پس لپ تاپ را جلو کشیدم. رو به راحیل که با دهانی نیمه 

 باز

 روی مبل نشسته و به نقطه ای نامعلوم خیره شده بود کردم و

 :گفتم



 !بیا اینجا راحیل! باید یه چیزی نشونت بدم-

 :باالخره لپ تاپم روشن شد. نفس راحتی کشیدم و گفتم

- ... کیارشمن همیشه می دونستم یه جای کار این مردک  

 .شمس... می لنگه. خدا رو شکر که می تونم ثابتش کنم

 . ...در کمال تعجبم ویندوز باال نیامد

 قلبم در سینه فرو ریخت. راحیل با قدم هایی آهسته خودش را

 کنارم رساند. دست های یخ زده ام روی کیبورد به پرواز

 ...درآمد

 . ...نه... این ممکن نبود

تراحیل با لحنی تلخ گف : 
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 االن قراره چی رو روی لپ تاپت ببینم؟-

 ...خون در رگ هایم یخ زد... این طبیعی نبود... اتفاقی نبود

 بالیی

 سر سیستمم آمده بود... در همین چند ساعت... تته پته کنان

 :گفتم

 !نه... نمی... تونه... شمس! کار... خودشه-

ستمم را بیشتر و بیشتر آزمایش کنمقبل از این که سی  

 ...فهمیدم

 انگار بهم الهام شده بود... می دانستم... می دانستم که

 دسترسی



ام را به فایل ها از دست داده ام... و احتماال این کار به قیمت 

 به

 . ...هم ریختن کل سیستمم تمام شده بود... اما

 چطور این اتفاق افتاده بود؟

****** 

را با حرص بیرون داد و گفتراحیل نفسش  : 
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 !من می کشمش! هم مهدی رو... هم شمس رو-

 تو راست می گفتی شراره... حق با تو بود! این پسرها هیچ

 .کار دیگه ای جز بازی کردن با زندگی آدم بلد نیستن

 :اخم کردم و گفتم

- تو دهن من میمن دقیقا کی این حرف رو زدم؟ چرا حرف   

 ذاری؟

اما گوش راحیل بدهکار نبود. بعد از شنیدن ماجراهای 

 کیارش

شمس برای اولین بار در زندگی اش توجهش به همسایه ها 

 را

 به

کلی از دست داده بود، طول و عرض خانه را می رفت و 

 می آمد

 :و فریاد می کشید



دارم براش! از این یکی دیگه نمی گذرم... فکر می کردم -

ن باای  

 بقیه فرق می کنه!! منو بگو دیشب فکر کردم

چه پسر با شخصیت و نجیبیه... نگو کال قصدش چیز دیگه 

 !ایه
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 :مشتی در هوا پراند و با صدایی لرزان گفت

این مردک عوضی، شمس، رو باید این قدر زد که دیگه -

 نتونه

 از

از! مهدی رو فرستاد سراغ من... جاش بلند شه! کثافت حقه ب

 یه

 نفر رو هم برای تو کنار گذاشته بود! تو خوبه عقلت کار می

 !کنه

من بیشعور رو بگو که گولش رو خوردم... آخه یکی با 

 ظاهر

 خوب

 و وضع مالی اون چرا باید سراغ من بیاد؟ قحط دختره مگه؟

 :سری به نشانه ی تاسف تکان دادم و گفتم

- یشه یه راهی برای سرزنش کردن خودمونما خانوم ها هم  

 پیدا



 می کنیم، مگه نه؟ حتی وقتی می دونیم یه نفر آدم فریب کار

برای گول زدن مون از هیچ کاری فروگذار نکرده باز هم تو 

 سر

 .خودمون می زنیم... باز هم عیب رو از خودمون می دونیم

 طرف
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مام معناست... هم دست یه آدم کش بییه بیشعور به ت  

 ...وجدانه

بعد تو می بریش باال... قیافه ش خوبه! وضع مالیش خوبه! 

 من

 !بدم! خاک تو سرت کنن

 :راحیل داد زد

 این وسط به من درس اخالق نده! اصال همین االن زنگ می-

 !زنم وحساب این پسر رو میرسم

تاد... محکم به از جا پریدم و لپ تاپ از روی پایم پایین اف

 میز

 خورد و بعد پخش زمین شد... اگر قبل از این امیدی به کار

 کردنش بود بعد از این اتفاق همان کورسوی امید هم از دست

 :رفت! با لحنی جدی گفتم

تو این کارو نمی کنی! هیچ کار مشکوکی نکن تا تکلیف -

 مون



 امشب مشخص شه! حتی بعد از امشب هم نباید تا یه مدتی به

 روی خودت بیاری. با اولین مسئله ی جدی که پیش اومد

 !شلوغش کن و بهم بزن... ولی نه االن! نه این قدر تابلو
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 جنازه ی لپ تاپم را از روی زمین برداشتم و روی مبل پرت

 :کردم. نفسم را با حرص بیرون دادم و گفتم

- اری رو باهاش بکن که اوناصال می دونی چیه؟ همون ک  

 ...کرد

نقش یه آدم پپه رو بازی کن و از کار و زندگیش سر 

 ...دربیار

 . ...جاسوسی کن. این طوری

یک لحظه مکث کردم. چشم هایم را تنگ کردم و به دیوار 

 رو

 به

رویم زل زدم. این حرف ها چه آشنا به نظر می آمد... 

 بالفاصله

فرنوش برای راضی کردن  به یاد آوردم. این چیزی بود که

 من

 :گفته بود! صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

 !ولش کن! اصال هرکاری دوست داری بکن-

 در همین موقع صدای زنگ بلند شد. در را برای فرنوش باز



 کردم
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 ...و نگاهی به ساعت انداختم. نفس در سینه ام حبس شد

 ساعت

 !شش بود

 فرنوش وارد خانه شد. روی دسته ی مبل نشست و خواست

 کفش

هایش را دربیاورد که چشمش به صورت کبود از خشم 

 راحیل

 :افتاد. به تعجب نگاهی به من کرد و آهسته گفت

 !پس همه چیزو برای راحیل گفتی-

 راحیل با حالتی تهاجمی چند قدم به سمت فرنوش برداشت و

 :گفت

- ! این مردک عوضی رو باید امشب هیچکس جا نمی زنه

 برای

 همیشه سر جاش بنشونیم. چی پیش خودش فکر کرده؟ که ما

 بازیچه شیم؟ آدم می فرسته که بهمون ابراز عالقه کنه؟

 جاسوس
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 می فرسته که سر از کارمون دربیاره؟ حاال خوبه ما یه مشت

 آدم



مین گرم نشوندشعادی و بی آزاریم! باید به ز ... . 

 :راحیل دست به کمر جلوی فرنوش ایستاد و گفت

 اصال ماجرای خانواده ت و کیارش چیه؟-

 فرنوش کفش هایش را جفت کرد. کمرش را راست کرد و

 :گفت

 !شخصیه-

 :راحیل صورتش را توی هم کشید و گفت

چطوریه که تو در جریان ریز و درشت زندگی من و -

 شراره ای

از تو نمی دونیم؟ این چطور همکاریه؟ ولی ما هیچی  

 :فرنوش با لحنی سرد گفت

 مسائل زندگی شراره که مربوط به بچه بازی های دوره ی-

 دبیرستانشه... و مسئله ی زندگی تو هم بچه بازی دوره ی

 !بزرگسالی! قضیه ی من فرق می کنه
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ه هم فشردم... ظاهرا از لب هایم را از شدت عصبانیت ب

 نظرش

 فقط مشکالت خودش مشکل بود... مسائل زندگی ما

 کوچکترین

 اهمیتی نداشت! فرنوش که ظاهرا خشم را در چهره ی راحیل

دیده و متوجه شده بود که راحیل شاید زودتر از ساعت نه 



 شب

 :دست به فن شود بحث را عوض کرد

- سه از اینستاگراممن توی این مدتی که منتظر بودم یاشار بر  

 .محمد تونستم مامانش رو پیدا کنم و یه پیغام براش بذارم

مامانش صبح تا شب پای گوشی و این کانال های تلگرامیه 

 ولی

 خیلی خوب نمی تونه با اینستاگرام کار کنه. براش دایرکت

 گذاشتم و گفتم یه کار واجب با الناز دارم و می شه شماره ی

... ولی بازم به جایی نرسیدم... با این الناز رو داشته باشم و

 که

 خوش شانس بودم و مامان محمد دایرکتم رو جواب داد و

 شماره

 .ی الناز رو پیدا کردم ولی گوشیش کال خاموشه
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نگاهش را از من گرفت و به راحیل داد... هنوز با خشم و 

 غضب

 :نگاهش می کردیم. ادامه داد

 مادر محمد گفت که محمد با دلخوری رفت مسافرت... چون-

 الناز جواب درست و درمونی به محمد هم نداده بود. فرودگاه

 هم

 .نیومده بوده



 :راحیل با حالتی گیج و ویج نگاهی به من کرد و گفت

 مطمئنی تاریخ رو اشتباه نگرفتی؟ نکنه این اتفاق دیشب-

 افتاده

 و ما االن خبردار شدیم؟

چپ نگاهش کردم. دیشب که تمام شمس به همراه امینچپ   

 و

باقی دار و دسته اش مهمانی بود! فرنوش دنباله ی حرف 

 راحیل

 :را گرفت و گفت
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 من انقدر شوکه بودم که متوجه جزئیات نشدم. خب می شه-

 یه

 .نگاه دیگه به فایل انداخت و مطمئن شد

حیل نگاهی خطاکارانه رد و بدل شد. راحیلبین من و را  

 صدایش

 :را صاف کرد و گفت

 .وقتی نبودی یه اتفاق غیرمنتظره ای افتاد-

 :آهی کشیدم و گفتم

 من نمی دونم توی این فایل ها چی بود... سیستمم رو به کلی-

 به هم ریخته. ویندوزم باال نمی یاد و تا االنم نتونستم درستش

 .کنم



ایی گشاد شده نگاهم کرد. دستی به چانه اشفرنوش با چشم ه  

 :کشید و با حالتی متفکر گفت
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 یعنی فایل ها ویروسی بوده؟ خب پس چطوری خودش و-

 امین

 این فایل ها رو استفاده می کردن؟

 :گفتم

 اصال نمی دونم این اتفاق چطور افتاده! فایل مشکلی داشته یا-

 . ...نه

 :راحیل با شک و تردید گفت

 !نکنه فایل ها الکی باشن-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 اون که نمی دونسته قراره گوشیش هک شه... حتی اگه-

 پیشبینیش هم کرده بود از کجا می دونست هکر کدوم فایل رو

برمی داره؟ پس اگه فایل الکی ساخته باشه باید چهارصد 

 گیگ

احتمال عجیبی به نظر می رسه ساخته باشه... که یه کم . 

 احتمال

اینکه فایل ها واقعی باشن ولی به طریقی ازشون محافظت 

 می
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 .شده بیشتره

 :فرنوش ساعتش را نشان داد و گفت

دو ساعت بیشتر فرصت ندارین که تصمیم تون رو بگیرین. -

 با

جافرنام صحبت کردم. هشت شب می رسه این . 

 چیزی نگذشت که هر سه نفرمان مثل مرغ سرکنده در خانه

 شروع به قدم زدن کردیم. فرنوش و راحیل هر کدام گوشی

موبایل شان را در دست داشتند اما نه به کسی زنگ می زدند 

 و

 نه پیغامی می دادند. تنها با حالتی وسواس گونه صفحه ی

 گوشی

عرض اتاق را چک می کردند و در جهت مخالف هم طول و 

 را

 می رفتند و می آمدند. من اما خودم را در آشپزخانه حبس

 کرده

بودم... برای اولین بار در عمرم درجه ای از اضطراب را 

 تحمل

 می
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 .کردم که به بی اشتهایی و حتی حالت تهوع ختم شده بود

 مرتب



آب برای خودم پر و در یخچال را باز می کردم... یک لیوان 

 آن

 را

 .خورده و نخورده در سینک خالی می کردم

 هر چه فکر کردم راه حلی برای هیچ کدام از مشکالتم پیدا

 نکردم... نه خبر کردن الناز، نه پیدا کردن راهی کم خطرتر

 برای

رو به رو شدن با ماجرای آن شب... و نه درست کردن لپ 

 ...تاپم

 ا .

رم نازل شده بود؟ آن لپ تاپ برایمین مشکل آخر از کجا س  

مثل یکی از اعضای بدنم می ماند... وجودش در زندگی ام 

 دقیقا

 همان قدر اهمیت داشت که وجود دست چپم. از فایل هایم بک

 آپ داشتم و می توانستم اطالعاتم را برگردانم... اما فایل های

 در
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ت، پایان نامه ها... فایل های شمس... خدادست ویرایش مقاال  

 !لعنتش کند

 لب هایم را با عصبانیت به هم فشردم. با دیدن آن فایل ها باید

 متوجه می شدم که کیارش شمس قابلیت های ناشناخته ای



 در

 امور کامپیوتری دارد... باید حدس می زدم که دسترسی به

 فایل

هم کردهها همه ی قضیه نیست و شمس فکر بعدش را  ... 

 اشتباه

 شمس این بود که من را دست کم می گرفت و من... نباید

 اشتباه

 !او را تکرار می کردم

 نفهمیدم چه زمانی صدای زنگ گوشی فرنوش بلند شد. با

 نگرانی

از آشپزخانه نگاهی به هال کردم... اگر کیارش باز هم پیگیر 

 می

تشد... این دفعه دیگر نمی شد از یاشار مایه گذاش ... . 
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 :فرنوش اشاره ای به من و راحیل کرد و گفت

 .فرنامه! رسید-

 !با حیرت به ساعت نگاه کردم... وقت رفتن بود

به سرعت به سمت اتاقم رفتم. کشوهایم را یکی پس از 

 دیگری

 به هم ریختم. به سرعت تاپ و جین مشکی رنگم را به تن

 .کردم



و مانتوی مشکی هم برداشتم و از اتاق بیرون زدم.  یک شال

 با

 فرنوش چشم تو چشم شدم که پشت در اتاق ایستاده بود. با

 همان حالت خجالت زده ی آشنایش نگاهم می کرد. دست

 هایش

 :را به هم قالب کرد و لبخندی شرمزده تحویلم داد. گفت

چیزه... شراره... من فرصت نکردم برم خونه. می شه به -

 منم یه

 .لباس تیره بدی؟ فکر کنم بهتره توی چشم نباشیم

 ظاهرا در این زمینه طرز فکر مشابهی داشتیم... اما متاسفانه
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 سایزمان هیچ شباهتی به هم نداشت! نگاه از هیکل درشت

 خودم

 گرفتم و به اندام ظریف فرنوش دادم. گیج و ویج وارد اتاقم

مشد . 

چی باید تحویل این دختر می دادم؟ هیچ فکر نمی کردم 

 روزی

 برسد که فرنوش با آن لباس های مارک دار و چشم گیرش از

 !من لباس قرض بگیرد

در مورد شلوار که اصال نباید فکرش را می کردم... نگاهی 

 به



 مانتوهایم کردم... مانتوی سرمه ای جلو بازم را که هنگام

 مالقات

رش در ادرس فود هال به تن داشتم بررسیفرنوش و کیا  

 ...کردم

 جمع و جورترین مانتویم بود. یک شال زمستانی مشکی و

 ضخیم

 .هم دست فرنوش دادم
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 .موهایمان را با بی دقتی باالی سرمان جمع و جور کردیم

 فرنوش

می  در مانتوی سرمه ای رنگم کامال گم شده بود احساس

 کردم

 آن قدر کوچک است که حتی شالم هم برایش بزرگ است و

 تمام

 .سرش را گرفته

 در همین موقع راحیل با آن تیپ اسپرت و موهای کوتاهش

 وارد

 هال شد. با خودم فکر کردم من با این قد و هیکل چه قدر با

 این

موقعیت بی تناسبم... و راحیل... نه... حال و هوای راحیل 

 هم با



ی که در چشم هایش زبانه می کشید چندان مناسبآن خشم  

 آن موقعیت به نظر نمی رسید! امشب نباید از کنترل کردن او

 .غافل می شدم

 بی هیچ حرفی پا به کوچه گذاشتیم. غروب شده بود... و با

 رسیدن
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 .شب به ماجرای عجیبی که پیش رو داشتیم نزدیک می شدیم

 سعی می کردم حرفی نزنم و دهانم را باز نکنم... چرا که قلبم

 کم

مانده بود از دهانم بیرون بزند! دست هایم را مشت کرده بودم 

 و

 لب هایم را به هم می فشردم اما هیچ چیزی نمی توانست ذره

 ای از استرس شدیدی که به جانم افتاده بود کم کند. پشت سر

گ رفتیم... با خودم فکرفرنوش به سمت لندکروز مشکی رن  

 کردم

ماشین فرنام اصال جمع و جور نیست و با وجود رنگ تیره 

 اش

 . ...کامال به چشم می آید

 .با دلشوره ای که شدت گرفته بود سوار ماشین شدم

حیرت زده به فرنام نگاه کردم... موهایش آن قدر مرتب بود 

 که



 .حتی یک تار مویش هم در خالف جهت قرار نگرفته بود

 لبخندی بی تناسب با .

 .موقعیت تحویلم داد و چال گونه اش را به نمایش گذاشت
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 فرنوش در حالی که دندان ...

 :هایش را به هم می فشرد گفت

 این چه سر و وضعیه؟ مگه داری می ری عروسی؟-

و اشاره ای به تی شرت آستین کوتاه سفید رنگ فرنام و 

لوارش  

 خاکستری روشنش کرد. با دلی خجسته دستبند چرمش را هم

 به دست راستش انداخته بود. با خودم فکر کردم یک دسته

 احمق

برای گیر انداختن شخصی مثل شمس می رویم... آفرین 

 !شراره

 !واقعا که خوب برنامه ای برای شمس ریختی

 :فرنام با حالتی حق به جانب به فرنوش اشاره کرد و گفت

 تو خودت چرا این شکلی شدی؟ چه قدر ژولیده ای؟-

 :فرنوش گفت

 !قراره تو چشم نباشیم-

 :فرنام زیرلب گفت

 !حاال اگه موهاتو شونه می کردی تو چشم نمی اومدی که-
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 فرنوش چشم غره ای نثارش کرد. از مکث شان استفاده و

 راحیل

دم. فرنام با شک و تردید به راحیل را به فرنام معرفی کر

 نگاه

 کرد

 :و گفت

 !دوستتون رو توی زحمت نمی انداختین-

 :فرنوش کوتاه گفت

اگه اوضاع به هم ریخت راحیل از پس اوضاع برمی یاد... -

 یه کم

 !اکشن تر از ما سه تاست

 :فرنام نگاهی عاقل اندر سفیه به فرنوش انداخت و گفت

- ی شناسی؟حریف کی؟ تو کیارش رو نم  

 :بعد با جدیت رو به ما دو نفر کرد و گفت

برنامه اینه... اگه اوضاع به هم ریخت، با تمام وجود فرار -

 می

 !کنیم... با تمام وجود
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 من و راحیل با حالتی متعجب نگاهی رد و بدل کردیم. هنوز

دانستیم و به خیلی چیزها بود که در مورد کیارش شمس نمی  



 نظر می رسید همراهانمان که اطالعات بیشتری در این مورد

 داشتند هم قصد به اشتراک گذاشتنش را نداشتند. فرنام نگاه از

 :چهره های مضطرب ما گرفت و گفت

 خب... لوکیشن کجا هست؟-

 :آهی کشیدم و گفتم

 محل دقیقش که روی لپ تاپ خدا بیامرزم بود... باید دوباره-

ش کنمپیدا . 

 :فرنام اخمی کرد و گفت

 خدا بیامرز؟ تا دیشب که ظاهرا داشتین باهاش کار می-

 .کردین

 :با سر جواب مثبت دادم و گفتم

و امروز دیگه ویندوز باال نمی یاد... هنوز هم نتونستم -

 درستش

 !کنم
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 :فرنوش سری به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت

 !کار کیارشه... اون فایل ها حتما یه مسئله ای داشتن-

 فرنام به سمتم چرخید. با خودم فکر کردم آن قدر از شب قبل

 استرس کشیده بودم که فراموشم شده بود چه چهره ی

 دلنشین

 :و بانمکی دارد. گفت



 ناراحت شدم اینو گفتین... امیدوارم سر اطالعات شخصی-

 !خودتون بالیی نیومده باشه

راحیل سرش را به دستش تکیه داد و با بی قراری زیرلب 

 :گفت

 !وای چه قدر حرف می زنین-

 ظاهرا صدایش به گوش فرنام رسید. حالتی جدی به خودش

 :گرفت و گوشی موبایلش را به دستم داد. گفت

 می تونین آدرس رو روی نقشه پیدا کنین؟-

 یک بار دیگر گوشی موبایلم را بیرون کشیدم و مشخصات
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 جغرافیایی محل را چک کردم. خیلی زود لوکیشن را روی

 گوشی

 :فرنام پیدا کردم. فرنام گوشی را از دستم گرفت و گفت

 بابت لپ تاپ تون متاسفم واقعا... قرار نبود شما لطفی به ما-

 بکنین و این اتفاق بیفته. اگه خودتون نتونستین درستش کنین

ن یه نفر آشنا دارمم . 

 اخمی ظریف روی پیشانی ام نشست... هیچ وقت نمی دانستم

 از

 حرف های فرنام چه برداشتی باید بکنم. با شک و تردید

 نگاهش

 :کردم و گفتم



 ممنون... ولی من که نمی تونم لپ تاپم رو با اون حجم از-

 !اطالعات شخصی دست کسی که نمی شناسم بدم

ن نگاهش را به من داد و گفتفرنام از آینه ی ماشی : 

 .آشناست خانوم! جای نگرانی نداره-
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 :راحیل با کالفگی وسط حرف مان پرید و گفت

 واقعا فکر نمی کنین امشب کارهای مهمتری داریم؟ نشستیم-

 تو ماشین و شماها یه جوری گپ می زنین انگار قراره بریم

 !گردش شبانه

نام سری تکان داد و گفتفر : 

 !بله بله...! چشم-

 :اما دوباره از آینه نگاهش را به من داد و گفت

 .اما شراره خانوم... ما رو از نتیجه بی خبر نذارین-

 چیزی نگفتم... یاد قضیه ی شماره گرفتنش و لوکیشن

 خواستنش افتادم... هر بار نشان می داد که نیت پشت حرف

دم نیست و در آن لحظه هم ذهنمهایش آن چه فکر می کر  

 خسته تر از آن بود که حتی بتواند حدسی بزند. فرنام نگاهش

 را

به گوشی داد... گوشی را عقب برد... جلو آورد... حیرت 

 زده

 دستی
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 :به صورتش کشید و گفت

 . ...نه... این نمی تونه درست باشه-

یخت... از چی حرف می زد؟ ممکن بود قلبم در سینه فرو ر

 که

 مختصات جغرافیایی مربوط به قرار مالقاتشان نباشد؟ انگشت

 هایم را در هم قفل کردم. فرنام گوشی موبایلش را به سمت

 :فرنوش گرفت و گفت

 تو می دونستی قرارشون اینجاست؟-

 :فرنوش نگاهی گذرا به گوشی فرنام انداخت و گفت

- شه؟قراره اینجا کجا با  

فرنام برای چند ثانیه به فرنوش زل زد... و بعد بی هیچ 

 حرفی

 ماشین را روشن کرد. از ذهنم گذشت فرنام چیزهایی می داند

 . ...که حتی فرنوش هم در جریانش نیست

 یک دستم را جلوی دهانم گرفتم... تا مطمئن شوم قلب بی

 قرارم
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ن نمی زند! و نگاهم را به فرنام دادم... اشتباهاز دهانم بیرو  

 نکرده

 بودم... فرنام خیلی کمتر از آن چه باید نقشه ی گوگل را نگاه



 می کرد... انگار می دانست باید به کدام سمت برویم. خواستم

 جلوی خودم را بگیرم... دهانم را ببندم و از ال به الی حرف

ی از جایی که فرنوشهایشان آن چه می خواستم را بفهمم ول  

سرش را به دسش تکیه داده بود و به نظر می رسید میل 

 ندارد

 :با کسی صحبت کند رو به فرنام کردم و گفتم

 می دونین داریم کجا می ریم؟-

فرنام گوشی موبایلش را با آن صفحه ی خاموشش باال گرفت 

 و

 :نشانم داد. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- ینه که اونجا رو می شناسین؟بله... ولی... منظورم ا  

 فرنام با خونسردی اعصاب خردکنی پشت ماشینی حرکت می

 کرد که خیابان را با سرعت پایینش بند آورده بود... نه سبقت

می گرفت... نه بوق می زد و نه انگار این قضیه روی 

 اعصاب و
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والنی که من را از روانش تاثیری داشت. بعد از مکثی ط

 رسیدن

 :به جواب سوالم به کلی ناامید کرد گفت

 خیلی سال پیش اون دور و برا رفتم... قبل از این که برم-

 ...آلمان



 !کیارش اونجا... چطوری بگم؟ کار می کرد

با خودم فکر کردم در آن جای دور افتاده و پرت و پال چی 

 کار

ری بزند. فرنوش می کرد؟ فرنام مهلت پیدا نکرد حرف بیشت

 با

 :بی حوصلگی رو به او کرد و گفت

 آخه چه ربطی به اونجا داره؟ مگه دیوانه ست الناز رو ببره-

 اونجا؟

 چی داری می گی؟

 :فرنام با حرارت بیشتری گفت

اونجا االن متروکه ست... خودت گفتی چند سال بعد درش -

 رو

 !تخته کردن

 :فرنوش گفت
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خب برای چی باید الناز رو ببره اونجا؟ قحط جاست توی -

 این

 شهر؟

 :فرنام گفت

 ما که نمی دونیم ماجرای الناز اصال چی هست! شاید مربوط-

 . ...باشه... شاید در اون مورد چیزی می دونه و



 :فرنوش دستش را در هوا تکان داد و با عصبانیت گفت

- .. تموم شد و رفتای بابا! گذشت دیگه اون روزها. ! 

 :فرنام با جدیت گفت

 تو هیچ وقت نخواستی قبول کنی که اون کار تا چه حد براش-

 اهمیت داشت... می دونستی... اما از عمد می خواستی که

 نادیده

 .ش بگیری

 فرنوش آهی کشید و چیزی نگفت. راحیل خودش را به سمتم

 :کشید و در گوشم گفت

 اینا چی می گن؟-
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 :شانه باال انداختم و صادقانه گفتم

 !هیچ نظری ندارم-

 اما سعی کردم کلمه ی به کلمه ی حرف هایشان را به ذهنم

 بسپرم... باید قبول می کردم که این داستان مثل پازل می ماند

 و تنها با گذشت زمان قطعات پیدا و با هم جفت و جور می

 .شود

ه کیارش از شغل دانشجویی اش گفته بود... به خاطر آوردم ک

 از

شغلی که به سرش زده بود تحصیل را به خاطرش رها کند... 

 و



 . ...فرنام گفته بود که آن شغل برای کیارش اهمیت داشته

 چشم هایم را تنگ کردم... کیارش گفته بود خانه اش را با

 درآمد

ودم کار دانشجویی اش خریده... و من با خودم فکر کرده ب

 فقط

 با زدن آشپزخانه و فروختن مواد می توانسته چنین درآمدی

 داشته باشد... هرچند به آن نقطه ی پرت از شهر می آمد که

 مناسب چنین کاری باشد اما نه... بعید می دانستم ماجرا این
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 باشد... کیارش مواد نمی فروخت... اطالعات می فروخت و

 پیش

از آن... پیش از آن چه می کرد؟ چه کاری که درآمدش آن 

 قدر

 . ...باال بود

 انگار در آن کار برای فرنوش نکته ی آزاردهنده ای وجود

 ...داشت

 هر بار می گفت که آن روزها گذشته... اما شاید حق با فرنام

 ...بود

شاید آن روزها هیچ وقت نگذشت و الناز هم چیزی در 

 موردش

ست... شاید به همین دلیل همگی به سمت آن مقصدمی دان  



 می

 . ...رفتیم

 .با پشت سر گذاشتن هر خیابان ضربان قلبم باالتر می رفت

 دهانم

 کامال خشک شده بود. هیچ کدام حرفی نمی زدیم. با چشم

 هایی

 هوشیار و گشاد شده به خیابان زل زده بودیم. کم کم از شهر
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 خارج شدیم... دیگر نه عابر پیاده ای به چشم می خورد و نه

ساختمانی... جاده بود و ماشین هایی که به سرعت از کنار 

 هم

 رد می شدند. چراغ های ماشین فرنام تاریکی جاده را می

 ...شکافت. احساس می کردم گوش هایم از صدای قلبم پر شده

م باورم نمی شد کهنگاهم به جاده خشک شده بود... خودم ه  

 چنین تصمیمی گرفتم... که این سه نفر را با خودم همراه

 ...کردم

 و آیا ما واقعا موفق می شدیم کاری از پیش ببریم؟

 در آن شب تابستانی ناگهان احساس سرما کردم. دست هایم را

 به بازوهایم کشیدم. تنها می توانستم بعد از این تمام خطراتی

عد از تمام بحث و جدال هایمان امیدوارکه به جان خریدیم، ب  

باشم که چیزی به دست می آوریم... و اگر از دست می 



 ...دادیم

 باید چی کار می کردیم؟

 :در همین موقع راحیل گفت

 فقط منم که جونم داره باال می یاد؟-
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جان خواستم بگویم که من هم کم مانده که از شدت استرس  

 به

 :جان آفرین تسلیم کنم که راحیل با حرص ادامه داد

 !یه کم گاز بدین بد نیستا-

 متوجه شدم که منظورش به رانندگی فرنام بوده... فرنام با

 حالتی

 :متعجب سر چرخاند و رو به راحیل گفت

 !خانوم! اتوبان محدودیت سرعت داره-

به راحیل فقط چپ چپ نگاهش کرد... وقتی فرنام سرش را  

 :سمت جلو چرخاند راحیل زیرلب گفت

 می ترسه ماشین قشنگش خش برداره یا رفته آلمان مثال-

 خیلی

 برای خودش آدم شده؟

 :سقلمه ای به راحیل زدم و آهسته گفتم

 !تقصیر فرنام نیست ها-
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خشم یک بار دیگر در نگاه راحیل زبانه کشید. از حرفم 

مانپشی  

 :شدم و خودم را عقب کشیدم. راحیل با لحنی عصبی گفت

 !سر به سر من نذار شری-

 !به شدت از همراه کردن راحیل با خودمان پشیمان بودم

 معموال

بعد از به هم زدن با پسرها افسرده می شد و حتی گریه 

 زاری

 راه

می انداخت... اما انگار ضربه ای که مهدی و شمس به او 

 وارد

ند سنگین تر از این حرف ها بود... به کل روانش کرده بود

 را به

هم ریخته بودند. چیزی نگذشت که فرنام سرعتش را کم کرد 

 و

راهنما زد. از یک بریدگی به سمت راست پیچیدیم و وارد 

 جاده

ای فرعی شدیم... و بعد یک خیابان فرعی... و یک فرعی 

 ...دیگر

تر می شد... عاقبت  خیابان به خیابان راه باریک تر و تاریک

 به



 راهی خاکی و پر تپه چاله رسیدیم... دیگر هیچ روشنایی جز

 چراغ ماشین به چشم نمی خورد. فضا آن قدر سنگین بود که
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 حس کردم دستی نامرئی روی قفسه ی سینه ام نشست و نفس

 :کشیدن را برایم ناممکن کرد. راحیل زیر لب گفت

 اینجا دیگه چه جهنم دره ایه؟-

فرنوش که انگار وحشت برش داشته بود خودش را جمع کرد 

 و

 :هول زده گفت

 !یه دفعه چراغ به چراغ کیارش درنیایم؟-

فرنام که انگار آن راه کوچک ترین خدشه ای به خونسردی 

 اش

 :وارد نکرده بود گفت

- یه جا  فکر نمی کنم کیارش از این راه بیاد... همه مون به

 می

 . ...رسیم ولی از راه های مختلف

با خودم فکر کردم همه چیز از پشت کامپیوتر به شکل 

 دیگری

ست... مثال آن راه های زرد و قرمز روی نقشه ی گوگل 

 هیچ

 این



فکر را به سرم نیانداخته بودند که آن چه پیش رویمان قرار 

 می
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ند تا این حد وحشتناک باشد. بی اختیار رویگیرد می توا  

 صندلی

 :خودم را به سمت راحیل کشیدم که هنوز زیرلب غر می زد

 . ...چشم چشم رو نمی بینه-

فرنوش با صدایی که با موجی از اضطراب به لرزه درآمده 

 بود

 :گفت

 چطوری از اینجا به پلیس زنگ بزنیم؟ آنتن داریم؟-

 :فرنام سری تکان داد و گفت

 فعال که اینترنت من خیلی ضعیفه ولی قدیما اون طرفا آنتن-

 .درست و حسابی نداشت

من و راحیل نگاهی وحشت زده رد و بدل کردیم. فرنوش 

 ادامه

 :داد

اگه زنگ زدیم بگیم خودمون اینجا چی کار می کردیم؟ -

 انقدر

 !جاش پرته که تا برسن طرف هفت کفن می پوسونه

ز دلهره آوری بی لرزش و صاف فرنام با صدایی که به طر



 به نظر
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 :می رسید گفت

 چون اینجا جاییه که یه آدم عاقل برای کشتن یه نفر انتخابش-

 . ...می کنه

 نفس در سینه ی هر سه نفرمان حبس شد. سکوتی سنگین

 میان

مان برقرار شد. هر کدام نگاه وحشت زده یمان را به یک 

تجه  

 دادیم... همه ی آن وحشتی که با دیدن آن فایل به جانم افتاده

 !بود بی جا بود... وحشت واقعی اینجا بود

 چیزی نگذشت که راه خاکی به پشت محوطه ی عجیب

 ساختمانی ختم شد...تا چشم کار می کرد تپه های خاکی و

اسکله های ساختمانی بود... فرنام با سرعت بسیار کمی از 

 رو به

یکی دو اسکله گذشت... گوشم از صدای ظریف خش روی 

 خش

چرخ ماشین به روی زمین خاکی پر شد. به نظر می رسید 

 قرار

 بوده زمانی آن جا مجتعمی بنا شود اما پروژه متوقف و

 ساختمان
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 ها نیمه کاره رها شده بود. خودم را جلوتر کشیدم و چشمم به

گودبرداری و رها شده ای افتاد که باعث شد قلبممحوطه ی   

 در

 چون "سینه ی فرو بریزد... حرف فرنام در گوشم تکرار شد 

 اینجا

 "جاییه که یه آدم عاقل برای کشتن یه نفر انتخابش می کنه
 آب

 .دهانم را به زحمت پایین دادم

فرنام ماشین را در خطرناک ترین مکان ممکن... میان یک 

 تپه

اکی و زمین گودبرداری شده پارک کرد. فرنامی عظیم خ  

 :کمربندش را باز کرد و گفت

 !پیاده شین-

 :فرنوش سریع به سمتش چرخید و گفت

 چی داری می گی؟-

 :فرنام اشاره ای به ماشین کرد و گفت
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 با این ماشین که قرار نیست تا کنار شونه ی جناب شمس-

 !بریم

چشمه... هر کدوم یه طرف پخش می شیم... این شکلی تو  



 .مطمئن تره

 :نگاهی به صفحه ی گوشی ام کردم و گفتم

خب... متاسفانه حق با شما بود... اینجا اصال سرویس نمی -

 !ده

فرنوش که در همان تاریکی هم مشخص بود که رنگ به 

 چهره

 :ندارد گفت

 چطوری به پلیس زنگ بزنیم؟-

گرفته گفتراحیل با صدایی  : 

این برنامه از این احمقانه تر نمی شه! اصال کجا رو باید -

 زیر

 نظر

 بگیریم؟ اینجا خیلی بزرگه... و احتماال خطرناک! من که

 مخالفم

 !از هم جدا شیم
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فرنام دست هایش را برای ساکت کردن مان باال آورد و 

 :گفت

- ... ولی خب! چاره ای هم نیست... شما می دونم... می دونم

 که

می دونین با کی طرفیم! مسلما اونم به این چیزها فکر کرده 



 که

اینجا رو انتخاب کرده... ولی من حس می کنم حاال که 

 انتخاب

 .این محل اتفاقی نبوده پس بقیه ش هم نمی تونه اتفاقی باشه

 یه کم اون طرف تر یه ساختمون جمع و جور یه طبقه ست

 که

یه جورایی حکم استراحت گاه رو برای سرکارگرها داشته... 

 اما

 از

اون جا پله می خوره و می ره پایین... من نظرم اینه که دور 

 و

 بر

اون ساختمون پخش شیم. متاسفانه اصال امکانش طوری 

 نیست

 که بتونیم واردش بشیم... فقط یه راه ورود و خروج داره و

 طوری

الع کسی که تو طبقه اوله کسی از طراحی شده که بدون اط

 پله

 .ها پایین نره. پس مجبوریم دور و بر ساختمون باشیم
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 :راحیل خودش را روی صندلی جلو کشید و گفت



 بعد اگه توی ساختمونه دخل الناز رو بیارن چی؟ ما که این-

م؟طوری چیزی نمی بینیم! چی رو قراره گزارش کنی  

 :گفتم

 .قرار نیست طرف بمیره و بعد ما گزارش کنیم-

 :فرنام دستی به چانه اش کشید و گفت

 باید همین که فعالیت مشکوکی دیدیم برگردیم سمت-

 ...ماشین

 .از اینجا دور شیم و زنگ بزنیم

 :صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

 !چه قدر یه جوریه این نقشه-

 :فرنام شانه باال انداخت و گفت

 !چیز بهتری اگه به ذهن کسی می رسه من سراپا گوشم-

 اما کسی حرفی نزد... نمی توانستیم وارد ساختمان بشویم و

 نمی
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 توانستیم از آن جا با پلیس تماس بگیریم... چاره ی دیگری

 نداشتیم. پس درهای ماشین را باز کردیم تا پیاده شویم. من

ر راحیل خارج شدم... در سمت من به بخشپشت س  

 گودبرداری

 ...شده باز می شد که با فکر کردن بهش قلبم فرو می ریخت

 اگر



جسد کسی را آن جا می انداختند و با کمی خاک رویش را 

 می

 . ...پوشاندند

 به خودم لرزیدم. انگشت هایم را در هم قفل کردم تا لرزش

 شان

زان به دنبال فرنام راه افتادیمرا متوقف کنم. با قدم هایی لر ... 

 فرنام گام های بلند برمی داشت... مطمئن و مثل همیشه

 . ...خونسرد

 گوش به خرش خرش قدم هایمان سپردم... چند ساختمان نیم

 ساخته را پشت سر گذاشتیم تا به قسمت مرکزی مجتمع
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به دور میدانی ساخته شده بودندرسیدیم... انگار ساختمان ها   

 که نه نمایی داشت و نه ساختمانی... فرنام در گوشه ی چپ

 میدان ساخته نشده به ساختمانی کوتاه و خرابه اشاره کرد و

 :گفت

 اونجاست! خب! می تونیم دو تا دو تا پخش شیم که کسی هم-

 !نترسه

 :فرنوش سریع خودش را به راحیل چسباند و گفت

- این طرف می مونیم... شما دو تا برین اون من و راحیل  

 ....طرف

راحیل که از میزان صمیمیت ناگهانی فرنوش تعجب کرده 



 بود

خواست خودش را کنار بکشد اما فرنوش شده بود آهنربایی 

 که

 به شدت به بار مخالفش، راحیل، تمایل داشت. نگاه چپی به

 :فرنوش بستم و گفتم

- تو بچسبی بهش؟ من راحیل رو با خودم اوردم که  

 :فرنوش انگشت اشاره اش را برایم تکان داد و گفت
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 ببین من تازه فهمیدم دوستم تمام مدت یه آدم خالف-

 !کار بوده و االن ضعف دارم! به خودم مسلط نیستم

 :راحیل غرید

همه مون تو این لحظه از خالف کار بودن جناب شمس -

 خیلی

شحالیمخو ! 

 :من اشاره ای به هیکلم کردم و گفتم

 من چاقم! تا از اون سمت به سمت ماشین قل بخورم همه-

 عالم

 !و آدم منو می بینن

 .استداللم چنان قوی بود که دهان فرنوش تقریبا بسته شد

 فرنام

 :به سمتم چرخید و گفت



 خانوم این چه حرفیه؟ چاق چیه؟ هیچ وقت این حرف رو-

 !نزنین

ی رضایت مندانه روی لبم نشست... اگر قرار بود چاقی لبخند

 ام

486 

  رقصنده با تاریکی 

 !این طوری مفید واقع شود حاضر بودم همه جا جارش بزنم

 فرنام

 :ادامه داد

 ...خب شما و فرنوش با هم این سمت بمونین... من و راحیل-

. 

ه صدایهر سه نفر برای اعتراض دهان مان را باز کردیم ک  

 خرش

 ...خرش الستیک های ماشینی را از پشت سرمان شنیدیم

 رسیده

 . ...بودند

 نفس در سینه ی هر چهار نفرمان حبس شد. هم زمان سکوت

 کردیم... صاف سرجایمان ایستادیم... خشک شدیم... و با فرو

ریختن قلب مان به خودمان آمدیم... هر چهار نفر در حالی 

 که

سبقت بگیریم به سمت اولین ساختمانسعی می کردیم از هم   

نیم ساز دویدیم... فرنوش سعی می کرد من را با آرنجش 



 کنار

 بزند و خودش را جلو بکشد. من که خیلی زود به نفس نفس
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 افتاده بودم کمی عقب افتادم... فرنام از پشت

 :گفت

 !بدو! فقط بدو-

سیدیم... سقف یک طبقه از ساختمانبه نزدیکی ساختمان ر  

زده شده بود... راحیل که به طرز قابل توجهی از همه چابک 

 تر

بود به سرعت از پله های سیمانی باال رفت و وارد طبقه ی 

 اول

 شد. سریع خودش را پشت یکی از تیرآهن ها کشید. فرنوش

 پشت سرش پله ها را باال رفت و با آن اندام ظریفش کامال

 پشت

از تیرآهن ها مخفی شد. همین که به پله ها نزدیک شدم یکی  

 :فرنام زمزمه کرد

 !دیره... رسیدن-

 و هر دو به سمت تپه ی خاکی شیرجه رفتیم و پشتش پناه

 گرفتیم... چنان این کار را با هیجان انجام دادم که سرم با تپه
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به روی صورتم سراریز اصابت کرد و خاک از روی تپه 



 .شد

 سریع

چشم هایم را بستم... گرد و خاک با هوایی که حریصانه به 

 ریه

 هایم می کشیدم قاطی شد... سریع شالم را جلوی دهانم

 .گرفتم

 خش خش الستیک ها متوقف شد. صدای باز و بسته شدن در

 ماشینی را شنیدم. پشت دست آزادم را به صورتم کشیدم و

 پلک

خاک پاک کردم. چشم هایم را باز کردم. سرم را هایم را از  

 کمی

از تپه فاصله دادم... ماشین شاسی بلند سیاه رنگی با فاصله 

 از

 ما

 ...و نزدیک به ساختمان یک طبقه ی خرابه متوقف شده بود

 سه

 مرد سیاه پوش از ماشین پیاده شده بودند. دو نفرشان خیلی

سوم سرش را  رسمی دو طرف ماشین ایستاده بودند و مرد

 در
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 . ...گوشی موبایلش فرو برده بود



قلبم با هیجان در سینه می زد... چشم هایم درشت و درشت 

 تر

 می شد... مرد سوم قد بلند و چهارشانه بود... در ایستادنش،

 نگاه

 .کردنش به گوشی موبایلش ابهتی عجیب به چشم می خورد

سیاه پوش بی آن که گوشی موبایلش را پایینعاقبت مرد   

 بیاورد

 سرش را بلند کرد... چرخی زد و در نور ضعیف موبایلش

 توانستم

 صورتش را ببینم... کیارش شمس... با آن چشم های سیاه و

 براقی

 . ...که مثل چشم گرگ تاریکی را می شکافت

موهایش را با همان ژست آشنا باال داد. از همان فاصله هم 

یم  

 توانستم تشخیص بدهم که کت و شلوار اسپرت مشکی به تن

 دارد. برای اجرای نقشه ی شومش خیلی اتوکشیده ظاهر شده
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بود... اگر فایل الناز را نخوانده بودم فکر می کردم برای 

 شرکت

 در یک مهمانی شبانه قدم به آن جا گذاشته

 سرم را به سمت .



نام کشیدم و زمزمه کردمفر : 

 . ...منتظرن-

 فرنام با حرکت سر جواب مثبت داد. بدم نمی آمد نگاه دقیق

 تری به دو نفر دیگر بیاندازم و ببینم از دوستان کیارش هستند

 که همیشه دورش حلقه می زنند یا کسانی که تا به آن روز

 ندیده

لو ام... اما این قضیه آن قدر اهمیت نداشت که به ریسک 

 رفتن

 مان بیارزد. پس خودم را بیشتر پشت تپه کشیدم. از طرف

 دیگر

 با همان نیم نگاه متوجه شدم که هم قد کیارش اند و کیارش از

 تمام دوستانش یک سر و گردن بلندتر بود. پس در کمال

 تعجب
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دیگری خبری از امین نبود... نه مهدی... و نه هیچ آشنای ... 

. 

 سعی کردم پیش خودم پیش بینی کنم که این اتفاق چطور

 می

 ...افتد... الناز از خدا بی خبر با یک ماشین به آن جا می آید؟

 در

 آن صورت ماشین فرنام را نمی بیند؟ مشکوک نمی شود؟ اگر



 . ...بشود که چه بهتر

 یا ممکن است که از قبل دست شان به الناز رسیده باشد و این

 منطقه را برای پایان دادن به نقشه یشان انتخاب کرده باشند؟

هیچ بعید نبود... الناز گوشی موبایلش را جواب نمی داد... 

 برای

 . ...بدرقه ی محمد به فرودگاه نرفته بود

 خواستم سرم را به سمت فرنام کج کنم و چیزی در

بگویم که حس کردم کیارش شروع به صحبت کرده. 

 بالفاصله

ا به سمت مخالف فرنام کشیدم و گوش هایم را تیزسرم ر  

 .کردم
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 :صدای ضعیف کیارش را شنیدم که گفت

 !اطراف رو بگردین ببینین خبری نباشه-

 قلبم در سینه فرو ریخت. لب هایم را به دندان گرفتم و بی

 اختیار

یدم که به دنبالسرم را کمی بلند کردم و مرد قد بلندی را د  

 اظهارات جناب شمس در جهت مخالف ما به سمت ساختمان

 ها

 رفت... و مرد دیگر روی پاشنه ی پا چرخید. سریع خودم را

 پایین



 کشیدم... مرد مطمئنا به سمت ما می آمد... همین را کم

داشتیم... که همراه های جناب شمس گوش مان را بگیرند و 

 از

ام زمزمه کردپشت تپه بیرون بکشند. فرن : 

 !باید بریم-

 وحشت زده به ساختمان نیم سازی که مخفی گاه راحیل و

 :فرنوش بود اشاره کردم و گفتم
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این دو تا رو چطوری خبر کنیم؟ نمی تونن به همین راحتی -

 از

 !باال بیان پایین

از روی  فرنام انگشت اشاره اش را به بینی اش فشرد. خاک

 تپه

 به روی لباس روشن و موهایش سرازیر شد. در چشم هایش

 برق

 عجیبی می دیدم که در تضاد با خونسردی آشکار در رفتارش

بود. با سر اشاره ی ضعیفی به مخفی گاه راحیل و فرنوش 

 .کرد

 به زحمت در آن تاریکی سایه ی سیاه آن دو نفر را دیدم که

له می گرفتند و به سمتآهسته و آرام از تیرآهن ها فاص  

 قسمت



 داخلی ساختمان می رفتند. هیچ بعید نبود که ساختمانی به

 آن

عظمت با پله های سیمانی دیگری به سمت دیگر ساختمان 

 راه

 .داشته باشد
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 لب هایم را با نوک زبان تر کردم... خب... راحیل و فرنوش

 دررفته

ن و فرنام... گیر افتاده بودیمبودند... و م ! 

دست های خاکی ام را مشت کردم. نگاهم در تمامی جهات 

 می

چرخید و دنبال راه فراری بودم. ضربان قلبم اوج گرفت... 

 صدای

 خش خش قدم های کسی را می شنیدم که نزدیک و نزدیک

تر می شد... پلک هایم را بستم. قلبم به حال خودش نبود... 

 می

را به زودی می دید... و بعد بیرون مان می دید... ما 

 کشید...و

 چشم های سیاه شمس که با دیدن مان برق می زد... با

 لبخندی

 . ...شوم



 در همین موقع صدای ظریف و دخترانه ای از سمت دیگر به

 :گوشم رسید

 !تنها نیستیم-
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در سینه ام حبس کردمچشم هایم را بی اختیار باز و نفس  . 

 صدا

 . ...از جهت مخالف ما آمده بود

 صدای قدم هایی که به ما نزدیک و نزدیک تر می شد ناگهان

 متوقف شد. سکوتی سنگین حکم فرما شد. گردن خشک شده

 ام را به زحمت به سمت فرنام چرخاندم و به او نگاه کردم که

یمثل من با اخمی ظریف سر جایش خشک شده بود. صدا  

 :خونسرد و عمیق شمس را شنیدم

 خوبه... چون ما هم تنها نیومدیم! ولی... قرار نبود جات رو-

 عوض

 .کنی

 صدای دختر حاال از نزدیکی جایی که شمس ایستاده بود به

 :گوش می رسید که بی توجه به او حرفش را ادامه می داد

 یه لندکروز مشکی... ظاهرا از جاده ی فرعی اومده بود این-

ت... خواستم جامو عوض کنم و ببینم دم کدوم بلوک رفتهسم  
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 . ...ولی



 صدای حبس

 شدن نفس در سینه ی فرنام را شنیدم

 صدای قدم های مردی که به ما نزدیک بود

 .به گوشم رسید که یک بار دیگر به سمت شمس می رفت

 نفس

شمس با همان صدای حبس شده ام را آهسته بیرون دادم.  

 عمیق

 و آرامش که حاال کمی شوخی و خنده هم در آن موج می زد

 :گفت

کسی که راه فرعی رو بلد باشه جای دیگه ای به جز اینجا -

 سر

 .و کله اش پیدا نمی شه

من و فرنام نگاهی مشکوک رد و بدل کردیم... نتوانستم 

 جلوی

خودم را باال وسوسه ای که به جانم افتاده بود را بگیرم. کمی  
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 کشیدم و به منظره ی پیش رویم نگاه کردم. مرد قوی هیکل و

 سیاه پوش پشتش به ما بود و به سمت کیارش شمس می رفت

 که در نور چراغ های روشن ماشین شاسی بلند همان طور

 باابهت

ت و خونسرد به نظر می رسید. دختر ظریف و زیرنقشی دس



 به

سینه در برابر کیارش ایستاده بود... نگاهم برای لحظه ای به 

 دم

 . ...اسبی آشنایش خشک شد

 ناخن هایم را کف دستم فرو بردم. سرم را دزدیدم و

 :آهسته گفتم

 !این که النازه-

 الناز نه دست بسته به آن جا آورده شده بود... نه جایی گیر

 افتاده

شمس کامال آشنایی دارد وبود. به نظر می رسید با کیارش   

 هیچ
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 وحشتی از آن جا بودن ندارد. قلبم یک بار دیگر به تپش

 ...درآمد

آن جا چه خبر بود؟ ماجرا چیز دیگری بود یا الناز از اتفاقی 

 که

در شرف وقوع بود اطالعی نداشت؟ به خاطر آوردم که 

 کیارش

زندگی ما نفوذ کرده بود... به راحتی چطور آرام و آهسته به  

 یاشار

و آرمین را با جذابیتش مرید خودش کرده بود... اعتماد 



 راحیل

 را به دوستش جلب کرده بود... مردی مثل او نیازی نداشت

 الناز

را دست بسته تحویل بگیرد... سر طعمه را قطعا در حالی 

 می

 .برید که کامال به شکارچی اش اعتماد کرده

انم را به زحمت به گلوی خشک شده ام فرستادمآب ده . 

 زانوهایم

از نشستن در آن حالت روی زمین ناهموار درد گرفته بود... 

 یک

 بار دیگر خودم را به سمت فرنام کشیدم و سوزش را در

 زانوهایم
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 :حس کردم. صورتم را توی هم کشیدم و آهسته گفت

- م و آهسته از اینجا بیرون بزنیم... تا اینجان فاصلهبهتره آرو  

 !بگیریم ازشون

 :فرنام با حالتی متعجب زمزمه کرد

 !هنوز کار مشکوکی نکردن که گزارش بدیم-

 :حق با او بود... سری تکان دادم و آهسته گفتم

 !آره... ولی... بریم توی ماشین... اونجا با هم تصمیم بگیریم-

ردن نداشت. آهسته گفتفرنام اما قصد جم خو : 



 . ...این که با الناز خیلی هم رفیقه-

 :این بار من بودم که به او چپ چپ نگاه می کردم و گفتم

 تو کیارش شمس رو نمی شناسی؟-

 :صدای کیارش که بلند شد بی اختیار خودم را جمع کردم

 !حسام! تمومه! بریم-

 .من و فرنام تکانی محسوس خوردیم

م تا ببینیم چطور در سکوت النازهمزمان گردن کشیدی  
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 . ...را کشته

اما الناز به ماشین تکیه داده بود و با هوشیاری سرش را به 

 این

 طرف و آن طرف تکان می داد. هر دو سرمان را پایین

 ...کشیدیم

 خواستم به فرنام بگویم که اگر قصد رفتن کنند ممکن است

 برای

ا کردن ماشینی که الناز حرفش را زده بسیج شوند اماپید  

 صدای

 :آمرانه شمس یک بار دیگر بلند شد

 !حسام-

ظاهرا مردی را صدا می زد که برای گشت زنی به جهت 

 مخالف



 ...ما رفته بود. جوابی به گوش نمی رسید. قلبم به تپش درآمد

 ...نکند یک وقت سر و کله ی طرف از پشت سر ما پیدا شود

. 

 در همین موقع صدای تقی بلند شد و از پشت تپه حس کردم

 !میدان روشن شد
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 من و فرنام بی اختیار سرمان را بلند کردیم و دیدیم که یک

پروژکتور بزرگ از ساختمان سمت دیگر میدان روشن شده 

 و

ستادهمستقیم به سمت محلی نشان رفته که کیارش و الناز ای  

بودند. با دهانی که از حیرت باز مانده بود چرخیدم نگاهم را 

 به

 آن سمت دادم. کیارش دستش را در مقابل نور سفیدی که

مستقیم به صورتش تابیده می شد باال آورده بود. در همان 

 حال

 گامی بلند به سمت جلو برداشت و سعی کرد النازی را که

 خودش

بدهد. دست یخ زده ام را را جمع کرده بود پشت سرش پناه  

 جلوی دهانم گرفتم... کیارش سرش را در مقابل نور خم کرده

 :بود... در همان حال فریاد کشید

 !نورپردازی تون حرف نداره-



 در لحن پر نیش و کنایه اش آن آرامش سابق به چشم نمی

 :خورد... گفتم

 . ...بریم... بریم-
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ام بلند شد و هر دو عقب عقب رفتیم... آن سه نفر که در فرن

 نور

 گم شده بودند ما را نمی دیدند... اما چشم هایی نامرئی که

 همه

جا را زیر نظر داشتند... احتماال تا به حال ما را دیده بودند. 

 من

 و فرنام نگاهی به هم کردیم و یک دفعه هر دو نفر پا به فرار

یارش را از پشت سرم شنیدمگذاشتیم. صدای فریاد ک : 

 اما اون روزهایی که من تو میدون به ضرب و ساز شما می-

 !رقصیدم تموم شده

صدای روشن شدن موتور ماشین در میدان گوشم را پر کرد 

 اما

 نچرخیدم... نگاهی به پشت سرم نکردم... با تمام وجود می

پس دویدم... هوا را حریصانه به ریه هایم می کشیدم... نه پا 

 می

 کشیدم و نه زانو خم می کردم... حتی از فرنام هم سبقت

 گرفتم



 .و به سرعت به سمت ماشین دویدم
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 آمده بودیم که شاهد باشیم... مدرک پیدا کنیم و گزارش

 بدهیم

 و حاال شاهد بودیم... شاهد آن چیزی که فکرش را هم نمی

دیگری بود... نقشه ای برای معدوم  کردیم.... ماجرا چیز

 کردن

الناز در کار نبود... طرحی برای به دام انداختن کیارش 

 شمس

 !بود

 نفس نفس زنان به ماشین رسیدیم. چشمم به فرنوش و راحیل

 افتاد که با صورتی در هم به ماشین تکیه داده بودند. با دیدن

 من

دویدیم و فرنام که با سرعت برق و باد به سمت ماشین می  

 هول

کردند. راحیل فرنوش را کنار زد... جلو آمد و هیجان زده 

 :گفت

 چی شد؟-

 اما نفس من و فرنام باال نمی آمد. سریع درهای ماشین را باز

 :کردیم و فرنام با صدایی بلند گفت
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 !باید بریم... زود... باشین-

داخل ماشین انداختم. دستی به و نفسی عمیق کشید. خودم را  

 پاهایم کشیدم که از شدت اضطراب و فشاری که وقت دویدن

 متحمل شده بودند به لرزه درآمده بودند. نفس نفس می زدم و

 .گلویم می سوخت. راحیل در را بست. خودش را کنارم کشید

 با

 چشم های از حدقه درآمده لباس های خاکی ام را از نظر

 گذراند

 :و گفت

- ی شده؟ تموم شد؟ کشتش؟چ  

چپ چپ نگاهش کردم. فرنام ماشین را روشن کرد. دستش 

 را

 به قفسه ی سینه اش فشرد و نفسی عمیق کشید اما باز هم

 :نفسش جا نیامد. فرنوش با بداخالقی گفت

 یکی تون حرف بزنه دیگه! چی شد؟ بالیی سر الناز اورد؟-
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ا صدایی که به زحمت درمی آمد گفتفرنام ب : 

 !هم دستن-

 یک لحظه سکوت در ماشین برقرار شد. راحیل و فرنوش با

 دهان

 نیمه باز به ما خیره شده بودند. دستی به گلویم کشیدم. نفس



 :نفس زنان گفتم

نمی دونم... نمی دونم ماجرا چی بود... الناز... و -

 کیارش... انگار

 .قرار مالقات داشتن

م به سوزش درآمد. سرفه ای کردم و ادامه دادگلوی : 

 !الناز... ماشین فرنام رو دیده بود -

 دوباره سرفه ام گرفت. راحیل لب هایش را با عصبانیت بهم

 .فشرد

 :فرنام که کم کم نفسش جا می آمد ادامه داد

 ...کیارش گفت تنها نیومدن... و معلوم هم نیست با کی اومده-

چیز بهم ریخت. انگار یه عده اینجاکجان... یه دفعه همه   
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منتظرش بودن... از قبل... توی یکی از ساختمون های رو 

 به

 رویی

 .قایم شده بودن

 :فرنوش اخم کرد و گفت

 همون جایی که می خواستین ما رو بفرستین تا چشممون به-

 میدون باشه؟

قی اش را می دیدم گفتفرنام که برای اولین بار بداخال : 

 االن وقت این حرفاست؟ مگه خبر داشتیم؟-



 اما من با تصور اینکه اگر دو نفر از ما به آن سمت می رفتند

 چه

 بالیی سرشان می آمد به خودم لرزیدم... به یاد حسام، همراه

 . ...کیارش، افتادم

 دستم را روی قلبم که با هیجان به قفسه ی سینه ام می کوبید

م و گفتمفشرد : 

 می شه بریم؟-
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 فرنام که کم کم به قالب خونسرد اعصاب خردکنش برمی

 گشت

 :کمربندش را به آرامی بست و ادامه داد

 خالصه... ظاهرا منتظر کیارش بودن! می خواستن توی دام-

 . ...بندازنش

 :راحیل گفت

- س اصال قضیه یه چیزمگه این برنامه رو کیارش نچیده؟ پ  

 دیگه

 بود؟

 :محکم به شانه ام زد و گفت

 پس تو چی می گفتی؟-

 خودم را کنار کشیدم و دست هایم را برای دفاع از خودم باال

 :آوردم. گفتم



 !به من چه؟ من تو فایل ها خوندم-

 :فرنوش دستی به چانه اش کشید و گفت
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- نشدخیلی هم بد  ! 

 همگی با تعجب به فرنوش نگاه کردیم... حتی فرنام که ماشین

 را

 با احتیاط از مخفی گاه به بیرون هدایت می کرد هم چرخید و

نگاهی متعجب به او انداخت. فرنوش شانه باال انداخت و 

 :گفت

 خب من اومدم که یه راهی پیدا کنم که گیر بندازمش... ولی-

توی دردسر افتاده. الناز هم کهاالن بدون اینکه زحمتی بکشم   

 !نمرده... به نظر من که همه چیز ختم به خیر شده

فرنام فقط سری تکان داد. ماشین را یک بار دیگر به سمت 

 راه

 :فرعی هدایت کرد. با بدجنسی به فرنوش گفتم

 خیلی هم مطمئن نباش! کیارش توی حرفاش گفت که اون-

 هم

و... نتیجه ش؟ هیچ بعید تنها نیومده! احتماال درگیر می شن  

 !نیست فردا صبح با پیغام صبح به خیر دوستت بیدار شی

 فرنوش چشم غره ای نثارم کرد و راحیل آهسته خندید. فرنام
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 سرعت بیشتری به ماشین داد. دستی به پیشانی عرق کرده و

 :خاکی اش کشید و آهسته گفت

- سم خونه... دوش بگیرم و تا خود صبح فقط می خوام بر

 تخت

 !بخوابم

نگاهی به دست های خاکی ام انداختم... با فرنام موافق 

 ...بودم

 اما

 می دانستم که موفق نخواهم شد. تا خود صبح از این پهلو به

 آن

پهلو می شدم و به اتفاقات آن روز فکر می کردم... به الناز 

 که

. مرد همراه کیارش که بهدور و بر کیارش هیچ معذب نبود..  

 تپه

نزدیک و نزدیک تر می شد... و به کیارش شمس که دستش 

 را

 . ...در برابر نور باال برده بود

 نگاهی به فرنوش کردم که هنوز در فکر بود... و راحیل که

 سرش
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 .را به پشتی صندلی تکیه و نگاهش را به بیرون داده بود



 خوشحال

بودم که سواالت بیشتری نپرسیدند... توان توضیح دادن را 

 در

 خودم احساس نمی کردم. باید به خانه می رسیدیم و با آرامش

همه چیز را شرح می دادیم. پیشانی ام را به صندلی فرنام 

 تکیه

 دادم و چشم هایم را بستم... در آن لحظه فقط همین را می

مین خاکی... و ماشینی که خواستم... صدای السیتک روی ز

 با

 .حرکت گهواره مانندش بهم آرامش می داد

 بعد از چند دقیقه چشم هایم را باز کردم. رسیده بودیم به راه

فرعی... این را از فضای ماشین فهمیدم که در تاریکی فرو 

 رفته

 بود. چیزی نگذشت که به مسیر پر تپه چاله رسیدیم. فرنام که

مده و دچار هیجان و اضطراب شده انگار تازه به خودش آ

 بود

مرتب از آینه پشت سرش را زیر نظر می گرفت. عاقبت 

 فرنوش

 :طاقتش را از دست داد و گفت

 چته؟ چرا این شکلی می کنی؟ حواستو بده به جلو که چپ-

511 

  رقصنده با تاریکی 



 !نکنیم

 :فرنام زیرلب گفت

- سرمون می یاد حس می کنم یه ماشینی داره از پشت ! 

 لبم را به دندان گرفتم. فرنوش با چشم هایی گشاد شده به

 سمت

 .عقب چرخید و وحشت زده پشت سرمان را از نظر گذارند

 :گفت

 اگه هم حدسم درست باشه داره با فاصله می یاد... با چراغ-

 !خاموش... اما گوش بده

 :فرنوش با بداخالقی گفت

- ی شنوممن فقط صدای ماشین خودمون رو م ! 

 :فرنام گفت

 !خوب گوش نمی دی-
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 منتظر واکنش ما نشد. پایش را روی پدال گاز فشرد و به

 ماشین

 سرعت داد... ماشین تکان های وحشتناکی می خورد... با هر

 تکان

 انگار قلبم در سینه جا به جا می شد. کم کم من و راحیل

 وحشت

ست های همدیگه رو می فشردیم... این سرعتد ...می کردیم  



 هیچ مناسب چنین جاده ی ناهمواری نبود. راحیل آب دهانش

 :را به زحمت فرو داد و گفت

 چی کار می کنی؟ می خوای به کشتن مون بدی؟ نه به اون-

 . ...آروم رفتنت... نه به این

 :فرنام بی توجه به راحیل گفت

 !فهمید-

... چند ثانیه سکوت و بعدنفس در سینه یمان حبس شد ... . 
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 صدای غرش ماشینی را شنیدم که مثل موشک نزدیک و

 نزدیک

تر می شد. ناخن هایم را بی اختیار در دست راحیل فرو 

 ...کردم

 ...یک دفعه فضای ماشین با نورباالی ماشین پشتی روشن شد

 خودم را "سرتونو بدزدین " پیش از آن که فرنام فریاد بزند

 پشت

 صندلی فرنام پناه دادم. به دنبال فریاد فرنام فرنوش و راحیل

 هم

خم شدند. فرنام پایش را بیشتر روی گاز فشرد و ماشین از 

 جا

 .کنده شد. من و راحیل نگاهی وحشت زده رد و بدل کردیم

اتاقک ماشین روی جاده ی پر تپه و چاله تکان های 



 خطرناکی

ورد. گوشم از صدای موتور ماشین پر شده بود... امامی خ  

 صدای

 ماشین پشتی را می شنیدم... که می آمد... نزدیک می شد و

 !نزدیک تر
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هیچ چیز نمی دیدم جز فضای ملتهب ماشین. با فرنوش که 

 کج

 شده و سرش را تا روی دنده پایین آورده بود چشم تو چشم

 می

 شدم... با راحیل که بی اختیار شانه ام را چسبیده بود و آن را

 به

 سمت پایین فشار می داد... و من هم زیر فشار دستش پایین و

 پایین تر می رفتم. ماشینی که در تعقیب مان بود نور باال می

 زد... فضای ماشین روشن می شد و برای چند صدم ثانیه

 ...تاریک

شب خدا را بابت ارتفاع و اندازه ی برای اولین بار در آن 

 ماشین

 فرنام شکر کردم... که ماشین اگر آن قدر بلند نبود نور باالی

 ماشین پشت سری مشکل ساز می شد. فرنام با لحنی هشدار

 :دهنده گفت



 !سرتونو بلند نکین! داره می یاد بغل ماشین-
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شکلی کار از پیش نمی برد. صندلیانگار فهمیده بود این   

 ماشین

را در مشت هایم فشردم. صدای غرش موتور ماشین پشتی 

 را

 ...شنیدم... و لحظه ای بعد صدای ماشین از کنارم می آمد

 رسیده

بود کنارمان... و حاال سپر به سپر هم می رانیدم... صدا 

 نزدیک

ی شد... نزدیک تر... انگار از گوش من تا ماشین فاصله ا

 . ...نبود

 فرنام یک دفعه ماشین را به سمت ماشینی که تعقیب مان می

 کرد کشید. هر سه نفرمان جیغ بلندی کشیدیم. بی اختیار از

 جا

 پریدم و خودم را به سمت جهت مخالف پرت کردم. چنان این

 حرکت را با شدت انجام دادم که سرم به سر راحیل خورد و

ام پیچید توی هم رفت صورتم از شدت دردی که در پیشانی . 

 :فرنوش با صدایی گرفته فریاد زد

 چه غلطی می کنی؟ می خوای به کشتن مون بدی؟-
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 اما ماشین پشتی کمی عقب افتاد... حاال صدایش را می شنیدم

 که از پشت به ماشین نزدیک می شد. فرنوش با صدایی که

گفتوحشت در آن موج می زد  : 

 داره چی کار می کنه؟ چرا این طوری؟-

دست هایم را به صندلی فرنوش بند کردم تا روی راحیل 

 پخش

 :نشوم. فرنام که دندان به دندان می سابید گفت

 !فقط... سرتو بدزد-

 راحیل که یک دستش را دور صندلی فرنوش حلقه کرده و با

 :دست دیگرش من را چسبیده بود غرید

- مونو ببینه و بفهمه کی هستیم... یا براشیا می خواد صورت  

 مهم

 .نیست کی هستیم و فقط می خواد از جاده منحرف مون کنه

 :فرنوش گفت

 . ...فرنام تو-
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 فرنام با تکانی دستش را آزاد کرد. سرعت بیشتری به ماشین

 داد

 :و فریاد زد

- دیده... تموم من که نمی تونم سرمو بدزدم! منو ! 

 کم کم داشتیم پرواز می کردیم... ماشینی که در تعقیب مان



 بود

عقب می افتاد. قلبم کم مانده بود از دهانم بیرون بزند. 

 صورتم

 را

 به سمت باال چرخاندم و چشمم به چراغ های روشنی افتاد که

از کنارشان عبور می کردیم... به اتوبان رسیده بودیم. نفسم 

 را

دم. فرنام تمام اصول و قوانین راهنمایی رانندگی رابیرون دا  

 کنار

 گذاشته بود... حاال شده بود مردی که پیش از رسیدن به

 مجتمع

نبود... صدای جیغ الستیک ها را می شنیدم... با هر سبقتی 

 که

فرنام می گرفت به این سمت و آن سمت پرت می شدم... 

 حتی
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ه نور فالشی که نشان می داد دوربین اتوبان رصدمان کردهب  

 هم

توجهی نشان نمی داد. راحیل با صدایی که به زحمت به 

 گوش

 :می رسید گفت



 کجاست؟ هنوز دنبالمونه؟-

 فرنام مکثی کرد... سبقتی گرفت که صدای الستیک و بوق

 :ماشین پشت سری را بلند کرد. نگاهش را به آینه داد و گفت

- .. عقب افتادههست. . 

 با لحنی

 :عصبی گفت

 اصال نباید بذاریم بفهمه چند نفر توی ماشینن... دخترن یا-

 !پسرن... بذار فکر کنن فقط منم

 قلبم به درد آمد. پلک هایم را آهسته به هم فشردم. فرنوش با

 :حرص گفت

 از کدوم گوری پیداش شد؟-
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گفت فرنام با حرص : 

باور کن کار خود کیارشه! گفت که تنها نیومده... تحویل -

 !بگیر

 !حتما فکر کردن ما هم با اون یکی گروهیم

 !دستی به پیشانی خاکی ام کشیدم. همین را کم داشتیم

با سرعتی عجیب اتوبان را پشت سر گذاشتیم. فرنام مرتب 

 نگاه

های عصبی به پشت سرش می انداخت. عاقبت سرعت 

 ماشین



 را

کم و کمتر کرد... روی ترمز زد و با تکانی شدید متوقف 

 .شدیم

 :سریع به سمت عقب چرخید و گفت

 !برید بیرون! همین االن! تا پیدامون نکرده باید بجنبیم-

 :فرنوش باالخره صاف نشست و گفت

 چی داری می گی؟-

 و نگاهی به دور و برش کرد. فرنام رو به فرنوش

 :گفت
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 برو... برید توی یه جای بزرگی مثل پاساژی پارکی چیزی-

 خودتون رو گم و گور کنین. شما رو که ندیده... دنبال ماشین

 !من می گرده. با من نباشین بیشتر در امانین

از جایی که کامال با فرنام موافق بودم اولین نفر از ماشین 

 پیاده

یک بود زانویم خم شود و زمینشدم. پاهایم می لرزید و نزد  

 .بخورم. دستم را به ماشین گرفتم و تعادلم را حفظ کردم

 چشمم

به فرنوش افتاد که هنوز جر و بحث می کرد و فرنام به 

 ضرب و

زور بیرونش می کرد. عاقبت راحیل در را باز کرد و 



 فرنوش را از

 ماشین بیرون کشید. به محض اینکه در ماشین را بهم کوبید

ام پایش را روی گاز گذاشت. یک بار دیگر صدای جیغفرن  

 الستیک ها بلند شد. ماشین با شتاب به سمت انتهای خیابان

رفت. فرنوش دست های راحیل را از مانتویش جدا کرد. 

 نفسش

 :را با حرص بیرون داد و گفت

 این وقت شب، پیاده... چه غلطی کنیم؟-
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ل هر دو نفرمان را به سمت باالی خیابان هدایت کرد وراحی  

 :گفت

 .بیاین از خیابون فاصله بگیریم-

نگاهی به دور و برم کردم... ساختمان های ناآشنا... خالی از 

 عابر

پیاده... تاریک اما نسبتا شلوغ... اینجا کجا بود؟ موبایلم را 

 بیرون

یدا کنم کهکشیدم تا از روی نقشه ی گوگل موقعیت مان را پ  

 :راحیل سرم داد زد

 . ...شراره سرتو باز نکن توی اون کوفتی! باید بریم-

 :بریده بریده گفتم

 خب... آخه... کجاییم؟-



 اما راحیل هر دو نفرمان را وادار کرد که بدویم. بی هدف

 خیابان

 را باال رفتیم... چشم هایمان از این سمت خیابان به آن سمت

س زنان گفتمکشیده می شد... نفس نف : 

 رد نشد از این خیابون؟-
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 :فرنوش نفسش را با صدا بیرون داد و گفت

 .ماشینه؟ نه... اصال به اتوبان که رسید سرعتش رو کم کرد-

 راحیل دست هایش را پشت کمرمان گذاشت و وادارمان کرد

 :سرعت مان را بیشتر کنیم. در همان حالت گفت

 نمی خواست جایی پالکش ثبت شه؟-

 :فرنوش خنده ای تلخ سر داد و گفت

نه... احتماال وظیفه ش رو انجام داده بود که کند کرد... -

 قیافه

 ی فرنام رو دید و فهمید طرفش کیه. یا پالک ماشین رو

 .برداشت

 بی توجه به راحیل ایستادم. دست هایم را به پهلوهای دردناکم

نفس زدم و گفتم گرفتم. چند بار نفس : 

 مگه فرنام رو ببینن می شناسن؟-

 :فرنوش هم متوقف شد. دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !من چه می دونم کی تو اون ماشین بود-



 :راحیل لب هایش را با زبان تر کرد و گفت
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- پیداچی کار کنیم؟ اسنپ بگیریم؟ ساعت چنده؟ اصال ماشین   

 می شه؟

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 اجازه هست گوشیم رو نگاه کنم؟-

راحیل چشم غره ای بهم رفت. نگاهی به ساعت کردم... 

 یازده و

 نیم بود. لبه ی جدول نشستم و با انگشت هایی لرزان وارد

 اپلیکیشن اسنپ شدم. چشمم به اسم خیابان که افتاد متوجه

جا کجاست شدم هیچ ایده ای ندارم که آن ... . 

مقصد را انتخاب کردم و منتظر نشستم. به صفحه ی گوشی 

 زل

 . ...زدم. چشم هایم سیاهی می رفت... درخواست اسنپ اکو

 نفسم هنوز جا نیامده بود. دستم را روی صفحه گذاشتم و بوق

 .زدم... راحیل یک طرفم و فرنوش سمت دیگرم نشست

ن را پشت سر مینگاهم را به ماشین هایی دادم که خیابا  

 گذاشتند... به سوپرمارکتی که کم کم می بست. یک بار دیگر

 . ...بوق زدم
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 :راحیل آهسته گفت



 چه قدر همه چیز عجیب بود... اصال نفهمیدم چی به چی-

 ...شد

 .ولی... خوب شد که الناز چیزیش نشد

 :با صدایی گرفته گفتم

- وم که کیارش برای الناز یه نقشه ی حسابیاز کجا معل  

 نداشته؟

 شاید برای همین با الناز طرح دوستی ریخته... تا به موقع

 سرش

 .رو زیرآب کنه. شاید تا االن کار رو تموم کرده باشه

 :فرنوش آهی کشید. پاهایش را دراز کرد و گفت

 . ...از کیارش بعید نیست-

یک بار دیگر بوق راحیل صورتش را با دست هایش پوشاند.  

 .زدم

 نگاهم را به نقطه ای نامعلوم از خیابان دادم. نفسم کم کم جا

 می
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 آمد اما از دهان نفس کشیده بودم و گلویم کامال خشک شده

 بود.دستی به گلوی دردناکم کشیدم. فرنوش صدایش را صاف

 :کرد و گفت

- دور و بر همدیگه و کیارش و شاید بهتر باشه یه مدت 

 اکیپش



 . ...آفتابی نشیم. تا آبا از آسیاب بیفته

 :راحیل غرید

 !خیلی خوشحال می شم که دیگه کال همدیگه رو نبینیم-

خاطره ای گنگ تمام ذهنم را پر کرد... از پریسا که شب 

 تولد

 فرنوش در تراس خانه ی شمس در برابرم ایستاده بود... بی

 اختیار

را تکرار کردمجمالتش  : 

فرار کردن از همدیگه چاره ش نیست... ما تا آخر عمر با -

 یه

 . ...ریسمان پوسیده به هم وصلیم

 .سر هر دو نفر به سمتم چرخید. نفسم را با صدا فوت کردم
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 نگاهی به خودمان انداختم که با آن ظاهر شلخته، موهای

 آشفته

ی کج و کوله لبه ی جدول نشسته بودیم. ادامه دادمو لباس ها : 

 با همه ی چیزهایی که می دونیم اتفاق افتاد... و همه ی-

 چیزهایی که نمی دونیم. همه ی اتفاقاتی که امشب پشت سر

 گذاشتیم و همه ی چیزهایی که دیدیدم و ندیدیدم... تمامش

 رازی رو می سازه که امروز و این لحظه معنیش رو نه می

 دونیم



 ...و نه درک می کنیم... اما یه روز همه چیز روشن می شه

 ...ولی

 . ...امروز نه

 . ...همه ی آن چیزی که از الناز می دانستیم و نمی دانستیم

و همه ی آن چیزی که از کیارش شمس... نمی دانستیم...... 

 ما

 . ...از او هیچ نمی دانستیم
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ایان فصل اولپ  

 فصل دوم

 زمانی که راحیل با گوشی موبایلم تماس گرفت باالخره نگاهم

 را

از لپ تاپم گرفتم و سرم را بلند کردم. ساعت ها بود که نگاه 

 از

لپ تاپم نگرفته و بی وقفه کار کرده بودم. تنها برای باز 

 کردن

 های بای و بعد ویفرم مکث کرده بودم و بعد با دهانی که

 آهسته

 می جنبید تایپ کرده بودم... نمودار کشیده بودم و تمام تالشم

 .را کرده بودم که کارهای عقب افتاده ام را انجام بدهم

 لپ تاپ را بستم و طبق عادت تمام دانشجوهای دانشکده یمان



 آن را روی میز کتابخانه رها کردم. با گام هایی که سعی می

 کردم

سمت در خروجی رفتم  بی صدا باشد و مزاحم بقیه نشود به

 اما
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قیژ قیژ کفش های ورزشی ام باعث می شد یکی بعد از 

 دیگری

 .سرهایشان باال بیاید و با نارضایتی نگاهم کنند

 راحیل جلوی در ایستاده بود. مهلت حرف زدن بهش ندادم و

 :گفتم
 !بجنب... هم گرسنمه... هم خیلی کار دارم-

احیل که به خوبی می دانست ترکیب موهای کوتاه و مقنعهر  

 اش

چیز خوشایندی نمی سازد آن روز شال مشکی ساده ای به 

 سر

 :داشت. صورتش را توی هم کشید و گفت

 خدایا شکرت! چه دوست بامعرفتی دارم! این همه راه کوبیدم-

 از

 امیرآباد اومدم پردیس مرکزی که با خانوم ناهار بخورم اما

راظاه  

 !خانوم خیلی وقت ندارن
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و چشم غره ای نثارم کرد. راه من و راحیل در کارشناسی 

 ارشد

کمی از هم جدا شده بود... او ارشد را در دانشکده ی سابق 

 مان

 می خواند و من به دنبال تغییر رشته ام به پردیس مرکزی

 آمده

انشکده ی سابق مان بیگانه نبودمبودم. با این حال با سلف د . 

 :پس پوزخندی زدم و گفتم

 اینکه غذاهای اینجا بهتر از سلف اونجاست هم تاثیری توی-

 قضیه نداشت، نه؟

راحیل خودش را به آن راه زد. از پله ها باال رفتیم و وارد 

 سلف

 شدیم. من کارت زدم اما راحیل مجبور بود غذا را به صورت

 آزاد

نگاهی به کفگیری که آشپز سرش را کمی بخرد. با حیرت  

 خالی

 کرد و در بشقابم ریخت کردم. لب هایم را بهم فشردم و سعی
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 کردم جلوی خودم را بگیرم و چیزی نگویم... اما واقعا هیچ

 ارتباط

 منطقی بین سایز خودم و حجم غذا نمی دیدم. لبخندی زدم و



 :گفتم

- یه کم بیشتر برنج بریزین؟ می شه  

 آشپز چپ چپ نگاهم کرد و به اندازه ده دانه برنج به غذایم

 اضافه

 ...کرد و بعد بالفاصله رو به پسری که کنارم ایستاده بود کرد

 یک

کفگیر پر برایش برنج ریخت و حرصم را درآورد. در حالی 

 که

 کم

ازمانده بود از عصبانیت منفجر شوم دنبال راحیل به سمتی   

 سلف

 که به بانوان اختصاص داده شده بود رفتم. همین که نشستم

 :گفتم

 تبعیض شاخ و دم نداره که! فکر می کنه من چون-
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 دخترم باید اندازه ی گنجیشک غذا بخورم؟ آخه به من و این

 هیکل می یاد که نصف کفگیر برنج بخورم؟

ارچ لیوانی آب ریخت و گفتراحیل برای خودش از پ : 

 خب پسرا متابولیسم شون باالتره. اینو که نمی تونی منکر-

 .بشی

 . ...برای همین



 :با عصبانیت وسط حرفش پریدم و گفتم

برای من علمی حرف نزن که اصال حوصله ش رو ندارم! -

 از

 صبح

کله م توی علم و دانش بوده... پایان نامه این دختره 

 ،دانشجوی

فیزیک، رو باید تحویل بدم... یه هفته دیگه ارشد بیو

 ...دفاعشه

هنوز پایان نامه رو دست داورهاش نداده... هم اون داره 

 سکته

 . ...می کنه هم من

 :راحیل ابروهایش را باال انداخت و گفت

 !ای کاش دفاعشو می انداخت عقب-
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فته بود گفتمبا صدایی که بی اختیار باال ر : 

 دفاعش بیست و نهم شهریوره... بندازه کی؟ تازه دکترا هم-

 قبول

شده اگه به موقع دفاع و ارشد رو تموم نکنه نمی تونه بره 

 سر

 !کالس دکترا که

راحیل حیرت زده نگاهم کرد. لبش را به دندان گرفت و 



 :گفت

 !چه گندی زدی شراره-

و گفتم چنگالم را با عصبانیت در هوا تکان دادم : 

 همه ش تقصیر اون شمس بیشعوره... گند زد به لپ تاپم. از-

 اطالعات خودم بک آپ داشتم... عیبی نداره اما فایل های در

 !دست ویرایش این بنده خداها همه ش پرید. خدا لعنتش کنه

 . ...هم اونو... هم فرنوش رو... هم

هم  مکث کردم... چرا که نمی دانستم باید فرنام و الناز را

 قاطی

 لعن و نفرین هایم بکنم یا نه. راحیل با خونسردی لقمه اش را

 :فرو داد و گفت
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 فعال که خبری از شمس نیست... احتماال ناله و نفرین هات-

گرفته و مرده! من فکر کردم فرداش ما رو پیدا و تو خواب 

 خفه

گارمون می کنن... ولی انگار نه ان ! 

 شانه باال انداختم. خودم هم از این که به طرز مشکوکی قسر

 دررفته بودیم در تعجب بودم. با بیشترین سرعتی که در توانم

 بود قاشق پشت قاشق خوردم... یک لیوان آب و... حمله ای

 دیگر

به بشقاب... سرم را بلند کردم تا به راحیل بگویم کبابش مزه 



 ی

ی افتاد که پشت سر راحیلمرگ می دهد که چشمم به کس  

 !ایستاده بود

 پیش از آن که لقمه از دهانم به صورت راحیل شلیک شود

 دستم

 را جلوی دهانم گرفتم. به سرفه افتادم و چشم هایم اشک آلود

 شد... چند بار سرفه کردم. دستم را به چشم های اشک آلودم

 کشیدم... می دانستم این کار باعث می شود ریملم دور چشمم
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 را کثیف کند اما باورم نمی شد که فرنوش با آن قد کوتاه و

 اندام

 . ...ظریف دم در سلف ایستاده

 کیف دستی هرمسش را با هر دو دست چسبیده بود. با دیدن

مان به سمت مان آمد. نزدیک و نزدیک تر شد... و من 

 حیرت

ی اولین بار می دیدم که ریشه زده نگاهم را بهش دادم... برا

 ی

موهایش درآمده... بی هیچ آرایشی... بدون لنز... و الغرتر 

 از

همیشه.... مانتوی مشکی اش به تنش زار می زد... حتی به 

 نظر



 می رسید مقنعه اش هم از همیشه گشادتر و به زحمت روی

سرش بند شده. موهایش روی شانه هایش رها بود... اما نه 

 آن

ق و خوش حالت... مثل موهای کسی که از خواب طور برا

 بیدار

 .شده و با بی حوصلگی مقنعه را روی موهایش کشیده

 ...بی هیچ حرفی کنارم نشست

 .نگاهم را به فرنوش دادم

 از جایی که قیافه اش با آن لباس های تمام مشکی شبیه
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 :عزارداران بود راحیل گفت

- نه کیارش جدی جدی مرده؟نک  

 :نگاهش را دزدید و کوتاه گفت

 . ...نمی دونم... شاید-

 :نگاه متعجب من و راحیل را که دید گفت

 هیچ خبری ازش نیست. تلفنش خاموشه... کسی خونه ش-

 نیست... به پدر و مادرش گفته که برای سفر از ایران رفته

 ...ولی

نا گفته یعنی دو بهشون دروغ گفته. براساس چیزی که به او

 سه

 روز قبل از اون اتفاق باید از ایران می رفته ولی خب... ما



 !دیدیمش

 :راحیل ابرویی باال انداخت و گفت

 .شاید اون گروهی که معلوم نبود کی بودن حریفش شدن-

 :فرنوش سری تکان داد و گفت

 .هیچ بعید نیست-
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 :پرسیدم

- از فرنام چه خبر؟راستی   

 :فرنوش ناگهان صاف سر جایش نشست و گفت

باورت نمی شه! تا یه روز جوابمو نمی داد... از ترس -

 مردم و

 زنده

شدم... فکر کردم بالیی سرش اومده ولی نه... بعدش زنگ 

 زد و

 ...گفت همه چیز به خیر و خوشی تموم شده. اونو هم ندیدم

اقا سراغت رو هم سرش به کارهای خودش گرم بود. اتف

 ...گرفت

 .گفت بگو شراره نگران لپ تاپش نباشه. یه کاریش می کنیم

 :گفتم

 .خودم راست و ریسش کردم-

و برایش نگفتم که به هر حال این کار به شدت به ضررم 



 تمام

 شد و کارهای در دست انجامم تباه شد... چرا که به نظر می

. سرم را رسید فرنوش چندان حال و هوای مساعدی ندارد

 روی

 :شانه کج کردم و گفتم
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 ولی نگفتی... اینجا چی کار می کنی؟-

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 .برای ثبت نام اومده بودم! ارشد قبول شدم-

 :لبخندی کمرنگ زدم و گفتم

 !مبارک باشه-

ف و با خودم فکر کردم با کمترین میزان ذوق و شوق این حر

 را

 به زبان آورده. لیوانم را جلو کشید و برای خودش کمی آب

ریخت. من و راحیل نگاهی پرسشگر رد و بدل کردیم... من 

 در

جریان رشته ای که فرنوش کنکورش را داده بود نبودم... 

 نکند

مثل من، آرمین و محمد تغییر رشته داده بود و از این به بعد 

 پا

ی کشیدم... نه! همین را کمبه دانشکده ی ما می گذاشت؟ آه  



 :داشتم که فرنوش هم به دانشکده ی ما اضافه شود... پرسیدم

 مگه ثبت نامت پردیس مرکزی بود؟-

با سر جواب منفی داد... نگاهی پیروزمندانه به راحیل کردم 

 که
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صورتش توی هم رفته بود... یک بار دیگر عشقش به 

هدانشکد  

 برمی گشت،

 خنده ام را به ضرب و زور .

 :سرکوب کردم. فرنوش گفت

 اومدم یه سری به اینجا بزنم و یه کم خاطره بازی کنم... یه-

 کم

 . ...دلم گرفت

 :راحیل لقمه اش را جوید و فرو داد. گفت

تحصیالت تو ایران یه طوریه که کال باعث می شه به -

 زندگیت

زت شک کنی... طبیعیه کهو خودت و انتخاب هات و همه چی  

 .دلت بگیره

 :فرنوش با حرکت سر جواب منفی داد و گفت

 . ...نه... من پشیمون نیستم از درس خوندن... آخه-

 :اشاره ای به قد نسبتا کوتاه و اندام ظریفش کرد و گفت
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 همه منو بچه می بینن... فکر می کنن چون خودم جمع و-

 جورم

عقلمم در حد هیکلمه... حرف که می زنم، نظر که می دم 

 وسط

حرفم می پرن. انگار اصال نظرم مهم نیست... باز االن 

 وضعیتم

 بهتر شده... حداقل یه نیمچه سوادی دارم و یه کم حسابم می

 .کنن

 با تعجب نگاهش کردم. هیچ نمی دانستم که آدم ها ممکن

 است

مورد قضاوت و آزار قرار به خاطر الغر بودن شان هم 

 بگیرند. آن

 قدر به عنوان یک شخص تپل مشکل داشتم که فرصتی برای

 :فکر کردن به مشکالت الغرها نداشتم. فرنوش ادامه داد

 از طرف دیگه... مردم فکر می کنن چون بابام پولداره هیچ-

 خاصیت دیگه ای ندارم... یه بچه پولدار که با عمل زیبایی یه

پیدا کرده... انگار تمام ِ من همینه... انگار هیچ  قیافه ای هم

 بعد
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دیگه ای ندارم... طوری باهام رفتار می کنن انگار مغز 



 .ندارم

 برای

 همین از همون هجده سالگی گفتم که حتما درس می خونم،

 حتما دانشگاه سراسری می رم که نگن با پول باباش مدرک

ه... االنم از راهی که اومدم پشیمون نیستم. فقط انقدرگرفت  

 همه

 چیز بهم ریخته که نه ذوق و شوقی دارم و نه هیچ حس

 ....دیگه

با خودم فکر کردم آن ریسمان پوسیده کار خودش را کرد! 

 حاال

 فرنوش با ما درد و دل می کرد... تبدیل به دوستانش شده

 !بودیم

و گفت فرنوش کمی از لیوان آبش نوشید : 

اومدم باز هم از زیر سردر رد شم... این بار به تنهایی و... -

 یه بار

 دیگه شروع کنم. یه سری به الو گاردن زدم... کتابخونه

 ...مرکزی
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 یه چای و کیک از زیرج خریدم... بعدم گفتم ببینم آشنایی

 کسی

 . ...پیدا می شه یا نه



و پوست کنده گفتراحیل رک  : 

 قیافه ت رو دیدم وحشت کردم! فکر کردم صد در صد کسی-

 مرده! فقط داشتم فکر می کردم مردن کیارش نمی تونه تا این

 .حد ناراحتت کنه

 :لبخندی تلخ روی لب های فرنوش نشست و گفت

 نه... من برای از دست رفتن کیارش مدت ها پیش عزاداری-

ز شروع دوستی مون برای از کردم... درست یه هفته بعد ا

 دست

رفتن عشقی که باهاش بزرگ شده بودم عزا گرفتم... 

 ناراحتیم

 به

 خاطر چیزهای دیگه ست. به خاطر خودم و اشتباهاتم... به

 خاطر

 . ِ...خانواده م و... نگرانیم بابت
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به سمتشو سکوت کرد. من و راحیل خودمان را بی اختیار   

 ...کشیدیم... از ذهنم گذشت خودش گفت که فرنام سالم است

 . ...پس نگرانی برای چه کسی

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !ولش کن! نمی خوام حالتونو بگیرم-

 :راحیل اخمی کرد و با تحکم گفت



 لوس نشو دیگه! چی شده؟-

 :نگاهش را دزدید. زیرلب گفت

- دونم حساسه به این قضیه شراره بهم می ریزه... می ! 

 من و راحیل نگاهی متعجب رد و بدل کردیم... و بعد ذهنم

 روشن

شد... که او از ریحانه می دانست... از حساسیتم... با 

 ناباوری

 :گفتم

 . ...الناز-
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 .فرنوش آهسته سرش را به نشانه ی جواب مثبت تکان داد

 راحیل

زانش را جلوی دهانش گرفت. نفسم به سختی باال میدست لر  

 آمد... چطور چنین چیزی ممکن بود؟ پس آشنایی کیارش با

الناز بازی بود؟ چطور این کار را کرده بود؟ بعد از فرارش 

 از

 دست

 کسانی که در کمینش بودند یا در حین درگیری شان؟

 :فرنوش گفت

- ش بی هیچ خبری ازش نیست... مفقود شده. خانواده  

 ...اطالعن



دوستاش... محمد از تورنتو برگشته ایران. به پلیس خبر دادن 

 و

 .هیچ ردی ازش پیدا نکردن

 :فرنوش زیرچشمی نگاهم کرد و ادامه داد

فقط ما می دونیم آخرین بار کجا بوده... با کی بوده... و این -

 که

 . ...چرا اونجا بوده رو هیچکس نمی دونه
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 راحیل سینی خالی اش را کنار گذاشت. به سمت فرنوش خم

 :شد و گفت

 منظورت از این حرف چیه؟ ببین! دیگه به هیچ عنوان اجازه-

 !نمی دم هیچ کدوم تون خودتون رو قاطی این قضیه کنین

 ندیدی چطوری اون ماشینه دنبالمون کرد؟ اون مرده... همراه

گفت کیارش صداش زد و خبری کیارش... شنیدی که شراره  

 ازش نشد... معلوم نیست چه بالیی سرش اومد... اگه ما می

 رفتیم

اون طرف تا کشیک بدیم چی؟ ممکن بود ما جاش باشیم! 

 االنم

 که می گی هم کیارش غیب شده هم الناز... بعید نیست جفت

 شون سربه نیست شده باشن! این قضیه خیلی خطرناکه... به

 هیچ



خودمون رو قاطیش کنیم وجه نباید ! 

 !به هیچ وجه

 :فرنوش با حرکت سر موافقت خودش را اعالم کرد و گفت
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 منم قصد ندارم کاری کنم... خواستم بهتون آمادگی بدم که-

قراره اخبار مفقود شدن این دو نفر رو از این طرف و اون 

 طرف

ه جلوی دهنمون رو بگیریم وبشنویم. باید آماده باشیم ک ... . 

 سرش به سمت من چرخید که مات تصویر خودم در قاشق

 شده

بودم. دست هایم یخ زده بود... آن قدر که قاشق فلزی در 

 دستم

گرم به نظر می رسید... دهانم نیمه باز مانده و نگاهم به 

 تصویر

 :کج و کوله ام مات مانده بود. راحیل با لحنی محکم گفت

- چی گفتیم شراره؟ می تونی خدا بخواد به دست شنیدی  

 خیرت

 مرخصی بدی و این بار ناشناس به کمک کسی نری؟

 نگاهم را به زحمت از قاشق کندم. با صدایی که به زحمت

 درمی

 :آمد گفتم



 محمد... دنبالشه؟-

546 

  رقصنده با تاریکی 

راحیل با حالتی عصبی دستی به صورتش کشید و زیرلب 

 :گفت

 !بازم ماجرای کوفتی این پسره محمد-

توجهی به او نشان ندادم. فرنوش با حالتی مشکوک 

 ابروهایش

 را

 :باال انداخت و گفت

 . ...معلومه که دنبالشه... الناز نامزدشه-

 :گفتم

 چرا یه چیزهایی به محمد نمی گی؟ مگه دوستش نیستی؟-

 دوستانه یه چیزی بهش بگو... مثال توجهش رو به

یارش جلب کنک . 

 :فرنوش سری به نشانه ی رد حرفم تکان داد و گفت

محمد دورادور کیارش رو می شناسه... به خاطر اینکه من -

 از

بچگی بهش عالقه داشتم و با محمد در موردش حرف می 

 زدم

اما تا قبل از ماجراهای اون شب اصال نمی دونستم که الناز 

 هم
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کیارش رو می شناسه و باهاش در ارتباطه... به محمد چی 

 بگم

آخه؟ این حرفم رو بدون اینکه کل ماجرا رو براش تعریف 

 کنم

 ازم قبول نمی کنه... انقدرم جدیدا از کیارش بد گفتم که

 ممکنه

 . ...حرفم رو بذاره به حساب مشکلم با کیارش

 :راحیل نگاه جدی اش را به من داد و گفت

- شراره! مشکل ما این نیست که الناز و کیارش چی ببین 

 !شدن

انتخاب خودشونه... نقشه ی خودشونه! مشکل محمد مشکل 

 تو

 !نیست... مشکل تو اون پایان نامه ایه که باید تحویلش بدی

 پس

 بیاین سرمون رو به زندگی خودمون گرم کنیم و دعا کنیم

 دیگه

ن پیداهیچ وقت سر و کله ی کیارش شمس توی زندگی مو  

 .نشه

سینی خالی را برداشت و از جایش بلند شد. فرنوش هم یک 

 بار
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دیگر کیفش را دو دستی چسبید و سرپا ایستاد. رو به ما 

 :گفت

 !منم دیگه می رم... اگه خبری شد بی اطالع تون نمی ذارم-

ن کرد. زمانی که فرنوش از سلف بیرون زد راحیل رو به م

 بی

 توجه به تمام حرف هایی که میان مان رد و بدل شده بود

 :گفت

 چند تا بخش این پایان نامه مونده؟-

 دستی به سر دردناکم کشیدم. سینی ام را برداشتم و دنبال

 :راحیل به راه افتادم. زیرلب گفتم

 ...یه سری از قسمت هاش رو توی ایمیلم ذخیره کرده بودم-

کردم. االن فهرست مونده که کاری بیشترش رو هم درست  

 .نداره... رفرنس های بحث مونده... با نمودارهای نتایج

 :راحیل سری تکان داد و گفت

خب... پس تا ساعت چهار اگه جمع و جورش کردی می -

 ریم

 کافی شاپ... تو که همیشه خدا گرسنه ای و یه چیزی می

 خوری
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آبمیوه می خورم. یه استراحتی می کنیم و یه کم حرف منم یه  



می زنیم... پشت سر فرنوش و کیارش... یا آرمین و یاشار 

 که

 . ...معلوم نیست کدوم گورین

 :چشمکی زد و ادامه داد

 .و فرنام که ظاهرا خیلی هم پیگیرته-

 پیشنهاد راحیل کمی تا حدودی حالم را بهتر کرد. عاشق کافه

برای من بهترین بخش دوران دانشجویی بودگردی بودم...  ... 

 البته

بعد از محمد... که روزهایی که در دانشکده او را می دیدم 

 قلبم

طور دیگری در سینه می تپید... آهی کشیدم و سعی کردم 

 فکر

 .محمد را از سرم بیرون کنم

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و با شیطنت گفتم

- قته اصال بهش محل نمی دیو مهدی؟ که ظاهرا چند و ! 

راحیل رو به روی آسانسور ایستاد. چشم غره ای نثارم کرد 

 و

 :گفت
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 ...نه! در مورد این یه مورد اصال نمی خوام حرف بزنم-

آسانسور به طبقه ی سوم رسید. با راحیل خداحافظی کردم. 



 او

ا فعالیت فیزیکی ام در سوار آسانسور شد و من هم که تنه

 طول

 روز باال پایین رفتن از پله بود از پله ها پایین رفتم تا به

 کتابخانه

 . ...برگردم

یک بار دیگر پشت لپ تاپم قرار گرفتم. با اینکه طبق عادت 

 بعد

 از خوردن غذا کمی خواب آلود شده بودم با حال و هوای

 بهتری

ی می توانست من راکارم را انجام می دادم... راحیل به خوب  

 مدیریت کند... همیشه وعده ی چیزی خوشمزه را در انتهای

پروژه، درس و کارم می داد... و این بهترین تشویق برای 

 من

 !بود

با بیشترین سرعتی که در توانم بود نمودار اصالح کردم... 

 ارور

 بار
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ارم به نیمه رسیده بود که زدم... رفرنس اضافه کردم... ک

 تماس



 از

دست رفته ی یاشار را روی گوشی موبایلم دیدم. اخمی 

 ...کردم

 ...احتماال دانشگاه بود و می خواست ببیند ما هم هستیم یا نه

 حواسم را یک بار دیگر به کار متمرکز کردم اما یاشار دست

 بردار

. با واتس نبود. اس ام اس می داد... در تلگرام پیغام می داد..

 آپ

تماس می گرفت. عاقبت نفسم را با حرص بیرون دادم. 

 گوشی

 را

برداشتم و برایش نوشتم که کار دارم و نمی توانم آن روز او 

 را

 .ببینم

 بالفاصله استیکر مرد کچل در حال گریه کردن را برایم

فرستاد. برای اینکه او را از سر خودم باز کنم برایش نوشتم 

 که

گاه است و بهتر است با او تماس بگیرد... فرنوش در دانش

 لحظه

ای مکث کردم... و بعد برای اینکه مطمئن شوم با او تماس 

 می
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 گیرد و دست از سرم برمی دارد نوشتم که ارشد قبول شده و

 .برای ثبت نام آمده

دریافت پیغامم بالفاصله توسط یاشار دیده شد اما دیگر جوابی  

 :نکردم... زیرلب گفتم

 !احمق-

 مشخص بود در حالی که با دمش گردو می شکند با فرنوش

 .تماس گرفته و به کلی بی خیال من و راحیل شده

 از گردن درد و خشک شدن چشم هایم فهمیدم که چندین

 ساعت گذشته بی آن که سرم را بلند کنم. نگاهی به حاصل

 کارم

م. اگر اتفاق غیرمترقبه ای نمیکردم... خوب پیش رفته بود  

 افتاد

 .موفق می شدم کار را همان شب تمام کنم و تحویل بدهم

 نگاهی

 به ساعت کردم. ده دقیقه به چهار بود. با فکر کردن به پنینی
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مرغ و اسفناج به هیجان آمدم... با ذوق و شوق وسایلم را 

 جمع

برخاستم و به تردید افتادم... یک ظرف سیب کردم... از جایم  

زمینی ویژه بهتر نبود؟ اگر چند ساعت می گذشت می 



 توانستم

 هر دو را با هم سفارش بدهم اما متاسفانه ناهار بی کیفیت

 دانشگاه بخشی از معده ام را اشغال کرده بود. با خودم فکر

 کردم

کدام را اگر تا رسیدن به کافی شاپ به نتیجه نرسیدم که دلم  

بیشتر می خواهد سکه می اندازم... کاری که همیشه وقتی 

 سر

 .دوراهی انتخاب غذاها قرار می گرفتم انجام می دادم

 با فکری مشغول و سردرد ناشی از کار زیاد وارد کافی شاپ

 شهر

 کتاب در نزدیکی دانشگاه شدم که محبوب راحیل بود. میز و

بان قرار داشت  صندلی هایی در حیاط سرسبزش زیر سایه

 اما

 به

 علت گرما، سرما و یا آلودگی هوا همیشه مجبور می شدیم به
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قسمت داخلی کافی شاپ پناه ببریم. آن روز اما به نظرم هوا 

 آن

قدرها هم گرم به نظر نمی رسید. روی یکی از صندلی ها و 

 زیر

م را روی یکی از صندلیسایه بان نشستم. کوله پشتی سنگین  



 ها

 قرار دادم. پسر جوانی که پیشبند مشکی رنگی بسته بود

 نزدیکم

آمد... منو را جلوی دستم گذاشت و به نشانه ی آشنایی 

 :پرسید

 دوستتون هم تشریف می یارن؟-

با خودم فکر کردم راحیل آن قدر به آن جا رفت و آمد کرده 

 که

ب مثبت دادم و نگاهم راآمدنش به نوعی توقع تبدیل شده! جوا  

به منو دادم... نه... نمی توانستم انتخاب کنم... معده ام با 

 شور و

هیجان اعالم پذیرش برای هر دو می کرد... دل را به دریا 

 ...زدم

 .تلفنی سفارش راحیل را هم گرفتم که یک آب هندوانه بود

 چیزی نگذشت که راحیل هم خودش را رساند. لبه های شالش

ی خنک کردن خودش در هوا تکان داد. مشغول را برا

 تعریف
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 کردن ماجرای یاشار برای راحیل بودم که متوجه شدم پسر با

 پیشبند سیاه از داخل کافی شاپ و پشت در شیشه ای نگاه

هوشیارش را به راحیل داده... چشم هایم از شدت تعجب 



 گشاد

 شد... حالت نگاهش

 شبیه کسی بود که او را زیر نظر

 داشته باشد! سرم را پایین انداختم و سعی کردم از ال به الی

تارهای مویم که به صورتم دویده بود پسر را ببینم... در 

 کمال

 تعجب متوجه شدم که گوشی موبایلش را دم گوشش گذاشت و

 در همان حال که راحیل را نگاه می کرد مشغول صحبت با

 .تلفنش شد

بم را به دندان گرفتم. دست هایم را مشت کردم... گم شدنل  

 کیارش و الناز حساسم کرده بود؟ به یاد ماشینی افتادم که سپر

 به سپر ماشین فرنام می راند... قلبم به تپش درآمد... خیاالتی

 شده بودم یا آن ها قصد داشتند اجازه بدهند آب ها از آسیاب
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 بیافتد و بعد وارد عمل شوند و ما هم با حماقت تن به گذر

 زمان

 و فراموشی داده بودیم؟

 .هرچه در ذهنم به عقب برمی گشتم چیز مشکوکی نمی دیدم

 بعد از آن شب پر ماجرا تا یکی دو روز خودمان را در خانه

 حبس

کرده بودیم. ماجرا را مو به مو برای راحیل تعریف کرده 



 بودم و

فاقات و احتماالت را بارها و بارها بررسی کردیم... روز ات

 سوم

 پایمان را از خانه بیرون گذاشتیم و همه چیز عادی بود... یا

 دست

کم ما این طور فکر می کردیم! کم کم از تب و تاب می 

 افتادیم

و به زندگی عادی برمی گشتیم... اما نه... دیگر هیچ چیز 

 برای

 ما

 !عادی نبود

ش را با صدا بیرون داد. آهسته گفتراحیل نفس : 
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 ...تمام مدت فکرم درگیر این دو نفر بود... الناز و کیارش-

 خصوصا

 الناز... رسما ازش خبری نیست. ما هم که این همه راه رفتیم

 اونجا و هیچ کاری نتونستیم پیش ببریم. فقط خودمونو تابلو

دا بالیی سرش اومده باشهکردیم. ممکنه ج . 

 :خودم را روی میز به سمتش کشیدم و گفتم

 من فکر نمی کنم شرایط به نفع ما پیش رفته باشه. هنوزم-

 می



 گم که یه چیزهایی مشکوک به نظر می رسه. اون ماشینی که

دنبال مون بود سرعت مجاز اتوبان رو رعایت کرد، هیچ 

 حرکت

داد فرنام دور شه... پسمشکوکی توی اتوبان نکرد و اجازه   

شناساییش کرده بود اما اون طوری که فرنوش صحبت می 

 کنه

ظاهرا اتفاقی هم برای فرنام نیفتاده. پس امکانش هست که 

 زیر

 .نظرش داشته باشن

 :راحیل سری تکان داد و گفت
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- قضیه ی خب... آره... احتماال... مگه کیارش مرده باشه و  

 حضور

 .فرنام اهمیتش رو از دست داده باشه

 حرف راحیل دلگرم کننده به نظر می رسید ولی من مطمئن

 .بودم که کیارش شمس به همین راحتی دم به تله نمی دهد

 دلم

گواهی می داد که او جایی مخفی شده و همه را زیر نظر 

 .دارد

 :آهسته گفتم

- ظر باشیممن فکر می کنم ممکنه حتی ما هم زیر ن . 



راحیل با حالتی مشکوک دور و برش را نگاه کرد. بعد رو به 

 من

 :کرد و گفت

 آخه کسی ما رو ندید که! اگه هم دیدن چرا دست روی دست-

 گذاشتن و بهمون فرصت دادن که آزاد بگردیم؟

 :گفتم

 خیلی کم از این جناب شمس می دونیم... با این اطالعاتی که-
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 .داریم به هیچ نتیجه ای نمی شه رسید

 :راحیل چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 می دونی چیه؟ به نظرت بهتر نیست فرنوش که داره کم کم-

روی ما به عنوان دوست هاش حساب باز می کنه به جای 

 درد

 و

دل کردن در مورد قد و قواره ش یه اطالعاتی به ما در 

 مورد

اینکه شغل سابقش چی بوده! چرا چیزی در کیارش بده؟ مثال  

 این مورد نمی گه؟

 :شانه باال انداختم و گفتم

خانواده ی فرنوش... پدرش... درگیر یه سری مسائل بودن -

 که



به کیارش مربوط می شده. حتما توضیح دادن در مورد 

 زندگی

 قبلی کیارش باعث روشن شدن یه سری مسائل در مورد

 خانواده

برای همین چیزی رو با ما در میون  ی خودش می شه.

 .نذاشته

 :راحیل با بدجنسی گفت
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 خب باشه... فرنوش نمی گه. فرنام چطور؟-

 :گوشی موبایلم را روی میز به سمتم هول داد و گفت

یه زنگ بهش بزن و احوال پرسی کن... یه قراری بذار به -

 این

به این طرف نگرانش بودی. بعد  بهونه که از اون شب

 بکشونش

 . ...یه جایی

 :با خنده گفتم

 بعدش چی کار کنم؟-

 :چپ چپ نگاهم کرد. با لحنی محکم گفت

 .دارم باهات جدی حرف می زنم-

 خنده ام را جمع و جور کردم

 :یک بار دیگر گوشی را به سمتم هول داد و گفت



- افی شاپیزود باش! زنگ بزن بهش! یه قراری بذارین... ک  

 ...جایی

 از این پسرهاست که خیلی لفت می ده تا یه حرکت بزنه. نمی

 .شه معطل اون شد... باید خودت دست به کار بشی
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 :در همین موقع موبایلم زنگ زد. راحیل هیجان زده گفت

 خودشه؟-

ه ی از جا پرید و روی گوشی موبایلم خم شد. با دیدن کلم " 
یک بار دیگر سر جایش نشست و نگاه پکرش را به  "مامان

 میز

 :کناری داد. آهسته گفت

ما از این شانس ها نداریم که هر بار در مورد طرف حرف -

 می

 .زنیم بهمون زنگ بزنه و سورپرایزمون کنه

 توجهی به راحیل نشان ندادم. نگاهم را به گوشی دادم. آهی

س را جواب ندهم. راحیل باکشیدم... حتی به سرم زد تما  

 تعجب

 :نگاهم کرد و گفت

 !واقعا عشق به خانواده از چهره ت می باره-

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 آخه تابستون نشد برم خونه... همه ش امتحان، بعد شروع-
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مامکارهای پایان نامه ی خودم و گیرهای این استاد راهن . 

 مامانم

 اینا شاکی شدن که چی کار می کنی که وقت نمی کنی یه

 سری

 .به خونه بزنی

 :راحیل گفت

 بی لیاقتی دیگه! من جات بودم آخر هفته ها رو کال می رفتم-

 .شمال پیش خانواده... یه آب و هوایی هم عوض می کردی

 شمال

 . ...به این خوبی

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- تو بودم آخر هفته ها رو کال می رفتم لواسونمنم اگه جای   

 . ...پیش خانواده م! بی لیاقتی دیگه! لواسون به این خوبی

 نگاه از قیافه ی ضایع شده ی راحیل گرفتم و تماس را جواب

دادم. پیشبینی ام درست از آب درآمد. مادرم یک بار دیگر 

 من

563 

  رقصنده با تاریکی 

س های کم تلفنی ام و برنگشتن به خانه به بادرا به خاطر تما  

 انتقاد گرفت. من فقط می گفتم بله... درسته... می فهمم... در

 اولین فرصت سر می زنم... بیشتر تماس می گیرم... حتی



 فرصت

 . ...احوال پرسی کردن هم بهم نمی داد

 در همین موقع پیشخدمت سر رسید و سفارش هایمان را روی

تمرکزم روی مکالمه ی تلفنی ام حتی از قبل  میز قرار داد.

 هم

کمتر شد. نگاهی مشکوک به پیشخدمت کردم که حاال 

 رفتارش

 عادی به نظر می رسید... به جز اینکه سعی می کرد با هیچ

 کدام

 مان چشم تو چشم نشود! آن قدر خیره نگاهش کردم که

 کارش

یتمام شد و بی هیچ حرفی رفت. تلفن را یک بار دیگر جلو  

 :دهانم گرفتم و به مادرم گفتم

564 

  رقصنده با تاریکی 

 آره... یه مدت لپ تاپم خراب شده بود. کارهایی که دستم-

 مونده

بود عقب افتاده... االن دارم کارهای عقب افتاده م رو می 

 .کنم

 .بعدش بهتون سر می زنم

 :راحیل آب میوه اش را چشید و زیرلب گفت

 !منم ببر-



اس را قطع کردم و به راحیل خندیدم. گفتمتم : 

 جدی دلت می خواد بیای؟-

 و ناگهان چشمم به مرد چشم ابرو مشکی افتاد که وارد شده

بود... عینک دودی اش را باال زد و با اخم و تخم دور و بر 

 را از

 :نظر گذراند... زبانم بند آمد... فقط توانستم بگویم

 . ...اوه اوه-

بتوانم به راحیل خبر بدهم نگاه مرد روی ما و قبل از اینکه 

 دو

 .نفر ثابت شد. با گام هایی بلند و مطمئن به سمت مان آمد

 قلبم
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 به تپش درآمد... مهدی ما را از کجا پیدا کرده بود؟

زمانی که کنار میز متوقف شد چشم راحیل به او افتاد. 

 دهانش

اند و چشم هایش گرد شد. اخم مهدی غلیظ تراز تعجب باز م  

 :شد. دست هایش را روی میز ستون کرد و با لحنی تند گفت

 چند روزه زنگ می زنم جواب نمی دی... پیغام می دم حتی-

نگاه هم نمی کنی. فکر کردم بالیی سرت اومده... ولی نه! 

 ظاهرا

 !سرت به دوستات و تفریح گرم بوده



فتراحیل با صدایی ضعیف گ : 

 اینجا رو از کجا پیدا کردی؟-

 :مهدی جواب سرباال داد

 قبال با هم اومده بودیم! نکنه اینم یادت رفته؟-

راحیل گفته بود که با هم به کافی شاپ های دور و بر 

 دانشگاه

 رفته اند... و حتما راحیل برایش گفته بود که اینجا پاتوقش

میقمحسوب می شود. جرقه ای در سرم زده شد. نفسی ع  

 :کشیدم و گفتم
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 به پیشخدمت سپرده بود که هر وقت این دور و بر پیدات شد-

 .باهاش تماس بگیره

 سر مهدی چنان سریع به سمتم چرخید و نگاه خشمگینش را

 .بهم دوخت که متوجه شدم حدسم کامال صحیح بوده

 پوزخندی

 :بهش زدم و رو به راحیل گفتم

 وقتی اومدم اینجا پیشخدمته سراغت رو گرفت... بعد هم تا-

 .رسیدی به کسی تلفن زد که حاال مشخص شد کی بوده

 :مهدی همان طور که فکش را بهم می سابید گفت

 .حاال نمی خواد همه هوش و ذکاوتت رو خرج ما کنی-

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم



- هم خرج  نگران نباش! حتی نصف هوش و حواسم رو

 آدمایی

 !مثل تو نمی کنم! ساده تر از این حرفایین

 :راحیل با حالتی متعجب به مهدی نگاه کرد و گفت

 تو جدا در این حد دیوونه ای؟ برای من به پا می ذاری؟-
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 :مهدی با حالتی حق به جانب گفت

- و بر پیدات شد به پا چیه؟ فقط بهش گفتم هر وقت این دور  

بهم خبر بده. می خواستم بیام دانشگاه و سراغت رو بگیرم 

 که

 !بهم زنگ زد و خبر داد اینجایین

 من و راحیل نگاهی متعجب رد و بدل کردیم... می خواست

 بیاید

 :دانشگاه؟ راحیل تقریبا فریاد زد

 دانشگاه؟ عقلتو از دست دادی؟-

 :مهدی شانه باال انداخت و گفت

- گه ای ازت نداشتم! فکر کردم بالیی سرت اومدهآدرس دی ... 

. 

چشم هایم را تنگ کردم و مهدی را زیر نظر گرفتم... چرا 

 باید

 چنین فکری از ذهنش می گذشت؟ و چرا این فکر تا این حد



 درگیرش کرده بود که می خواست سری به دانشگاه بزند؟

 مهدی از بهت زدگی مان استفاده کرد. رو به من کرد و با

 لحنی

 :نسبتا مودبانه گفت
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 می شه من و راحیل با هم خصوصی صحبت کنیم؟-

 "برو بابا"نگاهی به راحیل کردم که دستش را به نشانه ی 

 در

 هوا تکان داد و زیرلب ناسزایی زمزمه کرد. از جایم تکان

 .نخوردم

 :مهدی با تعجب به راحیل نگاه کرد و گفت

 می ذاری برات توضیح بدم یا نه؟-

نه... او برای دادن توضیحی که وجود نداشت نیامده بود... او 

 به

 !دستور شمس آمده بود

حواس کیارش شمس به ما بود... به تک تک مان... با همان 

 راه

 نفوذی که پیش از آن سعی کرده بود در زندگی مان ایجاد

 ...کند

چطور زیر نظر داشت؟ چهدستی به چانه ام کشیدم... من را   

 کسی دور و بر من بود که قابل اعتماد نبود... که دوست و



 آشنای

 . ...من نبود... مامور کیارش بود
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 :مهدی یک بار دیگر رو به من کرد و گفت

 !خواهشا شما اجازه بدین ما چند دقیقه تنها باشیم-

ه بودم خنده ام گرفت... حاال شد  ؟ می دانستم تا با"شما "

 راحیل

 صحبت نکند دست از سرمان برنمی دارد. پس پنینی

اشتهابرانگیزم را برداشتم و به سمت میز پشتی رفتم... 

 متاسفانه

 ...امکانش نبود که سیب زمینی ویژه ام را هم با خودم ببرم

 ظرفش که تازه از فر درآمده بود هنوز خیلی داغ بود. مهدی

 جای

را اشغال کرد و بالفاصله شروع کرد به زبان ریختن من : 

 .می تونم حدس بزنم چی ناراحتت کرده-

از جایی که نشسته بودم چهره ی راحیل را می دیدم اما 

 مهدی

 پشتش به من بود. دیدم که راحیل ابروهایش را به نشانه ی

 :ناباوری باال انداخت و مهدی گفت

- کم تند رفتمبار آخری که همدیگه رو دیدیم یه  ... 
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 درک می کنم اگه بخوای سرعت پیش

 .رفتنمون رو کم کنی

 :راحیل بعد از مکثی کوتاه گفت

 نمی خوام سرعت رو کم کنم... می خوام به کل-

 !قطعش کنم

 خنده کنان گازی به پنینی ام زدم... باید اعتراف می کردم که

الحظه ای در برقراری ارتباط با جنسراحیل پیشرفت قابل م  

مخالف کرده بود... که احتماال به علت از بین رفتن عالقه 

 اش به

 مهدی بود. راحیلی که من می شناختم نمی توانست

 !از این جواب ها بدهد

 گاز دوم را به پنینی زدم... نتوانستم خودم را کنترل کنم و

 چشم

مکن بود اسفناج باهایم را بستم... عجب خوشمزه بود! مگر م  

 چیزی ترکیب شود و طعمی بهشتی ایجاد نکند؟ چشم هایم را
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 باز کردم و به میز مقابل دوختم... بعد از این لقمه چه قدر

 سیب

 . ...زمینی داغ و سس می چسبید

 :مهدی گفت

 من فکر می کردم همه چی داره خوب پیش می ره... اصال-



وجه نمی شم چی باعث شده دلخور بشی. به این خاطره کهمت  

یکی دو روز فرصت نکردم باهات تلفنی حرف بزنم؟ بهت 

 پیغام

 دادم... گفتم که یه اتفاق نگران کننده ای افتاده بود. مشغول

 اون

قضیه بودم ولی این طوری نبود که فراموشت کرده باشم... 

 توام

ی. تو اون شرایط که که اصال جواب پیغام هام رو نمی داد

 بهت

 .احتیاج داشتم غیب شدی

 لب هایم را بهم فشردم... عجب ادمی بود! حاال به جای توجیه

 و عذرخواهی راحیل را مقصر نشان می داد! اگر من جای

 راحیل
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 بودم با چند جمله ی حسابی کار را یکسره می کردم... اما

یل در مقابل مهدی کمی ضعف داشت. فقط شانهمتاسفانه راح  

 :باال انداخت و گفت

 آره! شاید یکی از دلیل هاش این باشه! هیچکس سرش این-

 قدر

 !شلوغ نیست که نتونه یه پیغام به آدم بده

 با کف دست به پیشانی ام کوبیدم... این جمله را از کجا آورده



د تحویل یکیبود؟ اینستاگرام؟ جمله ی بدی نبود... فقط نبای  

 :مثل مهدی می داد! مهدی هم بالفاصله گفت

 من که پیغام دادم! تو جواب ندادی... حاال خوبه من حرف-

خودت رو تحویلت بدم؟ چطوریه که تو این قدر سرت شلوغ 

 بود

 که نمی تونستی یه پیغام بهم بدی؟

 کار داشت به جای باریک می کشید و می دانستم راحیل از

 پس

نمی آید. از جایم بلند شدم و یک راست به سمتاین ماجرا بر  
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 سیب زمینی ام رفتم. صورتم را توی هم کشیدم و ناله کنان

 :گفتم

 !شما صحبت تون تموم نشد؟ غذام از دهن افتاد-

ظرف سیب زمینی را گرفتم... لعنتی! دست هایم سوخت! 

 سریع

خواستم با لبه های مانتوی جلوبازمدست هایم را عقب کشیدم.   

ظرف را بردارم اما مانتوم تنگ بود و به این ترتیب ظرف 

 داغ به

 شکمم می چسبید. دست از کلنجار رفتن با ظرف برداشتم و

 :گفتم

 حاال که راحیل این قدر بد و بی فکره شما چرا اصرار داری-



 ادامه بدی؟ اگه این طوریه که باید خوشحال باشین که

باطتون بهم خوردهارت ! 

 :مهدی چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 شما نشستی اون پشت و حرف های ما رو گوش دادی؟ فکر-

 .کردم قراره خصوصی صحبت کنیم
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 :شانه باال انداختم و گفتم

 می خواستم ببینم کی حرف هاتون تموم می شه و می تونم-

 !غذامو بخورم

حالتی حق به جانب گفتمهدی با  : 

من یه چند روز سرم شلوغ بوده... یه گرفتاری داشتم و -

 .نبودم

 سرمو می چرخونم باید دوستم غیب شده باشه؟

کوچیکترین اهمیتی هم به مشکل و گرفتاری من نمی ده... 

 چه

قدر یه نفر می تونه غیر قابل اعتماد باشه که تا غافل بشی 

 بذاره

 و بره؟

مهدی بین جریحه دار شدن غرورش و به نظر می رسید  

 دستورات جناب شمس برای زیر نظر گرفتن راحیل مانده

 ...باشد



از نظر تیپ و قیافه از راحیل سر بود و به نظر می رسید 

 خیلی

 بهش گران تمام شده که راحیل ارتباطشان را این طوری تمام

 کرده... بدم نمی آمد به همراه سیب زمینی ام پشت میزم جا
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بگیرم و به مهدی و واکنش های ضد و نقیضش بخندم. 

 راحیل

 :که به ستوه آمده بود گفت

 وقتی نمی دونم گرفتاریت چیه چطوری باید بهش اهمیت-

 بدم؟

می خوای از این جمله های تکراری و بیخود تحویلت بدم؟ 

 مثال

آدمی نیستمبگم نگران نباش، درست می شه؟ من همچین  ... 

 .حرف الکی نمی زنم

 :مهدی کوتاه گفت

 .یکی از دوستام حالش خوب نبود-

 :راحیل با لحنی تند گفت

 .مثال کی؟ اصال من می شناسمش-

 مهدی با سر جواب مثبت داد. نفس در سینه ی من و راحیل

حبس شد... یک لحظه هر دو خشک شدیم و نگاه متعجب 

 مان



ه فکر هر دو نفرمان به یک سمترا به مهدی دادیم... چرا ک  

 !کشیده شده بود... کیارش شمس
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 :راحیل خودش را روی میز جلوتر کشید و گفت

 کدوم؟-

 :مهدی سری تکان داد و گفت

 چه فرقی می کنه؟-

لبم را با زبان تر کردم... در دل دعا کردم دوزاری راحیل 

 بیافتد

م شود. رو به راحیل کردم و گفتمو متوجه نقشه ا : 

 بلد نیست یه دروغ درست و حسابی بگه! یه چیزی می گه و-

 !توش می مونه

 :راحیل نیم نگاهی پر شک و تردید به من کرد... و بعد گفت

 !می دونم! می شناسمش-

 :رو به مهدی ادامه داد

 !برو یه بهونه ی بهتر پیدا کن-

 :مهدی با عصبانیت گفت

- م حالش خوب نبود! اگه شراره مریض بود تومی گم دوست  

 زنگ
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 می زدی به من سه ساعت حرف می زدی؟



 قلبم در سینه به تپش درآمده بود... راحیل متوجه نقشه شده

 :بود. با حالتی معمولی به راحیل اشاره کردم و گفتم

- دتش! مگهخب با راحیل با هم می رفتین بیمارستان عیا  

 دوستت نیست؟

 :مهدی گفت

 !بیمارستان نبود که-

 :ابرو باال انداختم و گفتم

 خب پس خیلی هم حالش بد نبوده! این طوری نبوده که نیاز-

 !به پرستاری بیست و چهار ساعته ی تو داشته باشه

 :راحیل به من گفت

 بابا اصال این ماجرا واقعیت نداره. باورت شده؟-

تمهدی با کالفگی گف : 

 !ای بابا-

 :با خنده گفتم
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 چه تابلو هم خالی می بنده. بشین حداقل دو روز فکر کن بعد-

 !یه چیزی سر هم کن

 :مهدی با حالتی عصبی دستی به صورتش کشید. گفتم

 !کدوم دوستته اگه راست می گی-

 :راحیل رو به من گفت

- یخودی وقت بکشیم و اینو دروغ می گه عزیز من! چرا ب



 وادار

 .کنیم دروغش رو کش بده؟ بیا برگردیم دانشگاه

 مهدی دستش را پایین انداخت. نگاهش را به راحیل داد و

 :گفت

 !کیارش..!. کیارش حالش خوب نبود-

قلبم انگار در سینه ضعف رفت... یک لحظه خون در رگ 

 هایم

 !یخ زد... زنده بود! لعنتی

ساکت شده بودیم. می خواستم خودم را بهمن و راحیل هر دو   

میز پشتی برسانم و بدن لرزانم را رویش رها کنم اما سر 

 جایم

 ...خشک شده بودم! حالش خوب نبود... فعل در زمان گذشته
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 حاال چطور؟ آب دهانم را به زحمت به گلوی خشک شده ام

 :فرستادم و گفتم

- رن؟ کسالت شون برطرف شد؟االن چطو  

 :مهدی سری تکان داد و کوتاه گفت

 !بهتره-

 خدا لعنتش کند! لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم. راحیل

 که

 :صدایش به زحمت درمی آمد گفت



 !من دوستات رو ببینم این قضیه رو چک می کنم ها-

 :مهدی با لحنی تند گفت

 !چک کن! از هرکی خواستی بپرس-

مپیشنهاد کرد : 

 مثال از دوستش... راستی امروز برای ثبت نام اومده بود-

 دانشگاه! دیدیمش... ولی چیزی نگفت. حتما خیلی برای این

 !قضیه ناراحت بود
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 :مهدی پوزخندی به من زد و گفت

 من از این عادتا ندارم که سرم رو بکنم تو ارتباط شخصی-

م ارتباطشون با دوستهاشون در چه حدیهدوستام و ببین ! 

 تیکه اش را انداخته بود! من هم خودم را به نشنیدن زدم و

 بدون

 :کوچک ترین تغییری در حالت صورتم گفتم

 به هر حال ما یه زمانی مهمون ایشون بودیم... امیدوارم-

 حالشون

 بهتر شه. این دفعه اگه سه چهار روز غیب تون زد و برای

ایشون رفتین سالم ما رو هم برسونینپرستاری از  ! 

 :مهدی با عصبانیت رو به راحیل کرد و گفت

 این دوستت چرا این شکلیه؟-

 اما راحیل که نگاهش به نقطه ای روی میز ثابت شده بود



 جوابی
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 نداد. آهی کشیدم و برای بی اهمیت جلوه دادن ماجرای

 کیارش

 :گفتم

- دارم کم کم خسته می شم. شما نمی خوای تشریف من  

 ببری؟

 اومدی توضیح دادی و تموم شد دیگه. شب تلفنی حرف بزنین

 و

 .تصمیم تون رو در مورد این اشنایی بگیرین

 :مهدی زیرلب گفت

 !انگار زنگ بزنم جواب می ده-

راحیل نگاهش را از میز کند و به من داد. سرم را به نشانه 

 ی

ان دادم. اخم های راحیل توی هم رفت. با اینجواب مثبت تک  

 :وجود گفت

 !جواب می دم-

 :مهدی نفسی عمیق و صدادار کشید. با لحنی محکم گفت
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 پس تا شب! راحیل این دفعه عاقل باش و یه کاری نکن که-

 !مجبور شم بیام دانشگاه



ا خودم گفتم االنخشم در چشم های راحیل شعله کشید. ب  

 است

که راحیل بلند شود و آن روی سگش را نشان دهد اما مهدی 

 با

 اعتماد به نفس سرش را باال گرفت. عینک دودی اش را به

 چشم

 زد و به سمت پیشخدمت رفت تا احتماال بابت خدماتش تسویه

 حساب کند... با خودم فکر کردم اگر قرار بود من سهم کتک

م آن پیشخدمت را بی نصیب نمیخوردن ها را مشخص کن  

 !گذاشتم

 ظرف پنینی ام را از میز پشتی برداشتم و یک بار دیگر سر

 جایم

 جا گرفتم... من که باالخره به محبوبم، سیب زمینی ویژه،

 رسیده
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 بودم یک لحظه ظرف زمان و مکان را گم کردم. راحیل اما

ارج شدن مهدی به سمتم چرخید و بابالفاصله بعد از خ  

 عصبانیت

 :گفت

 تو تکلیفت با خودت مشخصه؟ می دونی مهدی از طرف-

 کیارش



اومده ولی راهکار بهش پیشنهاد می کنی؟ که شب زنگ بزنه 

 به

 من؟ مگه قرار نبود من تمومش کنم؟

 :یک بار دیگر آه کشیدم و گفتم

- ر شدی همنه قرار نبود تمومش کنی! همون موقع که خبردا  

بهت گفتم که تابلو نکن! چون می دونم از طرف کیارش 

 اومده

 گفتم که شب بهت زنگ بزنه... مگه نمی بینی چطور کیارش

 شیرش کرده بود که هر طور شده تو رو پیدا کنه؟ اگه مهدی

 رو
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 رد کنی یه جاسوس دیگه می فرسته توی زندگیت... و این

فعهد  

 ممکنه ندونی و تشخیص ندی که کی از طرف کیارش مامور

 شده... حداقل این طوری اون شخص رو می شناسی و می

 دونی

 .با کی طرفی

راحیل ناله ای کرد ولی چیزی نگفت. چنگالم را در یک 

 سیب

 :زمینی سس آلود فرو کردم و گفتم

 االن وضعیت من بدتره... نمی دونم بعد از اینکه پیشنهاد-



مسش  

رو برای آشنا شدن با یکی از دوستاش رد کردم چی کار 

 ...کرد

 .کی رو مامور کرد که مراقب کارهای من باشه

 :راحیل اخمی کرد و گفت

 . ...کس جدیدی وارد زندگیت نشده... مگه-

 :زیرلب گفتم
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- کیارش فرنام... ولی... فرنوش منو با اون آشنا کرد... و 

 بابت این

 . ...قضیه بهش تیکه انداخت... مسخره ش کرد

 :راحیل دستی به چانه اش کشید و گفت

 !باید امتحانش کنیم-

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید و گفتم

 فرنام رو؟ چطوری؟-

 :راحیل گفت

 !به نظرم بهش زنگ بزن و باهاش قرار بذار-

ود به خانه ی اولبا کف دست به پیشانی ام کوبیدم! برگشته ب ! 

 :راحیل متوجه برداشتم شد و گفت

نه نه! منظورم این نیست که باهاش دوست شو... اگه -

 مشکوکه



باید از کارش سردربیاریم. خب باهاش قرار بذار، بیشتر 

 حرف

 بزن

 !و ببین ممکنه از طرف کیارش باشه یا نه
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گاهم را به دیوار پشت سر راحیلبا چشم هایی تنگ شده ن  

 دادم

 :و گفتم

مشکوک که... شاید بشه گفت یه کم مشکوکه... مثل -

 اصرارش

 !برای درست کردن لپ تاپم

 :راحیل یک بار دیگر سراغ نوشیدنی اش رفت و گفت

 دقیقا! شاید اون فایل ها رو به عنوان مدرکی چیزی برای-

 کیارش

 .می خواسته

ش تکان دادم و گفتمسری به نشانه ی رد حرف : 

 !خودش کمکم کرد که فایل ها رو بدزدم-

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 پس ماجرا از اون چیزی که فکرش رو می کنیم هم پیچیده-

 تر

 می شه... اون خونسردیش و بعد اون رانندگی اکشنش هم به
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 .نظرم مشکوک بود

دادم. دست به سینه نشستم و گفتم تکیه ام را به صندلی : 

یادته که اون محلی که کیارش می رفت و رو خیلی خوب -

 می

 ...شناخت... به فرض اینکه پسرخاله ی دوست کیارش باشه

 برای چی باید اونجا رو بشناسه؟ حتی به نظر نمی رسید که

 فرنوش با اون راه آشنایی داشته باشه. پس... یعنی... فرنام

 کیارش

تقل از فرنوش می شناسهرو مس . 

 . ...برای چند لحظه فقط بهم نگاه کردم و بعد

گوشی موبایلم را برداشتم... باید با فرنام قرار می گذاشتم... 

 فقط

در دل دعا می کردم که اشتباه کرده باشم... اگر فرنام از 

 طرف

 کیارش مامور شده بود همه چیز برای من، راحیل و فرنوش

 . ...پیچیده تر می شد

** 

موهایی اتو شده ام را روی یک شانه رها کرده بودم... بعد 

 از
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ساعت ها فکر کردن لباسم را هم انتخاب کرده بودم اما... 

 نمی

 دانستم با صورتم چه کنم؟ طبق معمول دو بار اولی که تالش

ه وکرده بودم آرایش معقولی انجام بدهم خراب کاری کرد  

 مجبور

 شده بودم صورتم را بشورم. بار سوم بود و در ذهن به خودم

 تاکید

 !می کردم که آخرین تالشم است

 اما خیلی زود متوجه شدم که از آن روزهایی ست که دستم به

 آرایش کردن نمی رود... بهتر بود بی خیال می شدم. پس به

 کرم،

تک ریمل و رژ راضی شدم... نگاهم را از آینه روی تک 

 اعضای

صورتم چرخاندم... زمانی که دبیرستانی بودم همین قدر 

 اجازه

 داشتم آرایش کنم و انگار بعد از حدود ده سال هیچ چیزی

 عوض

 :نشده بود! زیرلب گفتم
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 !خاک تو سرت شراره-

و با نارضایتی از جایم بلند شدم. مانتوی جلو باز آبی کاربنی 



ما  

را تن کردم و روسری ابریشمی ام که ترکیبی از رنگ های 

 آبی

 ...کاربنی، زرد و سفید بود را با احترام روی دستم انداختم

 قیمتش از مانتویم هم بیشتر بود و برای خریدش مجبور شده

 بودم دو مقاله ی سخت و نامفهوم فیزیولوژی گیاهی ترجمه

 !کنم

ات تخصصی مقاله با نگاه کردن به رنگ های روسری کلم

 ها در

 ذهنم تداعی می شد! سرم را به شدت تکان دادم... به این امید

 . ...که چرندیاتی که ذهنم را پر کرده بود کمرنگ شوند

 از اتاق بیرون زدم و چشمم به راحیل افتاد که لباسی بسیار

معمولی به تن داشت... یک جین و مانتوی ساده که برای 

 رفتن

ید و شالی که با بی حوصلگی روی شانه به دانشگاه می پوش

 اش

انداخته بود. بی توجه به اینکه ممکن بود مانتویش چروک 

 شود
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 روی مبل دراز کشیده بود و کلیپ های طنز اینستاگرامی را

 پشت



 . ...سر هم نگاه می کرد

 :با تعجب گفتم

- ار بیرون برید؟مگه مهدی بهت زنگ نزد که برای ناه  

 :نیم نگاهی بهم کرد و با بی حوصلگی گفت

 چرا... ولی اگه فکر کردی برای اون جاسوس بزک-

دوزک می کنم کور خوندی! اون بدبخت که مجبوره منو 

 تحمل

 کنه و باهام بیرون بره پس بذار تا جای ممکن این قضیه رو

 بهش

زهرمار کنم... اصال می خوام یه طوری رفتار کنم که 

حساسا  

 کنه

 !بیرون رفتن با من مثل شکنجه می مونه

 سعی کردم جلوی خنده ام را بگیرم... می دانستم که راحیل

 هیچ
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 :با مسئله ی مهدی شوخی ندارد! با بداخالقی گفت

 !حواست به این پسره فرنام باشه-

 :سری به نشانه ی تایید حرفش تکان دادم و گفتم

 نشون می دم که نگرانم... نشون می دم مایلم باهاش بیشتر-

 آشنا



 شم و یه کم بهش عالقه دارم. هیچ سوال مستقیمی نمی

 ...پرسم

 اگه داشت در مورد کیارش یا فرنوش یا کس دیگه ای حرف

 می

زد بالفاصله بعد از اینکه اطالعات رو از حرفش بیرون 

 کشیدم

 می

ال به موضوع عالقه مندپرم وسط حرفش و نشون می دم اص  

 نیستم. توام به نظرم یه برنامه ای باید برای مهدی داشته

 ...باشی

 !تعارف کن عیادت کیارش برین

 :راحیل آهی کشید و گفت
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 شراره! وقتی تو نیستی من خیلی اعتماد به نفس ندارم... نمی-

فقط سعی می کنم دهنمو تونم از این کارا کنم... ولش کن!  

 ببندم

 !و هیچ اطالعاتی بهش ندم... همین

 .خواستم جواب راحیل را بدهم که گوشی موبایلم زنگ زد

 چشمم

 که به اسم یاشار افتاد آهی کشیدم و جواب دادم. بالفاصله

 صدای



 :بلند یاشار در گوشم پیچید

 !به به.... شری! عشق من-

و گفتمبا بی حوصلگی وسط حرف هایش پریدم  : 

 چی می خوای؟-

 :یاشار کرکر خندید و گفت

 !عجب استقبال باشکوهی ازم کردی-
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 مدل حرف زدنش نشان می داد که بی کار است... و به این

 معنی

 بود که ممکن است مکالمه ی تلفنی مان حداقل نیم ساعت

 کش

 :پیدا کند. با عجله گفتم

- رم بیرون! هر لحظه ممکنه بهم زنگ بزنن! من دارم می 

 بعدا

 !حرف می زنیم

 صدای یاشار چنان باال رفت که مجبور شدم گوشی را فاصله

 :بدهم

بله؟ ممکنه بهت زنگ بزنن؟ کی بهت زنگ بزنه؟ چه -

 خبره؟ با

کی داری می ری بیرون؟ اگه دختر بود که می گفتی می 

 خوام



 !با فالنی برم بیرون... حتما پسره

بروهایم روی پیشانی باال پرید. گفتما : 

چرت و پرت نگو! دوستمه... فقط نمی خوام تندی آمارش -

 رو

 !دربیاری و بعد بهم اصرار کنی که منو با دوستت آشنا کن
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 :یاشار با خنده گفت

انصافا بهونه ی خوبی اوردی... اگه اصل ماجرا رو نمی -

 دونستم

ورم می شد ولی حیف که فرنام به فرنوش گفته که بهشبا  

 زنگ

 !زدی و فرنوش هم به من گفته

 با کف دست به پیشانی ام کوبیدم... همین را کم داشتم که

 یاشار

 :و آرمین متوجه ارتباط من و فرنام شوند! یاشار ادامه داد

خودم دارم روی یه پروژه ی پرسود ولی طوالنی مدت -

 سرمایه

کنم! اینه که دوستات فعال از حمله ی من در گذاری می 

 !امانن

 :با اخم تکرار کردم

 پرسود؟-



 :یاشار گفت

آره عزیزم! فرنوش یه مدته خیلی افسرده و ناراحته... می -

 خوام

 ...این مدت یه کم پیشش باشم و حال و هواش رو عوض کنم

. 
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با عصبانیت گفتم لب هایم را بهم فشردم... : 

 آهان پس نقشه ت اینه؟ که وقت سختی و تنهایی کنار-

 فرنوش

 باشی که به محض مجرد شدن با تو درد و دل کنه و این

 طوری

بهت نزدیک شه... توام دقیقا اون زمانی که از هر وقت دیگه 

 ای

 آشفته تر و آسیب پذیرتره پیشنهاد دوستی می دی! اونم می

 گه

تر از یاشار منو می فهمه؟چرا که نه؟ کی به  

 :راحیل که انگار گوشش به حرف های من بود زیرلب گفت

 !باز این یاشار شروع کرد-

 :یاشار با خنده گفت

 دقیقا! خوشم اومد عزیزم... خیلی هم خنگ نیستی پس! برای-

همین بهت زنگ زدم... ببین من که نمی تونم همین اول 



 کاری

م ضایع می شه! بعد از تنهایی باهاش بیرون برم... یه ک

 قرارت با
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فرنام بیا با آرمین و فرنوش بیرون بام تهران... راحیل هم 

 اگه

 خواست بیاد ولی من جرئت ندارم بهش بگم... می دونم از

 فرنوش

 .خوشش نمی یاد

 :آهی کشیدم و گفتم

 . ...ببینم چی می شه! ولی هیچ قولی نمی دم-

ریع خداحافظی و تماس را قطع کردم. همان طور که کفشس  

 هایم را می پوشیدم و روسری لیزم را روی سرم مرتب می

 کردم

 :ماجرا را برای راحیل تعریف کردم. راحیل غرغرکنان گفت

واقعا امروز از این بهتر نمی شه! اول مهدی! بعد فرنوش! -

 بیا

تکمیل شهشامم با خود جناب شمس بریم بیرون که برنامه  ! 

 گوشیم باری دیگر زنگ زد... با دیدن اسم فرنام روی صفحه

 قلبم

 :به تپش درآمد. با عجله به راحیل گفتم
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 !حاال ببینیم تا عصر چی می شه-

 !و تماس را جواب دادم... فرنام رسیده بود

م بیرون از خانه بیرون زدم... قلبم کم مانده بود از دهان

 ...بزند

 این

 همه هیجان برای چی بود؟ برای دیدن فرنام؟ بعید می

 ...دانستم

برای کشف حقیقت؟ شاید... ترس از موفق نشدن و تابلو 

 کردن؟

 !صد در صد

 دست هایم را مشت کردم و با گام های بلند به سمت لندکروز

 ...فرنام رفتم

 از ابهت خودم لذت می بردم که باد روسری را

رم انداخت. موهای بلندم به صورتم دوید. با دستپاچگیاز س  

موهایم را از صورتم کنار زدم و روسری را یک بار دیگر 

 سر

 ...کردم
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 اما باد دست بردار نبود! مجبور شدم با دست چپم روسری را

 روی



سرم نگه دارم و با دست راستم مانتویم را که در جهات 

جیبع  

 .غریبی می پیچید آرام کنم

 فرنام که ظاهرا متوجه جدال من با لباس هایم شده بود از

 ماشین

 پیاده شد. خنده کنان ماشین را دور زد. نگاهی به او با آن تی

شرت جذب مشکی و شلوار جین خاکستری انداختم... راحت 

 و

 :تمیز! در ماشین را برایم باز کرد و گفت

 !بفرمایید خانوم-

ر ماشین شدم و نفس را با حرص بیرون دادم. در فاصله سوا

 ای

که فرنام خودش را به در راننده می رساند تمام ناسزاهای 

 عالم

را نثار خودم، مقاله های فیزیولوژی گیاهی و روسری ام 

 ...کردم

روسری را با حرکتی سریع روی سرم مرتب کردم. فرنام 

 ماشین
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 !را به راه انداخت... و من متوجه شدم که ذهنم خالی ست

 هرچه



 می گشتم کلمه ای پیدا نمی کردم... انگار هرگز لغتی را یاد

 نگرفته یا جمله ای نساخته بودم... سعی کردم هیجاناتم را

 کنترل

 کنم. نگاهم را به آفتاب مطبوعی دادم که از شیشه ی وسیع

تابید. بعد از سکوتیماشین می گذشت و به صورتم می   

 سنگین

 :فرنام شروع به صحبت کرد و پرسید

 جای خاصی مد نظرتون هست که بریم؟-

 جواب منفی دادم... کلمات را به زحمت پیدا می کردم، چه

 برسد

 :به مکان! فرنام گفت

 من یه جایی رو می شناختم طرف شهرک غرب. قبل از این-

 که

یم هنوز هست یا جمع شدهاز ایران برم چند با رفتم. بریم ببین . 
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دعا کردم جمع نشده باشد! در این صورت احتماال در خیابان 

 از

 این مکان به آن مکان می رفتیم و این سکوت لعنتی به درازا

 می

 کشید. در میدان صنعت گیر افتاده بودیم که به ذهنم رسید

 بعد



ین قراری ست که با یک پسر از دوران دبیرستان این اول

 غریبه

می گذارم... و اگر آن دوران را به حساب بچه بازی می 

 گذاشتم

 !این قرار می شد قرار اولم... ِدیت اولم

 لحظه ای شگفت زده شدم... اما هرچه ذهنم را به هم ریختم

بیشتر به صحت این ماجرا پی می بردم... در دوران 

 نوجوانی سر

ما آن زمان ریحانه بود که در سکوت قرار رفته بودم... ا

 غرق

 شده

بود و من بودم که زبان می ریختم... و آن قرار برای من 

 ...نبود

برای ریحانه بود... من آن جا بودم که ناخواسته زندگی اش 

 را

 . ...ویران کنم... سرما از جایی نامعلوم به تنم هجوم آورد
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ودم به دانشگاه آن قدر درگیر محمد شدم که دیگر بهو با ور  

 !کسی توجه نشان ندادم... تا به آن روز! تا فرنام

 به خودم دل داری دادم که اولین ها سخت است... زیرچشمی

 نگاهش کردم. لبخندی کمرنگ به لب داشت و با همان



خونسردی آشنایش در ترافیک ماشین را پیش می برد... و 

 کارم

نزدیک به توصیه ی آرمین بود... که خودم پیشنهاد هم بسیار  

 قرار گذاشتن را مطرح کنم... دلم کمی گرم شد! چه اولین بار

شجاعانه ای! بهتر نبود باقیش را هم با همین جسارت پیش 

 می

 بردم؟

 هدف از این قرار چیز دیگری بود اما... باز هم قرار اول من

 حساب

 :می شد... نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 ...فکر کردم بهتر باشه خودم بهت زنگ بزنم و خبر بگیرم-

 ...چون
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من پیشنهاد دادم که اون شب برای سردراوردن از کار 

 کیارش

 و

الناز بریم... تو رو هم درگیر این کار کردم و فکر کنم تنها 

 کسی

 .هم بودی که لو رفتی

فتفرنام سری تکان داد و گ : 

 درسته که پیشنهادش از تو بود ولی همه موافق بودیم. پس-



 فکر

 !نکن این وسط مقصری... نه

سرم را روی شانه خم کردم و بالفاصله پشیمان شدم... 

 روسری

 :ام لیز خورد... گفتم

 این چند روز که مزاحمی نداشتی؟ یا مثال کسی که مراقبت-

 !باشه

 :فرنام لحظه ای مکث کرد و بعد گفت

- استش... یه چند روزی سعی کردم از خونه خارج نشم و بار  

کسی هم تماس نگیرم... اما به هر حال نمی شد از کارهام 

 .بزنم
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 ...مجبور شدم از خونه بیرون برم و نه... خودمم تعجب کردم

 ولی

 .نه... خبری از کسی نبود

 :بی اختیار زیرلب گفتم

- ز هیچ کدوم شون نیستخبری ا . 

 :فرنام که انگار حرفم را شنیده بود گفت

 !چرا... کیارش امروز به فرنوش زنگ زده بود-

سرم چنان به سرعت به سمت فرنام چرخید که مهره ی 

 گردنم



 !تقی صدا کرد. چشم هایم از شدت تعجب گشاد شده بود

 ظاهرا

بیرون با شخص اشتباهی قرار گذاشته بودم... باید با فرنوش 

 می

 !رفتم

و بعد به خاطر آوردم که یاشار گفته بود عصر آن روز با 

 فرنوش

بیرون برویم... برخالف میل باطنی ام به نظر می رسید باید 

 سر

604 

  رقصنده با تاریکی 

 آن قرار هم حاضر شوم. کمی خودم را جمع و جور کردم و

 کوتاه

 :گفتم

 جدی؟-

مثبت داد و گفتفرنام با حرکت سر جواب  : 

 ...آره... ظاهرا خیلی هم اوضاع بین شون خوب پیش نرفته-

 .فرنوش حوصله نداشت قضیه رو برام تعریف کنه

ظاهرا حال جناب شمس رو به بهبود بود... با تصور سرپا 

 شدنش

 به خودم لرزیدم... احساس می کردم روزی که مثل گذشته

شدسرحال شود اوضاع چندان به کام ما نخواهد  . 



 وارد کافه که شدیم فرنام چرخی زد و با اخمی ظریف روی

 :پیشانی اش گفت

مکانش همین جا بود... ولی... نه! تغییر دکور هم نیست. -

 فکر

 .کنم اونجا رو بستن و یه کافه ی دیگه باز کردن
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جذاب یک کافه با دیوارهای تیره و گل و گیاه های نه چندان  

 در

گلدان های شیشه ای بود. تلویزیون بزرگی در کافه قرار 

 داشت

 که هتل ترانسیلوانیا نشان می داد. بی اختیار نگاهم به بشقاب

مشتری ها افتاد و پر و پیمان بودن ظرف ها دلم را به کافه 

 گرم

 :کرد. شانه باال انداختم و گفتم

 .مهم نیست. امتحانش می کنیم-

 :در دل گفتم

- تو رو... هم کافه رو هم ! 

من که حسابی با آن موهای باز و روسری بزرگ گرمم شده 

 بود

 آب طالبی سفارش دادم... با وجود این که فرنام برای سفارش

 کیک بهم تعارف کرد قبول نکردم... و در دل خودم را نفرین



 کردم! من که حجمم نشان دهنده ی اشتهایم بود، این اداها

 برای

 چی بود؟
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اما نه... فکرم چنان مشغول فرنام، کیارش و فرنوش بود که 

 نمی

 توانستم روی سفارش دادن تمرکز کنم. سفارش مان را که

 دادیم

 :فرنام روی میز به سمتم خم شد و گفت

 خب... لپ تاپ تون چی شد؟-

 :توقع داشتم که این سوال را بپرسد. لبخندی زدم و گفتم

 !درستش کردم-

 :چشم هایش گرد شد و با لحنی هیجان زده گفت

 واقعا؟ اطالعات تون که پاک نشد؟-

 :با حرکت سر جواب منفی دادم و خنده کنان گفتم

یه سری چیزها پاک شد ولی خدا رو شکر اتفاق خاصی -

 برای

 .لپ تاپم نیفتاد

 با خودم فکر کردم قطعا عالقه اش به لپ تاپم بیشتر از عالقه

شا  

 :به خودم است! چشم هایش را تنگ کرد و گفت
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 تاریخ فایل هایی که از گوشی کیارش برداشتیم یادت هست؟-

 به نظرت فایل های اردیبهشت رو هم برداشتیم؟

 قلبم به تپش درآمد... نیازی به حرف کشیدن از او نبود... من

نیرنگ سر این قرار حاضر شده تنها کسی نبودم که با حیله و  

 !بودم

 در ذهنم به تاریخ قدیمی ترین فایلی که بازش کردم رجوع

 :کردم... با شک و تردید گفتم

 آره فکر کنم... چطور؟-

 :فرنام نفسی عمیق کشید و گفت

 شراره! می تونم بهت اعتماد کنم؟-

ابروهایم روی پیشانی باال پرید. زبانم یک بار دیگر بند 

چهآمد...   

 :خبر بود؟ فرنام نگاهش را به چشم هایم دوخت و گفت

 می تونی فایل من رو بین اطالعات کیارش پیدا کنی؟-

نفس در سینه ام حبس شد... فایل او؟ بی اختیار خودم را 

 عقب

کشیدم... یاد فایل های کیارش افتادم از کسانی که دزد 

 ...بودند
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.. مردهای سر به زیر و نجیب سر و کله یشان درهکر...  



 فایل های کیارش شمس پیدا نمی شد. جرم فرنام چی بود؟

 :فرنام با نوک زبان لبش را تر کرد و گفت

 من و کیارش یه سری اختالف جزئی از گذشته داریم. وقتی-

 ...برگشتم ایران متوجه نبودم که کیارش تا کجا پیش رفته

ی کنه اطالعاتی از پدرش داشته فرنوش گفت که فکر م

 ...باشه

 همین! منم هیچ بعید نمی دونستم که کیارش بخواد بعد این

همه سال انتقامش رو از پدر فرنوش بگیره. پس از سر تفریح 

 و

 کنجکاوی با تو همراه شدم و توی گوشیش سرک کشیدم. فکر

 کردم یکی دو تا فایل قدیمی از پدر فرنوش و آشناهای دیگه

.. اما اون حجم از اطالعاتباشه. ... . 

به نظر می رسید یک بار دیگر خونسردی اش خدشه دار 

 ...شده

 :با حالتی عصبی دستی به صورتش کشید و گفت

 اون تعداد نجومی از فایل های مختلف فقط عمق کینه ی-

 .کیارش رو نشون می داد
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 :حیرت زده گفتم

- ای؟چه کینه   

 :فرنام بی توجه به من ادامه داد



 وقتی دیدمش با خودم فکر کردم مثل قبل یه آدم جنتلمن و-

 با

 اتیکته اما... نه... اون فایل ها نشون می ده که پشت این

 ظاهرش

یه مرد زخمی و خطرناک وجود داره... حاال تقریبا مطمئنم 

 که

 از

... زندگی منم چیزهایی می دونه که ممکنه دردسرساز شه

 برای

 !همین... باید اون فایل ها رو ببینم

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 چرا باید فایلت رو دو دستی تقدیم کنم؟-

دست هایش را باال آورد و اشاره کرد ادامه ندهم. با لحنی 

 جدی

 :گفت
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 . ...هرچه قدر که قیمتش باشه-

ی مطمئن گفتموسط حرفش پریدم و با لحن : 

 !نه-

 !خشم در دلم زبانه می کشید... باز هم یک بچه پولدار دیگر

 یک



 .نفر دیگر که برای خریدنم قیمت پیشنهاد می کرد

 فرنام جا خورد. انگشت هایم را بهم قالب کردم و چانه ام را

 روی

 :انگشت های بهم قفل شده ام قرار دادم. با جدیت گفتم

رو فقط با اطالعات تاخت می زنم! از این به بعد اطالعات  -

 و

 !فایل تو رو فقط به قیمت فایل کیارش شمس می فروشم

 :فرنام خنده ای عصبی سر داد و گفت

 من اون دیوونه ای نیستم که فایل از دیگرون می سازه و می-

 فروشه! منو با کیارش اشتباه گرفتی؟

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم
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 ولی در موردش خیلی چیزها می دونی... حدس های خوبی-

 هم

داری.... می دونی که شغل سابق جناب شمس چی بوده... 

 می

 .دونی که چه کینه ای داره

 فرنام نگاهش را به پیشخدمتی داد که سفارش هایمان را با

 .سرعتی بی نهایت کند روی میز می گذاشت

ب طالبی ام را امتحان کردم. سری بهبا رفتن پیشخدمت آ  

 نشانه



 ی رضایت از طعم و دمایش تکان دادم. فرنام اما قهوه اش را

 :کناری زد و گفت

 اصال فایل ها رو داری؟-

 :بی آن که نگاهش کنم با لحنی بی تفاوت گفتم

 نه... تمام اطالعات روی لپ تاپم پاک شده. بک آپ داشتم و-

.. خیلی سفت و سخت امتحاناطالعات خودم رو بگردوندم.  

 ...نکردم که ببینم می تونم فایل ها رو بازیابی کنم یا نه... آخه

612 

  رقصنده با تاریکی 

 !انگیزه نداشتم

 :و نگاهی معنی دار به فرنام انداختم. با خنده گفتم

 من می دونم چرا تو و فرنوش نمی خواید که ما چیزی از-

 گذشته

م! چون تو و پدر فرنوش توی یه ماجرایی ی کیارش بدونی

 نقش

 داشتین که به کیارش مربوطه... اون چیزی که از ما پنهانش

 می

 کنیم رازهای کیارش شمس نیست! رازهای خودتونه ولی چرا

 داستان کیارش رو طوری برام تعریف نمی کنی که نقش

 خودت

 توش مشخص نباشه؟ قول می دم که سوالی از نقش تو

 ...نپرسم



پرسم که تو از کجا فهمیدین ... . 

فرنام چشم هایش را تنگ کرد. با دقت من را زیر نظر گرفت 

 و

 :گفت
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 برای چی می خوای بدونی؟-

 :کمی از آب طالبی ام نوشیدم و بعد از مکثی کوتاه گفتم

 من ناخواسته درگیر این آدم و ماجراهاش شدم... می خوام-

ونم با کی طرفم. این که اون دالل اطالعاته کافی نیستبد ... 

 تمامِ 

کیارش این نیست! ظاهرا بخش بزرگی از شخصیتش رو 

 شغل

 سابقش تعریف می کنه. شغلی که احتماال با اون مجتمع نیمه

ساز در ارتباط بوده... تو هم اون شب نشون دادی اطالعاتی 

 در

 .مورد محل کارش داری

 :فرنام آهسته گفت

 . ...محل کارش اون استراحتگاه سرکارگرها بود-

 :اخمی کردم. فرنام ادامه داد

 مدت ها قبل اون اتاقک تبدیل شد به گیت کنترل عبور و-

 مرور
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 تماشاچی ها... کسایی که صالحیت شون برای دیدن این

 .مسابقات تایید شده بود می تونستن وارد شن

تعجب گفتمبا  : 

 مسابقه؟-

 فرنام انگشت هایش را دور فنجان دست نخورده ی قهوه اش

 :حلقه کرد و گفت

 اما از اون جا پله می خوره به پایین... به سالنی که دست کم-

 ده

برابر مساحت این کافی شاپ رو داره... تماشاگرها پشت 

 نرده

 می

شستن و روی مبارزهایی که وارد رینگ هشت ضعلی می 

 شدن

 شرط می بستن... روی خوِن کسایی که پشت اون نرده ها به

 .جون هم می افتادن

 چشم هایم کم مانده بود از حدقه بیرون بزند... هیچ فکرش را

 :هم نمی کردم... با شک و تردید گفتم
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 یعنی... کیارش شرط بند بوده؟-

روی سرم ریخته و ناگهان حس کردم یک سطل آب سرد 



 ...اند

 پیش از آن که فرنام جواب را بدهد متوجه شدم که شغل سابق

 !کیارش شمس چی بوده

 :لبخندی تلخ روی لب های فرنام نشست و گفت

 هرکسی که کیارش شمس رو با اون ریخت و قیافه و وضع-

 مالی

 می دید فکر می کرد که شرط بند باشه... اما نه... کیارش با

 سکه

نمی بست... کیارش با خون بازی می کرد... اونهاش شرط   

 شرط

 !بند نبود... مبارز بود

قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند... ممکن نبود... اصال 

 به

شخصیت کیارش نمی آمد... اما نه... حق با فرنام بود! زخم 

 روی

 دست کیارش را به خاطر آوردم... خط بخیه ی عمودی روی
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 پیشانی اش... به دست ردی که در رستوران به پاستا زد و

 اعتراض

 فرنوش که آن روزها گذشته... به ثروتی که با کار دانشجویی

 اش



 به هم زده بود... پنت هاوسی که با آن پول خریده بود... پولِ 

 . ...خونش

 :تمام تنم یخ زد. بی اختیار به خودم لرزیدم. آهسته گفتم

 پس اونجا در واقع... یه رینگ زیرزمینی بوکس بود؟-

 :فرنام پوزخندی زد و گفت

 می دونی؟MMAبوکس؟ نه... چیزی در مورد -

 :با حرکت سر جواب منفی دادم. فرنام حیرت زده گفت

 Mixed Martialجدا تا حاال اسمش به گوشت نخورده؟ -

Arts س یا هنرهای رزمی ترکیبی... معموال مبارزها توی قف

 با

 هم می جنگن... ولی اونجا قفس نداشتن... فقط دور تا دور

 رینگ
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نرده کشیده بودن. این مبارزه خیلی خشن تر از بوکسه... 

 چون

 که تقریبا اجرای تمام فن های رزمی توش آزاده... کمترین

 قوانین

به صورت ممکن رو داره... و صد البته قانونی هم نیست!  

 زیرزمینی

 برگزار می شه و عده ی خیلی زیادی هم طرفدار و شرط بند

 داره. به خاطر زیرزمینی بودن این مبارزه ها انتخاب شرط



 بندها،

مبارزها و حتی تماشاگرها خیلی سختگیرانه بود... همه شون 

 یه

جورایی زیر نظر بودن. شاید باورت نشه ولی یه سری از 

 مبارزها

شناخته شده بودن... هم به خاطر چالش  ورزش کارهای

 برانگیز

بودن این مبارزات... هم اینکه اگه می تونستن از سطح 

 آماتور

 به

 حرفه ای برسن پول خوبی توش بود... برای یه مبارزه ی

 جنجالی

 .حتی می تونستن درآمد میلیاردی داشته باشن
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ه نگاهش کردم... میلیارد؟ به قیافه یبا چشم های گشاده شد  

فرنام نمی آمد که اهل اغراق باشد اما... از دنیایی می گفت 

 که

 هرگز ندیده بودم... نشنیده بودم. احساس می کردم تمام مدت

در شهر دیگری زندگی می کردم و او هم در حال تعریف 

 کردن

 خاطراتش از دیدن شهری دور و ناشناخته باشد. فرنام ادامه



 :داد

 بعضی هاشون کشتی گیر بودن، بعضی ها بوکسر و بعضی-

 جودوکار... کیارش تا جایی که من می دونم یه مدت تکواندو

 کار

 کرد و یه مدت کیک بوکسینگ... من توی این چیزها خیلی

 وارد

نیستم. نمی تونم بگم تخصصش در اصل چی بود ولی همه 

 می

که پاش رو روی گفتن که احتماال خالق ترین مبارزی بوده 

 اون

 .رینگ گذاشته

 دستی به پیشانی ام کشیدم. با اینکه تمام دالیل جلوی چشمم

619 

  رقصنده با تاریکی 

 بود اما ذهنم نمی پذیرفت... چرا که حقیقت خیلی با آن چیزی

که فکرش را می کردم فاصله داشت! باری دیگر با خودم 

 فکر

می آمد که بتواند با مشت بهکردم اصال به شخصیت کیارش ن  

 :دهان کسی بکوبد! فرنام گفت

 بعضی از مبارزهای ایرانی برای مبارزه می رن کشورهای-

 خارجی

و خبرساز هم می شن ولی این اواخر اتفاق جالبی افتاده 



 ...بود

 یه

سری مبارز خارجی و یه سری سرمایه گذار و شرط بند 

 خارجی

مین قضیه بود که همه چیز اومده بودن ایران... و به خاطر ه

 به

 هم ریخت و این بساط هم برچیده شد! وقتی یه ایرانی توی

 رینگ له و لورده می شد کک هیچکس نمی گزید ولی پای

خارجی ها که به این قضیه باز شد ماجرا از این رو به اون 

 رو

 .شد
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منی که با دهان بازقهوه اش را به سمت دهانش برد و به   

 نگاهش

 :می کرد گفت

 .بهت حق می دم در مورد این مسئله چیزی نشنیده باشی-

 همه

چیز به شدت تحت نظر بود. این طوری نبود که تماشاگرها 

 از

 ورزشگاه آزادی بیان بیرون و برای بقیه تعریف کنن مسابقه

چطور بوده. همه چیز مسکوت باقی مونده بود... اما با 



یاتفاقات  

 که

افتاد خارجی ها ساکت نموندن... کار داشت به رسیدگی 

 قانونی

 و قضایی می رسید در حالی که یه سری از سرمایه گذارها و

 شرط بندها آدم های بانفوذی بود... پس یه چند نفر آدم که به

هیچ جا وصل نبودن رو قربانی کردن... یه سری زندانی 

 شدن و

ه نه مسابقه ای برگزار شد پرونده برای همیشه بسته شد. دیگ

 و

 .نه کسی ازش حرفی زد
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 فرنام قهوه اش را نوشید. نگاه من به دستش روی میز ثابت

 مانده

 :بود. با همان حالت حیران و متحیرم گفتم

 کیارش رو قربانی کردن؟-

 :فرنام فنجانش را باری دیگر پایین آورد و گفت

- ش رو خیلی قبل تر از این اتفاق از این مسابقات نه! کیار

 خارج

 .کردن

 :با اخم گفتم



 !ناگفته مشخصه که پدر فرنوش شرط بند بوده-

 :فرنام باری دیگر همان لبخند تلخ را تحویلم داد. زمزمه کردم

 می خواد انتقام باختش رو از پدر فرنوش بگیره؟-

 :ابروهای فرنام روی پیشانی باال پرید و گفت

 نگفتم باخت! گفتم خارج شدن! کیارش هیچ وقت نباخت! اون-

 !قهرمان رینگ بود... و اشکال کار همین جا بود
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 :فرنام پوزخندی زد و گفت

 ...نمی دونم تا چه حد خانواده ی کیارش رو می شناسی-

 کیارش

نواده ش تنها بچه ی یه خانواده ی اصیل و ثروتمنده... خا

 حتی

موافق نبودن که اون یه رزمی کار رسمی باشه... خوششون 

 نمی

 اومد بچه شون رو با چشم کبود و صورت ورم کرده نشون

 دوست

و آشنا بدن یا سر کار و دانشگاه بفرستن. می خواستن 

 پسرشون

 یه مهندس خوش نام و با اتیکت باشه که زندگی آبرومنده ای

کیارش عاشق این کار بود! مثلبرای خودش می سازه... اما   

 خیلی



 های دیگه به خاطر پول نیومده بود، هرچند که از این کار

 درآمد

 میلیاردی داشت... اون به خاطر عشقش به این کار پاشو توی

 رینگ گذاشته و روی خیلی چیزها ریسک کرده بود. مبارز

 خوبی
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وب نبودهم بود اما یه شومن خ ... 

 اما کیارش بیشتر یه مبارز تکنیکی و باشخصیت بود که

 خیلی به تماشاگر هیجان وارد نمی کرد... بدتر از همه اینکه

 همیشه برنده بود! کم کم شرط بندی ها داشت مختل می

 ...شد

همه می دونستن که توی مبارزه ای که یه طرفش کیارش 

 باشه

... بعد هم یه مبارزه یبرنده کیه و باید روی کی شرط ببندن  

 تکنیکی و سریع می دیدن و تمام! اینه که تصمیم گرفتن

 کیارش

 رو کنار بذارن. اونا که یه گروه فنی و استعدادیابی برای

 ورزشکارا

 نبودن... یه برنامه ی مفرح و خشن می خواستن! شرط بندی

 درست و حسابی می خواستن... اما کیارش بعد این همه

 ریسکی



اونجا بودن کرده بود با پای خودش نمی رفت... با که برای 

 اون
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همه قدرت و ثروتی که داشت مجبور کردنش کار راحتی 

 ...نبود

 . ...اما باالخره کار خودشون رو کردن

 :وحشت زده گفتم

 سر خانواده ش بالیی اوردن؟-

 :فرنام زهرخندی زد و گفت

- وقت نفهمیدن که کیارش چه کارهایی کرد و خانواده ش هیچ  

 باهاش چه کارهایی کردن. کیارش بهشون گفت تصادف کرده

 اما

 ماجرا چیز دیگه ای بود. قبل از آخرین مسابقه ش دست و

 پاش

 رو بستن و کشیدنش به خارج اون محوطه ی ساختمون

 ...سازی

توی یه زمین دور افتاده... و طوری زدنش که دیگه هیچ 

 وقت

تونه توی رینگ برگرده. یه زخمی از اون دوران روی ن

 دستش
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 یادگاری داره... یه زخم روی دستش از مچ تا آرنج و یکی با

 همون

 طول و اندازه پشتش... با اون همه پالتینی که توی دستشه

 دیگه

ی نمی تونه توی رینگ برگرده... اما این طور که به نظر م

 رسه

هنوز هم یه مبارزه... اما این بار نه توی رینگ... نه توی 

 قفس و

 . ...پشت نرده

ذهنم روشن شد... شبی را به خاطر آوردم که کیارش و الناز 

 را

 ...در نزدیکی آن ساختمان دیده بودم. حاال او را می فهمیدم

درکش می کردم... آن ها عشقش به مبارزه را بی رحمانه 

 کشته

. او را به ضرب و زور از کاری که عاشقش بود، در بودند..

 آن

 خبره

 بود جدا کردند... دستش را از کار انداختند... برای همیشه

 شانس

مبارزه را در او کشتند... و بعد نورافکن را در آن زمین با 

 حالتی
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و عروسکیتحقیرآمیز به صورتش تابیدند... انگار که هنوز ا  

 خیمه

شب بازی در رینگ باشد و آن ها صاحب قدرت... مالک 

 !او

 :آهسته جمالت کیارش را تکرار کردم

 !مبارزی که دیگه به سازشون توی رینگ نمی رقصه-

 :چشم های فرنام برقی زد. با حرکت سر تاییدم کرد و گفت

 . ...علیه شون می جنگه! و برای این کار تنها نیست-

میز به سمتم کشید و ادامه دادخودش را روی  : 

 اون شب که با هم به اون مجتمع رفتیم به همراه های کیارش-

 دقت کردی؟

 با سر جواب مثبت دادم... آن دو مرد هیکلی... که نام یک

 نفرشان

 حسام بود و ظاهرا توسط کسانی که در کمین کیارش بودند از

 :پا در آمد. فرنام گفت

- قیافه ش رو ندیدم ولی یه نفر کیارش صدا زد حسام... من 

 رو
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به این اسم می شناختم که یکی از مبارزهای اون رینگ و 

 جزو



 قربانی های این اتفاق بود. فرنوش برام گفته بود که کیارش

 نگهبان و چیزی شبیه به بادیگارد داره. به نظرم خیلی خنده

 دار

قدم که اون بادیگارد رسمی نداره. اومد... و هنوز هم معت

 یکی از

حدس هام اینه که چند نفر از مبارزهای قدیمی رو دور 

 خودش

 جمع کرده... کسایی که مثل کیارش دنبال انتقام گرفتن از

اشخاص خاصی ان. اونا با یه قرارداد رسمی به کیارش 

 متعهد

نشدن... با یه کینه ی مشترک بهش وصل شدن... و این 

 موضوع

ش الناز و این که چرا اسمش توی اون فایل ها بود رو برامنق  

 .روشن تر می کنه

 :با شنیدن نام الناز چشم هایم گشاد شد. با تعجب گفتم

 پس تو می دونی که الناز چرا اونجا بود، چرا می خواستن-

 بالیی

 . ...سرش بیارن و کیارش از کجا می شناختش
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رنام با حرکت سر جواب مثبت داد. هیجان زده گفتمف : 

خب چرا چیزی نمی گی؟ خانواده ی الناز در به در -



 ...دنبالشن

. 

 :فرنام سرش را عقب داد. با لحنی جدی گفت

شراره... تو اطالعات من رو با کیارش تاخت زدی... نه با -

 !الناز

م و مات و متحیر ماندم... این حرف را جدی زده بود؟ با اخ

 تخم

 :گفتم

 یعنی نمی خوای کاری برای الناز کنی؟-

 :فرنام آهسته خندید و گفت

 .نه... بیشتر مایلم خودمو نجات بدم-

 با خودم فکر کردم مگر چه غلطی کرده بود که به فکر نجات

 دادن خودش از دست کیارش افتاده بود؟ به خودم لعنت

 فرستادم

سوالی نپرسم. نفسم که قول داده بودم از نقشش در این ماجرا  

 :را با صدا فوت کردم. با حالتی جدی تر ادامه داد
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ولی... اگه دوست داشتی بیشتر در مورد الناز بدونی می  -

 تونم

اطالعات اون رو هم بهت بفروشم. فقط اول باید اطالعات 

 خودم



بعدی که در رو بهم بدی... و بعد... می ریم سر پروژه ی 

 ازاش

 .برات از الناز می گم

 خدا لعنتش کند! داشت ازم استفاده می کرد تا به اهداف

 مجهولش برسد! اما شخص اشتباهی را برای این کار انتخاب

 کرده

 بود... تصمیم گرفتم سکوت کنم اما در یک فرصت مناسب

 فکری

 !به حال فرنام می کردم

 :کمر صاف کرد و گفت

- اطالعات جناب شمس. منتظر تماست می خب... این هم از  

 مونم تا فایلم رو ازت تحویل بگیرم. بریم؟

 و دست در جیبش کرد و کیف پولش را بیرون کشید. سریع

 کیف

630 

  رقصنده با تاریکی 

 :دستی ام را برداشتم و گفتم

 !بریم-

 من هم کیف پولم را بیرون کشیدم. فرنام با تعجب به کیف

 پولم

ه کرد و گفتنگا : 

 !خواهشا کیف پولتون رو کنار بذارید-



 :با لحنی رسمی گفتم

 چرا؟ ما یه ارتباط حرفه ای و رسمی داریم و به نظرم بهتره-

 .که دنگی حساب کنیم. دلیلی نمی بینم شما منو مهمون کنی

 با خودم فکر کردم هیچ دلم نمی خواد زیر بار دین کسی مثل

گذشته چه کاره بوده! فرنام  فرنام باشم که مشخص نیست در

 با

 :جدیت گفت

 بهم برمی خوره وقتی شما به عنوان یه خانوم دست توی-

 جیب

 .تون می کنین
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 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم

 زدن این حرف از شما که آلمان زندگی می کردین یه کم-

 .بعیده

درآمد کافی برای حساب  خدا رو شکر به عنوان یه خانوم

 کردن

 پول آب میوه م دارم. منم بهم برمی خوره وقتی شما به عنوان

 .یه مرد با من این طور رفتار می کنین

 :فرنام که ظاهرا دهانش بسته شده بود با صدایی ضعیف گفت

 !هر طور راحتید-

 از کافی شاپ که خارج شدیم احساس کردم باالخره می توانم



وجود هوای گرم نفسی عمیق کشیدم. شنیدننفس بکشم... با   

 ...داستان زندگی کیارش نفس در سینه ام حبس کرده بود

 تصویر

 دست زخمی اش روی میز از ذهنم پاک نمی شد... آن بخیه

 های
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 ...زشتی که او را تا همیشه از زندگی پیشینش جدا می کرد

 یکی

شت دستش... با جان گرفتن آن تصویر روی دستش... یکی پ

 در

 ذهنم مور مور شدم. چه وحشتناک... بی رحمانه... و بعد

 نورافکنی

 به صورتش تابیدند... چه آدم های رذلی... این آدم ها کی

 بودند؟

 آن شب در آن مجتمع کی انتظار کیارش را می کشید؟ ممکن

شده و بود ما را دیده باشند؟ اگر قبل از کیارش وارد مجتمع  

 جاگیر شده باشند حتما دیده بودند... ما آن شب آزادنه در

 محوطه چرخیدیم و فقط با شنیدن صدای ماشین بود که دنبال

 !جایی برای پنهان شدن گشتیم... ممکن بود ما را دیده باشند

و ماشینی که دنبال مان کرد... امکانش بود که فرنام به نوعی 

 با



ت کرده باشد و آن ماشین هم ازآن گروه و علیه کیارش فعالی  

 طرف آن گروه مامور شده باشد... و با دیدن پالک فرنام با
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 . ...خودشان گفته باشند که آشناست! و عقب کشیده باشند

لبم را به دندان گرفتم... احساس کردم نه از طرف کیارش 

 بلکه

م... در این صورت از طرف آن گروه هم زیر نظر هست

 فرنام

 مامور

 !آن ها برای نزدیک شدن به من بود

 :صدای فرنام را که از پشت سرم شنیدم از جا پریدم

محض کنجکاوی می پرسم. برای اینکه بتونم مهمون تون -

 کنم

 باید دقیقا چه جمله ای می گفتم که بهتون برنخوره؟

 :دستم را بی اختیار روی قلبم گذاشتم. در دل گفتم

 این چی می گه توی این گیر و دار؟-

 نفسم را با حرص بیرون دادم. سعی کردم به خودم مسلط شوم

و از اضطراب کشنده ای که درونم بزرگ و بزرگ تر می 

 شد

 :چیزی بروز ندهم. به سمت ماشین فرنام به راه افتادم و گفتم

 نباید می گفتین به عنوان یه خانوم! آدم هرکسی چه زن و چه-



می تونه مهمون کنه ولی دلیلش نباید جنسیت اون مرد رو  
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 .شخص باشه

 :فرنام در ماشین را برایم باز کرد و گفت

 البته من برای احترام گفتم. حاال هم برای دفعات بعدی-

 .پرسیدم

 :اخمی کردم و گفتم

- ف شده عیبی نداره... احترام برای ما به شکل متفاوتی تعری

 و

 قبول هم دارم من اون کسی هستم که تو اقلیتم... ولی... کدوم

 دفعات بعد؟

فرنام در را بست و ماشین را دور زد. سوار شد و با 

 خونسردی

 :کمربندش را بست. در همان حال گفت

 برای گرفتن فایل که می بینمتون... بعدش اگه شما هم-

 دوست

نمداشتین می تونیم همدیگه رو باز هم ببی . 

 من که دیگر تمایل نداشتم او را ببینم! آن قدر ماجرایی که

 برایم
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 تعریف کرده بود وحشتناک بود که دلم نمی خواست دور و بر



هیچ کدام از آن آدم ها باشم... چه فرنوش و پدر شرط 

 ...بندش

و  چه فرنام و نقش مجهولش در آن ماجرا... حتی کیارش

 زخم

 . ...هایش که هیچ وقت التیام پیدا نکرد

 جوابی ندادم. نگاه خیره ی فرنام به صورت من بود اما من

 نگاهم

 را با بی توجهی به گوشی موبایلم داده بودم. طولی نکشید که

 :فرنام متوجه کم محلی ام شد و ماشین را روشن کرد. گفت

- م زمانیمی دونم ماجرای خوشایندی نبود. من به فرنوش ه  

 که

می خواست با کیارش دوست شه همین موضوع رو تذکر 

 ...دادم

که نگاه به االن کیارش نکنه... داره با کسی قرار می ذاره که 

 یه

 زمانی همچین شغلی داشته. باید می دیدی چه بی سر و

 پاهایی

 . ...وارد اون رینگ می شدن
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و با لحنی تند گفتموسط حرفش پریدم  : 

 مگه نگفتی یه سری شون ورزشکار شناخته شده بودن؟ پس-



 همه شون بی سر و پا نبودن. بی سر و پا بودن یه سری شون

 چه

 ربطی به کیارش داره؟ مگه آدم بی سر و پا فقط توی رینگ

 پیدا

 می شه؟ شما تا حاال توی دانشگاه آدم بی سر و پا ندیدی؟

کرد و گفتفرنام با تعجب نگاهم  : 

 فکر نمی کردم بخوای ازش دفاع کنی! فکر کردم می-

 ...شناسیش

 ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر رفت. من داستان را اشتباه

فهمیده بودم یا فرنام نمی دانست در مورد چه حرف زده 

 است؟

 :گفتم

 چیز ناخوشایندی که توی اون داستان برای من وجود داشت-
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 کاری بود که با کیارش کردن. اولش که خانواده ش اونو از

 عالقه

ش محروم کردن... بعد هم اون گروه زیرزمینی... برای 

 !همیشه

 :فرنام خنده ی سر داد و گفت

طوری حرف نزن که انگار کیارش یه قربانی معصوم -

 بوده! باید



 .می دیدی چند نفر رو توی رینگ ناک اوت کرد

 :با لحنی تند گفتم

کسی که تو رینگ می یاد می دونه قراره با چی طرف -

 ...شه

 ولی

انتخابش رو می کنه و این کار رو انجام می ده. ظاهرا چیزی 

 که

اون مبارزها نمی دونستن اینه که قراره خارج رینگ هم 

 حسابی

 کتک بخورن... توی یه زمین دورافتاده... اونم با دست و پای

قعا برام سواله که جرئتش رو داشتن که با دست وبسته... وا  

 پای

 باز باهاش رو به رو بشن و شانس شون رو امتحان کنن؟
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 :فرنام سکوت کرد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

سوء تفاهم نشه! من خودمم از ایشون دل خوشی ندارم... -

 توی

رناکه که به منم رحمذهن من یه گرگ زخم خورده و خط  

 نکرده

 ولی بیشتر از این که از اون متنفر باشم از کسایی که یه

 همچین



 .شخصیتی ازش ساختن نفرت دارم

 :فرنام دستش را برای متوقف کردنم باال آورد و گفت

 ...اگه از شما هم فایل داره پس با هم توی یه موضع هستیم-

 .نیازی به بحث نیست

کردیم. وقتی به خانه رسیدم یک  تا رسیدن به خانه سکوت

 بار

 دیگر فایلش را یادآوری کرد و من هم با لحنی کامال رسمی

 .جوابش را دادم

در را که باز کردم با راحیل رو به رو شدم. تازه داشت 

 مانتویش

 :را درمی آورد. خواستم به سمت اتاق بروم که راحیل گفت
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- خوب بود قرارتون؟چی شد؟   

چند بار نفس عمیق کشیدم... قرارمان؟ قرارمان به نوعی 

 فاجعه

بود! روسری ام را با حرص از روی سرم کندم. راحیل 

 سریع

 :گفت

 لباست رو درنیار. یاشار دوباره زنگ زد و گفت می یاد دم-

 خونه

 .که با فرنوش بریم بام



گفتمبه سمتش چرخیدم و بی توجه به حرفی که زده بود  : 

 چیه؟MMA !راحیل-

 :راحیل با حالتی گیج و ویج نگاهم کرد و گفت

 چی داری می گی؟ گرما مغزت رو از کار انداخته؟-

گرما که نه... اما حرف های فرنام حسابی ذهنم را به هم 

 ریخته

 بود. با حرکتی سریع مانتو و روسری ام را از تن درآوردم و

 خودم
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 را روی مبل رها کردم. راحیل که به نظر می رسید آن روز

 چندان

 :خوش اخالق نباشد با لحنی نه چندان مالیم گفت

 چته؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ فرنام تو زرد از آب دراومد؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 هنوز مطمئن نیستم ولی حسم بهم می گه که به احتمال زیاد-

 .یه جای کارش می لنگه

 :با ناباوری نگاهم کرد و گفت

نکنه بهت گفته هنر رزمی ترکیبی کار می کنه؟ پسرها -

 بعضی

 وقتا از این قپی ها می یان ولی بهت بگم که اصال همچین

 چیزی



 .به هیکل و قیافه ش نمی خوره

 :محتاطانه نگاهش کردم و گفتم

 به کیارش چی؟ به هیکل کیارش می یاد؟-

ید و گفتراحیل دستی به چانه اش کش : 
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 من فقط با کت شلوار دیدمش ولی با همون هم اطمینان صد-

 ...در صد دارم که ورزشکاره... کامال به هیکلش می یاد که

. 

 انگار تازه متوجه حرفم شد. دستش را پایین انداخت و با چشم

 :هایی گرد شده بهم زل زد. گفت

- ؟ چی؟ یعنی کیارش...  

 با سر جواب مثبت دادم. بلند شدم و از جایی که دیگر نمی

 توانستم استرس را تحمل کنم به سمت آشپزخانه رفتم. طولی

نکشید که با یک چیپس و ماست موسیر برگشتم... راحیل 

 چپ

 :چپ نگاهم کرد و گفت

 ظاهرا قضیه خیلی مهیجه! می خوای تخمه هم بیارم دور هم-

 بشکنیم؟

یل چیپس را باز کردم و در حالی که یکبی توجه به راح  

 چیپس

درسته و بزرگ را قرچ قرچ می جویدم شانه باال انداختم. 



 لقمه

 ام
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را فرو دادم و برایش هرچیزی که فرنام گفته بود را شرح 

 ...دادم

 راحیل که دست به کمر باالی سرم ایستاده بود کم کم خم

 ...شد

ت شد... گامی از شدت هیجان به سمتم برداشت... و بهراس  

 انتهای داستان که رسیدم روی میز نشسته و نگاه متعجبش را

 به

 نقطه ای نامعلوم دوخته بود. چیپس را در ماست فرو کردم و

 :گفتم

حاال نظرت چیه؟ من تنها چیزی که به نظرم می رسه اینه -

 که

رنام واقعا مامور شدهبا سر وسط بدماجرایی رفتیم... شاید ف  

 باشه

 !که منو زیر نظر بگیره... اما نه از طرف شمس

 :راحیل زیرلب گفت

 پس اونم دنبال فایل های شمسه... عجب اوضاعی شد! تو که-

 فایل ها رو نداری! قول چی رو بهش دادی؟
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 :شانه باال انداختم و گفتم

- ببینم که می شه فایلش رو بازیابی کنم یا باید امتحان کنم و  

 نه... راستش... خودمم کنجکاو شدم که فایلش رو باز کنم و

 ببینم

 .شمس در موردش چی نوشته

 :راحیل نگاهی تحسین آمیز بهم انداخت و گفت

 فکر خیلی خوبیه! این بهترین راه برای سردراوردن از کار-

 !فرنامه

وی میز انداخت. گفتو بعد چیپس را از دستم کشید و ر : 

 !پس زود باش! دست به کار شو-

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 االن؟ مگه قرار نبود با یاشار و فرنوش بیرون بریم؟-

 :راحیل دستش را در هوا تکان داد و گفت

 ولشون کن بابا! فرنوش چه تحفه ایه که بخوایم باهاش بیرون-

 .بریم؟ فعال این مهمتره
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 با به خاطر آوردن بخشی از حرف های فرنام لب هایم را بهم

 :فشردم. نگاهی نامطمئن به راحیل انداختم و گفتم

مثل اینکه... کیارش به فرنوش زنگ زده... به نظرم بد -

 نباشه

 . ...یکی از ما فرنوش رو ببینه و سر از ماجرا دربیاره



بود... چرا که به خوبیراحیل چشم هایش را تنگ کرده   

 منظورم

 :را فهمیده بود! با این وجود با لحنی آرام گفتم

یعنی... به نظرم بهتره که تا من روی این فایل ها کار می -

 کنم

 .تو با فرنوش و یاشار بری بیرون

 :راحیل با لحنی که نوید آرامش پیش از توفان را می داد گفت

- من اطالعات تو رومن... با فرنوش؟ عمرا! ترجیح می دم   

 بازیابی

 !کنم و خودتو سر این کار بفرستم
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 خودش هم خوب می دانست که من کار بازیابی اطالعات را

 بهتر

 انجام می دهم... با این حال برای جریحه دار نشدن غرورش

 :گفتم

 !آره خب... اینم می شه-

موفق نشد می توانم شب یک و با خودم فکر کردم اگر راحیل  

 بار

دیگر بی سر و صدا خودم امتحان کنم. در همین موقع یاشار 

 با

 گوشی راحیل تماس گرفت. هر دو از جا پریدیم... راحیل به



 سمت

 گوشی اش رفت و من به سمت چیپسم. یک مشت چیپس در

 دست چپم ریختم و با دست آزادم تالش کردم مانتویم را

 .بپوشم

"راحیل با  رهآ جواب یاشار را داد و خیلی زود  "نه"و  "

 تماس را

 قطع کرد. زیر چشمی نگاهی به من انداخت... انگار داشت

 حرفی
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را مزه مزه می کرد که به زدنش چندان مطمئن نبود. عاقبت 

 به

 :حرف آمد و گفت

- رم  ولش کن شراره! تو بمون! من با یاشار و فرنوش می

 .بیرون

پیدا کردن فایل فرنام خیلی مهم تر از اختالفات من و 

 ...فرنوشه

 .و تو بهتر از پس این کار برمی یای

 :نگاهم را دزدیدم و گفتم

 نه بابا! این طوری نیست. من مشکلی با اینکه لپ تاپم رو-

 دستت

 .بدم ندارم



 :راحیل لبخندی زد و گفت

- یاشار بیرون برم و یه آره... ولی... بذار من با فرنوش و 

 بادی هم

 .به سرم بخوره

 و منتظر جوابم نشد. به سمت اتاقش رفت تا یک مانتو و شال

 ...درست و حسابی پیدا کند. نفسم را آهسته بیرون دادم

 مانتویم

647 

  رقصنده با تاریکی 

را یک بار دیگر کنار انداختم و نشستم. لپ تاپم را از روی 

 میز

م و به شارژ زدم. چیپس و ماست موسیر را کنار دستمبرداشت  

 . ...گذاشتم و با قلبی بی قرار در سینه ام مشغول به کار شدم

 خیلی زود راحیل با یک مانتوی اسپرت سرمه ای از اتاقش

 بیرون

 :زد. رو به من گفت

 !یاشار گفته بعدش برای شام بریم یه جای خوب-

 :صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

- ن از این کافه و رستوران های بام خوشم نمی یادم . 

 :راحیل با شک و تردید گفت

یاشار هم نظرش به این بود که اونجا نریم... می گفت -

 باورش



 نمی شه فرنوش تا حاال هاکوپ برگر نرفته... می خواست

 ببرتش

 .اونجا
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هانم آب راه افتادقلبم در سینه ایستاد! نامردها! د ... 

 چیزبرگرهای

 هاکوپ... الهی در گلویشان گیر کند! یک چیزبرگر درست و

 حسابی می توانست سرنوشت پروژه ی آن شبم را به کلی

 عوض

 کند! با افسردگی مشتی چیپس برداشتم و در دهانم ریختم... با

 خودم تکرار کردم که من حسودی نمی کنم... من حسودی

 نمی

در واقع در حال مرگ بودمکنم... اما  ! 

 :راحیل با خنده گفت

 بهشون می گم می خواستی کارات رو تموم کنی و تحویل-

 یکی

 از دانشجوها بدی. بعدش برای شام می یایم دنبالت. سعی کن

 تا

 !اون موقع تمومش کنی
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دادباز برای تشویق کردنم به کار داشت وعده ی غذا می  ! 



 همیشه

 ...این روشش موثر واقع می شد! بی اختیار خنده ام گرفت

 راحیل

 که خنده ام را دید لپم را محکم کشید و به سمت در رفت. یک

لحظه به نظرم رسید که بسپارم در مورد الناز هم سوال 

 ...کند

 اما

دیگر احتیاجی نبود. شب فرنوش را می دیدم و خودم سوالم 

 را

 .می پرسیدم

ز رفتن راحیل با جدیت مشغول به کار شدم... صدای بعد ا

 پیغام

های گوشی ام روی اعصابم بود. خاموش و گوشه ای 

 پرتابش

کردم... بعد از آن که یک برنامه ی خوب برای بازیابی 

 اطالعات

نصب کردم از جایم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. با یک 

 لیوان

شکالتی در هات چاکلت به هال برگشتم... اینکه هیچ 

 آشپزخانه
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 پیدا نمی شد عمیقا ناراحتم کرد... در آن لحظه چه قدر کیندر

 و

 هات چاکلت می چسبید... حاال که کیندر نداشتم حداقل ای

 کاش کیت کتی چیزی پیدا می شد... به تک تک هم راضی

 !بودم

... چرا که هات اما خیلی زود از فکر خوراکی بیرون آمدم

 چاکلت

بعد از چیپس و ماست موسیر ترکیب فوق العاده ناراحت 

 کننده

ای ساخت و مهم تر از آن... انگار کار بازیابی اطالعات به 

 آن

 .سادگی که فکر می کردم نبود

 چند ساعتی با نرم افزارهای مختلف سر و کله زدم و کاری

 پیش

و نگاهم به ساعتنبردم. عاقبت با خستگی سرم را بلند کردم   

 !افتاد... هشت شده بود

 آهی کشیدم و تلگرام را از روی دسکتاپم باز کردم. از روی

 پیغام
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 های جدید کانال ها گذشتم و چشمم به پیغام یاشار افتاد که

 نیم ساعت پیش برایم فرستاده بود... رک و پوست کنده گفته



دارد این همه راه را دنبالم بیاید و پرسیده بودبود که حوصله ن  

 می توانم اسنپ بگیرم؟

 جواب مثبت دادم و لپ تاپ را کنار گذاشتم. انگشت های یخ

 زده ام را به چشم های خسته ام فشردم... در همان حال

 ...ماندم

فکر کردم... و فکر کردم... و هیچ راهی پیدا نکردم... ذهنم 

 خالی

ی برنمی آمد اما شاید می توانستم از کسیبود. از دستم کار  

 .کمک بگیرم

 دست هایم را پایین انداختم. به یکی از دانشجوهای دکترا فکر

 کردم که احتمال داشت بتواند کاری کند... فایل ها قفل بودند

 و

نمی توانست متوجه محتوایشان بشود... شاید می توانستم 

 ازش

راه دیگری به ذهنم نمی بخواهم نگاهی به لپ تاپم بیاندازد...  
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 .رسید

 آهی کشیدم و از جا بلند شدم. ذهنم خسته تر از آن بود که

بتوانم به لباس فکر و انتخاب کنم. پس همان مانتو و روسری 

 ام

 را برداشتم و در همان حال اسنپ گرفتم. توقع نداشتم فایل ها



با اولین تالشم خودشان را نشانهمان جا دم دست باشند و   

 بدهند اما دست خودم نبود... با تصور اینکه هیچ وقت نتوانم

 پیدایشان کنم استرس می گرفتم... قول فایلی را به فرنام داده

 !بودم که نداشتم... چه معامله ی احمقانه ای

 از آن فایل ها و بالیی که سر سیستمم آوردند بعید نبود که

 قابل

اشند. با حرص آن روسری شل و ول را روی سرم بازیابی نب

 بند

 کردم و از خانه بیرون زدم. وارد آسانسور که شدم با حواس

 پرتی

 به گوشی ام نگاه کردم و دیدم که اسنپم هنوز نرسیده... ولی
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 آسانسور به سمت پایین می رفت و من هم حال نداشتم به

 خانه

. می توانستم دم در منتظرش شوم... چندان با خانهبرگردم  

 فاصله

 .نداشت

از خانه بیرون زدم و خدا را بابت خنک تر شدن هوا شکر 

 .کردم

نگاهم را به آسمان نارنجی رنگ وقت غروب دادم... و انگار 

 غم



 عالم به دلم ریخت... تصویر محمد و الناز کنار هم در

یاد قرار عجیب و  روز دفاعش در ذهنم جان گرفت... به

 غریبم با

 . ...فرنام افتادم... و تالش ناموفقم برای بازیابی اطالعات

نفسم را با صدا بیرون دادم. در را پشت سرم بستم و تازه 

 نگاهم

به ماشینی افتاد که رو به روی خانه پارک بود. انگار یک 

 سطل

 . ...آب سرد روی سرم ریختند

بسته خورد. درد در کمرماز جا پریدم و کمرم محکم به در   

 پیچید
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 و نفسم در سینه حبس شد... نه از درد... بلکه از شوک دیدن

 ....او

 با ناباوری به آن مرد قد بلند و چهارشانه نگاه کردم که تکیه

 اش

 را از آیودی شاسی بلند و سیاهش برداشت. چشم های سیاه و

وخته بود... برای هزارمین بار از ذهنم براقش را به من د

 گذشت

 . ...مثل چشم های هوشیار یک گرگ

 کیارش شمس خانه ی من را از کجا پیدا کرده بود؟



 هنوز دیر نشده بود... می توانستم تا فرصت هست پا به فرار

 . ...بگذارم... اما به کجا؟ می دویدم؟ با ماشین دنبالم می کرد

شتم؟ سر راهم سبز می شدبی تفاوت از کنارش می گذ ... . 

 !برمی گشتم به خانه؟ چاره ی دیگری نداشتم

 با عجله کیفم را باز کردم... انگشت های لرزانم به جان

 محتویات

 کیف افتاد... این کلید لعنتی کجا بود؟
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 در همین موقع چشمم به کیارش افتاد که با پوزخند نگاهم می

رد... دستم در کیف خشک شد. دستش را باال آورد و باک  

 حرکت

 ظریف انگشت هایش من را به سمت خودش فراخواند... چه

 حرکت آشنایی... درست مثل شب تولد فرنوش... همان شبی

 که

 . ...فهمیدم باید از این مرد فاصله بگیرم

 سر جایم خشک شده بودم... از ذهنم گذشت که دیگر نمی

 توانم

خانه بگذارم... او تا آخر دنیا دنبالم می آمد پا به ... . 

 ...شاید بهتر بود پای کاری که کردم با شجاعت می ایستادم

 ...اما

من مثل یک آدم بی گناه رفتار نکرده بودم. گوشی موبایلش 



 را

 هک کرده بودم... در فایل هایش سرک کشیده و... آن شب

 . ...شاهدی برای نقشه ی عجیبش شده بودم
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 آب دهانم را به زحمت پایین دادم. با قدم هایی کوتاه به

 سمتش

 رفتم... پلک نمی زدم... سر نمی چرخاندم... وحشت زده به

 چشم

 های سیاهش زل زده بودم و با حالتی مسخ شده نزدیک و

 نزدیک

 . ...تر می رفتم

 رو به رویش ایستادم سرم را

ختم و نگاهم را به آسفالت ترک خورده ی کوچهپایین اندا  

 .دادم

در همین موقع گوشی موبایلم زنگ زد. با امیدواری نگاهی 

 به

صفحه کردم... فرنوش... یاشار... راحیل... هر کسی... فقط 

 یک

 نفر

 . ...که بتوانم خبرش کنم

 اما شماره ناشناس بود... قبل از اینکه انگشتم را روی صفحه
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 حرکت بدهم کیارش به نرمی گوشی را از دستم کشید. سرم

 آرام

 و آهسته باال آمد... نگاهم را به او دادم که با خونسردی تماس

 را

جواب داد. بعد از مکث و مکالمه ای کوتاه با شخص پشت 

 خط

 :گفت

 !سفر لغو شده-

دم که راننده ی اسنپ بود! حیرت زده به کیارش نگاه کر

 گوشی

را پایین آورد و بعد از قطع کردن تماس، سفر را هم لغو 

 .کرد

 گوشی را در جیب کت اسپرت سیاهش جا داد. وحشت زده

 :نگاهش کردم... لبخندی شوم روی لبش نشست و گفت

 همون طور که گوشی من یه مدت دست شما امانت بود،-

 گوشی

 !شما هم یه مدت پیش من می مونه

ی خواستم آب شوم و در زمین فرو بروم... با تمام وجود م

 می
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 دانست! دستم را بی اختیار به گلویم بند کردم... احساس می

 کردم هر لحظه ممکن است قلبم از دهانم بیرون بزند. کیارش

دست هایش را از زیر لبه های کتش رد و در جیب شلوار 

 جین

رش را باال گرفت و گفتتیره اش فرو کرد. س : 

 دعوتم نمی کنین باال؟-

ذهنم با سرعتی باورنکردنی جواب های احمقانه می ساخت 

 اما

زبانم در دهان نمی چرخید. لو رفته بودم و به جای اینکه 

 خودم

 را مسخره اش کنم ترجیح می دادم دهانم را ببندم. کیارش با

 :سر اشاره ای ظریف به ماشینش کرد و گفت

- ریم خونه ی من پس می ! 

 :کم مانده بود از حال بروم... خانه ی او؟ سریع گفتم

 !نه-

خنده اش گرفت... لحظه ای مات صورتش ماندم... نه... به 

 آن

 خنده ی نفس گیر، آن چشم های سیاه و درخشان نمی آمد

 که
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احب آنپشت دعوتش نیت شومی باشد... همان طور که به ص  



 خنده نمی آمد مبارز سابق مسابقات زیرزمینی باشد... همان

 طور

که به آن چشم ها نمی آمد متعلق به یک دالل اطالعات 

 ...باشد

 همان طور که به شخصی که رو به رویم ایستاده بود نمی آمد

 !یک مرد خطرناک باشد

 :نفسی عمیق کشیدم و با تحکم گفتم

 !گوشیمو پس بده-

ه ام حتی برای خودم هم مضحک بود. صدای نازک شد

 کیارش

 دست از خندیدن برداشت... حاال نگاه جدی اش را بهم دوخته

بود... نگاهی که ته دلم را خالی می کرد. باقی مانده ی 

 جسارت

 :و شجاعتم با آن نگاه ته کشید. با جدیت گفت

 تو خیلی خوب می دونی که من چرا اینجام... پس اینم می-

تو پس نمی دم و تا باهات حرف نزنم هم جاییدونی که گوشی  

نمی رم. دست از تظاهر کردن بردار! هر دو مون می دونیم 

 که
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پاتو از گلیمت درازتر کردی. حاال هم بی هیچ حرفی سوار 

 !شو



 .دفعه ی دیگه مودبانه رفتار نمی کنم

د... با وحشت نگاهی چرخی زد و در ماشین را برایم باز کر

 به

فضای داخل ماشینش کردم... انگار که به قبری نگاه می 

 کردم

 که قرار بود زنده زنده من را در آن دفن کنند. بی هیچ حرفی

سوار شدم. عطرش فضای ماشین را پر و نفس کشیدن را 

 برایم

سخت کرده بود. می خواستم خودم را کنترل کنم... نلرزم، 

 قلبم

به قفسه ی سینه ام نکوبد، نفس بکشم! اما آن طور به شدت  

 نمی

 ...توانستم... کارم تمام بود... هیچ کس نمی دانست با او هستم

هیچکس نمی دانست من را به کجا می برد... و حتی خودم 

 هم

 !نمی دانستم می خواهد چه بالیی به سرم بیاورد

 ماشین را روشن کرد. کمبربندش را بست و با خونسردی

 عجیبی

بهم کرد و گفت رو : 
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 !من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم خانوم امانی-



 ...چشم هایم از شدت تعجب گشاد شد. با تعجب نگاهش کردم

 ممکن بود حالش آن قدر بد شده باشد که هذیان بگوید؟ با

 دقت

ظاهرش را زیر نظر گرفتم... موهای خوش حالش مثل 

 همیشه

مرتب به نظر می رسید. رنگ به چهره نداشت و به نظرم 

 می

 آمد

که هنوز کامال دوران نقاهتش را پشت سر نگذاشته... اما 

 چشم

های سیاهش هنوز همان برق عجیب را داشت... و تا وقتی 

 آن

 چشم ها آن طور هوشیار به چشم هایم دوخته می شد کیارش

ی که باید درشمس همانی بود که شناخته بودم... همان کس  

 .مقابلش با احتیاط رفتار می کردم

پس لب هایم را بهم فشردم. می خواست بازی ام بدهد و 

 حرف

 هایش هم به همین علت بود... و بعد بالیی به سرم می آورد

 ....که
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به خودم نهیب زدم حرفی نزن... ساکت بمان! اما کلمات 



 انگار

ک زبانم باال و پایین می پریدند و هیجان زده میروی نو  

 خواستند خودشان را به بیرون پرتاب کنند. کف دستم را به

 دهانم فشردم... به هیچ وجه اجازه نمی دادم قبل از اینکه به

 !حسابم برسد بازی ام بدهد، تحقیرم کند

 :کیارش که سکوتم را دید گفت

- دماز این جهت که خیلی دیر خدمت تون رسی ! 

 با این حرفش چشم هایم سیاهی رفت... دست آزادم را مشت

 کردم... کم مانده بود از حال بروم! به سرم زد به سمتش

 بچرخم

 و به همه چیز اعتراف کنم... اما نه... به یاد فهرستی از فایل

 هایی

که جمع کرده بود افتادم... او مرد فراموش کردن، نادیده 

 گرفتن

ن من به آن جا نیامده بودنبود... و برای بخشید ! 
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 ...ماشین را به راه انداخت. تمام سرم نبض داشت و می تپید

 نگاه

 وحشت زده ام را به خیابان هایی دادم که با سرعتی متوسط

پشت سر می گذاشتیم... دستم را از جلوی دهانم برداشتم و 

 بی



زدم. کیارش ادامه داداختیار به نشیمن صندلی چنگ  : 

می خواستم زودتر از این حرفا بیام دیدنت... اما کارهای -

 مهمی

 .بود که باید بهشون رسیدگی می کردم

 :زبانم بی اراده چرخید و گفتم

 مهدی گفت حالتون خوب نبود. بهترید؟-

گفته بود دست از تظاهر بردارم... اما ذهنم دو دستی به این 

 راه

... چرا که اگر دست از تظاهر برمی داشتمچاره بند کرده بود  

 باید

با واقعیت رو به رو می شدم... باید انکار را کنار می زدم و 

 قبول

 !می کردم که کارم تمام است

 :کیارش پوزخندزنان گفت
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بهتر؟ ... نه! من دردهام رو... زخم هام رو فراموش نمی -

 کنم و

فراموش نشه هیچ وقت التیام پیدا نمی کنه. بعدزخمی که   

 !گذشت یه مدت سرپا می شم... ولی بهتر نه

 دست یخ کرده ام را به گونه ی داغم چسباندم. خودم را لعنت

می کردم... فرنوش و فرنام را... اما دیگر دیر شده بود... با 



 لعن و

 نفرین به جایی نمی رسیدم. باید فکری به حال خودم می

 !کردم

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 خونه ی منو از کجا پیدا کردی؟ کی آدرسشو بهت داد؟-

یک بار دیگر همان لبخند شوم روی لبش نقش بست... قلبم 

 در

 سینه به تپش درآمد... کیارش با لحنی که خنده در آن موج

 می

 :زد گفت

 !تو-
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تعجب باز ماند دهانم از شدت ... . 

 .نگاهش را از خیابان گرفت و به چشم های گرد شده ام داد

 :گفت

 !فکر می کنم تا االن فهمیده باشی کار من چیه-

 :آهسته گفتم

 . ...بله... اون روز توی تراس بهم گفتین-

آره شراره... انگار نه انگار که با هک کردن گوشی اش 

 متوجه

وحانه ای برای مخفی کردنشغل شریفش شدی! چه تالش مذب  



 !حقیقت می کردم... حقیقتی که به خوبی متوجه آن شده بود

 نگاه نافذش را به صورتم دوخت... احساس می کردم نگاهش

 سد

 پوست و استخوان را می شکافد و به ذهنم می رسد... ترس

 هایم

را در یک چشم بهم زدن می خواند... حرف های نزده ام را 

 از بر

فتمی شود... گ : 
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 !بذار یه درسی به عنوان یه جوجه دانشجوی احمق بهت بدم-

اطالعات فرارترین منبعی ان که در تمام عمرت باهاشون رو 

 به

 رو می شی... راه خودشون رو به هر حال باز می کنن و به

 گوش

 کسایی می رسن که شگفت زده ت می کنن... مهم نیست

 چندین

 و چند سد دفاعی بسازی... باالخره یه نفر پیدا می شه که

 بهشون

 دسترسی پیدا می کنه. پس به جای اینکه به فکر ساختن یه

 سد

نفوذناپذیر باشی بهتره به این فکر کنی که چطور لو رفتنش 



 رو

می تونی زیر نظر بگیری و کنترل کنی... این شکلی می 

 فهمی

عاتته و از چه کسی وحواس کی بهت هست... کی دنبال اطال  

 چه

 !روشی برای رسیدن بهش داره استفاده می کنه

آب دهانم را به گلوی خشک شده ام فرستادم... می دانست 

 یک
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نفر برای رسیدن به اطالعاتش تالش می کند و دستش را 

 کمی

بودمباز گذاشته بود تا بفهمد چه کسی... و آن شخص... من  ! 

 همه

 . ...چیز به نام من تمام شده بود

 :آهسته گفتم

 فایل ها ویروسی بودن؟ برای همین لپ تاپم از کار افتاد که-

 دست کس دیگه ای نیفتن و مختصات جغرافیایی محل زندگیم

 رو هم بهت داد؟

 :پوزخندی زد و گفت

چیزی که در موردش صحبت می کنی شدنی نیست... فایل -

 ها



و دسترسی و ذخیره سازی شون سخت می سنگین می شن  

 .شه

اون فایل ها رو با برنامه ای که خودم ساختم قفل کردم... و 

 راه

حل رو هم خیلی راحت توی اینترنت قرار دادم... تنها برنامه 

 ای
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 که اون فایل ها رو باز می کنه... همونی که اون قدر برای

 نصبش

زده بودی که فایروالت رو با دست های خودت  هیجان

 خاموش

 .کردی

 ...انگشت های یخ زده ام را به پلک های بسته ام چسباندم

 همان

 برنامه ی لعنتی که می خواستم فرنوش را وادار کنم نود دالر

 هم

برای خریدن نسخه ی اصلی اش پول بپردازد. خنده در 

 صدای

 :کیارش موج می زد

- حت می فهمم که کی دنبال فایل هااین طوری خیلی را  

 ...بوده



 چون لوکشینش رو پیدا می کنم. می فهمم دنبال کدوم فایل

بوده... و بعد سیستمش از کار می افته و دسترسیش به فایل 

 ها

رو به کلی از دست می ده. اعتراف می کنم بهترین برنامه 

 ای
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حیش کردم... بهترین راه برای به دامهست که تا حاال طرا  

 انداختن احمق هاییه که فکر می کنن می تونن به من رودست

 . ...بزنن

دستم را پایین انداختم. کسی به من نامردی نکرده بود... 

 خودم

 . ...باعث شده بودم که به دام بیافتم

نگاه وحشت زده ام را به او دادم. پس می دانست که فایل 

 الناز

ه ام. طولی نمی کشید که می فهمید آن شب به آنرا دید  

 مجتمع

 رفتم و شاهدی برای عملیاتش شدم... نفسم به زحمت باال می

 :آمد. با چشم هایی تنگ شده نگاهم کرد و گفت

 راستشو بگو خانوم امانی! جدی پیش خودت فکر کردی که-

 تونستی از من دزدی کنی؟

او بود... شاید کارمفقط نگاهش کردم... دزدی... شاید حق با   



 واقعا

 دزدی بود اما شنیدن این اتهام از جانب او که زمانی مبارز
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مسابقات زیرزمینی و بعد دالل اطالعات بود سنگین به نظر 

 می

رسید. طوری متهمم می کرد انگار تمام عمرش را مثل یک 

 مرد

شد. با این حال لب هایم شریف و سر به زیر زندگی کرده با

 را

 ...بهم فشردم. حرفی نزدم چرا که درست حدس زده بودم

 شروع

کرده بود به تحقیر کردنم! سرم را به جهت مخالف چرخاندم 

 و

 .نشان دادم که مایل نیستم به حرف هایش گوش کنم

 :بعد از مکثی طوالنی گفت

 چرا حرف نمی زنی؟ نمی خوای از خودت دفاع کنی؟-

زدم و آهسته گفتم پوزخندی : 

 می تونم از خودم دفاع کنم... اما شما برای شنیدن دفاعیه م-

 !دنبالم نیومدی

 صدای خنده اش را می شنیدم اما سرم را نچرخاندم. نگاهم را

 به



 آسمانی دادم که کم کم تاریک می شد... و به خودم فکر می
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اه فرار به ذهنم خطور می کرد که کردم که هزار و یک ر

 یکی از

 . ...یکی بی ثمرتر به نظر می رسید

سکوت که بین مان طوالنی شد به شک افتادم... آهسته سرم 

 را

 چرخاندم و به او چشم دوختم که گوشی موبایلم را از جیبش

بیرون کشیده و سرش را به آن گرم کرده بود. دهان باز کردم 

 تا

نی؟چی کار می ک "بگویم  و به موقع جلوی خودم را  "

 ...گرفتم

 مشخص بود که چه می کند! قفل گوشی ام را جلوی چشم

 هایم

 . ...باز می کرد! همان کاری را می کرد که من با او کردم

 سعی داشت به این شکل تحقیرم کند؟ اما من ترسی نداشتم

 که

محتویات گوشی موبایلم را زیر و رو کند... من که اطالعاتی 

 در

ن ذخیره نکرده بودم... به جز... اسکرین شات هایی کهآ  

 گهگاهی از استوری و یا پست های محمد می گرفتم... جایی



 در
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فولدر عکس هایم بین اسکرین شات هایی از غذا و لباس 

 پخش

 . ...شده بودند

نگرانم پلک هایم را بهم فشردم... نه... این چیزی نبود که 

 ...کند

 او کاری می کرد که حتی فکرش را هم نمی توانستم بکنم و

 همین واکنش پیش بینی ناپذیرش بود که به جنونم می

 ...کشید

 این فکر را به سرم می انداخت که خودم را از ماشین بیرون

بیاندازم و تا آخرین نفس بدوم، دور بشوم و برای نجات جانم 

 به

 .آب و آتش بزنم

ی را باز و با بلوتوث به سیستم صوتی متصلش کردقفل گوش . 

 بعد

 از آن در لیست آهنگ هایم مشغول گشت و گذار شد. کم کم

 ترس و وحشتم به عصبانیت تبدیل می شد. دلم می خواست

 ضربه ای بزنم و گوشی را کنار بیاندازم... فریاد بزنم

 "یا شاید... بگویم  ..."تمومش کن "یا  "حرفت رو بزن"که 
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 . ..."فراموشش کن

قبل از آن که عکس العملی نشان بدهم آهنگ را انتخاب کرد 

 و

 گوشی را روی پایش گذاشت. با حالتی گیج و گنگ نگاهش

کردم... حواسش را به رانندگی اش داد و با لحنی دوستانه، 

 انگار

 :رفیق گلستان و گرمابه هم باشیم، گفت

- این آهنگ رو می دونی یا همین طوری گوش می  معنی

 کنی؟

 از آن آهنگ های عجیب و غریب بود و من هم برای بررسی

 تخصصی تک تک آهنگ هایی که گوش می کردم وقت

 ...نداشتم

اما در مورد این آهنگ چیزهایی می دانستم... چیزی دلهره 

 آور

 که می ترسیدم به حرف هایش، به مجازاتی که برایم در نظر

 گرفته بود ربطی داشته باشد. با اخم و تخم نگاهش کردم و به

 :دروغ گفتم

 . ...نمی دونم-
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او گرگ نبود! یک آدم مریض بود که طعمه اش را قبل از 

 تباه



 کردن بازی می داد و به نظرم می رسید دنبال نقطه ضعف

 دیگری

آن قدر به این کارش ادامه می برای تحقیر کردنم می گردد...  

داد تا ضعیف و شکننده در مقابلش زانو بزنم و کارش را 

 راحت

 .تر کنم. منتظر ماندم تا ببینم این بار چطور بهم حمله می کند

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 !این دقیقا همون چیزیه که عصبانیم می کنه-

.. بعد لب هایم را بهم فشردم و جلوی رگبار کلمات را گرفتم.

 از

تمام کارهایی که کرده بودم این موضوع عصبانی اش می 

 کرد؟

 :طولی نکشید که از این ابهام نجاتم داد

از آدمایی که دنبال موجی که راه می افته می رن و -

 هرچیزی

 رو می خونن که بقیه می خونن، هر آهنگی رو گوش می دن

 که

هبقیه گوش می دن و تحسینش هم می کنن ولی حتی متوج  
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 مفهومش نمی شن خوشم نمی یاد... از آدمای سطحی، کم

 هوش



و استعداد بیزارم... تصور اینکه دست یه همچین احمقی با 

 این

 .طرز فکر به فایل هام رسیده آزارم می ده

 من هم کم کم داشتم جوش می آوردم. انگار زیادی بهش

 میدان

م هرچه از دهانش درمی آمد بارم می کردداده بودم... کم ک . 

 :آهسته گفتم

 البته من ربطی بین سلیقه و دانش موسیقیم با فایل های شما-

 نمی بینم ولی اگه آزارت می ده که خنگی مثل من تونسته

 گوشیت رو هک کنه و فایل هات رو بخونه دفعه ی دیگه

 حواستو

ز اون به جای رقص بیشتر به گوشیت بده... یه چند تا ا

 سدهای

 دفاعی که ظاهرا بهشون اعتقاد نداری برای گوشیت و فایل

 هات
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 بساز که هر جوجه دانشجوی احمقی مثل من نتونه بازشون

 .کنه

 چنان نگاه خشمگینی نثارم کرد که قلبم از حرکت ایستاد. لب

بود... نبایدهایم را بهم دوختم... اگر سکوت می کردم بهتر   

 فریب



خنده هایش را می خوردم... درونش متالطم بود... عصبانی! 

 و

 .آماده بود تمام هیجاناتش را سر من خالی کند

 :با صدایی که خشم در آن موج می زد ادامه داد

 از این جهت گفتم که سرک کشیدنت توی گوشیم هم همین-

شکلی بوده... حتی معنی کاری که می کردی رو نمی 

ستیدون . 

 حتی نمی دونستی اطرافیانت چطوری دارن ازت استفاده می

کنن و چه دروغ هایی بهت می گن. با این حال دنبال شون 

 راه

 .افتادی و دقیقا همون کاری رو کردی که می خواستن

 اخم هایم توی هم رفت... اطرافیانم؟ پس او خیلی بیشتر از آن

گوشی را  چه فکر می کردم می دانست... حدس زده بود که

 به
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 . ...خاطر سودجویی شخصی ام ندزدیدم

 نمی دانستم باید نفس راحت بکشم یا بیشتر بترسم... ممکن

 بود

 به این ترتیب چندان من را مقصر نبیند اما از طرف دیگر

 ممکن

 بود از این که اطالعاتش پیش اشخاص مهمتری لو رفته چنان



ده باشد که دمار از روزگارم دربیاوردعصبانی ش . 

گوشی موبایلم را یک بار دیگر از روی پایش برداشت. 

 آهنگ را

از اول گذاشت... حرفی نزده بودم اما من معنی آن آهنگ را 

 می

 دانستم... یاشار مدت ها پیش با دیدنش در پلی لیستم تعجب

 کرده بود. پرسیده بود که با گوش کردن به آن آهنگ حس

یبد  

 ...بهم دست نمی دهد؟ و من با تعجب جواب منفی داده بودم

 هیچ حس بدی نسبت به آن نداشتم و از گوش کردنش لذت

 هم
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 می بردم... یاشار برایم گفت که سازنده اش آن را به تونلی

 تشبیه

 می کرد که در انتهایش هیچ نوری به چشم نمی خورد... از

امتم  

 چیزهایی می گفته که تک به تک تباه می شدند... باری دیگر

 . ...نیست می شدند... از جمله خود ما

 و حاال برای اولین بار آهنگ را می فهمیدم... با تمام وجود

 معنایش را لمس می کردم... و وحشت باری دیگر بند بند

 وجودم



ود؟را به لرزه درمی آورد... کیارش چه خوابی برایم دیده ب  

Rows of houses, all bearing down on me 

I can feel their blue hands touching me 

All these things into position 

All these things we'll one day swallow whole 

And fade out again and fade out 

آن شب مثل یک کابوس بود... کابوسی از یک تونل تاریک 

 که
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 . ...انتهایش به هیچ نقطه ی روشنی ختم نمی شد

 خورشید در آسمان پایین می رفت... تاریکی تمام شهر را در

 برمی گرفت... و ما هم انگار به سمت تونلی تاریک پیش می

رفتیم... تونلی که تاریکی اش راه به کورسوی امید نمی 

 ....یافت

یشه عوض می شد... تمام درها بهآن شب همه چیز، برای هم  

 . ...روی راه بازگشت بسته می شد

Be a world child, form a circle 

Before we all go under 

And fade out again and fade out again 

نیم نگاهی به کیارش کردم... انگار در تاریکی شب غرق 

 شده



ز او بود... چشم هایش در آن تاریکی برق عجیبی داشت... ا

 و آن

 نگاه تیره و تارش هیچ چیزی نمی توانستم بخوانم... همیشه

 می

 دانستم باید در مقابل او محتاط باشم و هیچ وقت به برداشت

های خودم از او اعتماد نکردم... اما آن شب... آن شب 

 واجب

 بود
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 !که احتیاط را کنار بزنم

Cracked eggs, dead birds 

Scream as they fight for life 

I can feel death, can see its beady eyes 

All these things into position 

All these things we'll one day swallow whole 

 قلبم در سینه محکم و محکم تر می تپید... نفسم به زحمت باال

ودتر حرفمی آمد... ای کاش ماشین را کناری می کشید و ز  

هایش را می زد... آن آهنگ را خاموش و ماجرا را تمامش 

 می

 . ...کرد

Fade out again 



Fade out again 

نگاهم به برج آشنایش افتاد... مور مور شده بودم... یا او 

 موفق

شده بود تاثیری که می خواست را با آن آهنگ بگذارد یا من 

 با

 .دیدن آن برج خودم را باخته بودم
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 برخالف انتظارم ماشین را دست نگهبان نسپرد. خودش به

 سمت

 پارکینگ رفت... پس پا به البی هم نمی گذاشتیم... مستقیم به

خانه اش می رفتیم... بی آن که با هیچ شخص دیگری رو به 

 رو

 . ...شویم... هیچکس من را با او نمی دید

ر در جیبش گذاشت. از ماشین پیادهگوشی ام را یک بار دیگ  

 شد

 و در را برایم باز کرد... این اداهایش را نمی فهمیدم... می

 خواست

 ...به حسابم برسد اما در ماشین را شخصا برایم باز می کرد

 ظاهرا

 در خانواده ای تربیت شده بود که یادش داده بودند محترم و

رشان یاد بدهندجنتلمن باشد... اما فراموش کرده بودند به پس  



سرش را در زندگی مردم نکند و از از اطالعاتشان فایل 

 .نسازد

 همان طور که تظاهر کردن های من حال او را بد می کرد

 اداهای
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 .او هم من را بیش از پیش عصبی می کرد

 .به سمت آسانسور هدایتم کرد

کینگ را پر کرده بود... با صدای قدم هایمان تمام فضای پار

 هر

 .تلق تلقی که به گوشم می رسید ضربان قلبم باالتر می رفت

 دست هایم را مشت کرده و دزدکی به او نگاه می کردم که

 چهره

اش هیچ حسی را منتقل نمی کرد... انگار کار هر روزش 

 باشد

 که

 ...کسی مثل من را تا خانه اش هدایت کند تا به حسابش برسد

با آن شغل عجیبش هیچ چیز بعید بود از او ... . 

 سوار آسانسور شدیم. با دیدن نگهبانی که مودبانه به من سالم

 و

 با کیارش خوش و بش کرد، نفسی راحت کشیدم. دست کم

 یک



نفر من را با کیارش شمس دیده بود... که البته با دیدن 

 نگهبان
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زه ای پراند و کیارش که به نشانه یکه با صمیمیت م  

 صمیمیت

ضربه ای به شانه اش زد اثری از آرامش لحظه ای ام 

 . ...نماند

زمانی را به خاطر آوردم که با دوستانم سوار بر آن آسانسور 

 به

 سمت خانه ی دوست مرموز فرنوش می رفتیم... همگی به

کرسمت آینه ای که پشت سرم قرار داشت هجوم برده و با تذ  

 نگهبان خنده کنان چرخیده بودیم... هیچ فکرش را نمی کردم

 که مدت ها بعد با قلبی بی قرار در سینه ام شانه به شانه ی

 جناب شمس در همان آسانسور بایستم و به سمت خانه اش

 . ...بروم

 ...این بار هم شتاب باالی آسانسور باعث شد دلم فرو بریزد

 ناخن

و برای هزارمین بار بعد از  هایم را کف دستم فرو کردم

 دیدن

 شمس از خودم پرسیدم چطور ممکن است از این مخمصه

 نجات
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 پیدا کنم؟

خیلی زود به طبقه ی مورد نظر رسیدیم. کیارش من را 

 جلوتر

 از

 خودش به سمت راهروی آشنایی هدایت کرد که تنها با نور

فاصله ی بین تابلوهای نقاشی نصب دیوارکوب هایی که در 

 بود،

روشن می شد. با رسیدن به در خانه اش سر جایم متوقف 

 شدم

 و با چشم هایی گرد شده به در بسته زل زدم... قلبم چنان

 محکم

 در سینه می تپید که اطمینان داشتم صدایش تمام راهرو را پر

 .کرده. کیارش در را باز و من را به داخل هدایت کرد

سته شدن در مشغول وارد کردن کد امنیتی شد و من نگاهبا ب  

 حیرت زده ام را دور تا دور سالن دایره ای شکل خانه و

 دیوارهای

 شیشه ای که احاطه اش کرده بودند چرخاندم. درهای شیشه

 ای
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 که به تراس باز می شدند این بار بسته بودند. دیزاین خانه

بتنس  



به شب مهمانی به طرز قابل توجهی تغییر کرده بود... خبری 

 از

 صندلی های طالیی و چوبی نبود... مبل های سیاه به شکلی

 دیگر

 چیده شده بودند. میز بیلیارد و در یک سوی خانه و میز و

 صندلی

شطرنج در سمت دیگر هم برایم تازگی داشت... اما بزرگ 

 ترین

از نگهبان ها نبود... در آن خانهتفاوت این بود که... خبری   

 عظیم

 . ...و بی انتها تنها من بودم و او

 .رو به رویم ایستاد... بی اختیار گامی به سمت عقب برداشتم

 نگاه

 سیاه و براقش را بهم داد. لبخندی شوم روی لب هایش جا

 خوش

 :کرده بود. سکوت را شکست و با آن صدای عمیقش گفت
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 چرا دم در خشک شدی؟ نکنه جا زدی؟-

 :آهسته گفتم

 !من کاری نکردم که بترسم-

سرش را روی شانه خم کرد. نگاهی به قد و قامتش کردم... 



 با

 وجود آسیب دیدگی دستش

 هنوز هم اگر می خواست می توانست

با یک ضربه ی تکنیکی کاری کند که دیگر از جایم بلند 

 .نشوم

ا به زحمت فرو دادم. یک لحظه به ذهنم رسید پا آب دهانم ر

 به

فرار بگذارم و خودم را به آسانسور برسانم... اما می دانستم 

 پیش

 .از آن که پایم به راهرو برسد اسیر دست هایش می شوم

 :با صدایی که خنده در آن موج می زد گفت

آره... تو که کاری نکردی... اما من اگه جای تو بودم -

 بیشتر می

 .ترسیدم

 با لحنی که

 :نوید آرامش قبل از طوفان را می داد گفت
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 تو فکر می کنی که با سرک کشیدن تو اطالعاتم منو-

 ...شناختی

 چیزهایی از کارم فهمیدی... اما نه... تو منو نمی شناسی... و

 . ...امروز... می خوام بهت بگم که واقعا کی هستم



فسم را با صدا بیرون دادم. بهن  

 :چشم های سیاهش زل زدم و گفتم

 من خیلی بهتر از اون چیزی که تصورش رو می کنی می-

 .شناسمت... برای توضیح دادن به خودت زحمت نده

 پوزخندی به نشانه ی ناباوری زد. کمر راست کرد و مجبور

 شدم

چشم هایشسرم را باال بگیرم تا بتوانم به نگاهم را مستقیم به   

 :بدوزم. با لحنی محکم ادامه دادم

می دونی مشکل کجاست؟ من دزدی کردم... کار اشتباهم -

 رو

قبول کردم اما تو جوری حق به جانب حرف می زنی انگار 

 تمام
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 عمرت رو مثل یه مرد نجیب و شریف زندگی کردی و اولین

 باره

ستت می خورهکه یه خالفکار به پ ! 

نگاهش را با بی توجهی ازم گرفت. کت اسپرتش را درآورد 

 و در

 :همان حال گفت

 !ادعای نجابت ندارم... اما عوضی هم نیستم-

 با چشم هایی تنگ شده نگاهش کردم... با خودم فکر کردم تا



 !آخر امشب مشخص می شود

 لباس آستین کوتاه و جذب مشکی رنگی به تن داشت که باعث

گاهم به زخم روی دستش بیافتد... دو خط بخیه ی بلند وشد ن  

 موازی از مچ دستش تا آرنج... همان زخمی که فراموش

 کردنش

برای او محال بود... همانی که کیارش شمسی را ساخت که 

 در

 .برابرم ایستاده و نگاه تند و تیزش را بهم دوخته بود

 اما به نظر می رسید زخم های جدیدتری به کلکسیونش

 اضافه
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 شده باشد! آستین تی شرتش درست روی لبه ی باندی

 چسبیده

 بود که باالی بازویش را می پوشاند. با همان ژست همیشگی

 موهایش را باال داد... اما این بار با دست مخالفش... چرا که

 ظاهرا

خودم دست زخمی اش اجازه ی این حرکت را نمی داد... با  

 فکر

 کردم پس زمانی که مهدی از حال ناخوش کیارش حرف می

 زد

 . ...از این زخم می گفت



 :کیارش ادامه داد

 با روحیاتت خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی-

 آشنام... می دونم اشتباهاتت رو می پذیری... خیلی بیشتر از

 اون

زندگیت  چیزی که باید... تا حدی که عذاب وجدان می تونه

 رو
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 فلج کنه! یادت که نرفته؟! من از گذشته ت چیزهایی می

 ....دونم

با خاطر آوردن راز سر به مهر ریحانه که در تراس همان 

 خانه

 عیان شد پلک هایم را بهم فشردم. نفسی عمیق کشیدم... حق

 با

می دانست که  او بود... به این ترتیب او چیزهایی از من

 حتی

 . ...راحیل هم نمی دانست

 چشم هایم باز کردم. متوجه شدم به مبلی اشاره می کند که

 سمت

دیگر خانه اش قرار داشت... مبل تک سیاه و بزرگی که 

 پشت به

سالن و رو به تراس بود... کنارش آباژور استیل و مسی 



 رنگی

 قرار

با لحنی داشت که نورش درست روی پشتی مبل می افتاد...  

 :تسمخرآمیز گفت

 با من بیاید خانوم امانی... وقتش شده که بیشتر با هم آشنا-
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 !شیم

 با دست هایی مشت شده و قدم هایی به حد امکان کوتاه به

 سمت مبل رفتم... پاهایم را روی زمین می کشیدم و میلی به

راس شبیه خلوت گاه کیارشرفتن نداشتم... آن مبل رو به ت  

 شمس در شب هایی تاریک و سیاه مثل آن شب به نظر می

رسید... می توانستم تصورش را بکنم که شب هایی را تا 

 صبح

روی آن مبل نشسته، به تاریکی پیش رویش خیره شده و 

 برای

 . ...کسانی که زندگی حرفه ایش را تباه کردند نقشه کشیده

لتی معذب لبه ی مبل نشستمنفسی عمیق کشیدم و با حا . 

کیارش رو به رویم ایستاد و با خونسردی تکیه اش را به 

 دیوار

 شیشه ای پشت سرش داد. خواستم خودم را روی مبل عقب

بکشم تا فاصله ام را با او بیشتر کنم اما با عقب رفتنم نور 



 آباژور

 به صورتم می افتاد و ناخواسته استرسی عجیب به جانم می

 . ...انداخت

 انگشت هایم را گره کردم و سرم را پایین انداختم. کیارش با
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 :همان لحن تمسخرآمیزش گفت

خب... حاال بهم بگو با اون دزدی مفتضحانه چی نصیبت -

 شد؟

 چه قدر کف دستت رو گرفت؟

لب هایم را از شدت نفرت بهم فشردم. سرم را کمی بلند 

 .کردم

ه چپی به او و آن پوزخند روی لبش بستم و با صدایینگا  

 گرفته

 :گفتم

 !من... دزدی نکردم-

 خنده ای سر داد که نفس در سینه ام حبس کرد. تکیه اش را

 از

دیوار برداشت و من بی اختیار روی مبل به عقب سر 

 ...خوردم

 حاال نور آباژور روی پیشانی ام افتاده بود. کیارش در برابرم

 ایستاد



گفت و : 

 چه اسمی برای کارت انتخاب کردی؟ بگو... خیلی کنجکاوم-

693 

  رقصنده با تاریکی 

 بدونم آدم هایی مثل تو این چیزها رو چطور پیش خودشون

 .توجیه می کنن

 :نفسی عمیق کشیدم. به لحنی تند گفتم

آره... فایل ها رو برداشتم اما... فقط می خواستم فایل خودم -

 رو

دا کنمپی . 

 زهرخندی زد. سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد و

 :گفت

 از کجا این ایده ی احمقانه به ذهنت خطور کرد که من فایلی-

 از تو دارم؟

 اصال قصد نداشتم فرنوش را وارد قضیه کنم... اما اگر از او

 حرفی

 نمی زدم باید چطور حرف هایم را ثابت می کردم؟ با شک و

 :تردید گفتم

 خب... خودتون در موردش توی تراس شنیدین... گفتین که-

 . ...ارزش حرف رو می دونین
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 :آهسته گفت



 . ...و بهت گفتم که جای رازت پیش من امنه-

 :لب هایم را بهم فشردم و با حرص گفتم

 . ...تا زمانی که براش خریداری پیدا شه-

ن داد و گفتنگاه سردش را به م : 

 اولش یه کم هیجان زده م کردی... فکر کردم جدا ماجرای -

 نفس گیری داشتین... دنبالش رفتم و بذار رک و پوست کنده

بهت بگم خانوم امانی! رازت مفت خدا هم نمی ارزید! من با 

 این

 .چرندیات کار نمی کنم

 احساس کردم قلبم آهسته و بی صدا در سینه شکست... حدس

م که تحقیرم کند... اما نه به این شکلزده بود ... . 

 کف دست های یخ زده ام را بهم چسباندم و سرم را پایین

انداختم... دست روی نقطه ضعفم گذاشته بود... احتماال 

 خودش

 ...هم نمی دانست این حرفش تا چه حد می تواند آزارم بدهد
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مخصوصا این روش را پیش گرفته  شاید هم می دانست و

 ...بود

 که در این صورت نباید نشان می دادم که این حرفش بر من

 .اثری گذاشته. پس اخم کردم و نگاه جدی ام را به او دوختم

 یک



 :بار دیگر تکیه اش را به دیوار شیشه ای داد و گفت

 من با اطالعات واقعی کار می کنم نه مسائل پیش پا افتاده ی-

ت نوجوون احمق! اصال از اینکه دنبالش رفتم تا یه مش

 اطالعات

 بیشتر در موردش پیدا کنم پشیمونم... چه وقتی بابتش تلف

 . ...کردم

 ...قلبم در سینه به تپش درآمده و نفس هایم تند شده بود

 خودم

 را به زحمت روی مبل نگه داشته بودم. می ترسیدم با حرف

ت بدهم و از جا بجهم. آنهایش کنترلم را روی رفتارم از دس  

 قدر روی نگه داشتن بدنم روی مبل تمرکز کردم که اختیار

 زبانم
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 :را از دست دادم. با عصبانیت گفتم

 اگه این قدر بی اهمیت بود برای چی فروختیش؟-

 ابروهایش روی پیشانی باال رفت... دست به سینه ایستاد

قیم به چشم هایم داد و گفتنگاهش را مست : 

 . ...من اطالعاتت رو نفروختم خانوم امانی-

حرفش را باور نکردم... اطالعاتم را به دست آورد... ارزش 

 گذاری

کرد و فهمید ارزشی ندارد و بعد... برخالف تصورش 



 خریداری

 برای آن پیدا شد... فرنوش! چرا نباید آن اطالعات را در

 اختیارش

سی با فهمیدن این نکته که آن چه بی ارزشمی گذاشت؟ هرک  

 می دانسته ناگهان ارزشمند شده خوشحال می شود... مگر آن

که... فرنوش اصال سراغ کیارش نرفته باشد! در این 

 ...صورت

 چطور متوجه ماجرای ریحانه شد؟

 نه... مسلما کیارش راستش را به من نمی گفت. می خواست

 گیج
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 و گمراهم کند و به این ترتیب من را بیشتر عذاب بدهد. با

 لحنی

 :تند گفتم

 خریدار محترم تون همه چیز رو بهم گفت. بهتره تظاهر رو-

 کنار

 .بذارید

 یک دفعه گامی به سمتم برداشت. بی اختیار خودم را به پشتی

مبل چسباندم و چشم هایم را در برابر نور آباژور که به 

مصورت  

 افتاده بود تنگ کردم. کیارش



 :متوقف شد و گفت

 تظاهر؟ تو فکر می کنی توی موقعیتی هستی که منو تحت-

فشار قرار دادی و برای جلب رضایتت چاره ای برام باقی 

 نمونه

 جز این که تظاهر کنم؟ چی پیش خودت فکر کردی خانوم

 امانی؟ نکنه فکر کردی نفوذی روی من داری؟

یرون داد و عقب کشیدنفس خشمگینش را ب . 
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 :با لحنی جدی گفت

 شخصی که ازش حرف می زنی از من چیزی رو که وجود-

 .نداشته نخریده... از جای دیگه ای متوجه شده

ممکن بود حق با کیارش باشد؟ نگاه عصبی ام را به 

 صورتش

رنوش از کجادوختم... قلبم محکم در سینه می تپید... پس ف  

 ...متوجه شده بود؟ پریسا به اکثر مهمانی های فرنوش می آمد

 ممکن بود فرنوش سراغ پریسا رفته باشد؟ پریسا بی مالحظه

 بود

 اما کسی نبود که از این ماجرا آگاهانه پیش یک غریبه حرفی

 بزند... نفس در سینه ام حبس شد... پس ماجرا چی بود؟

اال پرید. یک بار دیگر نگاهابروهای کیارش روی پیشانی ب  

 نافذش



 را به چشم هایم دوخت... انگار بی هیچ دردسری متوجه

 درگیری

699 

  رقصنده با تاریکی 

 ...ذهنی ام شد. لبخندی نفس گیر روی لب هایش نقش بست

 با

 :لحنی وسوسه گر گفت

 می خوای بدونی از کجا؟-

انم اما... بی پلک زدن نگاهش کردم... می خواستم بد

 اطمینانی

 به او و حرف هایش نداشتم. رویم را برگرداندم. کیارش ادامه

 :داد

می تونم حدس بزنم از کجا این اطالعات لو رفته ولی... -

 برای

 اینکه بتونم به حدسم مطمئن شم الزمه بدونم رازت پیش کی

لو رفته... کی بهت گفته که من این اطالعات رو بهش 

 !فروختم

دم و گفتمپوزخندی ز : 

 ...نه! تو برای مطمئن شدن نسبت به حدسیاتت نمی پرسی-

 برای

 !یه دستی زدن به من می پرسی

 نگاهم را به چشم
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 :های سیاهش دوختم و گفتم

اون کسی که ازش حرف می زنم بهم گفت اطالعاتم رو از -

 شما

عث شد راضی شمخریده... راست یا دروغ این کارش با  

 گوشیتون

رو هک کنم... حاال شما هم از شخص دیگه ای حرف می 

 ...زنی

از کسی که اطالعات من رو لو داده... تا منو به سمت و 

 سویی

 که

 می خوای بکشی و هیچ بعید نیست به بهانه ی این مسئله و

کاری که باهاتون کردم مجبورم کنی یه کار خطرناک تر 

 انجام

ه نه آقای شمس! دلم نمی خواد بدونم! اگر همبدم... در نتیج  

 بخوام جواب این سوال رو پیدا کنم سراغ کسی مثل شما نمی

 !یام

 :نگاهی تحقیر آمیز به سرتاپایم کرد و گفت

 آخه من به جوجه دانشجویی مثل تو چه احتیاجی دارم؟ تو-

 اگه
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خونه ی خودت نشسته بودی هک کردن بلد بودی االن توی ! 

 من

 . ...برای کارهای خطرناکم فقط روی خودم حساب می کنم

 :با تقلید از همان لحن تمسخرآمیزش گفتم

 کسی مثل شما که شغلش فروختن اطالعته برای رضای خدا-

 به

من اطالعات نمی ده... اگه قرار نیست پولی بابتش بدم 

 معنیش

جبران کنماینه که توقع دارین طور دیگه ای  ! 

 :نگاهش یک بار دیگر سرد شد... آهسته گفت

تو هیچی از نیت من برای این کار نمی دونی... و فکر می -

 کنم

 برای توضیح دادن خیلی دیر شده... یه بار دیگه دیر رسیدم و

 . ...همه چیز از دست رفته

 صورتم توی هم رفت... از چی حرف می زد؟ نفسی عمیق

 کشید

ر گفتو با صدایی بلندت : 
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 ...فقط می خوام بدونم کی بود که این بازی رو شروع کرد-

 فرنوش... یا فرنام؟

لحظه ای در سکوت نگاهش کردم... اخم هایم بی اختیار در 



 هم

 :رفت... آهسته گفتم

 چه فرقی می کنه؟-

 خنده ای آرام سر داد... خودش را عقب کشید و بعد... یک

 بار

 دیگر به نشانه ی تاسف سری تکان داد. نگاهش را از دیوار

 شیشه

 .ای به شهری که چراغ هایش از دور چشمک می زد دوخت

 :گفتم

 . ...به فرض اگه یکی از این دو نفر باشه-

 :وسط حرفم پرید و گفت

 !که هست-

 :صدایم را باالتر بردم و ادامه دادم

می کنناین دو تا که جدا از هم کاری ن ...- ... . 
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 به حرفم توجهی نشان نداد. دستی به زخم قدیمی روی

 ساعدش

 :کشید و گفت

 اولین توصیه م بهت اینه که همیشه سعی کن رئیس خودت-

 باشی... برای خودت کار کن! و اگه نتونستی... همیشه بدون

 برای



تا یه روز پشیمون کی داری کار می کنی... تهش رو دربیار  

 .نشی

نگاه من هم روی زخم دستش ثابت ماند. تا به آن روز فکرش 

 را

 نکرده بودم که یک زخم قدیمی بتواند کسی را بیشتر از یک

 زخم جدید و سرباز آزار بدهد. یک دفعه به سمتم چرخید. با

 :چشم هایی تنگ شده نگاهم کرد و گفت

- ه فکرش رو می کنمروز پشیمونیت امروزه... اگه با کسی ک  

 !همکاری کرده باشی
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 .تالشم را کردم تا ترس به دلم راه ندهم اما... بی فایده بود

 احساس کردم ناگهان سردم شد... نمی دانم دمای خانه پایین

 آمده بود یا دمای تنم... با این وجود اجازه ندادم ترسم را از

 چهره

با بی توجهی نگاه ازش گرفتم و به سمتی دیگر  ام بخواند.

 .دادم

 :با لحنی آمرانه گفت

 !نگفتی کدومشون-

 :بی آن که نگاهش کنم گفتم

 جواب سوالت مشخصه! برای چی می پرسی؟-

 :گفت



 !بذار به این حساب که می خوام از خودت بشنوم-

 آخر خط همان جا بود! می توانستم دست و پا بزنم... تقال

 ...کنم

ما بی فایده بود! برای سوالش فقط یه جواب منطقی وجودا  

 داشت
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و او هم این را می دانست... فقط می خواست اعترافم را 

 .بشنود

 :آهسته گفتم

 . ...فرنوش-

و با تمام وجود به صورت بی حالتش زل زدم... در دل دعا 

 می

شد... عصبی اش نکند... کردم این جواب، جواب درستی با

 ...اما

 از

 .صورتش هیچ چیزی را نمی شد خواند

 :بعد از مکثی کوتاه دستی به چانه اش کشید و گفت

من هیچ وقت فکر نکردم تو یه دختر معصوم و سر به -

 .زیری

 . ...ازت انتظار داشتم که باالخره یه روزی خودتو نشون بدی

 :دست هایم را مشت کردم و گفتم



- خوای چی کار کنی؟ شکنجه م کنی؟ حاال می  

 :پوزخندی زد و گفت

 اگه می خواستم شکنجه ت کنم اول قفل و زنجیرت می-

 !کردم
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 :با شک و تردید گفتم

 پس آزادم که برم؟-

 با خوشبینی با خودم فکر کردم شاید فقط همین اعتراف را می

م. بالفاصله دستش را جلویمخواست.. پس از جایم بلند شد  

 گرفت و راهم را سد کرد

 با صدایی بلند اعتراض

 :کردم

 !تو اصال آدم محترمی نیستی-

 :گفت

تو چطور؟ دختر محترمی هستی؟ دخترای محترم -

 زیرزیرکی

وارد زندگی یه مرد می شن، اطالعاتش رو هک می کنن و 

 می

 فروشن؟

ه راه و نجیب حق با او بود... من و او مثل آدم های سر ب

 رفتار



وارد " ...نکرده بودیم... اما جمله اش عصبی ام می کرد

 زندگی

 یه
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 ؟ من کی چنین کاری کرده بودم؟ همه ی چیزی"مرد می شن

 . ...که می خواستم فاصله گرفتن از او بود و... او

ام را با  نتوانستم جلوی عصبانیتم را بگیرم. انگشت اشاره

 حالتی

 :تهدیدآمیز به سمتش نشانه رفتم و گفتم

تو بودی که با قصد و غرض می خواستی به من نزدیک -

 !بشی

 :لبخند شیطنت آمیزی روی لب هایش نشست و گفت

 من که دوست داشتم... یادت که نرفته؟ ظاهرا از دوستات-

 !هم بود

 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم

- هایی مثل تو این چیزها مهمهچه قدرم که برای مرد ! 

 همان برق آشنا را در چشم هایش می دیدم... همان درخشش

 :دلهره آور... با جدیت گفت

 ...تو هیچی از مردهایی مثل من نمی دونی... اما عیبی نداره-

 . ...بیشتر با هم آشنا می شیم

لبم هایم را بهم دوختم... هنوز فکر می کرد هیچ چیز از او 



 نمی
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 دانم اما من هم قصد نداشتم برایش از چیزهایی بگویم که از

 فرنام شنیده بودم. مطمئنا روی خوشی به این مسئله نشان

 نمی

 .داد

 یک بار دیگر به سمت دیوار شیشه ای رفت و پشتش را بهم

 .کرد

نگاهی به دور و برم کردم... به خانه ی ساکت و بزرگش... 

ازهاج  

نمی داد که بروم؟ قرار بود اشتباهم را چطور جبران کنم؟ 

 می

 خواست من را تا ابد آن جا نگه دارد؟ کتش کجا بود؟ گوشی

 . ...موبایلم

 نگاهی مستاصل به او کردم. با لحنی که خستگی از آن می

 بارید

 :گفتم

 حاال تکلیف چیه؟ روز پشیمونیم امروزه چون با فرنوش-

 همکاری
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 کردم؟



 :بی آن که به سمتم بچرخد آهسته گفت

 !اونم یه آدم ساده ایه مثل تو-

نفسم را با صدا بیرون دادم... عصبانی نشده بود... ظاهرا 

 کار

 کردن

با فرنوش شوکه اش نکرده بود. انتظار داشت که فرنوش 

 ساکت

شت؟ ظاهرا نماند و کاری کند اما... چه مشکلی با فرنام دا

 اگر

 به

 سفارش فرنام این کار را می کردم نتیجه زمین تا آسمان فرق

می کرد... و بعد... به خاطر آوردم که فرنام چنین سفارشی 

 بهم

 .کرده بود... خواسته بود فایلش را پیدا کنم و تحویلش بدهم

 قلبم

در سینه فرو ریخت... یک لحظه از ذهنم گذشت که کیارش 

 از

فرنوش خبر دارد اما هیچکس از سفارش جدیدنقشه ی من و   

 . ...فرنام چیزی نمی داند
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 !قبل از آنکه این مسئله اعیان شود باید پا به فرار می گذاشتم



باید خودم را این بار گم و گور می کردم... فقط اگر می 

 توانستم

 . ...زودتر از این خانه بیرون بزنم

ه گفتمکوتا : 

 . ...فرنوش... قصد بدی نداشت. فقط می خواست-

 :وسط حرفم پرید و گفت

 می دونم... می خواست پدرش رو نجات بده. برای همین-

 دنبال

 یه نفر می گشت که اطالعات من رو هک کنه... نمی تونست

سراغ هکرهای شناخته شده بره چون اونا این قدر احمق 

 نبودن

بور بود از یه نفر تازه کار اما که با من دربیفتن. پس مج

 باهوش

 استفاده کنه... کی بهتر از دوستای خودش؟ کسایی که می

 تونست بهشون اعتماد کنه... ولی خب... این کار مسلما بهایی

داشت. باید طرفش رو راضی می کرد، بهش انگیزه می داد 

 که

این کارو انجام بده. چون نتونست انگیزه ی مناسبی تو 

 وجودت
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 پیدا کنه یکی ساخت! که کیارش فایل هات رو فروخته... در



 حالی

که اون اطالعات رو از جای دیگه ای به دست اورده بود... 

 دالل

 .دیگه ای اون اطالعات رو بهش داده بود

حدسم درست بود... همه چیز را می دانست... اما... دالل 

 دیگر؟

ز این ماجرا خبر داشت؟ با عصبانیت ناخنکس دیگری هم ا  

 هایم

 را در مبل فرو بردم... کی پیگیر گذشته ی من شده و آن را

 برای

 فروش گذاشته بود؟ احساس ناامنی می کردم... احساس می

 کردم آن چیزی که در گذشته دفن کردم برای عالم و آدم رو

شدمشده و همه از آن باخبرند... حالم بدتر شد وقتی متوجه   

 دقیقا همان طوری که همیشه فکرش را می کردم از آن راز

 علیه

م استفاده می کردند... نقطه ضعفی برای خودم ساخته بودم 

 که
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 .رهایی از آن ممکن به نظر نمی رسید

کیارش یک بار دیگر شروع به صحبت کرد و باعث شد 

 رشته ی



 :افکارم پاره شود

- رنوش دوست و آشنای زیادی نداره... تقریبا همه ی دور وف  

 بری

 !هاش پسرن

 خیلی هاشون فکر می کنن که اگه به عنوان دوست

 بهش نزدیک بشن شانس این رو دارن که تو یه موقعیت

 مناسب

 .تبدیل به نامزدش بشن

 .بله... یک نفرشان را خوب می شناختم! یاشار! آهی کشیدم

 :کیارش ادامه داد

- ن چیزیه که خود فرنوش هم خوب می دونه. همچینای  

 کسایی

 برای جلب توجه ش حاضرن هرکاری بکنن... اما من مطمئن
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بودم فرنوش باهوش تر از اینه که از اونا استفاده کنه. اگه 

 بین

 شون شکرآب می شد ممکن بود لوش بدن. پس باید سراغ

 کس

فت. متاسفانه عمر دوستی مون اون قدر کوتاهدیگه ای می ر  

 بود

 که با خیلی از اطرافیانش آشنا نبودم. نمی تونستم حدس بزنم



 از

 .کدوم یکی از دوستاش استفاده می کنه

 :لبخندی تلخ زدم و آهسته گفتم

 پس دوستای خودت رو بین شون پخش کردی تا برات-

 اطالعات

 . ...جمع کنن

لت ندادم. نتوانستم فرصت متقابلخواست چیزی بگوید اما مه  

 :برای تحقیر کردنش را نادیده بگیرم و گفتم

 .حتی یه نفر رو برای نزدیک کردن به منم در نظر داشتین-

 توی

714 

  رقصنده با تاریکی 

 تراس از دفن شدن یکی و راز من شنیدین... و بعد بالفاصله

ه و می خوام بهبعدش پیغام فرستادین که شراره دختر خوبی  

 دوستم معرفیش کنم. دیگه از این ضایع تر نمی شد! فکر

 کردین

 هول می کنم و چشم بسته می گم باشه؟ فکر کردین این قدر

 ندید بدیدم؟

 سر انگشت هایش را به پلک های بسته اش فشرد... با خودم

 فکر

 ...کردم اولین بار است که اثری از خستگی در او می بینم

 دستش



ن انداخت اما چشم هایش را باز نکرد. آهسته گفترا پایی : 

 . ...شراره-

 نفسم را با صدا بیرون دادم. روی مبل کمی به سمت جلو خم

 شدم و نگاهم را به او دوختم. داشتم فکر می کردم از ضعفش

 :استفاده کنم و به حمله ادامه بدهم که با همان لحن آرام گفت
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 . ...نفرستادمشون که اطالعات جمع کنن-

 :چشم هایش را باز کرد و نگاهش را مستقیم به من داد. گفت

 .فرستادم شون چون... می خواستم ازتون محافظت کنم-

در سکوت نگاهش کردم... خوب زیر نظرش گرفتم... او و 

 آن

 چهره

 ی خسته اش... دست زخمی اش... چشم های براقش... تمام

یی که با هم داشتیم در ذهنم تکرار شد. حتی برخوردها

 کوچک

 ترین نشانه ای پیدا نکردم که با تکیه به آن بتوانم به او اعتماد

کنم. دلم می خواست بتوانم در افکارش پرسه بزنم... 

 انعکاسی از

 خودم در ذهن او ببینم... من را چطور می دید؟ یک احمق؟

 :صدایم را صاف کردم و با لحنی رسمی گفتم

 !من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم-



 ابروهایش به نشانه ی تعجب روی پیشانی باال رفت... ادامه

 :دادم

 !من با دست خیر شما آشنایی نداشتم-
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ابروهایش پایین افتاد... اخم کرد و نگاهش یک بار دیگر تیره 

 و

وردم و با لحنی که تار شد. روی مبل به سمت جلو سر خ

 تالش

 می کردم تا جای ممکن به لحن تمسخرآمیزی که به کار برده

 :بود نزدیک باشد گفتم

 ظاهرا اشتباه قضاوت تون کردم! شما کسی هستی که ندیده و-

 نشناخته در قبال آدم ها احساس مسئولیت می کنین... از

 کسایی

ه برایکه نمی شناسین محافظت می کنین... و ابایی ندارین ک  

رسیدن به این هدف از دوستای عزیزتون مایه بذارین. 

 ببخشید

 . ...که زودتر متوجه شخصیت فداکارتون نشدم

 :اشاره ای به فضای خانه اش کردم و ادامه دادم

 این روحیه ی قابل تحسین تون در کنار این خونه و زندگی،-

 !عجیب منو یاد بتمن انداخته

بلند به سمتش رفتم از روی مبل بلند شدم. با گاهی  
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 :سرم را بلند کردم و گفتم .

 چطوره شما دست از محافظت از من و دوستام برداری؟ این-

بازی مسخره رو تموم کنی و بذاری ما زندگی مون که 

 برخالف

 زندگی شما یه زندگی معمولی و آرومه رو پیش ببریم؟ اگه

 نیازی

شما بود قول می دیم بی خبرتون نذاریمبه دست خیر  ! 

 روی پاشنه ی پا چرخیدم و با قدم هایی مطمئن به سمت در

 :رفتم. صدای خونسرد کیارش را از پشت سرم شنیدم

 االن رفتنون به این خاطره که با قاطعیت تون تحت تاثیرم-

 قرار

 بدین یا سیستم امنیتی خونه م رو هم هک کردین و راهی

 برای

در خونه پیدا کردین؟ باز کردن  

 بدنم با این حرف به لرزه درآمد... حبسم کرده بود! دست هایم

 را
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 مشت کردم اما از حرکت نایستادم. بی آن که به سمتش

 بچرخم

 :گفتم



 . ...نه! برای اینه که گوشی موبایلم رو بردارم-

ردم. کتش را راهم را آخرین لحظه به سمت مبل کج ک

 برداشتم

 و در حالی که آن را برای پیدا کردن گوشی موبایلم می گشتم

 :گفتم

 !و زنگ بزنم به پلیس-

 با قدم هایی بلند به سمتم آمد... با آن چشم های سیاه و جدی

 که به من دوخته بود و اخمی غلیظ روی پیشانی اش که جای

در سینهبخیه ی عمودی اش را به نمایش می گذاشت... قلبم   

 به

 .تپش درآمد

سرعت بیشتری به دست هایم دادم... گوشی را بیرون کشیدم 

 و

کتش را روی مبل پرتاب کردم. در همین موقع کنارم ایستاد 

 و
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 :دستش روی اسکرین گوشی ام نشست. با لحنی عصبی گفت

- اهات راهدارم کم کم عصبانی می شم. مثل اینکه خیلی ب  

 اومدم

 !دختر کوچولو

 گوشی را کشیدم اما دستش رها نشد. چشم هایم را تنگ کردم



 :و گفتم

 !نه! منم که دارم تو رو تحمل می کنم و باهات راه می یام-

 مسخره م کردی... چیزی نگفتم... توهین کردی ساکت موندم

 ولی مثل اینکه منو احمق گیر اوردی! نه تنها خودتو ذره ای

نمی دونی بلکه داری سعی می کنی منت هم سرممقصر   

 !بذاری

 :با لحنی هشدار دهنده گفت

 !اون گوشی رو بده به من-

 :صدایم را باال بردم و گفتم

 حق نداری با من مثل یه اسیر رفتار کنی! گوشیم همین جا-
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رف هایپیش خودم می مونه و اگه دلم خواست می مونم و ح  

 صد من یه غازت رو گوش می کنم و اگه دلم نخواست هم

 !میرم

 گوشی را یک بار دیگر کشیدم. نگاهش را مستقیم به چشم

 هایم

 خودت "دوخت... انگار با زبان بی زبانی بهم می گفت 

 قبل از آن که ذهنم به کار بیافتد و بتوانم کاری ..."خواستی

 بکنم

 گوشی را رها کرد

تیار انداختم... با صدای بلندی زمین خوردگوشی را بی اخ . 



 :زمزمه کرد

 خواستم ازتون محافظت کنم... که کسی از راه نرسه و با-

 اطالعات غلط تطمیع تون کنه... که شما رو وارد جریانی که

 روح

تون هم ازش خبر نداره نکنه... که ازتون سوء استفاده 

 ابزاری
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نه و وقتی کارش باهاتون تموم شد مثل یه تفاله دورتوننک  

 نندازه... که ازتون یه لشکر آدم بی اطالع علیه جریاناتی که

 بهتون

مربوط نیست نسازه... نیتم خیرخواهانه بود چون نمی 

 خواستم

 اون عوضی که بین تون می چرخید قدرت پیدا کنه... دیده

 بودم

نه! قدرت پیدا کردنش بهکه با قدرتش چه کارهایی که نمی ک  

نفع هیچ کدوم مون نبود! اما برات گفتم شراره... این بار هم 

 دیر

 !رسیدم... تو همین االن هم تو جبهه ی اونی

 :آب دهانم را به زحمت فرو دادم و گفتم

 من تو جبهه ی هیچکس نیستم! بهت که گفتم! دنبال فایل-

 !خودم می گشتم



 :بی توجه به حرفم گفت

- عیب قرار دادن یه اپلیکیشن تو اینترنت چیه؟ همه می دونی  
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 ازش استفاده می کنن! بعد از یه مدت تبدیل می شه به یه

 ابزاری

که هر کسی از راه رسیده سعی کرده ازش استفاده ای کنه... 

 پر

از آی پی های بیخود و به درد نخور می شه... اما زمانی به 

 کار

می یاد که اتفاقی می افته و تو حاضری قسم بخوری یکی 

 ازش

 به اون منظور که تو پیش بینی کرده بودی استفاده کرده! اون

وقته که باید دست به کار شی و از بین اون اطالعات بی خود 

 و

 !غیر ضروری کسی که می خوای رو شکار کنی

را نفس در سینه ام حبس شد... تا ته قصه را خواندم... من  

 مقصر

می دانست... برای چیزی که روحمم از آن خبر نداشت و 

 هیچ

 راهی هم برای اثبات بی گناهی ام نداشتم. پلک هایم را بهم

 ...فشردم



 از درد متهم شدن به چیزی که کوچک ترین نقشی در آن

 !نداشتم
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 :کیارش ادامه داد

- من گم شد... که از قضا دستشب مهمونی فرنوش گوشی   

 شما

 افتاده بود! فردا شبش یکی از مهمترین قرارهایی که داشتم لو

 رفت... نتیجه ش هم شده این بازوی زخمیم که مطمئنم تا

 االن

 متوجه ش شدی! فکر کنم بهم حق بدی که مشکوک شم که

 !برای کی کار می کنی

مدندان هایم را بهم می سابیدم... در همان حال گفت : 

من فایل هات رو به کسی ندادم! به فرنوش... به فرنوش -

 !گفتم

مشکل من نیست که فرنوش به فرنام بیشتر از تو اعتماد 

 !داره

 شکت به فرنامه؟ این برنامه ای که راه انداختی برای اینه که

 بفهمی فرنام اون شب باعث شده لو بری یا نه؟ این چیزیه که

 می خوای؟
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یک بار دیگر دست به سینه ایستاد. لبخندی کمرنگ روی 



 لبش

 :نشست و گفت

 اعتراف می کنم از اینکه می بینم الزم نیست همه چیز رو-

 برات

توضیح بدم و با کوچکترین اشاره ای خودت تا ته قضیه رو 

 می

 خونی لذت می برم! حیف دختر باهوشی مثل تواِ که با آدمای

بُر بخورهاشتباهی  ! 

 .نفسم را با حرص بیرون دادم

 :گفتم .

 من به سادگی فرنوش نیستم! اگه اشتباه نکنم اون آدمیه که-

 هیچ چیزی رو با خانواده ش عوض نمی کنه. این یه ارزش

اخالقیه که برای خودش داره و به خاطر هیچ چیزی... حتی 

 به

 .خاطر عشقش حاضر نیست کنارش بذاره

محو و فکش منقبض شدلبخند از روی لبش  . 

 :با صدایی بلند گفتم
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 نمی تونین این واقعیت رو تغییر بدین که -

فرنوش فرنام رو به عنوان یکی از اعضای خانواده ش بیشتر 

 از



 !شما قبول داشت

 دستم را به قفسه ی سینه ام فشردم... تا قلب به هیجان آمده

 ام

... تا نفسی که هنوز جا نیامده بود امان حرف را آرام کنم

 زدن

بدهد. کیارش نگاهش را به جای دیگری دوخته بود... چهره 

 اش

 سخت شده بود. از ذهنم گذشت بی اعتمادی فرنوش برایش

 گران

 :تمام شده! ادامه دادم

 من اون طور که شما تصور می کنی ساده نیستم! برخالف-

 انتظار

ش می ذاره، باهام معامله می کنه و میشما وقتی یه مرد پا پی  

خواد در حین یه ارتباط حرفه ای باهام قرار بذاره و دوست 

 شه

می فهمم برای چی این کارو می کنه! یه روش قدیمی و 

 ضایع
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 برای این که نفوذش رو روی من بیشتر کنه و تحت کنترلم

 .بگیره

اجرای ریحانه رو دست خورده باشم اما شاید سر لو رفتن م



 این

 بار فهمیدم که یه نفر به وضوح قصد داره ازم سوء استفاده

 ...کنه

من برای فرنام کار نمی کنم! اما اگه شما می خوای بدونی 

 شب

قرار مالقاتت فرنام کجا بود و چی کار می کرد می تونم 

 کمکت

 !کنم

ر نظرم گرفتبا چشم هایی که از سر دقت تنگ شده بود زی . 

 می

 دانستم راه جنون آمیزی را پیش گرفته ام... اما کم کم راه و

 روش این آدم ها را یاد می گرفتم! آن ها با رسم و رسومی

 غریبی

 :بازی می کردند که کم کم باهاش آشنا می شدم... گفتم

بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می کنین در مورد فرنام -

 و
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اون شب می دونم! اگه بخواین این اطالعات رو بهتون می 

 ...دم

 !اما قیمت داره

 خنده ای بلند سر داد... چشم هایش می درخشید... حرفم نه



 تنها

 !عصبانی اش نکرده بود بلکه ظاهرا باعث شده بود کیف کند

 :باخنده گفت

- ن کنمخب خانوم امانی! بفرمایید چه قدر باید تقدیم تو ! 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 من مثل مشتری های احمق تون نیستم که اطالعات رو با-

 پول

 تاخت می زنن! من اطالعات رو فقط با اطالعات معامله می

 !کنم

خنده از روی لب هایش محو شد. لحظه ای مکث کرد... 

 انگار

برای درک جدیتم نیاز به زمان داشت. خیلی زود به قالب 

 جدی

گفت اش برگشت و : 
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 اطالعات در مورد کی؟-

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 در مورد دالل اطالعاتی که بهم گفتین اطالعات من رو به-

 !فرنوش داده

 :لبخندی تلخ روی لبش نشست و گفت

 !پس هر دو نفرمون مایلیم در مورد یه نفر صحبت کنیم-



ات بود! کسی که از راز من خبرپس فرنام همان دالل اطالع  

داشت و آن را در اختیار فرنوش قرار داده بود... کسی که 

 فکر

 هک کردن گوشی کیارش را به سر فرنوش انداخته و برای

 گرفتن

 لپ تاپ من اصرار کرده بود. لب هایم را بهم فشردم... باید

 حدس

 !می زدم

 :با عصبانیت گفتم

- شما وجود دارن؟ تو این شهر چند نفر با شغل شریف  
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 :پوزخندزنان گفت

فقط من! می بینی که رقابت توی این کار باعث خراب -

 کاری

 می شه! پس مهمترین وظیفه ی من اینه که اجازه ندم کسی

 .روی دستم بلند شه

 :چشمکی زد و ادامه داد

- یادفکر می کنم باید مراقب شما هم باشم! بهتون می   

 استعدادش رو داشته باشین که یه تشکیالت مستقل راه

 .بندازین

 :با لحنی تمسخرآمیز گفتم



 احتیاجی نیست! من عالقه ای به کارتون ندارم! ولی شما-

 گفتین

 . ...یه دالل اطالعات دیگه... پس... تنها نیستین

 :دستش را برای متوقف کردنم باال آورد و گفت

- ین کاری بوده که فرنام قدیم انجاممی دونم که چی گفتم... ا  
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 .می داده

 :لبخندی موذیانه روی لبش نشست و ادامه داد

 !و در واقع... من شغلش رو ازش دزدیدم-

 نگاهم به او بود اما ذهنم به سمت مالقاتم با فرنام پر کشید. به

تالفی جزئی ازخاطر آوردم که فرنام گفته بود با کیارش اخ  

 گذشته دارد... با خودم فکر کرده بودم این اختالف مربوط به

 خارج کردن کیارش از بازی های زیرزمینی ست اما حاال

 کیارش

 . ...از دزدیدن شغل فرنام می گفت

 نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم دست از تحلیل اتفاقات

 .بردارم... برای این کار اطالعات کافی نداشتم

م شد و گوشی موبایلم را از روی زمین برداشت. باکیارش خ  

 خودم فکر کردم با توجه به شرایط معامله یمان آن را

 خیرخواهانه
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 دستم می دهد اما با خونسردی آن را در جیب شلوارش قرار

 .داد

 به سمت سالن رفت و من هم همان طور که از حرص پوست

 لبم

کندم به دنبالش راه افتادمرا می  . 

 منتظر ماند تا من یکی از مبل های چرم سیاهش را انتخاب

 کنم

و بنشینم... و بعد رو به رویم نشست و پا رو پای انداخت. 

 نگاه

 :درخشان و نافذش را به من داد و گفت

 !خب... منتظرم-

 :اخمی کردم و گفتم

- فتین! بامن تو خونه ی شما حبسم! گوشی موبایلم رو گرو گر  

 این وجود انتظار دارین من زودتر اطالعاتم رو بدم؟

 :پوزخندی زد و گفت

من با این سیستم کار می کنم! اول باید ارزش چیزی که -

 ارائه
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 می کنی رو بسنجم و بعد ببینم می ارزه به قول شما تاخت

 .بزنمش یا نه

ل مالقات مان به او داده بودمیاد لقبی افتادم که شب او ... " 



 آقای

نتوانستم جلوی پوزخندم را بگیرم. تکیه ام  ..."ارزش گذار

 را به

 :مبل دادم و با لحنی جدی گفتم

 بقیه ی مشتری هاتون هم توی خونه حبس و راه ارتباطی-

 شون

 رو قطع می کنین؟ شما با من مثل یه مورد عادی رفتار

 ...نکردین

ه باشین منم همه ی چیزی که می دونم روپس انتظار نداشت  

 دو

 !دستی تقدیم کنم

نگاهم بی اختیار از چشم هایش لغزید و روی دستش فرود 

 آمد

 که گوشی موبایلم را از جیبش بیرون کشیده بود. با دیدن

 گوشی
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موبایلم در دستش عصبی شدم... یاد گشت و گذارش در 

 لیست

نگ هایم افتادم. خواستم سرش داد بزنم و بگویمآه  !بسه "

 "!فهمیدم از این که تو گوشیت سرک کشیدم خوشت نیومده
 اما



 .قبل از آن که دهان باز کنم متوجه ویبره ی گوشی شدم

 قلبم در سینه فرو ریخت. انگشت بلند و کشیده ی شمس را

 دیدم که روی صفحه فرود آمد و تماس قطع شد... یکی از

وستانم متوجه غیبتم بود... نفسم را آهسته فوت کردمد . 

 لبخندی

 :تصنعی روی لب نشاندم و گفتم

 فرصتمون هم یه جورایی داره تموم می شه! متوجه شدن که-

 !یه مدتیه بی خبر غیبم زده

کیارش نگاهش را از صفحه ی گوشی ام گرفت و کوتاه 

 :گفت

 !نگران نیستن خانوم امانی-
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 نیستند؟ ممکن بود من وعده ی رفتن به جایی... آن هم

 رستوران

و خوردن غذا را بدهم و بعد هم پشیمان شوم، اطالعی ندهم 

 و

 غیبم بزند اما کسی متوجه نبودم نشود؟ نکند آن قدر ساده بود

 که فکر می کرد می تواند از طریق مهدی راحیل را فریب

 بدهد؟

هدی تره هم خرد نمی کردراحیل برای م ... . 

 :کیارش یک بار دیگر شروع به صحبت کرد و گفت



 براتون گفتم... فرنام یه دالل جزئی اطالعات بود... احتماال-

 اولین

 کسی که سراغ یه همچین کاری رفت. از کارش برای هدف

 عجیب و غریبی استفاده می کرد. نمی دونم چیزی در مورد

ین یا نه؟مسابقات زیرزمینی می دون  

قلبم در سینه به تپش درآمد... مکثی کرد و نگاه منتظرش را 

 به

 من داد... جواب می خواست و اصال قصد نداشتم بگویم فرنام
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اطالعاتی در مورد او به من داده... از طرف دیگر نمی 

 خواستم

 بی

کشیدم و گفتماطالع و ساده به نظر برسم. پس نفسی عمیق  : 

 یه چیزهایی پراکنده به گوشم خورده. چه مسابقاتی؟ یه-

 چیزی

 مثل ماشین سواری؟ بوکس؟ یا مثال... پوکر؟

 :سری تکان داد و گفت

 !یه چیزی تو همین مایه ها-

 با چشم هایی تنگ شده نگاهش کردم... کدام مایه؟ سه گزینه

همای که مطرح کردم هیچ شباهتی به هم نداشت! پس او   

 مایل



 نبود من کوچک ترین چیزی از گذشته ی پر فراز و نشیبش

 . ...بدانم

 :کیارش ادامه داد

 فرنام برای یه تشکیالت زیرزمینی کار می کرد. امنیت این-
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 تشکیالت باال بود و هرکسی اعم از کسی که شرط می بست،

می اومد باید کامال بازیکن و حتی کسی که برای تماشا  

 شناسایی

 .می شد. فرنام کارش رو این طور شروع کرد

 لبخندی کمرنگ روی لبم نشست... فرنام برایم از سطح باالی

 امنیتی آن برنامه گفته بود... پس کار تحقیق در مورد شرکت

کننده ها و زیر نظر گرفتن شان به عهده ی فرنام بود. 

 کیارش

 با

 :بدجنسی خندید و گفت

می دونی... فرنام داشت این شغل رو حیف می کرد! از یه -

 ایده

 .ی خوب بهره ی درستی نمی کشید

 :آهسته گفتم

 !شمام خواستی این ایده یه وقت حیف نشه-

 .بلند تر خندید. سری تکان داد و سعی کرد جدی تر شود



 :گفت

737 

  رقصنده با تاریکی 

- رو بسط داد و باهاش من به ذهنم رسید می شه این ایده  

 .کارهای جالب تری کرد

 من که مشغول جفت و جور کردن قطعات پازل در ذهنم بودم

 با

 :حالتی متفکر گفتم

 و اختالف شما و فرنام از اینجا شروع شد که فهمید شما-

 دارین

 شغلش رو می دزدین؟

 برخالف انتظارم سری به نشانه ی جواب منفی تکان داد و

 :گفت

- ار رو شروع کردم فرنام از ایران رفته بود... بهوقتی این ک  

 اقتضای

 شغلش زودتر از هرکس دیگه ای فهمید که این تشکیالت

 زیرزمینی داره برچیده می شه. احتماال پیش خودش وضعیت

 رو
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بررسی کرد و دید امکانش نیست که جلوی قضیه رو 

 ...بگیره

 پس



ردن بقیه خودش رو به زحمت ننداخت... خیلیبرای خبر ک  

راحت از ایران رفت. همکارهاش، نزدیکانش رو بی هیچ 

 اطالعی

ترک کرد... کنار ایستاد و اجازه داد یکی یکی دستگیر بشن، 

 تو

 .دردسر بیفتن و برای نجات شون هیچ کاری نکرد

 :خودم را روی مبل جلو کشیدم و با امیدواری گفتم

- فتن تشکیالت شدین؟شما باعث لو ر  

 این بار هم سرش را به نشانه ی جواب منفی تکان داد. نیم

 نگاهی

 :به جای بخیه روی ساعدش انداخت و با لحنی سرد گفت

 .بدم نمی اومد این کارو بکنم اما موقعیتش رو نداشتم-

 لب هایم را بهم فشردم. فرنام از اختالف گفته بود... اما انگار

 هیچ

739 

ریکی رقصنده با تا   

 کدام شان مایل نبودند از نقطه ی شروع این اختالف حرفی

 .بزنند

اصرار خاصی برای جفت و جور کردن این دو قطعه ی 

 پازل

داشتم... چرا که هم طرح و نقش به نظر می رسیدند اما 

 وقتش



 ...شده بود که قبول کنم این دو قطعه مکمل هم نیستند

 ارتباطی

طعه وجود داشت که تا به آن لحظه از چشممای بین این دو ق  

 . ...مخفی مانده بود... شاید یک قطعه ی سوم

 :کیارش گفت

 تقریبا اواخر دوره ی کاریش بود که شروع کرد به تحلیل-

متفاوت اطالعاتی که داشت... اونا رو برای اهداف دیگه ای 

 به

 جز

 برقراری امنیت تشکیالت شون جمع آوری می کرد و می

. انگار تازه داشت می فهمید با این اطالعات چهفروخت  

 کارهایی
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که نمی شه کرد... اما طولی نکشید که مجبور شد فرار کنه. 

 از

 ایران رفت، ادامه تحصیل داد و بعد برخالف انتظار همه

 ....برگشت

 :با تعجب گفتم

- پس بگیره؟ که شغلی که تازه داشت کشفش می کرد رو  

 :کیارش لبخندی زد و گفت

 . ...شاید-



 با همان حرکت آشنا دستی میان موهایش کشید. خنده ای

 :جذاب و نفس گیر تحویلم داد و گفت

 چیزی از قلم نیفتاده خانوم امانی؟-

 ...دستی به چانه ام کشیدم. متوجه نقش فرنام شده بودم

 کیارش

این ماجرا اشارههم مثل فرنام قصد نداشت به نقش خودش در   

ای کند. شبی را به خاطر آوردم که کیارش به دیدن الناز 

 رفته

 بود... کسانی که غافل گیرش کردند مشخصا مرتبط با آن
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تشکیالت زیرزمینی بودند... کیارش گفته بود به سازشان 

 نمی

 رقصد... فرنام چطور؟

 :گفتم

- اکی نبوده؟ کسایی که قبال اون به قولبرگشتنش کار خطرن  

 شما تشکیالت رو داشتن دنبال فرنامی نیستن که می دونست

 ماجرا از چه قراره و بی خبرشون گذاشت؟ فرنامی که هیچ

 کاری

 . ...نکرد و در رفت

کیارش مکثی کرد. گوشی موبایلم را روی دسته ی مبل پشت 

 و



م گرفت و رو می کرد... با چشم هایی تنگ شده زیر نظر

 :گفت

اینکه چه موضعی نسبت به فرنام دارن برام مشخص  -

 .نیست

اگه می دونستم در مورد فرنام از شما سوال نمی پرسیدم 

 خانوم

 !امانی

 پس این چیزی بود که او به دنبالش بود... و من هم جوابی

 برای
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در آن شب فکر می سوالش نداشتم. به واکنش های فرنام 

 کردم

 و چیزی به ذهنم نمی رسید. مشخص نبود دستش با آن ها در

 . ...یک کاسه ست یا نه

 :کیارش که من را با دقت زیر نظر داشت گفت

 . ...فکر نمی کنم سوال دیگه ای داشته باشین-

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

- رسوال که دارم... در ارتباط با حرفیه که قبل تر زدین... د  

 مورد

 اینکه فرنوش به فرنام اعتماد بیشتری داشت و باعث شد که

 . ...نسبت به شما



 :کیارش خنده کنان گفت

 این اطالعات به من مربوط می شه خانوم امانی! چیزی که-

 شما

 .خواستین اطالعات در مورد فرنام بود... نه من

 :خنده اش جای خود را به پوزخندی تمسخرآمیز داد و گفت
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 اطالعات من برای فروش نیست... و اگه هم بود... شما نمی-

 .تونستین بهاش رو بپردازین

 :در دل گفتم

 !زحمت نکش! قبال خریدمش-

گوشی موبایلم را یک بار دیگر پشت و رو کرد. نگاهش را 

 به من

 :داد و گفت

 !منتظرم خانوم امانی-

ر ذهنم مرور و بعد شروع به مکثی کردم... جمالت را د

 صحبت

کردم... از حضور خودم حرفی نزدم و اطالعات را دست 

 چین

 شده

در اختیارش قرار دادم... از الگوی خودش پیروی کردم. 

 برایش



 ...گفتم که فرنام درست لحظه ی حرکت متوجه مقصدش شد

 با

توجه به سابقه ی حضورش در آن مکان راه فرعی را 

 انتخاب

 کرد
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و وقایع آن شب را از راه دور تحت نظر گرفت. تاکید کردم 

 که

زمانی که متوجه حضور اشخاص دیگری در محل شد پا به 

 فرار

 :گذاشت و تعقیب شد. در آخر شانه باال انداختم و گفتم

 من می دونم شما دنبال چه سوالی می گردین... ولی نمی-

 دونم

ی که دادم می شه به جواب این سوال رسید یا نهاز اطالعات . 

 نمی

 دونم کارش به این معنی بوده که باهاشون همکاری می کرده

 یا

 .نه

 :کیارش لبخندی تلخ تحویلم داد و گفت

خانوم امانی... شما شاید معنی اطالعاتی که داری رو -

 ...ندونی



 .اما من می دونم

ی که می دانست و بعد سکوت کرد... و معنای تمام چیزهای

 را
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 برای خودش نگه داشت. خواستم از جایم بلند شوم که شروع

 به

 :صحبت کرد

 چیزی که متوجه ش نمی شم اینه که شما این اطالعات رو-

 در

 !مورد فرنام از کجا اوردی

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

- دیگه تنها دالل اطالعات  شاید خریدمش! به هر حال شما

 شهر

 !نیستی... در ضمن

 :با تقلید از لحن خودش ادامه دادم

 این اطالعات به من مربوط می شه آقای شمس! چیزی که-

 شما

 .خواستین اطالعات در مورد فرنام بود... نه من

 .از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم

 :ادامه دادم .
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 اطالعات من شاید از نظر شما مفت هم نیارزه... اما برای -

 فروش

نیست... و اگه هم بود... شما نمی تونستین بهاش رو 

 .بپردازین

دستم را روی دسته ی مبل پیش بردم و روی صفحه ی 

 گوشی

 ام گذاشتم. آن را با یک حرکت سریع از دستش بیرون کشیدم

حسین آمیزش را نثارمو صاف ایستادم. کیارش نه آن لبخند ت  

 :کرد و نه آن نگاه سرد و نافذش را... در عوض گفت

 نمی دنم چه تصمیمی دارین خانوم امانی... تصمیم دارین تو-

جبهه ی من باشین... یا فرنام... یا از یه نفر حرف بخرین و 

 به

 اون

 یکی بفروشین اما اجازه بدین به عنوان شخصی که در این

 زمینه

داره یه چیزی رو بهتون گوشزد کنم. شما تجربه ی بیشتری  

 مشخصا خانوم باهوشی هستین اما حساس! این چیزیه که از

 ماجرای ریحانه فهمیدم. اگه حساس نبودین این خاطره تو
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 گذشته تون بهتون آسیب نمی زد و نقطه ضعف تون محسوب

ن رو از این ماجرا نمی شد. بهتون توصیه می کنم خودتو



 بیرون

 .بکشید

 تصمیم داشتم بی طرف بمانم... پیش از آن هرگز فکر نمی

 کردم

 الزم باشد برای بی طرف ماندن مبارزه کنم، درگیر شوم و

استراتژی به کار ببرم... اما انگار زندگی همیشه می تواند تو 

 را

 .وارد بازی جدیدی کند و شگفتی بیافریند

ارج شدم دستم را روی قلبم گذاشتماز خانه ی شمس که خ ! 

 باورم نمی شد بی درگیری قانونی و فیزیکی از این مخمصه

درآمده ام! وارد آسانسور شدم و سریع نگاهم را به گوشی 

 دادم

 تا

دوستانم را بابت تاخیر چند ساعته ام از نگرانی درآورم... اما 

 در

از کمال شگفتی فقط یک تماس از دست رفته داشتم... آن هم  

 . ...طرف مادرم
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 مگر می شد نگران نیامدنم نشده باشند؟ تنها یک امکان وجود

داشت... نگاهم را به سقف آسانسور دادم... به خانه ی شمس 

 که



حاال ده ها طبقه باالتر از من قرار داشت... با خودم فکر 

 کردم

مراقب من باشد...  کسی از طرف کیارش شمس مامور بوده

 و

 تازه

 . ...فهمیده بودم آن شخص چه کسی بوده

** 

 صدای چرخیدن کلید در قفل در را شنیدم و بالفاصله راحیل

غرغرکنان وارد خانه شد. روی زمین نشست و مشغول 

 درآوردن

 کفش هایش شد... زیرلب به شخص نامعلومی بد و بیراه می

اشار ناسزا می گفت... طولی نکشید که متوجه شدم به ی

 . ...دهد

 باالخره راحیل از جایش بلند شد. چراغ هال را روشن کرد و

 چشمش به من افتاد که با چشم هایی تنگ شده در برابر نور

 روی مبل نشسته بودم. با دیدنم دستش را روی قلبش گذاشت

 :و گفت
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- تاریکی نشستی و زل روانی! چرا عین فیلم ترسناکا تو 

 زدی به

 من؟



 جوابی ندادم. فقط پایی که روی پای دیگرم انداخته بودم را با

 شدت بیشتری تکان دادم. راحیل نگاهی به مانتو و روسری ام

 که

 :روی شانه ام افتاده بود کرد. جلوتر آمد و گفت

 جایی می خواستی بری؟-

 :با صدایی که از شدت خشم دورگه شده بود گفتم

- ه... می خواستم برم هاکوپ برگرآر ! 

راحیل با تعجب نگاهم می کرد... انگار به عقلم شک کرده 

 .بود

 با

 :تردید گفت

 حالت خوبه شری؟-

 :با صدایی آهسته تر ادامه داد
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 یاشار گفته بود از خواب بیدارت کنیم سگ می شی... ولی-

 ظاهرا

 !همین االنم شدی

 :لب هایم را بهم فشردم و گفتم

 این چیزی بود که گفت؟ که خوابم؟ اگه زنگ بزنی بهم سگ-

 می شم؟ جالبه... خودش کدوم گوریه؟

 اخم های راحیل توی هم رفت. یک بار دیگر به همان حالت



عصبی و پرخاش گر پیش از خارج شدن از خانه اش 

 برگشت و

 :گفت

هنفهم! می خواست بره فرنوش رو برسون - ! 

 چون مسیر خونه ی ما به فرنوش نمی خورد به من گفت با

 اسنپ

برگردم و خودش رفت اونو برسونه. تو رو خدا رفیق های ما 

 رو

 می بینی؟ یعنی به یه دختر که می رسن کامال جو گیر می

 !شن
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 رفیق مفیق و همه چیز رو فراموش می کنن. باید می دیدی

مشب چطوری داشت عین پروانه دور و بر فرنوش می ا

 چرخید

 . ...و

 :وسط حرفش پریدم و با لحنی سرد گفتم

 بدم نمی اومد ببینم... ولی ظاهرا چندان بود و نبودم توی-

 جمع

 .برای کسی مهم نبود

 :راحیل دست به کمر در برابرم ایستاد و گفت

 چی داری می گی؟-



رویش ایستادم و گفتم من هم از جایم بلند شدم. رو به : 

 قرار داشتیم با هم... من سر و کله م پیدا نشد... ظاهرا هیچ-

 .کدوم تون تعجب نکردین... حتی با گوشیم تماس هم نگرفتین

 :راحیل با تعجب خودش را عقب کشید و گفت
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 خودت به یاشار زنگ زدی و گفتی که سردرد داری... می-

 خوای

 .استراحت کنی

با انگشت اشاره خودم را نشان دادم و با صدایی که بی 

 اختیار

 باال

 :رفته بود گفتم

 من زنگ زدم؟ تو شاهد همچین چیزی بودی؟-

 راحیل با اخم و تخم نگاهم می کرد... ولی انگار من را نمی

 ...دید

 انگار ذهنش به چند ساعت پیش پرواز کرده بود و سعی می

 کرد

را اتفاق افتاده دقیق تر بررسی کند. در همان حال آن چه  

 :گفت

 نه... مطمئن نیستم. یه کم شلوغ و پلوغ بود. فرنوش که می-

دونی فیسش باالست و وقتی دید اونجا مثل رستوران عادی 



 جا

 .برای نشستن نداره و باید گوشه ی خیابون بشینه غرغر کرد
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یه مدت طوالنی به بهانه ی صندلی پیدا کردن غیب یاشار  

 ...شد

 من و فرنوش داشتیم حرف می زدیم... هی هم از هم می

 پرسیدیم این یاشار کجا رفته ولی... بعدش با یه صندلی

 .پالستیکی پیداش شد

 راحیل دستی به چانه اش کشید. چشم هایش را تنگ کرد و به

تفکر فرو رفت. بعد از مکثی کوتاه گف : 

 خواست سفارش بده که پرسیدم صبر کنیم شراره بیاد... که-

 اون

موقع بود که گفت تو زنگ زدی و گفتی نمی یای. من 

 خواستم

 همون لحظه بهت زنگ بزنم... آخه من که می دونستم تو به

 همین راحتی از خیر همبرگر نمی گذری. بعد یاشار گفت اگه

 از

ست می گه. یعنیخواب بیدارت کنم سگ می شی که دیدم را  

 واقعا این نکبت دروغ گفته؟ تو زنگ نزدی؟
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 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم



 نه... اسنپ گرفتم که بیام اما یه مشکلی پیش اومد... یه-

 مشکل

 بزرگ... یادت می یاد بهت گفتم که همون طور که شمس

 مهدی

گیره یه نفر هم برای زیر رو مامور کرد تا تو رو زیر نظر ب

 نظر

 گرفتن من داره؟

 :لب هایم را بهم فشردم و ادامه دادم

 !اون یه نفر فرنام نیست... یاشاره-

** 

راحیل بعد از شنیدن ماجرایی که داشتم شوکه تر از آن بود 

 که

 بود که بتواند کاری کند... و من خسته از آن بودم که فکرم به

روی کاناپه رها شدیم، به نقطهجایی قد دهد. هر دو تا صبح   

 ای

 نامعلوم زل زدیم و غرق فکر شدیم. راحیل هر از چند گاهی
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 :جمالت پراکنده ای می گفت

 . ...باورم نمی شه شمس ولت کرد که برگردی-

 . ...شراره به همین جا ختم نمی شه-

 . ...فرنام دنبال فایلش می یاد-



- یه نقشه ای برات داره... به زودی معلوم می شهشمس  ... . 

 جوابی نمی دادم. دیگر رمقی برایم نمانده بود. نه می توانستم

مثل او به احتماالت فکر کنم... نه می توانستم فکرم را به 

 چیز

دیگری منحرف کنم... غرق شده بودم... در ماجرای عجیبی 

 که

 . ...باورم نمی شد واردش شده ام

با سر و صدا کار می کرد، مثل کامپیوتری که زورش مغزم 

 را

 می

زند تا از پس پردازش سیل عظیمی از اطالعات بربیاید اما 

 انگار

در همان حین هنگ کرده بودم... سر و صدا ادامه داشت، 

 سیل

اطالعات منتظر باز شدن دریچه ای بودند تا سرازیر شوند 

 اما

 من
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 . ...هنگ بودم

 :صدای راحیل را انگار از فاصله ای دور می شنیدم

 . ...اول مهدی... بعد هم یاشار-



 انگار از خلسه خارج شده باشم. پلک زدم و به سمت راحیل

 چرخیدم. با حالتی گنگ نگاهش کردم. راحیل که متوجه

 حالتم

 :نشده بود گفت

 حاال باید چی کار کنیم؟-

را با من جمع می بست گرم شد. آهیدلم به اینکه خودش   

 :کشیدم و بعد از ساعت ها سکوت به حرف آمدم

 . ...اول... باید به حساب یاشار برسیم-

 :راحیل با نوک زبان لبش را تر کرد و گفت

آخ گفتی... نمی خوام کسی رو اشتباه قضاوت کنم اما به -

 نظرم

 .بهتره فعال از آرمین هم فاصله بگیریم

وافقم را نشان دادم. گفتمبا حرکت سر م : 
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از لپ تاپ من نمی شه اون اطالعات رو ریکاوری کرد. -

 باید یه

 فکری به حال فایل فرنام کنیم... باید ارتباطش با من رو برای

 .همیشه قطع کنیم

 :راحیل با باال آوردن دستش متوقفم کرد. با لحنی خسته گفت

- دم شراره... اول یاشار... و بعد از اینکه تکلیف مونقدم به ق  

 ...باهاش مشخص شد یه اقدامی برای فرنام می کنیم. فقط



 یاشار

 رو چطور گیر بندازیم که مشکوک نشه؟

 دستی به شقیقه های دردناکم کشیدم... با خودم فکر کردم چه

 ...بهانه ای بیاوریم... آرمین؟ مهدی؟ کیارش؟ فرنام؟ فرنوش؟

وشفرن ! 

 :سر جایم صاف نشستم و گفتم

 تو گفتی که یاشار یه مدت طوالنی دنبال صندلی می گشته و-

تو و فرنوش تو این فاصله مشغول صحبت بودین... خب فردا 

 به
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یاشار زنگ بزن و بگو شراره خونه نیست... بگو می خوای 

 در

 مورد

نوش در مورد یاشار حرف فرنوش صحبت کنی... که فر

 هایی

 بهت

 . ...زده. به این بهونه می کشیمش خونه

 :راحیل با حرکت سر تاییدم کرد و گفت

 .بفهمه به فرنوش ربط داره شلیک می شه اینجا-

 :نگاهم را مستقیم به راحیل دادم و گفتم

اول از همه گوشیش رو می گیریم... و بعد... هرکاری -



 الزمه می

بیاد کنیم تا به حرف ... . 

** 

 نگاهم را به پارکینگ خالی و درهای بسته ی انباری ها داده

 .بودم

 گوشم از صدای بلند شوفاژخانه پر شده بود. روی آخرین پله

 ای
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 که به پارکینگ ختم می شد نشسته و منتظر یاشار بودم. ده

مراه دخترش ازدقیقه ی پیش همسایه ی طبقه ی سوم به ه  

خانه خارج شده بود... از ذهنم گذشته بود که چه بهتر... 

 هرچه

 ساختمان خالی تر می شد ما خوشحال تر می شدیم. اگر هم

 سر

 و صدایی بلند می شد الزم نبود مثل همیشه خودمان را نگران

 .واکنش همسایه ها کنیم

 کم کم کمرم روی آن پله ی سرد خشک می شد... یکی از

مپاهای  

 خواب رفته بود. با هر دو دستم گوشی موبایلم را نگه داشته

 بودم

 و هر چند دقیقه یک بار به صفحه اش نگاه می کردم. دقایق



 کش

 می آمد... بر طبق ساعت گوشی موبایلم بیست دقیقه می شد

 که
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اعتآن جا نشسته بودم اما حاضر بودم قسم بخورم که دو س  

گذشته! عاقبت صدای باز شدن در ورودی خانه را از طبقه 

 ی

 باال

 شنیدم. نمی دانستم همسایه ی طبقه ی سوم برگشته یا یاشار

 . ...رسیده

 با این وجود قلبم در سینه به تپش درآمد. گوش هایم را تیز

 کردم... اما جز صدای متوقف شدن آسانسور در طبقه ی باال

رفتن آسانسور یک بار دیگر گوشم ازچیزی نشنیدم. با باال   

 صدای

 شوفاژخانه پر شد... گوشی موبایلم را از یک دست به دست

 دیگر

پاس می دادم. نگاه خیره ام به کف روغنی پارکینگ مانده 

 .بود

 عاقبت بعد از چند دقیقه گوشی در دستم لرزید. چشمم به

 پیغام

 :کوتاه راحیل افتاد
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 !بیا-

از جا پریدم. به سرعت خودم را به خانه رساندم. کلید را 

 سریع

 در قفل چرخاندم و بی آن که به کسی نگاه کنم وارد خانه

 .شدم

 سریع نرده ی آهنی را کشیدم و با وجود آن که قفل کردن در

 از

 داخل خانه سخت بود به سریع ترین شکل ممکن انجامش

 .دادم

ردم. کلید را در جیب پشت شلوار جینمدر را بستم و قفل ک  

 سر

دادم و مانتویم را روی شلوارم پایین کشیدم. سرم را باال 

 آوردم

 و

 .با یاشار چشم تو چشم شدم که با دهان باز نگاهم می کرد

 با آن شلوار ورزشی نایکی و تی شرت جذب سیاهش تیپ

 اسپرت
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کرده بود... نگاهم روی دست راستش و قابل قبولی پیدا  

 دستبند



 تسبیح مانندش ثابت ماند... دستبندی که می دانستم فقط

 زمانی

 !دستش می کند که به دیدن یک دختر می رود... فرنوش

 :پوزخندی زدم و گفتم

 ...بد موقع که مزاحم نشدیم؟ داشتی می رفتی دیدن فرنوش-

پیدات شد افتخار دادی راحتو کج کردی و این طرفا . 

 :یاشار با حالتی گیج و گنگ به در اشاره کرد و گفت

 چی کار می کردی؟ نکنه دزد گرفتین، یه جا حبس کردینش-

 و منتظر بودین تا من بیام و بریم سه تایی دفنش کنیم؟

 راحیل که دست به سینه کنار یاشار ایستاده بود با اخم

 :گفت

 !دزد نگرفتیم... جاسوس گرفتیم-

طرز مشهودی جا خورد و خودش را عقب کشید. یاشار به 

 یک
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 نگاه به قد و باالی راحیل انداخت. راحیل با آن قدی که از

 یاشار

 هم یکی دو سانتی متر بلند تر بود،

 نگاه کینه

 .توزانه اش ترسناک به نظر می رسید

عصبی ست یایاشار خنده ای سر داد که نمی فهمیدم خنده ی   



از شدت حماقتش است. عقب عقب رفت و روی یکی از 

 کاناپه

 ها

 :نشست. در همان حال گفت

 بابا جاسوسی چیه ؟-

 من هم جلوتر رفتم و دست به کمر کنار راحیل ایستادم. با

 جدیت

 :گفتم

 !گوشی موبایلت رو بده-

 :یاشار با جدیت گفت
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 !عمرا-

و راحیل نگاهی بهم انداختیم... و بعد هر دو به سمت  من

 یاشار

 خیز برداشتیم... من از سمت چپ حمله کردم و راحیل از

 سمت

 راست

 .راحیل در جیب های یاشار دنبال گوشی اش می گشت .

یاشار با فریادی که باعث شد گوشم سوت بکشد اعتراض 

 کرد و

 :گفت



 وحشی ها! چرا این طوری می کنین؟-

خندی زدم... یاشارپوز  

 :گردنش را جلو کشید و رو به راحیل گفت

 !داد می زنم همه ی همسایه ها بریزن اینجاها! برین کنار-

 :صدایم را باال بردم و گفتم

 !همسایه ها نیستن! بیخود نفست رو حروم نکن-

 راحیل یک لحظه دست از کار کشید. با خوشحالی به سمتم
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 :چرخید و گفت

 جدا؟-

به دیوار پشت سر یاشار چشم غره رفتم... باز جای شکرش 

 باقی

هراسی شدیدش با این نقشه موافقت-بود که با وجود همسایه  

کرده بود. عاقبت راحیل گوشی را از جیب یاشار بیرون 

 کشید و

هر دو عقب رفتیم. یاشار تکانی به بدنش داد. با بهت و 

 حیرت

کرد و گفتنگاه مان  : 

 شما دو تا چتونه؟ هار شدین؟-

 و با قاطعیت از جایش بلند شد تا گوشی موبایلش را از راحیل

پس بگیرد اما راحیل ضربه ای به شانه اش زد و یک بار 



 دیگر

 روی کاناپه پرتش کرد. یاشار که صورتش توی هم رفته بود

 شانه

 :اش را ماساژ داد و با حرص گفت

- خشونت علیه مرداییراحیل تو جدا سمبل  ! 
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گوشی را از دست راحیل قاپیدم. آن را جلوی یاشار تکان 

 دادم

 و

 :گفتم

انگشت صاحب مرده ت رو بذار روی سنسور و بازش -

 کن! نمی

خوام وقت عزیزم رو برای هک کردن گوشی تو یکی تلف 

 !کنم

 :یاشار با عصبانیت گفت

- قلتون رو از دست دادین شماهابرو بابا! ع ! 

 :راحیل گوشی را از دستم کشید و گفت

داری اون روی سگم رو باال می یاری! مگه بهت نگفت -

 بازش

 کنی؟ بازش می کنی یا بعدی رو توی صورتت بزنم؟

 یاشار با دهانی باز به راحیل خیره شد. راحیل که کفرش باال



 آمده

 بود به سمت یاشار رفت. یاشار

عقب کشید و گفت خودش را : 

 !خیلی خب بابا-
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 :رو به راحیل چرخید و انگشتش را باال آورد. گفت

 !بیا اینم انگشت صاحب مرده م-

راحیل قفل گوشی را باز کرد. روی یکی از کاناپه ها نشست 

 و

سرش را در گوشی فرو برد. دست به سینه در برابر یاشار 

 که

 انگار

 .هنوز نتوانسته بود اتفاقات آن چند دقیقه را هضم کند ایستادم

نگاه متعجبش را از راحیل می گرفت و به من می داد... از 

 من

می گرفت و به راحیل می داد. طولی نکشید که سر راحیل 

 باال

 :آمد. با بداخالقی به یاشار گفت

 تلگرام کوفتیت رو چرا قفل کردی؟-

ادرو به من کرد و ادامه د : 

 معلوم نیست اون تو چه غلطی می کنه که مجبور شده قفلش-



 .کنه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 ...اتفاقا کامال معلومه چی کار می کنه-
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 :یاشار زیرلب گفت

این مادرها به دخترهاشون می گن که خونه غریبه نرید -

 خفت

د دوره زمونه ای شده... تون می کنن... حق دارن به خدا! ب

 پسر

 !هم باشی از دست این دخترها امنیت نداری

 :راحیل با لحنی پر نیش و کنایه گفت

آره یاشار جان! بد دوره و زمونه ای شده... آدم دیگه به -

 رفیق

 .خودش هم نمی تونه اعتماد کنه

 :بی توجه به بحث شان رو به راحیل گفتم

- توی واتس آپش... شمس ما با تلگرامش کاری نداریم. برو  

 تلگرام

 .نداره

راحیل سرش را پایین انداخت و مشغول به کار شد. یاشار 

 صاف

 :روی کاناپه نشست و گفت



 همه ی این جار و جنجال به خاطر کیارشه؟ به جای این-

 وحشی
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 . ...بازی ها می پرسیدین

تمدستم را در هوا تکان دادم و گف : 

 !به حرفای تو اعتباری نیست-

 6:یاشار با حالتی طلب کار گفت

 چیه؟ بد کردم موقعیت رو براتون جور کردم؟-

 لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم... با چه وقاحتی به کارش

 اعتراف می کرد. نگاه خشمگینم را بهش دوختم و با صدایی

 :دورگه گفتم

- من و کیارش رو پس اعتراف می کنی که دیروز با نقشه 

 رو به

 !رو کردی

 :یاشار اخم کرد و گفت

نقشه؟ هرچی می خوای اسمش رو بذار... دیدم قضیه ت با -

 این

 مرتیکه فرنام داره جدی می شه گفتم تا دیر نشده درستش

 !کنم

 :راحیل گوشی یاشار را پایین آورد و گفت
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- ی داری می گیدرست حرف بزن بفهمیم چ ! 

یاشار با شک و تردید نگاهش را از راحیل گرفت و به من 

 .داد

 :آهسته گفت

 . ...آخه نباید بگم-

 :با جدیت گفتم

یاشار یا می گی ماجرا از چه قراره یا اینکه تلگرامت رو -

 هک

 می

 کنم و گزارش اضافه کاری هات رو به تمام دخترهای دور و

 برت

رین شات می گیرم و برای تکمی دم. از تمام چت هات اسک  

 تک شون می فرستم. یه کار می کنم تو دانشگاه سرت رو

 نتونی

 . ...باال بگیری

 :راحیل با بدجنسی لبخندی زد و گفت

 . ...تمامش رو برای فرنوش می فرستیم-
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 ابروهای یاشار روی پیشانی باال پرید. به طرز محسوسی جا

ردهخو  

 بود. بعد از مکثی کوتاه که بهش اجازه داد از بهت و حیرت



 خارج

 :شود گفت

 شما دو تا چتون شده؟ دیروز با شمس اتفاق بدی افتاد؟-

 :راحیل گفت

اونش به خودمون مربوطه! شما در مورد نقش خودت -

 توضیح

 بده. پیغام هات رو مطمئنم که حذف کردی ولی اسمش رو با

ل ذخیره کردی... کیارش شمس! آخه افتخار تو گوشیت کام

 تو

 شماره ی اونو برای چی داری؟

 :یاشار گفت

 .خودش داد... گفت با هم در تماس باشیم-

 راحیل با لحنی به خشکی و جدیت یک افسر کارآزموده ی

 پلیس
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 :گفت

 !چرا؟ توضیح بده... تمامش رو-

کشید. واضح بود نمی دانست از یاشار دستی به پشت گردنش  

کجا شروع کند... یا چه چیزی را بگوید و چه چیزی را 

 مخفی

 :کند. عاقبت به حرف آمد و رو به من گفت



خب... یادته با هم رفتیم رویال آدرس دیدن فرنوش و -

 کیارش

تا من در مورد محمد از فرنوش اطالعات بگیرم؟ اون موقع 

 قرار

رو به تو معرفی کنه و همه ی  بود کیارش یکی از دوستاش

 ما

 هم اصرار داشتیم که تو بی خیال محمد بشی و باهاش آشنا

بشی. خب بعد اون مالقات مون کیارش خودش سراغمو 

 .گرفت

 :راحیل دست به سینه نشست و گفت

 شماره ت رو از کجا اورد؟-

 :یاشار گفت

 ...خودم بهش دادم. مهدی منو از اینستاگرام تو پیدا کرده بود-
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 بهم پیغام داد که می تونم شماره م رو بهش بدم تا کیارش

 باهام

 .تماس بگیره یا نه... گفت کیارش یه کاری باهام داره

 فک راحیل منقبض شده بود... گوشی یاشار را در مشتش می

فشرد... می دانستم در آن لحظه با تمام وجود می خواهد سر 

 به

ن مهدی نباشد. یاشار ادامه دادت : 



 .بعدش کیارش بهم زنگ زد و یه قرار مالقات گذاشتیم-

 :نگاهش را به من داد و گفت

 .می خواست در مورد تو صحبت کنه-

 من و راحیل از شدت هیجان خودمان را جلوتر کشیدیم. یاشار

 :ادامه داد

در موردت یه سری سوال پرسید... مثال اینکه... چه تیپ -

میآد  

هستی... تو دانشگاه چطور بودی... توی گروه دوستات 

 چطوری

 هستی... اینکه با کسی دوست بودی یا نه... یا اصال به کسی

 عالقه
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 . ...داشتی یا نه

 نفس در سینه ام حبس شد... مردک بی وجدان... دنبال رازم

بال یک نقطه ضعف رفت و چون آن را کم ارزش دید به دن

 بهتر

 . ...گشت... کسی که به عالقه داشته باشم

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 و تو... بهش گفتی؟-

 :یاشار با چشم های گرد شده نگاهم کرد و گفت

 چی رو؟ محمد رو؟ مگه دیوونه م؟ گفتم نه سرش به درس و-



ندادهکتابه و تا جایی که من می دونم به کسی عالقه نشون  . 

 احساس کردم وزنه ای سنگین از روی قلبم برداشته شد... اما

هنوز شک داشتم... اعتمادی به یاشار و حرف هایش 

 نداشتم... با

 :صدایی که بی اختیار باال رفته بود گفتم

 تو مطمئنی چیزی به کیارش نگفتی؟ اسمی که از محمد-

 !نیوردی؟

 :یاشار با بداخالقی گفت

775 

یکی رقصنده با تار   

 تو واقعا منو این قدر بیشعور فرض کردی؟-

 :سری تکان دادم و آهسته گفتم

 !تا حدودی-

 :یاشار با کالفگی نفسش را بیرون داد و گفت

 نه خیر... هیچی نگفتم. عقلم که کم نیست مسائل خصوصیت-

 رو... اونم مسئله ی بیخود و لوس محمد که چند سال کش

 اومده

بزنمبود رو جار  ! 

 :راحیل با بی صبری گفت

خیلی خب! حاال از چیزهایی که جار زدی برامون بگو! -

 دیگه

 ازت چی پرسید؟ چی گفتین؟



 یاشار روی کاناپه لم داد. قوزک پایش را روی زانوی پای

 دیگرش

 :انداخت و گفت
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- ره یهمینا... یه سوال عجیبم پرسید. از دوستای دو  

 دبیرستانت

 . ...پرسید... پرسید ارتباط شراره با دوستای قدیمیش چطوره

 راحیل با حالتی مشکوک به سمتم چرخید و نگاهش را به من

 ...داد. حتی او هم چیزی از ماجرای ریحانه نمی دانست

 هیچکس

 چیزی نمی دانست تا این مسئله به گوش دالل های اطالعات

نداخت و گفترسید... یاشار شانه باال ا : 

 من بهش گفتم که نمی دونم چرا... ولی... ارتباطت باهاشون-

 .خوب نیست

و با عذاب وجدان نگاهم کرد. آهی کشیدم... چه اهمیتی 

 داشت

 که شمس بداند با تمام شان قطع ارتباط کردم یا نه... او که

 گفته

 بود راز من ارزشی ندارد. با این وجود پرس و جوی شمس

 ناراحتم
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 می کرد... تالش غیر مستقیمش برای نفوذ به زندگی ام

 :آزاردهنده بود... صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

 خب این چیزها رو برای چی می خواست بدونه؟ برای چی-

 داشت در موردم تحقیق می کرد؟

 :یاشار یک بار دیگر نگاه شیطنت آمیزش را بهم داد و گفت

 آخه نباید بگم ولی... فکر کنم خودت دیروز که دیدیش یه-

 .چیزهایی دستگیرت شد

 با به یاد آوردن خاطرات مالقاتم با کیارش شمس لب هایم را

 بهم

 :فشردم و از بین دندان های بهم قفل شده ام گفتم

 بله... ماجرا رو فهمیدم... خوبم فهمیدم... فقط... می خوام-

 بدونم

 .به تو چی گفته

 نگاه یاشار بین من و راحیل در گردش بود... لبش به خنده

 کش
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 :آمد و گفت

 گفت که... شراره رو برای دوستش در نظر نداشته... برای-

 خودش

 !در نظر داشت

 دهان راحیل از شدت تعجب باز ماند. با کف دست محکم به



یاد زدمپیشانی ام کوبیدم. با عصبانیت فر : 

 توی احمق هم باور کردی؟ با این حرفش مخت رو زد و-

 مجبورت کرد براش خبر ببری و بیاری؟

یاشار که انتظار این واکنش را از ما نداشت با ناراحتی نگاه 

 مان

 :کرد و گفت

 مجبورم نکرد. گفت ازت خوشش می یاد ولی از این-

 دخترهایی

که به دستهستی که به هرکسی محل نمی دی... از اینا   

 اوردن

 .شون سخته. منم تایید کردم
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نگاهی معنی دار بهم کرد... انگار منتظر باشد بابت این 

 حرفش

 ازش تشکر کنم اما با دیدن من که چشم هایم از شدت

 عصبانیت

 .لحظه به لحظه درشت تر می شد خودش را عقب کشید

 :محتاطانه گفت

- ... بعدش... ازم کمک خواست. گفت دوست داره خب چیزه

 در

جریان کارات باشه... که هم این طوری بتونه با روحیاتت 



 آشناتر

 . ...شه... هم ببینه فرصت مناسب برای پا پیش گذاشتن کیه

 انگشت اشاره ام، که از شدت خشم می لرزید، را به سمتش

 نشانه

 :رفتم و گفتم

- ی؟ که اون از من خوشش و تو این مزخرفات رو باور کرد

 می

 یاد؟

 :یاشار با حالتی حق به جانب گفت
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 بله... چرا باور نکنم؟ خودتو دست کم نگیر! من چند ساله-

 باهات

 دوستم و خیلی هم خوب می شناسمت. خیلی هم دلش بخواد

 که با تو دوست شه! هم خوشگلی، هم خوش سلیقه و خوش

... تحصیل کرده ای و یه دانشگاه خوب می ری... لباس

 مستقلی

و خرج خودت رو درمیاری... هم اخالقت خوبه، هم خانواده 

 ی

 ...خوبی داری

 :با صدایی دورگه گفتم

 من خودمو دست کم نمی گیرم اما احمق هم نیستم... تناسبی-



 ...بین خودم و شمس نمی بینم ولی از تو هم تعجب نمی کنم

عمره تو نخ فرنوشی بدون اینکه متوجه بشی هم تویی که یه  

 کفوش نیستی. از تو اصال بعید نبود که حرف شمس رو باور

 کنی

و به این بهونه خبر بیاری و ببری. فقط قد و باالی طرفت 

 رو

 دیدی... به این توجه نکردی که در جایگاه دوست دوستت،
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حرف رو می زنه... با این کارش علنا  فرنوش، داره این

 داشت به

 دوستش نامردی می کرد و این اصال برای تو مهم نبود که

 دست کسی با این اخالق رو توی دست من بذاری چون فقط

برات قیافه و وضع مالی طرف مطرحه. تو دیگه گند سطحی 

 نگر

 .بودن رو دراوردی

 :یاشار صدایش را باال برد و گفت

- ؟ اون دو نفر از ارتباطی که داشتن راضی نامردی چیه

 !نبودن

خب من با خودم گفتم اگه بهم بزنن تو می ری با کیارش و 

 من

 .هم با فرنوش دوست می شم



 :دستی به پیشانی ام کشیدم. زیرلب گفتم

 !همینو بگو! پس خودت یه نفعی توی قضیه داشتی-

 :یاشار با همان صدای بلند ادامه داد

- هر چهار نفرمون بود این طوری به نفع . 

 :راحیل پوزخند زنان به یاشار نگاه کرد و گفت
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 ...همیشه می دونستم آدم کثیفی هستی-

 می ذاشتم به حساب شیطنتت... ولی هیچ

 وقت فکر نمی کردم تا اینجا پیش بری که بین دو نفر رو بهم

پسره رو هم برایبزنی تا خودت با دختره دوست شی و   

 دوستت

 لقمه بگیری که مزاحمتی براتون ایجاد نکنه... دست

 !مریزاد

و با حالتی مسخره برای یاشار دو انگشتی دست زد. یاشار 

 چپ

 :چپ نگاهش کرد و گفت

 آره... من لجنم! حاال می شه گوشیم رو بدی برم؟-

راحیل گوشی را در جیب شلوارش گذاشت. روی کاناپه 

 نشستم

را با هر دو دست چسبیدم... این انصاف نبود که و سرم 

 شمس



این قدر راحت کارش را پیش ببرد... به راحتی متوجه 

 شخصیت

ساده ی یاشار و طرز فکرش شده و او را ابزار دست قرار 

 داده

بود... هیچ زحمتی برای به دست آوردن اطالعات از من 

 نکشیده
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راحتی کارش آزارم می داد... من باید جان می کندم تابود...   

 خودم را از منجالبی که فرنوش و فرنام برایم ساخته بودند

 بیرون

بکشم و او... او کارهایش را به راحتی پیش می برد... سری 

 تکان

 . ...دادم و با خودم تکرار کردم که انصاف نیست

 :با صدایی که به زحمت در می آمد گفتم

- ای همین توی مهمونی فرنوش وقتی من رو با فرنامپس بر  

 .دیدی غیرتی شدی

 :یاشار گفت

ببین شری! فرنام بد نیست... قیافه ش، وضع مالیش... همه -

 ی

اینا اوکیه ولی نه وقتی که گزینه ای مثل کیارش روی میزه. 

 در



 برابر اون هیچی نیست. خب وقتی فهمیدم داره ارتباطی بین

اراحت شدم. بعد اون ماجرا هم... تون شکل می گیره ن

 کیارش

زنگ می زد... خبر می گرفت و بابت تو و فرنام هم خیلی 

 نگران

 .بود
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 لبخندی تلخ روی لبم نشست... نگران بود... چرا که فکر می

 کرد

 دیر رسیده و من با فرنام در یک جبهه قرار گرفته ام. یاشار

 ادامه

ددا : 

 ولی یه مدت خبری ازش نشد. بعد یه هفته بهم زنگ زد و...-

گفت که مریض بوده... گفت این دوره ی مریضیش خیلی 

 فکر

کرده و به این نتیجه رسیده بهتره دیگه پا پیش بذاره و کار 

 رو

 .یه سره کنه

 این دوره ی مریضیش خیلی فکر" ...جمله ی یاشار آتشم زد

زی کرده بود! از شدت شمس عجب فیلمی با ..."کرده

 عصبانیت



 می سوختم و دم نمی زدم... با خودم تکرار می کردم که االن

وقتش نیست... از یاشار حرف بکش و بعد... و بعد... با 

 خودم

 فکر

 کردم ای کاش در این خانه کیسه بوکسی داشتیم تا آن قدر با
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ال بروم... ای کاش خانه در مشت به آن بکوبم که از ح

 بیابانی

 دور افتاده قرار داشت تا سرم را از پنجره بیرون کنم، آن قدر

 . ...فریاد بکشم که صدایم را گم کنم

 :یاشار ادامه داد

بعدش که با فرنوش بهم زدن یه بار دیگه باهام تماس گرفت -

 و

گفت که می خواد از نزدیک ببینتت... ولی خواهش کرد که 

 به

رت یه سورپرایز و هماهنگ نشده باشهصو . 

 دستی به شقیقه ی دردناکم کشیدم... زمانی این نقشه را کشید

که اپلیکیشنش را چک کرد و فهمید من هکش کرده ام... 

 یاشار

 :گفت

وقتی فرنوش بهم خبر داد که داری با فرنام قرار می ذاری -



 و

یا هیچ بیرون می ری دیگه قاطی کردم. با خودم گفتم یا االن،  

 !وقت دیگه

 چشم هایم کم مانده بود از حدقه بیرون بزند. راحیل نگاه

 وحشت
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 زده اش را به من دوخت... اتفاقات روز قبل باعث شده بود

 ...فراموش کنم که یاشار در جریان قرار مالقاتم با فرنام است

 اگر

که من به دیدن فرنام رفته یاشار به گوش کیارش رسانده باشد  

 ام چه؟ در این صورت کیارش مطمئن می شد که من و فرنام

همکاریم... که برایش به این معنی بود که من بی طرف 

 نیستم،

 . ...در جبهه ی دشمنش هستم

 :لبم را به دندان گرفتم. راحیل محتاطانه گفت

تو که... تو که... تو که چیزی در مورد فرنام به کیارش -

گفتی؟ن ! 

 دستم را جلوی دهانم گرفتم... قلبم کم مانده بود از سینه

 بیرون

 :بزند. یاشار با اخم گفت

نه بابا! نمی خواستم طرف بپره! صداشو در نیوردم ولی... -



 بهش

 گفتم بهتره دیگه دست دست نکنه و همین امروز بره دیدن

 !شراره

787 

  رقصنده با تاریکی 

بیرون دادم. قلبم در سینه آرام گرفت. راحیل نفسم را با صدا  

 :خنده ای مصنوعی سر داد و با لحنی هول زده گفت

 خوب کاری کردی! حاال درسته که شراره به کیارش !آفرین-

 فکر

 نمی کنه اما نباید جلوی کیارش خرابش کنیم... شاید نظرش

 .عوض شد

ادستم را روی قلبم گذاشتم... نقشه ای که یاشار برای جد  

 کردن

 فرنوش از کیارش کشیده بود به طرز غیرمنتظره ای به نفعم

 تمام

 :شده بود. راحیل ادامه داد

چون شراره هم اصال از فرنام خوشش نیومده. دیگه نمی -

 خواد

 .ببیندش. شاید بعدا بخواد یه ارتباطی رو با کیارش شروع کنه

 نباید کیارش از این مسئله چیزی بدونه... واقعا لزومی هم

 نداره

 .که بدونه
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 :یاشار با بداخالقی گفت

 !منم چیزی نگفتم دیگه-

لحن راحیل عوض شد. انگشت اشاره اش را به نشانه ی 

 تهدید

 :برای یاشار تکان داد و با لحنی دستوری گفت

 !بعد از اینم نباید چیزی بگی... نباید بفهمه-

من نگاه کرد و گفتیاشار پوزخندزنان به  : 

 ...ماشاهللا به شما دخترها! مثال به طرف عالقه مند نیستین-

 مثال

 روش حسابی باز نکردین... از نظرتون نامرده... ولی

 .در عین حال می خواید تو آب نمک نگهش دارین

من و راحیل نگاهی رد و بدل کردیم... انگار با زبان بی 

 زبانی

داشت هایش اشاره کنیم امابخواهیم به حماقت یاشار و بر  

 چیزی

 نگفتیم. حاال که شمس از سادگی یاشار استفاده می کرد تا
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 کارهایش را پیش ببرد ما هم با همین روش جوابش را می

 .دادیم

 :یاشار با لحنی تند به راحیل گفت



 حاال گوشیم رو می دی یا نه؟-

. بدم نمی آمد با گوشی یاشار عکسیراحیل نگاهی به من کرد  

 از

 یاشار با دست و دهان بسته شده بگیرم، در واتساپ برای

 شمس

 اما می دانستم در این "جاسوست رو گرفتم"بفرستم و بنویسم 

صورت شمس یکی دیگر از اطرافیانم را به بازی می گیرد. 

 پس

 علی رغم میل باطنی ام آهی کشیدم و سری به نشانه ی تایید

ان دادم. راحیل گوشی یاشار را تحویلش داد. یاشار دستتک  

 نوازشی به گوشی اش کشید و لبخندی کمرنگ روی لبش

 نشست... انگار بعد از مدتی طوالنی چشمش به جمال دوست
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 صمیمی اش روشن شده باشد. بعد به سمت من چرخید و

 :گفت

- رفت؟ حاال قرارتون چطور پیش  

 :نگاهم را مستقیم به چشم هایش دوختم و گفتم

 !فراموش نشدنی بود-

 :یاشار با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت

 خب... قراره چی کار کنین؟ قراره بازم همدیگه رو ببینید؟-

شانه باال انداختم... اما در دل دعا می کردم که هرگز این 



 اتفاق

 .نیفتد

کنجکاوی اش را ارضا کندیاشار بدش نمی آمد بیشتر بماند و   

اما دیرش شده بود و باید خودش را زودتر به قرارش می 

 .رساند

وقتی خانه را ترک کرد راحیل روی کاناپه دراز کشید و 

 :گفت

دیدی چطوری مخ یاشار رو زده بود؟ چه قدر زود این آدم -

 رو

شناخت... قشنگ از اخالقش سوء استفاده کرد و دنبال این 

 کار

م ورزشکار و مبارز بوده... هم یه طراح فرستادش. ه

 اپلیکیشن
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 . ...کار درست... هم یه آدم شناس خوب

 :صورتش را توی هم کشید و ادامه داد

 !اصال ازش خوشم نیومد-

 :یک پایم را روی پای دیگرم انداختم و گفتم

- جلوی حاال که جاسوس های شمس رو شناختیم می تونیم  

 درز

 اطالعات رو بگیریم... یا حتی... اطالعات تحریف شده بهش



 برسونیم. حاال می رسیم به مشکل بعدی مون... فایل فرنام که

 .من قولش رو داده بودم

 :راحیل با حالتی مستاصل دستی به پیشانی اش کشید و گفت

 !وای... منو یاد بدبختی هامون ننداز-

 :با جدیت گفتم

 .یه نقشه دارم-

 :راحیل سریع سرش را بلند و شگفت زده نگاهم کرد. گفتم

یه کم نیاز به تحقیق داره... ولی... اگه بتونیم درست -

 انجامش
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 .بدیم خیلی خوب می شه

 .راحیل یک بار دیگر صاف نشست و حواسش را به من داد

 :گفتم

- ارش برای فرنام جعلباید یه فایل با فرمت فایل های کی  

 ...کنیم

فرنام فکر می کرد کیارش فایل رو بهار امسال ساخته در 

 حالی

 که ما می دونیم اختالف شون قدیمی تر از این حرفاست. پس

 یه فایل جعل می کنیم و رفرنس می زنیم به تاریخی که

تشکیالت زیر زمینی شون از هم پاشید... به زمانی که با 

 رفتن



رش رو شروع کرد. اگه فرنام نقشه ای کشید فرنام کیارش کا

 تا

 .فایل های قدیمی رو بدزده زیرآبش رو پیش شمس می زنیم

 :لبخندی شیطنت آمیز روی لب راحیل نشست و گفت

 فکر بدی نیست که با هم رو به روشون کنیم... کاری کنیم با-

 هم درگیر شن. شاید این طوری دست از سر آدم هایی که تو

من، تو و یاشار بردارن و بتونیم سرشون رو حاشیه ن مثل 

 به
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 .همدیگه گرم کنیم

 :به خودم و راحیل اشاره کردم و گفتم

یه مدت ما ناخواسته با نقشه ی اونا درگیر شدیم، به -

 سازشون

 !رقصیدیم... حاال نوبت اوناست که درگیر نقشه ی ما بشن

** 

اگتی را که چهار تکه فالفل داغ در آن کنار همنوشابه و نان ب  

 چیده شده بود برداشتم و کیف پولم را زیر بغلم گذاشتم. به

سمت میزی رفتم که روی آن ظرف گوجه فرنگی، 

 خیارشور،

 کلم، ترشی و سس قرار داشت. عده ای از دانشجوها به صف

 شده



د بودند تا ساندویچ مورد نظرشان را به فروشنده سفارش بدهن

 و

 .عده ای در کنار میز مشغول پر کردن ساندویچ شان بودند

ذهنم به کار پایان نامه ام مشغول بود اما نقشه ای که با 

 راحیل

 کشیدیم هر چند لحظه یک بار توجهم را به خودش جلب می

کرد... از یک طرف به مشکالتم در زمینه شبیه سازی 

 دینامیک
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مولکولی فکر می کردم و از طرف دیگر به پیدا کردن 

 گزارشی

 در

 مورد توقف مسابقات زیرزمینی که سال ها پیش اتفاق افتاده

 .بود

 بعد از چیدن خیارشور و گوجه در ساندویچ به سمت گوشه ی

 میز و سس ها رفتم و کنار دو پسر قد بلند که یکی مشغول

 سس

ایستادم... با خودم فکرزدن به ساندویچ و دیگری بیکار بود   

 کردم

 حضورش فقط اطراف میز را شلوغ کرده. سس کچاپ را

 برداشتم



 . ...و روی ساندویچ خالی کردم

با دو انگشت دست چپم نوشابه را نگه داشتم و سعی می 

 کردم

 با کف دستم تعادل ساندویچی را که حاال پر شده بود روی

 دستم

به علت حضور کیفحفظ کنم. تالش کردم با دست دیگرم که   
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پول در زیر بغلم حرکاتش محدود شده بود فویل آلومینیومی 

 را

باز کنم و ساندویچ را در آن جا بدهم. هرچه انگشت به لبه 

 های

 فویل می کشیدم باز نمی شد... به ذهنم رسید شاید مشغول باز

را در دستم کردن آن از سمت اشتباهی هستم... فویل  

 ...چرخاندم

 از این سمت هم باز نمی شد... نچ نچی کردم... نگاهم را به

 ساندویچ دادم و با خودم فکر کردم چطور آن را بدون فویل تا

 . ...سلف دانشکده ببرم

در همین موقع پسری که بیکار کنار میز ایستاده بود فویل را 

 به

کرد. نفس آرامی از دستم کشید و آن را با یک حرکت باز  

 راحتی



 کشیدم. لبخندزنان سرم را بلند کردم تا تشکر کنم... با دیدن

 . ...چهره اش لبخند روی لبم خشکید

 کی به چنین درجاتی از حواس پرتی رسیدم که محمد را که

 تمام مدت کنارم ایستاده بود به جا نیاوردم؟ با تعجب به او که
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ر می رسید در مدتی کوتاه وزن کم کرده نگاه کردم. بهبه نظ  

 نظر

 می رسید در آن مدت موهای بیشتری در سمت چپ سرش

 سفید شده باشد. برای اولین بار او را با ته ریش می دیدم. به

 جز

 چشم هایش که از پشت قاب عینک به من دوخته شده بود

 عضو

جنس رنج به آشنایی در چهره اش نمی دیدم... انگار نقابی از  

 . ...چهره داشت

 با دیدنش برای چند لحظه زبان بند آمد... او که سکوت و

 تعجبم

 :را به حساب دیگری گذاشته بود گفت

 سامانی هستم خانوم امانی! به جا نیوردین؟ توی یه دانشکده-

 . ...درس می خونیم
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وزی برسد که نامش راواقعا فکر کرده بود ممکن است ر  



 فراموش

 کنم؟ قلبم ناخواسته در سینه به تپش درآمده بود. با این حال

 :خودم را جمع و جور کردم و گفتم

 . ...بله... بله... ببخشید اولش به جا نیوردم-

 سرم را پایین انداختم و سعی کردم ساندویچ را در فویل جا

د که دیگر بهبدهم... متاسفانه ساندویچ آن قدر تپل شده بو  

 راحتی وارد فویل نمی شد... لب هایم را بهم فشردم. همین را

 !جلوی محمد کم داشتم

 :با جا گرفتن ساندویچ در فویل نفس راحتی کشیدم و گفتم

 فک کنم فارغ التحصیل شده بودین، درسته؟ یادمه برای-

 جلسه

 .دفاع تون اومدم

ترک کرد  و بعد به کانادا رفته بود... زمانی که کشور را

 الناز هم

 ناپدید شد. محمد با صدایی که به زحمت به گوش می رسید
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 :گفت

 . ...بله-

 و نگاهش را به زمین دوخت. انگار یک لحظه ظرف زمان و

 مکان

 را گم کرد... می خواستم خودم را بی اطالع جلوه بدهم و



 معمولی

کن بود؟ با خودم فکر کردم معمولیرفتار کنم... اما مگر مم  

 رفتار

کردن آن چیزی ست که هر لحظه و هر جا انجام می دهیم 

 بی

 آن که تالش کنیم، فکر کنیم... اما به محض اینکه به خودمان

ناگهان معمولی رفتار کردن  "معمولی باش"نهیب می زنیم 

 می

 . ...شود سخت ترین کار دنیا

بپرسم برای انجام کارهای  خواستم مکالمه را ادامه بدهم و

 فارغ

 التحصیلی اش برگشته... اما لحظه ی آخر جلوی زبانم را

 ...گرفتم
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به نظر سوال بی رحمانه ای می آمد... من که می دانستم 

 برای

 . ...پیدا کردن الناز برگشته

صویر احساس کردم قلبم در سینه فشرده شد. یک بار دیگر ت

 او

 و الناز در روز دفاعش پیش چشمم جان گرفت... کنار

 هم و نگاهی که به دوربین دوخته بودند... آهی کشیدم. محمد



 :سرش را باال گرفت و گفت

 شما هنوز هم کار می کنید؟-

اخم کردم... او که فارغ التحصیل شده بود. چه کاری با من 

 می

ر به فکر نوشتنتوانست داشته باشد؟ نکند در این گیر و دا  

 مقاله

 ی دومش بود؟ در همین موقع دوستش که ساندویچش را تا

جای ممکن پر کرده بود به سمت ما چرخید. متوجه حضور 

 من

 :نشد و رو به محمد گفت

 مطمئنی نمی خوای سفارش بدی؟-
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باو چشمش به من افتاد که به ساندویچش زل زده بودم...   

 خودم

فکر کردم در مقایسه با او کم کاری کرده ام! رو به محمد 

 :گفتم

 من؟ نه دیگه کار نمی کنم... کارهای پایان نامه م خیلی زیاد-

 .شده و دیگه نمی رسم

و قدمی به سمت عقب برداشتم... در هر صورت نمی 

 خواستم

 کاری برای او انجام بدهم... نمی خواستم به واسطه ی هیچ



 چیز،

ی مسئله ی کاری با هم ارتباطی پیدا کنیم. پس دستم را بهحت  

 :نشانه ی خداحافظی باال آوردم و لبخندزنان گفتم

 !فعال با اجازه تون-

و به سرعت برق و باد به سمت دانشکده رفتم. خودم را به 

 سلف

 رساندم و با نشستن پشت میز های سفید و طویل سلف

 توانستم

ی قلبم گذاشتم. باورم نمی شدنفسی راحت بکشم. دستم را رو  
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او را در دانشکده دیده ام... روزی که در جلسه دفاعش 

 شرکت

کردم با خودم فکر کردم دیگر هرگز او را نمی بینم... و بعد 

 از

 اتفاقی که برای الناز افتاد آخرین جایی که می توانستم او را

 تصور

 !کنم دانشگاه بود

 شاید برای کارهای فارغ"سعی کردم احتماالتی مانند 

 را از ذهنم بیرون کنم. باید افسار ذهنم را "التحصیلیش اومده

 در دست می گرفتم. باید او را فراموش می کردم و فرضیه

 سازی



 .هایم به این فراموشی کمکی نمی کرد

 به خودم آمدم و متوجه شدم چند دقیقه ای می شود که به

ی کسی که کنارم نشسته بود زل زده ام... بیفسینی غذا  

استراگانف که ظاهرش بیشتر شبیه به غذای زندان بود! معده 

 ام

 قار و قور کنان توجهم را به ساندویچم جلب کرد اما ذهنم

درگیرتر از آن بود که بتواند به دست هایم فرمان بدهد... 

 تمامی
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ه پیش از خرید ساندویچ داشتم سر جایش بود ومشکالتی ک  

 حاال

 یک درگیری ذهنی دیگر! محمد! که برای پیدا کردن نامزدش

 از

کانادا برگشته بود... و ما که چیزهایی که از الناز می دانستیم 

 و

 .سکوت کرده بودیم

سعی کردم خودم را آرام کنم. اطالع دادن به محمد در وهله 

 ی

ود که با محمد ارتباط دوستانه اول وظیفه ی فرنوش ب

 ...داشت

 اما نمی توانستم خودم را فریب بدهم. فرنوش کسی نبود که به



دیگران فکر کند... اما هیچ راهی وجود نداشت که من به 

 محمد

بگویم چیزی در مورد الناز می دانم... قاعدتا من نباید نامزد 

 او

 را

یارش شمسمی شناختم! چه برسد که در جریان ارتباطش با ک  

 . ...باشم

 ناگهان ذهنم به روزی پرواز کرد که محمد در مورد کیارش
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شمس هشدار داده بود. اخم هایم توی هم رفت... حاال بیشتر 

 از

 هر زمان دیگری دوست داشتم بدانم چرا چنین تذکری داده

که او داللبود... مگر از کیارش چه می دانست؟ می دانست   

 اطالعات است؟

 در همین موقع گوشی موبایلم زنگ زد. تازه به خودم آمدم و

 متوجه شدم که هنوز لب هم به ساندویچم نزده ام. تماس را

 :جواب دادم و صدای هیجان زده ی راحیل در گوشم پیچید

 الو؟ شری؟ کجایی؟-

 :لبخندزنان گفتم

 !سالم... منم خوبم... مرسی-

نشنیده گرفت و به سرعت گفتراحیل حرفم را  : 



 !یه چیزهایی پیدا کردم-

 :بی اختیار روی صندلی جا به جا شدم. با تعجب گفتم

 جدی؟ تاریخ اون اتفاق رو پیدا کردی؟-

 :راحیل گفت
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 نه... شاید بشه حدودش رو حدس زد ولی یه چیز هیجان زده-

 . ...ی دیگه ست

را به صندلی دادم. به نظرم هیچ چیزی جز پیدا کردنتکیه ام   

 :تاریخ آن اتفاق نمی توانست هیجان انگیز باشد. راحیل گفت

من تو راه پردیس مرکزی ام... می یام دانشکده تون. می -

 تونیم

 . ...با هم بریم کافه و

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

- م بامن همین االن دارم ناهار می خورم. حتی منم نمی تون  

 فاصله ی نیم ساعت از ناهارم یه چیز دیگه سفارش بدم. بیا

 دانشکده! بعدش اگه خبرت واقعا هیجان انگیز بود قول می دم

 .مهمونت کنم

 :راحیل خنده کنان گفت

 !امیدوارم کارتت پر پول باشه-

 :شانه باال انداختم و گفتم
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- تاریخ برام مهم نیست راحیل... البته هیچ چیزی به جز اون  

 خبر

 .مرگ فرنام هم می تونه یه کم باعث آرامشم بشه

 :راحیل با لحنی جدی گفت

خبرم مربوط به فرنام نیست... یه جورایی مربوط به -

 .کیارشه

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید. با ناباوری گفتم

 خبر مرگ کیارشه؟-

جراحتش آن قدر عمیق به نظرو با خودم فکر کردم متاسفانه   

نمی رسید که موجب مرگش شود... و از طرف دیگر من آن 

 قدر

 خوش شانس نبودم که به این راحتی از شر طرفین این بازی

 :خالص شوم. راحیل بدون توجه به حرفم گفت

 !دارم سوار سرویس می شم... می گم برات-

اندویچمو تماس را قطع کرد. شانه باال انداختم و گازی به س  

 .زدم
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 هنوز لقمه دوم را فرو نداده بودم که محمد و دوستش وارد

 سلف

 شدند. لقمه به گلویم پرید... ساندویچ را روی میز رها کردم و

 دو



 بار محکم با کف دستم به قفسه ی سینه ام کوبیدم. با پایین

ست اشکی را که بهرفتن لقمه نفسی راحت کشیدم. با پشت د  

 نگاهش"چشمم آمده بود پاک کردم... به خودم نهیب زدم 

 "نکن
 !و بعد بهش زل زدم

 مشخص بود محمد تمایلی به آمدن به سلف، آن هم در شلوغ

 ترین زمان ممکن، نداشت. لبخندهای تصنعی به هرکسی که

 سالم می کرد تحویل داد و به نظرم می رسید بدش نمی آمد پا

ذارد و سلف را ترک کند اما دوستش با اخمبه فرار بگ  

 دعوتش می کرد که بنشیند. با بی میلی آشکاری در انتهای

 یکی
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از میزها نشست و بالفاصله سرش را در گوشی اش فرو برد 

 تا با

کسی هم کالم نشود... اما انگار هنوز دانشجوهای دانشگاه ما 

 را

د! می توانستم از سمت دیگر سلف سیل سواالتشاننشناخته بو  

 را بشنوم... از مراحل فارغ التحصیلی گرفته تا گرفتن مدرک

 اصلی

کار "اش... از مقاله تا اصالح پایان نامه... و سواالتی نظیر 

 می



 جایی "و  "می خوای برای پست داک اپالی کنی؟"،  "کنی؟

کی از و در نهایت تیر خالص را ی ..."پذیرش گرفتی

 همکالسی

 . ..."کی عروسی می کنین؟ "هایم زد و پرسید 

 محمد نگاه رنجیده اش را به دوستش داد که اشاره می کرد

 تحمل کند. احساس کردم با این سوال قلب من هم در سینه

 مچاله شد... نگاهم را به بطری نوشابه ام دادم و با خودم فکر

ان می پرسیمکردم سواالتی که برای معاشرت با آشناهایم  

 گاهی

 . ...چه قدر می توانند آزاردهنده باشند
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 بعد از ده دقیقه راحیل با گام های بلند وارد سلف شد. نگاه

 تیزش

را دور تا دور سلف چرخاند و با دیدن محمد آشکارا جا 

 ...خورد

ی رو تقریبا به حالت دو به سمتم آمد، خودش را روی صندل

 به

 رویم انداخت و روی میز به سمتم خم شد. با لحنی هیجان زده

 :گفت

 اینجا چی کار می کنه؟-

 :آهی کشیدم و شانه باال انداختم. با صدایی آهسته پرسیدم



 چی پیدا کردی؟-

 :راحیل سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد و گفت

 !االن نمی تونم بگم که-

 :با عصبانیت گفتم

- و راحیل! یه خبر مسخره می خوای بدی هاکشتی من ! 

 :با حرکت سر اشاره ای ظریف به محمد کرد و آهسته گفت
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 نمی شه که محمد اونجا نشسته باشه و من این طرف در -

 مورد

 . ...نامزدش به تو اطالعات بدم... یه جوریه

دی زد و گفتچشم هایم از تعجب گرد شد. راحیل پوزخن : 

پاشو شراره جان! پاشو عزیزم! باید منو یه جای خوب -

 مهمونی

 .کنی

 :با تعجب گفتم

 مگه نگفتی در مورد کیارشه؟-

 :راحیل صدایش را پایین آورد و گفت

 . ...یه سرنخه... در مورد کیارش... و الناز-

نگاهی به دور و برم کردم. حواس همه یا به ظرف غذایشان 

 بود

محمد. ساندویچ نیم خورده ام را برداشتم و پشت سر یا به میز  



 راحیل از سلف بیرون زدم. باید پیش خودم اعتراف می کردم

 که
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 آمدن نام این دو نفر پشت سر هم باعث شده بود ضربان قلبم

 باال

 برود. راحیل خواست به سمت آسانسور برود که دستش را

ارد یکی از کالس هایی شدیم که وقت ناهار خالیکشیدم و و  

بود. اسپیلیت در کالس خالی و در بسته روشن مانده بود. 

 روی

 میز استاد را نگاه کردم و دنبال کنترل گشتم اما به جز تخته

پاک کن و ماژیک چیز دیگری پیدا نکردم. راحیل 

 غرغرکنان

 :گفت

 مگه قرار نبود تو منو مهمون کنی؟-

پیدا کردن کنترل روی یکی از صندلی های دسته  ناامید از

 دار

 :نشستم و گفتم

 قرار شد ببینم خبرت در چه حد هیجان انگیزه و بعد تصمیم-

 .بگیرم

 راحیل کوله پشتی اش را زمین گذاشت و تبلتش را بیرون

 .کشید
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 :در همان حال گفت

- با کیارش و الناز باشه ولیچطور ممکنه یه خبری مربوط   

 هیجان انگیز نباشه؟

 تبلتش را روی دسته ی صندلی ام گذاشت. دست هایم را به

بازوهایم کشیدم... سرمای اتاق غیرقابل تحمل بود. سرم را 

 به

 این

 طرف و آن طرف چرخاندم تا نقطه ای را پیدا کنم که از باد

آن دقت اسپیلیت در امان مانده باشد اما ظاهرا موقع نصب  

 شده

 بود که هیچ نقطه ی کوری در کالس باقی نماند! راحیل

 اعتراض

 :کرد

 حواست کجاست پس؟-

 سرم را به سمت راحیل چرخاندم و خواستم به سرمای کالس
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 اعتراض کنم که به خاطر آوردم اگر چیزی بگویم من را به

 کافی

کند مهمانش کنم. پس دهانم راشاپ می کشد و مجبورم می   

بسته نگه داشتم. نگاهم را به فایلی دادم که مشغول باز 



 کردنش

بود. به نظر می رسید یک مجله ی خبری باشد... انگشتش 

 را

 روی اسکرین حرکت داد و به سرعت صفحات ابتدایی را رد

 .کرد

 :با حرکت دستم متوقفش کردم و گفتم

- ؟وایستا ببینم! این چی هست اصال  

 :راحیل سرش را بلند کرد و گفت

 یه مجله ی هفتگی اینترنتی و نسبتا قدیمیه. شماره های-

 ابتداییش به این صورت منتشر می شد. این شماره ی

 دوازدهمشه ولی االن سایتش تبدیل شده به این سایت های

دانشنامه ای که مطالب تکراری در مورد ریزش مو و 

 افزایش قد

 .منتشر می کنن
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 و یه همچین گروهی دقیقا چه چیزی منتشر کردن که ممکنه-

 برای من جالب باشه؟

 :راحیل با خنده گفت

 . ...حدس بزن-

 :آهسته گفتم



 یه مطلب در مورد مسابقات زیرزمینی؟-

 راحیل یک بار دیگر انگشتش را روی اسکرین حرکت داد و

 :گفت

یک گزارش مفصل... و چیزی که برام جالب بود... -

 نویسنده ی

 . ...گزارش بود

پیش از آن که راحیل زوم و تبلت را به صورتم نزدیک کند 

 می

 دانستم با چه چیزی رو به رو می شوم... با نام نویسنده ی آن

 . ...گزارش... الناز سرایی

شداحساس کردم اتاق حتی از چند دقیقه ی قبل هم سردتر  . 
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یک بار دیگر تصویر الناز در ذهنم جان گرفت... همان 

 دختری

که به دل کویر می زد... از صخره آویزان می شد.... 

 دختری که

 هیچ ابایی نداشت که از گروهی با آن تشکیالت امنیتی باال

بنویسد و با شجاعتی عجیب گزارش را هم با نام خودش 

شرمنت  

 کرده بود... تبلت را از دست راحیل قاپیدم و به گزارش های

 دیگر



مجله نگاه کردم. راحیل با کنجکاوی نگاهم می کرد... اما 

 پیش

 از آن که سوالی بپرسد به جوابم رسیدم... متوجه شدم بعضی

گزارش های مجله در واقع ترجمه ای از مطالب منتشر شده 

 به

پایین برخی گزارش ها ذکر زبانی دیگر بود که نام مترجم 

 می

شد و گاهی هم مطلب بی نام و نشان بود... بعضی نویسنده 

 ها

 با

 نامی که حقیقی به نظر می رسید گزارش می نوشتند و برخی

 .نام مستعار داشتند

 :دستی به چانه ام کشیدم و گفتم
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- ؟ خب می فهمیدنچرا اسمش رو پایین همچین گزارشی زده  

 کی اطالعات شون رو برای عموم پخش کرده و قطعا باهاش

 برخورد می کردن. این مطلب قبل از بسته شدن تشکیالت

 شون

 نوشته شده یا بعدش؟

 :راحیل گفت

 !شراره... باید مطلب رو بخونی-



آهی کشیدم... نگاهم روی اسکرین به پرواز درآمد... جمالت 

 را

... با همان جمالت کلیشه ای که درنصفه و نیمه می خواندم  

 ...گزارش ها خوانده و در مستندها شنیده بودم شروع می شد

 که

 چه خبرهایی که در این شهر پهناور نیست... نقل قول های

 پراکنده از افرادی که نه ماهیت شان مشخص بود و نه اهمیت

 . ...شان
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اف اول گزارش گذاشتم و بی اختیار با از خیر دو پاراگر

 خودم

 فکر

 کردم آیا قلم الناز در طی این سال ها پیشرفتی هم کرده یا

 ....نه

مطلب تکراری از گفته های فرنام بود... از این که هرکسی 

 اجازه

 ی ورود به این مسابقات حتی به عنوان تماشاچی را هم

 ...نداشت

شده مبارزها انتخاب و از این که طی فرآیندی به شدت کنترل  

 سطح بندی می شدند... و در نقطه ی اوج گزارشش به سراغ

برنده ی دور قبل مسابقات آقای ک.ش رفته بود. احساس 



 کردم

 قلبم در سینه فرو ریخت... زوم کردم و نگاهم را به ک.ش

 ...دادم

کیارش شمس... و عنوانی که الناز به او داده بود... برنده ی 

 دور

قات... کسی که دستش حوالی تیر ماه آن سال آسیبقبل مساب  

 دید و به این خاطر از این مسابقات کنار کشیده بود و تجربه

 اش
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را با کلماتی چون خطرناک و مبهم توصیف کرده بود. تبلت 

 را

 :پایین آوردم و گفتم

- نوشته؟ مطمئنی این مطالب رو الناز بر اساس واقعیت 

 منظورم

اینه که... توهماتش رو به جای گزارش واقعی جا نزده؟ به 

 نظرم

 ممکن نیست کیارش شمس یه همچین نظر مسخره ای رو در

مورد تجربیاتش و به خصوص بالیی که سرش اوردن داده 

 .باشه

 :راحیل شانه باال انداخت و گفت

 شاید فرنام راستش رو نگفته باشه. شاید جدا کیارش آسیب-



 دید

 .و دیگه نتونست پا به رینگ بذاره

 :آهسته گفتم

 ...شاید-

اما این را تنها برای احترام به نظر راحیل گفتم... اما به 

 شدت به

نظرش مخالف بودم! به نظرم می آمد که فرنام حقیقت ماجرا 

 را
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نگاهی بهدر مورد جدایی کیارش از آن تشکیالت گفته باد.   

 پایان

گزارش انداختم... به نظر می رسید زمانی که الناز گزارش 

 را

 :نوشته مسابقات هنوز ادامه داشته. آهی کشیدم و گفتم

دور از ذهن نبود که النازی که خبرنگاره یه ارتباط این -

 چنینی

 با کیارش و این مسابقات داشته باشه. چیزی بود که باید

 حدسش

رتباط کیارش و الناز با همین مصاحبهرو می زدیم. ممکنه ا  

 شروع شده باشه... اما اینکه این ارتباط به چه سمت و سویی

 رفته



رو نمی دونم. بعید می دونم یه گزارش ضعیف توی یه مجله 

 ی

پرت و پالی اینترنتی تشکیالت شون رو متزلزل کرده 

 ...باشه

 ولی

جهت گیری کیارش توی این مصاحبه جالب بوده... که 

ستشرا  

 رو نگفته... که یه جوری گفته انگار آسیب دیدگی دستش توی
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 مسابقه اتفاق افتاده. شاید دلیلش این بوده که به الناز اعتماد

 نداشته... چرا؟ چون الناز رو همدست این تشکیالت می دید؟

ه یهکسی که زیر نظر خودشون از اتفاقاتی که درز پیدا کرد  

مطلب به درد نخور نوشته تا اهمیت ماجرا رو از بین ببره؟ 

 یا

 اینکه اونو از گروه سوم می دونسته که تالش کرده با این

 گزارش

 اطالعاتی که مایل به پخش شدنش نبودن رو منتشر کنه؟

 :تبلت را به دست راحیل دادم و گفتم

 یا اینکه کیارش داشته آروم و آهسته توی ذهنش نقشه ی-

نتقامی بزرگ رو می کشیده... و می خواسته در فاصله ای ا

 که



 روی نقشه ش کار می کنه به مدیرهای این تشکیالت نشون

 بده

که کارشون موثر واقع شده، کیارش رام شده و خطری 

 براشون

 .محسوب نمی شه
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 :راحیل سری تکان داد و گفت

- ه و ازش خواسته این گزارش رو و الناز رو می شناخت

 بنویسه و

یا... به صورت اتفاقی الناز سراغش رفته و اون هم این 

 جواب رو

 تحویلش داده؟

 :شانه باال انداختم. لبخندزنان گفتم

هزار و یه احتمال به ذهنم می رسه ولی این گزارش یه -

 چیزی

 !رو ثابت می کنه... که من به تو کافی شاپ بدهکار نیستم

ل اخم کرد و گفتراحی : 

 یعنی چی؟-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 برای اینکه به کارمون نیومد. نه فهمیدیم که کیارش و الناز-

 همدیگه رو از کجا می شناسن و نه اطالعاتی در مورد فرنام



 بهمون داد. فقط یه چیز می شه ازش فهمید... این که زمانی

 که

کنار کشیده اما  الناز گزارش رو نوشته کیارش از مسابقه

 مسابقه
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 هنوز ادامه داشته... پس یه بازه ی زمانی حدودی ولی نه

 چندان

 !دقیق بهمون می ده. نگاه کن ببین گزارش مال چه سالیه

انگشت راحیل روی اسکرین به حرکت درآمد و سریع به 

 جواب

 :سوالش رسید. کوتاه گفت

 . ...سال نود-

ساندویچم را برداشتم و به سمت در کالس رفتم. در همان 

 حال

 :گفتم

 پس ما فقط می دونیم که تیر ماه سال نود کیارش آسیب-

 ...دید

 .با یه فاصله ی زمانی نامشخص کال مسابقات برچیده شد

 دستم روی دستگیره ی در نشست و ناگهان قلبم در سینه جا

 به

ترین ضربه ی زندگی جا شد... تیر ماه سال نود او بزرگ 



 اش را

خورد... که رد زخمش تا همیشه روی دستش باقی می 

 ماند... و
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من هم سخت ترین روزهای زندگی ام را گذراندم... که ردش 

 تا

 . ...همیشه روی قلبم به جا می ماند

حوالی تیر ماه سال نود او مبارز بی رقیبی بود که برای 

خرینآ  

 بار پا به رینگ گذاشت، برنده شد و بعد برای همیشه از

 مسابقات

 . ...کنار گذاشته شد

 حوالی تیر ماه سال نود من سرمست از رتبه ی زیر بیستم در

 آزمون آزمایشی کنکور بودم... که خبر خودکشی ریحانه را

 . ...شنیدم

 هیچ فکرش را نمی کردم تنها نقطه ی مشترک زندگی من و

شمس این باشد... لبخندی تلخ روی لبم نشست. زمانی کیارش  

 که فرنام از بالیی که سرش آوردند گفت دگرگون شدم... و

کیارش به من گفت که راز زندگی ام مفت هم نمی ارزید... 

 که

 با



مسائل بچگانه کار نمی کند... نه ما نقطه ی مشترکی 

 ...نداشتیم
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که درک مشترکی از رنج هم نداشتیم... من او را میچرا   

 فهمیدم

 چون یک دخترک دانشجوی ساده بودم و او حتی تالشی هم

برای فهمیدن نمی کرد... چرا که او یک مبارز زخم خورده 

 و

 یک

 دالل بود... کسی که تنها به ارزش آن چه به دستش می رسید

ی شناخت و فکر می کرد... او تنها یک درد را به رسمیت م

 آن

 . ...هم درد خودش بود

 :با صدای راحیل به خودم آمدم

 حاال که به اطالعاتی که پیدا کردم توهین کردی اگه چیزی-

 پیدا کنم ازت شام می گیرم... به کافی شاپ راضی نمی شم

 حاال

 !ببین

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و با حواس پرتی زمزمه کردم

 . ...باشه-
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 :راحیل گفت

 می ری کتابخونه یا وسایلت رو جمع می کنی که بریم سمت-

 خونه؟

 ...اگر به خانه برمی گشتم در تیر ماه سال نود غرق می شدم

عکس های دوره ی دبیرستان را دوره می کردم... تمام 

 کارهایی

 که باید در زندگی ام انجام می دادم و ندادم جلوی چشمم می

مد... پس سری تکان دادم و گفتمآ : 

 .نه... می مونم یه کم بیشتر کار کنم-

 . ...و با یک خداحافظی کوتاه از اتاق بیرون زدم

** 

روی مبل لم داده و با اخم و تخم به تلویزیون زل زده بودم. 

 بعد

 از صحبت های روز قبلم با راحیل تا به آن لحظه افکار

... ذهنم به سرعت از یکناخوشایندی ذهنم را پر کرده بود  

 خاطره

به خاطره ی دیگر می پرید... به یاد خودم و ریحانه در 

 کتابخانه

825 

  رقصنده با تاریکی 

نزدیک مدرسه می افتادم... و بعد خودم، ریحانه و پریسا رو 

 به



 خاطر می آوردم که در حیاط مدرسه روی گوشی موبایل

 ریحانه

ایش را می دیدیم... ذهنم بارها وخم شده بودیم و عکس ه  

 بارها

روز آمدن نتایج کنکور و فرو ریختن چهره ی پدر و مادرم 

 بعد

 از

 فهمیدن رتبه ام را دوره کرد... توقع شان همان رتبه ی زیر

 بیست

 کنکور آزمایشی بود... نمی دانستند بعد از خودکشی ریحانه

ن بهبرخالف تمام دانش آموزان کنکوری دست از فکر کرد  

 آینده

 برداشتم... آرزوی محال رسیدن به روزهای گذشته در ذهنم

بزرگ و بزرگ تر شد و با دیدن رتبه ی افت کرده ام در 

 کنکور

 !تنها با خودم فکر کردم این رتبه از سرم هم زیاد است

 در همین فکرها بودم که مادرم در نامناسب ترین زمان ممکن
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 !تماس گرفت... درست زمانی که ذهنم از افکار منفی پر بود

یک بار دیگر سوال هایش شروع شد... که چه قدر از کار 

 پایان



 نامه ام مانده... که در همایش های بین المللی شرکت می کنم

 یا خیر... که مدرک های بین المللی می گیرم یا نه... که

از ایران رفته اند تمامدخترخاله هایم که برای ادامه تحصیل   

 این

کارها را انجام داده اند. سال پیش تنها برای اینکه خانواده ام 

 را

 آرام کنم امتحان دادم و مدرک تافلم را گرفتم تا نشان بدهم

 که

 اگر بخواهم این کار را انجام بدهم دخترخاله هایم به گرد پایم

بودم. حاالهم نمی رسند... اما متاسفانه راه اشتباهی را رفته   

 مادرم از پسر دایی ام می گفت که شروع به یادگیری زبان

فرانسوی کرده بود و می پرسید که آیا قصد ندارم زبان 

 دیگری

 را یاد بگیرم؟ و من هم با بی حوصلگی جواب داده بودم که

 زبان
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رنامه نویسیهای دیگری که به کارم بیایند بلدم! مثل زبان ب  

 !پایتون و جاوا... که ظاهرا برای مادرم معنایی نداشت

 پس سکوت کردم... به خودم یادآوری کردم نمی توانم پدر و

مادرم را تغییر بدهم. عادت شان بود که من را با بچه های 

 دیگر



 فامیل مقایسه کنند و تجربه بهم ثابت کرده بود که نه با رتبه

 ی

نه با شاگرد اول شدنم در دانشگاه و دو رقمی کنکور ارشدم، 

 نه

با نمره ی صد و ده تافلم از من راضی نمی شدند. پس مدت 

 ها

 .بود که بی خیال شده بودم و برای خودم زندگی می کردم

 اما بعد از قطع کردن تماس تلفنی صداهایشان به صداهای

 ذهنم

اضافه شد... افکار منفی یک بار دیگر در ذهنم اوج گرفته 

 .بود

 پس ایکس باکس را روشن کردم، به تلویزیون زل زدم و پای

Need for Speed Hot Pursuitنشستم... بازی کردن 

 بازی
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 به آرام شدن ذهنم کمک می کرد. اول صداها، خاطرات در

 ذهنم

اوج می گرفت و با شدت بیشتری تکرار می شد و بعد جایی 

 در

جا می ماندند... خاطرات گم می شدند و صداها مسیر بازی  

 . ...خاموش



 حسابی در نقش پلیس فرو رفته بودم... پیش از آن که

 درخواست

 بلوک جاده ای بدهم یکی از ماشین هایی که به دنبال شان

 بودم

پارازیت رادیویی را فعال کرد... زیر لب ناسزا گفتم و در 

 همین

دم. بازی را متوقف موقع متوجه صدای گوشی موبایلم ش

 کردم

 و

با بی میلی نگاهی به گوشی ام کردم... با خودم فکر کردم 

 بعید

 نیست مادرم ناگهان به فکر یکی دیگر از موفقیت های

 روزافزون

 .دخترخاله هایم افتاده و تماس گرفته باشد... اما یاشار بود
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دای یاشار همزمان با صدای بلندآهی کشیدم و جواب دادم. ص  

 :آهنگ پس زمینه اش گوشم را پر کرد

 !شراره! پایین خونه تونیم. بیا پایین-

ابروهایم روی پیشانی باال پرید. دسته ی بازی را به 

 شارژرش

 :وصل کردم و گفتم



 کی با هم همچین فازی برداشتیم که یه دفعه پایین خونه-

 مون

 ظاهر شی؟ با کی هستی؟

هنگ را پایین آورد و گفتصدای آ : 

 بیا پایین می ریم یه دور بزنیم... می تونیم یه نوتال بار هم -

 .بریم

 :اخم کردم و گفتم

مخ منو با نوتال نزن! بگو چی کارم داری... کی باهاته؟ -

 نکنه

 کیارش رو توی ماشینت قایم کردی و می خوای دستمون رو

 توی دست هم بذاری؟
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 :یاشار با خنده گفت

چرت و پرت نگو و بیا پایین... با آرمین اومدم. به مشورت -

 یه

 دختر احتیاج دارم. کی به خوش سلیقگی تو؟

 :پوزخندی زدم. پس برای همین به یاد من افتاده بود! گفتم

 این دفعه برای کی می خوای کادو بخری؟-

مخودم جواب خودم را با صدایی آهسته داد : 

 !فرنوش-

 :یاشار که صدایم را شنیده بود گفت



 به هر حال دانشگاه قبول شده... باید یه جوری جشن بگیریم-

 .دیگه

 :ایکس باکس را خاموش کردم و گفتم

 جشن بگیر... ولی چیزی که می خوای در حد و حدود پنینی-

 با

 !نوشیدنی توی یه کافه ی خوبه نه نوتال بار

 :یاشار با خنده گفت
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 .بیا پایین! رضایتت رو جلب می کنیم-

 و تماس را قطع کرد. با اینکه قصد نداشتم خیلی با یاشار و

 آرمین

رفت و آمد کنم اما به نظر می رسید بیرون زدن از خانه 

 برای

 رها

 .شدن از شر افکار منفی راهکار بدی نباشد

یاشار و آرمین در کافی این شد که یک ساعت بعد به همراه  

 شاپ

 نشسته و نگاه به ظرف هیجان انگیز پنینی مرغ پستو و

 موهیتویم

 دوخته بودم. آرمین از سفارشش عکس گرفت تا استوری در

 :اینستاگرامش بگذارد. تا گوشی را روی میز گذاشت گفتم



 !بده ببینم چه عکسی گرفتی-

ه سمتشبالفاصله با دیدن عکس زیر خنده زدم. گوشی را ب  

 روی

 :میز سر دادم و گفتم
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 دستم توی عکس معلومه! االن همه ی دخترها فکر می کنن-

 با

 .یه دختر دیگه بیرون رفتی و گزینه هات می سوزن

 :آرمین بالفاصله روی گوشی خم شد و زیر لب گفت

 !گندش بزنن! کسی ندیده باشه-

اک کرد. بعد از مکثی کوتاه نگاهیو سریع استوریش را پ  

 :زیرچشمی به من کرد و گفت

 محمد بعد از مدت ها استوری گذاشته... می خوای ببینی؟-

 دستی که به سمت لیوان نوشیدنی ام دراز شده بود در هوا

 خشک

 :شد. بعد از چند ثانیه به خودم آمدم و با جدیت گفتم

- رو نبینماینستاگرامم رو پاک کردم که دیگه پست هاش  . 

 یاشار نگاهش را از آرمین گرفت و به من داد و با لحنی

 محتاطانه

 :گفت
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 !یه چیزی در مورد محمد بگم؟ صداش رو جایی درنیاریدها-

 .هنوز کسی نمی دونه

 :آرمین جرعه ای از آمریکانوش نوشید و گفت

- گوش عالم و آدمکی اشتباه کرده و به تو گفته که به   

 برسونی؟

 :یاشار کوتاه گفت

 !فرنوش-

 قلبم در سینه به تپش درآمد. پیش از آن که یاشار حرفی بزند

 . ...فهمیدم خبرش چیست.... گم شدن الناز

 :یاشار خودش را روی میز به سمت ما کشید و گفت

 .نامزدش گم شده... پلیس هنوز ردی ازش پیدا نکرده-

چشم هایش از حدقه درآید با صدایی آرمین که کم مانده بود  

 :که بی اختیار باال رفته بود گفت

 یعنی چی که گم شده؟-

 :یاشار شانه باال انداخت و گفت
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 .هیچکس ازش خبر نداره-

لیوان را در دستم محکم فشردم تا جلوی لرزشش را بگیرم... 

 با

که خبری دارد سر همین میزخودم فکر کردم یکی از کسانی   

 :نشسته. یاشار ادامه داد



 ردیابی گوشیش هم تا به حال بی نتیجه بوده... خانواده ش-

 خیلی نگرانن. فکر می کنن به خاطر شغلش ممکنه تو دردسر

 .افتاده باشه

 نفس در سینه ام حبس شد... با صدایی که به زحمت درمی

 آمد

 :گفتم

 چی کاره بود؟ خبرنگار؟-

با اخم نگاهم کرد و گفت یاشار : 

 تو از کجا می دونی؟-

 :آرمین خنده ای تمسخرآمیز سر داد و گفت
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 .اینستاگرام طرف رو شخم زده بود-

 یاشار آهسته خندید. دستش را برای برداشتن تکه ای از پنینی

. ام دراز کرد و از اینکه جلویش را نگرفتم شگفت زده شد

 :گفت

آره... خبرنگار بود و ظاهرا گزارش جنجالی هم کم ننوشته -

 .بود

 :آرمین سری تکان داد و گفت

 !چه هیجان انگیز-

 برای اینکه مسیر بحث پیش آمده را در دست بگیرم و به

 سمتی



 که می خواهم بکشانم روی صندلی جا به جا شدم و آرمین را

 :تایید کردم

- باشه که براش دردسر شده  آره... مثال چی ممکنه نوشته

 باشه؟

 :یاشار شانه باال انداخت و گفت

 فرنوش یه چیز کلی گفت... گفت جنجالی می نوشت... از-

 مرکز
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 پرورش سگ معروفی که با مولدهاش رفتار درست نداشته تا

 مثال

هیه کارخونه که به بازرسی که متوجه خطای بخش تولید شد  

 .پیشنهاد رشوه کرده... از این جور کارها دیگه

 دستم را روی میز ستون کردم و چانه ام را به کف دستم تکیه

 :دادم. گفتم

 نمی دونی برای کدوم روزنامه یا مجله کار می کرد؟-

 :آرمین خنده کنان رو به یاشار کرد و گفت

 این همونیه که اینستاگرامش رو پاک کرده بود تا پست های-

مد رو نبینه! بعد االن داره آمار الناز رو درمی یارهمح . 

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 چه ربطی به محمد داره؟ خب قضیه هیجانیه... شبیه این-

 سلایر



 های خارجی می مونه... خبرنگاری که گزارش جنجالی می

 نوشته
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یستو بعد گم شده... هیچ ردی هم ازش ن ... . 

 :یاشار لقمه اش رو فرو داد. سری تکان داد و گفت

 باشه ازش می پرسم... اگه می دونست بریم بخونیم و ببینیم-

 .چی می نوشته

 انگشت اشاره ام را با حالتی تهدیدآمیز جلویش تکان دادم و

 :گفتم

 !نگی من گفتم-

 :یاشار گازی به پنینی اش زد و گفت

 !دیوونه که نیستم-

ان گفتمخنده کن : 

 نه ولی دهن لق که هستی! کال به نظرم یه مدت هیچ صحبتی-

از من و راحیل جلوش نکن چون داری براش کادو می خری 

 و

دخترها هم تو این مسائل تیزن. بالفاصله حدس می زنه که 

 من

 کمکت کردم. بذار فکر کنه زیاد با ما دخترها نمی گردی و

 کادو
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 !هم کامال ایده ی خودت بوده

 :آرمین سری به نشانه ی تایید حرفم تکان داد و گفت

 !راست می گه-

یاشار جرعه ای از لیمونادش نوشید. گوشی موبایلش را 

 جلوی

 :صورتم گرفت و گفت

 !خب... صحبت از کادو کردی... بریم سر اصل قضیه-

که گوشی را از دست یاشار گرفتم. نگاهی به کیف گوچی  

 عکسش

 :را ذخیره کرده بود کردم. آهی کشیدم و گفتم

پسر خوب! قیمت این کیف حداقل دو هزار دالره. فرنوش -

 که

 کسی نیست که براش جنس فیک بخری... خودش اصل این

 کیفا

رو می خره. به نظرم کال از اجناس لوکس صرف نظر کن. 

 یه

چیزی در حد خودت بخر... اونم می دونه وضع تو در چه 

 حده

 !دیگه
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یاشار و آرمین نگاهی مشکوک رد و بدل کردند. یک تای 



 ابرویم

 :را باال انداختم و گفتم

 ماجرا چیه؟-

یاشار صدایش را صاف کرد. خودش را روی صندلی جلو 

 کشید

 و

 :گفت

 آخه هفته ی دیگه مامان و بابام می رن مسافرت... خونه-

 ...خالیه

گفتم به مناسبت قبولی فرنوش براش مهمونی بگیرم. می 

 خوام

 .یه کادوی آبرومندانه بخرم

 :با تاسف سری تکان دادم و گفتم

 به خاطر چشم و هم چشمی با مهمونا می خوای آتیش به-

 مالت

 بزنی؟ خب باشه... کلیه ت رو بده و یه کیف دو هزار دالری

 ...بخر
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 .اگه کلیه ت این قدر بیارزه

 :یاشار تکیه اش را به صندلی داد و گفت

 .نه خب... ولی می خوام یه چیز خوب باشه-



 :آرمین با خنده رو به من کرد و گفت

 آخه دوستمون گند زده. تو تعارف و رودربایسی دوست-

سابق طرف رو هم دعوت کرده... اونم نه گذاشته و نه 

 برداشته

یاد! می خواد روی اونو کم کنهگفته که می  . 

 :با ناباوری نگاهش کردم و گفتم

 دوست سابقش؟... کیارش شمس؟-

 :یاشار نیشخندی زد و گفت

 خب داشتیم حرف می زدیم... بحثش پیش اومد... فکر نمی-

کردم بیاد. یه تعارف الکی زدم... ولی خیلی راحت گفت می 

 .یاد

 :بعد رو به آرمین کرد و گفت

- پولداره خیلی شخصیت خاکی و گرمی داره... خیلی با اینکه  

حال می کنم با این اخالقش. هر کس دیگه ای با همچین 

 وضع
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 مالی بود اصال خودش رو در حد این مهمونی های دانشجویی

 .نمی دید

 :صورتم را توی هم کشیدم و با نفرت گفتم

- ق و مرام مثال زدنی کیارش اَه! باز شروع شد... اخال

 !شمس



 یاشار و آرمین طوری چپ چپ نگاهم می کردند انگار به

 :ناموسشان توهین شده باشد. پوفی کردم و گفتم

 !اصال از این آدم فاز خوبی نمی گیرم... من که نمی یام-

 :یاشار دستش را در هوا تکان داد و گفت

- بگو چی برام اصال مهم نیست که می یای یا نه... فقط 

 !بخرم

 :چشم غره ای نثارش کردم. آرمین گفت

ولی فکر کنم برای کیارش مهم باشه! احتماال داره به هوای -

 تو

 .می یاد

 با کف دست به پیشانی ام کوبیدم. کامال فریب کیارش را

 خورده

 :بودند! آهی کشیدم و گفتم
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- برای کادو می گم ولی نمی  خیلی خب... من پیشنهادم رو

 .یام

 .برامم مهم نیست کسی از نبودم ناراحت می شه یا نه

 گوشی موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم. اسکرین شات های

 :گوشی ام را نشان یاشار دادم و گفتم

 ببین... یه سری گردنبند مهره با مدال طال، نقره و استیل-

 ...دیدم



و ببین کدوم در حد پولی بهت معرفی می کنم پیجش رو. بر

 که

 دستته ست. یادگاری خوبی از آب درمی یاد. ده سال بعد

 نگاهش

 ...می کنه و می گه یادش به خیر! عجب دوست خنگی داشتم

 !فکر می کردم در حدیه که با من دوست شه

آرمین زیر خنده زد اما یاشار با دقت به عکسی که نشانش 

 دادم

دادم و گفتمنگاه کرد. لبخندی تلخ تحویلش  : 

در هر صورت نمی تونی براش مهمونی در حد مهمونی -

 کیارش
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 بگیری... یا چیزی بخری که اون می تونست بخره. پس

 پیشنهادم

 .اینه که خودت رو به آب و آتیش نزن

 :یاشار گفت

آدرس این صفحه رو برام بفرست... چیز خوب دیگه ای -

 هم به

شمت خورد خبرم کن. فکرهات هم بکن و ببین می خوایچ  

 . ...هفته ی دیگه بیای یا نه

 :چشمکی زد و ادامه داد



 .شاید آقای شمس تونست نظرت رو جلب کنه-

 .پوزخندی زدم و جوابی ندادم

در راه برگشت آرمین و یاشار برای مهمانی برنامه ریزی 

 می

ارش سرکوفت کردند و به من هم بابت فاصله گرفتنم از کی

 می

زدند. من اما سرم را در گوشی فرو برده بودم و اسکرین 

 شات

هایم را باال و پایین می کردم تا برای کادوی یاشار گزینه 

 های
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 دیگری هم پیدا کنم. در همین موقع به ذهنم رسید که اگر

 زودتر

یالت پیدا می کردماطالعاتی از تاریخ برچیده شدن آن تشک  

 می

توانستم زودتر فایل را به دست فرنام برسانم... در آن 

 صورت

 رفتن

 به مهمانی و خبر دادن به کیارش ایده ی بدی به نظر نمی

رسید... شاید بهتر بود در مورد نرفتن به آن مهمانی تجدید 

 نظر



 . ...می کردم

وسط سرکوفت های آرمین و یاشار که کار را به مسخره 

دنکر  

 :محمد کشانده بودند گفتم

 !خب حاال... ببینم چی می شه... شاید اومدم-

فکری که ذهنم را مشغول کرده بود لحظه ای رهایم نمی 

 ...کرد

انگار با گذشت هر ثانیه در سرم بزرگ و بزرگ تر می شد. 

 یک

 مهمانی که در ترتیب دادنش نقشی نداشتم و کیارش هم به
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 ...واسطه ی یاشاری که جاسوس خودش بود دعوت شده بود

 بهترین مکان برای رو به رو شدن با او بود! می توانستم به

 وسیله

ی یاشار که برای نزدیک کردن ما به هم تالش می کرد 

 مکالمه

 ای را با کیارش شروع کنم... با سیاست صحبت را به فرنام

 بکشانم

د و نیت فرنام را لو بدهم... بی و اطالعاتم در مورد قص

 اختیار

 لبخندی روی لبم نشست... این قسمت از نقشه هم کامل شده



 بود... فقط مانده بود آن تاریخ کذایی... که برای پیدا کردنش

 باید

 !به هر دری می زدم

با رسیدن به خانه معطل نکردم. با لباس به سمت لپ تاپم 

 رفتم

فشم را درمی آوردم آن را و روشنش کردم... در حالی که ک

 به

شارژر زدم... می دانستم ممکن است گشت و گذارم ساعت 

 ها

طول بکشد. با باال آمدن ویندوز سریعا نام الناز سرایی و 

 گزارش
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در مورد سگ های مولد را جست و جو کردم. لیستی بلند و 

 باال

م باز شد. به فاصله ی باز شدن از مطالب ربط و بی ربط برای

 هر

 صفحه سرم را در گوشی ام می کردم و از آن جا هم جست و

 جو

را به شکلی دیگر ادامه می دادم... خیلی زود متوجه شدم که 

 از

 گوگل نتیجه ای نمی گیرم. بیشتر صفحات به مواردی مثل



نژادهای مختلف سگ ها، نحوه پرورش شان و اینکه اصال 

 سگ

اختصاص داده شده بود... مجبور شدم یک بارمولد چیست   

 دیگر

اینستاگرامم را نصب کنم. بالفاصله وارد صفحه ی الناز 

 شدم. به

 ...لیست بلند و باالی کسانی که دنبالشان می کرد نگاه کردم

 آهی کشیدم و مشغول جست و جو شدم. انگشتم را روی

 صفحه

گرهایمی کشیدم و اسامی را از نظر می گذراندم... بازی  

 ...معروف
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خواننده های تازه کار... نویسنده های نامی... رئیس 

 .!..جمهور

شخصیت های خبرساز اینستاگرام... عاقبت به یکی از 

 صفحات

 .حمایت از حقوق حیوانات رسیدم

صفحه را باز کردم... تصاویر را با دقت از نظر گذراندم... 

 بعضی از

اویر دلخراش بود... شغالی که در یک روستا به دار تص

 آویخته



 شده بود... جسد چند بچه گربه در جوی آب... سگ هایی که

 پنجه هایشان با اسید سوخته بود... کم کم حالم بد می شد که

یکی از تصاویر میخکوبم کرد... تصویر سگ ماده ی نحیف 

 و

فتاده نشان الغری را در انباری تاریک با شکمی از ریخت ا

 می

داد... در متن پایین عکس از گزارشی از سگ های مولد 

 نوشته

بود...... در هفته نامه ی معروف (...) نوشته ی الناز 

 . ...سرایی

 قلبم در سینه فرو ریخت... همان گزارشی بود که یاشار

 صحبتش

 .را کرده بود

یک بار دیگر سراغ لپ تاپم رفتم... سایت هفته نامه را باز 

ردمک . 
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الناز سرایی حاال برای آن ها گزارش های نفوذی می 

 ...نوشت

 اما

هیچ بیوگرافی از الناز در سایت موجود نبود. شجاع بود... 

 آن



 قدر

که گزارش هایش را با نام خودش منتشر می کرد اما عاقل 

 تر از

عاتی را بدهدآن بود که در مورد خودش اجازه ی نشر اطال . 

 و مسابقات زیرزمینی را جستMMAدر سایت عباراتی مثل 

 و

 .جو کردم... نتیجه ای نداشت... دستی به پیشانی ام کشیدم

ممکن بود که الناز زمان نوشتن آن گزارش هنوز عضو آن 

 هفته

 نامه نشده باشد؟ شاید نوشتن همان گزارش به سکوی پرتابش

ز آن مجله ی اینترنتی سخیفتبدیل شده... پلی برای رسیدن ا  

 به یکی از مشهورترین هفته نامه ها ... هفته نامه ای که حتی

 ...منی که اهل روزنامه و مجله نبودم هم نامش را شنیده بودم

 . ...شاید هم در این بین جای دیگری مشغول به کار شده
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ود... فردا صبح باید بانگاهی به ساعت کردم... هشت شب ب  

 هفته

 نامه تماس می گرفتم و می پرسیدم آن گزارش در کدام شماره

 ...به چاپ رسیده... کف دست هایم را با هیجان به هم سابیدم

 . ...دیگر چیزی به تکمیل نقشه ام نمانده بود

** 



وضعیت یخچال و مایجتاج غذایی مان نگران کننده به نظر 

 می

به خانه برنگشته بودم و در نتیجه خبریرسید. مدتی طوالنی   

 از

برنج، ماهی و ترشی که مادرم برایمان کنار می گذاشت نبود. 

 از

 طرف دیگر آن قدر درگیر شده بودیم که هیچ کدام برای خرید

 نرفته بودیم... در یخچال به جز رب گوجه فرنگی، پنیر و آلو

بهخورشتی چیز دیگری به چشم نمی خورد. نچ نچی کردم و   

 سمت کابینت ها رفتم که محل نگهداری خوراکی های محبوبم

 بود... اما کابینت ها هم خالی شده بود. احساس کسانی که در

850 

  رقصنده با تاریکی 

 دوران قحطی زندگی می کنند بهم دست داده بود. پوفی کردم

 و از کیفم یک آدامس درآوردم اما همین که آدامس به دهانم

د معده ام به نشانه ی اعتراض قار و قوری کرد. به رسی

 خودم

وعده دادم که اگر آن روز اطالعاتی که می خواستم را به 

 دست

آوردم سفارش چیزبرگر و سیب زمینی سرخ کرده بدهم... و 

 بعد

به خاطر آوردم که آخرین باری که به عشق چیزبرگر از 



 خانه

به ماشینبیرون زدم با کیارش شمس رو به رو شدم که   

 سیاهش

تکیه داده بود... نه... چیزبرگر نه... پیتزا گزینه ی بهتری 

 . ...بود

اما پیتزا در مقابل انگیزه ی اصلی ام به شوخی شبیه بود. 

 فرنام

 متنی بلند باال و طلب کارانه برای گرفتن فایلش نوشته بود. با

 قاطعیتی که در تک تک کلماتش آشکار بود نوشت که ساعت

شب برای گرفتن فایل می آید... انتظارش را داشتم که دوازده  

دیر یا زود سراغ فایل را بگیرد اما همیشه تصور می کردم 

 زمانی
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 که خبری از او شود با هم صحبت و روزی برای دیدن هم

 تعیین

 می کنیم. در نتیجه یک یا دو روز وقت خواهم داشت... اما

اظاهر  

فرنام مرد سازش و مشورت نبود... وقت را خودش تعیین 

 می

 !کرد

فرصت چندانی برای جعل کردن آن فایل باقی نمانده بود... 



 باید

 .کار را یک سره می کردم

 پس گوشی را برداشتم و با هفته نامه تماس گرفتم. طول و

 عرض

 اتاق را می رفتم و می آمدم... با هر بوقی که در گوشم می

 پیچید

 ضربان قلبم باالتر می رفت. با شنیدن صدای مردی که پشت

خط بود ناگهان سرجایم متوقف شدم. به سرعت جمالتی را 

 که

 :در ذهنم مرتب کرده بودم به زبان آوردم
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 الو؟ سالم. خسته نباشید. من برای یه نشریه ی دانشجویی-

استم اطالعاتی در مورد یکی گزارش تهیه می کنم و می خو

 از

 . ... گزارش های شماره های قدیمی تون که

مرد بی آن که کالمی به زبان بیاورد من را به خطی دیگر 

 وصل

کرد. این بار صدای پرانرژی زنی در گوشی پیچید. یک بار 

 دیگر

 :جمالتم را به سرعت کنار هم ردیف کردم و تحویل دادم

من برای یه نشریه ی دانشجویی الو؟ سالم. خسته نباشید. -  



گزارش تهیه می کنم و می خواستم اطالعاتی در مورد یکی 

 از

 .گزارش های شماره های قدیمی تون بگیرم

 :زن با خوشرویی جواب داد

 .بله بفرمایید چه گزارشی مد نظرتون هست-

 دستم را بی اختیار مشت و نگاهم را به نقطه ای روی دیوار

 ثابت

 :کردم. گفتم

- زارشی در مورد برچیده شدن مسابقات زیرزمینی گ MMA 
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بوده... اگه اشتباه نکنم گزارش مربوط به سال نود و نویسنده 

 ی

 .گزارش خانوم الناز سرایی بوده

 زن مکثی طوالنی کرد... مکثی ناخوشایند... می دانستم آن

 طرف

هنش درگیر الناز خط مشغول جست و جو نیست بلکه ذ

 سرایی

 شده... کسی که مدتی می شد گم شده و ناگهان تماس تلفنی

 . ...برای پیدا کردن گزارشی که او تهیه کرده

 :زن یک بار دیگر به حرف آمد. با لحنی جدی گفت

 شما خانوِم؟-



 لبم را به دندان گرفتم. ذهنم را برای پیدا کردن یک نام

 خانوادگی

م ریختم و سریع اولین اسمی که به ذهنمبی ارتباط با خودم به  

 :رسید را به زبان آوردم

 !صادقی-

 که نام خانوادگی استاد راهنمایم بود! زن با همان لحن جدی
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 :گفت

خانوم صادقی... این گزارش توی این مجله چاپ نشده.  -

 خانوم

ما دعوت شدنسرایی بعد از چاپ این گزارش به مجله ی  . 

 :احساس کردم قصد قطع کردن تماس را دارد. پس سریع گفتم

 شما اطالعاتی در مورد جایی که این گزارش رو تهیه کردن-

 . ...دارین؟ که من با اون جا تماس بگیرم و

 :زن با طمانینه گفت

 این گزارش رو خانوم سرایی تو مجله ی .(..) منتشر کردن-

 ....که

ادامه دادبعد از مکثی کوتاه  : 

 که همون سال توقیف شد. در نتیجه فکر نمی کنم امکان ... -

 . ...تماس گرفتن با

 :بی اختیار وسط حرفش پریدم و با تعجب گفتم



 به خاطر این گزارش؟-

 :زن با لحنی معنی دار گفت
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 !اطالع ندارم! روز خوش خانوم صادقی. موفق باشین-

دهانی نیمه باز گوشی را پایین آوردم. پس الناز از آن مجلهبا   

 یا ی

نترنتی جدا شده بود... برای یک مجله ی معروف گزارش 

 تهیه

می کرد و با گزارش بعدی که در مورد آن مسابقات منتشر 

 کرد

 موجب توقف شدن مجله شد... البته این حرفی نبود که آن زن

درستی حدسم را تایید می به زبان آورده باشد اما لحن کالمش  

کرد. گوشی را به لبم تکیه دادم و به فکر فرو رفتم... حاال 

 می

 دانستم که آن تشکیالت در سال نود و مدتی بعد از جدا شدن

کیارش، یعنی بعد از تیر ماه، برچیده شده... الناز گزارش را 

 به

 فاصله ی چند وقت از برچیده شدن تشکیالت تهیه کرده بود؟

فاصله ی زمانی گزارش به چاپ رسیده بود و چه قدربا چه   

 طول

 کشیده بود تا توقیف شود؟ متوجه شدم که امکان ندارد بتوانم



 .تاریخ دقیق آن اتفاق را پیدا کنم
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 باید پیش خودم اعتراف می کردم با وجود این که به خواندن

ن عالقه ای نداشتمگزارش های این چنینی کوچک تری  

 کنجکاو

بودم گزارشی را که موجب توقیف مجله شده بود بخوانم... 

 الناز

 چی کار کرده بود؟

 آهی کشیدم و روی صندلی نشستم. گوشی را با بی حوصلگی

 روی میز پرتاب کردم. دستم را زیر چانه زدم و با خودم فکر

 کردم

"اگر فایل فرنام را با تاریخی مثل  ل نودنیمه ی دوم سا  جعل "

کنم تا چه حد می تواند باور پذیر باشد. تاریخ هایی که 

 کیارش

 برای فایل هایش انتخاب می کرد گاهی دقیق و با ذکر ساعت

 . ...بود... گاهی کلی تر

دو انتخاب بیشتر نداشتم... یا باید دست خالی با فرنام رو به 

 رو

و می شدم، می گفتم هنوز فایل ها را بازیابی نکرده ام 

 امیدوار
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 می ماندم که آن دالل اطالعات قدیمی و غیرقابل اعتماد

 برخورد

 متمدنانه ای نشان دهد... یا می توانستم ریسک کنم و با همین

 . ...اطالعات فایلی گمراه کننده بسازم

آهی کشیدم و با شک و تردید لپ تاپم را روشن کردم. 

 انتخاب

اه دوم بود... و باید دعا می کردم که خشم فرنام از من ر

 دست

 . ...پیدا نکردن به فایلش به سمت کیارش نشانه برود... نه من

** 

از شدت استرس روی پا بند نبودم. دست هایم را با نگرانی 

 به

 هم

 :مالیدم و با صدایی که ناخواسته باال رفته بود گفتم

 خب... نظرت چیه؟-

نه اش کشید. نگاهش را از صفحه ی لپراحیل دستی به چا  

 تاپم

 :گرفت و گفت
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 ...شبیهه... به فایل الناز که نشونم دادی شبیهه-

 نفسی عمیق کشیدم... اما ذهنم در چشم به هم زدنی هزار و



 یک

 احتمال برای شکست خوردن نقشه ام ساخت که تک تک شان

ر ختم می شد. دستم را به قفسه ی سینه امبه نتایجی فاجعه با  

 فشردم... چرا که حس می کردم کم مانده قلبم از سینه بیرون

 :بزند. گفتم

 ادبیاتش چطور؟ نوشتارش شبیهه؟-

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 این چهار تا کلمه ادبیات محسوب می شه؟ فقط نوشتی-

 پرونده

ن و فایلهای نیمه دوم سال نوِد مظنون به شماره ی فال  

 تکمیلی

 . ...به شماره ی فالن همچنان در دست بررسی ست

 :هول زده گفتم
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 خب به نظرت چی بنویسم؟ دلم می خواست یه جوری-

 بنویسم

 .که دوباره این پرونده ها باز شده اما به نظرم تصنعی اومد

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

- مین خوبه! منظورم اینه که بعیده به جمله بندیتنه... ه  

 !مشکوک شه. چیزی که شک برانگیزه کل قضیه ست

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم



 !مرسی از قوت قلبی که می دی-

در همین موقع گوشی موبایلم زنگ زد. نام فرنام روی 

 صفحه

 افتاده بود. نفس در سینه ام حبس شد. قبل از اینکه انگشتم به

فحه حرکت کند راحیل از جایش بلند شد و گفتسمت ص : 

با اولین زنگ جوابش رو نده! یه وقت فکر نکنه خیلی -

 شخص

 !مهمیه و همه منتظر تماسشن

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

 دوستم نیست که تو گیر و دار قهر و آشتی باشیم... مسئله-
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 !کاریه

باال و پایین پریدن های راحیل تماس را جواب و برخالف 

 .دادم

 :صدای آشنای فرنام به گوشم رسید

 .شراره... من رسیدم. پایین خونه منتظرتم-

نگاهی به ساعت کردم... هنوز یک ربع به دوازده بود! با 

 دیدن

 ساعت احساس کردم استراتژی پیشنهادی راحیل چندان هم

 بی

کردم خالی از هیجان وراه نیست. با لحنی که سعی می   



 اضطراب

 :باشد گفتم

جدا؟ زودتر از دوازده منتظرتون نبودم. تا یه ربع دیگه می -

 یام

 .پایین

و تماس را قطع کردم. راحیل دست به کمر زده و با اخم 

 نگاهم

 :می کرد. با عصبانیت گفت
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- .. ولی بعد دقیقاتو همیشه اولش با من مخالفت می کنی.  

 کاری

 !رو می کنی که من بهت گفتم

 به زحمت جلوی خنده ام را گرفتم. به سمت لپ تاپم رفتم و

 فلش مموری را برداشتم. آن را در کیف پولم جا دادم و کیف

 پول

را در یک کیف کوچک رودوشی گذاشتم. شال مشکی رنگی 

 به

 :سر کردم و نگاهم را به راحیل دادم. گفتم

- تا کمتر از یه ساعت دیگه باید ببینمت... امیدوارم  قاعدتا

 اون

 موقع یه گام برای خالص شدن از شر این دو نفر جلو رفته



 .باشیم

 :راحیل دست هایش را با اضطراب در هم قفل کرد و گفت

 . ...امیدوارم-

 لحظه ای در سکوت به هم نگاه کردیم. راحیل با نگرانی کف

 یک
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 :دست را پشت دست دیگرش کشید و گفت

این ماجرا رو هر طور که می تونی تمومش کن شراره... -

 که

 .برگردیم سر اون زندگی خسته کننده و یکنواخت قبلی مون

 خنده ای تلخ سر دادم... سرم را به نشانه ی تایید حرفش تکان

 :دادم و گفتم

 .آره... این کاریه که باید بکنیم-

عمیق کشیدم و با دست هایی مشت شده به سمت در نفسی  

 :رفتم. راحیل از پشت سر زمزمه کرد

 !موفق باشی-

پا به کوچه گذاشتم و چشمم به لندکروز فرنام افتاد که با 

 چراغ

هایی روشن درست جلوی خانه پارک بود. بی اختیار نگاهم 

 را

 از



 یک سمت کوچه گرفتم و به سمت دیگر دادم... آن وقت شب

یچکس آن دور و بر نبوده ... . 

نمی دانم دمای هوا چند درجه افت کرده بود یا من از درون 

 یخ
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 زده بودم. همیشه حس می کردم تغییر فصل در تهران مستقل

 از تقویم عمل می کند... آب و هوای فصل قبل تا اوایل فصل

 بعد

در روزی که تاریخ آن هیچگاه ادامه پیدا می کرد و ناگهان 

 قابل

 تشخیص نبود با تمام قدرت وارد فصل بعد می شدیم. مثل

 زمستان که به بهار مجال شکوفایی نمی داد... و مثل آن شب

 که

 . ...انگار ناگهان پاییز سر رسیده بود

باد با تمام قدرت می وزید، خاک را از آسفالت ترک خورده 

 ی

چشم هایم شلیک می کرد. با کوچه بلند و مستقیم به سمت  

 چشم هایی تنگ شده و دستی که برای محافظت از چشم هایم

 .باال آمده بود به سمت ماشین دویدم

 .نگاهم را به فرنام دادم که با لبخندی کمرنگ نگاهم می کرد

 تی



 شرت آستین کوتاه آبی کاربنی خوش رنگی به تن داشت. از
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 ذهنم گذشت همیشه لباس های روشن یا رنگی می پوشد... در

 .حدی که او را حتی با لباس مشکی نمی توانستم تصور کنم

 :فرنام با لحنی معنادار گفت

 !مشتاق دیدار خانوم امانی-

 نفسی عمیق کشیدم و چیزی نگفتم. روی صندلی به سمتم

 :چرخید و با لحنی صمیمانه گفت

- نکرد؟ توقع داشتم خودت زودتر قرارمون دست پاچه ت که  

فایل ها رو پیدا کنی و بهم خبر بدی... اما ظاهرا قول و 

 قرارمون

 .فراموشت شده بود

 :برخالف او با لحنی رسمی گفتم

 فراموشم نشده بود و دست خالی هم نیومدم اما اگه نگاهی به-

 فایل تون بندازین متوجه می شین به چه دلیل بالفاصله

 خبرتون

 .نکردم

 اخمی ظریف روی پیشانی اش نشست. دست در کیفم کردم و
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 فلش را بیرون کشیدم. مکثی کرد و نگاهی مشکوک به فلش

مموری انداخت. کمربندش را باز کرد و به سمت صندلی 



 عقب

 بیرون کشید. با اخمی کهOTGچرخید. از کیفش یک کابل 

 هر

فلش مموری را به گوشی موبایلش لحظه عمیق تر می شد  

 وصل

کرد. با چهره ای بی حالت حرکاتش را زیر نظر گرفته 

 ...بودم

 سعی کردم اخم نکنم، نگاهم را ندزدم و انگشت هایم را هم به

 هم قالب نکنم. نباید هیچ نشانه ای از اضطراب و ترس نشان

 می

 .دادم اما قلبم در دهانم بود

شی موبایلش خیره ماند و بعدفرنام برای چند لحظه به گو  

 :پوزخندی زد. پیش دستی کردم و با همان لحن جدی گفتم

 ارجاع داده به دو فایل دیگه... شما گفتین فایل های یک سال-

اخیر رو برداریم اما ظاهرا چیزی که دنبالش می گردین 

 قدیمی
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مکنه اطالعات کامل تویتره. البته به شخصه فکر می کنم م  

 اون

 دو فایل هم نباشه... ممکنه با دسترسی به اون فایل ها هم

 ببینین



 که اطالعات رو بین چند فایل دیگه پخش کرده تا مطمئن بشه

 ...با لو رفتن یه سری از فایل ها تمام اطالعات فاش نمی شه

 .یعنی... هر آدم عاقلی این کار رو می کنه

 :فرنام زمزمه وار گفت

چطور ممکنه از سال نود جمع کردن اطالعات رو شروع -

 کرده

 باشه؟

 :بعد رو به من کرد و گفت

 ...این قضیه مشکوکه! اون اتفاق سال نود برای کیارش افتاد-

 اون

 سال درگیر جراحی های دستش بود. چطور ممکنه تو اون

 شرایط
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 اطالعات جمع کرده باشه؟

 ضربان قلبم باالتر رفت... به حساس ترین قسمت نقشه ام

 رسیده

بودم... جایی که دیگر مهارت های کامپیوتری ام به کارم 

 نمی

 آمد... باید به مهارت های کالمی ام تکیه می کردم و او را به

 .جهتی که می خواستم می کشیدم

 :شانه باال انداختم و با بی اعتنایی گفتم



- ات ندارم که بتونم برای تحلیل این اتفاق هامن انقدری اطالع  

 ...بهتون کمکی کنم. نمی دونم شما دنبال چی می گردین

 یادمه

 فرنوش دنبال فایل های قدیمی بود. شاید فایل شما هم توی

 اون

محدوده زمانی باشه. شاید کیارش این اطالعات رو سال نود 

 به

رسی پیدادست نیورده باشه... ممکنه سال ها بعد بهشون دست  

کرده باشه اما چون زمان اون اتفاقی که در موردش نوشته 

 سال
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 .نود بوده به این تاریخ ذخیره ش کرده

 نگاهم را مستقیم به چشم های فرنام دوختم که لب هایش را

 به

 :هم می فشرد. گفتم

- بهشاید اصال همین زخمی شدنش انگیزه ی کشیده شدنش   

 این مسیر شده باشه. شما گفتین که یه تیمی بودن که

 اطالعات

الزم در مورد مبارزها، شرط بندها و تماشگرها تهیه می 

 .کردن

 شاید کیارش بعدها دنبال دلیل اتفاقی که براش افتاد رفت و



 برای

اینکه پی به حقیقت ببره به اطالعات خاصی در مورد یه 

 سری

 از

د فایل های قدیمیش رو خودشافراد احتیاج داشته. شای  

نساخته... با تاریخ درست ثبتش کرده اما اونا رو از یه نفر... 

 مثال

 .یکی از اعضای اون تیم دزدیده
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 با این حرفم رگی روی پیشانی اش برجسته شد که پیش از آن

 نمی دانستم وجود دارد... پیش از آن حتی تصور عصبانی

 شدن

 فرنام را هم نمی توانستم بکنم. صورتش پیش چشمم رنگ

 عوض

 می کرد... قرمز می شد. دست از تحریکش برنداشتم و ادامه

 :دادم

یادمه فرنوش می گفت که هیچ هکر معروفی حاضر نمی -

 شه

اطالعات کیارش رو هک کنه اما چرا؟ ماجرای دزد و شاه 

 دزده؟

زمانی کاری رو به نظر من احتمالش هست که خودش یه 



 کرده

 .باشه که ما باهاش کردیم

 :فرنام با صدایی دورگه غرید

 !کثافت-

ابروهایم روی پیشانی باال پرید... کی؟ من یا کیارش؟ فرنام 

 یک

 دستش را روی فرمان ماشین گذاشت و به سمت پنجره ی
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گاه من بهکنارش چرخید تا خشمش را مخفی کند اما ن  

 دستش

 بود که روی فرمان مشت شد... چنان فرمان را محکم در

 مشتش

 می فشرد که انگشت هایش سفید شده بود. من دست بردار

نبودم... نگاهم را به دوردست ها دادم و با لحنی آهسته، 

 انگار

 که

 :به فکر فرو رفته باشم، گفتم

- نه... شاید... شاید با تمام اطالعات مهمش این کارو می ک

 تازه

داره این قضیه برام روشن می شه... آره... ممکنه... مثال 

 فایل



 بابای

 فرنوش! اونم ممکنه بین چند فایل پخشش کرده باشه. دزدیدن

 کل اون فایل ها زمان زیادی می بره اما اگه کسی شماره ی

 فایل

یا زمانش رو داشته باشه می تونه اطالعات خودش رو پیدا 

 .کنه

اطالعات رو بین چند فایل پخش کنه تا با لو پس بهتره که  
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 رفتنش ضرر جبران ناپذیری نکنه. شاید وقتی فایل رو کامل

 می

 کنه که فروخته باشدش یا پرونده بسته شده باشه. فایل هایی

 که

 من دیدم و کامل بودن همه پرونده های بسته شده بودن... به

الناز جز... فایل ... . 

 :فرنام با همان صدای دورگه گفت

 تا فردا صبح می خوای نظریه بدی؟-

نگاهم را از دوردست ها گرفتم و به او دادم. با لحنی طلب 

 کار

 :گفتم

 !خودت نظرم رو خواستی-

 مکثی کردم و بعد... متوجه شدم که نه! نظرم را نپرسیده. بی



م چرخید وتوجه به مکث و تردید من، هیجان زده به سمت  

 :گفت

گوش کن شراره! ما باید سریع تر کاری کنیم. همون طور -

 که
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 خودت گفتی کیارش داره به حساب تک تک کسایی که ربطی

به اون مسابقات داشتن می رسه. به مرور زمان از تک تک 

 شون

دشمن اطالعاتی پیدا کرده و در یه موقعیت مناسب به رغیب،  

هاشون یا مقامات فروخته. هر اثری که از ربط خودش به 

 اون

 . ...ماجراها وجود داشته رو از بین برده... مثل الناز

با حالتی گیج و ویج نگاهش کردم. از بین برده؟ فعل در 

 زمان

 گذشته؟ فرنام چیزی از الناز می دانست که به ما نگفته بود؟

 هول

ویم که با اشاره ی دست زده دهان باز کردم تا چیزی بگ

 متوقفم

 :کرد و گفت

ما باید یه بار دیگه کارمون رو تکرار کنیم. این بار با یه -

 نقشه



 ی

حساب شده که مو الی درزش نره. این بار باید تمام 

 اطالعاتی

که داره رو بیرون بکشیم... توی چند نوبت... ذره به ذره 

 تخلیه

 ی
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 .اطالعاتیش کنیم

 ...قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند. دیوانه شده بود؟ نه

 دالل

 قدیمی اطالعات به شهر برگشته بود. دیده بود که در غیابش

 کیارش با ایده ی او، شغل او چه کرده و چه امپراطوری

 ...ساخته

 حاال می خواست آن چه را که کیارش ازش دزدیده پس

 ...بگیرد

... در چند نوبت... و ذره ذرهشغلش را ... . 

 :خودم را روی صندلی به سمت در کشیدم و گفتم

 کار من تموم شده. مشکل من نیست که در مورد تاریخ اون-

 فایل ها اشتباه کرده بودی. مطمئنا تو انگیزه ی خوبی برای

 کارت

 داری اما هیچ دلیل نداره که من خودم رو درگیر این قضیه



 .کنم

را با زبان تر کرد و گفتفرنام لبش  : 
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 اون معامله تموم شده شراره... دارم از یه قول و قرار جدید-

 باهات

 . ...حرف می زنم. از یه معامله ی دیگه

 :دست هایم را باال گرفتم و گفتم

 هیچی توی دنیا وجود نداره که بخوام با یه همچین کار-

ش کنم... فکر می کنم بهتر باشه که من خطرناکی معامله  

 ...برم

. 

 :فرنام نفسی عمیق کشید و گفت

 . ...چرا وجود داره-

 :لبخندی عجیب روی لبش نشست و ادامه داد

 .کمکت می کنم قاتل ریحانه رو پیدا کنی-

 خون در رگ هایم یخ زد... با ناباوری به او نگاه کردم. می

 ...دانست

پیدا نکرد، نفهمید را کشف کردهآن چه را که کیارش شمس   
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 بود. آن را مثل برگی برنده برای خودش نگه داشته بود تا آن

 شب کذایی... سرم به دوران درآمد. چشم هایم را بستم و سرم



 :را به دستم تکیه دادم. زیرلب گفتم

 نامرد-

ک ضربه ی کاری و منظورم فقط و فقط به فرنام بود... با ی

 از

 میدان به درم کرده بود. منی را که مصمم بودم این ماجرا را

 تمام

کنم برای کسری از ثانیه به شک و تردید واداشته بود. چند 

 بار

 ...نفسی عمیق کشیدم. پلک های داغ کرده ام را به هم فشردم

 :خودم را پیدا کردم. سرم را بلند کردم و گفتم

- ی اطالعاتش توی یه منبع، اونمعملی نیست. قطعا همه   

 گوشی

 موبایلش، نیست. چند تا مهمونی می خوای بگیری؟ چند بار

 می
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 خوای یه نفرو به دزدی وادار کنی و گردن یه پیشخدمت

 بندازی؟

 :فرنام پوزخندی زد و گفت

- واین نقشه ی تو و فرنوش بود... نه من! کیارش راه حل ر  

 خودش

 جلوی دست مون گذاشته. چرا ازش استفاده نکنیم؟ مگه نمی



 خواست باهات دوست شه؟

با خشم نگاهش کردم. لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم... 

 به

 سختی جلوی خودم را می گرفتم تا دهان باز و بد و بیراه

 نصیب

 او، فرنوش و یاشار نکنم. با دیدن صورت خشمیگنم خنده ای

داد. شانه باال انداخت و گفتکوتاه سر  : 

 من و فرنوش با هم خیلی صمیمی هستیم و... فرنوش هم با-

 یاشار! خودم هم وقتی شنیدم خیلی تعجب کردم. قطعا یه

 بخشی
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 از نقشه ی کیارشه... برای رسیدن به چی رو هنوز نمی دونم

 . ...ولی

. با صدایی که از عصبانیت میخشم در وجودم شعله کشید  

 لرزید

 :گفتم

 آهان! تعجب کردین چون کیفیت الزم برای این که توجه-

 ایشون

 رو جلب کنم نداشتم؟

 :دستی به پیشانی اش کشید و با خنده گفت

 !از دست شما دخترا-



 نگاهش را مستقیم به من داد و در حالی که سخت تالش می

 :کرد تا خنده اش را کنترل کند، گفت

 چرا بدترین برداشت ممکن رو از حرف آدم می کنین؟ اصال-

 منظورم همچین چیزی نبود. تا جایی که من می دونم اتفاقا
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 کیارش در این زمینه آدم غیر قابل پیش بینیه. با دخترهای

 جور

واجوری رفت و آمد داشته... با دخترهای پولداری مثل 

 ...فرنوش

با دخترهایی معمولی از خانواده های متوسط... با بچه 

 خرخون

های نخبه، با این ادم های از هفت دولت آزاد... حتی یه بار 

 با

 . ...یکی از این سلبریتی های معروف که

 :با بی حوصلگی وسط حرفش پریدم و گفتم

 خب! واقعا ساعت دوازده شب آخرین کاری که دلم می خواد-

حرف زدن از روابط عاشقانه جناب بهش مشغول باشم 

 !شمسه

 :فرنام پوزخندی زد و گفت

 عاشقانه؟ کیارش؟ بعید می دونم... دلیل این دوستی های-

 عجیب و غریبش یا این بوده که دنبال چیز خاصی می گشته،



 مثل فرنوش که دنبال نزدیکی به پدرش بوده... یا آدمی هست

می خواد... یا می که هنوز نمی دونه از بودن با یه دختر چی  

 دونه
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 ...چی می خواد و نمی دونه کجا پیداش کنه. در مورد تو اما

 مطمئن باش که با توجه به توانایی هات قصدش یه چیزی تو

 مایه های گزینه اوله. برام جالبه که هیچ کنجکاوی نداری که

ت بودم برای پیدابدونی دنبال چی می گرده... من اگه جا  

 کردن

 .قصدش حداقل باهاش بیشتر رفت و آمد می کردم

سری به نشانه ی تاسف تکان دادم. کیارش اساسا چنین 

 قصدی

 نداشت! این حرفی بود که برای همراه کردن یاشار با خودش

 زده

 بود... چرا که این تنها انگیزه ی ممکن برای نزدیک شدن و

. و فرنام این را نمی دانست. اطالعات گرفتن از یاشار بود..

 فرنام

 :ادامه داد

بعد از ماجرای دستش یه کم عجیب و غریب شد... -

 روابطش با

 پدر و مادرش، دوست و آشنا هم یه کم سرد شد. آدم فکر نمی



 کنه این چیزها به هم ربط داشته باشه اما انگار اشتیاقش که
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ُمرد، احساست و عواطفش هم به کلی فلج شدبرای مبارزه  . 

 زمانی

 که فرنوش می خواست باهاش دوست شه هم این تذکر رو

 بهش

دادم که از جانب کیارش توقع عشق و عاشقی نداشته باشه. 

 از

مردی که عشقش به چیزی رو اون طور از دست داده نمی 

 شه

 . ...انتظار داشت که یه بار دیگه با تمام وجود عاشق شه

 سرش را به سمت جلو چرخاند و خنده ای آهسته سر داد. با

 :بداخالقی گفتم

 کجاش خنده داره؟-

 :سری تکان داد و گفت

هیچی... فقط... فکر نمی کردم یه روزی دختری پیدا شه -

 که با

 وجود وضع مالی، موقعیت شغلی و قیافه ی کیارش حاضر

 نباشه

 .باهاش دوست شه
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 :نیم نگاهی بهم کرد و ادامه داد

 حتما االن می خوای بگی که من شبیه دخترهای دیگه-

 !نیستم

 :گفتم

 مگه دخترهای دیگه چشونه؟ هیچ وقت فکر نکردم تافته ی-

 جدا

 بافته م ولی معتقدم هیچ دو تا آدمی شبیه هم نیستن... چه

 برسه

دمایی که از اینبه اینکه تمام دخترهای دنیا شبیه هم باشن! آ  

 حرفا می زنن و فکر می کنن یه عده به خاطر جنسیت شون،

 سال تولد یا ملیت شون شبیه همن انسان شناسی سطحی

 ...دارن

 که فکر می کنن با شناختن دو تا نمونه می تونن نتایجش رو

 به

 .میلیون ها نفر تعمیم بدن
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یم ناگهان چنان سنگین شد که فرناماحساس کردم حرف ها  

 جا

 خورد... نتوانست جمالت را پشت هم برای جواب دادن بهم

 ردیف

کند و بهت زده نگاهم کرد... ظاهرا حمله ی کالمی ام 



 کارساز

 !بود

با عذاب وجدان سرم را به سمت دیگری چرخاندم و فکر 

 کردم

 که خودم هم گاهی از این حرف ها می زدم... مثل اینکه

 پولدارها

فکر می کنند همه چیز با پول خریدنی ست. البته این طرز 

 فکر

 به زمانی برمی گشت که با پولدارهایی مثل فرنام و کیارش

 آشنا

 نشده بودم... حاال چشم هایم بازتر شده بود و می دیدم دیگران

 چه قدر در مقایسه با این دو نفر شریف بودند. آهی کشیدم و

 :گفتم
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در هر صورت... امیدوارم شما یه نفر دیگه رو پیدا کنی -

 که به

 درد این کار بخوره. من خوشم نمی یاد اجازه بدم شما از یه

 طرف

 .و جناب شمس از طرف دیگه به صورت همزمان بازیم بدین

برخالف تصورم فرنام اصرار نکرد. نگاهش را به کوچه داد 

 و



 :گفت

- یلی زود نظرت عوض می شه. به خصوص وقتیمطمئنم خ  

 بفهمی قاتل ریحانه اون بیرون آزادانه می گرده و با کارهاش

 .قربانی های دیگه ای به جا می ذاره

 نگاهی نفرت بار حواله اش کردم که آن را با لبخندی عجیب

پاسخ داد... مردک کثیف! نقطه ضعف من را از ماجرای 

 الناز

ن را علیه ام استفاده می کرد. بی هیچفهمیده بود و حاال هم آ  

 حرفی از ماشین پیاده شدم. با دست هایی مشت شده خودم را

 به خانه رساندم و سعی کردم قلبم را که در سینه آرام و قرار

 .نداشت نادیده بگیرم
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اما آن شب با خاموش شدن چراغ های خانه با چشم های باز 

 به

 هاله ای از اشیای اتاقم زل زدم... با چشم هایی باز و وحشت

 ...زده

گوشم از صدای بلند ضربان قلبم پر شده بود... تا خود صبح 

 از

 این پهلو به آن پهلو شدم و به مردی فکر کردم که حتی در

 ناممکن ترین رویاهایم هم نمی دیدم که بتوانم گیرش

 ...بیاندازم



حساس ترین مسئله ای ممکن را پیشفرنام دانسته و ندانسته   

 .کشیده بود

با خودم فکر کردم اگر کسی بهم پیشنهاد می داد که به 

 صورت

 قطعی می توانم به محمد برسم یا قاتل ریحانه را به سزای

 عملش

برسانم باز هم گیج می شدم... باز هم وسوسه می شدم تا 

 گزینه

 .ی دوم را انتخاب کنم
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 یا من نمی دانستم عشق چیست... یا کسانی که می گفتند

 عشق

 ...به تمام احساسات بشری پیروز است نفرت را نمی شناختند

. 

****** 

 راحیل لیوانی نسکافه برایم روی میز گذاشت و رک و پوست

 :کنده گفت

 .به نظرم بهتره خط چشمت رو پاک کنی-

ویدیوهای آموزِش آرایشاین هم نتیجه ی یک ساعت زحمتم!   

 یوتیوب هم به کارم نیامده بود. چسب نواری را از گوشه ی

 چشمم کندم. چطور توانسته بودم با وجود این چسب ها باز هم



 خط چشمم را تا این حد کج و ناهماهنگ بکشم؟ آهی کشیدم

 و پاک کننده ی آرایش چشمم را به پنبه زدم. جرعه ای از

م آورده بود نوشیدم و گفتمنسکافه ای که راحیل برای : 

 ...مامانم همیشه می گفت آرایش کردن فقط تمرین می خواد-

 خدا شاهده هشت ساله که دارم خط چشم کشیدن رو تمرین
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 .می کنم ولی هنوزم از پسش برنمی یام

 راحیل خنده ای خرناس مانند سر داد و روی تختخوابم دراز

. چینی به بینی ام انداختم و گفتمکشید : 

 یه شکالتی، شیرینی، کوکی چیزی نداریم با این نسکافه-

 !بخوریم؟ همین طوری خشک و خالی نمی شه که

 :راحیل چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 نسکافه؟ خشک؟-

 :دستی به گلویم کشیدم و گفتم

 یه چیزی باید باشه که این نسکافه رو از گلوم بشوره و پایین-

رهبب ! 

 راحیل لبش را به دندان گرفت تا جلوی خنده اش را بگیرد. با

 :لحنی کنترل شده گفت

 !نترس! می ره پایین... با ساقه طالیی میکسش نکردم که-

یک بار دیگر پرایمر سایه چشمم را پشت پلکم زدم. نگاهم را 

 از



 :آینه به راحیل دادم که با گوشی موبایلش سرگرم بود و گفتم
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 !بجنب دیگه راحیل! مهدی می رسه ها-

 :راحیل بی آن که نگاه از گوشی موبایلش بگیرد گفت

 !رسیده! پایین منتظره-

با تعجب به سمت راحیل چرخیدم. با صدایی که بی اختیار 

 باال

 :رفته بود گفتم

 رسیده؟ مگه نگفتیم هشت؟-

تیک تای ابرویش را باال انداخت و گف : 

 . ...تو گفتی هشت! من گفتم هفت-

 :چشمکی زد و ادامه داد

 !گفتم یه کم اون پایین منتظر بمونه و ادب شه-

 و خنده کنان از جایش بلند شد. با تنبلی به سمت اتاقش رفت

 تا آماده شود. یک بار دیگر به سمت آینه چرخیدم. هرچه به

ترساعت هشت شب نزدیک تر می شدیم ضربان قلبم هم باال  

 می

 رفت. کم کم چنان مضطرب می شدم که آرایش کردن با آن
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دست های لرزان برایم غیر ممکن می شد. با هزار زحمت 

 سایه



 ی دودی ساده و آبرومندانه ای کشیدم. با یک رژ زرشکی

 آرایشم

 را تکمیل کردم و بعد از چند ساعت تالش بی وقفه نفسی

 راحت

 .کشیدم

 نیم تنه ی آف شولدر مشکی رنگم را که آستین های پفی

 داشت

 به تن کردم. با وسواس دست هایم را باال بردم و پایین آوردم،

 چرخیدم و با دقت نیم تنه را بررسی کردم تا مطمئن شوم در

تمامی حاالت و شرایط روی کمر دامن سفید رنگم می ایستد 

 و

ه ام انداختم و مانتو، کیف وباال نمی پرد. شالم را روی شان  

 کفش

 .های پاشنه بلند مشکی رنگم را برداشتم و از اتاق بیرون زدم

 در حالی که مانتویم را تن می کردم نگاهی به اتاق راحیل
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انداختم. یک پیراهن ساده و کوتاه مشکی رنگ به تن داشت 

 که

جز او به تن هیچکس برازنده نبود .! 

 :اشاره ای به لباسم کردم و گفتم

 احساس کردم این لباس تپلی ام رو کامال مخفی کرده! موافق-



 نیستی؟

 :راحیل لبخندی زد و گفت

 .آره! بهت می یاد-

 و خنده کنان لپم را کشید. با اخم دستی به لپ دردناکم

 .کشیدم

 با خودم فکر کردم مشکلش با مزایای تپلی، یعنی لپ هایم،

 چی

بود. با حرکت سر اشاره ای به موهای بلندم که روی یک 

 شانه

 :رها کرده بودم، کرد و گفت

 موهاتو بپیچی بهتر نمی شه؟-

 :با اضطراب اشاره ای به ساعت دیواری اتاقش کردم و گفتم
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 !دیر شده! دیگه وقت این کارها رو نداریم. زود باش-

گی آشکاری کفشش را پوشید و گفتبا بی حوصل : 

 شمس ده دقیقه ی اول مهمونی فرار نمی کنه! مهدی هم که-

 !مشکلی نداره... منتظر می مونه

 و با بدجنسی خندید. تماس های پشت سر هم مهدی با گوشی

 راحیل اما نشان می داد که آن چه منتظر نگهش داشته

 دستورات

 !جناب شمس است، نه صبر و حوصله



بعد از اینکه راحیل راضی شد دست از حرص دادنعاقبت   

 مهدی

 بردارد از خانه بیرون زدیم. زمانی که پا به کوچه گذاشتیم

 چشم

 مان به توسان سفید رنگ مهدی افتاد. راحیل پوزخندی زد و

 زیر

 :لب گفت
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- روتا وقتی بهش احساسی داشتم دنبالم نمی اومد... طرح   

 بهونه

می کرد و دور و بر دانشگاه قرار می ذاشت. حاال نگاهش 

 !کن

 :آهسته گفتم

 اون زمان تو رو توی مشتش داشت. االن می دونه که تو-

 تمایلی

به این ارتباط نداری ولی مجبوره که دستورات کیارش رو 

 مو به

 مو اجرا کنه. برای همین باید بیشتر از قبل از خودش مایه

 .بذاره

که سوار ماشین شدیم فهمیدیم مهدی قصد ندارد این زمانی  

 دستورات را با خوش اخالقی اجرا کند! از آینه ی جلو نگاهی



 تند

 :و تیز به من انداخت و گفت

شراره خانوم! ماشاال! همیشه حاضر شدنت این قدر طول -

 می

 کشه؟
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مربندش را بست و با با دهان باز نگاهش کردم. راحیل ک

 لحنی

 :سرد گفت

 .شری از یه ساعت پیش حاضره! کار من طول کشید-

 مهدی با چشم هایی که از شدت تعجب گشاد شده بود نگاهی

 به سر تا پای راحیل انداخت. نتوانست خودش را کنترل کند و

 با

 :لحنی تند گفت

 دقیقا معطل کدوم قسمتش شدی؟ میزانپلی موهات یا سایه-

 ی

جیت؟خلی  

 و اشاره ای به موهای کوتاه راحیل و صورت همیشه بی

 آرایشش

 :کرد. راحیل به خونسردی نگاهش کرد و گفت

 داشتم بازی می کردم. زنگ که زدی یادم افتاد مهمونی-



 .دعوتیم
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 .دیگه تا حموم برم و سرم رو خشک کنم طول کشید

 :صدای مهدی باال رفت

 !یادت رفته بود؟-

و بعد نفسش را با خشم بیرون داد. با عصبانیت پایش را 

 روی

 پدال گاز فشرد و ماشین از جا کنده شد. سرم را پایین انداختم

 و سعی کردم تا جای ممکن خودم را پشت صندلی مهدی

 پنهان

 کنم... تا از آینه نبیند که از خنده منفجر شده ام! باید اعتراف

حیل در حرص دادن مهدی کامال موفق عملمی کردم که را  

 می

 .کرد

در راه یک کلمه هم حرف نزدیم. حتی آهنگ هم گوش 

 .ندادیم

 صدای نفس های تند و بی نظم مهدی آن قدر بلند بود که

 باعث
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 می شد من و راحیل هر چند دقیقه یک بار نگاهی بهم

 بیاندازیم،



گردانیم و به سختی جلوی خنده یمان را بگیریماز هم رو بر . 

 نمی

 دانم صدای نفس های مهدی همیشه آن قدر بلند بود یا فقط

 !زمانی که از شدت خشم رو به انفجار بود

زمانی که به خانه ی یاشار رسیدیم خودمان را معطل مهدی 

 که

ماشین را پارک می کرد، نکردیم. راحیل در آسانسور رو به 

 من

فتکرد و گ : 

 .قالش گذاشتیم! انگار مثال راننده ی اسنپی چیزی باشه-

 عصبانی

 !می شه... می یاد باال آبروریزی راه می اندازه

 :با بدجنسی گفتم

 !اگه چیزی گفت تو صورتش بخند که بیشتر حرص بخوره-

در همین موقع درهای آسانسور باز شد. صدای موزیک 

 گوشم را
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پر کرد. در باز بود و صدای خنده و هیاهوی مهمان ها به 

 گوش

 می رسید. در را هل دادم و با قلبی بی قرار در سینه ام وارد

 خانه



 شدم. یاشار و آرمین صندلی ها را دور تا دور خانه چیده و

 فرش

 ها را جمع کرده بودند. چراغ ها هنوز روشن بود و رقص

 نورهایی

نه به چشم می خورد هر از گاهی که گوشه و کنار خا

 چشمکی

می زدند و اظهار آمادگی می کردند. دور تا دور میز 

 ناهارخوری

 شمع چیده شده و روی آن سینی های فینگرفود و مزه به

 چشم

می خورد. امیدوار بودم که یاشار در این زمینه کم کاری 

 نکرده

 !باشد

جایشان عده ی قابل توجهی از مهمان ها رسیده بودند و سر 

 با

 صدای آهنگ سر و دستی تکان می دادند. ظاهرا هنوز یخ

 مجلس
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 باز نشده بود. شالم را از سر کشیدم و روی دستم انداختم. به

 امید پیدا کردن رختکن از سالن به سمت هال رفتم. یاشار را

روی دیدم که نزدیک به آشپزخانه ایستاده، یک دستش را  



 گوشش گذاشته و با دست دیگرش گوشی موبایل را به گوشش

 چسبانده بود. با اخمی عمیق روی پیشانی اش و صدایی بلند

چیزهایی در مورد حاضر نبودن سفارشش می گفت. نگاهم 

 را

 دور

 تا دور هال گرداندم تا آرمین را پیدا کنم. در همین موقع

 صدایی

 :آشنا از پشت سرم شنیدم

- تم از اومدن تون ناامید می شدم خانوم امانیکم کم داش ! 

 با شنیدن صدایش قلبم در سینه فرو ریخت. با دست هایی

 مشت

 شده به سمتش چرخیدم... و کیارش شمس را درست پشت

 سرم

897 

  رقصنده با تاریکی 

 دیدم. آن نگاه تیره و براقش را مستقیم به چشم هایم دوخته

 .بود

ی لبش نقش بسته بود. بی اختیار پوزخندیلبخندی عجیب رو  

 :زدم و گفتم

 !ولی من مطمئن بودم که شما رو اینجا پیدا می کنم-

نگاهی به سرتا پایش کردم. باید اعتراف می کردم که با آن 

 کت



 و شلوار دودی تیره و کراوات خاکستری روشن فوق العاده

 خوش

 تیپ به نظر می رسید. . چشم های سیاهش

و به آرامی می خندید. اخم کردم و به زحمتبرق می زد   

 جلویش

 زبانم را گرفتم تا با لحنی جدی نپرسم چه چیزی باعث خنده

 :اش شده. کمی به سمتم خم شد و پرسید

 . ...بهم بگو دقیقا چی شد که-

 در همین موقع مهدی خودش را به ما رساند. دستش را روی
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کیارش گذاشت. کیارش بالفاصله صاف ایستاد،  شانه ی

 سکوت

 کرد و لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. مهدی چنان نگاه

 بدی

حواله ام کرد که مطمئن شدم اگر کیارش آن دور و بر نبود 

 به

 :خدمتم می رسید. رو به کیارش گفت

 .امین هم تا پنج دقیقه دیگه می رسه-

وستانش لحظه ایلب هایم را به هم فشردم... چه خوب! د  

 تنهایش نمی گذاشتند و حتی در مهمانی که به او هیچ ربطی

 نداشت هم گروهی حضور پیدا می کردند. سری برای هر دو



 :نفرشان تکان دادم و گفتم

 !فعال با اجازه-

 و به سمت یکی از اتاق ها رفتم... مهدی به کیارش چسبیده

 بود

نم. راحیل و در حضور او نمی توانستم با کیارش صحبت ک

 را در

اتاق یاشار پیدا کردم. روی صندلی چرخدار نشسته و سرش 

 را
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 در گوشی موبایلش فرو برده بود. با گام های بلند به سمتش

 رفتم. گوشی را از دستش کشیدم و متوجه شدم کلش آف کلنز

 :بازی می کند. با عصبانیت گفتم

- یل؟وسط مهمونی راح  

 :با حالتی حق به جانب گفت

 چیه خب؟ شیلدم نیم ساعت دیگه تموم می شه! می-

 ....خواستم

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

تا این گروه اراذل سر نرسیدن و دور کیارش رو نگرفتن -

 باید

 باهاش حرف بزنم. امین تو راهه... معلوم نیست بقیه شون هم

 .بیان یا نه



 :راحیل پوزخندی زد و گفت

- ه شوری به دل دخترها بندازن تو این مهمونی! دیدی چندچ  

 نفری دور هم که جمع می شن همه یه جوری نگاهشون می
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 کنن انگار مثال یه مشت مانکن ایتالیایی تو مهمونی حضور

 دارن؟

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- ی حساب کردی؟ همامین رو هم جزو اون مانکن های ایتالیای  

 !قد منه

راحیل با صدای بلند زد زیر خنده. دستش را گرفتم و به زور 

 از

 :جا بلندش کردم. گفتم

 باید حواس مهدی رو پرت کنی تا من بتونم کیارش رو تنها-

 گیر

 !بیارم. یادت که نرفته برای چی این مهمونی رو اومدیم؟

نفسش را گوشی موبایلش را با خشونت از دستم بیرون کشید.  

 با

 :صدا بیرون داد و گفت

 !چرا یادمه... تو مجبورم کردی بیام-

 :به سمت در اتاق هولش دادم و گفتم
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 .آفرین! دقیقا! برو ببینم چی کار می کنی-

 راحیل را از اتاق بیرون کردم. سریع مانتو و شالم را آویزان

 کردم

هرم انداختم. جز اینکه از شدت و نگاهی گذرا به ظا

 اضطراب

رنگم آشکارا پریده بود همه چیز مرتب به نظر می رسید. 

 دستم

 را به قفسه ی سینه ام فشردم و چند بار نفس عمیق کشیدم. با

گام هایی مطمئن و دست هایی مشت شده از اتاق بیرون 

 ...زدم

 باید همین امشب نقشه ام را تکمیل می کردم و به هر قیمتی

 . ...که شده ماجرا را به گوش کیارش می رساندم

 به محض اینکه از اتاق خارج شدم روبه روی یاشار

 :درآمدم. یاشار با خنده نگاهم کرد و گفت

 به به! به موقع اومدی! مهمون افتخاری مون هم چند دقیقه-

 !قبل شما رسید عزیزم

 :گفتم

- تا  برای چی دوستاش رو دعوت کردی؟ االن قراره گله ای

 آخر
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 مهمونی اونجا بشینن و با نگاهشون منو دنبال کنن؟



 :یاشار سری تکان داد و در گوشم جواب داد

 من دعوت شون نکردم! من به کیارش گفتم... نمی دونستم-

 اینام

 !دم کیارشن و هرجا بره می یان

 خواستم ازش فاصله بگیرم که

 :گفت

- دوستاش نباش! من امشب کارو یه سره می کنمتو نگران  ! 

 نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم! سری تکان دادم و سعی

 کردم

 .خنده ام را کنترل کنم... موفق نشدم و دوباره به خنده افتادم

 :یاشار چشمکی زد و گفت

 !همچین بدت هم نیومدها شیطون-

سعیلب هایم را به زحمت بهم فشردم. نفسی عمیق کشیدم و   

کردم جدی باشم... اگر شانس باهام یار بود همین تصمیم 

 یاشار
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 .می توانست به اجرای نقشه ام کمک کند

 به سمت سالن رفتم. بالفاصله چشمم به باالی سالن که به

 مرکز

 توجه مهمان ها تبدیل شده بود، جلب شد. همان طور که

 حدس



کیارش دورش را گرفته بودند. امین و مهدیمی زدم دوستان   

دو طرفش نشسته و دو نفر دیگر از دوستانشان رو به 

 رویشان

ایستاده بودند. راحیل کنار مهدی نشسته بود و پایی را که 

 روی

 پای دیگرش انداخته بود به شدت تکان می داد. یکی از

 دوستان

با کیارش و مهدی او را به حرف گرفته بودند و راحیل هم 

 بی

 میلی جواب های کوتاه می داد. به ناچار به سمت راحیل رفتم

 و

 تا خواستم کنارش جا گیر شوم امین که از شب مهمانی

 کیارش

با من سر لج افتاده بود جمع را به سکوت دعوت کرد. 

 بالفاصله
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نگاهم متوجه شدم که باز هم می خواهد سر به سرم بگذارد. 

 بی

 اختیار به سمت او چرخید که پوست برنزه اش با آن کت و

 شلوار

 خاکستری از قبل هم تیره تر به نظر می رسید. با لحنی



 :تمسخرآمیز گفت

شراره خانوم! یادم می یاد شما پایان نامه و مقاله می -

 .نوشتین

 اتفاقا من هم دارم روی یه مقاله کار می کنم. خوشحال می شم

. مقاله م در مورد احتمال دسترسی دخترهای تپلکمکم کنین  

 !به یه مورد مناسب توی مهمونیه

 کیارش با تعجب به سمت امین چرخید. ابروهای مهدی روی

 پیشانی باال پرید اما دو دوست دیگرشان با صدای بلند زیر

 خنده

 :زدند. راحیل به سمت امین خم شد و با لحنی تند گفت

- ر قدی که داری زیادی دراز به زبونت نسبت به این یه مت

 نظر

 !می رسه. مراقب باش
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 . ...اما من فقط پوزخندی به نیش باز شده ی امین زدم

 باید اعتراف می کردم که حرف امین باعث شده بود بدجوری

 روی دنده ی لج بیافتم. فکری شیطنت آمیز و عجیب در سرم

ی شد... به زحمت می توانستم خودم رابزرگ و بزرگ تر م  

 کنترل

 کنم تا همان لحظه اجرایش نکنم! نگاهی به کیارش کردم که

سرش را پایین انداخته بود... اگر دوستانش این طور بهش 



 می

 چسبیدند چاره ای برایم نمی ماند جز این که آن نقشه ی

 جنون

 !آمیز را اجرا کنم و دهان امین را هم برای همیشه ببندم

 خواستم روی صندلی و کنار راحیل بنشینم که همهمه ی

 مهمان

 .ها توجهم را جلب کرد. سریع سرم به سمت در خانه چرخید

یاشار جست و خیز کنان به سمت در رفت و باالخره چشمم 

 به
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 جمال آرمین هم روشن شد. آرمین به مهمان ها اشاره کرد که

آمده. بالفاصله همه ساکت شدند. صدای موزیک اما فرنوش 

 به

 گوش می رسید و نگاه مهمان ها با تعجب به سمت باندهایی

 که

 دور تا دور خانه چیده شده بود کشیده می شد. با خودم فکر

کردم اگر قرار است فرنوش را سورپرایز کنند بهتر نیست 

 دست

ظاهرا کم آهنگ را قطع و چراغ ها را خاموش کنند؟ اما 

 یاشار

دست و پایش را گم کرده بود... در را باز کرد و بالفاصله 



 صدای

 جیغ فرنوش با دیدن خانه بلند شد. دستش را روی قلبش

 گذاشت و شگفت زده نگاهی به یاشار انداخت. به پهنای

 صورتش

 خندید راحیل دست هایش را به سمت

 :آسمان گرفت و با لحنی تمسخرآمیز گفت

- این پسره بعد عمری تو کف بودن به مراد خدا رو شکر که  

 دلش
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 !رسید

 بالفاصله آرمین و دو نفر از دخترها که همکالسی های سابق

 فرنوش بودند و همیشه سعی می کردند خودشان را به او

 بچسبانند برای تبریک گفتن به سمت فرنوش رفتند. عاقبت

ردند توانست وارد سالن شود. روسریوقتی فرنوش را رها ک  

 ابریشم آبی رنگش روی شانه اش افتاده بود و چشم هایش از

 پشت لنز خاکستری رنگش می درخشید. یاشار با وسیع ترین

 لبخندی که می شد کسی به لب داشته باشد پشت سر فرنوش

 ایستاده بود و در خانه را هم یادش رفته بود ببندد. در همین

ش به سمت باالی سالن چرخید. نگاهش از موقع سر فرنو

 روی

من، راحیل و مهدی عبور کرد... ناگهان انگار تمام صورتش 



 فرو

 ریخت... برق چشم هایش خاموش شد... لبخندش به سرعت

 محو

 شد... دستش که برای دست دادن به سمت یکی از مهمان ها

دراز شده بود در هوا خشک شد. با ناباوری به کیارش زل 

 زد که
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 .بی آن که به او نگاه کند با دوستش حرف می زد

در دل به یاشار و بی فکری اش لعنت فرستادم. به وضوح 

 می

 دیدم که کیارش حتی توجهی هم به آمدن فرنوش نکرده اما

 . ...فرنوش

 با خودم فکر کردم تا آن شب، تا قبل از دیدن چهره ی خشک

نوش کسی را ندیده بودم که به یک چشم به همشده ی فر  

 زدن

 . ...دنیا روی سرش آوار شود

 یاشار د با خنده چیزی

 گفت. فرنوش که انگار از خلسه بیرون آمده بود چند بار پلک

 .زد

 با حالتی گیج و ویج سری تکان داد. نگاه از سالن گرفت،

 روسری



ت. بارا با خشونت از دور گردنش کشید و روی دستش انداخ  

 گام
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 هایی بلند به سمت هال رفت و چند نفری از دخترها هم خنده

 کنان دنبالش رفتند... همان عده ای که به کل متوجه نبودند

 .هیجان مهمانی برای فرنوش به یک باره فروکش کرده

 :راحیل چینی به بینی اش انداخت و گفت

- کور قبول شدم یادمهقشنگ روزی رو که کن ... . 

 :مهدی وسط حرفش پرید و گفت

 کدوم؟ ارشد یا کارشناسی؟-

 :راحیل بی آن که به مهدی نگاه کند گفت

 ارشد! به مامانم که توی آشپزخونه داشت چای دم می کرد-

 گفتم قبول شدم... خیلی معمولی گفت اِه؟ آفرین! تموم شد و

 !رفت

 :مهدی با لبخند گفت

- ده... اگه بخوای می تونیم یه جشن خصوصیهنوزم دیر نش  

 !بگیریم
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راحیل که انگار چیزی ترش مزه کرده باشد صورتش را 

 توی هم

 کشید. به سختی سعی کردم جلوی خنده ام را بگیرم... می



 دانستم حتی تصور جشن گرفتن با مهدی هم حال راحیل را به

ین که روی صورت من زوم کرده بود باکلی به هم زده. ام  

 دیدن

 :خنده ام گفت

 شما ولی ظاهرا یاد اتفاق خوشحال کننده ای افتادی! کنکور-

 قبول شدن! خانواده خیلی خوشحال شدن که شانس ازدواج

 تون

 از صفر به ده درصد تغییر کرد؟

این بار کسی نخندید... چرا که واضح بود امین حرفش را 

 برای

ن نیاورده. نگاهی سرد به امین انداختم و گفتمخنده به زبا : 

 تا حاال به ذهنت رسیده که همه ی خانواده ها مثل شما فکر-

 نمی کنن و دخترهاشون رو برای شوهر کردن دانشگاه نمی

 فرستن؟
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امین خواست جوابی بدهد که کیارش صاف سر جایش 

 .نشست

ده با جمع مان کرد و با صدایی بلند گفتنگاهی هشدار دهن : 

نمی فهمم چرا داریم در مورد کنکور، در مورد ده دوازده -

 سال

 پیش، حرف می زنیم. همه مون اون موقع خوشحال بودیم که



 از

 دوره ی دبیرستان خالص می شیم. بعد این همه وقت تبدیل

 به

 .خسته کننده ترین موضوع ممکن شده

که مشخص بود! چرا که در یک پوزخندی زدم... دلیلش  

 مهمانی

 به مناسبت قبولی فرنوش شرکت کرده بودیم! ولی می دانستم

 این حرف را برای تمام کردن بحث من و امین پیش کشیده و

 از

 این بابت ممنونش بودم. خواستم به راحیل اشاره کنم که به

 سمت اتاق یاشار برویم و نقشه ای طرح کنیم که متوجه شدم

 با
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 چشم های تنگ شده به امین زل زده. حتی اگر من بی خیال

 !امین و حرف هایش می شدم راحیل فراموش نمی کرد

 در همین موقع آرمین به سمت مان آمد. صندلی کنار من را

 :اشغال کرد و هیجان زده گفت

 .خوبه... همه چیز تا االن خوب پیش رفته-

چپ چپ نگاهش کردیم. هر دو به هم نشینی بهمن و راحیل   

کسانی محکوم شده بودیم که حتی در یک جهان عاری از 

 مرد



 هم انتخاب اول مان نبودند! فرنوش که رسما شکست عشقی

 خورده بود... و بقیه ی مهمان ها هم فقط همدیگر را نگاه می

 !کردند. ظاهرا شرایط فقط برای یاشار بر وفق مراد بود

رمین کردم و اروم گفتمرو به آ : 

 حوصله ی همه مون سر رفت! چراغ خاموش کنین، صدای-

آهنگ رو زیاد کنین... همه مهمونا رو هم بکشین وسط. یه 

 کم

 .شلوغش کنین دیگه

 :آرمین گفت
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 بذار اول انتخابم رو بکنم... . بعد تا آخر شب نمی ذارم-

 هیچکس این

رو روشن کنه چراغ ! 

 دستی به پیشانی ام کشیدم و نگاهی مستاصل به راحیل

 انداختم

 که سعی می کرد نشان بدهد به حرف های مهدی کوچک

 ترین

 توجهی ندارد. در همین موقع فرنوش و گروه همراهانش سر

 رسیدند. به نظر می رسید فرنوش در این فاصله به خودش

 مسلط

... خوش و بش کردن باشده و سیاست دیگری را پیش گرفته  



همه، خوشحال و سرزنده نشان دادن خودش... که خیلی زود 

 به

 رقصیدن در میان سالن با گروه دخترانی که احاطه اش کرده

 .بودند ختم شد

 خیلی زود سایر مهمان ها هم به آن ها پیوستند. در دل کسی

 را
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کرده بود دعا کردم. دیگر امکانکه صدای موزیک را بلند   

 نداشت

 .که امین بتواند مزخرفاتش را به راحتی به گوشم برساند

 بالفاصله متوجه شدم که برخالف تصورم یک مهمانی کامال

 مفرح

 انتظارم را می کشد! جناب شمس حاال دیگر مجرد بود و به

 مرکز

 توجه در آن مهمانی تبدیل شده بود! نگاه دخترهایی که روی

ندلی ها نشسته بودند به او میخ شده بود، در گوش هم ص

 حرف

 می زدند و آهسته می خندیدند... احتماال بین خودشان دنبال

 راهی برای جلب کردن توجه کیارش می گشتند. از آن ها

 جالب

 تر کسانی بودند که وسط سالن می رقصیدند. هراز چند گاهی



 به

شسته بودیم، میسمت صندلی های باالی سالن، جایی که ما ن  

چرخیدند و نگاهی به کیارش می انداختند... انگار منتظر 

 بودند
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 .سرانجام از جا بلند شود و مثل آرمین به سمت شان برود

اما کیارش راه بی توجهی به عالم و آدم را پیش گرفته و 

 ظاهرا

نگاهش به برای همین دوستانش را هم دعوت کرده بود!  

 دوستانش بود و با هم مشغول بحث سر مسئله ای بودند که

 ظاهرا

 از کنکور جذاب تر به نظر می رسید و لبخند به لب هایشان

 آورده

 .بود

 فرنوش اما

 تمام تالشش را می کرد تا دل فریب و بی اعتنا به دوست

 سابقش به نظر برسد. باقی ما مهمان ها هم سیاهی لشگری

 بودیم

از یکی می گرفتیم و به دیگری می دادیم که نگاه . 

 من و راحیل سخت مشغول خندیدن به یکی از دخترها بودیم

که با حرکاتی تند و عجیب تاب به موهای بلند قهوه ای 



 رنگش
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 می داد که یکی از همکالسی های دوره ی لیسانسم از روی

های قرمز رنگ پاشنه بلند گامصندلی بلند شد. با آن کفش   

 هایی بلند و مطمئن به سمت کیارش برداشت. چشم های

 روشنش برقی از اعتماد به نفس داشت. رو به روی کیارش

 متوقف

 شد . با لبخندی فریبنده چیزی به کیارش گفت که

 با تعجب مکالمه ی جذابش را با دوستش قطع کرده بود و

بعد از تمام شدن مستقیم به چشم هایش نگاه می کرد.  

 صحبتش

 کیارش صاف نشست و با همان ژست محترمانه ی آشنایش

 .چیزی گفت

 . با آرنج ضربه ای به پهلوی راحیل زدم

 هر دو نفرمان از خنده منفجر شدیم... دختر با شنیدن جواب

 کیارش لبخند روی لبش خشک شد. صاف ایستاد و با چشم

 غره
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و به  "!خیلی هم دلت بخواد "اش احتماال خواست بگوید 

 سمت

 دوستانش رفت. در دل دختر را تحسین کردم که دست کم



 جسارتش را داشت که به جای تاب دادن به موهایش وسط

 سالن

 .به سمت کیارش رفت و حرفش را زد

امین با دهانی نیمه باز به رفتن دختر نگاه می کرد. بعد از 

 چند

خودش آمد. به سمت کیارش چرخید و چنان بلند ثانیه به  

 گفت

که با وجود صدای بلند موزیک به گوشم  "واقعا چرا؟ "

 .رسید

 چیزی نگذشت که این قضیه تبدیل به نوعی رقابت بین

 دخترها

شد. حاال یکی یکی جلو می آمدند و شانس شان را امتحان 

 می

مع کنیمکردند. من و راحیل دیگر نمی توانستیم خودمان را ج . 

 هر دو از شدت خنده دل درد گرفته بودیم و هر چند دقیقه

 یک
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 بار مجبور می شدیم با سر انگشت اشکی را که از گوشه ی

 چشممان جاری می شد پاک کنیم. قیافه ی کیارش که سعی

می کرد رسمی و محترمانه رفتار کند دیدنی بود! خون 

 خونش



ی خورد و کم کم پیشانی اش قرمز می شدرا م . 

 یکی با حالتی طلب کار جلو می آمد... دیگری با هزار و یک

 عشوه

 و ناز... یکی وقت حرف زدن دست میان موهای بلندش می

 کشید

بعد از سنگ رو یخ شدن هر دختر فرنوش از میان سالن 

 نگاهی

 مغرورانه نثارشان می کرد... درست بود که ارتباطشان بهم

 خورده بود اما با این نگاه نشان می داد که هیچ کدام شانسی

 .برای دوستی ای که روزی او تجربه اش کرده بود، ندارند

 مهدی مشتش را محکم به دهانش فشار می داد تا خنده اش

 نمایان نشود. امین و دوستان دیگرش با حرص در مورد هر

کنند دختری نظر می دادند و می خواستند کیارش را مجبور  
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 باالخره به یک نفر توجه نشان بدهد اما من می دانستم کیارش

 برای رقصیدن به آن مهمانی نیامده و از روی آن صندلی بلند

 . ...نمی شود مگر به شرط جلو آمدن یک نفر

آن فکر شیطنت آمیز یک بار دیگر در سرم جوالن می داد. 

 می

این ترتیب تمام مشکالت را با هم می توانم حلدانستم به   

 ...کنم



 . ...می توانم با کیارش حرف بزنم... امین را ضایع کنم

 دست هایم را به دو طرف صندلی گرفتم تا به نفس خودم غلبه

 کنم اما در همین موقع یکی دیگر از دخترهای کم سن و سال

و راحیلتر که ظاهرا دانشجوی سال پایینی بود جلو آمد. من   

 قبل از آن که دختر حتی جلوی کیارش متوقف شود زدیم زیر

 ...خنده. کیارش نیم نگاهی عصبی به من و راحیل انداخت

احتماال در دلش دعا می کرد که ما دو نفر ساکت شویم و 

 کمتر

 در جمع سوژه اش کنیم اما من هیچ مهمانی را به خاطر نمی

وش گذشته باشدآوردم که به اندازه ی آن مهمانی بهم خ ! 
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 دختر با حالتی خجالت زده دست هایش را به هم قالب کرد و

 چیزی به کیارش گفت. کیارش لبخندی مهربان تحویل

 دخترک

 برو"خجالتی داد و چیزی گفت که احتماال معادل مودبانه ی 

 .بود "!عمو جون! برو پی کارت

خجالت سرخ شده بود تقریبا به سمتدختر با صورتی که از   

 دوست هایش دوید و دور هم ریز خندیدند. با خودم فکر کردم

 هیچ بعید نیست فرنوش برای انتقام گرفتن از کیارش با نقشه

دخترها را سراغش فرستاده باشد... چرا که کیارش کامال 

 معذب



 و عصبی به نظر می رسید. مطمئنا من و راحیل که با خنده

 خم

ست می شدیم و اشک می ریختیم هم به سوهان روحشو را  

 !تبدیل شده بودیم

 نت های پایانی آهنگ آرام شد... مهمان ها از رقص ایستادند،

 .موهایشان را مرتب کردند و به هم لبخند زدند
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نیم نگاهی به کیارش انداختم... فکر شیطنت آمیزی که در 

 سر

بزرگ و بزرگ تر شد... با خودم فکر کردم به امتحانداشتم   

کردنش می ارزد... با یک تیر چند نشان می زنم... کار را 

 یک

 سره

 . ...می کنم

 و بعد یک باره تصمیم را گرفتم. لحظه ای شک به دلم راه

 ندادم

 و روی پاهایم ایستادم. با گام هایی مطمئن از برابر راحیل که

 به

مهدی که با دهان باز نگاهم می کرد صورتش چنگ می زد، 

 و

 امین که کم مانده بود چشم هایش از حدقه درآید گذشتم... رو



 به روی کیارش ایستادم... نگاهش با ناباوری باال آمد و روی

 . ...صورتم نشست

 . .لبم به لبخندی شیطنت آمیز کش آمد
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خودم حس می کردم... صدا ازنگاه صد جفت چشم را روی   

 کسی

 بلند نمی شد. دوستان کیارش خشک شده بودند... اما کیارش

 با

خنده نگاهم کرد. یک بار دیگر آن برق عجیب را در چشم 

 های

 . ...سیاهش می دیدم

 :کمی خودش را به سمت جلو کشید و با خنده گفت

 !شراره... از رقصیدن باهات می ترسم-

ال انداختم و گفتمیک تای ابرویم را با : 

 به مردی با قد و هیکل تو نمی یاد که از یه جوجه دانشجویی-

 !مثل من بترسه

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 !آخرین باری که باهات رقصیدم جیبم رو زدی-

 :نگاهم را مستقیم به چشم هایش دادم و با لحنی محکم گفتم
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- عه به خاطر گوشی موبایلت باهات رقصیدم... این اون دف



 دفعه

 به

 !خاطر خودت اومدم

مهدی و راحیل کنترل شان را از دست دادند و گوشم از 

 صدای

شلیک خنده یشان پر شد اما من نه خم به ابرو آوردم و نه 

 نگاه

از کیارش گرفتم. کیارش لبخندی عجیب تحویلم داد... انگار 

 به

باشم و او هم سخت برای شرکت در آنمبارزه دعوتش کرده   

 وسوسه شده باشد. در مقابل چشم های حیرت زده ی حضار

 !ایستاد

انگار یک لحظه زمان برای همه از حرکت ایستاد... همه ی 

 نگاه

 ...ها به سمت او چرخید. می خواست از سالن بیرون بزند یا

. 

 آهنگ بعدی پخش شد... ضربان قلبم با همان نت های ابتدایی

 و آرام اوج گرفت. کیارش بی تعارف دست در جیبش کرد،

 گوشی
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 ...موبایل و کیف پولش را بیرون کشید و به سمت امین گرفت



 اما

 امین که ظاهرا دچار سکته ای خفیف شده بود نتوانست

 دستش

 را تکان بدهد. کیارش نفسش را با صدا بیرون داد و گوشی

ایلموب  

 و کیف پولش را به سمت دوست دیگرش گرفت که با حرکتی

 . .هول زده آن را از دستش قاپید

 بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. لبخندم را با آن خنده ی

 شیطنت آمیز و آشنایش جواب داد. چرخیدم و به سمت وسط

 :سالن رفتم.... گوشم از صدای بلند آهنگ پر شده بود

To breathe the name 

Of your savior 

In your hour of need 

And taste the blame 

If the flavor should remind you of greed 
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 با شیطنت به سمتش چرخیدم و با خنده نگاهش کردم. با آن

 . ..نگاه براقش خنده ام را جواب داد

Come feed the rain 

Cause I'm thirsty for your love' 

Dancing underneath the skies of lust 



Yeah feed the rain 

Cause without your love, my life' 

Ain't nothing but this carnival of rust 

Cause without your love, my life' 

Ain't nothing but this carnival of rust 

دادم... پا پساین بار نگاهم را مستقیم به چشم هایش   

 ...نکشیدم

. 

Yeah feed the rain 

Cause I'm thirsty for your love', 

Dancing underneath the skies of lust 

Yeah, feed the rain 
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Cause without your love, my life' 

Ain't nothing but this carnival of rust 

لب زدهمراه آهنگ  : 

Don't walk away, don't walk away 

when the world is burning 

 به پهنای صورتم خندیدم. سرم را با ریتم آهنگ به راست و

 چپ



 .حرکت دادم

Don't walk away, don't walk away 

Ooh, when the world is burning 

Don't walk away, don't walk away 

Ooh, when the heart is yearning 

 . ...به حرکاتم خندید

و بعد آهنگ از آن شور و هیجان افتاد و گوش مان از نت 

 های

 مالیمش پر شد. با خنده بهم نگاه کردیم... با خودم فکر کردم
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 خب حاال چی کار کنیم؟ یعنی دیگر باید برگردیم و سر

 جایمان

آهنگ دیگری پخش شد. کیارشبنشینیم؟ اما در همین موقع   

 با لبخندی نشانم داد که قصد رفتن ندارد اما من که حواسم با

 لبخندها و نگاهش به کلی پرت شده بود کم کم به .

 .خودم می آمدم

 :گفتم

 .. ...باید باهات حرف بزنم-

کیارش با خنده سرش را عقب کشید. اشاره ای به اطرافش 

 کرد

 :و آهسته گفت



- رف زدنه؟ افتخار رقصیدن با شما هر روز االن چه وقت ح

 که

 .نصیب نمی شه

 اخم هایم توی هم رفت. سر به سرم می گذاشت. جدی ام .

 نمی

 گرفت... هنوز هم از نظرش جوجه دانشجوی کم سن و سالی
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بودم که کار خاصی از دستم برنمی آمد... تازه به این درجه 

 از

از من رسیده بود که گوشی موبایلش را از جلوی شناخت 

 دستم

 دور کند... چه قدر طول می کشید تا حرف هایم را جدی

 بگیرد؟

 :گفتم

 افتخار که از منه! ولی من برای این دعوت تون کردم که-

 باهاتون

 .خصوصی حرف بزنم

 آن برق شیطنت آمیز آشنا .

تچشم های تیره اش را روشن کرد و با لحنی عجیب گف : 

 منم هدف خودم رو از قبول کردن دعوت تون داشتم... مثال-

 . ...اینکه



 در همین موقع یاشار سر رسید. یک دستش را با صمیمیت

 روی

 شانه ی کیارش گذاشت. با
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 :خنده گفت

 زوج محبوب منم که اینجان! آقا... آهنگ سفارشی چیزی-

ر خدمتمخواستین من دربست د ! 

 :رو به یاشار و با لحنی تند گفتم

 زوج محبوب؟-

یاشار لبخندی زد. سرش را طوری جلو کشید تا کسی جز من 

 و

 :کیارش حرف هایش را نشنویم و گفت

 یه جورایی داره بین همه جا می افته که شما دو تا با کسی-

 جز

 !همدیگه نمی رقصین

 :با عصبانیت گفتم

- مهمونی با هم شرکت کردیم ما تا حاال فقط توی دو تا ! 

 چطوری

 . ...توی همین دو تا مهمونی تبدیل شدیم به

 :کیارش با جدیت حرفم را تصحیح کرد
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 !سه تا-

 :چپ چپ نگاهش کردم. یاشار با خوشرویی به کیارش گفت

خب من شما رو با این دختر خوش اخالق مون تنها می -

 !ذارم

چیزی داشتین بی خبرم نذارین کاری . 

 و از ما فاصله گرفت. کیارش با خنده به میزی که گوشه ی

 سالن

 :بود اشاره ای کرد و گفت

 بذار ببینم یه نوشیدنی خنک برای پذیرایی از شما پیدا می-

 شه

 .یا نه

 :با لحنی سرد گفتم

 !ممنون می شم-

مینو گامی به سمت باالی سالن و صندلی ام برداشتم. در ه  

 موقع جرقه ای در سرم زده شد و سر جایم خشک شدم. بهتر
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نبود که به سمت اتاق یاشار می رفتم؟ اگر کیارش من را آن 

 جا

و به دور از جمعیت پیدا می کرد می توانستم سر صحبت را 

 باز

کنم... از طرف دیگر تصور این که کنار راحیل بنشینم، پا 



 روی

 پا

 بیاندازم و کیارش جلوی چشم امین لیوانی نوشیدنی دستم

 بدهد

روحم را به پرواز درمی آورد. خیلی زود به خودم مسلط 

 شدم و

 تصمیم گرفتم به نقشه هایم در مقابل کینه هایم ارجحیت

 ببخشم. پس چرخیدم و با گام هایی مطمئن به سمت اتاق

 یاشار

ارد اتاق شدم چشمم بهرفتم. همین که در را هل دادم و و  

 فرنوش

 افتاد که دست به سینه به میز کامپیوتر یاشار تکیه داده و مچ

 یک پایش را روی پای دیگرش انداخته بود. با دیدن من

 :پوزخندی زد و گفت
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به به... شراره جان... چه افتخاری باالتر از این که شما -

 رو اینجا

؟ببینم  

 قلبم در سینه فرو ریخت! به کلی فرنوش را از خاطر برده

 ...بودم

 .نمی دانم چه زمانی از سالن بیرون زد و به اتاق پناه برد



 اما از لحن عجیبش و نگاه سردش برمی آمد که کامال در

 جریان

 آن چه بین مان گذشت باشد. نفسی عمیق کشیدم و وارد اتاق

نمود کردم که ظاهرم را درشدم. دستی به موهایم کشیدم و وا  

 :آینه چک می کنم. در همان حال گفتم

 . ...تبریک می گم فرنوش جان... خوشحالم که-

 :وسط حرفم پرید و با لحنی تند گفت

 نه! من به شما تبریک می گم... فقط یه مقدار این لقمه برات-

 !بزرگ نیست؟ می ترسم توی گلوت گیر کنه

میز نثارش کردم و گفتمبه سمتش چرخیدم. نگاهی تحقیرآ : 
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 همون جوری که توی گلوی تو گیر کرد؟-

 .لب هایش بهم دوخته شد اما خشم در نگاهش شعله کشید

 نفسم را با حرص بیرون دادم. در اتاق را بستم. به سمتش

 :چرخیدم و گفتم

- ی کهیادمه مشکلی نداشتی که با دوستت برقصم... تا جای  

آهنگ محبوب تو پخش بشه، مهمونی برای تو باشه و هدف 

 هم

 تکمیل نقشه هات باشه... چی شده که االن مشکل دار شدی؟

 االن که دیگه با هم دوست نیستین... خودت هم داری با کس

 دیگه ای دوست می شی... االن این قضیه تبدیل به یه مشکل



 شده؟

 :لب هایش را بهم فشرد و کوتاه گفت

- این معنی نیست که دو دستی تقدیم کس دیگه ای می به  

 !کنمش

 کم کم کنترلم را روی خشمم از دست می دادم. مدت ها بود

 که
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 تحملش می کردم... همیشه می دانستم که باالخره یک روز

 کاسه

ی صبرم سرریز می شود و با هم درگیر می شویم. با 

 عصبانیت

 :گفتم

 آخرین آدمی که من بهش چشم دارم این دوست سابق-

 خالفکار تواِ. متوجه شدی؟ خواستگاری که

 !نکردم! کاری نبوده که قبال نکرده باشیم

 :فرنوش بالفاصله عقب نشینی کرد و گفت

 من که می دونم تو از کس دیگه ای خوشت می یاد... ولی-

 بازی

 !رو خراب کردی

ت و بعد... متوجه منظورشیک لحظه اخم هایم توی هم رف  

 شدم... از ذهنم گذشته بود که تمامش نقشه ی خودش باشد



 اما
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این فکر آن قدر مضحک به نظر می رسید که ذهنم را 

 درگیرش

 :نکرده بودم. پوزخندی زدم و گفتم

تو اون دخترها رو مجاب کردی که پیشنهاد رقص بهش -

 بدن؟

جواب مثبت داد و با صدایی که به زحمت درمی آمد با سر  

 :گفت

 اصال برای چی اومده؟ برای اذیت کردن من؟ برای ضایع-

 کردنم

 ...جلوی بقیه؟ فقط اون نیست که می تونه از این کارها بکنه

 منم

 می تونم اذیت کنم، می تونم یه کاری کنم که بین دوستاش و

همم تو چرا یه دفعهبقیه ی مهمونا سوژه بشه... فقط نمی ف  

 سینه

 !سپر کردی و رفتی نجاتش دادی

شانه باال انداختم. اگر دخترخاله ی عزیز فرنام نبود می 

 توانستم

 اشاره ای به نقشه هایم کنم... اما با توجه به نسبت و

 صمیمیتش
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 :با فرنام مجبور شدم به سادگی بگویم

- امین رو بگیرم می خواستم حال ! 

 فرنوش با حالتی عصبی دستی به پیشانی اش کشید و زیرلب

 :گفت

 !اون امین عوضی-

قبل از این که جوابش را بدهم در اتاق باز شد. هر دو به 

 سمت

در چرخیدیم. با دیدن کیارش که با دیدن من و فرنوش در 

 اتاق

 .مکثی کرده بود نفس در سینه ام حبس شد

ه فرنوش بفهمد کیارش را به اتاق کشیدههمین را کم داشتم ک  

ام و او هم دست خالی نیامده... با یک لیوان نوشیدنی برای 

 من

 !سر و کله اش پیدا شده

نگاه از کیارش و لیوان نوشیدنی در دستش گرفتم و به 

 فرنوش

 دادم که یک بار دیگر لب هایش را به هم می فشرد. با تمام

 وجود

بکشد و برود. کیارش اما با دعا کردم که کیارش راهش را  
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خونسردی تکیه به چهارچوب در داد. جرعه ای از لیوان 

 نوشید

 :و با خونسردی گفت

 تو این خراب شده یه اتاق پیدا نمی شه که آدم بتونه دو-

 دقیقه

 به حالش خودش باشه؟

 :فرنوش چشم هایش را تنگ کرد و گفت

- استی به حال خودت باشی باید خونه ی خودتاگه می خو  

 می

 .موندی

کیارش نگاهی سرد حواله اش کرد. بی توجه به حرف 

 فرنوش

 :گفت

یه بار دیگه همچین بازی بچگونه ای راه بندازی من می -

 دونم

 تو! می خوای من رو با این کارت ضایع کنی یا خودتو؟

 :فرنوش شکلکی با صورتش درآورد و گفت

- ن حساب که می خواستم به ریشت بخندمبذار به ای ! 
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کیارش تکیه اش را از چهارچوب در برداشت. خواست از 

 اتاق



 بیرون بزند که فرنوش قدمی به سمتش برداشت. صدایش

 لحظه

 :به لحظه باالتر می رفت گفت

برای چی اومدی؟ مگه ما بهم نزدیم؟ کی تو رو دعوت -

 کرده؟

 اومدی اینجا که جلوی بچه های دانشگاه تحقیرم کنی؟

 کیارش یک بار دیگر جلو آمد و در چهارچوب در ایستاد. با

 لحنی

معمولی، انگار مشغول اطالع دادن ساعت به پیرزنی خسته 

 در

 :اتوبوس باشد، گفت

 کی گفته به خاطر تو اومدم؟-

 چشم هایم از شدت تعجب گرد شد. بی اختیار قدمی به سمت

عقب برداشتم. احساس می کردم هر لحظه ممکن است 

 فرنوش

 از شدت خشم منفجر شود و هیچ دلم نمی خواست آتش

 !خشمش دامن من را بگیرد

939 

  رقصنده با تاریکی 

 :اما دیر شده بود... فرنوش گفت

 به خاطر شراره اومدی؟ چرا بهش زنگ نزدی؟ که بهش-

 پیشنهاد



دین، جاسوسیش رو کنی و بعد چند وقتبدی برین با هم بگر  

 هم که کارت تموم شد بهم بزنی. همون کاری که با من

 ...کردی

اینجا اومدنت به خاطر اون نبوده. من تو و روش هات رو 

 خیلی

 خوب می شناسم. درست نمی گم؟

 کیارش با خونسردی اعصاب خوردکنی جرعه ای دیگر از

مزه کرد و سر نوشیدنی اش نوشید. آن را در دهان مزه 

 فرصت

 فرو داد. با همان لحن معمولی اش که فرنوش را آتش می زد

 :گفت

 !تو دیوونه ای-

 فرنوش دست هایش را مشت کرد. با صدایی که از شدت

 :عصبانیت می لرزید گفت
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 پس من اشتباه می کنم؟ به خاطر شراره ست؟-

م. . با نگرانی گفتمقدمی به سمت جلو برداشت : 

 !منو قاطی قضیه نکنین-

 :اما گوش فرنوش بدهکار نبود. ادامه داد

 اتفاقا به درد همدیگه می خورین! چون تو درکی از عشق و-

احساس نداری و شراره هم به تو حسی نداره... اون از یه 



 نفر

 دیگه

 .خوشش می یاد

از قلبم در سینه فرو ریخت. به سمت فرنوش چرخیدم و قبل  

 :اینکه بتوانم جلویش را بگیرم گفت

اون از محمد خوشش می یاد... از جایی که محمد یه -

 جورایی

دیگه مجرد حساب می شه، شراره بعد از یه مدت تو رو ول 

 می

 کنه و سراغ عشق قدیمیش می ره. اتفاقا لیاقت تو همچین

دختریه. همین جا بهت قول می دم که اون روز تمام تالشم 

 رو

م که این دو نفر رو بهم برسونم و حال توی عوضی می کن

 رو
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 !بگیرم

 از کنار من که کم مانده بود آب شوم و در زمین فرو بروم

 .گذشت

 تنه ای محکم به کیارش زد و با گام های بلند به سمت سالن

ه ازرفت. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند. با دهانی ک  

 شدت



 .تعجب باز مانده بود به کیارش نگاه کردم

 کیارش شمس با خونسردی تکیه به چهارچوب در داده و یک

 دستش را در جیب شلوارش فرو برده بود. نگاه درخشانش

 گ7درست

 مثل گرگی بود که طعمه اش را به دام انداخته... لبخندی

 شیطنت آمیز آشنایی روی لبش نشسته بود. یک بار دیگر

اطرهخ  

 ی شبی در ذهنم زنده شد که من را در تراس خانه اش به دام

 . ...انداخت
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 :با آن صدای عمیقش گفت

 . ...بهت گفته بودم خانوم امانی-

دستش را از جیبش بیرون کشید. انگشتش را به حالت 

 دورانی

 :در هوا گرداند و ادامه داد

- می گرده و می گرده و خودش منو پیدا  اطالعات توی هوا

 می

 !کنه

 :با عصبانیت گفتم

شما مگه نگفتی که با این اطالعات بچه گونه و خاله زنکی -

 کار



 نمی کنی؟ این طوری که به نظر می رسه هرچیزی که به

 گوشتون بخوره رو می فروشین... به شرط این که بابت پولی

 .بدن

 :لبخندی معنی دار تحویلم داد و گفت

بعضی وقت ها همه چیز از این اطالعات پیش پا افتاده -

 شروع

 !می شه. بهم حق بده که برام جالب باشه

 :دست هایم بی اختیار مشت شد. با صدایی دورگه گفتم
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اصال این طوری که فرنوش گفت نیست! من هیچ احساسی -

 به

که توی رشته ی تحصیلی  محمد ندارم! فقط به عنوان کسی

 راه

 .مشابهی با من رفته تحسینش می کنم

کیارش یک تای ابرویش را باال انداخت . آن نگاه سیاه و 

 براقش

 :را به من داد و با لحنی عجیب گفت

 جدا؟ برای همین این قدر سرخ شدی؟-

 دست هایم بی اختیار باال آمد و روی صورت داغ کرده ام

 .نشست

شتر از این برای الپوشانی این مسئله تالششاید بهتر بود بی  



 نکنم. انگار هرچه بیشتر دست و پا می زدم بیشتر فرو می

 .رفتم

 مردی که رو به رویم ایستاده بود خوب می دانست که این

 ماجرا

 حقیقت دارد! بعد سال ها کار کردن با اطالعات قطعا فرق

اطالعات صحیح را با غلط در یک نگاه تشخیص می داد و 

 به
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 راحتی آن را ارزش گذاری می کرد. پس دست هایم را پایین

 انداختم. صاف سرجایم ایستادم... من که کار اشتباهی نکرده

بودم! مگر این که از کسی خوشم بیاید جرم بود؟ مگر 

 فرنوش

 از

 کودکی از کیارش خوشش نمی آمد؟

 :کیارش پوزخندی زد و گفت

می دونی به دخترهایی که از یه پسر خوششون می یاد اما -

 یه

 نفر دیگه رو به رقص دعوت می کنن چی می گن؟

 دست هایم را پشت سرم به هم قالب کردم تا متوجه لرزششان

 نشود. نفسی عمیق کشیدم. سعی کردم خودم را بی تفاوت

 نشان



 :بدهم. شانه باال انداختم و پرسیدم

 سرخوش؟-

تکیه اش را از چهارچوب در برداشت. وارد  پوزخندی زد و

 اتاق

شد و در را پشت سرش بست. دیگر نمی خواستم با او در 

 یک
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اتاق تنها باشم... با او و نگاه سیاهش که حس می کردم در 

 تمام

 . ...اتاق پخش می شود و فضا را تاریک تر می کند

شم هایم داد و محکم گفتنگاهش را مستقیم به چ : 

 !می گن... عوضی-

 :خودم را نباختم. حالتی بهت زده به خودم گرفتم و گفتم

 خب اون که توی این مهمونی نبود که ازش دعوت کنم! منم-

 سرمو چرخوندم دیدم بین پسرها تو همچین بدک هم نیستی

 .گفتم وقتمو با تو پر کنم

قدر قدش بلند بود که رو به رویم ایستاد... لعنتش کردم که آن  

 ..برای دیدن صورتش باید سرم را بلند می کردم

 :چشم هایش را تنگ کرد و آهسته گفت

 !که بدک نیستم-

 نگاهم را دزدیدم... می ترسیدم از چشم هایم بخواند که تا چه



 !حد به حرفی که زدم بی اعتقادم

 کم مانده بود قلبم از شدت هیجان از سینه
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 :بیرون بزند. با لحنی عجیب گفت

 چی رو توی من نمی پسندی؟-

 دستم را جلو بردم. لحظه ای تردید کردم و دستم در هوا

 خشک

 شد... اما بعد تکانی به دستم دادم واشاره ای خط بخیه اش

 :کردم گفتم

 !برای سلیقه ی من زیادی زمختی-

 لبش به خنده ای شیطنت آمیز کش آمد

دای من! مثال از چه چیز کیارش شمس خوشم نمی آمد؟خ  

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 .چیزه... قضیه اینه که... ما کال شروع خوبی با هم نداشتیم-

صدایم را صاف کردم. نگاهم را یک بار دیگر دزدیدم و با 

 جدیت

 :گفتم

 ضمن این که فرنوش دیگه زیادی شلوغش کرده! اون که از-

 دل
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 ...دیگرون خبر نداره. من روی محمد یه کراش ساده داشتم



 وقتی

 هم که فهمیدم نامزد داره همه چیز تموم شد. نمی دونم برای

 !چی این قدر این مسئله رو بزرگ کرده

تالش کردم تا موضوع را عوض کنم. اخم کردم و با لحنی 

 تند

 :گفتم

- رد حرف می زنیم؟ شما از ایناصال چرا داریم در این مو  

 مردهایی هستین که فکر می کنین همه ی دخترا باید کشته

 مرده شون باشن و اگه سلیقه ی کسی چیز دیگه ای باشه

 غرورتون جریحه دار می شه؟

صندلی را از پشت میز یاشار برداشت و با خونسردی رو به 

 رویم

نشست. یک پایش را روی پای دیگر انداخت و لیوان 

شیدنینو  

 را

 :روی زانویش گذاشت. با خونسردی گفت

برام اصال مهم نیست که کی از من خوشش می یاد و کی -

 نمی
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 یاد... فقط می خواستم نظرت رو بدونم. اتفاقا به نظرم محمد

 !انتخاب شایسته ایه



یدنی ابروهایم از شدت ناباوری باال پرید. کیارش لیوان نوش

 را به

 :سمت لبش برد و گفت

 پسر خیلی خوب و معقولیه. هم رشته هستین... سن و سال-

 تون

بهم می خوره. سرش به کار و زندگی خودشه. وضع مالی 

 قابل

 .قبول و خانواده ی خوبی داره

جرعه ای از نوشیدنی اش را نوشید. نگاهش را ازم دزدید. 

 انگار

نبودم که فکرش به چهیک لحظه به فکر فرو رفت... متوجه   

 .چیزی مشغول شده اما بی ارتباط با محمد به نظر نمی رسید

 :پس با لحنی سرد گفتم

 !ولی نظر اون نسبت به شما این نبود-

موفق شدم! از فکر بیرون آمد و نگاهش را به من داد اما 

 زمانی

که شروع به صحبت کرد متوجه شدم که با حواس پرتی و 

 بی
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اعتنایی حرف می زند... انگار بخش عظیمی از ذهنش به 

 فکری



 :سخت مشغول بود. گفت

احتماال من برای سلیقه ی ایشون زیادی زمخت بودم... -

 درست

 . ...مثل شما

 ممکن بود محمد هم چیزی از گذشته ی کیارش بداند؟ به نظر

ناختینمی رسید چندان اتفاقی باشد که هم از کیارش ش  

 داشته

 .باشد و هم نامزد الناز باشد

 :کیارش مکثی کرد. با حواسی جمع تر ادامه داد

اما واقعا کنجکاوم بدونم موضوع بحث تون چی بوده که -

 باعث

 .شده در مورد من حرفی بزنه

 :با بی اعتنایی شانه باال انداختم و گفتم

 !اصال یادم نمی یاد-

. لیوان را روی میز برخالف انتظارم بحث را ادامه نداد

 یاشار

 :گذاشت و گفت
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 !من یه معذرت خواهی به شما بدهکارم خانوم امانی-

 با شنیدن این جمله ی تکراری خودم را عقب کشیدم. سریع

 :گفتم



 دفعه ی آخری که یه معذرت خواهی بهم بدهکار بودین به-

 رفتن

ختم شد! بهم حق بدین که از به خونه تون و توهین بهم  

 .معذرت خواهی هاتون دل خوشی نداشته باشم

 :از جایش بلند شد. سری به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت

 . ...متاسفانه این دفعه یه معذرت خواهی واقعیه-

 :تکیه اش را به میز داد و گفت

 توی کار من همیشه این سعادت نصیب آدم نمی شه که-

کامل به دست برسه. خیلی وقت ها اول اطالعات به صورت  

 قضیه

خام و بی مفهوم به نظر می رسن... می شن یه چیزی که 

 فقط

951 

  رقصنده با تاریکی 

 گوشه ی ذهنم می مونن... اما بعضی وقت ها به مرور زمان

 تکمیل

 می شن. بعضی وقت ها اگه درست تحیلی بشن، اگه ارتباط

 شون

درستی پیدا بشه معنا و مفهوم خاصی پیدا با مسائل دیگه به  

 می

 کنن. بعضی وقت ها نیازه که قطعات پازل کنار هم چیده شده

 .شن تا چیزی که تا به اون روز مخفی مونده پیدا شه



 با اخم نگاهش کردم. پس برای همین ذهنش مشغول شده

 ...بود

 فقط خدا می دانست که مشغول چیدن کدام قطعات در کنار

 هم

ه آن طور ذهنش درگیر شده بود. جلوتر آمد و این باربود ک  

 :با لحنی آرام گفت .

نمی دونم می دونی یا نه... محمد از دوستای خانوادگی من -

 و

 .فرنوشه ... و الناز از دوستای قدیمی من بود
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تاقلبم در سینه به تپش درآمد. خودم هم نمی دانستم که چرا   

 این حد مشتاق شنیدن حرف هایش هستم و او چرا تا این حد

 :آرام و با تامل حرف می زند. ادامه داد

 !من محمد و الناز رو بهم معرفی کردم-

 احساس کردم قلبم یک لحظه در سینه ایستاد... انگار یک

 لحظه

 تصمیم گرفت که زندگی ام را در همان جا و در کنار کیارش

د و بعد... باری دیگر به تپش درآمد. شمس به پایان برسان

 نفسی

 عمیق کشیدم. با خودم فکر کردم اصال چه اهمیتی دارد که آن

 دو نفر چطور با هم آشنا شده باشند؟ آن چه مهم بود این بود



 .که آن دو نفر بهم تعلق داشتند

 الناز از دوستای "اما جمله ی کیارش در گوشم زنگ می زد 

وستی جایی به پایان رسید؟ به دشمنیاین د ..."قدیمی من بود  

 تبدیل شد که کیارش نقشه ی معدوم کردن الناز را کشید و

 محمد هم از او بدگویی کرد یا ماجرا به کل چیز دیگری بود؟
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 :سری برای کیارش تکان دادم و گفتم

 .مهم نیست... گفتم که... یه کراش ساده بود-

هره ی کیارش عجیب به نظر می رسید... و خیلی زوداما چ  

 فهمیدم این چیزی نبود که ذهن کیارش را به خود مشغول

 کرده

 بود... این چیزی نبود که بابتش معذرت خواهی می کرد. با

 تعجب

 :گفتم

 همین؟ مطمئنین کل ماجرا همین بود؟-

 :لبخندی تلخ روی لبش نشست و آهسته گفت

- جرا تو رو ناراحت می کنه و منم نمی نه... اما بقیه ی ما

 خوام

 .ناراحتیت رو ببینم

 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم

 اون چیزی که ناراحتم می کنه حرفی نیست که برای زدن و-
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 نزدنش تردید داری... اینه که می دونم کسی مثل شما محض

نمی ده و در عوضش رضای خدا به کسی چیزی رو اطالع 

 ازم

 .چیزی می خوای

 :سرش را روی شانه کج کرد و گفت

درسته... ولی بذار به این حساب که می خوام لطف یه -

 دوست

 .رو جبران کنم

با به خاطر آوردن آن چه در مهمانی گذشته بود و بازی 

 فرنوش

 ناخواسته به خنده افتادم... لب هایم کش آمد و به موقع جلوی

ام را گرفتم. با همان لبخند پت و پهن گفتمشلیک خنده  : 

 اصال قصد نداشتم با نجات دادنت بهت لطف کنم. اتفاقا خیلی-

 !هم داشتم تفریح می کردم

 دوباره همان نگاهی را که انگار می خواست سر به تنم نباشد

 :نثارم کرد و گفت

 !بله... متوجه شدم-

پنهان کنم... اماپشت دستم را به لبم تکیه دادم تا خنده ام را   

955 

  رقصنده با تاریکی 

 وقتی یادش می افتادم باز هم خنده ام می گرفت. کیارش این



 بار به خنده ام لبخندی تلخ زد... نگاهش را دزدید و به زمین

 .داد

 قلبم در سینه جا به جا شد... با خودم فکر کردم نکند مسئله

 ای

اشد! ممکن بود در راه پیداکه ازم پنهان می کرد جدا مهم ب  

کردن الناز بالیی سر محمد آمده باشد؟ الناز واقعا سر به 

 نیست

 شده بود؟ یا نکند... فهمیده بود من آن شب جدا سر قرارش با

 الناز حضور داشتم؟

 آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم. دست هایم را مشت

 :کردم و با حالتی جدی تر ادامه دادم

- ین بود که می خواستم خصوصی باهات حرف بزنم دلیلش ا

 و

 به نظر نمی رسید که دوستات قصد داشته باشن از کنارت

 تکون

 .بخورن. حرف مهمی داشتم
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و کیارش را که یک بار دیگر نگاهش را به من داده بود زیر 

 نظر

و ضربان قلبمگرفتم. نتوانستم چیزی از نگاه سیاهش بخوانم   

 اوج



 .گرفت

 :کیارش نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 اگه حرفت مهمه اینجا مطرحش نکن. وقت رفتن که رسید-

 .خودم می رسونمت... اون موقع در موردش حرف می زنیم

 سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم.. بی هیچ حرفی به سمت

 در رفت. با تعجب نگاهش کردم

 :و گفتم

- نگفتی؟خب پس چرا   

 به سمتم چرخید و نگاهی عجیب بهم کرد. سری تکان داد و

 :گفت

 .فراموشش کن! دیگه گذشته... اذیت می شی-

 :نفسم را با صدا بیرون دادم و با کالفگی نگاهش کردم. گفتم
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 االنم که این طوری کنجکاوم کردی و داری می ری یه جور-

ی شم. نگران ناراحتی من نباش! بگو ماجرا دیگه اذیت م

 !چیه

 با شک و تردید نگاهم کرد. دست هایم را به هم قالب کردم و

جلوتر رفتم. نگاه منتظرم را که امیدوار بودم شبیه به نگاه 

 گربه

 ی چکمه پوش باشد، به چشم های سیاهش دوختم. آهسته

 :گفت



 . ...در مورد محمده-

می دانم فهمید که کم مانده بودو با دقت زیرنظرم گرفت. ن  

 قلبم

 از دهانم بیرون بزند یا نه. دست هایم را در همان حالت قالب

شده به هم فشردم تا به این ترتیب اضطراب کشنده ام را 

 تخلیه

 :کنم. کیارش گفت

 قبل از نامزدیش فرنوش چیزهایی در موردش می گفت. می-

 "مسخره" ...گفت یه عالقه ی مسخره ای به یه نفر داره

 صفتی

بود که فرنوش به کار برد. از نظرش این عالقه بی سرانجام 

 و
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بچگانه بود. حتما محمد رو تا حدودی می شناسی. اهل 

 دوستی

نبود... از این پسرهایی بود که یک راست با یه دست گل دم 

 در

مهمونی خونه ی دختر محبوب شون ظاهر می شن. توی یه  

خانوادگی داغ دل مامان محمد تازه شد و از این موضوع 

 حرف

 زد که دختر یکی از آشناهاشون رو به محمد معرفی کرده اما



 محمد حتی حاضر نشده بود که طرف رو ببینه. می گفت حاال

 که محمد داره شرکت خودش رو تاسیس می کنه و درسش هم

ت آشنا بشه وداره تموم می شه وقتشه که با یه دختر درس  

 ازدواج

 کنه... از همین حرفایی که پدر و مادرها می زنن. اون شب

 وقتی

 جوونا دور هم جمع شدیم فرنوش یه بار دیگه این مسئله رو

 پیش

 کشید و گفت که تمایل نداشتن محمد به آشنایی به خاطر

 عالقه
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. کلی هم توی جمعش به یه نفر دیگه ست "مسخره "ی   

 نصیحتش کردیم که به قول شما به خاطر یه کراش ساده

 .موقعیت هاش رو از دست نده

 کیارش لحظه ای مکث کرد... انگار از پیش کشیدن آن مسئله

 پشیمان شده بود اما من از لب هایش چشم برنمی داشتم. هر

کلمه ای را که به زبان می آورد می بلعیدم. سرم را با 

 حرکتی

یع تکان دادم تا نشان بدهم منتظر حرف هایش هستم. آهیسر  

کشید که نشان از بی میلی اش برای بازگو کردن ماجرا 

 .داشت



 :گفت

 وقتی به الناز معرفیش کردم هم خیلی تمایلی برای آشنایی-

نداشت... منتهی این بار با تشویق خانواده، دوست و آشنا 

 حاضر

همیده بود و به من گفت کهشد الناز رو ببینه. حتی الناز هم ف  

 انگار محمد خیلی از اون خوشش نیومده. بهش گفتم به محمد

فرصت بده و با یه قرار قضاوتش نکنه. به مرور زمان انگار 

 عالقه
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 ای بین شون شکل گرفت و محمد اون عالقه ی ساده ی

 قدیمش

 . ...رو

. با دهانی نیمه باز نگاهش حرفش را نیمه تمام گذاشت

 ...کردم

بی پلک زدن... باید ادامه می داد... باید تمامش را می 

 ...گفت

 اگر

 نه نمی توانستم خودم را کنترل کنم. وادارش می کردم از

 تمام آن چه پنهانش می کند

 . ...بگوید... کلمه به کلمه... جز به جز

 :کیارش گفت



- ن کراش محمد چیهیچکس دقیقا نمی دونست ماجرای ای  

 بود... فرنوش یه چیزهایی می دونست و با خنده از محمد و

 کارهاش می گفت... می گفت که محمد برای نزدیک شدن به

طرف کارهای عجیبی می کنه اما سر صحبت رو باز نمی 

 .کنه

961 

  رقصنده با تاریکی 

همثال اینکه... پروپوزال دکتراش رو به اون دختر داده ک  

 ...بنویسه

. 

 ...قلبم در سینه فرو ریخت. احساس کردم زانوهایم سست شد

 لرزید! چیزی نمانده بود که پایم از زیر بدنم در برود و زمین

 :بخورم. کیارش ادامه داد

 که از نظرم خیلی عجیب بود! چون محمد هم وقتش رو ...-

داشت هم عرضه ش رو! پروپوزال خواهرش رو خودش 

 نوشته

چطور ممکن بود پروپوزال خودش رو ننویسه و به بود... 

 کس

 دیگه ای بابت انجام این کار پول بده؟ یا مثال برای ارائه های

 فرنوش اسالید درست می کرد اما سمینار خودش رو به اون

 دختر

 داده بود تا درست کنه... به قول فرنوش راه عجیبی رو پیش



 . ...گرفته بود

ه و کوتاه تر می شود... احساس کردم صدای کیارش کوتا

 چشم
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هایم سیاهی می رفت. انگار دنیا دور سرم می چرخید. 

 زیرلب

 :گفتم

 . ...امکان نداره-

 و به خاطر آوردم که حتی عکس هایم را هم در اینستاگرام

 الیک

 نمی کرد... راحیل همیشه می گفت این حجم از بی تفاوتی

نظر آماری با توجه به تعداد عکس هایی که آپلود محمد از 

 می

کنم غیر ممکن است... من کارش را به حساب بی اعتنایی 

 می

 . ...گذاشتم در حالی که ماجرا چیز دیگری بود

از بی اعتنایی اش نبود... از عالقه ای خاموش و پنهان 

 . ...بود

 :کیارش گفت

- مه و پروپوزال اولین باری که دیدمت و فهمیدم که پایان نا

 می



نویسی به فکرمم نرسید که ممکنه تو اون دختر باشی... 

 امروز

 که

 فرنوش این حرف رو زد فهمیدم که تو همون کسی هستی که
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حرفش رو می زد... و برای همین عذرخواهی کردم. برای 

 اینکه

نه این عالقه دومن الناز رو معرفی کردم... نمی دونستم ممک  

 . ...طرفه باشه

 دستم را جلوی دهانم گرفتم. سرم انگار نبض داشت... می

 ...تپید

 چشم هایم... چشم هایم نمی دید... سیاهی می رفت.. بی

 اختیار خودم را عقب

 . ..کشیدم. نگاهی هشداردهنده به او انداختم

کیارش هر دو دستش را باال آورد و محتاطانه در هوا تکان 

ددا . 

 :گفت

 شراره... مگه نگفتی یه کراش ساده بود؟-

 دروغ گفتم... دروغ گفتم لعنتی! پلک هایم را به هم

 فشردم...کجای عالقه ی چندین و چند ساله ی من به محمد

ساده بود؟ عالقه ای که روزی از افسردگی و سقوط نجاتم داد 



 و

سال ها مثل دوستی عزیز کنارم باقی ماند... قلبی را که 

زیرو  

964 

  رقصنده با تاریکی 

گمان می کردم برای همیشه باخته ام لبریز از مهر کرد و 

 حاال

 می فهمیدم یک عالقه ی خاموش و مشترک بوده... عالقه ای

 که

هیچ کدام به زبان نیاوردیم و گم شد... رنگ باخت... و می 

 شد

 . ...گفت تباه شد

خودم نهیب زدم که قویبا این وجود نفسی عمیق کشیدم. به   

باش دختر! اجازه نده اشک به چشم هایت بیاید... به این 

 بغض

 لعنتی در گلویت میدان نده... اینجا نه! جلوی کیارش شمس و

 ...آن نگاه عجیبش نه... شب! آره... شب... قبل خواب

قبل خواب بالشتت را در آغوش سخت بفشار... لب هایت را 

 به

برای تمام آن چه رفت اشک بریزهم فشار بده و بی صدا  ... . 

 :هول زده گفتم

 . ...چرا-



 ...و صدایم زیر آوار بغضم خفه شد. تالش کردم ادامه بدهم

 چیزی
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 بگویم... اما صدایم درنمی آمد. دستم را دور گلویم حلقه کردم

 و

کفش هایینگاهم را دزدیدم... به کفش هایم چشم دوختم...   

 که

با هجوم اشک به چشم هایم تار شد. یک بار دیگر نفسی 

 عمیق

 :کشیدم... صدایم را پیدا کردم و گفتم

 . ...آره... واقعا... چیز... خاصی نبود-

 دستم را پشت پلکم کشیدم و اشک هایم را پاک کردم. ای

 کاش

آن نگاه نافذش را از صورتم می گرفت... اتاق را ترک می 

 کرد و

را به حال خودم می گذاشت. لب هایم را برای چند ثانیهمن   

 بهم

فشردم تا بغضم را کنترل کنم... تا صدایم، چانه ام نلرزد. 

 سرم

 را

 باال گرفتم و نگاهم را مستقیم به چشم هایش دادم... با خودم



 فکر کردم هیچ وقت این نگاهش را ندیده بودم... همیشه در
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نگاهش غرور موج می زد، شیطنت، رمز و رازهای 

 پنهان... پیش

از آن هیچ وقت چشم هایش را این طور درخشان ندیده 

 ...بودم

 انگار که لبریز شده باشد از محبتی که حتی تصور نمی کردم

 در

 . ...قلبش جایی داشته باشد

 :گفتم

 !من خوبم-

ک به چشمو صورتش پیش چشمم تار شد... یک بار دیگر اش  

 هایم آمده بود. لبخندی پرمهر روی لبش نشست.... با لحنی

 آرام

 :گفت

 . ...نیستی... و این هیچ عیبی نداره-

 من را به سمت صندلی هدایت .

 :کرد و گفت

 !بشین-
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 :سری به نشانه ی رد پیشنهادش تکان دادم. تکرار کرد



- وان آبی چیزی می یارم که حالت بهتر بشین... برات یه لی

 .شه

این بار مقاومت نکردم و روی صندلی یاشار نشستم... چرا 

 که

احساس می کردم پاهایم دیگر تحمل وزنم را ندارد اما پیش 

 از

 :آن که ازم فاصله بگیرد گفتم

 .احتیاجی نیست... حالم خوبه-

 :نگاه اشک آلودم را به چشم هایش دوختم و آهسته گفتم

 . ...بمون-

مکثی طوالنی کرد و نگاه پر شک و تردیدش را به من 

 .دوخت

 آهسته به سمتم چرخید و رو به رویم ایستاد. هیچ نمی

 فهمیدم

 تردیدش برای چیست... برای ماندن یا رفتن؟ برای گفتن یا

 نگفتن؟ یک زانویش را خم کرد و زمین گذاشت تا هم قد منی

.. گفتکه روی صندلی مچاله شده بودم شود : 

 می دونم که با معذرت خواستنم، با یه لیوان آب و با توضیح-
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 .دادن نمی تونم این قضیه رو درست کنم

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد بریده بریده گفتم



 !خوبه... چون... من حالم اون قدرها هم بد نیست-

ی سینه ام قرار گرفته  انگار وزنه ای سنگین روی قفسه

 ...بود

 :نفسم باال نمی آمد. ادامه دادم

 . ...مسئله ی خیلی... مهمی نبود-

با حالتی معنی دار نگاهم کرد... انگار بخواهد با زبان بی 

 زبانی

 بگوید که متوجه تقالی بیهوده ام شده. با لحنی سرزنشگر

 :گفت

 . ...شراره-

گفتمدستم را به قفسه ی سینه ام فشردم و  : 

 !من... خوبم! فقط... نشستم که... نفسم جا بیاد-

یک بار دیگر مکث کرد. با دقت زیر نظرم گرفت و من هم 

 که

چیزی جز فرار کردن از نگاه موشکفانه اش نمی خواستم 

 نگاهم

 را به دست های به هم قالب شده ام دادم. عاقبت لرزش دست
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قف شد. نفسم جا آمده اما ضربان قلبم هنوز آن قدرهایم متو  

 باال

 بود که می ترسیدم صدای بوم بوم بی امانش به گوش کیارش



 برسد. نگاهم را از دست هایم گرفتم و زیرچشمی او را که

 جلویم

روی یک زانو نشسته بود نگاه کردم. نگاهمان در هم گره 

 .خورد

رم زد که از یک لحظه سکوت میان مان برقرار شد. به س

 جایم

 بلند شوم، اسنپ بگیرم و خودم را به خانه برسانم. قبل از آن

 که

 :فرصتی برای تحلیل کردن این فکر پیش خودم پیدا کنم گفت

 . ...نمی خوام منکر اشتباه خودم بشم ولی فرنوش-

 :وسط حرفش پریدم و با لحنی سرد گفتم

 فرنوش گفت عالقه ی مسخره؟-

سر دادم... خندیدم اما قلبم سنگین تر و آهسته خنده ای تلخ  
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 شد... بدنم سست تر! سری به نشانه ی تاسف تکان دادم. به

 خاطر

آوردم که دنیا در تیر ماه سال نود بر سر من و کیارش آوار 

 شد

اما او فقط درد خودش را می شناخت و رنج من را بچگانه 

 می

وش... هر دو سال ها عاشق بودیم.... با این دانست... و فرن



 وجود

او تنها عشق خودش را می شناخت و عشق و عالقه ی 

 دیگران

برایش پوچ بود. به خاطر آوردم که فرنوش در همان اتاق 

 ایستاد

و رو به کیارش از عالقه ی من به محمد حرف زد. با 

 صدایی

 :خشدار گفتم

- تقاصش رو پس بدم. تویی که دل اونو می شکنی و من باید 

 تو

اطالعاتی داری که اون دنبالشه و من اون کسی ام که گیر 

 می

افته. تو و فرنام با هم سر ناسازگاری دارین و منم که این 

 وسط

 گرفتار می شم. شماها هر کاری دلتون می خواد می کنین،

 برای
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می اندازین... ما آدمهم نقشه می کشین و جنگ قدرت راه   

 های

 حاشیه ای دور و برتون و عشق مون هم تلفات جزئی جنگ

 شما



 محسوب می شیم. مگه نه؟

 :با همان لحن سرزنش گرش تکرار کرد

 . ...شراره-

 :صدایم را باالتر بردم و گفتم

 من تو رو خوب می شناسم! استراتژیت معرفی کردن آدم ها-

 به

رتباط های هدفمنده. معرفیهمدیگه و بهره بردن از این ا  

 کردن

من به یکی از دوستات! معرفی کردن راحیل به مهدی... 

 یاشار و

 آرمین به آشناهات و محمد به الناز! بابت استراتژی آشنات از

 من
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 عذر خواهی نکن... به هر حال هر کسی تکنیکی برای جنگ

 !داره

ه عذرخواهی داره کل حضورت توی اون چیزی که نیاز ب

 زندگی

 !منه

 :آهسته گفت

 معرفی الناز به محمد استراتژی جنگی نبود! همین طور-

 معرفی



 . ...کردن تو

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و ادامه داد

 معرفی کردن تو استراتژی دفاعی بود! یادت که نرفته برای-

 چی

 !می خواستم معرفیت کنم؟

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !یادم نرفته! فقط خیلی باورم نشده-

نگاهی سرد حواله ام کرد. چی پیش خودش فکر کرده بود؟ 

 که
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من هم مثل بقیه هر حرفی که از دهانش درمی آمد را به 

 خاطر

 تیپ و قیافه ی خوبش قبول می کردم؟ قطعا بهش فرصت می

د اما آن فرصت هنوز سردادم که قصد و نیتش را ثابت کن  

 نرسیده

بود... گفته بود من را می رساند و آن زمان همه چیز 

 مشخص

 !می شد

 :از جایش بلند شد و گفت

 ولی خوشحالم که ناراحتیت به عصبانیت تبدیل شده! این-

 .جوری کمتر نگرانت می شم



اگر می خواستم با خودم روراست باشم باید اعتراف می 

 کردم

به او گرفت.... او که از دل من و محمد خبرنمی شد ایرادی   

نداشت. به خیال خودش به دو نفر از آشناهایش لطف کرده 

 بود

 و من هم بهتر بود که عصبانیتم را کنترل می کردم و آن را

 برای

 !شخصی بهتری نگه می داشتم... مثال فرنوش
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و سر دادم و گفتمخودم را روی صندلی به سمت جل : 

 وقت رفتن می بینمتون... حرفم رو بهتون می زنم و اگه خدا-

 بخواد دیگه همدیگه رو نمی بینیم. اگه زودتر تصمیم به رفتن

 .گرفتین هم بدونین که من خیلی ازش استقبال می کنم

 :دستی به چانه اش کشید و گفت

 . ...می دونی چیه؟ فکر کنم بخوام-

اق باز شد. هر دو به سمت در چرخیدیم. در همین موقع در ات

 با

 راحیل چشم تو چشم شدم. یاشار پشت سرش ایستاده بود و

 سعی می کرد روی پنجه پا بلند شود و با وجود قد بلند راحیل

داخل اتاق را ببیند. کیارش با حالتی متعجب نگاه از من 

 گرفت



 و به راحیل داد... چرا که هیچ کدام حرفی نمی زدیم! متوجه

 بودم که راحیل سعی می کند با یک ارتباط چشمی با من

 نتیجه

 ی این مالقات را حدس بزند اما مشکل اینجا بود که ماجرای

 محمد طوری رویم اثر گذاشته که قدرت تله پاتی ام را به کلی
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 مختل کرده بود. عاقبت کیارش با حالتی مشکوک به راحیل

 :گفت

 کاری داشتی؟-

 :راحیل بالفاصله نگاهش را به کیارش داد و با جدیت گفت

 توی اتاق موندن تون طوالنی شد! اومدم ببینم یه وقت سر-

 !شراره رو زیر آب نکرده باشی

 در همین موقع یاشار باالخره موفق شد راحیل را کنار بزند و

 وارد

توجهاتاق شود. نگاهی هیجان زده به من و کیارش کرد... م  

 شدم

که با امیدواری خاصی نگاهمان می کند... انگار انتظار 

 داشت

اتفاق خاصی بین مان افتاده باشد و وقتی دید ماجرا این طور 

 به

 :نظر نمی رسد کمی پکر شد. راحیل گفت



 !تو حالت خوبه شراره؟ یه کم رنگ پریده به نظر می رسی-
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حاال عذاب بدتری انتظارم را می کشد... تمام آنمتوجه شدم   

 چه

 را که شنیدم باید توضیح می دادم! نگاهی مستاصل به کیارش

 کردم... با نگاهی عجیب پاسخم را داد. برای مدتی نسبتا

 طوالنی

 :به هم زل زدیم و عاقبت کیارش گفت

 می خوای بمونم؟-

که بابی اختیار بهش لبخند زدم. می دانست... می دانست   

 بیرون

 رفتنش باید از تمام آن چه عذابم می داد حرف بزنم. به ذهنم

 رسید در یک دنیای موازی، جایی که کیارش هنوز هم یک

 مبارز

 همیشه پیروز بود، دستش مصدوم نشده و به دنبالش لبریز از

 نفرت و انتقام نشده بود من و او می توانستیم دوستان خوبی

با هم حرف بزنیم، همدیگر را از برای هم باشم... با نگاه 

 موقعیت
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 .های خجالت آور نجات دهیم و حمایت کنیم

اما ما در آن دنیا زندگی نمی کردیم... و این دنیایی که من 



 می

 !دیدم جای رفاقت با یک دالل اطالعات مرموز نبود

 :آهسته گفتم

 !نه... همه چیز مرتبه-

امطئمن بهم کرد. حرفم را باور نکرده بود. باز هم بانگاهی ن  

 شک

و تردید نگاهی به راحیل و یاشار انداخت. عاقبت تصمیمش 

 را

 :گرفت. کوتاه گفت

 !خیلی زود می بینمت شراره-

 راحیل با شنیدن این حرف دست به سینه ایستاد و چشم

 هایش

 را تنگ کرد و نیش یاشار هم تا بناگوش باز شد. کیارش با

 بی

تفاوتی از برابرشان گذشت و از اتاق بیرون زد. یاشار خنده 

 کنان

 :کف دست هایش را به هم مالید و گفت
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 زود همدیگه رو می بینین؟ چی شد؟ قرار گذاشتین؟-

 :دستی به پیشانی ام کشیدم و زیرلب گفتم

 !وای خدای من-



دم شده بود جلوتر آمد. دستش راحیل که متوجه حال نامساع

 را

 :روی شانه ام گذاشت و گفت

تو حالت خوبه؟ می خوای برات یه چیزی بیارم بخوری؟ -

 شاید

 .قندت پایین افتاده

 لبخندی کمرنگ به نشانه ی موافقت تحویلش دادم. راحیل

 همان

 "!مگه دستم به این شمس نرسه "طور که زیرلب می گفت 

 از

گامی بلند به سمتم برداشت و قبل از اتاق بیرون زد. یاشار 

 این

 :که شروع به صحبت کند گفتم

 !یاشار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. بیخودی هیجان زده نشو-

 :لبخندی زد و گفت
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 خوشم اومد که خوب از شرایط استفاده کردی و پیشنهاد-

 رقص

یک بود سکته کنم دختردادی! بهترین موقعیت همین بود! نزد  

 .ولی کیارش به تو نه نمی گفت

 نگاهش نشان می داد که آن شب حسابی بهم افتخار کرده اما



من فقط چپ چپ نگاهش می کردم! طولی نکشید که راحیل 

 و

 به دنبالش آرمین وارد اتاق شدند. آرمین با اخم و تخم نگاهم

 :کرد و گفت

 چی شده؟ حالت بد شده؟-

ب مثبت دادم. راحیل بشقابی پالستیکی پر با حرکت سر جوا

 از

 فینگرفود جلویم گرفت. به محض دیدن بشقاب متوجه شدم که

 .جزو معدود دفعاتی در زندگیم است که میلی به غذا ندارم

بشقاب را از دست راحیل گرفتم و روی میز گذاشتم. آرمین 

 در

 را پشت سرش بست و با حالتی مشکوک به یاشار که لبخندی
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 پت و پهن به لب داشت نگاه کرد. با صدایی بلندتر از حد

 معمول

 :گفت

 این چرا داره می خنده؟ نکنه این یارو شمس بهت پیشنهاد-

 !بدی داده؟

 یاشار که در کمال تعجب همگی ذوق زده به نظر می رسید با

 :چشم های گشاد شده نگاهم کرد و گفت

 آره؟-



ره ی راحیل می دیدم که به سختی خودش را کنترلدر چه  

 می

 :کند تا یاشار را مورد ضرب و شتم قرار ندهد. آرمین گفت

 !خیلی دیگه داره تند می ره ها! با یه رقص خودشو گم کرده-

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

نه بابا! ماجرا اصال این نیست. مربوط به... مربوط به -

 !محمده

ن محکم با کف دست به پیشانی اش کوبید که یاشار چنا

 صدای

981 

  رقصنده با تاریکی 

 بلندش هر سه نفرمان را از جا پراند. سری به نشانه ی تاسف

 :تکان داد و گفت

 ! وای... شروع شد! بازم این محمد-

 :آهی کشیدم و گفتم

 . ...بحث یه جورایی به الناز و محمد کشیده شد-

ک و تردید نگاهی به من کرد و گفتراحیل با ش : 

 !می شه بگی چطوری؟ تو که... تو که اسمی از الناز نبردی-

 نکنه

 مجبور شدی بگی؟

 :آرمین با تعجب نگاهی به راحیل انداخت و گفت

 در مورد چی حرف می زنی؟-



 :نگاهی هشداردهنده به راحیل کردم و گفتم

 . ...نه! ماجراش مفصله! یعنی-

اشار کردم. در یک لحظه تردید را کنار نیم نگاهی به ی

 .گذاشتم

 به خودم یادآوری کردم که من چیزی به فرنوش به بدهکار
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 :نیستم. گفتم

 !همه ش تقصیر فرنوشه-

 .لجش گرفت و به کیارش گفت که من از محمد خوشم می یاد

حمد دیگه بعدم برای اینکه تیر خالص رو بزنه گفت که م

 مجرد

 محسوب می شه و اونم تمام تالشش رو می کنه تا منو بهش

 !برسونه

 :آرمین با حالتی متفکرانه نگاهم کرد و گفت

 مجرد؟ مگه الناز دقیقا چی شده؟-

 راحیل نگاهی وحشت زده به من انداخت. فقط توانستم در

 جواب

 هزار و یک سوالی که در چشم هایش موج می زد شانه باال

ازم و اظهار بی اطالعی کنم. یاشار گفتبیاند : 

 ببین! قبال هم این صحبت رو کرده بودیم. محمد همچین-

 بدک



 !هم نیست... اما بیا و قبول کن که کیارش یه چیز دیگه ست
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 ساعد دستم را روی دسته ی صندلی عمود کردم و سرم را به

 آن

ی با خودم فکر کردم چطور می توانم تکیه دادم. با بیچارگ

 یاشار

 !را از خانه ی خودش بیرون بیاندازم

 :آهی کشیدم و بی توجه به آن ها ادامه دادم

بعد از این که فرنوش از اتاق بیرون رفت کیارش گفت که -

 یه

 !معذرت خواهی بهم بدهکاره

 لحظه ای مکث کردم و بی اختیار اخمی روی پیشانی ام

 .نشست

آوردم که چیزهای دیگری هم گفته بود که چندانبه خاطر   

 جالب به نظر نمی رسید... حتی بهم توهین هم کرده بود... که

 :من هم در حد خودم جواب داده بودم! گفتم

 گفت که اون محمد و الناز رو بهم معرفی کرده. معذرت-

 خواهی

 .کرد و گفت نمی دونسته این عالقه دو طرفه ست
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 :یاشار گفت



 تو برای چی وا رفتی؟ چه اهمیتی داره چطوری آشنا شده-

 باشن؟

 دهان راحیل اما از شدت ناباوری باز ماند. به نظر می رسید

 قدرت

تکلمش را به کلی از دست داده باشد. آرمین با چشم هایی 

 گرد

 شده نگاهم کرد... برای چند لحظه به خودش مهلت داد تا

 ماجرا

 :را هضم کند و بعد گفت

 یعنی چی؟ یعنی چی که دو طرفه ست؟-

 احساس کردم یک بار دیگر دست و پایم ضعف می رود. بدنم

آهسته یخ می زد... نگاهی به ظرفی که راحیل برایم آورده 

 بود

 .انداختم و اولین رولی را که دم دستم آمد به دهان بردم

 بالفاصله

ام... قدرت جویدنش را متوجه شدم که اشتباه بزرگی کرده  
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 نداشتم... حالت تهوع بهم دست داده بود. دستم را به معده ام

فشردم و به ضرب و زور لقمه را فرو دادم. با صورتی در 

 هم باقی

 :مانده ی رول را در بشقاب گذاشتم و گفتم



- د از یهکیارش تعریف کرد که قبال فرنوش می گفت که محم  

 .نفر تو دانشگاه خوشش می اومد

 :یاشار میان حرفم پرید و شتاب زده گفت

 !شاید تو نبودی-

 :صدایم را باال بردم و با عصبانیت ادامه دادم

 که برای جلب توجهش پروپوزال و اسالید های سمینارش ...-

 رو

 !بهش می سپرده

 :راحیل چنگی به صورتش زد و با تعجب گفت

 !نه-

رمین برای چند لحظه با دهان باز فقط نگاهم کردندیاشار و آ . 

نگاهم را دزدیدم و به زمین دوختم. یک بار دیگر قلبم در 

 سینه
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به تپش درآمده بود. حالم با سرعتی باور نکردنی دگرگون 

 می

 "شخص"شد... هیچ سر درنمی آوردم که حرف زدن از یک 
د مثل بیماری مهلک آدمی را در یک چشم بهچطور می توان  

 هم

زدن از پا دربیاورد. یاشار با صدایی که ناباوری در آن موج 

 می



 زد

 :گفت

 برای چی جلو نیومد؟ برای چی حرفی نزد؟-

 :شانه باال انداختم. با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 حتما ترسیده که جواب رد بشنوه و نتونه با این جواب کنار-

 . ...بیاد... درست مثل خود من

 یک لحظه سکوت برقرار شد. چند بار نفس عمیق کشیدم و

 سعی

 کردم به خودم مسلط شوم. به خودم یادآوری کردم که اشک

 ریختن برای آن چه گذشته فایده ای ندارد. دست هایم را روی
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قع آرمین گفتدسته ی صندلی مشت کردم. در همین مو : 

 دوست ندارم این قضیه رو االن پیش بکشم ها ولی من گفته-

بودم! بهت گفته بودم شراره که برو و خودت بهش پیشنهاد 

 بده

 و تمومش کن! شما دو تا داشتین رای من رو می زدین! دیدین

 چی شد؟ مگه چند بار پیش می یاد که آدم یه نفر رو از ته

 دلش

 بخواد؟

نگ زد... تکرار شدصدایش در گوشم ز مگه چند بار  " ...

 پیش



 می

مگر چند بار؟  ..."یاد که آدم یه نفر رو از ته دلش بخواد؟

 شاید

تنها یک بار... و من برای همان یک بار هیچ کاری 

 نکردم... پا

پیش نگذاشته بودم... از غرور بی جا نبود، از وحشت این 

 بود که

ر بشوم همان بشکنم و دیگر سر پا نشوم... یک بار دیگ

 شراره ی

افسرده ای که از درون تباه شده بود اما در راهروهای 

 دانشکده

 ...راه می رفت و نگاه ماتم زده اش را به در و دیوار می داد

. 
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 :راحیل آهسته گفت

خب... اون وقت... در هر صورت... ممکن بود بگه نه -

 !دیگه

ا باال برد و گفتآرمین صدایش ر : 

می بینی که جواب محمد منفی نبود! هم شراره کاری نکرد -

 و

 دست روی دست گذاشت و هم محمد! اگه این قدر براتون بی



ارزش بود که هیچ کدوم حاضر نشدین ازش حرف بزنین 

 االن

 . ...برای چی اینجا کز کردی؟ اگه مهم بود کاری می کردین

 :راحیل گفت

- الن این حرفا رو نزنیمشاید بهتر باشه ا ! 

 :با تاسف نگاهی به راحیل و آرمین انداختم و اعتراف کردم

 !راست می گه-

سکوتی طوالنی میان هر چهار نفرمان برقرار شد. هر کدام 

 نگاه

مان را به یک جا داده و به فکر فرو رفته بودیم. انگار هر 

 چهار

ا آرامنفر منتظر معجزه بودیم که نازل شود و جو میان مان ر  
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 کند. عاقبت آهی کشیدم. فشاری به دسته های صندلی آوردم

 و

 :روی پاهایم ایستادم. به تک تک شان نگاه کردم و گفتم

 . ...مهم نیست بچه ها... دیگه گذشت-

 خواستم پیشنهاد کنم که به آن مهمانی کذایی برگردیم که

شده نگاهم کرد و گفتراحیل با چشم هایی تنگ  : 

 !که فرنوش به کیارش گفت تو از محمد خوشت می اومد-

 :پوزخندی زدم. رو به راحیل گفتم



 !اونم باشه به وقتش-

 با حرکت دادن سر موافقتش را اعالم کرد. ذهنم خالی از هر

 نقشه

 و انتقامی بود... اما پیش خودم قسم خورده بودم که این کار

رمفرنوش را بی جواب نگذا ! 

جلوتر از آن سه نفر از اتاق بیرون زدم. احساس می کردم 

 اگر

 .چند دقیقه ی دیگر آن جا بمانم جنون بهم دست می دهد
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 نگاهی به مهمان هایی که می رقصیدند، می خندیدند و با هم

 حرف می زدند انداختم. بالفاصله متوجه شدم که آن مهمانی

را از اتاق هم بیشتر بد می کند. با این وجود با گام هایی حالم  

 .کوتاه و آهسته به سالن نزدیک شدم

 در همین موقع فرنوش با گام هایی بلند که بیشتر شبیه به

 جست

 و خیز دختربچه ای شاد بود به سمت مان آمد. با سرزندگی

 :ساختگی و با خنده گفت

 .کجا بودی؟ همه آهنگ خوبا رد شد که-

احیل با لحنی سرد به فرنوش گفتر : 

بیخود خودتو آویزون این و اون نکن! کیارش نگاهت نمی -

 !کنه



 نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. آرمین با گام های بلند از ما

 فاصله گرفت تا کسی متوجه خنده اش نشود. چشمم به

 کیارش

افتاد که به همراه دوستانش کنار میز ناهارخوری ایستاده 

دبودن . 
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 امین برای خودش نوشیدنی می ریخت .

 و مهدی با کیارش حرف می زد... اما کیارش بی توجه به

 صحبت

های مهدی نگاهش را به ما داده بود... یا شاید بهتر بود 

 ...بگویم

 !به من

 احساس می کردم در چهره ام به دنبال اثری از ناراحتی،

 آشفتگی

بیماری می گردد... بعد از چند ثانیه انگار خیالش راحت یا 

 شد

 و

 لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. مهدی که از کم محلی

 کیارش دلخور شده بود رد نگاه کیارش را دنبال کرد و به ما

رسید. سری برای راحیل تکان داد و راحیل هم در جواب 

 چشم



قدم  غره ای نثارش کرد. مهدی به روی خودش نیاورد. با

 های

 :بلند و مطمئن خودش را به راحیل رساند.و گفت

 . ...امشب حواست پیش من نیست-

992 

  رقصنده با تاریکی 

 راحیل که با دقت به کیارش نگاه می کرد خطاب به مهدی

 :گفت

 جدی؟-

 لحن صحبت کردنش نشان می داد که اصال به مهدی گوش

 نمی

 .کند

ت. مهدیراحیل نگاه از کیارش گرف  

 نگاهی دلخور به من انداخت. با تعجب شانه باال انداختم... به

 من

 چه ربطی داشت که راحیل از او دیگر خوشش نمی آمد؟

 نگاهی به راحیل کردم تا از او کسب تکلیف کنم... بدانم باید

 بروم

 یا کنارش بمانم اما راحیل نگاهی به پشت سرم انداخت و با

 دیدن

نوش به کل از دست رفته بود سری بهیاشار که با آمدن فر  

 نشانه
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 ی تاسف تکان داد. در همین موقع کیارش و امین هم جلو

 آمدند

 و به جمع ما پیوستند. سرم را پایین انداختم تا با کیارش چشم

تو چشم نشوم. امین حرف خوشایندی برای زدن به من 

 نداشت

اه کردن به او بیش از هر وقت دیگری و کیارش هم... نگ

 باعث

 می شد حس کنم که با نگاهش افکارم را می خواند، احساساتم

 را حدس می زند و من را درست مثل سایر سوژه های کاری

 اش

 .در مشت می گیرد

 :کیارش بی مقدمه با لحنی محکم گفت

 شراره خانوم... یه کم رنگ پریده به نظر می رسین. اگه-

 حالتون

ب نیست لزومی نداره تا آخر مهمونی بمونینخو . 

 به یاد جمله ای افتادم که گفته بودم... که از زودتر رفتن مان

 .استقبال می کنم. بی اختیار لبخندی کمرنگ روی لبم نشست
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 سریع لبخندم را جمع و جور و سرم را بلند کردم. مهدی

 نگاهی



به کیارش کرد و گفتاطمینان بخش  : 

 مسئولیت ایشون با منه. من ایشون رو اوردم و خودم هم می-

 .رسونمشون

 و با یک نیم نگاه کیارش کامال ساکت شد. ظاهرا فهمید که

 قصد

و نیت رئیسش را از آن حرف کامال اشتباه متوجه شده. 

 کیارش

 :یک بار دیگر رو به من کرد و با جدیت گفت

 !می رسونمتون-

با دیدن چهره ی امین به خنده افتاد. طوری به کیارشراحیل   

 نگاه می کرد انگار به مقدساتش توهین شده باشد. با لحنی

 :متعجب زیرلب گفت

 !جدی که نمی گی؟-

 :کیارش با لحنی محکم جوابش را داد
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 !چرا! اتفاقا کامال جدی ام-

ن داد. امین اشاره ای به من و و نگاهش را باری دیگر به م

 بعد

 اشاره ای به کیارش کرد. دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما

 ظاهرا

 زبانش از شدت تعجب بند آمده بود. کیارش سری برایم تکان



 :داد و گفت

 !شراره... آماده شو که بریم-

قبل از این که زبان امین یک بار دیگر به کار بیافتد و زخم 

 بزند

ی پا چرخیدم و به سرعت به اتاق یاشار برگشتمروی پاشنه  . 

 مانتو و شالم را با عجله برداشتم و به خودم نقشه هایم را

 یادآوری

کردم. با وجود اینکه فهمیدن ماجرای محمد کمی تا حدودی 

 از

 اهمیت نقشه هایم کاسته بود اما سعی می کردم به خودم

ذاشتم... کهیادآوری کنم که به چه دلیل پا به این مهمانی گ  
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 میان نقشه های بی انتهای فرنام و کیارش گرفتار شده ام و

 فقط

 . ...خودم توانایی نجات دادن خودم را دارم

 از اتاق بیرون زدم. همان طور که به در نزدیک تر می شدم

 شالم

 را سر کردم. کیارش نزدیک به در ایستاده و نگاه تیره و

درخشانش را به من دوخته بود. با نزدیک شدنم در خانه را 

 باز

کرد. بی اختیار سر جایم متوقف شدم. همین طوری باید 



 بیرون

 می زدیم؟ بی هیچ خداحافظی؟ آن هم وسط مهمانی؟ چند

 نفری

 .متوجه شده بودند و با حالتی مشکوک نگاهمان می کردند

قضیه نشاننفسی عمیق کشیدم و سعی کردم توجهی به این   

ندهم. سرم را چرخاندم تا یاشار یا آرمین را پیدا کنم و به 

 نشانه

 ی خداحافظی دستی تکان بدهم اما در عوض با فرنوش چشم

 تو
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 چشم شدم که میان سالن ایستاده بود و بی توجه به دوستانی

کرد.  که دوره اش کرده و می رقصیدند به ما نگاه می

 پوزخندی

به صورت متعجبش زدم و از برابر کیارش که در را برایم 

 باز نگه

 .داشته بود گذشتم

 با بسته شدن در پشت سرمان از سر و صدای مهمانی هم به

 طرز

 قابل توجهی کم شد. نفسی راحت کشیدم. کیارش بی هیچ

 حرفی در آسانسور را برایم باز کرد. من بودم که با حرکت

سمت پایین به حرف آمدم و گفتم آسانسور به : 



 این حرکت مون، این که با هم وسط مهمونی بیرون زدیم تا-

 عمر دارم از یاد بچه های دانشگاه نمی ره. بدترین برداشت

 ممکن

 رو ازش می کنن، دهن به دهن می چرخه و به شایعات

 شاخداری

 .تبدیل می شه که تصورش هم حالم رو بد می کنه
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با غرور خاصی نگاهم کرد... یک تای ابرویش را باال 

 انداخت و

 :گفت

 !که تصورش حالت رو بد می کنه-

 بالفاصله متوجه اشتباهم شدم. دستم را در هوا تکان دادم و

 :گفتم

 !نه منظورم این نبود که شما حالم رو بد می کنی-

 :با لحنی عجیب گفت

- هپس حالت رو بد نمی کن ! 

با شک و تردید نگاهش کردم و وقتی آن برق شیطنت آمیز 

 را

 در

 چشم هایش دیدم متوجه اشتباهم شدم! من از چیز دیگری

 حرف



می زدم و او از چیز دیگر... آب دهانم را به زحمت فرو 

 دادم و

 :گفتم

خب... نه... منظورم این بود که... خب این اتفاق هیچ وقت -

 بین
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 !ما نمی افته! پس چه بهتر که شایعه ای هم در موردش نباشه

خدا را شکر کردم که آسانسور به طبقه ی همکف رسید. قبل 

 از

این که دست کیارش به در آسانسور برسد و آن را برایم باز 

 کند

 بیرون زدم. با بیشترین سرعتی که آن کفش های پاشنه بلند

 بهم

را به کوچه رساندم. هوای خنک پاییزی اجازه می داد خودم  

صورتم را نوازش کرد. نفسی عمیق کشیدم و احساس کردم 

 آن

 سنگینی کشنده ی قفسه ی سینه ام کم کم ناپدید می شود و

 !جای خودش را به ضعف و گرسنگی می دهد

 :کیارش کنارم ایستاد. اشاره ای به سمت چپش کرد و گفت

- ینماشین اون طرفه... دنبالم بیا ! 

انگشت هایم را در هم قالب کردم و مطیعانه پشت سرش 



 .رفتم

 :به محض سوار شدن کمربندم را بستم و گفتم

 . ...ماجرایی که می خوام در موردش حرف بزنم مربوط به-

 :در آن تاریکی هم می توانستم نگاه متعجبش را بخوانم. گفت
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- تنش عجله داریچه قدر برای گف ! 

 :نگاهی به دور و برم کردم... به فضای آشنای ماشینش. گفتم

می خوای بگی اینجا هم برای حرف زدن امن نیست؟ بذار -

 یه

 چیزی رو روشن کنم! من فقط برای این پا به این مهمونی

 گذاشتم که این ماجرا رو به گوشت برسونم. اگه نه اصال دلم

 نمی

شاهد بازی های مسخره ی  خواست امشب بیام اینجا و

 فرنوش

 !باشم

 :ماشین را روشن کرد و گفت

 امنه ولی... نظرت در مورد یه تیک اوی چیه؟-

 خواستم با بداخالقی مخالفت کنم اما تا دهانم را باز کردم به

ضعف و گرسنگی شدیدی فکر کردم که کم کم شانه هایم را 

 به

کردم لرزه درمی آورد. آهی کشیدم و پیش خودم اعتراف  



 صحبت

کردن در مورد این مسائل با وجود یک هات چاکلت گرم 

 فوق
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 العاده راحت تر می شود. سری به نشانه ی تایید تکان دادم و

 :گفتم

 !فکر بدی نیست-

 احساس کردم اشتیاقم برای صحبت کردن با جناب شمس به

! وقتی برای خرید هاتطرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده  

 چاکلت سفارشی ام از ماشین پیاده شد سرم را بلند کردم. نگاه

از تابلوهای نئونی که چشمک زنان وعده ی نوشیدنی، بستنی 

 و

 آبمیوه را می دادند گرفتم و از آن فاصله به کیک ها دادم. با

 خودم فکر کردم یعنی عقل شمس به یک چیز کیک توت

 فرنگی

ه؟قد می دهد یا ن  

 در همین موقع، انگار که ذهنم را خوانده باشد، به سمتم

 .چرخید

 از آن فاصله به طبقه ی کیک ها اشاره کرد. با ذوق و شوق

 سرم
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 را به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم. به پهنای صورتش

 .خندید

ردیف با دست اشاره ای به سمت چپ کردم... با دستش به  

 کیک

 های سمت چپ اشاره کرد. یک بار دیگر سرم را به نشانه ی

جواب مثبت تکان دادم. چند باری دستش را باال و پایین برد 

 تا

 .دقیقا متوجه سفارشم شد

 لبخندزنان به پشتی صندلی تکیه دادم. طولی نکشید که

 مشغول

 پذیرایی از خودم شدم. کیارش به سمتم چرخید. جرعه ای از

نی داغش نوشید و گفتنوشید : 

شراره... اگه قرار باشه کاری رو برای مدت طوالنی انجام -

 بدی

 که عالقه ای بهش نداری باید یه راهی پیدا کنی که ازش لذت

 .ببری

 :با چنگالم اشاره ای به چیز کیک کردم و گفتم
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- ی انجام بدیم؟ نه! یعنی قراره این کار رو برای مدت طوالن

 من

 فقط چیزی که می دونم رو می گم و بعد ما دیگه هیچ وقت



 .همدیگه رو نمی بینیم

 مکثی کرد. لبخندی تلخ تحویلم داد اما چیزی نگفت. به دلم بد

 آمد... احساس کردم اعتراف ناخوشایندی در جواب این حرفم

 :داشت که ناگفته گذاشت. چنگال را کنار گذاشتم و گفتم

- اجرا اینه که... شما جدا نیاز داری تو انتخاب جاسوس م

 هایی

 !که بین ما پخش می کنی تجدید نظر کنی

 :چشم هایش را تنگ کرد و با آن صدای بم و عمیقش گفت

این که دوستت برای من خبر می اورد و می برد ناراحتت -

 می

 کنه؟

 :پوزخندی زدم و گفتم

- باهیبحث ناراحتی من نیست. دست روی شخص اشت  

 .گذاشتی

 :سری به نشانه ی مخالفت تکان داد و گفت
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 هیچ آدمی توی دنیا به اندازه ی یاشار مشتاق نیست که از تو-

 .برای من خبر بیاره

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 بله... هیچ کس به اندازه ی اون مشتاق نیست که دست ما دو-

ت هم بذاره و مطمئن شه که فرنوش دیگهنفر رو توی دس  



 راهی

 .برای برگشتن به دوستی سابقش نداره

 توی هم رفت. با "دوستی سابق "چهره اش با شنیدن عبارت 

 خودم فکر کردم چه خوب که فرنوش تا جای ممکن آن

 دوستی

 کذایی را بهش زهرمار کرده بود! برای کسی مثل او که یه

اری گره می زد هیچ مجازاتیدوستی احساسی را با مسائل ک  

 بهتر از عذاب دادنش در آن دوستی نبود و به نظر می رسید

 فرنوش

 !در این زمینه سنگ تمام گذاشته باشد
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 :ادامه دادم

 اما بحث اینه که دهن یاشار بدجوری لقه... درسته برای شما-

بره... چیزی که به  خبر می یاره اما برای فرنوش هم می

 گوش

 .فرنوش برسه هم از فرنام پنهان نمی مونه

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 !فرنام اومده بود دیدنم-

به چهره ی بی حالت کیارش نگاه کردم... امکان نداشت 

 بتوانم

 از



 آن چهره چیزی بخوانم... متوجه شدم برخالف من او بارها و

 بارها

نش کنار شخصی که برایشدر این موقعیت بوده. در ماشی  

اطالعات می آورده نشسته، قهوه اش را با طمانینه نوشیده و 

 با

 .آن حالت پوکر فیس به چهره ی خبرچینش زل زده

اما من پیشینه ی آن دو نفر را بهتر از آن چه تصورش را 

 می

 کرد
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ودش گوش شدهمی دانستم. می توانستم حدس بزنم تمام وج  

 و

 :منتظر شنیدن بقیه ی حرف هایم است. گفتم

اون چیزهایی که برای یاشار ساخته و پرداخته بودی به -

 گوش

فرنام رسیده و قصد داره از این قضیه علیه ت استفاده کنه. 

 می

خواد طوری قضیه رو نمایش بده که یعنی من دارم راهی که 

 تو

ر واقع برای اون کارپیش پام گذاشتی رو ادامه می دم اما د  

 .کنم



 :با لحنی بی تفاوت گفت

 پس بهت پیشنهاد کرده با استفاده از این قضیه براش کار-

 ...کنی

 االن رئیس اونه؟ به دستور اون پیشنهاد رقص دادی؟

 :صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

 دستور؟ رئیس؟ از چی حرف می زنی؟-
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ندی زد. نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم خودم راپوزخ  

 کنترل

 کنم. باید کمی تا حدودی بهش حق می دادم. سابقه ی

 درخشانی پیش چشم او نداشتم... با فرنوش همکاری و گوشی

موبایلش را هک کرده بودم... از جز به جز حرکات فرنام در 

 شب

بودم وناپدید شدن الناز خبر داشتم... بهش پیشنهاد رقص داده   

 به فاصله ی چند دقیقه مشخص شد به کس دیگری عالقه

 .مندم

 . ...خودم هم حاضر نبودم به چنین کسی اعتماد کنم

 :با لحنی آرام گفتم

 دستور نبود... به این خاطر پیشنهادش رو دادم که باهات-

 صحبت کنم. اگه به دستور فرنام جلو اومده بودم قطعا همه

 چیز



دمرو برات تعریف نمی کر . 

 :نگاه جدی ام را مستقیم به چشم هایش دوختم و ادامه دادم
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 چیزی که اون می خواد یه فایل و دو فایل نیست... یه-

 جاسوس

نمی خواد که مثل یاشار گزارش لحظه به لحظه بهش بده. 

 اون

 تمام اطالعاتت رو توی این سال ها می خواد! تمامش رو...

 می

خواد تک تک شون رو به دست بیاره... می خواد شغلش رو 

 ازت

پس بگیره و برای این که کار دنبال کسی می گرده که آروم 

 و

 . ...ذره ذره این پروژه رو پیش ببره

 دیگر چهره اش بی حالت نبود... انگار تالش می کرد خشم و

 عصبانیتش را پشت بی تفاوتی اش پنهان کند... اما چشم

 هایش

برق می زد، لب هایش را آن قدر بهم فشرده بود که بی رنگ 

 به

 نظر می رسید. لحظه ای سکوت کرد. نگاهش را دزدید و به

 لیوانش دوخت. می دانستم سخت تالش می کند تا احساساتش



را ازم مخفی کند. اجازه دادم به خودش مسلط شود. در 

 سکوت
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به داشبورد ماشین دادم و سعی کردم در ذهنم نگاهم را  

 جمالت

بعدی ام را مرتب کنم. برخالف انتظارم یک بار دیگر به 

 حرف

 :آمد و رشته ی افکارم را پاره کرد

 !پس رئیس دستور داده که با من دوست شی-

چشم هایش در آن تاریکی برق عجیبی داشت. با لحنی آرام 

 که

نه باال می برد گفتضربان قلبم را ناخواسته در سی : 

 خب چرا عملیات رو شروع نمی کنی؟-

برای چند لحظه با دهان باز نگاهش کرد. احساس کردم یک 

 بار

دیگر می خواست ماجرای آسانسور را تکرار کند. باز سر به 

 سرم

 می گذاشت... جدی ام نمی گرفت. با این وجود خودم را

 ناخواسته

 :به در ماشین نزدیک کردم و گفتم

- ه می خواستم این کارو کنم توی ماشین بحث رو پیش نمیاگ  



 .کشیدم. می گفتم خونه ی خودم یا خونه ی تو صحبت کنیم
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 .دستم هم این شکلی بازتر بود

 :یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

که دستت بازتر بود! فکر می کنی دست بازت کمکی بهت -

 می

که دور از چشم من ازم اطالعات کش بری؟ اگه این  کرد

 طوری

فکر می کنی هنوز هم دیر نشده... خونه ی من یا خونه ی 

 تو؟

انگشت اشاره ام را به نشانه ی تهدید برایش تکان دادم و 

 :گفتم

 !این مسخره بازی رو همین حاال تمومش کن-

 :توجهی به حرفم نشان نداد. چشمکی زد و گفت

- م خیلی بهت خوش نگذره چون از مردهایفقط می ترس  

 زمختی

 مثل من خوشت نمی یاد

 :با عصبانیت گفتم

 مثل اینکه اصال بدت نیومده! حتما داری توی دلت دعا می-

 کنی
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 تغییر استراتژی بدم و هم فرنام رو با اجرای دستوراتش

 خوشحالم

 !کنم و هم تو رو

دلی اش داد و گفتتکیه به صن : 

نه اما یه پیشنهاد ویژه در این زمینه برات دارم. پیشنهادم -

 اینه

 که به کل فکر این نقشه رو از سرت بیرون کن! تو اصال این

 کاره

 نیستی شراره... بذار یه اعترافی کنم. تو واقعا دختر شیرین و

 بانمکی هستی... ... همین

ول بتونی گوشیم موضوع هم باعث شد قسر در بری و بار ا

 رو

بزنی ولی این اتفاق دیگه تکرار نمی شه... نه در مورد تو، 

 نه در

 مورد هیچ دختر دیگه ای! من از این مردهای دختر ندیده

 نیستم

 که بشه خامشون کرد... بشه با این حرکت تمام

 اطالعاتشون رو دزدید. اگه همچین کسی بودم هرچی داشتم و
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نداشتم رو به همین روش توی این سال ها از دست داده 

 ...بودم



 اگه یه همچین نقطه ضعفی داشتم دخترخاله ی خودش تا

 حاال

این کار رو براش انجام داده بود. چرا باید فکر کنه تو می 

 تونی

 کاری رو انجام بدی که فرنوش نتونسته؟

منتوانستم جلوی کنجکاوی ام را بگیرم و گفت : 

 یعنی فرنوش تالش کرد و موفق نشد؟-

 و به ذهنم رسید فرنوش قطعا پیش از استفاده کردن از من و

ترتیب دادن مهمانی سوری به این موضوع فکر کرده بود... 

 اما

 به

 دالیلی این روش عملی نشده بود. کیارش نگاهی عاقل اندر

 سفیه

 :بهم کرد و گفت

- که بهش اعتماد جدا فکر کردی من ارتباطم رو با کسی 

 ندارم
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 تا این سطح پیش می برم؟ فرنوش می خواست تالشش رو

 بکنه

 اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. اکثر دخترها این رفتار رو به

 حساب احترام از جانب یه مرد می ذارن... به حساب جدی



 بودن

ر از این حرفا شون توی اون دوستی اما فرنوش باهوش ت

 .بود

 کامال

متوجه شد که مشکل نه احترامه و نه جدیت... مشکل 

 !اعتماده

گوشه ی لبم را به دندان گرفتم. با خودم فکر کردم فرنوش 

 یک

عمر در آرزوی رسیدن به کیارش بود و زمانی که بهم 

 رسیدند

کیارش او را با جهتی که به دوستی یشان داد کامال خورد 

 .کرد

فرنوش بیش از آن چه تصورش را می کردم از  متوجه شدم

 این

 دوستی زخم خورده... و منی که جلوی چشم او به کیارش

 نزدیک

 :شده بودم باید بیشتر مراقب او باشم! کیارش ادامه داد
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 حاال می شه به من بگی فرنام چطور به این نتیجه رسید که-

که با دو تا مکالمه ی غیر مستقیم در این دختری مثل تو رو  

 زمینه رنگ عوض می کنه و سرخ می شه دنبال این کار



 بفرسته؟

 :شانه باال انداختم و گفتم

 نمی دونم... بعضی از مردها این طوری فکر می کنن. چه-

 باهوش

باشی، چه نباشی... چه به مراتب باالی کاری و علمی برسی 

 و

 چه

ت نگاه می کنن. یه کسینرسی فقط به قد و باال  

مثل دوستت امین این طوریه... شاید فرنام هم یه همچین 

 طرز

 . ...فکری داشته باشه

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

بعضی از مردها... اما نه فرنام! فرنام درسی که باید رو -

 در مورد
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یشنهادی که به تو داد برایمن از دوستیم با فرنوش گرفت. پ  

 به

 !دام انداختن من نبوده... برای به دام انداختن تو بوده

 گردنم چنان به سرعت به سمتش چرخید که مهره ی گردنم

 تقی صدا کرد. با چشم های گشاد شده به چهره ی کیارش زل

 :زدم. ادامه داد



 .در موردت شک و تردید داشته و می خواسته تو رو بسنجه-

 می

استه بدونه جاسوس دو جانبه ای یا نه... با من دست به خو

 یکی

کردی یا نه. برای همین این موضوع رو باهات مطرح کرده. 

 اگه

 تو با جواب مثبت پیشش برمی گشتی به عنوان یه نفوذی می

 شناختت... اون وقت خدا می دونست که چه خوابی برات می

براش پیچیده  دید... اما تو این شانس رو داری که ماجرا رو

 تر

 کنی. می تونی برگردی پیشش و بگی به نظرت همه چیز

 داشت
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 خوب پیش می رفت اما موفق نشدی... که کیارش واقعا قصد

 نداشت باهات دوست شه... می تونی بگی کیارش لنگه ی

 رفیقش

دستتامینه و می خواسته تو رو با این کارش تحقیر کنه،   

 .بندازه

 .با خودم فکر کردم خیلی هم پیشنهاد بدی به نظر نمی رسید

 به

این ترتیب می توانستم آهسته و آرام خودم را از دایره ی 



 نقشه

 :هایشان خارج کنم. با شک و تردید گفتم

 خوبه... ولی... واقعا بی خیال من می شه؟ یا این طوری-

 مطمئن

و برام خواب دیگه ای می شه که می تونه به من اعتماد کنه  

 می

 بینه؟

 :کیارش گفت

این چیزی بود که می خواستم در موردش باهات صحبت -

 کنم
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شراره... من تالشم رو کردم تا اجازه ندم فرنوش آدم دیگه 

 ای

 رو

وارد این ماجرا کنه اما در مورد تو موفق نشدم. نتونستم تو 

 رو

 از

جرا دور نگه دارم. بدتر از اون... تو باهاشون این ما

 همکاری

 کردی

 و موفق شدی! االن روی تو حساب دیگه ای دارن. به همین



راحتی نمی ذارن نقش بازی کنی و بعد کنار بکشی. پیش 

 بینی

 می کردم که یه بار دیگه پات رو به یه نقشه ی دیگه باز کنن

و همه چیز رو بهماما... فکر نمی کردم مستقیم بیای پیش من   

 .بگی

 لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. نگاهم را به لیوان خالی

 هات

 چاکلتم دوختم. قلبم از شدت اضطراب در سینه می تپید. با

خودم فکر کردم با این نقشه می توانم خودم را برای همیشه 

 از

1018 

  رقصنده با تاریکی 

دم که نه... به این سادگیاین ماجرا کنار بکشم اما حاال می دی  

ممکن نبود. ماجرا جهت دیگری گرفته بود... چیزی که به 

 کل

 :پیش بینی اش نکرده بودم. کیارش گفت

می خواستم بهت بگم که اگه حس کردی توی این بازی -

 داری

 به تنگ می یای، که نمی تونی خودت رو کنار بکشی یا بی

 طرف

وردم روزی کهبمونی روی کمک من حساب کن. درسته برخ  

اومدی خونه م خشن بود اما متوجه م که این کارو برای دفاع 



 از

خودت و اون چیزی که راز خودت می دونستی کردی... نه 

 به

 خاطر بدذاتی و نه به خاطر دشمنی با من... دوست ندارم

 آدمایی

که روحشون هم از ماجراهای ما خبری نداره قربانی بازی 

 ما

 .شن

زدم و گفتمبی اختیار لبخندی  : 
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 کیارش... اگه چاره ای نداشتم جز این که بین شما دو نفر-

 یکی

 رو انتخاب کنم قطعا همکاری با تو رو انتخاب می کردم. من

 حس

کردم تو توی این کار شرافت بیشتری نسبت به فرنام داری 

 اما

رنام درک می کنمدلیل اصلیم اینه که... تو رو بهتر از ف ... . 

با خودم فکر کردم او من را آن طور که باید درک نمی 

 ...کرد

 نمی فهمید... اما من رو او را می فهمیدم. در عمق وجود من

 هم



کسی بود که گاه و بیگاه بیدار می شد... هوای بهم زدن 

 زندگی

ام را به سرم می انداخت... هوای دنبال کردن کینه هایم... 

 می

که افسار زندگی ام را به دست کینه هایم بسپارم و ترسیدم  

 دیگر

نتوانم آن را پس بگیرم. کیارش برخالف من با ترسش 

 جنگیده

 بود... او زندگی اش را دو دستی تقدیم کینه ی کهنه اش کرده
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بود. او را خیلی بهتر از مرد قدرت طلبی مثل فرنام می 

 .فهمیدم

این که کدام خطرناک تر بودند را نمی دانستم... بدون شک 

 هر

 :دو... پس گفتم

 اما معتقدم که هنوز یه راه چاره ی دیگه دارم. هنوز فرصت-

 دارم

 .که خودم رو کنار بکشم

 :کیارش با ناباوری نگاهم کرد و گفت

 من فکر نمی کنم هیچ وقت بتونی منو درک کنی... هیچکس-

 . ...نمی تونه



خندی تلخ روی لبم نشست. هنوز نمی دانست که چهلب  

 چیزهایی

از او و زندگی اش می دانستم... و من هیچ وقت نباید اجازه 

 می

 :دادم که بفهمد! آهی کشیدم و بی توجه به حرفش گفتم

پیشنهادت خوبه... به فرنام همین رو می گم اما نمی ذارم -

 این

یی که می تونم ماجرا براش تموم شده باقی بمونه... تا جا

 کشش
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 می دم تا هم این خیال رو به ذهنش بندازم که شاید واقعا

 عملی

 شه و هم من رو سرگرم نقشه ی قبلیش ببینه و دیگه درگیر یه

 کار جدیدم نکنه. بهش می گم نشد با کیارش دوست شم... اما

ز دیگه ای تبدیلشتونستم مسیر نقشه مون رو عوض و به چی  

 .کنم

 :اخمی ظریف روی پیشانی اش نشست و گفت

 مثال؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 بهش می گم که می تونم توی شرکتت مشغول به کار شم و-

 مثل یه دوست یا همکار بهت نزدیک بشم و شانسم رو امتحان



 . ...کنم

 برای یک لحظه با تعجب نگاهم کرد و بعد... آهسته خندید و

 :سرش را تکان داد. هول زده ادامه دادم

 !البته اگه واقعا می تونی توی شرکتت کاری بهم بدی-
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 :با خنده گفت

 مسئله این نیست شراره... مسئله اینه که وقتی توی شرکتم-

 مشغول به کار شدی دقیقا قراره چی کار کنی؟ مثل یه

 جاسوس

کنی یا طرف من رو بگیری؟ می دونی که دو جانبه عمل  

 باالخره

 .باید از این تالشت یه نتیجه بهش گزارش کنی

 :با حرکت سر حرفش را تایید کردم و گفتم

 من یه مدت طوالنی جلوی فرنام وانمود می کنم که در تالشم-

به تو نزدیک بشم... یه مدت می تونم یه سری اطالعات پیش 

 پا

ا تو بهش گزارش کنم... و بعد یه مدتافتاده و با هماهنگی ب  

 هم

 نشون می دم که در نهایت موفق نشدم. این موضوع به نفع تو

 !هم هست

 :یک بار دیگر با ناباوری نگاهم کرد و گفت
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 !متوجه نشده بودم که به منم توی این قضیه فکر می کنی-

حرارت ادامه دادم بی توجه به نیش و کنایه اش با : 

این طوری می دونی که اون کی رو برای جاسوسی -

 ...فرستاده

 . ...اگه من نباشم

 :وسط حرفم پرید و گفت

اگه تو موفق نشی یه نفر دیگه رو می فرسته... درسته! -

 ولی به

 حال منی که پیش فرضم اینه که به هیچ کس اعتماد نکنم

 خیلی

 .فرقی نمی کنه

ادم. بدم نمی آمد شکلکی دربیاورم و نگاهم را به سقف د

 بگویم

 اما خودم را کنترل "!باشه آقای شمس! شما خیلی خفنی"

 .کردم

 به خاطر آوردم که توانستم این سد اعتماد را در هم بشکنم و

 گوشی موبایلش را هم هک کنم. هرچه کردم نتوانستم جلوی

 . ...خودم را بگیرم و از سر رضایت لبخندی نزنم
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نده با تاریکی رقص   

 :کیارش که متوجه لبخندم شده بود گفت



 به چی می خندی؟-

 سریع لبخندم را جمع و جور کردم و سوالش را بی جواب

 گذاشتم.کیارش خودش را روی صندلی به سمت من کشید. با

 :لحنی که کمی تا حدودی تهدیدآمیز به نظر می رسید گفت

- ... اگه تصمیمت رو گرفتی می خوام یه چیزی یادت بمونه

 تا با

من و تحت حمایت من کار کنی دیگه هیچ راه برگشتی 

 .نداری

اگه وسط راه پشیمون شی این شانس رو نداری که جبهه 

 عوض

کنی و بری سمت فرنام. اگه این کارو بکنی قسم می خورم 

 که

تا آخر دنیا دنبالت بیام و جواب این کارت رو بدم. تو به من 

 می

.. اما باور کن هیچی از خشونت نمی دونی... هیچگی خشن.  

 ایده

 ای از این که من تا چه حد می تونم برات خطرناک باشم

 .نداری

جرقه ای ذهنم را روشن کرد... او را به خاطر آوردم که 

 نقشه ی
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 معدوم کردن الناز را داشت. او را هم به همین اسم به آن جا

 کشانده بود؟ به اسم حمایت؟ برای همین الناز را پشت خودش

 پناه داد؟ ممکن بود تمام آن داستان یک بازی برای خام کردن

 الناز و کشاندنش به تله باشد؟ با نگرانی سری به نشانه ی

 فهمیدن

 تکان دادم. همان جا و همان لحظه می دانستم که هیچ وقت به

شان برنمی گردم اما نبایدسمت فرنام، فرنوش و بازی کثیف   

کورکورانه به کیارش اعتماد می کردم. باید حواسم را به او 

 می

 .دادم و از جانبش مطمئن می شدم

 تکیه اش را به صندلی داد. ماشین را روشن کرد و با جدیت

 :گفت

 سایت شرکت رو پیدا کن... نمی دونم اسمش رو می دونی یا-

 نه؟

تکان دادم. با همان لحن جدیسرم را به نشانه ی جواب منفی   
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 اش که کم کم متوجه می شدم لحن مدیرعامل شرکتی ست

 که

 :در آن مشغول به کار می شوم گفت

 حاال که قراره باهامون همکاری کنی شاید بهتر باشه اسمش-

 رو



 یاد بگیری... مهرماهان مدیا! توی قسمت درخواست همکاری

مه ت رو بفرست. شنبه می گم باهات تماس بگیرن و یهرزو  

 وقت

 .برای مصاحبه تنظیم کنن

سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم. ماشین را از پارک 

 خارج

 :کرد و پایش را روی گاز گذاشت. گفت

 متوجهی که من کسی رو با پارتی بازی و بدون تشریفات-

 رسمی

 !وارد شرکت نمی کنم؟

شانه ی فهمیدن خم کردم. لبخندی کمرنگو باز هم سری به ن  
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 :آن پوسته ی جدی اش را درهم شکست. آهسته گفت

 چه حیف که همیشه این قدر حرف گوش کن و سر به زیر-

 !نیستی

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

 شاید مثل شما که توی بحث کاری جدی هستی منم توی-

ینا  

 !زمینه حرف گوش کن باشم

 :آهسته خندید و سری تکان داد. گفت

 . ...نه شراره... بعید می دونم این طور باشی-



با رسیدن به خانه ماشین را متوقف کرد. نگاهی جدی حواله 

 ام

 :کرد و خیلی کوتاه گفت

 !به زودی می بینمت-

 وقتی از ماشین پیاده شدم احساس کردم ذهنم با سرعتی

دنی به کار افتاده. تمام نگرانی های عالم اعم از باورنکر

 پایان

 نامه،

1028 

  رقصنده با تاریکی 

خانواده، کیارش و فرنام به دلم ریخت... آن شب اصال آن 

 طور

 که

 فکر می کردم پیش نرفت... کم کم یاد می گرفتم که همه چیز

ستدور و بر کیارش شمس غیرقابل پیشبینی و دلهره آور ا . 

 نقشه

 کشیدن برای کسانی مثل فرنام و کیارش ناممکن به نظر می

 رسید. بهترین کار بی طرف ماندن بود... اما برای بی طرف

 ماندن

بازی خطرناکی را شروع کرده بودم. باید فرنام را فریب می 

 دادم

 و امیدوار می ماندم که کیارش حمایتم کند. وقتی کلید



 انداختم

خاطر آوردم که پیش از آن یک بار با و وارد خانه شدم به 

 فرنام

معامله کرده و گذشته ی کیارش را خریده بودم... ضربان 

 قلبم

 .اوج گرفت

 کیارش هیچ وقت نباید می فهمید که چنین معامله ای شکل

1029 

  رقصنده با تاریکی 

 گرفته... چرا که به خوبی می دانستم مبارز پیشین مسابقات

رئیس یک امپراطوری پنهان که آن را از چنگ زیرزمینی،  

 رقیبش

 بیرون کشیده و کسی که از تله ی دشمنانش در آن مجتمع

 .ساختمانی جان سالم به دربرده بود مرد خطرناکی ست

دلم برای زندگی ساده ام تنگ شده بود... برای آن دوران 

 کسل

هکننده ای که چشمم به اندک پولی بود که از نوشتن پایان نام  

 و ویرایش مقاله به جیب می زدم... برای ذوق خریدن لوازم

 آرایش

و لباس... برای اینستاگرام گردی ام، پیدا کردن رستوران 

 های

هیجان انگیز، فرستادن شان برای یاشار و برنامه ریزی 



 برای

امتحان کردن غذاهایش... برای وقت هایی که دور عکس 

 محمد

ر از یک استوری جدید نواری قرمز به چشم می خورد و خب

 می

 داد. به خودم گوشزد می کردم که استوری اش را االن نبین،

 اولین نفر نباش! صبر کن... ده دقیقه... یک ربع... حتی یک
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ساعت... و عاقبت دل را به دریا می زدم و با هیجان عکس 

 را

 می

در نیمی از مهمانی ها با دیدم. با فکر کردن به زمانی که 

 تصور

 بودن محمد شرکت کرده ام قلبم در سینه مچاله می شد... او

 هم با دیدن من در راهروهای دانشکده قلبش در سینه جا به

 جا

 می شد؟ او هم شب ها قبل از خواب به عکس های

 اینستاگرامم

نگاه می کرد، با خودش فکر می کرد شراره حتی نمی داند 

 من

؟وجود دارم  



 با لباس روی کاناپه دراز کشیدم. پاهایم را در شکمم جمع

 .کردم

به خاطر آوردم که آرمین با چه حرارتی من را به ابراز 

 عالقه به

 محمد دعوت کرده بود... ای کاش این بحث را سال ها پیش

 آغاز

 می کرد... ای کاش آن قدر شجاع بودم که می توانستم
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 .پیشنهادش را عملی و مسیر زندگی ام را عوض کنم

 گوشی موبایلم را جلوی صورتم گرفتم. به عکس هایی که از

 استوری ها و پست های محمد گرفته بودم نگاه کردم... در

رستوران، کافی شاپ، بام تهران، باشگاه انقالب، کتابخانه 

 ملی،

که چه قدردر خانه و مشغول دیدن سلایر... خدا می دانست   

 دوست داشتم بخشی از زندگی او باشم... در کتابخانه با یک

 ردیف

فاصله از او بنشینم و برای ساعت استراحت توافقی مان 

 لحظه

 شماری کنم... سریالی را انتخاب و قسمت به قسمت با هم

 دنبال

 کنیم، پنهانی قسمت بعدی را ببینیم و جلوی هم تظاهر به



ر یک کافی شاپ با میزی گرد وندیدن آن قسمت کنیم... د  

 کوچک رو به روی هم بنشینم و

 . ...نگاهم را به منو بدهم اما تمام حواسم پیش او باشد

 و حاال می دانستم که شدنی بود... اگر یکی از ما پا پیش می

1032 

  رقصنده با تاریکی 

اگذاشت همه چیز تمام بود. او مجبور نبود به اجبار خانواده ب  

 کس دیگری بیرون برود و من هم با شنیدن خبر نامزدی اش

 تباه نمی شدم... حق آدم هایی مثل ما که برای آن چه دوست

 دارند قدمی برنمی دارند، تالشی نمی کنند این است که ساعت

 دوازده شب روی کاناپه مچاله شوند و پاهایشان را در آغوش

ه تمام چیزهایی بگیرند... به گوشی موبایلشان زل بزنند و ب

 فکر

 کنند که می توانستند داشته باشند اما به سادگی از دست

 ....دادند

خودم را هیچ وقت برای این کوتاهی نمی بخشیدم... و او 

 را... دو

 آدم بزدلی که لیاقت با هم بودن را نداشتند. در همین موقع

گوشی در دستم به لرزش درآمد. قلبم در سینه جا به جا شد. 

 با

ت به اسم فرنام روی گوشی زل زدمحیر . 

لعنتی بهش فرستادم... عجب زمانی را برای زنگ زدن 



 انتخاب

 کرده بود! آهی کشیدم و صاف روی کاناپه نشستم. تماسش را

 :جواب دادم و با لحنی طلب کار گفتم
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- ای واقعا چه چیزی بهتر از این که ساعت دوازده شب صد

 شما

 !رو بشنوم

 :آهسته خندید و گفت

 برای منم چیزی لذت بخش تر از این نبود که دخترخاله م-

 ساعت یازده شب زنگ بزنه و بابت این که دوست سابقش

 .مهمونی رو با تو ترک کرده گریه کنه

کم مانده بود چشم هایم از حدقه بیرون بزند... گریه کرده 

 بود؟

تم. فرنام گفتگوشه ی لبم را به دندان گرف : 

 مطمئن نبودم کی بهت زنگ بزنم... برای همین خودم رو-

 !رسوندم نزدیک خونه ت

 قلبم در سینه فرو ریخت. قبل از اینکه ادامه بدهد متوجه شدم

 :ماجرا از چه قرار است. گفت

دیدم که رسوندت و رفت. خوبه که پسر نجیبیه... تشریف -

 نمی

 یاره باال اما ممکنه یه کم
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 کار رو برات سخت کنه... مطمئنا تو می دونی چطور به راه

 .بیاریش

 :پلک هایم را بهم فشردم. آهسته گفتم

 . ...فرنام-

 :بی توجه به حرفم ادامه داد

 !زمان می بره ولی نشد نداره-

 :صدایم را باالتر بردم و گفتم

 !فرنام! ماجرا اصال خوب پیش نرفت-

 سکوت برقرار شد. بعد از مکثی کوتاه نفسم را با صدا بیرون

 دادم

 :و گفتم

نمی خواست جلوی بقیه این حرفا رو بهم بزنه... برای -

 همین با

 هم بیرون رفتیم. بهم گفت که نباید به خاطر این که دو بار با

هم رقصیدیم هوا برم داره... که من اصال با معیارهای اون 

 جفت

به این چشم نگاهم نمی کنه. بهم گفت فقط ازو جور نیستم و   
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 نظرش یه دختر باهوش و بااستعدادم و به همین خاطر تحسینم

 می کنه اما دلش نمی خواد برداشت اشتباهی از رفتارهاش



 بکنم... که درسته که تحسینم می کنه اما دلیلی برای این

 نیست

رتباطی داشته باشهکه بخواد باهام ا . 

 فرنام با لحنی که کمی تا حدودی عصبی به نظر می رسید

 :گفت

من این قضیه رو بی پشتوانه و بی مدرک مطرح نکردم... -

 نمی

دونم وقتی از خونه بیرون زدین چی کار کردی که نظرش 

 رو

 برگردونی اما به گوشم رسیده بود که می خواد باهات دوست

 .شه

را باال بردم و گفتمیک بار دیگر صدایم  : 

 . ...حتما اطالعاتت اشتباه بوده یا دقیق نبوده-

 :فرنام گفت
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 ببین شراره! من کیارش رو خیلی ساله که می شناسم. می-

 دونم

 . ...که همین طوری الکی

 :وسط حرفش پریدم و به تندی گفتم

- فرنام! مگه اونکیارشی که تو می شناختی عوض شده   

 کیارشی



 که می شناختی دالل اطالعات بود؟ مگه اطالعات جمع می

 کرد

و می فروخت؟ مگه با دخترخاله ت دوست می شد تا دلش 

 رو

بشکنه و از این فرصت استفاده کنه تا به پدرش نزدیک شه؟ 

 تو

 چند سال ایران نبودی! از وقتی که اون بال سرش اومد و

 مصدوم

ه تبدیل شده... آدمی که تو شاید خیلی همشد به یه آدم دیگ  

 خوب نشناسیش! این یه مسئله ی قابل پیشبینی و طبیعیه... به
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 این راحتی به کسی اعتماد نمی کنه... به کسی نزدیک نمی

 .شه

 حتی اگه از من خوشش هم می اومد مایل نیست که باهام

 دوست

از دست رفته حساب کن فرنام شه. این نقشه رو ... . 

 :فرنام با لحنی جدی گفت

 !این اصال خبر خوبی نیست... به خصوص برای تو شراره-

 کارمون

 !خیلی سخت تر می شه

 قبل از این که ایده ای شبیه به مهمانی و جیب بری را مطرح



 :کند گفتم

من یه فکری دارم... شاید به خوبی قضیه ی دوستی نباشه -

 اما

ظرم عملی می یادبه ن . 

 :با اوقات تلخی پرسید

 چی؟-
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 دست آزادم را مشت کردم. نگاهم را به نقطه ای ثابت روی

 دیوار

 :دادم و گفتم

 داشتم فکر می کردم که... شاید بتونم وارد شرکتش بشم. می-

ه کاردونی که من لیسانسم نرم افزار بود... رشته م بی ربط ب  

 شرکتش نیست. می تونم تالشم رو بکنم و از این طریق بهش

نزدیک شم... به عنوان یه دوست... یه همکار. شاید به یه 

 دوست

 .کمتر مضنون شه

 :فرنام با لحنی تمسخرآمیز گفت

فکر می کنی به عنوان یه دوست معمولی دستت تا چه حد -

 باز

 باشه؟

 :با لحنی مشابه خودش گفتم



- نتونست به عنوان دوست کیارش کاری ازاگه فرنوش   

 پیش ببره دلیلی نداره که منم بتونم! این یه راه جدیده... و اگه

 . ...عملی شه ممکنه که
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 :فرنام وسط حرفم پرید و گفت

 !شراره من اون اطالعات رو می خوام-

م نگاه کردمو تماس را قطع کرد. با تعجب به گوشی موبایل . 

 زیرلب

 :گفتم

 !دیوونه-

 اما تا مانتو و شالم را درآوردم صدای رسیدن پیغامی را در

 واتساپم

 شنیدم. با تعجب به پیغام فرنام نگاه کردم... دو عکس برایم

 فرستاده بود. اخمی روی پیشانی ام نشست. می دانستم هرچه

بود نمی توانست چیز خوشایندی باشد. عکس اول را باز 

ردمک . 

عکس دختری نوجوان و پسری با موهای تراشیده در یک 

 پارک

 .بود که مخفیانه از بین شاخ و برگ درخت ها گرفته شده بود

 دختر با حالتی مطیعانه به پسر نگاه می کرد... پسر در یک
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 دستش سیگاری داشت اولین چیزی که از ذهنم گذشت این

دختر بود که  

 . ...در آن پسر با آن صورت استخوانی چی دیده

 عکس بعدی را باز کردم و نفس در سینه ام حبس شد. گوشی

در دستم لرزید و چیزی نمانده بود که از دستم رها شود به 

 نظر

 می رسید از چیزی عصبانی

شده بود... رگ های گردنش برجسته به نظر می رسید... 

 دختر

ده و با دست جلوی دهانش راخودش را در عکس جمع کر  

 گرفته

 .بود

احساس می کردم تمام سرم نبض دارد و می تپد... با ناباوری 

 به

پسر نگاه کردم... او را می شناختم... یک زمانی موهای 

 مشکی

 مجعد و خوش حالتی داشت... الغر بود، همیشه... اما نه این

 ...طور

تالشی به نظر می رسید مواد به جز مغزش بدنش را هم م

 کرده
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 :بود... زیرلب گفتم

 . ...امیربهادر-

 :در همین موقع پیغامی از طرف فرنام رسید

شناختی؟ برای ریحانه که نشد کاری بکنی... امیدوارم این -

 بار

 !دست روی دست نذاری

گوشی را به سمت میز پرت کردم. با صدای دنگ وحشتناکی 

 به

میز اصابت کرد و روی زمین افتاد. دست هایم را  لبه ی

 مشت

 کردم... لب هایم را بهم فشردم... احساس می کردم چیزی

 نمانده

منفجر شوم... سرم داغ می شد... خون در رگ هایم به 

 جوش

 می

 . ...آمد... قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند

مثل یک همیشه فکر می کردم امیربهادر در تمام آن سال ها  

 هیوالی مخوف در وجودم زندگی کرده... تمام شادی و شعف

زندگی ام را بلعیده... خوشی را در کامم زهر کرده... اما 

 ...حاال
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 انگار آن عکس ها بند بند وجودم را آتش می زد. آن هیوال

ها خشم امیربهادر نبود... من بودم! که در تمام این سال 

 حضور

 او را در این دنیا به درون کشیده بودم... خودم را ناخودآگاه

 پشت

 افسردگی پنهان کرده بودم تا کینه ام از او را دنبال نکنم... تا

 دنیا

را برای پیدا کردنش زیر پا نگذارم و او را با دست های 

 خالی

 راهی دنیای باقی نکنم... تا خودم را به دست این کینه ی

 قدیمی

 . ...برای همیشه تباه نکنم

** 

 کسل کننده ترین شنبه ی زندگی ام را می گذراندم. در سلف

دانشکده که بعد از صرف ناهار خلوت شده بود، نشسته بودم 

 و

 به

 دانشجوها و اساتیدی نگاه می کردم که برای مدتی کوتاه به

 سلف
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ان چای می ریختند و چند دقیقهسری می زدند، برای خودش  



 ای روی صندلی ها می نشستند. یکی دنبال قندان می گشت و

دیگری با صدای بلند از تجربیاتش در شرکت در آزمون 

 آیلتس

 می گفت... صدای خنده ی دو نفر از دانشجوهای کارشناسی

 ارشد بیوفیزیک از سمت دیگر سالن شنیده می شد. دستم را

 زیر

هر جایی نگاه می کردم جز به لپ تاپ چانه زده و به 

 .روشنم

باید تا پایان آن روز گزارش کاری تنظیم و برای استاد 

 راهنمایم

می فرستادم... اما برایش از چی می نوشتم؟ از یک هفته ای 

 که

پشت سر گذاشته بودم؟ از کشف کردن محل کار الناز، نقشه 

 ی

 فرنام و همکاری با کیارش؟

که با خستگی بندهای کوله پشتی چشمم به راحیل افتاد  

 بزرگش

 را روی شانه جا به جا می کرد و به سمتم می آمد. لبخندی

 :کمرنگ روی لبم نشست. به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم
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 اینجا چی کار می کنی؟-



 با کالفگی نفسش را بیرون داد. یک صندلی را عقب کشید و

 کیف

نگینش را روی آن رها کرد. لبه ی شالش را چسبید و بارس  

 دیگر

 :آن را روی شانه اش انداخت. رو به رویم نشست و گفت

 داشتم برمی گشتم خونه که مهدی زنگ زد و گفت می یاد-

 دم

 خونه دنبالم... منم گفتم کار دارم و باید برم جایی. گفت کارم

می دونستم کجاخیلی مهمه و دم در منتظرم می مونه! منم ن  

 جیم بشم. گفتم بیام پیش تو... با هم برگردیم خونه. شاید این

 .طوری بی خیال بشه

 :شانه باال انداختم و بی مقدمه گفتم

 !شاید می خواد بهم بزنه-

 :راحیل با امیدواری نگاهم کرد و گفت

1045 

  رقصنده با تاریکی 

 واقعا؟-

 :لپ تاپم را خاموش کردم و گفتم

 دیروز که بهت گفتم. همه چیز رو لو دادم. ماجرای جاسوس-

های کیارش رو به روش اوردم. فکر نمی کنم دیگه به 

 حضور

 آدمایی مثل مهدی توی زندگی شما نیازی داشته باشه. فرنام



 هدفش رو انتخاب کرده، مهره ش رو به خیال خودش توی

لوزندگی کیارش کاشته... من! ماجرای جاسوس ها هم که   

 ...رفته

 احتمالش زیاده که کیارش بهشون بگه دیگه نیازی به

 حضورشون

 .نیست

 :راحیل نفسش را با صدا بیرون داد و گفت

 !خدا از دهنت بشنوه-

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

تو جدا دیگه به مهدی حسی نداری؟... یعنی... مشکلی -

 نداری
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 . ...که

 در همین موقع محمد با لباس هایی تیره و ته ریشی که

 صورتش

 .را پر کرده بود وارد سلف شد

به وضوح جا خوردم! حرفم را نصفه گذاشتم و خودم را 

 روی

 صندلی به سمت عقب کشیدم. راحیل با دیدن واکنش عجیبم

چرخید و پشت سرش را نگاه کرد. با دیدن محمد زیرلب 

 :گفت



- ی اینجاستببین ک ! 

محمد با گردنی خم شده و چهره ای متفکر در لیوان 

 سرامیکی

اش چای ریخت. من و راحیل نگاهی مشکوک رد و بدل 

 .کردیم

 :راحیل آهسته گفت

 به این قیافه ی ژولیده ش می یاد که هنوز درگیر پیدا کردن-

 .الناز باشه

 در همین موقع دانشجویی که دنبال قندان می گشت محمد را

ند صدا زد. محمد با تعجب به سمتش چرخید. پسر اشاره ایبل  
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 به جمع سه نفره و بساط چای و شکالت شان کرد. محمد اما

دستش را محترمانه باال آورد و از حرکات لبش خواندم که 

 در

 :جواب این دعوت می گوید

 !باشه برای بعد-

م شدیم. سریع سرم را پاییندر همین موقع چشم تو چش  

 انداختم و خودم را مشغول جمع کردن شارژر لپ تاپم نشان

 دادم

 اما دیر شده بود... محمد با گام هایی کوتاه و پر شک و تردید

 به



 .سمت مان می آمد

 راحیل روی میز به سمتم خم شد و صدایش را تا جای ممکن

 :پایین آورد. آهسته گفت

- باز اومده مقاله بهت بده ترجمه چی کارمون داره؟ نکنه 

 کنی؟

چشم غره ای نثار راحیل کردم. خودش را عقب کشید و یک 

 بار
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 دیگر تکیه اش را به پشتی صندلی اش داد. در همین موقع

 محمد

 :کنارمان متوقف شد و مودبانه گفت

 !سالم خانوم ها-

یم و نگاه منتظر و کنجکاومان من و راحیل مودبانه سالم کرد

 را

 به او دوختیم. محمد مکثی کرد. انگار دنبال کلمه ای مناسب

برای شروع بحثی می گشت... بحثی که شاید سال ها پیش 

 می

توانست پیش بکشد و مسیر زندگی هر دو نفرمان را عوض 

 .کند

 احساس کردم یک بار دیگر قلبم در سینه مچاله شد. سرم را

دادم تا این افکار آزاردهنده را دور بریزم. با آهسته تکان 



 خودم

 فکر کردم شاید بهتر باشد که محمد هرچه زودتر حرفش را

 بزند

و برود... به نظر نمی رسید که بتوانم برای طوالنی مدت 

 خودم

 را

 کنترل کنم و چیزی نگویم. محمد باالخره اشاره ای به لپ تاپم
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 :کرد و گفت

می دونم مشغول کار کردین هستین خانوم امانی... اما می -

 شه

 یه چند لحظه وقت تون رو بگیرم؟

من و راحیل نگاهی کوتاه رد و بدل کردیم. هر دو خیلی 

 خوب

 می دانستیم که اگر پیش از نامزد کردن محمد چنین موقعیتی

 پیش می آمد و او این طور برای صحبت کردن با من پیش

 قدم

می شد از هیجان بال درمی آوردم اما همه چیز عوض شده 

 .بود

 آهی کشیدم و با سر جواب مثبت دادم. محمد نیم نگاهی به

 :راحیل کرد و گفت



 می شه تنها صحبت کنیم؟-

ابروهای راحیل روی پیشانی باال و باالتر رفت. چند سال بود 

 که

اال آن شنیدن این جمالت را از زبان او تصور می کردم؟ ح

 ها را

 ...می شنیدم و به خوبی می دانستم معنای مد نظرم را ندارند

 که

 او متاهل بود و حتی اگر آن معنا را هم داشت از شنیدنش
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 :استقابل نمی کردم. با صدایی گرفته گفتم

 !مشکلی نداره... من با بودن راحیل راحتم-

ت احتماال در دلش گف  اما نگاهش را دزدید "!اما من ناراحتم "

 و

 با یک صندلی فاصله از من نشست. آن قدر از دست خودمان

 عصبانی بودم که کم مانده بود صندلی میان مان را به عقب

 پرتاب

 چیه؟ فکر می کنی اگه نزدیکم بشینی چی "کنم و فریاد بزنم 

ازاما ب "میشه؟ با نزدیک من نشستن به زنت پشت می کنی؟  

هم خودم را کنترل کردم. صدایش را صاف کرد. نگاهش را 

 به

 :میز داد و گفت



 .من یه چند وقتی هست که درگیر یه سری مسائل شخصی ام-

 خیلی در جریان اتفاقات دانشگاه نیستم. حتما متوجه شدین

 که

 از اول هم خیلی اهل مهمونی و دورهمی های بچه های

 دانشگاه
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 .نبودم

عینکش را روی بینی به سمت باال هدایت کرد و نگاهش را 

 به

من داد. شانه باال انداختم... انگار اصال متوجه بود و نبودش 

 در

 مهمانی ها نشده باشم! تا محمد دهان باز کرد تا چیزی بگوید

 :راحیل با لحنی تمسخرآمیز گفت

- ی پنجشنبه نداره؟مقدمه چینی تون احیانا ربطی به مهمون  

 سر من و محمد همزمان به سمت راحیل چرخید. محمد برای

 چند لحظه با دهان نیمه باز به راحیل زل زد اما من گوشه ی

 لپم را به دندان گرفتم تا خنده ام را کنترل کنم. محمد نیم

 :نگاهی به من کرد و گفت

 بله... حق با خانوم... شما خانوِم؟-

لبخندی زد و به جای گفتن ناماما راحیل با بدجنسی   

 خانوادگی



 :اش گفت

 !راحیل هستم! خانوم امانی اسمم رو گفتن که-
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 .دستم را جلوی دهانم گرفتم تا محمد متوجه خنده ام نشود

 :محمد به روی خودش نیاورد و گفت

 !بله حق با ایشونه-

داد. با پوزخندی راحیل سری به نشانه ی تاسف تکان  

 استهزاآمیز

 از جایش بلند شد. لیوانی از کوله پشتی اش بیرون کشید و

 برای

ریختن چای از ما فاصله گرفت. با رفتن راحیل کامل به 

 سمت

 :محمد چرخیدم. محمد گفت

 .فرنوش دیروز باهام تماس گرفت-

انگشت شست و اشاره ام را به پلک های داغ کرده ام فشردم. 

 با

که از خشم می لرزید گفتمصدایی  : 

 ظاهرا دوستتون دور افتاده و به هرکسی که توی مهمونی-
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 شرکت نکرده ماجرا رو توضیح داده. خیلی هم برای این کار

 عجله



 !داشته

 من با دوست سابقش رقصیده و همراهش مهمانی را ترک

ه و ماجرا را اطالع داده کرده بودم... و او به محمد زنگ زد

 !بود

 ظاهرا من و فرنوش هم مثل کیارش و فرنام درگیر جنگی

 خاموش بودیم... جنگی که فرنوش راه انداخته بود! دندان به

 دندان سابیدم... باید فرنوش را پیدا می کردم و در این زمینه

بهش تذکر می دادم. چرا که من بودم که این جنگ را تمام 

 می

هیچ به نفع فرنوش نبود! تمام عصبانیت های این کردم و این  

 ...چند وقت در وجودم جمع شده بودم... امیربهادر... محمد

 فرنام... کیارش... و شاید دستم به هیچ کدام از آن ها نمی

 رسید

اما فرنوش... فرنوش را می توانستم به نحو احسنت از میدان 

 به

 !در کنم
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 :محمد با حرکت سر تاییدم کرد و گفت

فرنوش یه سری اخالق های بچگونه داره... درسته... -

 اما... می

 !خوام باهاتون در مورد کیارش شمس حرف بزنم



 نفسی عمیق کشیدم. به پشتی صندلی تکیه زدم و نگاهم را

 مستقیم به صورتش دوختم. باید پیش خودم اعتراف می کردم

به هیجان آمده بودم. دلم می خواست که کمی تا حدودی  

 بدانم

 نگاه منفی اش به کیارش از کجا منشا می گیرد و شاید برای

 زدن همین حرف سر صحبت را با من باز کرده بود. محمد

 صندلی

 .اش را کمی به سمت من کشید. چشم غره ای به سقف رفتم

 می توانست بلند شود و روی صندلی کنارم بنشیند تا کسی هم

جه حرف مان نشود اما اصرار داشت فاصله اش را حفظمتو  

 .کند

 :گفت
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 نمی دونم یادتون هست یا نه... دفعه پیش یه صحبت کوتاهی-

 .در مورد کیارش داشتیم

 :با حرکت سر تاییدش کردم و گفتم

 در مورد رفت و آمد با ایشون بهم تذکر دادین. البته نگفتین-

 . ...چرا

 و با کنجکاوی نگاهش کردم. شانه باال انداخت و با حواسی نه

 :چندان جمع گفت

 به این نتیجه رسیدم جذابت ایشون بیشتر از این حرفاست که-



 .تذکرهای من مانع رفت و آمد خانوما باهاش بشه

 :چشم هایم را تنگ کردم و با لحنی سرد گفتم

- تون تجدیدنظر کنینشاید بهتر باشه توی شیوه تذکر دادن  . 

 من همین االن هم جناب شمس رو از شخص شما بیشتر می

 شناسم... که خیلی عجیبه چون ایشون کسی نیستن که به

 راحتی بشه شناخت. شاید بهتر باشه زمانی که به کسی مثل

 من
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یتذکری می دین اونو با دلیلش توضیح بدین... من آدم ب  

 منطقی

 .نیستم... اگه دلیلش رو می دونستم شاید تجدید نظر می کردم

 :بی مقدمه سرش را باال گرفت و با لحنی هشداردهنده گفت

 !داره بازیت می ده-

 یک لحظه جا خوردم. با تعجب نگاهش کردم و بعد... آهسته

 :گفتم

 چی؟-

 :توجهی به حرفم نشان نداد. خودش را به سمتم کشید و گفت

- طور که فرنوش رو بازی داد... همون طور که...  همون

 نامزد

 من

 .رو بازی می داد



 :بالفاصله دستش را در هوا تکان داد و گفت

 البته شما نامزد من رو نمی شناسین... شاید اگه می شناختین-

بهتر می تونستم ماجرا رو براتون توضیح بدم اما... خوشحالم 

 که
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 می دونین شمس آدمی نیست که بشه به راحتی شناخت. هیچ

 پیش خودتون فکر نکنین خیرخواه شماست... فکر نکنین شما

 با

 بقیه براش فرقی می کنین. خواهش می کنم به این حرف من

 گوش کنین... کیارش شاید نتونه به دختری مثل فرنوش که از

مای معمولی مثل یه خانواده با نفوذه ضربه بزنه اما برای آد

 شم

 و نامزد من خیلی خطرناکه. می دونم که شما با اون بیشتر از

 من

 رفت و آمد داشتین و احتماال بهش بیشتر از من اطمینان

 دارین

 اما مطمئنم خانومی به هوش و ذکاوت شما متوجه می شه که

 .یه جای کار این آدم می لنگه

 :اخم کردم و گفتم

- ستدالل شما برای این تذکرهایمن هنوز هم دقیقا متوجه ا  
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 نمی شم... منظورتون اینه که به من ابراز عالقه می کنه اما

 دنبال

چیز دیگه ایه؟ یا اینکه... به من می گه بیا با همدیگه کار 

 کنیم

 اما ماجرا چیز دیگه ایه؟

کهمحمد نگاهی به صفحه ی گوشی موبایلش و نام شخصی   

 تماس گرفته بود کرد. نیم نگاهی به من انداخت. خنده ای تلخ

 :داد و از جایش بلند شد. با لحنی عجیب گفت

 خانوم امانی... فکر کردم گفتین که کیارش شمس رو می-

 شناسین... اون کسی نیست که مستقیما از قصد و نیتش حرف

 بزنه. احتمال این که عکس این قضیه رو نشون بده خیلی

رهبیشت . 

 شاید مثل نامزد من بهتون می گه که می خواد از شما در

 مقابل

کسی محافظت کنه... که می خواد شما رو از اتفاقاتی که دور 

 و
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برتون در جریانه دور نگه داره و با جلب کردن اعتمادتون 

 شما

 رو

 .به دامی که از اول مد نظرش بوده بندازه



م در سینه فرو ریخت. محمد اشاره ای به گوشی موبایلشقلب  

 :کرد و گفت

 ببخشید... من باید این تماس رو جواب بدم اما به حرف هام-

 .خوب فکر کنین

 ذهنم به سرعت به کار افتاد... احساس می کردم صدای کار

 کردنش را می شنوم... مثل دی وی دی درایو لپ تاپم که با

 ورود

ر و صدا مشغول چرخاندن و خواندنشیک دی وی دی با س  

 می

 شد... من از همان ابتدا هم می دانستم که شمس قابل اعتماد

نیست... اما باید پیش خودم اعتراف می کردم که حرف 

 هایش،
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 لحن صحبت کردنش، همراهی اش شب تولد فرنوش از او

 مردی

های محمد عجیب به نظر میموجه پیشم ساخته بود. حرف   

 رسید... آن چه از الناز برای من نقل کرده بود شباهت بی

 نظیری

 به آن چه بین و کیارش می گذشت داشت. پس محمد

 کمابیش

می دانست الناز چه مسیری را رفته... اما چرا کاری نمی 



 کرد؟

 یا

چرا... چرا نمی توانست با وجود آگاهی اش از این داستان 

 کاری

الناز کند؟برای   

 از خودم پرسیدم ممکن بود من با ناآگاهی پا به مسیری

 گذاشته

 باشم که به سرنوشتی مشابه الناز ختم شود؟ اما... واقعا چه

 بالیی

 سر الناز آمده بود؟
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** 

 :راحیل برای هزارمین بار گفت

- نه؟ ماجرای النازولی آخه چرا کیارش باید با تو این کارو ک  

 فرق

 می کنه. اون همه ی زندگیش رو دنبال آدمای خطرناکی مثل

 موسس های مسابقه ی زیرزمینی بوده. ممکنه یه جایی از

 داستان با کیارش دچار اختالفی شده باشه و کیارش بخواد

 حذفش کنه ولی برای چی یه همچین نقشه ای رو باید برای تو

ست از تولد فرنوشداشته باشه؟ اونم از اول! در ! 

 ذهنم به قدری درگیر حرف های محمد بود که توان جواب



 دادن

 :به راحیل را نداشتم. فقط سر تکان دادم. راحیل ادامه داد

اون که اصال تو رو نمی شناخته که بخواد به یه نیت شوم -

 ازت

 حمایت کنه. به نظر من داستانی که خود شمس در ارتباط با

ازیچه شدن بقیه تحویل داده قابل باورترهدشمنیش با فرنام و ب . 
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 نکنه محمد داره این حرفا رو می زنه چون به تو عالقه منده،

 شایعه هایی در مورد تو و شمس شنیده و حسودیش شده... و

 .حاال می خواد یه کاری کنه که بین تون فاصله بیفته

 :با صدایی بلند گفتم

- مد زن دارهمح ! 

 و کرایه یمان را به راننده ی تاکسی دادم. راحیل صورتش را

 توی

 :هم کشید و گفت

 خب که چی؟ نکنه تو هنوز معتقدی که مردها وقتی ازدواج-

 می

 کنن دیگه دست از پا خطا نمی کنن؟ مگه خودت نبودی که

 در

 مورد یکی از دانشجوهای دکترای دانشکده تون که متاهل بود

دی که دنبال تمام ترم اولی های کارشناسی ارشدحرف می ز  



 می رفت ؟
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با به یاد آوردن کسی که راحیل ازش حرف می زد 

 "عوضی"
 :زیرلب زمزمه کردم و گفتم

 نه! ولی منظورم اینه که اگه این قدر درگیر من بود که به-

 خاطر

کنه در وهله ی اول این قضیه بخواد کسی رو جلوم خراب 

 اصال

 زن نمی گرفت! درگیری ذهنی من به خاطر بدگویی اش از

 کیارش نیست... اگه می گفت کیارش یه مرد عوضیه که

 از دخترها سوء استفاده می کنه شاید بهش شک می کردم اما

اون دقیقا از روش کیارش اسم برد... از حمایت کردنش! بیا 

 و

ه اتفاقی باشه! تا حاال چند بارقبول کن که این مسئله نمی تون  

 شنیدی که یه نفر برای خراب کردن کس دیگه ای از این

 اصطالح

 استفاده کنه؟

 راحیل سقلمه ای به پهلوم زد تا یادآوری کند که به مقصد

 رسیده
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 ایم. از ماشین پیاده شدیم. بند کوله پشتی ام را روی دوشم

م. در همان حال گفتمانداخت : 

 فقط یه چیزی باعث شک و تردیدم شده. یاد مسئله ی هک-

 کردنش می افتم... که متوجه شدیم یه قدم از همه مون جلوتر

 بود! مطمئنم توی بقیه ی مسائل هم همین طوره... مطمئنم که

حتی اگه این کاری بوده که در مورد الناز کرده در مورد بقیه 

 یه

ه کار می بره... نه این که یه تکنیک رو استراتژی دیگه ب

 مدام

 تکرار کنه. با همچین سیاستی نمی تونه به همچین جایگاهی

 .برسه... دستش خیلی زود خونده و از میدون به در می شه

 :راحیل شالش را روی سر مرتب کرد و گفت

 یه مرد چند تا تکنیک می تونه داشته باشه؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

- رد کیارش شمسه، هزار و یک تکنیک..!. وایستااگه اون م  

 ...ببینم

 اون توسان سفید ماشین مهدی نیست؟
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 ...هر دو سر جایمان متوقف شدیم. شانه های راحیل خم شد

 انگار

 ناگهان کوله پشتی برایش سنگین شده بود. چینی به بینی اش



 :انداخت و گفت

- تظر موند؟ این دیگه چه دیوونه ایه؟جدی جدی من  

 در همین موقع مهدی که ظاهرا ما را دیده بود از ماشین پیاده

 شد. عینک دودی مدل خلبانی اش را تا روی موهای کوتاه و

 مشکی رنگش باال برد. با آن تی شرت جذب سرمه ای رنگ

 تامی

هیلفیگر و شلوار جین خاکستری روشن واقعا جذاب به نظر 

 می

اما راحیل طوری با دیدنش صورتش را در هم کشید رسید 

 انگار

 .با جنازه ی پشه ای مزاحم در ظرف غذایش مواجه شده باشد

 مهدی با گام هایی مطمئن به سمت مان آمد. با خودم فکر

 کردم

 پیش از آن هیچ وقت این طور محترمانه با من سالم و احوال
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رده بود! بعد به سمت راحیل چرخید و با لحنیپرسی نک  

 مطمئن

 :گفت

 !اگه مشکلی نداره بریم باال و با هم حرف بزنیم-

 :راحیل دست به سینه ایستاد و با لحنی تند گفت

 واقعا چی شد که پیش خودت فکر کردی من اجازه دارم یه-



 پسر

 رو توی خونه مون راه بدم؟

زل زد و گفت مهدی با چشم هایی تنگ شده به راحیل : 

چطوریه که یاشار و آرمین می تونن بیان خونه ت اما من -

 نه؟

 :راحیل با لحنی تمسخرآمیز گفت

 االن غیرتی شدی؟ روی دوستام حساسی؟ فکر می کنی بین-

 مون خبریه؟ می خوای بهمون گیر بدی؟

 با خودم فکر کردم مهدی اگر به هر طریقی جواب مثبت بدهد
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 !راحیل با گفتن جمله ی بعد به کل دوستیشان را بهم می زند

مهدی که انگار خطر را حس کرده بود مکثی طوالنی کرد. 

 بعد

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 !نه... من بهت اطمینان کامل دارم-

 نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. راحیل و مهدی هم زمان

 بهم

اما باز هم نتوانستم خنده ام را جمع و جورچشم غره رفتند   

 .کنم

 با این که خیلی دوست داشتم آن جا بمانم و تقالی مهدی را

 ببینم ازشان فاصله گرفتم. کلید را در قفل در انداختم اما



 صدای

 :مهدی را از پشت سرم می شنیدم

شراره ام که هست... اتفاقی نمی افته. فقط می خواستم -

 باهات

 .صحبت کنم

 :راحیل با لحنی که خستگی از آن می بارید گفت

1068 

  رقصنده با تاریکی 

 نمی شد حرفاتو اس ام اس کنی؟-

 سعی کردم دست کم خنده ام بی صدا باشد! در را هل دادم و

 :پیش از آن که آن را ببندم شنیدم که مهدی گفت

 اس ام اس راحیل؟ نه! نمی شد. می دونم که همه چیز رو-

 !فهمیدی و می خوام در موردش بهت توضیح بدم

 گوش هایم تیز شد. در را باز نگه داشتم. به سمت راحیل

 چرخیدم و با شک و تردید نگاهش کردم. پیش از آن یکی

 دیگر

از جاسوس های شمس، یاشار، اعتراف کرده بود و از آن 

 ضرری

 ندیدیم... قطعا مهدی کارکشته تر بود و اطالعاتی دست چین

ه در اختیارمان می گذاشت اما شنیدن همان هم خالی ازشد  

 لطف به نظر نمی رسید. نفسی عمیق کشیدم و پیش از آن که

 راحیل آب پاکی را روی دست مهدی بریزد با صدایی بلند



 :گفتم
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 !راحیل... بیاین باال! این طوری دم در خیلی ضایع ست-

م براندازم کرد... اما با نگاه معنی دار من آهیراحیل با اخ  

 .کشید

با سر اشاره ای به در خانه زد و با اوقات تلخی به مهدی 

 :گفت

 !بیا-

 جلوتر از آن دو نفر وارد خانه شدم. بالفاصله بعد از دیدن

 وضعیت

خانه از پیشنهادم شرمزده شدم. قبل از اینکه مهدی از 

 آسانسور

لباس روی مبل پخش شده بود  خارج شود به سرعت هرچه

 را

 جمع کردم و دوان دوان به سمت اتاق رفتم. برای جمع کردن

ظرف های پخش شده روی میز دیر شده بود. مهدی وارد 

 خانه

 :شد و بالفاصله با دیدن وضعیت خانه با صدایی بلند گفت

 !ماشاال-

 :راحیل به سمتش چرخید. چپ چپ نگاهش کرد و گفت

- قراره خودتو دعوت کنی. اگه نه حتما کلنمی دونستیم شما   
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 .کوچه رو آب و جارو می کردیم

مهدی روی مبل نشست و نگاهی به دور و برش انداخت. 

 راحیل

 کوله پشتی اش را پایین پایش گذاشت و بی آن که مانتو و

 شالش

 :را دربیاورد گفت

 !خب! می گفتی-

اتاقم برگشتم. حس می کردم شاید بهتر باشدپوزخندزنان به   

 روی لپ تاپم سلایر یا فیلمی پخش کنم و با استفاده از

 هندزفری به خلوت راحیل و مهدی احترام بگذارم... هنوز

 مشغول

 تصمیم گیری بودم که حس فضولی ام را جدی تر بگیرم یا

 لزوم

 :احترام به راحیل و مهدی را که راحیل با صدای بلند گفت

 شراره! می شه بیای اینجا؟-

با تعجب از اتاق بیرون زدم. راحیل پا روی پا انداخته و 

 دست به
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 :سینه نشسته بود. با بی حوصلگی گفت

 این موضوع بی ارتباط با تو نیست. پس توام بشین! من-



 حوصله

تعریف کنم ندارم این حرفا رو یه بار دیگه دوره و برای تو . 

 به قیافه ی مهدی می آمد که اصال از حرف راحیل خوشش

 نیامده باشد اما من کامال متوجه بودم که راحیل کمی تا

 حدودی

 استرس گرفته و نمی خواهد با مهدی تنها باشد. این را از

 حرکات

عصبی پایی که روی پای دیگرش انداخته بود می فهمیدم. 

 آهی

شستم. مهدی ساعد هر دو دستشکشیدم و رو به روی مهدی ن  

 را روی زانوهایش گذاشت و به سمت جلو خم شد. سرش را

 پایین

 انداخت و کف دست هایش را به هم سابید. در همان حال

 :گفت

 . ...نمی دونم چطوری شروع کنم-
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 :راحیل گفت

- کم شروعسه ساعته پایین خونه منتظری! می تونستی دست   

 .سخنرانیت رو تمرین کنی

ظاهرا راحیل اصال قصد نداشت این کار را برای مهدی آسان 

 تر



 :کند. گفتم

 من دقیقا نمی دونم موضوع صحبت تون چی هست ولی... تا-

 جایی که ما متوجه شدیم دلیل این که شما اولین بار پا پیش

 گذاشتی و خواستی با راحیل آشنا بشی این بوده که جناب

مس می خواستن حواس تون به راحیل باشهش . 

 :مهدی آهی کشید و آهسته گفت

 .آره... کیارش ازم خواست-

من و راحیل نگاهی رد و بدل کردیم. کمی خودم را روی 

 مبل

 :جلو کشیدم و گفتم

و خب... ظاهرا دیگه جناب شمس به حضور شما توی -

 زندگی

 !راحیل احتیاجی ندارن
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مهدی یک بار دیگر به کاناپه تکیه داد. کف دستش را با 

 حالتی

 مضطرب به شلوار جینش کشید. می فهمیدم که راحیل چرا

 عصبی ست... او همیشه در مقابل پسرها کمی تا حدودی

 عجیب

 .می شد اما مهدی... نمی فهمیدم مهدی چرا مضطرب است

 شانه



 :باال انداختم و گفتم

- وشایندی برای هیچکس نیست که بفهمه اساساین چیز خ  

ارتباط و دوستیش به خاطر عالقه نبوده... به خاطر امر و 

 نهی

 یه

نفر دیگه بوده. ضمن اینکه در نظر بگیریم که مسائل 

 خصوصی

 یه ارتباط ممکنه به واسطه ی این دستورات جایی مطرح شده

 . ...باشه که

 :مهدی اخمی کرد و با لحنی تند گفت

- قضیه این طور نبود! من از مسائل خصوصی مون  اصال

 هیچ جا
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 .حرف نزدم. کسی هم به خودش اجازه نداد چیزی بپرسه

 :با شک و تردید گفتم

یعنی... جناب شمس هیچ وقت ازت نخواست در مورد -

 رفت و

 آمد راحیل، عالیقش، دور و بری هاش یا توانایی هاش براش

 خبری ببری؟

 مهدی انگشت اشاره اش را با حالتی تهدیدآمیز برایم تکان داد

 و



 :گفت

 !من نیومدم اینجا که تو منو سوال جواب کنی دختر خانوم-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 نه... شما اومدی که با یه قیافه ی حق به جانب بگی همه ش-

دستور بوده اما هیچ کار زشتی نکردی. اومدی خودت رو 

یهتوج  

 کنی و از ما هم توقع پذیرش بی چون و چرا داری... اما بذار

 بهت

 .بگم که اصال قرار نیست یه همچین اتفاقی بیفته
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 :راحیل با لحنی تند گفت

 چرا سوال شراره رو جواب نمی دی؟ می خوام بدونم چی به-

 .شمس گفتی

اهمیت بودن مسئله در هوامهدی دستش را به نشانه ی بی   

 تکان

 :داد و گفت

فقط ازم خواست حواسم به رفت و آمدت و اطرافیانت -

 ...باشه

 چون چیز مشکوکی وجود نداشت منم حرفی نزدم. قرار بود

 فقط

 !حواسم باشه که اشخاص خاصی بهت نزدیک نشن... همین



 :راحیل شکلکی در آورد و گفت

 آخی... فقط همین؟-

ا حرص بیرون داد و گفتمهدی نفسش را ب : 

آره... فقط همین! به نظرت کم چیزی بود، مگه نه؟ -

 تقصیری

 نداری! چون تا حاال کسی به خاطر نزدیکیت به آدمایی که
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 بهشون حتی اهمیت هم نمی دی آهسته و آروم وارد زندگیت

گیزه ای برای نشده، با استفاده از نقطه ضعف هات برات ان

 کار

خالف نساخته... تا حاال کسی طوری تو رو توی هچل 

 ننداخته

که خودت هم ندونی چطور ازش خارج بشی. چطوره از 

 دوستت

 بپرسی که چه حسی داره که توی همچین دامی بیفتی و نه راه

 پس داشته باشی و نه پیش؟

و با سر به من اشاره کرد. راحیل با شک و تردید نگاهی به 

 من

 :کرد و بعد با حالتی نه چندان مطمئن گفت

 شمس این کارو برای این نکرده که دلش برای من می-

 .سوخته



 برای این همچین دستوری داده چون نمی خواسته اجازه بده

 طرف مقابلش تیمی دست و پا کنه. حریفی که ممکن بود در

 آینده داشته باشه، مثال من، رو با این روش از دسترس خارج

تا تیم مقابلش رو ضعیف کنه... نه این که دست خیر کرده  

 داشته
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باشه و بخواد تمام دخترهای شهر رو نجات بده! پس قضیه 

 رو

طوری مطرح نکن انگار که قهرمانی هستی که ازش به 

 اندازه ی

 کافی تقدیر نشده! چیزی که نمی فهمم اینه که االن برای چی

مدی اینجا؟ مگه شمس بهت نگفته که دیگه نیازی بهاو  

 جاسوسیت نداره؟ خب تمومه دیگه! می تونی بری! راحت

 .شدی

 مهدی دستش را برای آرام کردن راحیل در هوا تکان داد و

 :گفت

 ...جاسوس واقعا کلمه ی مناسبی برای این قضیه نیست-

 .راحیل

لپ تاپ ومن حرف نبردم و بیارم... من سرم رو نکردم توی   

 . ...گوشی موبایلت

و نگاهی معنی دار به من کرد... چرا که من از نظرش 



 جاسوسی

بودم که اطالعات کیارش را دزدیدم. پوزخندی زدم و 

 خواستم

 از
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 جایم بلند شوم و به آشپزخانه بروم که راحیل دستش را روی

با لحنی دستوری گفتبازویم گذاشت و متوقفم کرد.  : 

 !بشین-

 :با حالتی معذب گفتم

 .صحبت هاتون آخه خیلی خصوصیه-

 :راحیل یک بار دیگر تکرار کرد

 !گفتم بشین-

در دل آرزو کردم ای کاش می شد کاناپه من را در خودش 

 فرو

ببرد و ناپدیدم کند. موقعیت به شدت ناخوشایندی بود و 

 حضور

ظر می رسید. راحیل با اخم من در آن جمع بسیار بی جا به ن

 و

 :تخم رو به مهدی کرد و گفت

می دونی چیه؟ من اصال از تو تشکر می کنم که به عنوان -

 یه



ناجی سر و کله ت پیدا شد و منو از دست آدمایی که 

 حرفشون

 رو می زنی نجات دادی... به عنوان یه انسان ممنونتم اما به

 عنوان
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 .دوستم... نمی تونم ببخشمت

مهدی سرش را پایین انداخت... آهسته آن را به این طرف و 

 آن

 طرف تکان داد. سر انگشت هایش را به چشم هایش فشرد. با

 :صدایی خشدار گفت

آره... شروع بدی داشتیم! با پنهان کاری و دروغ از طرف -

 من

 شروع شد. تو راست می گی! همه ش به خاطر دستورات

 کیارش

 بود... اما االن به خاطر خودم می خوام ادامه ش بدم! االن

 انتخاب

 و خواست خودمه که با تو باشم. من فکر می کنم که ما می

 تونیم

دوستی متفاوت و خوبی داشته باشیم. به نظرم... هنوز 

 همدیگه

رو خیلی خوب نشناختیم اما من از شخصیت تو خوشم می 



 .یاد

وی برخوردهای اول نمی شه خوباحساس می کنم تو رو ت  

 شناخت... اما وقتی بیشتر با هم زمان گذروندیم اون بُعدی از
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 .شخصیتت که پنهان بود خودشون نشون داد

 زیرچشمی نگاهی به من کرد که دیگر بیشتر از این نمی

 توانستم

مه دادبرای محو شدنم تالش کنم! با حالتی معذب ادا : 

به نظر من تو شخصیت واقعا جالب و خاصی داری و... -

 دوست

دارم بیشتر با هم آشنا شیم. این بار نه به خاطر کیارش و نه 

 به

 . ...خاطر هیچکس دیگه! برای خودمون

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 اون وقت چطوری می تونم به این حرفت اعتماد کنم؟ اساسا-

 به

ب کاری وارد زندگی یه نفر دیگه میآدمی که با دروغ و فری  

 شه

 چطوری می شه اعتماد کرد؟ از کجا بدونم با لو رفتن نقش تو

 توی زندگی من یه نقشه ی جدید طرح نکردین؟ صداقت

 احتماال
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 مهمترین چیزیه که توی یه ارتباط وجود داره و ما دوستی

تم گفتی... تو ارتباطمون رو با صادقانه ای نداشتیم. خود

 دروغ

 شروع کردی... با فیلم بازی کردن پیش بردیش. من دیگه به

حرفا و کارات اعتمادی ندارم. ادامه ی ارتباطمون هیچ 

 معنایی

 ...نداره... شاید شمس فردا پس فردا دستورات جدیدی داشت

شاید ازت خواست که با یکی دیگه دوست شی... به کس 

 دیگه

یک شیای نزد ... . 

 :مهدی وسط حرف راحیل پرید و گفت

کیارش اصال این شکلی نیست. برای همه ی ما همیشه -

 قدرت

انتخاب وجود داشت... و هیچ وقت این پیشنهاد رو به کسی 

 که

 .به نوعی به کس دیگه ای تعهد داره نمی ده

 :راحیل چینی به بینی اش انداخت و گفت

- شته! پس انتخاب خودتاین اصول اخالقی آقای شمس منو ک  

 بود که فیلم بازی کنی و دروغ بگی؟

 :مهدی اخم کرد و گفت
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راحیل... می دونم که این کار خوشایندی نبوده ولی... ازت -

 می

خوام در نظرش نگیری... به این فکر کنی که ارتباط ما با 

 این

 . ...وجود نکات مثبتی هم داشت که

 :راحیل وسط حرفش پرید و با لحنی محکم گفت

 هیچی برای یه دوستی بدتر از این نیست که یکی از طرفین-

 تابع

شخص دیگه ای باشه... از کس دیگه ای دستور بگیره. می 

 گن

 ارتباط داشتن با پسرهایی که گردنش جلوی خانواده همیشه

 خمه

رسه بهو کامال تسلیم شون هستن هم به نوعی اشتباهه... چه ب  

موردی مثل تو! خانواده ی یه پسر دست کم خیر و صالحش 

 رو

می خوان ولی تو گردنت پیش کس دیگه ای خمه... تو 

 رئیسی

 .داری که حتی برای زندگی خصوصیت هم تصمیم می گیره

 هیچ

اشتباهی بزرگ تر از این نیست که بخوام آدمی مثل تو رو 

 توی
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 زندگیم داشته باشم که با یه اشاره ی رئیست ممکنه همه چیز

 رو بذاری و بری. به جز این، هم دروغ گفتی، هم فیلم بازی

کردی. هر یه مورد از این مشکالت به تنهایی برای به هم 

 زدن

یه ارتباط کافیه چه برسه به این که همه ش با هم تو ارتباط 

 ما

 .وجود داشت

بلند شد و نشان داد که بحث شان به این بار راحیل از جایش  

 :پایان رسیده. صدایش را صاف کرد و گفت

 می دونی چیه مهدی؟ فقط نظر و انتخاب تو توی این ارتباط-

 مهم نیست. نظر و انتخاب منم مهمه و منم دیگه نمی خوام

 !ببینمت

 و به سمت اتاقش رفت. مهدی برای چند لحظه با ناباوری به

ی رفتن به اتاقش طی کرده بود خیرهمسیری که راحیل برا  

 .ماند

 با حالتی معذب سر جایم باقی ماندم و نگاهم را از مهدی

 ...گرفتم
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به سقف دادم... به دیوارها... و با خودم فکر کردم دقیقا چه 

 قدر



 باید منتظر باشم تا مهدی از آن حال و هوا خارج شود. طولی

د که مهدی هم با گردنی خم شده از جا بلند شد. نفسینکشی  

 راحت کشیدم و برخاستم. مهدی با لحنی کمابیش خشن بهم

 :گفت

 !خودم راه رو بلدم! شما زحمت نکش-

 :با تعجب شانه باال انداختم و زیرلب گفتم

 . ...داشتم می رفتم آشپزخونه-

روتین غذایی عصرم که معموال شامل یک لیوان نسکافه ی 

 داغ

 و شکالت می شد عقب افتاده بود. مهدی چپ چپ نگاهم کرد

 و

 :به سمت در رفت. با اخم و تخم نگاهش کردم و گفتم

 یکی دیگه بهت دستور داده که ماموریتی رو شروع کنی که-

فکرشم نمی کردی از لحاظ احساسی درگیرت کنه... چشم 

 غره
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ی ری؟ش رو به من م  

 :مهدی با توپی پر به سمتم چرخید. با حرص گفت

 می دونی چیه؟ همه ی ما همیشه ممنون کیارش بودیم که-

 بی

چشم داشت کمک مون کرده... اونم تو شرایطی که روح 



 مون

 هم

خبر نداشت که چه خطری در کمین مونه... ولی برای اولین 

 بار

رو می شم که تو زندگیم با پدیده هایی مثل تو و راحیل رو به  

 نه تنها حس قدرشناسی نسبت به کسی که قصد محافظت

 ازتون

 !داشته ندارین بلکه طلب کارشم هستین

برای چند لحظه ماتم برد. جمله ی مهدی در ذهنم تکرار شد 

" 
 بی چشم داشت کمک مون کرده... اونم تو شرایطی که روح

 مون

ایییاد مرده ."هم خبر نداشت که چه خطری در کمین مونه  
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 افتادم که مثل بادیگارد دور کیارش را می گرفتند... امین،

 مهدی

و دیگر دوستان وفادارش که روابط شخصی شان را به 

 دستور او

 شکل می دادند... همیشه این سوال گوشه ی ذهنم بود که این

فسرسپردگی بی چون و چرا به شمس از کجا می آید و حر  

 مهدی ذهنم را کمی تا حدودی روشن کرد. می دانستم اگر



 سوالی در این زمینه بپرسم جوابی دریافت نمی کنم پس

 :پوزخندی زدم و گفتم

کیارش جنگی رو با کسی که حرفش رو زدی شروع کرده -

 که

 ممکنه تلفاتی مثل من و راحیل داشته باشه. برای این که روح

عذاب وجدان سرش رو خودش رو آروم کنه، شب بتونه بی  

 روی

 بالش بذاره و به خودش بقبولونه که شروع این جنگ ارزشش

 رو
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 داشته ما رو نجات می ده... اگه کیارش این جنگ رو شروع

 نمی

 کرد من و راحیل هیچ وقت به خطر نمی افتیم و نیازی

 نداشتیم

ه من بگو مهدی! چرا بایدکه کسی نجات مون بده. حاال تو ب  

قدردان کسی باشم که ما رو به خطر انداخته و با دخالت 

 کردن

تو زندگی خصوصی مون سعی کرده از خطری که خودش 

 ایجاد

 کرده حفظ مون کنه؟

مهدی فقط نگاهم کرد... برای یک یا شاید دو دقیقه... و 



 انگار

دجوابی پیدا نکرد. پشتش را بهم کرد و از خانه بیرون ز . 

 فکر می کردم پرونده ی مهدی برای همیشه بسته شده باشد

 اما

 فردای آن روز با وسواس مقنعه ام را اتو می کردم که صدای

 زنگ

 را شنیدم. راحیل جواب داد. مقنعه را سر و در آینه نگاهی به
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نگ راخودم کردم. به خاطر آوردم که آن مانتوی سرمه ای ر  

روزی که برای دیدن فرنوش و کیارش به ادرس فودهال 

 رفتم

 پوشیده بودم. نمی دانم این که کیارش قبال این مانتو را دیده

 بود

چه اهمیتی در مصاحبه ی آن روزم داشت اما بالفاصله آن را 

 با

مانتوی دودی رنگی عوض کردم که برای دانشگاه زیادی 

 رسمی

به ی کاری بسیار مناسببه نظر می رسید و برای مصاح ! 

 :در همین موقع صدای بلند راحیل را از هال شنیدم

 این دیگه چه کوفتیه؟-

به دنبال آن صدای مردی را شنیدم و در ورودی خانه با 



 صدای

 .بلندی بسته شد. با تعجب از اتاق بیرون زدم و وارد هال شدم

 نگاهم به سبدی پر از گل های رز گلبهی افتاد که راحیل با

 نفرت

 آن را روی میز می گذاشت. قلبم یک لحظه با دیدن آن سبد

زیبا پر کشید اما به نظر می رسید حال راحیل را به کلی به 

 هم
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 زده باشد. با تعجب به سمتش رفتم و نگاهی به صورت پف

 کرده

ی راحیل که نشان از خواب آشفته و ناآرام شب قبلش می 

 داد،

 :کردم. راحیل با صدایی خشدار گفت

 !یه نفر برای من فرستاده... که البته مشخصه کیه-

 و با عصبانیت کارتی را که روی گل ها بود جدا و به سمت

دیگری پرتاب کرد. به سمت آشپزخانه رفت و با لحنی 

 عصبی

 :گفت

فکر کرده هر غلطی خواسته می تونه بکنه و بعد با چند -

 شاخه

نش کنه؟ چه فکری در مورد من کرده؟ فکر کرده ازگل جبرا  



 این

 دخترهای احمِق احساساتیم که با دو تا شاخه رز از خود بی

 خود

 شم؟

خم شدم و از روی زمین کارت را برداشتم. با دیدن نوشته 

 ای
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 .که به نام مهدی مزین شده بود لبخندی تلخ روی لبم نشست

اب  

 :لحنی مالیم گفتم

راحیل... گل ها رو نفرستاده که جبران کنه... خواسته -

 معذرت

 !خواهی کنه

 چنان به سرعت روی پاشنه ی پا چرخید و چشم های سرخ

 شده

اش را بهم دوخت که قلبم از حرکت ایستاد. با عصبانیت 

 :گفت

خب پس! همه چی بهتر شد! فکر کرده هر غلطی خواست -

 می

بعد با معذرت خواهی ماست مالیش کنه، آره؟تونه بکنه و   

 :آهی کشیدم و گفتم



 .نه... ولی... خواسته حسن نیتش رو نشون بده-

انگشت اشاره اش را با حالتی تهدیدآمیز برایم تکان داد و 

 :گفت

 تو طرف اونی یا من؟-

 دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم. می دانستم راحیل
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 عصبی ست و من هم که از استرس مصاحبه ی کاری ام با

 جناب

 شمس روی پا بند نبودم به آخرین چیزی که احتیاج داشتم

 جر

 .و بحث با راحیل بود

هیچ دلم نمی خواست دیر برسم و خودم را آدم بی برنامه و 

 بی

 نظمی نشان دهم. پس بی هیچ تردیدی برنامه ی اسنپ را بار

و در فاصله ای که منتظر قبول شدن درخواستم از  کردم

 طرف

 یکی از راننده ها بودم با خودم فکر کردم کیارش شمس به

 اندازه

 ی کافی مضطربم می کرد چه برسد به آن که قرار باشد در

جایگاه یک مدیرعامل قرار بگیرد و مصاحبه ای انجام 

 دهد... و



غول کرد... بعد واقعیت دلهره آوری ذهنم را به خودش مش

 این

 !اولین مصاحبه ی کاری ام بود
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 احساس کردم قلبم در سینه به تپش درآمد. ذهنم آن قدر

 درگیر

 مسائل دیگر بود که اصال به آن چه که واقعا پیش رویم بود

توجهی نکرده بودم. هیچ وقت اولین مصاحبه ی کاری ام را 

 این

رده بودم... و مسلما آخرین چیزی که به آن طور تجسم نک

 فکر

 می کردم این بود که اولین مدیرعاملی که رو به رویش می

 نشینم

 !کیارش شمس باشد

خودم را در آینه نگاه کردم. شاید بهتر بود مسئله ی مصاحبه 

 را

جدی تر می گرفتم... مصاحبه کمی تا حدودی فرمایشی بود 

 اما

کاری ام می شد. باالخره روزی تمرین خوبی برای آینده ی 

 می

 رسید که فارغ التحصیل می شدم و باید رو به روی کسی مثل



 شمس می نشستم و به سوالتش جواب می دادم. درست بود که

 این موقعیت به خاطر بالها و گرفتاری های اخیرم پیش آمده

 بود
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رین نحو استفاده کنماما می توانستم از آن به بهت . 

 نگاهی به گوشی موبایلم و موقعیت راننده ی اسنپی که

 مسیرش

 را به سمت خانه ام کج کرده بود انداختم. در یک لحظه

 تصمیمم

 را گرفتم. مقنعه را از سرم کشیدم و دوان دوان به سمت اتاقم

رفتم. کشی که موهایم را محکم پشت سرم نگه داشته بود باز 

 و

های مشکی ام که کمابیش رسمی محسوب می یکی از شال  

 شد

سر کردم. وسایل داخل کیفم را روی تخت خوابم خالی و 

 کیف

 .مناسب تری برداشتم و مشغول جا دادن وسایلم در کیف شدم

در همین موقع گوشی موبایلم زنگ زد. راننده ی اسنپ بود 

 که

پالک خانه را می خواست. وقت چندانی نداشتم. مقنعه ام را 

ات  



 زدم و در کیفم قرار دادم تا بعد از مصاحبه سری به دانشگاه

 .بزنم
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نگاه آخر را به محتوای کیفم کردم و با اطمینانی صد در صد 

 از

این که مقنعه چروک خواهد شد! کیف را روی شانه ام 

 .انداختم

موتی که میبا عجله وارد هال شدم. راحیل که یک لیوان اس  

 دانستم فوق العاده بدمزه ست و فقط از گلوی ورزشکاری مثل

 او

 پایین می رود، در دست داشت. نگاه دلزده اش را از گل ها

 گرفت

 :و با دیدن من گفت

چی شد؟ چرا تغییر دکوراسیون دادی؟ واقعا فکر کردی -

 برای

 شمس فرقی می کنه چی بپوشی؟

مبا عجله کفش هایم را پوشیدم و گفت : 

 نه... واقعا فرقی توی سرنوشتم نمی کنه ولی به هر حال-

 مصاحبه

 !ی کاریه دیگه

 :راحیل اشاره ای به موهایم کرد و گفت

1095 



  رقصنده با تاریکی 

 اینا رو به خاطر کیارش پریشون کردی؟-

 نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. کیفم را روی دوشم انداختم

 و

 :گفتم

- گفتم شاید این طوری دم به تله م بده آره... ! 

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 !سالم برسون به آقای رئیس-

به محض این که سوار ماشین شدم راننده آدرس مقصد را 

 چک

 کرد. صدای موزیک را بلند کرد اما نه آن قدر که زمزمه ی

 این"

 را "خانوم ها همیشه اول اسنپ می گیرن بعد آماده می شن

پوفی کردم... چرا که من اتفاقا از آن دسته خانم هایینشنوم.   

 بودم که همیشه به موقع حاضر می شدم اما تا به آن سن به

 خوبی فهمیده بودم که به عنوان یک خانم اجازه نداشتم در

زندگی ام خطایی کنم... چرا که هر خطا و استثنایی برای ما 

 با
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عجیب تبدیل به  سرعتی  می "اخالق زنانه ی آزاردهنده ای"

 شد



 .که دیگران آن را به تمام هم جنس هایمان نسبت می دادند

با خودم فکر کردم تا رسیدن به مقصد این فرصت را داشتم 

 که

 به خاطر این برخورد در مورد امتیازی که بهش می دادم

 تصمیم

 .گیری کنم

یک بار دیگر سایت شرکتنگاهم را به گوشی موبایلم دادم و   

کیارش را بررسی کردم. از صفحه ی اصلی و طراحی 

 جذابش

 باری دیگر آدرس را چک "ارتباط با ما"گذشتم... در قسمت 

 کردم و نگاهی به بخش درباره ی ما انداختم تا دست کم بدانم

 شرکت در چه سالی تاسیس شده ... سال نود و دو... و بی

 اختیار

دو سال طول کشید تا کیارش خودش رابا خودم فکر کردم   

 بعد
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 از حادثه ی تیر ماه سال نود جمع و جور کند یا ایده ای را که

 از

همان ابتدا در ذهنش شکل گرفته بود در این سال به مرحله 

 ی

 اجرا رساند؟



 با رسیدن به شرکت به کلی امتیازدهی به راننده را فراموش

ردمک . 

 -نگاهم را به نمای شیشه ای آن ساختمان ده طبقه ی اداری

تجاری دادم و با ناباوری با خودم فکر کردم قرار است برای 

 چند

ماه پا به آن جا بگذارم و وانمود کنم که در آن شرکت کاره 

 ای

 ...هستم. نفسی عمیق کشیدم و نگاهی به گوشی موبایلم کردم

قه تا زمان مصاحبه ام زمانمتوجه شدم که فقط دوازده دقی  

 .دارم

 با عجله خودم را به آسانسور رساندم که بین طبقات میانی باال

 و

 .پایین می شد و منی را که روی پا بند نبودم معطل می کرد
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 .عاقبت خودم را به موقع به طبقه ی دهم و واحد رساندم

را بهتر کرد. نگاهم به دور و فضای خنک شرکت کمی حالم 

 برم

 انداختم و پیش خودم اعتراف کردم که دیوارهای خاکستری و

 دکوراسیون آبی کمرنگ شرکت چندان با تصوراتم از کیارش

 شمس جفت و جور نبود... او را فقط در آن پلکان شیشه ای

 مارپیچی و مبل های سیاهش می شد تجسم کرد. البته دیوار



ن اصلی که منظره ی پرجنب و جوش شهرتمام شیشه ای سال  

 را به نمایش می گذاشت من را کامال یاد خانه ی کیارش و

 روزی

 که من را به آن جا کشاند می انداخت. در اکثر اتاق ها بسته

 بود

به جز دو در... که یکی به دفتر مردی باز بود که از همان 

 فاصله

با و از پشت شیشه های عینکش نگاهش را به من داده و  

 صدایی
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 که بلند که راهرو را پر کرده بود با مخاطبی که در برابرش

 نشسته

بود صحبت می کرد... و در اتاق دیگر پسری را دیدم که 

 نگاه

 دقیقش را به مانیتورش داده و یک توپ سرمه ای رنگ را با

 یک

 .دست می گرفت و به دست دیگرش پاس می داد

 منشی شرکت که دختری قد کوتاه و مثل خودم کمی تپل بود

از جایش بلند شد و صمیمانه دست داد. خودش را ساناز 

 معرفی

 و من را به نشستن روی مبل های آبی رنگ با پشتی بلند



 دعوت

کرد. بالفاصله پرسید که چای میل دارم یا نسکافه اما از 

 جایی

ستم. طولی نکشیدکه گلویم خشک شده بود یک لیوان آب خوا  

 که آبدارچی میانسال شرکت همان طور که با دلی خجسته

 آوازی

را زیرلب زمزمه می کرد سر رسید و لیوان خنک آب را 

 روی

 میز
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 شیشه ای رو به رویم قرار داد. چندان طرفدار جناب شمس

 نبودم

می داد که از کاراما چهره ی بشاش منشی و آبدارچی نشان   

 .کردن در آن شرکت ناراضی نیستند

 ساناز با وقت شناسی قابل تحسینی درست راس ساعت ده من

 را به دفتر شمس دعوت کرد. ضربان قلبم باری دیگر اوج

 .گرفت

 دسته ی کیفم را با حالتی مضطرب در هر دو دستم فشردم اما

فدرست پشت در دفتر مکث کردم. نفسی عمیق کشیدم و کی  

را به دست چپم دادم. سرم را باال گرفتم و سعی کردم با 

 اعتماد



 .به نفس و آرام به نظر برسم

وارد دفتر شدم و بالفاصله با دیدن دکوراسیون تیره و مبل 

 های

 چرم مشکی رنگ لبخندی زدم... این همان چیزی بود که از

 .شمس در ذهنم داشتم
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های دو نفره روی به روی هم و میان شان میزی شیشهمبل   

 ای

قرار داشت که روی آن گلدانی با گل هایی تازه که عطرش 

 فضا

را پر کرده بود به چشم می خورد. دیوار پشت میز کیارش 

 هم

 کامال شیشه ای بود... با خودم فکر کردم چه لذتی دارد آن جا

و نگاهش  کار کردن... می توانست روی صندلی اش بچرخد

 را

 به

منظره ی شهری بدهد که بهتر از هر کس دیگری از 

 رازهای

 سر

 .به مهر آن خبر داشت

 کیارش شانه اش را به آن دیوار شیشه ای تکیه داده و نگاهش



 را

به نقطه ای ثابت از خیابان دوخته بود... پلک نمی زد و 

 حالت

 چهره اش مثل کسی بود که خستگی ... و شاید دردی را بی

داص  

 تحمل می کرد، تمام تالشش را به کار می برد تا آن را پنهان
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 . ...کند اما صورتش آهسته از آن درد در هم می رفت

 بعد از مکثی کوتاه به سمت من چرخید. لبخندی آشنا تحویلم

 :داد و گفت

 !خانوم امانی... خوش اومدین-

ساساتش را کامال بپوشاند... خطوطلبخندش نمی توانست اح  

 درد

 انگار هنوز روی پیشانی اش بود... و خستگی در چشم های

 . ...سیاهش

 :نگاه جدی ام را به او دوختم و با لحنی محکم گفتم

 !سالم آقای شمس-

 با اشاره ای به مبل ها من را به نشستن دعوت کرد. دکمه ی

 کت

ی گرفت. با سرمه ای رنگش را باز کرد و پشت میزش جا

 آن



 کت

و شلوار سرمه ای، کراوات و پوشت زرشکی مثل همیشه 

 خوش
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 پوش به نظر می رسید. از خودم پرسیدم که همیشه این طور

رسمی سر کار حاضر می شود یا نه. نگاهی به صفحه ی 

 تبلت

 :سرفیسش انداخت و گفت

- می دونیم که دلیل اینجا درسته که هم من و هم تو خوب  

 بودنت این نیست که به این شغل خیلی عالقه مندی اما در هر

صورت هر کاری روالی داره و ورود یه نفر به این شرکت 

 هم

 باید

 طبق این روال رسمی طی بشه. در نتیجه این یه مصاحبه ی

 .رسمیه

 انگشت هایم را به هم قالب کردم. پلک هایم را به نشانه ی

به هم فشردم و گفتمفهمیدن  : 

 .کامال متوجه م-

کیارش به پشتی صندلی تکیه داد. هر دو دستش را با فاصله 

 از

 .هم روی میز گذاشت و نگاه جدی اش را به من دوخت



 احساس
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 کردم قلبم به تپش درآمد که دوست داشتم فکر کنم از

 جذابیت

ش است. گفتکیارش نیست... از جدیت : 

امروز صبح یه نگاهی به رزومه ت انداختم. تحصیالت -

 دوره ی

 کارشناسیت به کار ما توی این شرکت نزدیکه اما کارشناسی

ارشد... چی باعث شد تغییر رشته بدی و وارد یه رشته ی 

 کامال

 متفاوت بشی؟

 :لبخندی کمرنگ روی لبم نشست و گفتم

 . ...سوال خیلی سختیه-

کردم. کیارش امان نداد. نگاهی جدی حواله  لحظه ای مکث

 ام

 :کرد و گفت

 !یه سوال سخت که باید جوابش بدی-

 شوکه شدم. در دلم به کیارش و آن نگاه و حالت جدی اش

 خب"
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 یی گفتم. مکثم در واقع برای مرتب کردن جمالت در"!بابا



 ذهنم

لش را بی جواب بگذارم. من هم بابود. هیچ قصد نداشتم سوا  

 :جدیتی مشابه گفتم

 برای من طراحی سیستم و نرم افزار جذاب بود اما نه برای-

 اینکه

نرم افزاری برای حسابداری، اتوماسیون و خزانه داری 

 ...بسازم

 دوست داشتم بدونم مغز آدم ها چطور کار می کنه... مدل

ی مغزی تعریفسازیش کنم... دوست داشتم نرم افزاری برا  

 کنم

 .که روزی به کمکش خوِد نرم افزار رو تعریف کردیم

 لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. خیلی خوب متوجه حرفم

شده بود... از خودم راضی بودم که سایت شرکتش را زیر و 

 رو

 :کرده و با محصوالتش آشنا شده بودم. با لحنی موذیانه گفت

- اکثر آدما توی طول مغز آدما پیچیده کار می کنه... اما 

 زندگی
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 شون خیلی ازش استفاده نمی کنن... مغز خیلی ها رو می شه

 به

 یه مکانیسم پیچیده برای رسیدن به یه خروجی"صورت 



 .تعریف کرد "احمقانه

 با چهره ای بی حالت نگاهش کردم. از ذهنم گذشت خروجی

نبود... خیلی هم حساب شده بود اما های ذهن او قطعا احمقانه  

 . ...سیاه و شوم

 :کیارش ادامه داد

 اما چطوره که در مورد نرم افزارهایی مثل حسابداری، -

 اتوماسیون اداری و خزانه داری صحبت کنیم؟ ما کارمون رو

 اینجا

 با طراحی سایت و اپلیکیشن شروع کردیم و حاال داریم بخش

کنیم. در حال حاضر  های جدیدی به شرکت اضافه می

 شرکت

 یه بخش کلی طراحی نرم افزار برای شرکت های خدماتی،
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بازرگانی و تولیدی داره اما هدف مون اینه که به مرور 

 کارمون

 رو

 توسعه بدیم و برای هر کدوم بخش جداگانه ای تاسیس و نرم

معموال از کسی که افزارهای اختصاصی تری تعریف کنیم. 

 به ما

 درخواست همکاری بده می پرسم که چرا این بخش به

 خصوص



رو انتخاب و چه ویژگی هایی اونو برای این بخش مناسب 

 کرده

 اما من و شما خوب می دونیم که اینجا بخشی نداریم که

 مناسب

 . ...شما باشه. پس

بمقبل از این که بیشتر پیش برود و من را به کل از حق انتخا  

 :محروم کند با جدیت گفتم

 عالقه ای به طراحی سایت و اپلیکیشن ندارم. ترجیح می دم-

 تو

 .این بخش تازه تاسیس طراحی نرم افزارتون مشغول بشم

 اعتراف
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 می کنم که واقعا با این نرم افزار قفل کردن فایل هاتون تحت

ی شخصیم باعث شده بخوام در این تاثیر قرار گرفتم. تجربه  

 .زمینه بیشتر ازتون یاد بگیرم

 با خودم فکر کردم که من قطعا از آن دسته آدم هایی هستم

 که

مغزم خروجی های جسورانه اما احمقانه ای دارد. احساس 

 کردم

نگاه کیارش تیره و تار شد. قطعا توقع هر چیزی را داشت 

 جز



طور در جلسه ی کاری این که ماجرای جاسوسی ام را این  

 مطرح

 !کنم

 در دل دعا کردم آن نگاه درخشانش را به چشم هایم ندوزد و

 "!دختر! روتو کم کن"بگوید 
 :با لحن شیطنت آمیز آشنایش گفت

 این چیزی نیست که کارمندهای من بتونن به شما آموزشش-

 بدن... فقط یه نفر می تونه در این مورد به شما راه و چاه رو
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 نشون بده که اون شخص هم منم! متاسفانه من بهترین ایده

 هام

رو برای شغل اولم استفاده می کنم و شما برای تشکیالت 

 کاری

 .دومم رزومه فرستادین

 لبخندی روی لبش نشست که به خوبی می دانستم برای

 سرکوب

رگذار! کسیکردن خنده اش است. با خودم فکر کردم چه تاثی  

 که عمال جاسوسی هزاران نفر را می کند و در این راه نرم

 افزارها

 !و روش های ابداعی خودش را به کار می برد

سعی کرد باری دیگر به آن قالب جدی اش برگردد و 



 مصاحبه

 ی

 :رسمی مان را پیش ببرد. گفت

 برام عجیبه که با توجه به این که دوره ی دانشجویی مشغول-

ودین اما سابقه ی کار مرتبط ندارینبه کار ب . 
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 :اخم کردم و گفتم

 .من در مورد کار دانشجوییم چیزی تو رزومه م ننوشتم-

 :یک بار دیگر آن لبخند موذیانه اش را تحویلم داد و گفت

نه... اما همون طور که شما آمار نرم افزارهای ثبت نشده -

 ی

 من

ین منم در مورد سابقه کار ذکر نشده ی شما اطالعاترو دار  

 .دارم

 لب هایم را به هم فشردم و سعی کردم خونسردی ام را حفظ

 :کنم. با لحنی رسمی و سرد گفتم

 من از ترم اول کارشناسی کار می کردم و بله... می تونستم-

 بعد

 یه مدت شغلم رو عوض کنم و یه کاری مرتبط با رشته م پیدا

این کارو نکردم. برای این که توی مدت کوتاهی توی کنم اما  

 دانشگاه با این شغل شناخته شدم و همیشه این قدر تقاضا



 برای
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کار زیاد داشتم که مجبور می شدم خیلی ها رو رد کنم. هر 

 کار

دیگه ای شروع می کردم باید از اول جذب مشتری می 

 کردم،

ی ذاشتم و توی اون کار حرفه ای می شدم و من زمان م

 زمان

 زیادی نداشتم... مشغول درس خوندن بودم و کاری رو می

 .خواستم که بتونم سریع تحویلش بدم

هنوز لبخند می زد... اما حالت چهره اش عوض شده بود. 

 نمی

دانستم چه اسمی روی این لبخندش بگذارم... تحسین آمیز... 

 با

ه؟! تصمیم گرفتم به جای اسم گذاری تمرکزم افتخار... پدران

 را

 :خرج کنترل ضربان قلبم کنم. گفت

 خانواده تون حمایت تون می کردن؟-

 چشم هایم را تنگ کردم. حدس می زدم که می خواست بداند

این کار را به خاطر مشکالت مالی ام انجام دادم و تمام 

 تالشش



سد. محتاطانه را به کار برده بود که سوال را مودبانه بپر

 :گفتم

 خانواده م وضع مالی خوبی دارن و اتفاقا خیلی هم حمایتم-

 می
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 .کردن اما تصمیم خودم بود که مستقل بمونم

 دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما پشیمان شد. تکیه اش را به

شپشتی صندلی داد و صندلی به سمت چپ چرخید... نیم رخ  

 .را می دیدم... نگاهش روی صفحه ی تبلتش ثابت مانده بود

 انگار

 :اصال آن را نمی دید. با لحنی عجیب توضیح داد

 . ...خواستم بهت بگم که منم یه زمانی مثل تو بودم-

 :با سر تاییدش کردم و گفتم

 اولین باری که همدیگه رو دیدیم گفتین که یه شغل-

 دانشجویی

دداشتین که پردرآمد بو ... . 

و ضربان قلبم به طرز ناخوشایندی باال رفت... انگار 

 دروغی گفته

و دستم رو شده باشد... حاال به خوبی با آن چیزی که به 

 عنوان

 شغل دانشجویی ازش یاد می کرد آشنا بودم. کیارش سرش را



 :باال گرفت. لبخندی تلخ زد و گفت
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- و هیچ وقت مثل هم نبودیماما من و ت . 

نفسی عمیق کشیدم... صدای ضربان باالی قلبم را می شنیدم 

 و

با تصور این که او هم این صدا را بشنود بیشتر دست و پایم 

 را

 :گم می کردم. کیارش خنده ای کوتاه و تلخ سر داد و گفت

 من هیچ وقت به خاطر استقالل از خانواده یا پول کار نکردم-

 اما

درگیر کارهایی می شدم که پول زیادی توش بود. همیشه 

 چون

 خانواده م وضع مالی خیلی خوبی دارن بیشتر مردم فکر می

 کنن

 برای خرید خونه م و راه اندازی شرکتم کمکم کردن... از

 نظرشون

 یه بچه پولدارم که به هر جایی که رسیدم به خاطر پول پدرم

می کنن.  بوده... برای من مهم نیست که چطور قضاوتم

 تالشی

 هم نمی کنم که نظرشون رو عوض کنم اما می دونم به دالیل

 شخصی این قضیه می تونه برای شما مهم باشه. می دونم
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 دانشجویی و درگیر پایان نامه ت... می دونم که می خوای

استقاللت رو حفظ کنی و روی پای خودت باشی اما... 

فانهمتاس  

 باید بهت بگم که روال کار ما اینه که وقتی کسی سابقه ی

 کاری

مرتبط با یه بخش رو نداشته باید به عنوان کارآموز صفر 

 ساعت

 . ...اونجا مشغول به کار بشه... در نتیجه

 سرم را به نشانه ی فهمیدن تکان دادم. میان حرفش پریدم و

 :گفتم

 . ...متوجه م-

 :کیارش اما ادامه داد

من ساعت کاریت رو طوری تنظیم می کنم که زمان برای -

 کار

 کردن روی پایان نامه ت هم داشته باشی اما بعید می دونم که

 بتونی در کنارش شغل سابقت رو حفظ کنی. می خوام بدونی

برای من خیلی جای تاسف داره که کار کردن توی شرکت 

 من

... خیلی استقالل مالی یه نفر رو تباه کنه. پس یه لطفی کن

 زود
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 روی این کار مسلط شو که من بتونم وضعیت کاریت توی

 شرکت

 .رو تغییر بدم

 بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. این دغدغه ای بود که

 خودم

 هم داشتم... از بین رفتن استقالل مالی ام... اما ناچار به

 پذیرشش

که به آن فکر می کردم این بود که شده بودم. آخرین چیزی 

 او

 از آن مدیرهای نایابی باشد که در این حد به کارمندش فکر

 .کند

 با تکان سرم آمادگی ام را برای اجرای این درخواست اعالم

 .کردم

 :کیارش نگاه دقیقش را به چشم هایم داد و گفت

 خانوم امانی... می خوام کامال متوجه باشی که چه کاری رو-

شروع می کنی داری . 
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 :اشاره ای به اطرافش کرد و گفت

اگه یه زندگی عادی داشتم این شغل باالخره یه روزی می -

 شد



 .شغل اصلی من... تنها شغلم! اما من یه زندگی عادی نداشتم

 می

خوام بدونی که اگه همه چیز طبق قرارمون پیش نره 

 ...حاضرم

 م .

حرفش پریدم و گفتمیان  : 

 اگه من به شما پشت کنم بی جواب نمی مونه... حاضرین به-

خاطرش حتی مسیر زندگی تون رو تغییر بدین اما قرار 

 نیست

 .که من کاری خالف قرارمون انجام بدم

 :سری تکان داد و گفت

خوبه! هر وقت کارت درست شد ساناز بهت زنگ می زنه -

 و یه

که بیای اینجا و با بخش و وقت باهات تنظیم می کنه 

 همکارها

 .آشنا بشی

 :از جایش بلند شد و ادامه داد
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شاید توی این چند روز خبرش به گوشت برسه ولی... -

 خواستم

 .پیش قدم شم و بهت آمادگی بدم



 با کنجکاوی نگاهش کردم... احساس کردم حرفش به فرنام

گفت ارتباطی دارد که : 

 فرنوش می خواد یه مهمونی یا دورهمی به مناسبت قبولیش-

 .بگیره

 :با ناشکیبایی نفسم را فوت کردم. با حرص گفتم

 ای بابا! اینم یه دانشگاه قبول شده ها... یاشار که براش-

 مهمونی

 .گرفت

 :کیارش آهسته به واکنشم خندید و گفت

- نیش باو حاال می خواد مهمونی خودش رو بگیره... مهمو  

 مهمونی یاشار خیلی فرق داره چون هم دوستاش دعوتن و هم

 .خانواده ها

 :شانه باال انداختم و گفتم
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 !امیدوارم به یاشار خوش بگذره-

کیارش میزش را دور زد. رو به رویم ایستاد و تکیه اش را 

 به

 میز

به چشم هایم دوخت و داد. آن نگاه شیطنت آمیز آشنایش را  

 :گفت

 می تونم این اطمینان رو بهتون بدم که شما هم دعوتین... به-



 هر حال فرنوش این وعده رو بهتون داد که با محمد آشناتون

 می

 !کنه و چه فرصتی بهتر از این! خانواده ش هم که هستن

 احساس کردم قلبم در سینه از حرکت ایستاد. کیارش از چی

م را باز کردم تا چیزی بگویم اما انگار حرف می زد؟ دهان

 ذهنم

 به کلی خالی شد و بعد... صدایم را گم کردم. دست هایم را

 مشت

 :کردم... نفسی عمیق کشیدم و به زحمت گفتم

 !این... واقعا... یه ایده ی افتضاحه-
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کم کم بهکیارش که از قالب مدیر عامل شرکت خارج شده و   

 آن

 .کیارش آشنایی که می شناختم تبدیل می شد سری تکان داد

 :با خنده گفت

ایده های فرنوش معموال شبیه مصیبت های خانمان -

 براندازی

 .می مونه که به آبروریزی منجر می شه

 :با صدایی که بی اختیار باال رفته بود گفتم

 !محمد زن داره-

 :پوزخندی زد و گفت



- .. الناز همیشه دختر ماجراجو اما که ناپدید شده.

 دردسرسازی

 بوده... خانواده ی محمد به این قضیه به چشم یه دردسر جدید

که الناز برای خودش ساخته نگاه می کنن. خانواده ی الناز 

 هم

هم یه جورایی مثل خودش بودن و این موضوع از اول 

 خانواده

 ی
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ر مورد الناز مردد کرده بود. االن هم دلسوزیمحمد رو د  

 خاصی

 برای الناز نشون نمی دن و معتقدن که محمد بعد از پیدا شدن

 .الناز باید یه فکر اساسی برای نامزدی شون کنه

 با چشم هایی که کم مانده بود از حدقه درآید به کیارش زل

 زدم

 :و گفتم

 یعنی توقع دارن که محمد از الناز جدا شه؟-

 :کیارش با حرکت سر حرفم را تایید کرد و گفت

 یکی دو هفته ای می شد که در این مورد حرف می زدن و-

 فرنوش هم برای اجرای تهدیدش تردید نکرد. به خانواده ی

 محمد گفته که اتفاقا یه نفر رو توی دانشگاه می شناسه که



 .مناسب محمده و محمد هم یه زمانی ازش خوشش می اومده

یتم از جا پریدم. کیفم را با چنان خشونتی برداشتم کهبا عصبان  

کم مانده بود از دستم رها و به سمت دیگر دفتر پرتاب شود. 

 با
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 :صدایی که بی اختیار می لرزید گفتم

 از این به بعد دیگه پام رو جایی نمی ذارم که فرنوش باشه-

 چون

م تضمین کنم که زنده ش می ذارماگه ببینمش نمی تون . 

 امکان

نداره پام رو توی این مهمونی بذارم و خودمو بازیچه ی 

 افکار

 بچگونه ش کنم! دیگه شورش رو دراورده! واقعا پیش خودش

 فکر

کرده محمد تو این شرایط توان فکر کردن به کس دیگه ای 

 رو

 داره؟ اگه حتی یه درصد محمد مخالفتی نداشته باشه، من

میآد  

نیستم که با مردی ارتباطی رو شروع کنم که نامزدش رو 

 توی

 ...شرایط سخت فراموش می کنه و دنبال یه نفر دیگه می ره



 چه

 !اون مرد محمد باشه و چه هر کس دیگه ای

کیارش بی توجه به حرف هایم باری دیگر آن نگاه مدیر 

 عاملی
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ایم دوخت و با لحنی دستوری گفتاش را به چشم ه : 

 !می یای-

 :صورتم را توی هم کشیدم و گفتم

اگه فرمایشی در مورد تاریخ شروع کارم و وظایفم دارین -

 در

 خدمت هستم ولی شما در جایگاهی نیستین که به من بگین با

 !زندگی خصوصیم چی کار کنم، کجا برم و نرم

گام هایی بلند به تکیه اش را به آرامی از میز برداشت و با  

 سمتم

 آمد. احساس می کردم با هر گامی که برمی دارد ضربان قلبم

 در

 سینه اوج می گیرد. در برابرم ایستاد

 با اخم نگاهش کردم و .

 :گفتم

 !مایلم توی شرکت ارتباط حرفه ای مون رو حفظ کنیم-

و این بار من با جدیت نگاهش کردم... ابروهایش آهسته 



 روی
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پیشانی باال رفت. برخالف انتظارم توجهی به حرفم نشان نداد 

 و

 :گفت

 کمک من رو می خوای یا نه؟ مگه نگفتی کمکت کنم؟ مگه-

 نمی خوای از دست فرنام خالص شی؟ بهت گفتم یه مهمونی

 دوستانه و خانوادگیه... فرنام هم هست. می تونی بهش نشون

القه ای بین من و تو وجود نداره اما تو بدی که کشش و ع

 تمام

تالشت رو کردی تا به واسطه ی مسائل کاری بهم نزدیک 

 .بشی

 مگه این نقشه مون نبود؟

 :نفسی عمیق برای کنترل خشمم کشیدم و گفتم

 !چرا! ولی... دیگه تحمل فرنوش و این کارهاش رو ندارم-

 :با لحنی اطمینان بخش گفت

- ی بین تو و محمد نمی افتهاگه تو نخوای اتفاق . 

 :چشم هایش را تنگ کرد و با شیطنت آمیز گفت

 و تو نمی خوای... درسته؟-

چشم غره ای نثار کردم و سوالش را بی جواب گذاشتم. 

 انگشت
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 :اشاره ام به حالتی تهدیدآمیز به سمتش دراز شد و گفتم

- توجهی؟ با این شایعه ی مسخره ایهمه ش تقصیر تو بود. م  

 که در مورد عالقه ت به من ساختی هم فرنوش رو با من

 دشمن

 کردی و هم فکر کشیدن این نقشه رو به ذهن مریض فرنام

 انداختی. دفعه ی دیگه که خواستی به خاطر اهداف کاریت به

 دختری نزدیک بشی و دلش رو بشکنی لطفا از کس دیگه ای

 !جز من مایه بذار

 :با لحنی تمسخرآمیز جمله ام را تکرار کرد

 دلش رو بشکنم؟-

پوزخندی زد و باری دیگر ازم فاصله گرفت. تکیه اش را به 

 میز

 :داد و با همان لحن گفت

بچه بازی های فرنوش رو به حساب شکسته شدن دلش -

 ...نذار

 خنده ای عصبی سر دادم. دستی به پیشانی ام کشیدم و چشم

چطور ممکن بود در آن لحظه، در آن مکان هایم را بستم... 

 این
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 طور احساس نزدیکی به فرنوشی کنم که می خواستم سر به



 تنش نباشد؟ او هم مثل من بود... کسی را دوست داشت که

 هیچ

وقت نفهمید... و باید اعتراف می کردم که وضعیت او به 

 مراتب

مد هیچ وقت با هم نبودیم اما فرنوشبدتر بود. من و مح  

 کیارش

را داشت و نداشت... او را به دست آورده بود، قطعا زمانی 

 حس

 کرده بود به همین دلیل خوشبخت ترین دختر روی کره ی

 زمین

 .است و بعد... فهمیده بود که ماجرا یک احساس متقابل نیست

 او سخت تر از من شکست خورده بود... و کیارش... کیارش

 و

 آن

 . ...لحن تمسخرآمیزش

 :سری به نشانه ی تاسف تکان دادم و گفتم

تو تمام رازهای اطرافیانت رو می دونی... مگه نه؟ چطور -

 هیچ
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 وقت نفهمیدی که فرنوش دوستت داشت؟ منی که خودم یه

 زمانی این احساس رو به کسی داشتم به راحتی می تونستم



 .تشخیصش بدم

 :صورتش را توی هم کشید و گفت

 !نه... شراره-

 و تکیه اش را از میز برداشت. می خواست نشان بدهد که

 تمایلی

 :به ادامه ی این گفتگو ندارد اما پا پس نکشیدم. گفتم

حتما خیلی برات سخت بوده که برخالف شرافتت عمل -

 نکنی،

حساستشبا یه دختر دوست شی و بعدش بدون این که به ا  

 لطمه

بزنی ازش جدا شی... پس تصمیم گرفتی احساساتش رو 

 انکار

کنی تا راحت بتونی نقشه ت رو اجرا کنی... حرفی نیست! 

 این

به خودتون دو نفر مربوطه اما کاسه کوزه ش داره سر من 

 می

 !شکنه
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طرف تکان  می خندید... آهسته! سرش را به این طرف و آن

 می

داد... انگار شیطنتی کرده باشم که از نظرش شیرین آمده 



 !باشد

 مردهایی مثل او لجم را درمی آوردند... مردهای باهوشی که

 تمام

مرزهای ممکن را در کار و تحصیالتشان جا به جا می 

 کردند اما

 در درک احساسات یک دختر عاجز می ماندند. کنترلم را به

 کلی

گفتم از دست دادم و : 

 تقصیر شما نیست. شما نمی تونین فرنوش رو درک کنین-

 چون

 هیچ وقت جای اون نبودین. ظاهرا براتون پیش نیومده که از

 بچگی چیزی رو با تمام وجود دوست داشته باشین، بهش

 برسین،

 احساس کنین آرزوتون برآورده شده و به خوشبختی مطلق

 .رسیدین و بعد کسی اونو ازتون بگیره
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سرش به سرعت باال آمد و نگاه تند و تیزش را به من 

 ...دوخت

 و

بعد انگار به خاطر آورد که من چیزی از گذشته اش نمی 

 ...دانم



 خشم در چشم هایش خاموش شد... جای خودش را به غم

 ...داد

 یک بار دیگر می توانستم خطوط درد را روی چهره اش

 ...بخوانم

. 

اما من آگاهانه این حرف را زده بودم... او هم چیزی را با 

 تمام

وجود می خواست که به دست آورد و بعد... برای همیشه آن 

 را

 باخت. مدت ها پیش فهمیده بودم که او درد آدم های دیگر،

 مثل

من و فرنوش، را درک نمی کند... انگار درد خودش به 

 قدری

ده بود... توان دیدن رنج عظیم بود که به کلی کورش کر

 دیگران

 . ...را برای همیشه ازش گرفته بود
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 :گفتم

فکر می کنم هرکسی جای فرنوش بود ساکت نمی شست و -

 به

 .سبک خودش سعی می کرد انتقام بگیره



 درست مثل او که مسیر زندگی اش را عوض کرد تا انتقام

 .بگیرد

مت در خروجی برداشتم و گفتمگامی به س : 

منتظر تماس ساناز می مونم اما مهمونی رو بعید می دونم! -

 با

وجود این که فرنوش و انگیزه ش از این کار رو درک می 

 کنم

 .نمی تونم به اعصابم مسلط شم و حساب شده رفتار کنم

 :یک بار دیگر با همان لحن دستوری گفت

- خودم شخصا بیام می یای خانوم امانی! مجبورم نکن 

 ...دنبالت

چون در این صورت یه کم برنامه مون برای فرنام زیر 

 سوال می

 !ره! پس مجبورم نکن

لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم. بی توجه به دستورش و 

 آن
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 :نگاه خطرناکش گفتم

 !خداحافظ جناب شمس-

ض بسته شدن در نفس راحتیو از دفتر بیرون زدم. به مح  

 کشیدم. با ساناز چشم تو چشم شدم. احتماال فکر کرده بود با



 رها شدن از استرس مصاحبه این حال بهم دست داده. خنده

 کنان به سمتم آمد و با صمیمیت دستش را پشت شانه ام

 گذاشت. با گام هایی آهسته به سمت میزش رفتیم. صدایش را

 :پایین آورد و گفت

- ش یه موقع هایی خیلی جدی و سختگیر می شه اماکیار  

 !همیشه این طور نیست

 با تعجب نگاهش کردم. مدیرعامل شرکت را کیارش صدا می

کرد؟ آن هم آن جناب رئیس خودمحور، مغرور و خودخواه 

 را؟

 ی کشداری گفتم. به یاد لحن دستوری اش افتادم "بله"زیرلب 

 .و صورتم توی هم رفت

نپی به مقصد خانه گرفتم. به یک لیوانبا حواس پرتی اس  
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 کاپوچینو و شکالت کیندری که می توانستم در یخچال بگذارم

تا خنک و سفت شود فکر کردم... درست قبل از آن که 

 درهای

آسانسور باز شود به خاطر آوردم که باید به دانشگاه بروم. 

 آهی

ستم را لغو کردم. این بار دانشگاه را بهکشیدم و سریع درخوا  

 .عنوان مقصد انتخاب کردم

 به جای آن که به مصاحبه و شرکت فکر کنم ذهنم درگیر



 مهمانی

 فرنوش شده بود! کیارش... فرنام... محمد... عجب مهمانی

 وحشتناکی! و به یاد جمله ی کیارش افتادم... مهمانی

 !خانوادگی

مهمانی می آمدند؟ پلک هایم را پدر و مادرهایشان هم به این  

 به

هم فشردم... اصال دلم نمی خواست پایم به آن مهمانی باز 

 !شود

 باید فکری به حال این قضیه می کردم. اگر خودم پیش قدم

 می
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شدم و به فرنام نتیجه را گزارش می دادم امکانش بود که 

 دیگر

مهمانی نباشد... باید شانسم را امتحان  نیازی به حضورم در

 می

 .کردم

 وقتی سوار ماشین شدم ذهنم به سمت حرف کیارش پر

 ...کشید

که فرنوش می خواست از فرصت استفاده و برای نزدیک 

 کردن

من به محمد گامی بردارد. سرم را به شیشه تکیه دادم و 



 نگاهم

اشت... بارا به خیابان دادم اما تصاویر در ذهنم انعکاسی ند  

 خودم

 فکر کردم معرفی شدنم به خانواده ی محمد زمانی ماورای

 آرزوها

 و تصوراتم بود اما حاال به سختی می توانستم چیزی

 منزجرکننده

 .تر را پیش خودم تصور کنم

به ذهنم سپردم که از این به بعد باید روی هر کدام از 

 آرزوهایم
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بی بزنم و بنویسم که برچس آرزوی عزیز لطفا از این تاریخ "

 تا

 این

تاریخ برآورده شو... اگه بعد از این تاریخ برآورده شی نه 

 تنها

 ."خوشحالم نمی کنی بلکه به کل زندگیم گند می زنی

** 

 سرم را به دیوار تکیه داده و چشم هایم را بسته بودم. آن قدر

آسانسور کمی دیگرخسته بودم که احساس می کردم اگر   

 معطل



کند همان جا خوابم می برد. صدای جا به جا شدن آسانسور 

 را

 از آن طرف دیوار می شنیدم... احساس کردم رسیدنش به

 طبقه

 ی همکف چند ساعتی طول کشید... آن قدر که چرت کوتاهی

زدم و حتی رویایم هم آغاز شد... باری دیگر به خانه ی 

 پدری

 ام

را دست باد داده بودم و از بالکن وسیع  برگشتم... موهایم

 خانه
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 ...یمان به خورشید نگاه می کردم که پایین و پایین تر می آمد

 روی دریای خروشان می نشست، غروب می کرد و از دیده

 پنهان

 . ...می شد

 با باز شدن درهای آسانسور از جا پریدم. چند لحظه طول

دکشی  

تا توانستم ظرف زمان و مکان را تشخیص بدهم. دستی به 

 سرم

 که به شدت گیج می رفت کشیدم و وارد آسانسور شدم. با

 خودم



 فکر کردم اگر راحیل تصاویر ذهنی ام از خانه ی پدری ام و

منظره ی بالکنش را می دید زمین و زمان را یکی می کرد 

 تا

 . ...هرچه سریع تر به آن جا سفر کنیم

هی کشیدم. کلید را در قفل در انداختم و وارد شدم. بالفاصلهآ  

چشمم به آرمین و یاشار افتاد که با جدیت به تلویزیون زل 

 زده
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بودند و مورتال کامبت بازی می کردند. راحیل با فاصله از 

 آن

 ها

سبد گلنشسته و سرش را در گوشی موبایلش فرو برده بود.   

مهدی هنوز روی میز بود که باعث تعجبم شد. فکر می کردم 

 تا

پایم را از خانه بیرون بگذارم راحیل آن را به سطل آشغال 

 می

 .اندازد

 :به آرمین و یاشار نگاه کردم که غرق بازی شده بودند. گفتم

 شما دو تا اینجا چی کار می کنین؟-

یون بگیرد گفتیاشار بی آن که پلک بزند یا نگاه از تلویز : 

 راحیل به خاطر مهدی ناراحت بود. اومدیم اینجا که تنها-



 .نباشه

 :اشاره ای به تلویزیون کردم و گفتم

مرسی... خوشحالم که دارین سر تلویزیونمون رو سرگرم -

 می

 .کنین و نمی ذارین بیکار بمونه
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ند سوم و حساس بازی رسیدهجوابم را ندادند چرا که به را  

 .بودند

راحیل پوزخندی زد و سری به نشانه ی تاسف تکان داد. 

 مقنعه

 را از سرم کشیدم. به سمت آشپزخانه رفتم و با صدای بلند

 :گفتم

 چی برای خوردن داریم؟-

 :راحیل از پشت سرم گفت

چیز خاصی تو خونه پیدا نمی شه... این دو تا هم لطف -

 کردن

 و

خایرت توی کابینترفتن سر ذ ... . 

قلبم انگار یک لحظه ایستاد. با ناباوری کابینت ها را یکی بعد 

 از

 دیگری باز کردم... همان یکی دو تا شکالت باقی مانده و



 چیپس

 را تمام کرده بودند. یک لحظه خون جلوی چشم هایم را

 ...گرفت

 از هیچ چیزی بیشتر از این بدم نمی آمد که خسته و کوفته به
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 خانه برگردم و چیزی برای خوردن پیدا نشود. دست هایم را

 .مشت کردم و با گام های بلند خودم را به هال رساندم

 تلویزیون

را خاموش و کنترل را روی کاناپه پرت کردم. یاشار تقریبا 

 فریاد

 :زد

 چی کار می کنی؟-

گذاشت و گفت آرمین دستش را روی شانه ی یاشار : 

 . ...پاوزش کن... چیزی نشده! فقط تلویزیون خاموش شده-

 نفسم را با خشم بیرون دادم. به سمت رابط رفتم و به کل

 سیستم

تصویری و ایکس باکس را خاموش کردم. دست -صوتی

 آرمین

 از

 :روی شانه ی یاشار پایین افتاد و گفت

 !خب... حاال می تونی نگران باشی-



بازی را روی کاناپه انداخت و با حرص گفت یاشار دسته ی : 
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 !گند زدی توی بازی مون-

 :دست به سینه در برابرشان ایستادم و گفتم

 شما دو تا واقعا شورش رو دراوردین! نه تنها وقتی خونه ی-

 مردم

 می رین یه چیزی دستتون نمی گیرین و براشون نمی برین

 بلکه

ابینت و یخچال رو هم خالی می کنینک . 

 :یاشار با بی حوصلگی گفت

 ما چهار پنج ساله پاتوق مون اینجاست... دیگه اینجا خونه ی-

 .مردم حساب نمی شه. مثل خونه ی خودمون می مونه

ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر رفت... قبل از انفجار 

 خشمم

 :آرمین از جایش بلند شد و گفت

- ه... نیم ساعت دیگه زنگ می زنم یه پیتزایی چیزیخب باش  

 !بیارن. تو خودتو کنترل کن

 :من را به سمت کاناپه کشید و به نشستن دعوتم کرد. گفت
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 هات چاکلت و کاپوچینو داشتین... می رم االن آب رو جوش-

 . ...بیارم و



گوشی اش بگیرد گفتراحیل بی آن که نگاه از صفحه ی  : 

 !یکی هم برای من بیار-

 :آرمین چپ چپ نگاهش کرد و گفت

ولی انصافا خونه ی مردم، مردم پذیرایی می کنن... نه -

 !مهمون

راحیل باالخره نگاهش را از گوشی گرفت و با بداخالقی 

 :گفت

تو راست می گی! ما میزبان های نکبتی هستیم. حاال برو -

 آب

 .رو بذار جوش بیاد

 :رو به من کرد و گفت

 کارت چی شد؟ اوکی شد؟-

 :با سر جواب مثبت دادم و گفتم

 شمس گفت که وقتی کارم درست شد منشیش بهم زنگ می-

 .زنه. اینا رو ولش کن. یه اتفاقی افتاده

 :رو به یاشار کردم و گفتم
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- ه یه مهمونی بهتو از مهمونی فرنوش خبر داری؟ مثل اینک  

 .مناسبت قبولیش می خواد بگیره

 راحیل گوشی موبایلش را تقریبا روی میز انداخت که دنگی

 صدا



 :داد. با عصبانیت گفت

وای این که ما رو کشت! می خواد تا آخر دوره ی ارشدش -

 هر

 هفته مهمونی بگیره؟

یاشار با دلخوری گوشی موبایلش را به پاور بانک زد. 

 احساس

اهش را می دزدد و سعی می کند نگاهم نکند. گفتکردم نگ : 

 !بله! خبر دارم-

من و راحیل نگاهی مشکوک رد و بدل کردیم و ساکت 

 .ماندیم

 متوجه شدم که آمدن یاشار به خانه یمان به خاطر راحیل

نیست... به خاطر خودش است که سخت از چیزی ناراحت 

 به

یزی، نظر می رسید و تالش می کرد حواسش را به هرچ

 حتی

 .یک بازی ساده با ایکس باکس، گرم کند
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 بعد از چند دقیقه آرمین وارد هال شد. یک لیوان کاپوچینو به

 دست من و یکی به دست راحیل داد. با طلب کاری نگاه مان

 :کرد و گفت

 امر دیگه ای نیست؟ نمی خواین بادتون بزنم؟-



ر را نشان آرمین دادم و سعی کردم با زبان من با سر یاشا

 ایما و

اشاره ازش بپرسم چه اتفاقی افتاده اما متاسفانه آرمین به 

 خوبی

 :راحیل زبان اشاره ی من را نمی فهمید. با صدایی بلند گفت

 چی می گی؟-

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

- ی هیچی بابا! یاشار! داشتم می گفتم... فرنوش یه مهمون

 .گرفته

 تو هم می ری؟

یاشار صاف سر جایش نشست و نگاهش را مستقیم به من 

 .داد

 :گفت

 دعوتم! منتهی فرنوش بهم گفت که توقع نداشته باشم بتونه-

 به
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 عنوان دوستش منو به پدر و مادرش معرفی کنه. گفت

ود کنم دوستنباید مثل دوستش رفتار کنم... باید وانم  

 های معمولی هستیم. منم عصبانی شدم و گفتم که یا با عنوان

واقعی ارتباطمون وارد می شم یا اصال نمی یام... و مشکل 

 اینه



 که... فقط شونه باال انداخت. انگار براش مهم نباشه که بیام یا

 . ...نیام

 لبخندی تلخ روی لبم نشست. باید اعتراف می کردم که خیلی

ز دست کارهای یاشار حرص می خوردم اما... باوقت ها ا  

 شنیدن

 .این حرف و دیدن نگاه دلخورش قلبم در سینه فشرده شد

 راحیل

 :گفت

 خب توقعات عجیبی از طرف داری ها! اکثر دخترها همچین-

 شرایطی رو ندارن که دست دوستشون رو بگیرن و بیارن

چیز خونه، به بابا و مامان شون بگن این دوستمه! این که  
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 .عجیبی نیست

 یاشار پوزخندی زد و با صدایی که احساس می کردم اندکی

 می

 :لرزد گفت

 آره... ولی فرنوش این طوری نیست. زمانی که با کیارش-

 دوست

 شد تمام شهر رو پر کرده بود! از شدت افتخار به این دوستی

 .داشت خفه می شد

و تردید گفتراحیل با شک  : 



 به پدر و مادرش گفت که با کیارش دوست شده؟-

به نظرم جواب این سوال واضح بود. نمی دانم چطور این 

 پیش

 فرض برایم شکل گرفته بود که پدر و مادر فرنوش و کیارش

 کامال

 :در جریان بوده اند اما برخالف انتظارم یاشار گفت

- ه! گفته بودنمی دونم ولی کیارش گفته بود که شلوغش نکن  
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 خوشش نمی یاد کسی بفهمه. متوجهی؟ کیارش نخواسته بود

 !کسی بفهمه، نه فرنوش

من و راحیل یک بار دیگر به هم نگاه کردیم... حاال من بودم 

 که

 پوزخند می زدم. کیارش در ارتباطش با فرنوش سنگ تمام

کاناپه و نزدیک به من گذاشته بود! آرمین روی دسته ی  

 نشست

 :و گفت

یاشار فکر نمی کنی ارتباط تو و فرنوش برای فرنوش فقط -

 یه

 ارتباط ریباند باشه؟

 :یاشار صورتش را توی هم کشید و گفت

 !با من فارسی حرف بزن-



 :آرمین روی دسته ی کاناپه جا به جا شد و گفت

- طفیبعضی وقت ها آدم ها بعد به هم خوردن یه ارتباط عا  

قوی و عمیق با فاصله ی زمانی خیلی کوتاه یه ارتباط دیگه 

 رو
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 شروع می کنن. هدف های مختلفی از این قضیه می تونن

 داشته

باشن... که اعتماد به نفس از دست رفته شون رو با این 

 موضوع

ازکه مورد تایید یه شخص دیگه هستن به دست بیارن، تا   

 تنهایی

فرار کنن، تا از توجه شخص دیگه ای به خودشون لذت ببرن 

 و

 از همه مهمتر به دوست یا نامزد سابق شون هم نشون بدن

 که کسای دیگه ای توی زندگی شون وجود داره که بهشون

محبت کنه و عشق بورزه. مشکل اینه که اون شخص هنوز 

 از

 نظر

تونه یه ارتباطعاطفی از ارتباط قبلیش جدا نشده و نمی   

سالم برقرار کنه. باعث ضربه خوردن به طرف مقابلش می 

 ...شه



 و در عین حال این کشش و عالقه رو هم به این شخص جدید

 حس نمی کنه که اونو وارد زندگی شخصیش کنه. خیلی بعیده
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 .که از همچین ارتباطی یه ارتباط موفق دربیاد

یل اخم کرد و گفتراح : 

 تو باز کتاب جدید خوندی و داری برای ما لکچر می دی؟-

 جرعه ای از نوشیدنی گرمم نوشیدم و در تایید حرف آرمین

 :گفتم

راست می گه... ممکنه همین باشه! به نظر من فرنوش -

 دوره ی

سختی رو داره پشت سر می ذاره. اون از کیارش خوشش 

 می

ار پس زده شده... پس طبعا دور اومده و از طرف کیارش انگ

 و

 بر

خودش رو با آدمایی پر می کنه که برخالف کیارش بهش 

 توجه

 و عالقه دارن تا بتونه اعتماد به نفس از دست رفته ش رو

 برگردونه. این طوری یه کم حالش بهتر می شه، که درسته

 کیارش منو پس زد اما کسای دیگه ای هستن. به قول آرمین

 در



ن صمیمیت رو هم توی ارتباط جدیدش حس نمیعین حال ای  
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کنه که بخواد تو رو بیشتر وارد زندگیش کنه... مثال به 

 خانواده

 !ش معرفیت کنه

 :یاشار مستاصل شانه باال انداخت و گفت

 خب من االن چی کار کنم؟-

 :راحیل با بی حوصلگی گفت

- و بیخود بهم بزنبا اون دختره ی مزخرف  ! 

 :آرمین راحیل را نادیده گرفت و گفت

 به نظرم روی همین موضعت پافشاری کن! همین حرفی که-

بهش زدی خوبه... تکلیفت رو کم کم باهاش مشخص کن و 

 این

موضوع رو روشن کن که قرار نیست از تو همچین استفاده 

 ای

 .کنه

 :چشم هایم را تنگ کردم و آهسته گفتم

- که تکلیفت مشخص نیست که بیای یا نیایخب پس! تو  ... 

 منم

 .که تنها نمی رم! دیگه واقعا انگیزه ای برای رفتن ندارم
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 :راحیل با تعجب نگاهم کرد و گفت

مگه تو دعوتی؟ نگو که شمس تو رو سر خود دعوت -

 !کرده؟

 :با خنده گفتم

- عوتم کنه تانه! گفت که فرنوش می خواد د ... . 

 :آرمین وسط حرفم پرید و هیجان زده گفت

 اون شب که با هم برگشتین چی شد؟-

 حتی روی لب های یاشار هم لبخندی شیطنت آمیز نشست و

نشان داد اصال از این تغییر موضوع بدش نیامده. آرمین با 

 خنده

 :گفت

 دعوتش کردی بیاد باال؟-

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- من و شمس رو این قدر آدم ندیده و هول فرض تو واقعا  

 کردی؟

 :یاشار که ناامید شده بود نفسش را فوت کرد و گفت

 اون نه... ولی تو واقعا هم آدم ندیدی! اگه نه از اون محمد-
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 !شیربرنج خوشت نمی اومد

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

- ز کیارش شمس خوشم می اومدآهان! اون وقت ا ! 



 :آرمین و یاشار با صدایی بلند همزمان گفتند

 !صد در صد-

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 من می رم لباسام رو عوض کنم! شما دو تا رو با ذهن-

 مزخرفتون

 .تنها می ذارم

 اما در واقع می خواستم به فرنام پیغام بدهم. دیگر تردیدی

م به آن مهمانی نروم. نه دوستانمنداشتم... تصمیم گرفته بود  

 در

 آن مهمانی شرکت می کردند و نه قصد داشتم با پدر و مادر

محمد رو به رو شوم. در عین حال باید طوری رفتار می 

 کردم

 که
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مورد تایید کیارش و فرنام باشد! این مسئله کامال غیر ممکن 

 به

ر نتیجه عقلم حکم می کرد که فکر آننظر می رسید... د  

 مهمانی

 کذایی را از سرم بیرون کنم. کیارش هم می توانست دنبالم

 بیاید... و آن قدر پایین خانه ام منتظر بماند تا علف زیر پایش

 !سبز شود



 اگر دلیلش برای مجبور کردنم نقشه یمان برای فرنام بود، راه

وجود داشت. وسایل های دیگری هم برای خبر دادن به فرنام 

 را

پایین تخت رها کردم و دمر روی تخت دراز کشیدم. برای 

 فرنام

 :نوشتم

 سالم! باید با هم در مورد اون قضیه صحبت کنیم. کی می-

 تونی

 بیای دیدنم؟

****** 

زمانی که نام فرنام را روی صفحه ی گوشی دیدم با خودم 

 فکر
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ز هیچ چیز به اندازه ی این قرارهای شبانگاهی مان کردم ا

 بدم

 نمی آید. راحیل در اتاقش روی تخت دراز کشیده، چشم هایش

را بسته و هدفون را روی گوشش گذاشته بود. در زدم... 

 متوجه

نشد... صدای موزیک آن قدر بلند بود که صدای ضربش را 

 من

برداشتمهم از آن فاصله می شنیدم. گامی به سمت راحیل   



 ...اما

 متوجه شدم مژه هایش تر است. آهی کشیدم و از اتاق بیرون

زدم. می خواستم بگویم که به دیدن فرنام می روم تا اگر 

 اتفاقی

برایم افتاد و برنگشتم کسی در جریان باشد اما او هم 

 مشکالت

 .خودش را داشت

شالم را روی سرم انداختم و با اضطرابی که لحظه به لحظه 

 اوج

ی گرفت از خانه خارج شدم. ماشین آشنای فرنام را درست م

 رو

 به روی خانه دیدم. قبل از این که اراده کنم و گامی به سمت

 ماشین بردارم چشمم به همسایه ی طبقه ی اولمان افتاد. لبه
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 .های چادرش را درست زیر چانه با یک دست چسبیده بود

 کیسه

آشغال را داخل سطل مکانیزه انداخت و به سمت من ی  

 .چرخید

 دست هایم یخ زد... همین را کم داشتم. لبخندی پت و پهن

تحویلش دادم و با صدایی که در اثر اضطراب کمی تا 

 حدودی



 :جیغ شده بود گفتم

 .سالم خانوم گلستانی-

 با تعجب نگاهی به من که ساعت دوازده و نیم شب دم در

 ایستاده

ودم و لبخند می زدم کرد و گفتب : 

 . ...سالم خانوم. این وقت شب-

 نگاهی مشکوک به ماشین فرنام با آن چراغ روشن انداخت و

 :زیرلب گفتم

 !خیر باشه-
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 آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم. بی آن که نگاهی به

 :ماشین فرنام کنم گفتم

- یعنی... نه... یعنیبله...  ... . 

 نفسی عمیق کشیدم و با لحنی مطمئن تر اولین دروغی که دم

 :دستم بود را تحویلش دادم

 خونه ی یکی از دوستام همین نزدیکی هاست. کامپیوترش-

 مشکل پیدا کرده... فردام باید سمینار بده. دارم می رم

 .کامپیوترش رو درست کنم

ن و راحیل می کرد... چون این فکری بود که در مورد م

 فکر

 می



 کرد مهندس کامپیوتر هستیم و تربیت می شویم تا کامپیوتر

 درست کنیم... ویندوز عوض و آنتی ویروس نصب کنیم! با

 محبت

 :دستی به بازویم کشید و گفت

این وقت شب؟ چاره ای هم نیست... خیلی مراقب باش -

 !مادر
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ای منم باهات بیام؟می خو  

 :بی اختیار صدایم باال رفت و گفتم

 .نه نه نه! خیلی نزدیکه... من خودم می رم. مسئله ای نیست-

زودم برمی گردم. مزاحم شما نمی شم... بفرمایید خواهش 

 می

 .کنم

 و راهم را به سمت چپ کج کردم. دست هایم را در جیب

 مانتویم

انتهای کوچه رفتم. گوش فرو بردم و با گام های بلند به سمت  

هایم را تیز کرده بودم. دعا می کردم فرنام متوجه اوضاع 

 شده

 باشد و بالفاصله پشت سرم راه نیفتد. سرعت بیشتری به قدم

 هایم دادم و از کوچه بیرون زدم. تکیه به یکی از درخت های

 خشکیده ی حاشیه ی خیابان دادم. با نگرانی به کوچه نگاه



 کردم

از فرنام نبوداما خبری  . 

 گوشی موبایلم را از جیبم بیرون کشیدم و لوکیشنم را برایش

1155 

  رقصنده با تاریکی 

 فرستادم. دستم را روی قلبم که ضربانش به طرز ناخوشایندی

 ...باال رفته بود گذاشتم. خیلی زود سر و کله ی فرنام پیدا شد

از سمت دیگر کوچه اما از پایین خیابان. نفس راحتی کشیدم.  

خارج شده و کل مسیر را برای رسیدن به من دور زده بود. 

 از

مردی با شغل او همین انتظار را می رفت. سوار ماشین شدم 

 و

 :بعد از سالمی کوتاه گفتم

 می شه دیگه پایین خونه مون قرار نذاریم؟-

 نگاهم را به او دادم که با تی شرت آستین کوتاه یاسی رنگ و

د به آخرین چیزی که شبیه به نظر می رسید،جین سفی  

 هیوالیی

 بود که در واقع بود! با آن چال روی گونه و موهایی که خیلی

مرتب باال داده بود شبیه پسرهایی به نظر می رسید که با 

 جان

و دل به خاطرشان از خانه بیرون بزنی و از تابلو شدن 

 جلوی



 :همسایه هم نترسی. لبخندی زد و گفت

- چیه که خونه ی من قرار بذاریم؟نظرت   
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 :چشم غره ای نثارش کردم. با خنده گفت

 پس اگه از این دخترهایی که فکر می کنی دعوت به خونه-

 معنی

 .خوشایندی نداره به همین قرارهای دم خونه تون رضایت بده

 :با جدیت گفتم

- دختری هستم؟ تو یه برای تو مگه مهمه که من چه تیپ  

 .جاسوس می خوای و به زودی پیداش می کنی

 ماشین را به سمت خیابان اصلی هدایت کرد. آرام می راند،

 انگار

 در جنگل های شمال کشور در یک جاده ی خلوت و شناخته

 نشده باشد... فضا با آن آهنگ بی کالم پیانویی که پخش می

 شد

ب تحویلم داد و رمانتیک به نظر می رسید! لبخندی عجی

 :گفت

شنیدم که برای مصاحبه رفتی... خوبه! تو کدوم بخش کار -

 می

 کنی؟
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 :کوتاه گفتم

 .نرم افزار-

 :سری تکان داد و گفت

 !خوبه-

 قلبم در سینه فشرده شد... نمی توانستم به خوبی چیزی که

 مورد

 .تایید او بود اطمینان کنم

ن ماشین را کنار خیابان کشید و پایش را روی ترمزناگها  

 :گذاشت. به سمتم چرخید و با جدیت گفت

 می خوام یه تغییر جزئی توی نقشه مون بدم. می خوام یه-

 .ماموریت جدید برات تعریف کنم

 :دستم را برای متوقف کردنش باال بردم و گفتم

وایستا ببینم! من تمرکزم رو گذاشته بودم روی این -

اموریتم ! 

 . ...نمی شه که یه دفعه

 :کوتاه گفت
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یه نفر دیگه رو برای ماموریت قبلی در نظر گرفتم. احتماال -

 می

 .تونه کمک کنه

 نمی دانم چرا قلبم از حرکت ایستاد... بی اختیار با خودم فکر



 کردم یعنی کیارش با کس دیگری دوست شده که جاسوس

رنامف  

 :است؟ فرنام مهلتی برای فکر کردن بهم نداد و گفت

کیارش یه سری نرم افزار خاص برای کارش طراحی -

 .کرده

 مطمئنا با نرم افزاری که برای قفل کردن فایل ها داره آشنا

 .شدی

 :صدایم را باال بردم و گفتم

 . ...اونو خودش طراحی کرده نه توی شرکت که-

تفرنام بی توجه به حرفم گف : 

نرم افزارهاش کارمون رو همین طوری سخت کرده... -

 االن به

گوشم رسیده که داره روی یه نرم افزاری بایگانی فایل کار 

 می

کنه. داره یه ترتیب دیگه به کارهاش می ده. شاید کارمون 

 رو
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نسخت تر کنه... ممکنه الزم شه در این زمینه هم کمک مو  

 .کنی

 :با لحنی تند گفتم

 امیربهادر در عوض این همه سفارش؟ واقعا چه معامله ی-



 !خوبی

 :ابروهایش روی پیشانی باال رفت و گفت

 اگه وظایفت بیشتر بشه می تونی چیز بیشتری هم ازم-

 ...بخوای

 چی می خوای؟ پول؟ می تونیم با پول کار کنیم... یا هنوز

که بخوای می تونی داشته ترجیحت به اطالعاته؟ از هرکسی  

 ...باشی... به شرط این که قیمتش به کاری که می کنی بیارزه

 از

 کی اطالعات می خوای؟ اطالعات در مورد کیارش؟

 حیرت زده نگاهش کردم. انگار برق وسوسه را در چشم هایم

خواند. با خنده رویش را برگرداند... اما من یک آدم عادی 

 بودم
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 با یک زندگی معمولی. جز امیربهادر کینه ای در این دنیا

 نداشتم... کسی بهم نامردی نکرده بود که بخواهم ازش انتقام

 بگیرم، شغل خطرناکی نداشتم که بخواهم از خودم محافظت

 کنم. من... یک آدم معمولی... در جمع آدم هایی مثل او و

 کیارش

 چه می کردم؟

که به زحمت در می آمد گفتم با صدایی : 

 الناز چی؟ از اون هم اطالعاتی داری؟-



 :سری به نشانه ی رد حرفم تکان داد و گفت

اون پرونده پیش فروش شده... و قیمت خیلی خوبی هم -

 براش

دادن... به این شرط که این اطالعات هیچ جا درز نکنه. در 

 مورد

 .نمی تونم حرفی بزنم

یخ زد... این بار خبری از آن یک بار دیگر دست هایم 

 اضطراب

لحظه ای نبود... این بار ترس بود... هراس... از آدم هایی 

 که

 دوره
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ام کرده بودند. پس حاال کیارش تنها کسی نبود که از الناز 

 خبر

 داشت... فرنام هم چیزهایی می دانست. کیارش از الناز به

 عنوان

قدیمی اش اسم برده بود... دیده بودم که دستش را دوست  

 برای

 محافظت از او جلویش نگه داشت. به خودم امید داده بودم که

شاید جان الناز واقعا در خطر نباشد... که نقشه ی کیارش 

 چیز



 دیگری باشد اما فرنام... در مورد فرنام و قصد و نیتش هیچ

 نظری

 .نداشتم

دادم و گفتمآب دهانم را به زحمت فرو  : 

 .بهت می گم... اگه اطالعات بیشتری احتیاج داشتم-

با خودم فکر کردم شاید بهتر باشد الناز را پیش خودم از 

 دست

 رفته حساب کنم... شاید بهتر بود خودم را آماده می کردم که

 . ...روزی اعالمیه اش را در روزنامه ها بخوانم
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ثی کردم تا به خودم مسلط شوم و گفتممک : 

 خواستم ببینمت که بگم توی شرکت مستقر شدم. به عنوان-

 کارآموز می رم و می یام و می بینم که می شه در مورد این

مسائلی که گفتی کار کنم یا نه اما می خوام این کار رو 

 درست

 انجام بدم. نمی خوام کیارش بویی ببره... نمی خوام فکر کنه

جا می ره یه ردی از من پیدا می شه. برای همین شاید هر

 بهتر

 . ...باشه ارتباطم رو فعال به شرکت محدود کنم و

چشم هایش را تنگ کرد و نگاهی مشکوک بهم انداخت. 

 :گفت



جالبه... زمان جالبی رو برای زدن این حرف انتخاب -

 .کردی

 کیارش بهت گفت که فرنوش قراره مهمونی بده؟ و االن این

 حرفا

 رو می زنی که بگی نمی خوای بیای؟

 با حرکت سر جواب مثبت دادم. معموال زمانی که با آدم های

 تیز

و باهوش رو به رو می شدم خوشحال می شدم که به اشاره 

 ای
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 تا ته قضیه را می خوانند و احتیاجی نیست چیزی را برایشان

رنام فقط باعث شدت گرفتن نگرانی ام میبشکافی اما هوش ف  

 :شد. شانه باال انداختم و گفتم

 .آره... یه جورایی منظورم همین بود-

 :با خنده گفت

نه شراره... نمی تونی از زیرش دربری. می خوام با چشم -

 خودم

 ببینم و بفهمم که ارتباط تو و کیارش چطوریه. تا یه جایی می

نظر کیارش چی بود؟ شه به شنیده هام استناد کنم.  

مکثی طوالنی کردم و نگاهم را به ماشین هایی که از 

 کنارمان



 رد

 می شدند دادم اما فرنام بی خیال نمی شد... خودش را جلو

 کشید

 و با حالتی پرسشی نگاهم کرد. با لحنی که نشان می داد

 تمایلی

 :به ادامه ی این بحث ندارم گفتم
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 .گفت که باید بیام اگه نه مجبورم می کنه-

 :سری تکان داد و گفت

خوبه... پس حتما باید بیای! نمی فهمم برای چی می خوای -

 از

 . ...زیرش دربری! یه مهمونیه دیگه

 :حرفش را ادامه دادم

 ...که دختر خاله ت ترتیب داده و منم ازش دل خوشی ندارم-

طرف دیگه قراره زیر که تو از یه طرف و شمس از یه 

 نظرم

 !بگیرین. واقعا کیه که دلش نخواد بره؟

 و با خودم فکر کردم محمد... محمد و احتمال زیاد خانواده

 ...اش

 مشکلم آن ها بودند... مشکلی که حتی نمی خواستم به زبان

 .بیاورم



 سرم را پایین انداختم و با خودم فکر کردم نمی توانم هم از

م از فرنام و انتظار داشته باشم بهشمس سرپیچی کنم و ه  

 نتیجه
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 ای خوشایند ختم شود. خودم هم خوب می دانستم که چاره

 ای

جز رفتن به آن مهمانی ندارم... اما ذهنم دست از فعالیت 

 برنمی

 .داشت... هنوز هم امید داشت که راه فراری پیدا کند

 :فرنام گفت

- ت بزرگش نکن. یه مهمونی خانوادگیه. با یکی ازتوی ذهن  

 دوستات بیا که بهت بیشتر خوش بگذره. فکر نکن قراره زیر

 ذره

 . ...بین کیارش باشی. خانواده ش هم هستن

 :با خنده ادامه داد

 و تو نمی دونی این کیارش خالفکار و مرموز چه بچه ی ...-

 خوب

باید بیای و  و حرف گوش کنی برای پدر و مادرشه. اتفاقا

 !ببینی

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !پس فقط قراره زیر ذره بین تو باشم! چه عالی-
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 لبخندی زد و چیزی نگفت. با خودم فکر کردم دقیقا چطور

 مسیر

 زندگی ام این طور تغییر کرد که از آدمی که برای مهمانی

 رفتن

دیل شدم که با تمام وجود از مهمانیجان می دادم به آدمی تب  

فراری شدم؟ خیلی از روزی نمی گذشت که برای تولد 

 فرنوش

 به خانه ی کیارش می رفتیم... ذوق داشتیم، هیجان! اما حاال

 تبدیل به آدمی شده بودم که فقط دلم می خواست به زندگی

 یکنواخت سابقم برگردم... سرم را در لپ تاپم فرو ببرم، کار

یی ام را انجام دهم،درس بخوانم، دلم را به دوستانمدانشجو  

 خوش

 کنم و ناگهان در هیاهوی کاری و تحصیلی ام سرم را باال

 بگیرم،

 نگاهم را به ناکجا بدهم و با خودم فکر کنم محمد اصال از

 حضور

 من در زندگی اش خبر دارد؟
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****** 

آینه ی رختکن نگاه کردم. باید اعتراف به تصویر خودم در 

 می



 کردم که سایه ی محو قهوه ای و نودم خیلی بهتر از توقعم از

آب درآمده بود... رژ قرمزم نیازی به تجدید نداشت. رنگم 

 کمی

پریده بود که می دانستم از اضطرابی ست که آن روز یک 

 لحظه

سالن هم رهایم نکرده بود. امیدوار بودم با پا گذاشتن به 

 اصلی

 اضطرابم فروکش کند، ضربان قلبم پایین بیاید و همه چیز

 خوب

 .پیش برود

 دستی به باالی ابرویم کشیدم... باید برای ترمیمش وقت می

 گرفتم اما جیبم خالی بود. پس اندازم با سرعتی باورنکردنی

 تمام

شده بود. اگر به پدر و مادرم زنگ می زدم و می گفتم پول 

 به

ند این کار را در اسرع وقت انجام می دادند اما حسابم بریز

 می

و برای من  "مگه نگفته بودی کار می کنی؟"پرسیدند 

 استقالل
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 !مالی ام مهم تر از ابروهایم بود



تالشم را کرده بودم تا با سایه ی ابرو شکل سابق را به 

 ابروهایم

کمی تا حدودی هم موفق شدهبرگردانم و در کمال تعجب   

 .بودم

 نمی دانستم آن روز چه معجزه ای شده بود... یا ویدیوهای

آموزش آرایش یوتیوب کار خودشان را کرده و باالخره 

 چیزی

 به

 من یاد داده بودند یا با کم اهمیت شدن قضیه ی خوب به نظر

 .رسیدن استعدادم کمی شکوفا شده بود

ایت را بپیچ و پشتت رها راحیل اصرار کرده بود که موه

 کن... از

 این که موهایم را لخت و بی حالت پشتم می ریختم خوشش

 نمی آمد. بهش گفته بودم که حوصله اش را ندارم و خودش

 دست به کار شده بود! مانعش نشده بودم... می دانستم که

 دلش

 می خواهد کاری انجام دهد تا سرش گرم شود و حاضر شدن
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 .خودش هم بیش از پنج دقیقه طول نمی کشد

 حاال با آن موهایی که راحیل خیلی زیبا حالتش داده بود رو به

روی آینه ایستاده بودم و به تصویر خودم با آن پیراهن دکلته 



 و

 بلند مشکی رنگ نگاه می کردم. راحیل وقتی دید می خواهم

ا به هم ریخته و اینیک لباس تکراری بپوشم کل کمدم ر  

 پیراهن

 را بیرون کشیده بود. اعتراض کردم که این پیراهن بیشتر

 مناسب

 عروسی ست تا مهمانی فرنوش که راحیل در جوابم لباسی را

 که

 .فرنوش شب تولدش پوشیده بود یادآوری کرد

زمانی که وارد مهمانی شدیم و نگاهی کلی به ظاهر مهمان 

 ها

حق با راحیل بود. این لباس احتماال انداختم اعتراف کردم که  

 .تنها لباس در کمدم بود که به کار این مهمانی می آمد

 چرخی زدم و نگاهم را به راحیل دادم که سمت دیگر رختکن
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 ایستاده بود و مانتویش را آویزان می کرد. اتاقی که به عنوان

بودند از هال خانه ی ما هم رختکن خانه در نظر گرفته 

 بزرگتر

 بود. خوشبختانه من و راحیل کمی دیر رسیده بودیم و کسی

 جز

 :ما در رختکن نبود. رو به راحیل گفتم



 .اصال دلم نمی خواد از اینجا بیرون برم-

 راحیل دستی به پیراهن آبی کاربنی کوتاهش کشید. من را

 کنار

و گفتزد تا خودش را در آینه ی قدی نگاه کند  : 

 شمس گفت باید بیای مهمونی... نگفت که باید بیای تو سالن-

 اصلی! می تونی تا آخرش همین جا بمونی و نقش یه

 پیشخدمت

 .رو بازی کنی

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !مرسی از دلداریت-
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 :راحیل به سمتم چرخید و گفت

- ی می دم دیگه حوصله ندارم. بهت از صبح دارم بهت دلدار

 که

گفتم... سعی کن از دماغ فیل افتاده و گوشت تلخ به نظر 

 برسی

 .که کسی نپسندت

 بعد خواست با مهربانی لپم را بکشد که دستش را پس زدم و

 :گفتم

 !نکن بابا! یه بار آرایش من خوب از آب دراومده ها-

 :راحیل کیف کتابیش را در دست گرفت و گفت



- ت بشه! سعی کن یه آدم از دماغیاد ..ِ. . 

 :سری تکان دادم و برخالف میلم گفتم

 .باشه... بریم ببینیم شمس چه خوابی برامون دیده-

از اتاق بیرون زدیم و نگاه مان را به فضای خیره کننده ی 

 خانه

ی پدری فرنوش دادیم. خانه ای دوبلکس و بزرگ با کف 

 پارکت

خالف خانه ی کیارش کهو دکوراسیون طرح چوب بود. بر  
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 پوشیده در شیشه و نور بود آن جا فضایی بسته داشت... تا

 چشم

کار می کرد دیوار بود و درهایی که به سالن های دیگر باز 

 می

شد. لوسترهای عظیمی که از سقف آویزان بود تنها منبع نور 

 به

خانه دو پلکان چوبی با  حساب می آمد. از دو طرف ورودی

 پله

 .های کوتاه و عریض به سمت طبقه ی باال پیچ می خورد

 راحیل

 نگاهش را به یکی از مهمان ها داد که به نرده ی چوب اعال

 تکیه



داده و برای دوربین ژست گرفته بود. سرش را به گوشم 

 نزدیک

 :کرد و گفت

آخرین جایی که حاضرم توش عکس بگیرم خونه ی -

 !فرنوشه

 آهسته خندیدم. در مرکز آن سالن میز بزرگی به چشم می

 خورد

که رویش بزرگترین گلدانی که به عمرم دیده بودم قرار 

 .داشت
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صدها گل رز قرمز و سفید در گلدان به چشم می خورد اما 

 به

 نظر می رسید ال به الی گل ها کارت های کوچکی هم قرار

ددار . 

راحیل با سر به دختری اشاره کرد که در مهمانی یاشار 

 پیراهن

 قرمز به تن داشت. آن

شب یک پیراهن دکلته ی تیره به تن داشت... چشم غره ای 

 به

 من و راحیل رفت و کنار میز متوقف شد. من و راحیل

پوزخندزنان نگاهی رد و بدل کردیم... البته از دوست 



 فرنوش

شتیم. از گوشه ی میز کارتی برداشت وانتظار بیشتری هم ندا  

 رویش چیزی نوشت. کارش که تمام شد آن را میان گل ها جا

 :داد. راحیل دستش را روی شکمش گذاشت و گفت

 !آخ... حالم از این همه ابتکار بد شد-

 :آهسته خندیدم. راحیل بازویم را گرفت و گفت

 جان من بیا ببینیم کارتی پیدا می کنیم که شمس چیزی-

 روش
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 نوشته باشه... من جون می دم برای اینکه ببینم چه جوری

 روی

 .کارت حالش رو گرفته

 :ناله ای کردم و گفتم

 . ...راحیل... خیلی کارت ها زیاده-

با این حال به سمت میز رفتم. قبل از اینکه راحیل گردن 

 بکشد

دو لنگه ی عظیم دری که و کارت ها را بخواند یکی از 

 سمت

راست مان بود باز شد و فرنام پا به سالن گذاشت. با خودم 

 فکر

کردم به محض ورود ما... انگار مویش را آتش زده باشند. 



 کت

شلوار سرمه ای رنگی به تن داشت و کراوات قرمز رنگش 

 را

 مرتب

می کرد. لبخندی به من و راحیل زد و تعظیم کوتاهی به 

 نشانه

ترام کرد که باعث شد صورت من و راحیل توی هم ی اح

 .برود

 :مقابل مان ایستاد و گفت
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 خیلی کار خوبی کردین که تشریف اوردین... می خواین-

 یادگاری بنویسین؟

 :با لحنی تلخ گفتم

 !آره! چون با میل و رغبت اومدیم-

 :راحیل در گوشم گفت

- آخر شب همین طوری پیش بروخوبه... تا  ! 

 و از مقابل فرنام گذشتیم. بی آن که پشت سرمان را نگاه کنیم

 وارد سالنی شدیم که فرنام چند لحظه ی پیش از آن خارج

 شده

بود. سالن بزرگی بود که یک سمت آن بزرگ ترها روی 

 مبل



 هایی که نزدیک هم چیده شده بودند نشسته و سمت دیگر

ل پایه بلندی چیده شده بود. جوان ها درمیزهای دایره ای شک  

گروه های دو یا سه نفره دور میزها ایستاده بودند و صحبت 

 می

 کردند. روی هر میز سبدی گل، شمع و لیوان نوشیدنی مهمان
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 ها به چشم می خورد. من و راحیل به سمت یکی از میزها

 .رفتیم

پیشخدمت های سیاه پوش با پاپیون قرمز به بالفاصله یکی از  

 سمت مان آمد و لبخندزنان نوشیدنی تعارف مان کرد. راحیل

 :سالن و مهمان ها را از نظر گذراند. رو به من کرد و گفت

 خب! اومدیم... حاال کی می تونیم بریم؟-

 در کمال تعجب به کسی که از پشت سر راحیل به میزمان

 نزدیک

.. با خودم فکر کردم مهدی اینجا چی کارمی شد نگاه کردم.  

 می

 کرد؟

فکر می کردم یک مهمانی خانوادگی با حضور دوستان 

 فرنوش

 باشد. هیچ فکر نمی کردم سر و کله ی یکی از دوستان شمس

 !آن جا پیدا شود... چه برسد به اینکه آن دوست مهدی باشد



بامهدی با گام هایی مطمئن جلو آمد و کنار میز متوقف شد.   
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 :لحنی مطمئن رو به راحیل کرد و گفت

 !سالم-

راحیل به سمت مهدی چرخید و تقریبا با دیدنش از جا پرید. 

 با

 چشم هایی که کم مانده بود از حدقه بیرون بزند به مهدی زل

 :زد و گفت

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟-

ت و گفتمهدی حرف راحیل را نشنیده گرف : 

 می تونیم با هم یه نوشیدنی خنک بخوریم و بیشتر آشنا-

 شیم؟

 :راحیل با صدایی که از شدت عصبانیت دورگه شده بود گفت

 تو منو مسخره ی خودت کردی؟-

 اما من آهسته خندیدم چرا که فهمیده بودم مهدی چه قصدی

 .دارد و نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و تحسینش نکنم

نه باال انداخت و با خونسردی گفتمهدی شا : 

 من یه روز به درخواست کیارش جلو اومدم و باهاتون آشنا-
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 شدم... حاال خودمم که شما رو توی یه مهمونی دیدم و دلم می

 خواد باهاتون بیشتر آشنا شم... البته اگه از نظر شما اشکالی



 . ...نداشته باشه

به من کرد و گفترو  : 

 .و البته مزاحمتی برای شما نباشه-

 راحیل فقط با دهان باز مهدی را نگاه کرد. می دانستم کامال

تحت تاثیر قرار گرفته اما نمی خواست چیزی بروز دهد. بعد 

 از

 :مکثی طوالنی گفت

 و از کجا بدونم که یه بار دیگه به دستور شمس نیومدی؟-

 :مهدی به سادگی گفت

- سی که دستش رو شده باشه به چه دردی می خوره؟جاسو  

یک لحظه سکوت میان مان برقرار شد. لیوان نوشیدنی ام را 

 از

 :روی میز برداشتم و گفتم

 .من می رم ببینم جایی برای نشستن پیدا می شه یا نه-
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و نهو از میز فاصله گرفتم. راحیل نه چپ چپ نگاهم کرد   

 تالش

 .کرد متوقفم کند که به نظرم نشانه ای امیدوارکننده بود

 چشمم

 به مبلی افتاد که با فاصله ای مناسب از سایر مهمان ها قرار

 داشت. بالفاصله آن را اشغال کردم. جرعه ای از آب انبه ام



 نوشیدم که لبخندی روی لبم نشاند. چشمم به فرنوش افتاد که

گ خاکستری روشن به تن داشتپیراهن مدل ماهی به رن . 

 باید اعتراف .

 می کردم در آن لباس فوق العاده زیبا به نظر می رسید و

 خوشحال بودم که یاشار آن جا نیست که بیشتر شیفته اش

 .شود

فرنوش با دیدن من نگاهی به دور و برش کرد... انگار 

 بخواهد از

دل گفتمخیابان رد شود! و بعد لبخندزنان به سمتم آمد... در  : 

 . ...خدایا... به کدوم گناه-
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فرنوش روی دسته ی مبل نشست. بی تعارف رو بهش کردم 

 و

 :گفتم

برای هزارمین بار قبولیت رو تبریک می گم فرنوش... -

 خیلی

 تعجب کردم که دعوتم کردی... نمی دونستم انقدر ارتباط

های خانوادگی همدیگه رو هم نزدیکی داریم که مهمونی  

 شرکت

 .می کنیم

 فرنوش با حالتی تصنعی خندید. صمیمانه دستی به بازویم



 کشید

 :و از بین دندان های به هم قفل شده اش گفت

 شراره... ما باید با هم در مورد محمد صحبت کنیم! بهت-

 عالمت

 .می دم و بعد دو تایی جیم می شیم که بتونیم حرف بزنیم

را باال انداختم و گفتم ابروهایم : 

 با فرنام صحبت نکردی؟ یعنی... بهت نگفت؟ که بین من و-
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 کیارش هیچ اتفاقی نیفتاده و اصال ماجرا این نبوده؟

 :فرنوش اخمی کرد و گفت

 !اون مسئله رو یه لحظه بذار کنار-

ر دو و سرش به سرعت به سمت دیگر سالن چرخید. ه

 نگاهی

کوتاه به فرنام کردیم که نزدیک به در خروجی سالن ایستاده 

 و

 :با گوشی موبایلش حرف می زد. با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 آخی... سهوا یادش رفت بهت بگه ماجرایی بین ما در کار-

 .نیست

 .در نتیجه نیازی نیست که تو منو به کسی معرفی کنی

ش دستش را در هوا و نگاهی معنی دار بهش کردم. فرنو

 تکان



 :داد و تکرار کرد

 !نه نه نه! می گم اون مسئله رو بذار کنار-

 دست های یخ زده ام را مشت کردم. نفسی عمیق کشیدم و با

 :خودم گفتم یا این لحظه... یا هیچ وقت! با لحنی محکم گفتم

 !می دونی چیه؟ من دیگه از محمد خوشم نمی یاد-
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 و هر دو نفرمان را با این حرف شگفت زده کردم. بی اختیار

 مکثی

 کوتاه کردم... چرا که انگار قلبم از شدت این شوک در سینه

 :متوقف شده بود. آب دهانم را به زحمت فرو دادم و گفتم

 وقتی بفهمم یه نفر متاهله به کل از دایره ی توجه و عالقه م-

این رو چطوری بهت توضیح بدهم  خارج می شه. نمی دونم

 که

 .متوجه بشی

 ...در نتیجه .

 کنترلش را به کلی از دست داد. بازویم را نیشگون گرفت و

 :گفت

 می شه یه لحظه اون قضیه رو بی خیال شی؟ یه ماجرایی-

 پیش

 .اومده

 دستی به جای نیشگونش روی بازویم کشیدم. چپ چپ



 نگاهش
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کردم. یک بار دیگر از بین دندان های بهم کلید شده اش 

 :گفت

 مگه تو نبودی که می گفتی ما تا آخر عمر با این ریسمان-

 پوسیده بهم وصلیم؟

احساس کردم خون در رگ هایم یخ زد. دستی که برای 

 ماساژ

 جای نیشگون فرنوش روی بازویم گذاشته بودم بی اختیار

 متوقف

اهش کرد... آن ریسمان پوسیده... النازشد. حیرت زده نگ ... 

 :فرنوش آهسته گفت

 . ...محمد می دونه-

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

این که... گم شدن الناز ربطی به کیارش داره؟ خب... -

 ...چون

 . ...دوست بودن با همدیگه و

فرنوش نفسی عمیق کشید. وانمود که موهایم را از روی شانه 

 ام

در همان حال آهسته گفت عقب می زند و : 
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می دونه که الناز آخرین بار کجا بود... چه ساعتی اونجا -

 ...بود

 ک و

 . ...ی رو اونجا مالقات کرد

انگار یک سطل آب سرد روی سرم خالی کرده باشند... 

 خشک

 :شدم... یخ زدم. با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

- ا... چرا... از کی... چطور؟ام  

 :فرنوش شانه باال انداخت و گفت

 اگه کار من نبوده... کار راحیل نبوده و تو هم چیزی نگفته-

 . ...باشی

سر هر دو نفرمان باری دیگر به سمت فرنام چرخید... قلبم 

 کم

 . ...مانده بود از سینه بیرون بزند. نفسم به زحمت باال می آمد

ا از دالل قدیم اطالعات خریده بود... محمد آن اطالعات ر

 تمام

پرونده ی الناز را... و به این قیمت که این اطالعات هرگز 

 به

 اشتراک گذاشته نشود... اطالعاتی که من، راحیل و فرنوش

 زمینه
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 . ...ی گردآوردی اش را برای فرنام فراهم کردیم

ان جمعیت به حرکت درآمد... مهمان ها بی اختیار نگاهم می

 را

 . ...تار می دیدم... کیارش کجا بود؟ ... اگر می فهمید

 . ...کارمان تمام بود

 :زیرلب گفتم

 تو مطمئنی؟-

 فرنوش رو به زنی که به سمتش می آمد کرد و از بین دندان

 های

 :به هم قفل شده اش گفت

 !کامال-

م داشتم! برای شمسدستی به پیشانی ام کشیدم. همین را ک  

 گفته بودم که فرنام آن شب چه کرد... اما نگفتم که خودم هم

آن شب آن جا بودم. باید سریع تر فکری به حال این قضیه 

 می

کردم. فرنوش با نزدیک شدن زن از جایش بلند شد. اشاره 

 ای

 به
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 :زن کرد و رو به من گفت

- ادرم هستن. مامان! شراره یکی از سال باالیی شراره... م



 .هامه

 بالفاصله از جا بلند شدم و دست راستم کمی به سمت جلو

 کشیده شد... که متوجه شدم مادر فرنوش اصال قصد ندارد به

 من

 دست بدهد. دست راستش را روی دست چپش گذاشته بود و

 با

 دیدن من فقط سری برایم تکان داد... فکر می کرد ممکن

 است

 دستش را کثیف کنم! که خب حیف آن انگشت های غرق در

 !جواهر با آن ناخن های کاشته ی قرمز بود که شسته شوند

 تقریبا هم قد فرنوش بود و از من پرتر به نظر می رسید. به

 چهره

 اش می آمد که مثل فرنوش به عمل جراحی زیبایی عالقه ی

ش نشان میخاصی داشته باشد. خطوط بخیه ی کنار بینی ا  

 داد
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 قرن ها پیش بینی اش را عمل کرده و در صورتش به طرزی

اغراق آمیز هیچ خطی دیده نمی شد... انگار جایی از 

 صورتش از

تزریق در امان نمانده بود. موهای طالیی هایالیت شده اش 

 را



واده ایپشت سرش شینیون کرده بود... می دانستم هر خان  

 سنت

و سبک خودش را دارد اما نمی توانستم جلوی خودم را 

 بگیرم

 و

به این موضوع فکر نکنم که جواهرات و لباس سنگ دوزی 

 شده

اش برای مهمانی قبول شدن کسی در دانشگاه زیادی ست. 

 رو

 :به من با لحنی سرد گفت

 .خوش اومدین. فرنوش ازتون خیلی تعریف کرده بود-

ط لب هایش تکان می خورد... انگار تماموقت حرف زدن فق  

 :عضالت صورتش از کار افتاده بود. زیرلب گفتم

 !فرنوش خیلی لطف داره به من-

1188 

  رقصنده با تاریکی 

 .دلم می خواست خودم را برای به زبان آوردن این تنبیه کنم

مادر فرنوش به سمت نزدیک ترین مبل رفت تا با سایر 

 مهمان

سالم و احوال پرسی کند و فرنوش را هم تقریبا دنبالها   

 خودش

 کشید. فرنوش آخرین لحظه به سمتم چرخید و نگاهی بهم



 کرد

 .که فرصتی برای تحلیلش نداشتم

 یک بار دیگر سر جایم نشستم و حرف های فرنوش به ذهنم

هجوم آورد... احساس می کردم چنان تحت فشار قرار گرفته 

 ام

منفجر شوم. به اطالعاتی فکر کردم که ازکه چیزی نمانده   

فرنوش و فرنام به دست آورده بودم... آن چیزی که هر دو 

 گفته

 و مکمل هم از آب درآمده بودند. اگر پیش کیارش به صورت

 تمام و کمال به نقشم اعتراف می کردم و بعد این اطالعات را

 در

 اختیارش می گذاشتم احتمال کوچکی وجود داشت که به این
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ترتیب از سر تقصیراتم بگذرد. به خاطر آوردم زمانی 

 حاضر شد

دزدیده شدن گوشی اش را نادیده بگیرد که اطالعاتی در 

 مورد

 فرنام بهش دادم. به نظر می رسید این استراتژی این بار هم

 .جواب بدهد

کشیدم دستم را روی قلبم گذاشتم و چند بار نفس عمیق . 

 موقعیت حساسی بود اما می شد درستش کرد. سرم را جلو



 .کشیدم و تک تک مبل ها و مهمان ها را از نظر گذراندم

 باالخره

 کیارش شمس را میان مهمان ها پیدا کردم. در انتهایی ترین

 قسمت سالن روی مبلی سه نفره نشسته بود که جلوی شومینه

پیش خودم فکر میقرار داشت. به خاطر آوردم که همیشه   

 کردم

از دور شبیه تصاویری می ماند که در ژورنال ها می دیدم... 

 آن

 .روز هم انگار از این قاعده مستثنا نبود
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 .کت شلوار خاکستری تیره و پیراهن سرمه ای به تن داشت

 زنی

که کنار نشسته بود وقت حرف زدن با وسواس دست به 

راواتک  

خاکستری کیارش می کشید... انگار بخواهد -سرمه ای

 کراواتی

را که درست سر جایش قرار گرفته مرتب کند. کیارش 

 دستش

 را روی دست دیگر زن گذاشته بود و خیلی نامحسوس سعی

 می

کرد کراواتش را از دستش نجات دهد. بالفاصله متوجه شدم 



 که

آن چه در ذهناو مادر کیارش است اما بسیار متفاوت با   

 .داشتم

 به نظر می رسید اختالف سنی اش با کیارش زیاد باشد. نیمی

 از

موهای مشکی اش سفید شده بود... انگار موهایش را 

 هایالیت

 سفید و مشکی کرده باشد. آن را با افتخار پشت سرش گوجه

کرده بود. مثل کیارش قد بلند بود، با اندامی که برای آن سن 

 و
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 .سال به طرز تحسین آمیزی متناسب به نظر می رسید

 در همین موقع من و کیارش چشم تو چشم شدیم. به حرفی

 که

 مادرش می زد خندید و به من چشمک زد. ضربان قلبم بی

اختیار باال رفت. به طرز ناخوشایندی احساس می کردم 

 کیارش

رازهایم را از چهره ام ممکن است با آن نگاه نافذ و دقیقش  

 بخواند. در همین موقع مردی قد بلند با موهای سفید یک

 دست

 و چشم های روشنی که از پشت قاب عینک می درخشید به



 سمت شان رفت. کنار مادر کیارش نشست و رو به کیارش

 چیزی

گفت. خدا را شکر کردم که این ارتباط چشمی ادامه پیدا 

 .نکرد

ر کیارش باشد. نمی دانستم توصیفحدس زدم که آن مرد پد  

فرنام از ارتباط کیارش با پدر و مادرش چه قدر دقیق باشد 

 اما

 .به نظر می رسید اصال قصد ندارد از کنارشان جم بخورد
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 راحیل که باالخره از مهدی جدا شده بود به سمتم آمد و با

 طلب

 :کاری گفت

 جات خوبه؟-

ه سمتش چرخیدم و گفتمب : 

 .خب می خواستم وقت داشته باشین با هم حرف بزنین-

 :و به چهره ی گلگونش نگاه کردم. راحیل اخمی کرد و گفت

 !یادم نمی یاد ازت خواسته باشم همچین کاری کنی-

 :با خنده گفتم

 نه... خودم تنهایی به این نتیجه رسیدم و توام ظاهرا خیلی-

 بدت

 .نیومده



دلم نبود که به او ماجرای پیش آمده را بگویم امادل توی   

 ترجیح

می دادم در جایی خلوت مثل خانه ی خودمان قضیه را 

 مطرح
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کنم و از طرف دیگر احساس می کردم او احتیاج دارد کمی 

 با

 .مشکالت خودش تنها باشد و راه حلی برایشان پیدا کند

 :پرسیدم

- ... چی می گفت؟خب  

 راحیل اشاره ای بهم کرد و من را به ایستادن پشت یکی از

 میزهای خالی پایه بلند دعوت کرد. با بی میلی مبل راحتم را

 رها

 کردم و به دنبالش رفتم. چند لحظه ای وقت تلف کردم تا از

 سینی نوشیدنی که پیشخدمت بهم تعارف کرده بود آب انبه

 پیدا

شده بود عاقبت اولین لیوانی را که دم کنم. راحیل که عصبی  

 گفت. با "مرسی"دستش بود برایم برداشت و با لحنی قاطع 

 دور

 :شدن پیشخدمت چشم غره ای به راحیل رفتم. در جوابم گفت

 چته؟ برای تو واقعا فرقی هم می کنه؟-
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داشته بود جرعه ای از آب پرتقالی که راحیل برایم بر

 .نوشیدم

 :صورتم توی هم رفت و گفتم

 شاید باورت نشه! درسته که من همه چیز می خورم ولی یه-

 سری ترجیحات هم دارم... که آب پرتقال توی هیچ شرایطی

 !جزوش نیست

و نگاهی پر حسرت به لیوانی که دست فرنام بود انداختم. 

 رنگ

 و

می طول کشید تالعابش شبیه به آب انبه به نظر می رسید... ک  

متوجه شوم فرنام به سمت ما می آید. بالفاصله هر دو 

 خودمان

 .را جمع و جور کردیم و نگاه خطاکارمان را به فرنام دوختیم

 :لبخندی فریبنده تحویل مان داد و گفت

 همه چی خوبه؟-

 :گفتم

 بله... عالیه! فقط... شما حوصله تون سر نرفته؟-

 :آهسته خندید و گفت
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 پس خسته کننده شده برات! عیبی نداره. می خوای به چند-



 نفر

 معرفیت کنم؟

 بی اختیار خودم را عقب کشیدم. یاد پیشنهاد وحشتناک

 فرنوش

 :در مورد محمد افتادم. وحشت زده گفتم

 . ...نه! من خوبم... ولش کنین! اتفاقا چیزه... می خواستیم-

م آمد و گفتراحیل به کمک : 

 .می خواستیم یه گشتی بزنیم و چند تا عکس بگیریم-

 :با صدایی بلندتر از حالت عادی تاییدش کردم و گفتم

 !آره-

 :فرنام با سر به در خروجی سالن اشاره کرد و گفت

با من بیاین... چند تا جای خوب برای عکاسی نشون تون -

 می

 .دم

برای کشیده شدن آه عمیقی که راحیل کشید از هر عذرخواهی  
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 مان به این راه گویاتر بود. با بی میلی به دنبال فرنام از سالن

 خارج شدیم. به سمت پلکانی رفتیم که به طبقه ی باال منتهی

 :می شد. راحیل سریع گفت

 .از این عکس های پلکانی خوشم نمی یاد-

ید اجازه می داد همان جاچشم غره ای به راحیل رفتم. با  



 عکس

مان را بگیریم و کار را تمام کنیم. فرنام با لبخند به راحیل 

 نگاه

 :کرد و گفت

 آره... اینجا خوب نیست. ببخشید من جلوتر می رم اما دنبالم-

 .بیاین

راحیل که انگار کنترلش روی حرف هایش را به کلی از 

 دست

 :داده بود گفت

- باال که خفت مون کنی؟نکنه داری ما رو می کشی   

 :فرنام با خنده به راحیل نگاه کرد و گفت

 اما شما شبیه خانومایی نمی مونی که به راحتی بشه بالیی-

1197 

  رقصنده با تاریکی 

 .سرت اورد

 :زیرلب به راحیل گفتم

 !ببند-

 و راحیل ساکت شد. هر دو پلکان به راهرویی می رسیدند که

ر داشت. در دو سمت راهرو درهای چوبی باالی ورودی قرا

 قرار

داشت که بسته بودند. راهرو در تاریکی فرو رفته بود که 

 نشان



می داد که این بخش از خانه برای پذیرایی از مهمان ها در 

 نظر

 :گرفته نشده. فرنام اشاره ای به پشت سرمان کرد و گفت

- دکور اینجا از پله بهتره. با یه زاویه ی خوب هم می تونین  

 چوبی

 پشت تون رو داشته باشین هم پله هایی که به سمت پایین

 پیچ

 .می خوره

 :راحیل گفت

 فکر نمی کنین اینجا یه کم برای عکاسی تاریک باشه؟-
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 :و نگاهی به پشت سرم انداخت و حیرت زده گفت

 !اُه-

چطور پشت سرمبا تعجب چرخیدم و با محمد که نمی دانم   

 ظاهر شده بود چشم تو چشم شدم. نفس در سینه ام حبس

 ...شد

بله! پس به این دلیل این جا از نظر فرنام برای عکاسی 

 مناسب

بود! فرنام انگار که محمد اصال پا به آن راهرو نگذاشته باشد 

 رو

 :به راحیل کرد و گفت



 یا این که می تونیم بریم سالنی که طبقه ی پایین سمت-

 راست

 قرار داره. پر دکور و مجسمه ست... اگه به سلیقه تون می

 .خوره

اما راحیل به او نگاه نمی کرد... به من نگاه می کرد. با 

 حرکت

سر اشاره کردم که مشکلی وجود ندارد. با شک و تردید 

 دنبال

فرنام از پله ها سرازیر شد. من و محمد در آن راهروی 

 تاریکی
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 تنها ماندیم. با اضطرابی آشکار انگشت هایم را به هم قالب

 .کردم

امیدوار بودم محمد صدای ضربان بی امان قلبم را نشنود. 

 جلوتر

رفت، خم شد و ساعت هر دو دستش را به نرده تکیه داد. 

 کت

 شلوار و پیراهنی مشکی به تن داشت و به نظرم بد نبود کنار

 مادر

نشست تا کراوات سرمه ای رنگش را کمی مرتبکیارش می   

 کند! صورتش را ته ریش نامرتبی پوشانده بود و به نظر می



 رسید

تمام این ها برایش پوچ باشد. نگاهش را از آن باال به گلدانی 

 که

طبقه ی پایین قرار داشت داده و به فکر فرو رفته بود. با 

 خودم

مد جزوی از فکر کردم تنها ماندن در یک مهمانی با مح

 رویایی

دور به نظر می رسید... آن چه که زمانی بی اختیار 

 تصورش یا

نه... آرزویش را می کردم! حاال در برابرش ایستاده بودم و 

 دیگر
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 آن را نمی خواستم. دلم می خواست آن لحظه هم مثل

 آرزوهایم

شت کردم. بهتر بود کهنیست و نابود شود. دست هایم را م  

 هرچه

 :سریع تر از آن جا دور می شدم. پس بی تعارف گفتم

 می خواستین منو ببینین؟-

 :بی هیچ مقدمه چینی گفت

فرنوش قبل این مهمونی حرف های عجیبی می زد! در -

 مورد



 . ...من و شما

 دلم می خواست فرنوش آن جا بود تا حسابی از خجالتش در

 می

آوردم که درست یک طبقه با او فاصله آمدم. حتی به خاطر  

 ...دارم

می توانستم پله ها را دوان دوان پایین بروم، دو لنگه ی در 

 را با

 . ... فشاری باز کنم و
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 سری تکان دادم تا این افکار را از ذهنم پاک کنم. با حالتی

 عصبی

است گفتمدستی به پیشانی ام کشیدم و رک و ر : 

 به نظرم این دوست مشترک مون یا تعادل روانی نداره یا-

 خیلی

 !بچه مونده

 سرش به سمتم چرخید اما نگاهش را به جای چشم هایم به

 :زمین داد و گفت

دلیل این کارهاش رو خوب می دونین. شما به خاطر کسی -

 که

 دوست داری حاضری تا کجا بری؟ حاضری چی کار کنی؟

د... سوالش مربوط به احساس فرنوش به کیارشدهانم باز مان  



 بود،

 مربوط به الناز بود یا ربطی به من داشت؟ بهش نزدیک تر

 .شدم

 :با فاصله از او ایستادم و تکیه ام را به نرده دادم.گفتم
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 . ...من تجربه ی خاصی در این زمینه ندارم و-

کرد و گفتمحمد با جدیت نگاهم  : 

 احساس فرنوش به کیارش متقابل نیست. کیارش دوستش-

 نداشت. اینو همه مون می دونستیم. توی مهمونی ها فرنوش

 که

 حرف می زد با بی عالقگی نگاهش می کرد... انگار فرنوش

 حوصله

ش رو سر می برد... فقط مودب تر از اون بود که ابرازش 

 ...کنه

ی کرد. بعد یه دفعه می شه گفت که فرنوش رو تحمل م

 متوجه

 !شدیم که دوست شدن

 :شانه باال انداختم و خودم را به آن راه زدم. گفتم

 عشق همیشه اون دلیلی نیست که آدما به خاطرش با هم-

دوست می شن. من فرنوش رو توی دانشگاه می دیدم. نمی 

 شه



 گفت همه ی پسرها عاشقش بودن. به هر

هحال ظاهر فوق العاده جذابی دار . 
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 :محمد خنده ای تلخ سر داد و گفت

 زمان بندی خانوم امانی! زمانی بندی این اتفاق ها دیوانه-

 کننده

 ست... درست زمانی که پدر فرنوش تمام سرمایه های خارج

کشورش رو به داخل منتقل کرد... کی توی این وضع 

 اقتصادی

عملی می کنه؟ و بعد فرنام برگشت همچین ایده ی عجیبی رو  

 . ...ایران و بعد کیارش با فرنوش دوست شد... و بعد الناز

 سرم را بی اختیار برای شنیدن جلو کشیدم. ناگهان محمد به

 :سمتم چرخید و گفت

 .نمی خوام با جزئیات زندگی دیگرون سرتون رو درد بیارم-

یه ی حرفتکم مانده بود سرش داد بزنم که کدام جزئیات؟ بق  

 :را بزن! ادامه داد

 حرفم اینه که احساس فرنوش به کیارش متقابل نبود. از هم-

 جدا شدن و کیارش االن این حق رو داره که با هرکسی دلش

 می خواد رفت و آمد داشته باشه. می دونم که فرنوش رو این
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برای عشق از دستقضیه عصبی می کنه و دلش می خواد   



 رفته

 اش کاری کنه اما این راهش نیست. نمی دونم نظر شما در

 مورد

کارهای فرنوش چی بوده و راستش... اصال نمی خوام که 

 !بدونم

من برای پدر و مادرم بلیط گرفتم و فرستادمشون پیش 

 .برادرم

سرشون به نوه هاشون گرم می شه و خدا بخواد کل این 

 قضیه

ننرو فراموش می ک . 

 نفس راحتی کشیدم. احساس کردم وزنه ای سنگین از روی

 قفسه ی سینه ام برداشته شد. انگار آن پرده ای که تا لحظاتی

 پیش دیدم را تیره و تار می کرد کنار زده شد و زیبایی خانه

 تازه

 :به چشمم آمد. بی اختیار لبخندی زدم و گفتم

- نفرمون خوشحالم که اینو می شنوم! فرنوش داشت هر دو 

 رو

 تو
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 .موقعیت افتضاحی قرار می داد

 با حرکت سر حرفم را تایید کرد. بعد اخمی روی پیشانی اش



 :نشست. گفت

نظرم رو در مورد انتخاب تون، یعنی کیارش شمس، چند -

 باری

 .اعالم کرده بودم اما... می خوام حرفم رو پس بگیرم

م هایم گرد شده... و برای بازگرداندن چهره اممی دانستم چش  

 :به حالت طبیعی هم نمی توانستم کاری کنم. ادامه داد

 .شما هر طوری که صالح می دونین رفتار کنین-

 یک لحظه اختیارم را از دست دادم. خواستم بگویم بین ما

 چیزی

 نیست و بعد جلوی خودم را گرفتم. چرا باید این کار را می

 کردم؟

  این که او چه فکری در مورد ما کند چه اهمیتی داشت؟اصال

اگر می خواست با کیارش شمس طرف شود و اطالعات الناز 

 را

 هم خریده بود بهتر بود نشان بدهم یکی از همان دخترهایی
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 هستم که شیفته ی قد و باالی کیارش شده اند تا کسی که به

او کار می کند. فرنام و کیارش برایم کافی  نوعی برای

 بودند... به

 .مشکل دیگری به نام محمد احتیاج نداشتم

 او ازم قطع امید کرده بود... برای همین می خواست حرف



 هایش

را پس بگیرد. دیگر برایش دختری نبودم که زمانی در 

 دانشگاه

 می دید و بهش عالقه داشت و پروپوزال و پایان نامه اش را

 بهش

 می سپرد. حاال برایش دختری بودم که کیارش شمس بهش

 . ...عالقه داشت... مردی که نامزدش را ازش گرفته بود

 آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم. سری به نشانه ی

 تایید

 تکان دادم. محمد باری دیگر ساعد هر دو دستش را به نرده

 تکیه

و پوزخندی روی لبشداد. نگاهش را به پلکان مارپیچی داد   
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 :نشست. با صدایی گرفته گفتم

 .خوشحالم که در مورد این مسئله صحبت و روشنش کردیم-

 امیدوارم نامزد شما هم خیلی زود پیدا شه... صحیح و سالم

 باشه

 .و شمام از این دل نگرانی دربیاین

 :محمد با لحنی رسمی گفت

 !ممنونم-

اهم را به سمت پله ها کج کردم که صدایش را از پشت سرمر  



 :شنیدم

 !شغل جدیدتون رو هم تبریک می گم خانوم امانی-

 قلبم در سینه فرو ریخت. لعنت! از کجا می دانست؟ سر جایم

خشک شدم... به زحمت توانستم به سمتش بچرخم و با 

 صدایی

 :لرزان گفتم

 چی؟-
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 .چشم های محمد از پشت قاب عینک برق عجیبی داشت

 :گفت

 .شرکت مهرماهان مدیا... وارد شدن بهش اصال آسون نیست-

 .معروفه که برای وارد شدن بهش باید از هزار تا سد رد شد

 خیلیا

 .معتقدن که مدیر عاملش زیادی مته به خشخاش می ذاره

 .خوشحالم که شما بی هیچ مشکلی واردش شدین

ضربان قلبم لحظه به لحظه باالتر می رفت. سعی کردم خودم 

 را

 :کمی خجالت زده نشان بدهم و جمالتش را تکرار کردم

 شما به خاطر کسی که دوست داری حاضری تا کجا بری؟-

 حاضری چی کار کنی؟

و احساس کردم قلبم در سینه هزار تکه شد... با این حرفم 



 برق

ای حیرت زده نگاهمچشم های محمد خاموش شد. لحظه   

 ...کرد

دهانش برای به زبان آوردن حرفی باز ماند و... چیزی 

 .نگفت
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تکانی محسوس خورد و دست هایش را از روی نرده 

 .برداشت

 احساس کردم با این حرفم تمام آن چیزی که هرگز میان مان

رشد پیدا نکرد تباه نبود... تمام آن چیزی که هیچ وقت مجال  

شد و فرو ریخت. این را در چهره اش می دیدم... در لب 

 های

 بهم

قفل شده اش... در ابروهای در هم گره خورده اش... در 

 نگاهی

 :که می دزدید. سری تکان داد و آهسته گفت

 . ...پس تمام مدت حق با من بود-

احساس می کردم صورتم از شدت حرارت می سوزد اما 

 دست

م یخ زده بود. یک بار دیگر آن حال عجیبی که در مهمانیهای  

 قبل بهم دست داده بود به سراغم می آمد... انگار ناگهان



 ایستادن

 برایم به سخت ترین کار دنیا تبدیل شده بود. با این حال دست

هایم را مشت کردم و با صدایی که دیگر کنترلی روی 

 لرزشش

 :نداشتم گفتم
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 در چه مورد حق با شما بوده؟-

سریع دستش را تکان داد... برق حلقه اش انگار تاریکی 

 راهرو را

 :برای لحظه ای روشن کرد. گفت

 !دیگه درست نیست در موردش حرف بزنیم-

زهرخندی زد... سری تکان داد و گامی به سمت عقب 

 .برداشت

 :زیرلب گفت

- وقت در موردش حرف نزدم خیلی خوب شد که... که هیچ . 

 منظورش را به خوبی متوجه شده بودم... به خودش فکر می

کرد... به ما... که هیچ وقت از احساس مان چیزی نگفتیم. 

 اجازه

دادیم دنیا میان فاصله بیندازد. فکر می کرد من از کس 

 دیگری

 خوشم می آمد... تمام مدت حق با او بود؟ چطور توانسته بود



 این

پیش خودش کند... تمام مدت من درگیر بودم...  فکر را

 درگیر

 . ...یک نفر... او

 چطور نفهمیده بود؟
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 احساس می کردم قلبم دیگر تحملش را ندارد... مغزم بهم

 فرمان

 داد که بروم... از پله ها با آخرین سرعت پایین بروم و به

 مهمانی

حیل بنشینم و حواسم را به مهمان ها پرتبرگردم... پیش را  

 کنم

 :اما نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم

 حاال که حرفی در موردش نمی زنین پس شاید بهتر باشه در-

 موردش قضاوتی هم نکنین! مگه من تمام مدت جناب شمس

 رو

 !می شناختم؟ من ایشون رو تابستون دیدم

احساس کردم اومحمد سری تکان داد... نگاهم نمی کرد اما   

 هم

 حال خوشی ندارد. دستی به پیشانی اش کشید و برای لحظه

 ای



 :لرزشش انگشت هایش را به چشم دیدم. گفت

1212 

  رقصنده با تاریکی 

 نه... برداشت من این بود که شما اساسا به کسی فکر نمی-

 کنین... اصال خودتون رو درگیر این مسائل نمی کنین. جدی

و فقط به درس و کارتون فکر می کنین.... یعنی...  هستین

 اصال

 به من فکر نمی کنین! درست می گم؟

 دوست داشتم آن خانه را روی سرش خراب کنم... به خاطر

 همان

 جمله ی آخر... درست می گفت؟ می خواست با این جمله

 خیال

 خودش را راحت کند؟ تمام خشمی که از او و خودم داشتم و

 هر

ساعت سعی می کردم سرکوبش کنم در وجودم روز و هر 

 زبانه

 کشید... که اگر یکی از ما حرفی می زد، اگر ما به هم می

 رسیدیم

هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد. بی رحم شدم... اجازه 

 ندادم

 مردی که نامزدش را گم کرده بود با این حرف ها خودش را

 آرام
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 :کند. با لحنی کوبنده گفتم

 !شما تمام مدت اشتباه می کردی-

عینکش را از چشم برداشت و سر انگشت هایش را به پلک 

 های

 بسته اش فشرد اما من احساس می کردم با گفتن آن جمله

 خشم را پس زده ام... حاال خشم آهسته و آرام خاموش می شد

ید می رفتمو به جایش بغضی گلویم را پر می کند. دیگر با ... 

 خودم را به یکی از پیشخدمت ها می رساندم تا من را به یک

 سرویس بهداشتی هدایت کند. اگر آن جا می ماندم ممکن بود

بغض امانم ندهد و حاضر بودم بمیرم اما او اشک هایم را 

 .نبیند

 :بریده بریده گفتم

 . ...فرنوش... هرچی که گفت... راست بود-

ت. عینکش را باری دیگر به چشم زددستش را پایین انداخ . 

 قبل

 از آن که دستش را پایین بیاندازد اشاره ای به دست چپش

 کردم
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 :و گفتم

 .ولی... آره... ما دیگه نباید در موردش حرفی بزنیم-



 :نفسی عمیق کشیدم. کمی به خودم مسلط شدم و ادامه دادم

- رده و حق داره به کس دیگه ای فکر کنهاگه جناب شمس مج  

 . ...منم مجردم و این حق رو برای خودم قائلم که

 :ناگهان وسط حرفم پرید و با لحنی عجیب گفت

 !منو ببخش-

یخ زدم. حرف هایم را به کلی فراموش کردم. سری تکان 

 ...دادم

 که شاید رویا باشد و او اصال در برابرم نایستاده باشد. حیرت

 زده

هش کردم... چرا که رویا نبود... او دست هایش را مشتنگا  

 کرده

 و به نظر می رسید به زحمت سرپا ایستاده. نمی دانست

 نگاهش

 را به کجا بدهد... چشم تو چشم که می شدیم صورتش در هم
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 . ...می شکست

نمی کردمنگاهش را به دستم داد. پیش از دیدن او هیچ فکر   

نگاهم حال کسی را چنین دگرگون کند که ازش فراری 

 ...شود

 فکر نمی کردم به وجود کسی، به قلب کسی رسوخ کند. پیش

 از



 او حتی نمی دانستم قلبی در سینه دارم که بتواند برای کسی

 بتپد... پیش از او از خودم دست کشیده بودم. به خاطر آوردم

 که

ان نگاهش که انگار نگاهم را تاباو من را نجات داد... با هم  

 نمی

 . ...آورد

 ...لبخندی تلخ روی لبم نشست. من نباید عصبانی می شدم

 نباید

 حرفی می زدم. باید اجازه می دادم او که دل توی دلش نبود

حرف هایش را بزند و برود... فراموش کرده بودم انگار که 

 روزی
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را ناخواسته نجات داده بود. محمد با صدایی ضعیفاو من   

 :گفت

باید این ریسک رو می کردم... باید حرفی می زدم و همه -

 چیز

رو عوض می کردم. می خوام بدونین که حتی اگه شما هم 

 این

 .مسئله رو فراموش کنین من فراموش نمی کنم

 :عینکش را روی بینی به سمت باال سر داد و گفت

- از این ماجرا گرفتم... دارم روی خودم کار من درسم رو 



 می

 . ...کنم

سرش را پایین انداخت و با گام های کوتاه از کنارم رد شد. 

 به

 سمت پله ها رفت. پلک هایم را روی هم گذاشتم و نفس حبس

 شده ام را بیرون دادم. این را کمتر از یک ساعت پیش فهمیده

خودش بودم... که او عوض شده... اما نه به میل ... . 

 من هم باید می رفتم. بهتر بود به کل از این مهمانی بیرون

 بزنم

و خودم را در خانه حبس کنم. حالم هیچ خوش نبود. انگار 

 یک
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بار دیگر فشارم پایین افتاده بود. چرخیدم اما... متوجه شدم 

 که

و... انگار پشیمان  محمد روی اولین پله بی حرکت ایستاده

 .شده

یک بار دیگر به سمت من چرخید. وحشت زده مسیرم را 

 عوض

 کردم. به سمت دیگر راهرو رفتم. دزدکی پشت سرم را نگاه

 کردم

و متوجه شدم چیز دیگری محمد را از رفتن پشیمان کرده. 



 بی

 اختیار روی نرده خم شدم و نگاهم را به پایین دادم. چشمم به

. نفسم در سینه حبس شد... با خودم فکر کردمکیارش افتاد..  

االن و در این لحظه نه... این لحظه بدترین موقعیت برای 

 سر

 !رسیدن کیارش بود

 .محمد دستی به صورتش کشید و در راهرو عقب گرد کرد

 نگاهم

را باری دیگر به کیارش دادم که به همراه پدر و مادرش 

 پایین

که با یک دست بازوی  پله ها ایستاده بود. مادر کیارش

 کیارش

 را چسبیده و با دست دیگرش شقیقه اش را ماساژ می داد با
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 :صدایی خسته می گفت

 !انگار توی چشمم تیغ می کشن ...-

پدر کیارش به سمت همسرش خم شد و با لحنی که نگرانی 

 در

 :آن موج می زد گفت

 !همین االن می ریم-

ادر کیارش سرش را به نشانه ی رد این حرف تکان داد وم  



 :گفت

نه! تازه مهمونی شروع شده. من یه ساعتی توی یه اتاق -

 تاریک

 .استراحت می کنم... بهتر می شم

 :پدر کیارش که دست پاچگی در رفتارش مشخص بود گفت

 مهمونی چه اهمیتی داره؟ شما اینجا بمون! من و ماهان-

و می یایمخداحفظی می کنیم  . 

 سرم درد می کرد و احساس می کردم چنان به هم ریخته ام

 که

 اسامی را اشتباه می شنوم. مادر کیارش با لبخند نگاهی به
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 :پسرش کرد و گفت

 چرا... مهمه! این دختر هم خوشحاله، مهمونی گرفته و دلش-

 به

 !این خوشه که کیارش امشب اومده

 کیارش اما چیزی نگفت. از آن فاصله حتی به نظرم رسید که

 حالت چهره اش هم تغییری نکرد. ظاهرا خودداری درخور

تحسینی در مقابل پدر و مادرش داشت. ظاهرا مادر کیارش 

 در

 جریان نبود که کیارش و فرنوش زمانی با هم دوست بودند و

ن دلدوستی یشان بهم خورده و در حال حاضر فرنوش چندا  



 .خوشی از کیارش ندارد

کیارش اظهار نظری نمی کرد. به نظر می رسید تابع نظر 

 پدر و

مادرش باشد. در عوض با نگاهش پله ها را به سمت باال 

 دنبال

کرد... انگار بخواهد مسیری را که مادرش باید می رفت زیر 

 نظر

 .بگیرد. سریع خودم را عقب کشیدم تا چشمش به من نیفتد

زده ی پدر کیارش را از پایین شنیدم که می صدای هول 

 :گفت
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 .پس ماهان بمونه! ما می ریم ...-

این بار دیگر اشتباه نشنیده بودم! یا پدر کیارش بیماری 

 خاصی

 . ...داشت که اسم پسرش را به خاطر نمی آورد یا

موقعیت سری تکان دادم. به خودم نهیب زدم که اصال 

 مناسبی

برای فکر کردن به این قضیه نیست... اما گوشه ی ذهنم 

 سپردم

 .که نام ماهان شمس را جست و جو کنم

به نظرم آن جا ماندنم دیگر جایز نبود. باید هرچه زودتر از 



 پله

 ها

پایین می رفتم و خودم را به سالن می رساندم اما در عین 

 حال

فر رد شوم. نگاهم بهدلم هم نمی خواست از جلوی آن سه ن  

 پلکان مارپیچی دیگری که به همان راهرو راه داشت کشیده

 .شد

سرم یک بار دیگر به سمت راهرو چرخید و با محمد چشم 

 تو

 ...چشم شدم. به نظرم آمد که او هم به آن پلکان فکر کرده
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کردم او شاید موقعیت مضحکی پیش آمده بود. با خودم فکر  

 نخواهد که با کیارش چشم تو چشم شود اما من خیلی ساده

 می

 توانستم از کنار آن خانواده ی سه نفره رد شوم و لبخندی

 تصنعی

 !به مادر کیارش بزنم... همین

پس یک بار دیگر به سمت آن پلکان رفتم و راه را برای 

 محمد

ودباز گذاشتم که از مسیر دیگری برود اما دیر شده ب . 

مادر کیارش که با یک دست لباس بلندش را در دست داشت 



 و

دست دیگرش را دور بازوی پسرش حلقه کرد بود وارد 

 راهرو

 .شد

به نظرم رسید که چشم هایش را از شدت سردرد نمی تواند 

 باز

 نگاه دارد. با این وجود با دیدن من لبخندی زد. صورتش

 برخالف

.. خطوط عمیق رویمادر فرنوش کامال گویای سنش بود.  
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 پیشانیش من را به یاد خطوطی می انداخت که گاهی روی

 پیشانی کیارش می دیدم... آن چه پیش خودم به درد تشبیه

 کرده بودم. حتی در آن تاریکی هم خطوط ظریف عمودی

 پایین

 لبش مشخص بود. خط لبخندی عمیق داشت که گونه هایش

 را

 برجسته تر نشان می داد. با آن چشم های کشیده ی مشکی،

 مژه های بلند و چانه ی باریک زن فوق العاده زیبایی به نظر

 می

 .رسید

 سرم را پایین انداختم و کنار کشیدم تا رد بشوند و بعد دوان



 دوان پله ها را پایین بروم اما مادر کیارش با دیدن محمد سر

ها کرد و دستش را روی قفسهجایش متوقف شد. لباسش را ر  

 س ی

 :ینه اش گذاشت. با لحنی پر محبت گفت
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 .فکر نمی کردم اومده باشی پسرم-

 زیرچشمی نگاهی به محمد کردم. آن لبخند تصنعی که نقشه

 اش را کشیده بودم حاال روی لب های محمد جا خوش کرده

 .بود

ه گفتمحمد با صدایی گرفت : 

به نیومدن فکر کردم... ولی نمی خواستم فرنوش رو -

 ناراحت

 .کنم. دیگه اما رفع زحمت می کنم... خوشحال شدم دیدمتون

عالی شد! کیارش من و محمد را در راهرو با هم دید و 

 بالفاصله

 بعد از این اتفاق محمد می خواست رفع زحمت کند. دستم را

 به

ماجراهای آن شب به دوران نرده گرفتم... چرا که سرم از 

 افتاده

بود و مطمئن نبودم بتوانم پله ها را به سالمت پایین بروم. 

 نگاه



نگرانم را به کیارش دادم که فقط نگاه از من گرفت و به 

 محمد

داد. مصمم بود جلوی خانواده اش چیزی نگوید اما انگار 

 محمد
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شده بود... رو به کیارش با لحنی سرد آن شب آدم دیگری  

 :گفت

 به شما هم تبریک می گم کیارش جان! خانوم امانی رو همه-

 !توی دانشگاه می شناسن. انتخاب شایسته ای بود... عجیبه

 .شنیده بودم که شرکتت نیرو نمی گیره

نظرم عوض شد... پله ها واقعا زیاد بود. شاید بهتر بود از 

 راهرو

 به

پایین شیرجه می زدم سمت طبقه ی ! 

 :کیارش نگاه سردی به محمد کرد و گفت

 نه نیرو نمی گیرم... مگر بدونم کسی هست که به اندازه ی-

 .ایشون قابله

مادر کیارش نگاهی به تک تک مان کرد. ظاهرا نمی دانست 

 در

مورد من صحبت می کنند یا نه... و اگر در مورد من 

 صحبت



 نمی

ها را زیر نظر گرفته ام. یک بار کنند چرا با این دقت آن 

 دیگر
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 سر انگشت هایش را به شقیقه اش فشرد. در همان حال سعی

 :کرد لبخندی روی لب بنشاند و گفت

من و دکتر هر وقت می شنویم که کیارش به یکی از -

 جوونای

ایخوبمون فرصت داده خیلی خوشحال می شیم. ایشاال کاره  

 . ...شما هم زودتر جور شه محمد جان... البته

 :صورتش باری دیگر توی هم رفت و ادامه داد

 . ...شما که االن مشغولیات خودت رو داری-

کیارش که انگار شمشیر را برای محمد از رو بسته بود با 

 دست

 با حالتی به ظاهر صمیمانه به شانه اش زد و با لحنی کمابیش

 :تمسخرآمیز گفت

- ر شرکت زدن خودت که جور نشد... رزومه بفرست ببینمکا  

 این

 .چند وقت کجا می تونم سرگرمت کنم

 .محمد یک بار دیگر عینکش را روی بینی به سمت باال داد

 نگاهی
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 :عصبی به کیارش کرد و گفت

 آره حتما! آخه تازه فهمیدم جذب نیرو برای رشته ی-

فورماتیک هم داریبیوان ! 

 و با من چشم تو چشم شد. سری به نشانه ی تاسف تکان

 ...دادم

 فقط سرش را پایین انداخت. مادر کیارش که حس کرده بود

 فضا

 چندان صمیمانه نیست دست آزادش را روی بازوی محمد

 :گذاشت و گفت

 مایی که از قدیم همدیگه رو می شناسیم باید پشت هم-

 .باشیم

از بچگی با هم بزرگ شدین. باید توی این شماها دیگه 

 شرایط

 سخت حواستون به هم باشه. محمد جان شما هم هر کاری در

 مورد الناز جان و یا شرکتت داری تعارف نکن... مطمئنم

 کیارش
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 .هر کاری از دستش بربیاد انجام می ده

ایی کوچک و بازیگوشی انگار بخواهد دو کلمه با پسربچه ه

 که



 دعوایشان شده صحبت کند. محمد خنده ای عصبی سر داد و

 :گفت

 !بله! حتما همین طوره-

 :کیارش گفت

 اگه اجازه بدین مادر من می خوان چند دقیقه ای استراحت-

 . ...کنن

 :بعد رو به محمد با لحنی آمرانه گفت

 !بمون-

ندارد از که محمد پوزخندی زد و نشان داد که اصال قصد  

 شمس

 اطاعت کند. نگاه کیارش به سمت من چرخید. سری تکان داد

 و

 :با لحنی مالیم تر گفت
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 !شما هم همین طور-

 اجازه نداد مادرش که با کنجکاوی من را نگاه می کرد چیزی

 بپرسد. دستش را پشت شانه ی مادرش گذاشت و او را به

 سمت

ی راهرو هدایت کرد. با باز شدن در انتهای راهرو انتها

 محمد

 هم



 برخالف گفته ی کیارش به سمت پله ها رفت. لحظه ای کنار

 :من مکث کرد... به سمتم چرخید و گفت

 . ...قصد این نبود که در مورد شما-

 :وسط حرفش پریدم و با قاطعیت گفتم

 !می خوام تنها باشم-

درک کردن تکان داد و  حرفش را خورد. سری به نشانه ی

 بی

 هیچ حرفی پله ها را پایین رفت. با رفتنش نفس راحتی

 .کشیدم

دست های یخ زده ام را به گونه های داغم چسباندم. پلک 

 هایم
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 را روی هم گذاشتم... با بسته شدن چشم هایم حرف های

 محمد

کردم تمام پرده ها کناربه ذهنم هجوم آورد... احساس می   

 ...رفته

دیگر فقط برداشت کیارش نبود، حرف او نبود... حاال 

 احساس

 ...محمد به من چیزی بود که خودش هم صحبتش را می کرد

 تصویرش پیش چشمم جان گرفت... انگشت هایش که می

 .لرزید... من که به زحمت روی پاهایم ایستاده بودم



نگار با به خاطر آوردنش یک بار تکیه ام را به نرده دادم... ا

 دیگر

ضعف کرده بودم. عوض شده بود... خیلی... دیگر شباهتی 

 به

 محمدی که در دانشگاه می دیدم نداشت. ماجرای الناز خواسته

 و ناخواسته او را کس دیگری کرده بود... کسی که حاال همه

 چیز

را می دانست... خیلی بیشتر از من... و همه را از چشم 

شکیار  

 می دید. فرنام به او چی گفته بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟
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 دستم را روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و چند بار نفس عمیق

 کشیدم. متوجه شدم که در سمت چپ راهرو باری دیگر باز و

 بسته شد. کیارش با قدم های بلند به سمتم می آمد... دکمه

 های

 کتش را بست... کراواتش را صاف کرد. با دیدن جای خالی

 محمد

 :چشم هایش را تنگ کرد. کنارم متوقف شد و گفت

 مشکلم با دوست و آشنا همینه! منو می ذارن توی منگه و-

 جلوی

پدر و مادرم حرفایی رو می زنن که جرئتش رو ندارن تو 



 صورتم

داشتبزنن. رفت، مگه نه؟ انتظار دیگه ای هم نمی شد  ! 

 :صدایم را صاف کردم و با جدیت گفتم

 فکر می کنم با منم کاری نداشته باشین... دیگه دلیلی نمی-

 .بینم که بمونم

 :نگاهی دقیق به صورتم انداخت و با اخم گفت .
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 چی شده؟-

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 . ...چیزی نیست-

ه نرده گرفتم. کمرم را صاف کردم و تمام انرژی دستم را ب

 باقی

 مانده در بدنم را به کار بردم تا بی هیچ مشکلی قدم بردارم و

 :خودم را دور کنم اما از پشت سر صدایم زد

 !شراره-

 :آهسته به سمتش چرخیدم و گفتم

 به من اصرار کردین که بیام... اومدم. درسته؟ حاال هم می-

 خوام

 .برگردم

یک بار دیگر آمرانه شد لحنش : 

 چی بهت گفت؟-



 .حتی با تصور بازگو کردن مکالمه یمان هم حالم بد می شد

 فقط
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 .چشم هایم را بستم و سر تکان دادم. قدمی به سمتم برداشت

 :گفت

یادت که نرفته... قرار بود این نقشه رو تمام و کمال اجرا -

 .کنی

هیچ اتفاقی نیفتاده... انگار اینم یه مهمونیه مثل تمامانگار   

 . ...مهمونی های فرنوش... باید اینو یاد بگیری که

 به سمتم چرخیدم. سینه به سینه اش ایستادم و با صدایی که

 :بی اختیار باال رفته بود گفتم

چرا باید یاد بگیرم؟ چرا باید استراتژی های تو رو یاد -

 بگیرم؟

مثل تو باشم! نمی خوام مثل تو زندگی کنم من نمی خوام ... 

زندگی تو رو دوست ندارم. زندگی نکبت و یکنواخت سابقم 

 رو

دوست دارم... که توش مجبور نبودم نقشه بکشم... مجبور 

 نبودم

 .دروغ بگم

 :گفت

 !اینجا نه شراره-



 :گفتم
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- ممن با تو جای دیگه ای نمی یا ! 

 :تکرار کرد

 !اینجا نه-

 در سمت راست راهرو را هل داد و وارد راهروی .

 باریک و تاریک تری شدیم که چندین و چند در به آن باز می

 شد. حد فاصل بین درها میزهای کوتاه چوبی قرار داشت و

 روی

 هر میز مجسمه ای دیده می شد... فضای تاریک و بسته ی

 راهرو

ولین اتاق را باز کرد. بهنفسم را بند آورد. در ا  

 محض اینکه پایم به اتاق باز شد در را پشت سرم بست. در

 تاریکی

 مطلق فرو رفتیم. دستم را به قفسه ی سینه ام فشردم. نفسم

 باال

 :نمی آمد. دستم را به دیوار کشیدم و به آن تکیه دادم. گفتم
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- این تاریکیچی کار می کنی؟ توی  ... . 

 :با مالیمت زمزمه کرد .

 !بهم بگو چی بهت گفت-



 چشم هایم را بستم... باز کردم... هیچ

 ...چیز نمی دیدم... فقط بوی عطر سردش را حس می کردم

 سر تکان دادم... او که نمی دید. آهی از

 :سر ناچاری کشیدم و گفتم

-  چرا مجبورم می کنی تکرارش کنم؟ فقط... حرف های تو

 رو

 .تکرار کرد... حرف هایی که... توی مهمونی قبلی زدی

 :آهسته گفت

 همون حرفایی که اون طور ناراحتت کرد؟-

 دیگر چیزی نمانده بود که قلبم از سینه بیرون بزند. چنان به

 شدت در سینه ام می تپید که حتم داشتم صدایش به گوش او

سرش هم رسیده. نفسی عمیق کشیدم... مثل کسی که ناگهان  
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را از زیر آب بیرون بیاورد اما... نه... انگار نع اکسیژن به 

 مغزم

 نمی

 :رسید و... نه خون به تنم... هول زده گفتم

 می شه چراغ رو روشن کنی؟-

 چرا؟ از تاریکی می ترسی؟-

 :زمزمه کردم

 . ...نه... از تو می ترسم-



د... صدایش ازم دورتر شدخودش را کمی عقب کشی : 

 من؟-

 :نفسم را با حرص بیرون دادم و با عصبانیت گفتم

 همه اش از تو لعنتی شروع شد... می فهمی؟ تو و این-

 امپراطوری

 اطالعاتت. بعضی وقتا دچار این توهم می شم که خیلی

 قدرتمندی... که خیلی چیزها از آدمایی می دونی که

 خطرناکن،
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 بانفوذن ولی بعد یادم می یاد تو همون کسی هستی که به راز

 . ...دوره ی نوجوانی منم رحم نکردی

 :با لحنی خسته گفت

قبال در موردش حرف زده بودیم... من به کسی اطالعاتت -

 رو

 .نفروختم

 :صدایم را باال بردم

-  چون فکر می کردی ارزشی نداره! چون به نظرت بچگونه

 !بود

 اگه نبود چی؟ اگه خریدار داشت چی؟ بهش می فروختیش،

 مگه

 نه؟ بهم بگو! این کارو می کردی یا نه؟



سکوت کرد... دیگر نمی خواستم چراغ ها روشن شود... 

 نمی

 خواستم صورتش را ببینم. حاال خشم و بغض با هم برگشته

بودند... یکی قلبم را پر کرده و دیگری راه گلویم را بسته 

د. بابو  

 :صدایی لرزان گفتم
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 من نمی خوام درگیر جنگ قدرت تو و فرنام باشم و نقشه-

 های

 تو هم کمکم نمی کنه. نمی خوام جاسوس هیچ کدوم از شما

 دو

 .تا باشم... نمی خوام با هیچ کدوم تون ارتباطی داشته باشم

 نقشه

ر می کنه... حاال محمد همهای تو همه چیز رو پیچیده ت  

 درگیر

 این قضیه ست و نمی خواستم بفهمه من همکار توام... نمی

 . ...خواستم فکر کنه تو برنامه های تو نقشی دارم

 :با لحنی خسته گفت

 . ...شراره-

نمی دیدمش... اما نگاه خسته اش را به خاطر می آوردم... 

 در



اهش... احساسخانه اش... روزی که دستم رو شده بود... نگ  

 کردم

 قلبم در سینه جا به جا شد اما اجازه ندادم بهم اثر کند. لرزش
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 :صدایم بیشتر و بیشتر شد...گفتم

 زندگی همه مون رو بهم ریختین. همه تون! تو و فرنوش و-

 فرنام

 و زیادی خواهی ها و اضافه خواهی هاتون... من و راحیل و

حتماال محمد. گند زدم می فهمی؟ مجبور شدم برای توجیها  

 این

 . ...که چرا دو رو برتم بهش بگم که

 :زمزمه کرد

 . ...چیزی نیست شراره... چیزی نیست-

 .پلک هایم را بهم فشردم... آهسته هوا را به ریه هایم کشیدم

 حاال

 تمام ریه هایم یخ بسته بود... احساس می کردم اگر

تکان بدهم همه چیز از هم می پاشد... میاندست هایم را   

 نیستی

 . ...رها می شوم

1239 

  رقصنده با تاریکی 

 :گفت



 . ...تموم می شه... خیلی زود-

 ..و قلبم آرام گرفت. خون به دست هایم برگشت

 دستش را روی کلید گذاشت و چراغ را روشن کرد سرم را

درخشانش را به چشم هایم آهسته باال آوردم و آن نگاه سیاه و  

 :دوخت. با لحنی آرام گفت

 از من می ترسی؟ منو نمی شناسی؟ این چیزیه که بهم می-

 ریزدت؟... آدما از تاریکی نمی ترسن... می دونستی؟ از

 چیزهایی

 می ترسن که توی تاریکی نمی بینن، لمسش نمی کنن... نمی

اونا از دونن می تونن به این تاریکی اعتماد کنن یا نه...  

 ندونستن

 می ترسن! اما زمانی که همه جا روشن می شه می بینن که

چیزی برای ترس وجود نداشته... که همه چیز مرتب بوده. 

 نمی

تونم خیلی چیزها رو امروز و این لحظه برات توضیح بدم... 

 اما
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ز بین می ره... شراره... باالخره یه روز این تاریکی هم ا

 همه چیز

 در مورد من روشن می شه و می بینی که چیزی برای ترس

 . ...وجود نداشته



 حیرت زده نگاهش کردم. از ذهنم گذشت مگر می شود او را

 بهتر

 ...از این توصیف کرد؟ او را که می شناختم و نمی شناختم

 ازش

 چیزهایی می دانستم و انگار هیچ چیز نمی دانستم... و بعد

 نگاهی

 به خودمان کردم. نگاهم را از چشم های سیاهش گرفتم و با

 .حالتی معذب سرم را پایین انداختم

 نمی خواستم پیش خودش اعتراف کنم که حرف هایش مثل

 آبی

روی آتش بود... تا انفجار فاصله ای نداشتم اما حاال آرام 

 ...بودم

حو شدهساکت... گرما قلبم را پر کرده و موقتا نگرانی هایم م  

 .بود
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 صدایش... لحن صحبت کردنش انگار به عمق وجودم نفوذ

 ...کرد

 با خودم فکر کردم امشب فرقی میان من و کسانی که همیشه

 تحت تاثیر جذبه و حرف های کیارش قرار می گرفتند و به

 گمان

 . ...من فریبش را می خوردند وجود نداشت



ین بود و صورتش را نمی دیدم... اما نگاهم را آهستهسرم پای  

 باال

 بردم و دیدم که دست هایش را زیر کتش رد و در جیب

 شلوارش

 فرو برد. با لحنی عادی، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد،

 :گفت

 می خوای بری؟-

 با حرکت سر جواب مثبت دادم. نمی دانم دقیقا چه اتفاقی

 افتاده

توان صحبت کردن را از دست داده بودم... بود که موقتا 

 چیزی
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 :که پیش از آن هرگز پیش نیامده بود. گفت

 پیشنهادم بهت اینه که نیم ساعت، یه ساعت دیگه بمونی و-

 قبل

از دوازده شب بری... مثل خیلی از دخترها اما اگه نمی 

 خوای

کنی هر کاری که به صالح بمونی، نمی خوای نقش بازی 

 می

 .دونی انجام بده

 :بی مقدمه، با صدایی ضعیف گفتم



 .باید... باید باهات حرف بزنم-

 دزدکی نگاهی به صورتش انداختم و آن برق شیطنت آمیز را

 که

 در چشم هایش دیدم پشیمان شدم. قضیه برای من معذب

 کننده

کرد و با بود و برای او مفرح! اشاره ای به خودمان دو نفر 

 خنده

 :گفت
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به خاطر این قضیه؟ نه... الزم نیست در موردش صحبت -

 .کنیم

صحبت کردن در مورد این چیزها گندش رو درمی یاره 

 چون

 این

 . ...چیزها صحبت کردنی نیست... در واقع

 کامال با او موافق بودم! بهتر بود هیچ وقت در موردش حرف

 .نزنیم

 :پس نفسی عمیق کشیدم. وسط حرفش پریدم و گفتم

 . ...در مورد فرنامه-

 برق چشم هایش با سرعتی باورنکردنی خاموش شد. احساس

کردم حرف بی جایی زدم تا خودم را از آن احساس عجیبی 



 که

تجربه می کردم نجات بدهم اما مگر صحبت کردن از فرنام 

 می

ته باشد؟ چنان نحس بود توانست زمان و مکانی مناسب داش

 که

هر زمان اسمش را به زبان می آوردم همه چیز را خراب 

 می

 .کرد

کیارش سرش را باال گرفت... نگاهش سخت شد... حاال شده 

 بود
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 شبیه مدیرعاملی که آماده ی توبیخ کارمندش بود. نگاهی

 معنی

 :دار بهم کرد و گفت

- ه... شب منتظرم باشاینجا ن . 

 :ابروهایم باال پرید و با تعجب گفتم

 بله... کجا اون وقت؟-

 :قدمی به سمت عقب برداشت و کوتاه گفت

 !خونه ت-

ذهنم با سرعتی باورنکردنی به کار افتاد. هزار و یک فکر 

 به



 ذهنم

 هجوم آورد؟ که یعنی چه؟ چرا مثل دفعه ی پیش در ماشین

 نه

ه چرا خانه ی من و خانه ی او نه؟ و و این بار در خانه؟ ک

 ...بعد

 .متوجه شدم
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 برخالف فرنام که همیشه با ماشین پایین خانه یمان سبز می

 شد

کیارش از یک الگوی ثابت پیروی نمی کرد. یک بار در 

 خانه ی

او صحبت می کردیم، یک بار در ماشین... و این بار هم در 

هخان  

 . ...ی من

اما حاال سوال مهم تری ذهنم را مشغول کرده بود... دقیقا 

 قرار

 بود این کار را چطور انجام بدهیم؟ باید این بار هم با هم از

 مهمانی بیرون می زدیم؟ جلوی چشم پدر و مادرش؟ خیلی

 بعید

 به نظر می رسید... و بعد راحیل را چی کار می کردیم؟ هیچ

 وقت



کیارش تمایلی داشته باشد راحیل را دراحساس نکردم که   

 صحبت های دو نفره یمان شرکت بدهد... قبل از این که سیل

 :سوال هایم سرازیر شود گفت
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 من می رم پدر و مادرم رو می رسونم و بعد می یام سمت-

 خونه

 .ت... اما تو با فاصله از من از مهمونی بیرون برو

ا خودم فکر کردم با رفتنش دیگر فرنام هم نمی توانست بهب  

ماندن من اصرار کند. بهانه ای برای ماندن نمی ماند و... 

 رها

 می

شدم! می توانستم از شر آن شب کذایی، فرنوش، فرنام و 

 محمد

 خالص شوم. نفس راحتی کشیدم. سری به نشانه ی فهمیدن

 :تکان دادم و گفتم

 و راحیل؟-

ر کردم بهتر نبود اول با من هماهنگ و بعد با خودم فک

 خودش

 را دعوت می کرد؟ اخم هایم توی هم رفت. دستش را روی

 :دستگیره ی در گذاشت و گفت

 !اون دیگه با تو-
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 آهی کشیدم. عقب گرد کردم و سری چرخاندم تا در آن اتاق

 که

گ و پر از اشیای تزئینی با روشن شدن چراغ می دیدم بزر

 ست

 صندلی پیدا کنم، چند دقیقه ای را تنها باشم و فقط به آن چه

 به چشم هم زدنی اتفاق افتاد فکر کنم... آن صندلی چوبی و

 پایه

 .کوتاهی که زیر پنجره بود بد به نظر نمی رسید

 قبل از آن که اراده کنم و به سمتش بروم صدای کیارش را

وقف شدم. آهسته به سمتش چرخیدمشنیدم و سر جایم مت . 

نگاهم را به او دادم که چیزی نمی گفت... با تردید نگاهم 

 1می

کرد. ضربان قلبم به طرز ناخوشایندی باال رفت. با خودم 

 فکر

 کردم این بار می خواهد چی بگوید؟ که نگران نباشم؟ همه

 چیز

 زود تمام می شود؟ که ازش نترسم؟

ار گذاشت. سری برایم تکان داد وباالخره شک و تردید را کن  
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 :کوتاه گفت



 !می بینمت-

 و من را گیج و حیران در اتاق تنها گذاشت. چند ثانیه طول

 .کشید تا به خودم بیایم

 دستی به سرم کشیدم... احساس می کردم به نوعی فراموشی

بل از پا گذاشتن بهموقتی دچار شده ام. انگار یادم نمی آمد ق  

 این اتاق چه اتفاقی افتاده... فقط یادم می آمد که عصبانی

 ...بودم

 شوکه! کنترلم را از دست داده بودم و بلند بلند چیزهایی می

 . ...گفتم... و کیارش

سری تکان دادم تا شاید افکاری که سرم را پر کرده بود به 

 باقی

ر اتاق ماندم... قدمفراموش شده ها بپیوندند. چند دقیقه ای د  

 ...زدم... نشستم... و عاقبت خسته شدم. دستی به لباسم کشیدم

 موهایم را از روی شانه هایم به پشت سرم هدایت کردم و به

سمت در رفتم. چراغ را خاموش و بعد... لحظه ای مکث 

 .کردم
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ی آن چیزهایی دادم کهبی اختیار برگشتم و نگاهم را به همه   

 . ...دیگر در تاریکی نمی دیدم

 با وارد شدن به سالن صورتم توی هم رفت. نگاهم را بین

 مهمان



ها چرخاندم. خیلی زود مهدی و راحیل را دیدم که سر یک 

 میز

 پایه بلند ایستاده بودند و صحبت می کردند. راحیل سعی می

م روی لبشکرد جدیتش را حفظ کند اما لبخندهای ریزی ه  

 می نشست که به سرعت سرکوبشان می کرد. مهدی به پهنای

صورتش می خندید. با اعتماد به نفس حرف می زد و 

 نگاهش

 به

لبخندهای راحیل بود. شک کردم. شاید بهتر بود خلوت شان 

 را

 بهم نمی زدم اما چاره ای هم نداشتم. پس با گام های بلند به

ضورم شدند مهدیسمت شان رفتم. زمانی که متوجه ح  

لبخندزنان حرفش را نصفه گذاشت. انگشت هایم را به هم 

 قالب

 کردم و قبل از این که چیزی بگویم مهدی متوجه شد که می
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خواهم خصوصی با راحیل صحبت کنم. پس کراوات 

 زرشکی

 :رنگش را صاف کرد و گفت

- خوشمزه رو از دست دادیشراره یه سری فینگرفود خیلی  . 

 بذار



 .بگم برات بیارن

 :ابروهایم از شدت تعجب باال پرید. راحیل گفت

بگو اون میگوها با سس چیلی رو براش بیارن... یا اون -

 رول

 .اسفناج... شری اسفناج دوست داره

 :مهدی چشمکی زد و گفت

 !یا می تونم بگم جفتش رو بیارن-

شعوری را در کمتر  باید اعتراف می کردم چنین درک و

 کسی

 دیده بودم! با تعجب رفتنش را نگاه کردم و بعد... نگاه حیرت

 زده

 :ام را به راحیل دادم که شانه باال انداخت و گفت
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 داشتیم صحبت می کردیم تا مثال آشنا شیم با هم... از-

 چیزهایی

گفتم به دوستام خیلیگفتیم که برامون مهمه و منم بهش   

 .اهمیت می دم. به خصوص به شراره

 :خنده کنان گفتم

 !آهان! بله... دیدم متحول شده-

 :راحیل چشم هایش را تنگ کرد و گفت

االن برای نتیجه گیری زوده! باید قشنگ زیر نظرش گرفت -



 و

 دید که چی کار می کنه. خب! ماجرا چیه؟ محمد چی گفت؟

دم و گفتمدستم را در هوا تکان دا : 

 .اونو ولش کن... بعدا در موردش حرف می زنیم-

و نگاهم را به پشت سر راحیل دادم... به کیارش شمس که 

 این

بار جلوی شومینه و در کنار پدرش ایستاده بود. مادر فرنوش 

 با

لبخند با پدر کیارش حرف می زد. کلماتی که به زبان می 

 آورد

می داد آن قدر تیز و بلندرا نمی شنیدم اما خنده هایی که سر   
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 .بود که کامال به گوشم می رسید

 خنده کنان چیزهایی به کیارش گفت. کیارش

پوکرفیس بود و به نظر می رسید پدرش از این موضوع 

 چندان

راضی نباشد. تا مادر فرنوش سر چرخاند و فرنوش را که به 

 نظر

باشد صدا بزند پدر کیارش به حالت توبیخنمی رسید در سالن   

 چیزهایی به کیارش گفت... و با چرخیدن سر مادر فرنوش به

 سمت شان، کیارش به حرف پدرش گوش کرد و لبخندی



 تحویل

 .مادر فرنوش داد

 :نگاهم را باری دیگر به راحیل دادم و گفتم

 چیزه... من شاید مجبور شم یه کم زودتر برم. تو رو احتماال-

هدی می رسونه. دیرتر بیاینم . 

 :راحیل اخمی کرد و گفت

 کجا می خوای بری؟-
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 نگاهم را از کیارش و پدرش که از کنار ما می گذشتند و به

 سمت

 :در سالن می رفتند گرفتم و گفتم

 !خونه-

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

 با اومدن من چه مشکلی داری؟-

ه ای از آبمیوه اش نوشید. گفتمو جرع : 

کیارش خودش رو دعوت کرده خونه مون! برای همین می -

 گم

 !دیر بیا

 راحیل مشتی به قفسه ی سینه اش زد. به نظر می رسید

 آبمیوه

در نیمه راه رسیدن به مقصد گیر کرده باشد! لیوان را روی 



 میز

 گذاشت. نگاه خشمگینش را به من داد. چند بار سرفه کرد و

 اشک به چشم هایش آمد. نفسی عمیق کشید و با عصبانیت

 :گفت
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 چی داری می گی؟ قراره بیاد خونه مون؟ اصال... وایستاد-

 !ببینم

نمی فهمم چی می گی! خونه ی ما چه غلطی قراره بکنه؟ 

 مگه

 خودش خونه نداره؟

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- مشکلت با مکانه آهان! شما ! 

 :انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید برایم تکان داد و گفت

یادت که نرفته! ما پسر دعوت نمی کنیم! می خوای -

 بندازنمون

 بیرون؟

 باز حساسیتش به همسایه ها عود کرده بود. آهی کشیدم و

 :گفتم

 می دونم قرارمون چی بود! ولی یادم نمی یاد یاشار و آرمین-

جنسیت داده باشن! پسرن دیگهتغییر  ! 

 :راحیل سری به نشانه ی مخالفت تکان داد و گفت



 !اون دو تا می دونن چطوری مواظب باشن کسی نفهمه-
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 :با حرص گفتم

 کیارش هم شبیه کسایی به نظر نمی رسه که از آسانسور-

 پیاده

 !شه و وسط راهرو بزنه زیر آواز

م غره ای بهم رفت و یک بار دیگر تکرار کردچش : 

 مگه خودش خونه نداره؟ -

 :دست هایم را برای آرام کردنش در هوا تکان دادم و گفتم

 اتفاقی نمی افته. فقط می خوایم صحبت کنیم و این جا با این-

 !همه مهمون نمی شه. فقط یه ساعت بعد من بیا... همین

م. مهدی به جای اینبا سر رسیدن مهدی هر دو ساکت شدی  

 که

 سینی باریک و بلند را تعارفم کند آن را روی میز گذاشت و

 نشان

داد که آن را اختصاصی برای من آورده. با چنگال طالیی 

 رنگ

 و
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 کوچک کنار سینی یک میگو را برداشتم و در سس کنارش

 .زدم



و گفت راحیل با اوقات تلخی نگاهم کرد : 

 مگه نمی خواستی بری؟-

 اشاره ای به سینی مشکی رنگ و محتویات هیجان انگیزش

 .کردم

 ...کیارش گفته بود صبر کنم و حاال هم پای غذا در میان بود

 راحیل چرا متوجه نبود؟

 :مهدی رو به من گفت

 می ری؟ با کیارش؟-

 با تعجب نگاهش کردم. اگر بهش ربطی داشت که کیارش در

رارش می داد. اگر نه هم... که چرا می پرسید؟ لقمه جریان ق

 ام

 :را فرو دادم و گفتم

نه! توی راهرو شنیدم که حال مادرشون خوب نبود. فکر -

 کنم

ایشون رفتن که مادرشون رو برسونن. منم... خب... منم... 

 بسمه
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و فکر نکنه ازشدیگه! فقط اومدم که فرنوش بهش برنخوره   

 فرار

 .می کنم. همین! دیگه می تونم برم

و یک رول اسفناج را گاز زدم... وای خدای من! قطعا 



 بهترین

 . ...لحظه ی آن شب بود... به جز

 لقمه در گلویم پرید. به موقع خودم را جمع و جور کردم و با

 یک تک سرفه آن را پایین دادم. به خودم نهیب زدم که به آن

ن اتاق گذشت فکر نکنم... اما مگر می شد؟چه در آ  

 متوجه شدم راحیل با بینی چین افتاده به شخصی پشت سرم

 ...نگاه می کند. چرخیدم و چشمم به فرنام افتاد. آهی کشیدم

نگاهم را باری دیگر به میگوهای خوشمزه دادم و وقتی 

 متوجه

شدم که فرنام برای حرف زدن با من نیامده خوشحال شدم. 

 رو

ه مهدی گفتب : 

 .کیارش رفت؟ فرصت نکردم با پدرش احوال پرسی کنم-

و بعد رو به من کرد. مهدی در این فاصله اشاره ای به 

 راحیل
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 کرد و هر دو لبخندزنان از ما فاصله گرفتند. چشم غره ای به

 پس

ام کردم سر مهدی که دور و دورتر می شد رفتم... رو به فرن

 و

 :گفتم



مهمونی جذابیتش رو بدون کیارش برام از دست داده! -

 احتماال

 !منم دیگه رفع زحمت کنم

 :فرنام سری به نشانه ی فهمیدن تکان داد و گفت

 !می گم یه ماشین بیاد-

 :اخم کردم و گفتم

ولی دقیقا ماجرای محمد رو متوجه نشدم... چرا من رو -

 باهاش

خواسته بود؟تنها گذاشتی؟ خودش ازت   

 :لبخندی زد و گفت

 .اگه بتونم لطفی به کسی کنم دریغ نمی کنم-

 به سرم زد با همان چنگال کوچک طالیی که در دست داشتم

 به
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 :سمتش حمله کنم! لطف؟ پوزخندی زدم و گفتم

بله! متوجه این روحیه ی انسان دوستانه تون نبودم. واقعا -

نوم  

 !ببخشید

 به پهنای صورتش خندید. اشاره ای به پیشخدمتی که از

 کنارمان

 رد می شد کرد و در گوشش گفت که ماشینی به آدرس خانه



 ی

 :من بگیرند. اشاره ای به مهمانی کردم و گفتم

 از نتیجه راضی بودین؟-

 :یک بار دیگر رو به من کرد و گفت

- ونم شما رو درقطعا نتیجه ای ازش گرفتم ولی صالح نمی د  

 .جریانش قرار بدم

 رویم را برگرداندم... دیگر هیچ حرفی نداشتم! نمی توانستم

 حدس بزنم که این بار چه خوابی برای من دیده اما خوشحال

 بودم که پیش دستی کردم و راه دیگری پیش پای خودم قرار
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درگیر نقشه ی پیچیده تری کند دادم... قبل از آن که او من را  

 ماجرای شرکت کیارش را پیش کشیده بودم و ناگهان به ذهنم

رسید که باید کیارش را بعد از تمام این ماجراها می دیدم... 

 در

 خانه ام... در شرکت! و وانمود می کردم که هیچ اتفاقی بین

 مان

 نیفتاده. کار چندان آسانی به نظر نمی رسید. به خصوص که

قبر  

 شیطنت آمیز چشم های کیارش نشان می داد که برداشت

 . ...یکسانی از آن ماجرا نداشتیم

 ده دقیقه ی بعد ماشین رسید. از خدا خواسته از سالن بیرون



 زدم و تقریبا به سمت رختکن پر کشیدم. خوشبختانه کسی در

 آن اتاق نبود. در میان لباس ها گشتم و مانتو و شالم را پیدا

ن که دست راستم را در آستین مانتو فرو کردمکردم. همی  

 صدایی

 .از پشت سرم شنیدم. چرخیدم و با فرنوش چشم تو چشم شدم
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در اتاق را باز کرده و با نگاهی دقیق گوشه و کنار اتاق را 

 نگاه

 می

کرد... انگار انتظار داشت یکی از مهمان ها را پشت در و 

 در

 کمین

 ببیند. خیالش که راحت شد به سمت عقب چرخید و رو به

 یکی

 از پیشخدمت ها که فقط لباسش را از آن فاصله می دیدم

 :گفت

 !سر راهرو وایستا! حواست باشه کسی این طرفی نیاد-

 آهی کشیدم. فرنام و کیارش تنها کسانی نبودند که در آن

شت که در مهمانی من را زیر نظر داشتند. فرنوش اصرار دا

 مورد

 محمد حرفی بزند و حاال هم موقعیتش را برای خودش فراهم



 کرده بود. در را پشت سرش بست. با گام های بلند به سمتم

 .آمد

 :کف دست هایش را به هم سابید و گفت

 !خیلی وقت ندارم... باید برگردم-
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 :شانه باال انداختم و گفتم

-  نمی فهمم که چرا باید در مورد این قضیه صحبت اصال

 !کنیم

 .محمد دنبال نامزدش می گرده و ممکنه خیلی کارها هم بکنه

 هرکسی جاش بود ممکن بود به این راه کشیده شه. به ما چه؟

 :فرنوش با ناباوری نگاهم کرد و گفت

این تویی که حرف بی تفاوت موندن به یه اتفاق رو می -

 زنی؟

پیشانی ام کشیدم و گفتمدستی به  : 

 ما همه چیز رو پیچیده تر کردیم و نتونستیم برای الناز هم-

 کاری کنیم... شاید محمد حاال بتونه! حرفم اینه که به من و تو

 چه؟ اسمی از من و تو برده شده؟ کسی گفته ما هم اونجا

 بودیم؟

 :شانه باال انداخت و گفت

 .فکر نکنم-

 :نفسی راحت کشیدم و گفتم
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 پس قضیه به ما ربطی نداره! ببین! من اگه می دونستم-

 پسرخاله

ت خودش یکی مثل کیارشه هیچ وقت تو رو مجبور نمی 

 کردم

 . ...خبرش کنی که اون شب همراهی مون کنه اما االن دیگه

 :صورتش را توی هم کشید و گفت

- ه؟منظورت چیه که فرنام مثل کیارش  

 .و دست به سینه در برابرم ایستاد. با سوء ظن نگاهم می کرد

مکث کردم... نمی توانستم علت این برخورد را حدس بزنم. 

 با

 :شک و تردید گفتم

 . ...خب... خودت گفتی که-

 :ابروهایش به نشانه ی تعجب روی پیشانی باال رفت و گفت

 من گفتم فرنام مثل کیارشه؟-

را در ذهنم مرتب کردم. گفتملحظه ای تامل و جمالت  : 

 .تو گفتی فرنام به محمد در مورد اون شب گفته-
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 فرنوش با حالتی عصبی دست هایش را در هوا تکان داد و

 :گفت

 خب که چی؟ فرنام به محمد گفته... چون... حتما... حتما به-



و پیشرفت نکردناین خاطر که دلش به خاطر گم شدن الناز   

 .پرونده سوخته بوده. خواسته سرنخی به محمد داده باشه

 چشم هایم را تنگ کردم و به فکر فرو رفتم. فرنوش می

 خواست

 از فرنام محافظت کند؟ چون او عضوی از خانواده اش بود و

فرنوش هر کاری برای خانواده اش می کرد؟ یا امکانش 

 وجود

نباشد داشت که در جریان کارهای فرنام ... . 

 یک گوشه ی ذهنم سپردم که از کیارش در این مورد سوال

 .کنم

ممکن بود جوابم را بدهد. سعی کردم موضوع بحث را 

 عوض

 .کنم

 :گفتم
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ولش کن... من برداشت اشتباهی از حرفت کردم. اصال تو -

 از

 کجا

خود فرنام چیزی فهمیدی که فرنام چیزی به محمد گفته؟  

 گفت؟

 :فرنوش با حرکت سر جواب منفی داد و گفت



 نه... محمد یه مدت ازم می پرسید که فرنام چه قدر قابل-

اعتماده. تا چد صادقه... نمی دونم! از این جور حرفا. من 

 متوجه

 شدم کاسه ای زیر نیم کاسه ست. انگار ازش می خواست که

زش بپرسه... و بعدکاری انجام بده یا می خواست چیزی ا ... 

 گفت

که همه چیز رو می دونه. حاال سواالش عوض شده بود... 

 در

 مورد

کیارش بود. در مورد ارتباطش با الناز... در مورد..ِ. گذشته 

 ی

 . ...کیارش
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 قلبم در سینه به تپش درآمد. با اینکه جواب را می دانستم

 :گفتم

- ته ای؟چه گذش  

فرنوش صورتش را توی هم کشید... انگار حتی فکر کردن 

 به آن

 :مسئله حالش را بد می کرد. با حرص گفت

 !شغل لعنتی ِقدیمی کیارش-

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم



 که به الناز مربوط می شد؟-

 :سرش را به نشانه ی جواب مثبت تکان داد و گفت

- آشنا شده بودن. ازم از اون دوران آره... از اون جا با هم 

 پرسید

که من چیزی نمی دونستم. از این که کیارش چرا اون شغل 

 رو

 ...ول کرد... بعدش چی کار کرد... چرا بهم زدیم... و اینکه

 کیارش

تا چه حد می تونه خطرناک باشه... خالف دیگه ای هم کرده 

 یا

 . ...نه
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ت هایم را مشت کردم و با جدیت گفتمدس : 

 خالف دیگه؟-

 :فرنوش پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .چون شغل قدیمی کیارش هم یه جورایی خالف بود-

 :گفتم

 !و تو به این نتیجه رسیدی که محمد همه چیز رو می دونه-

 :فرنوش اخمی کرد و گفت

محمد بهم گفت که می دونه آخرین بار الناز با کیارش -

هبود ... 



می دونه که شب خارج شهر، نزدیک محل کار سابق 

 کیارش،

 همدیگه رو دیدن و بعد اون دیگه خبری ازش نشده. چون من

 دوست سابق کیارش بودم می خواست همه چیز رو در

 مورد کیارش بدونه... که چی کاره ست؟ انگیزه ش چی می

 تونسته باشه؟ حتی تهدیدم کرد! که اگه با این اطالعات بره

 پیش

 !پلیس از منم بازجویی می کنن
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 برای چی باید از دوست سابق طرف بازجویی کنن؟ خب-

از خودش بازجویی می کنن! تهدیدش تو خالی بوده! برای 

 این

 که بترسونتت و مجبورت کنه هرچی می دونی بگی. اگه

ه می تونسته به پلیس تحویلش بدهاطالعاتش طوری بوده ک  

 خب

 االن مامورها دنبال این پرونده بودن نه خودش! پس پلیس از

 این

 .قضیه چیزی نمی دونه

 .لبم را زبان خیس کردم و مزه ی رژم در دهانم پخش شد

 مانتویم



 :را پوشیدم و زیرلب گفتم

 !پس فرنام محض دلسوزی بهش گفته-

ا خودم فکر کردم دلسوزی فرنوش با سر جواب مثبت داد... ب

 ...و

 در ازای چیزی که خیلی دلم می خواست بدانم چی می تواند

1269 

  رقصنده با تاریکی 

باشد... اما... من قرار نبود خودم را داخل این قضیه کنم. 

 همه

چیز را به کیارش می گفتم... خودم را از شر این راز 

 خالص می

دم که بهم رحم کندکردم و... امیدوار می مان ... . 

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 ببین فرنوش! ما قرار نیست کاری کنیم. بازجویی های محمد-

 از

 تو تموم شده. یه طرف قضیه دوستت محمد و فرنام پسر خاله

 ت

 .هستن و طرف دیگه پسری که یه زمانی دوستش داشتی

 آسیب

 دیدن هر کدومشون می تونه بهت ضربه بزنه، ناراحتت

 ...کنه

 پس



 .کنار بکش و بذار خودشون مشکالتشون رو حل کنن

 :فرنوش بی مقدمه گفت

کیارش از خانواده ی من خوشش نمی یاد... به خصوص... -

 از
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 فرنام! شبی که برام تولد گرفت حتی نذاشت فرنام رو دعوت

 .کنم

د... با هم دعواوقتی باهاش در موردش حرف زدم عصبی ش  

 کردیم

 که خیلی عجیب بود. چون کیارش همیشه خونسرد و بی خیال

 بود. به فرنام اما حساسه... من همیشه حس می کردم به این

خاطره که من و فرنام خیلی بهم نزدیک هستیم... که باعث 

 می

 .شه یه حساسیت مردونه بهش داشته باشه

رین چیزی بود کهبی اختیار خندیدم. وای خدا! این خنده دا  

 آن

 چند وقت شنیده بودم. فرنوش هنوز فکر می کردم زمین گرد

 او

 :می گردد؟ شالم را سر کردم و با خنده گفتم

 .آره... مردها بعضی وقت ها این طوری می شن-

 اما به حرفم هیچ اعتقادی نداشتم... کیارش یک حساسیت به
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به فرنام داشت... اما نه به خاطر فرنوش... به  شدت مردانه

 خاطر

 گذشته ی مشترک شان در مکانی که آخرین بار الناز آن جا

 دیده

 !شده بود... به خاطر شغلی که از فرنام دزدیده بود

 :بند کیفم را روی شانه انداختم و گفتم

 پس برای همین روز تولدت این قدر از دستش شاکی بودی؟-

رفت و با لحنی سرد گفتسرش را باال گ : 

 مردی که خانواده ی من رو دوست نداره، این قدر برای-

 خواسته

 هام احترام قائل نیست که بذاره پسرخاله م رو تولدم دعوت

 کنم

 ...چطوری می تونه منو دوست داشته باشه؟ بهش گفتم و

 تقریبا

از کوره در رفت. برای همین شکم بهش بیشتر شد... در 

 واقع

از همین جا خورد... برای همین متوجه شدم کهاستارتش   

 ممکنه
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اصال به خاطر من جلو نیومده باشه... که به خاطر بابام 



 .باشه

سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم. استارتش کامال 

 اشتباه

 بوده! حساسیت کیارش به فرنام به دلیل دیگری بوده و قطعا

ه نمی داد یک دالل اطالعات دیگر پایش را به راحتی و اجاز

 به

 بهانه ی تولد به خانه اش بگذارد و به وسایلش دسترسی پیدا

 کند. ممکن بود باقی استدالل فرنوش هم تا این حد اشتباه

 باشد؟

 :آهی کشیدم و گفتم

آره... حق با تواِ. من دیگه باید برم. امیدوارم همه چیز -

 خوب

ناز هم پیدا شهپیش بره و ال . 

و معطل نکردم. با قدم هایی بلند و سریع از اتاق بیرون زدم. 

 به

سرعت خودم را به کوچه و ماشینی که مدتی منتظرم مانده 

 بود

 .رساندم

 در ماشین چشم هایم را روی هم گذاشتم. ضربان قلبم لحظه

 به
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اید ماجرا را برای کیارش لحظه باالتر می رفت. چطور ب

 تعریف

 می کردم؟ اگر همه چیز بهم می ریخت چه؟

سرم را به شدت تکان دادم تا این فکر را از خودم دور کنم. 

 این

 .آخرین چیزی بود که در آن لحظه باید بهش فکر می کردم

با رسیدن به خانه به سرعت لباسم را عوض کردم. به نظرم 

 هیچ

در خانه با آن لباس شب و حرف چیز احمقانه تر از گشتن 

 زدن

در مورد الناز نبود. در نتیجه یک شلوار جین یخی و تی 

 شرت

 آزاد مشکی به تن کردم. ظرف های رها شده روی میز را

 برداشتم

و به آشپزخانه بردم. واقعا برایم مهم نبود که پیش خودش 

 فکر

 کند من و راحیل شلخته ایم یا نه... اما احساس می کردم اگر

 دست هایم کنار بدنم متوقف شود از شدت استرس به لرزش

 درمی آیند. پس از این طرف سالن به آن طرف رفتم و لحظه

 ای

از مرتب کردن و تمیزکاری غافل نشدم. زمانی که آب را 



 جوش
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 می آوردم تا خودم را به یک لیوان هات چاکلت مهمان کنم

گوشی موبایلم را شنیدم. با بلند شدن آن صدا  صدای زنگ

 قلبم

 !در سینه فرو ریخت. اشتباه نکرده بودم... کیارش بود

در را برایش باز کردم و رو به روی در ایستادم. با خودم 

 فکر

 کردم

 حاال دست هایم را باید کجا بگذارد؟ بهم قالب شان کنم، کنار

و در همین موقعبدنم رها کنم یا... دست به سینه ایستادم   

 .کیارش در را هل داد و وارد خانه شد

 :سری برایش تکان دادم و کوتاه گفتم

 .خوش اومدی-

که به نظرم گفتنش ضرورتی نداشت. ما برای ورود به خانه 

 ی

 هم به یکدیگر خوش آمد نمی گفتیم. ما میزبان هم نبودیم... به

کردن نوعی همکار بودیم و خانه ها تنها پوششی برای پنهان  

 .شغل مان بود

هنوز همان کت و شلوار را به تن داشت. نگاهش اما دور تا 

 دور
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سالن می گشت. فکر می کردم به فضا دقت می کند، به 

 وسایل

خانه اما انگار گوش هایش را تیز کرده بود. از آن فاصله 

 صدای

 :کتری را شنید و گفت

- اهل پذیرایی باشم فکر نمی کردم . 

 :با حواس پرتی گفتم

 .آهان! نه برای شما نیست-

 و بعد خودم هم از آن چیزی که گفتم متعجب شدم. به خودم

قول داده بودم که راستش را بگویم اما نه در مورد این 

 !چیزها

 آهسته خندید. سری تکان داد و نشست. پایش را روی پای

 دیگر

ن که این قدر احساس راحتیانداخت و با خودم فکر کردم ای  

 می

 کند خوب است یا نه؟ رو به رویش روی دسته ی کاناپه

 .نشستم

 :مشت دست راستم را در دست چپم فشردم و گفتم
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 مادر حالشون بهتره؟-



 ته مانده ی خنده هم از روی صورتش محو شد. فقط سری به

اد. به سمت جلو خم شد و نشاننشانه ی جواب منفی تکان د  

 داد که می خواهد مکالمه یمان را خودش به آن سمتی که می

 :خواهد هدایت کند

نمی خوام بپرسم محمد چه حرفی زده بود که این طور -

 اذیتت

 . ...کرد چون

دست هایم را برای متوقف کردنش باال آوردم و حرفش را 

 ادامه

 :دادم

- ست در این مورد حرف چون مهم نیست و ما هم قرار نی

 .بزنیم

با مهربانی لبخندی بهم زد. پلک هایش را به هم فشرد تا 

 نشان

 بدهد که به تصمیمم احترام می گذارد. کف دست هایم را به

 :شلوار جینم کشیدم و گفتم

 . ...فرنوش امشب یه چیزهایی بهم گفت که-

 :چشم هایش را تنگ کرد. وسط حرفم پرید و گفت
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 نمی دونم باید بگم عیبته یا حسنت که یه راست می ری سر-

 !مسائل کاری



 یک لحظه سکوت کردم. نمی دانستم باید چه واکنشی نشان

 بدهم. باید به حرفم ادامه بدهم یا چیز دیگری بگویم. پس از

 :جایم بلند شدم و گفتم

- بخوریم؟ چای دم کنم یا نسکافه ای، کاپوچینویی چیزی  

 :یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

 قراره تا صبح بیدار بمونیم؟-

 شانه باال انداختم

 :وارد آشپزخانه شدم و گفتم

 هات چاکلت چی؟-

 :از سالن جوابم را داد

 .هرچی که خودت می خوری-

 دو لیوان آب جوش ریختم. در کابینت دنبال شکالتی مناسب
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 گشتم... آخرین چیزی که در زندگی ام انتظارش را داشتم

 همین

 لحظه بود! که با خودم فکر کنم کدام شکالت می تواند کیارش

شمس را خوشحال تر کند. یک بسته شکالت لیندور ته 

 کابینت

 بود که هنوز بازش نکرده بودم... گذاشته بودم برای مهمان

 !خاص

مان ها که هیچ وقت به خانه امبه سبک مادرم! از همان مه  



 نمی

 آمدند... کی به جز یاشار و آرمین پا به این خانه می گذاشت؟

پس بسته ی شکالت را برداشتم و در یک ظرف کوچک 

 .ریختم

پودر کاپوچینو را در آب جوش حل کردم.... تا او باشد که 

 دیگر

انتخاب را به عهده ی من نگذارد! سینی را برداشتم، چرخیدم 

 و

 او را دم در دیدم. کتش را درآورده و آستین هایش را تا روی

 ساعدش باال داده بود. دست به سینه به چهارچوب در تکیه و

 .نگاهش را مستقیم به من داده بود. با دیدنش کمی جا خوردم
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 لیوان اول را برداشتم تا روی سینی بگذارم و ذهنم بی هیچ

قدمه ای به آن چه در خانه ی فرنوش گذشته بود کشیدهم  

 ...شد

 و در همین موقع لیوان

 دوم را از کنار دستم برداشت

 .به سمتش چرخیدم و لیوان خودم را از روی سینی برداشتم

 سرم را بلند کردم و با خودم فکر کردم آن کفش های پاشنه

 بلند

االی کیارشدست کم این حسن را داشتند که در مقابل قد و ب  



 خرده اعتماد به نفسی برایم باقی می گذاشتند. بی آن کفش ها

 زیادی بلند به نظر می رسید. با سر اشاره ای به شکالت ها

 کردم

 :و گفتم

 شکالت می خوری؟-

 نگاهش را به ظرف داد و مکثی کرد. به خاطر آوردم که به
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رایش آورده بود لب نزد، فرنوش را پاستایی که فرنوش ب

 عصبانی

کرد. فرنوش گفته بود آن روزها گذشته... اما این بار کیارش 

 بعد

 از مکثی کوتاه شکالتی برداشت و به سمت میز چوبی چهار

 نفره

 ی آشپزخانه رفت. یک صندلی برایم عقب کشید و منتظر

 نگاهم

یکرد. به دنبالش رفتم و روی صندلی نشستم. روی صندل  

 کناری

 ام قرار گرفت. به خاطر آوردم که بعد از مهمانی یاشار به

چیزکیک مهمانم کرد و گفت که اگر بخواهم کاری را که 

 بهش

 عالقه ندارم به مدت طوالنی انجام بدهم باید راهی پیدا کنم تا



از آن لذت ببرم. کم کم متوجه می شدم ماجرای ما دو نفر 

 قرار

گفتاست چطور پیش برود. آهسته  : 

 .پس قراره بیدار بمونیم-

و جرعه ای نوشید. به تقلید از خودش ابرو باال انداختم و 

 :گفتم
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 .شما شاید... ولی روی من اثر نداره-

 .همان لبخند کمابیش شیطنت آمیز و آشنایش را تحویلم داد

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

- ر مورد محمد گفت... که می خواد فرنوش یه چیزهایی د

 برای

 .پیدا شدن الناز کاری کنه

 :با خونسردی گفت

 .که طبیعیه-

 :لیوان را به لب هایش چسباند. گفتم

 گفت که فرنام در مورد الناز به محمد اطالعات داده و محمد-

همه چیز رو می دونه... که کجا ناپدید شد... دقیقا چه زمانی 

 و

 .کی رو آخرین بار دید

نه جرعه ای نوشید و نه لیوان را پایین آورد. یک لحظه 



 انگار

 خشک شد... و بعد... لیوان را آهسته روی میز گذاشت. به

 سمتم

 خم شد. اخمی کرد. نگاه سیاهش را مستقیم به چشم هایم داد
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 :و با لحنی که بوی تهدید می داد زمزمه کرد

- ی دونه که محمد اطالعات داره و از کی گرفتتش؟از کجا م  

 :لیوانم را دو دستی چسبیدم و گفتم

چون محمد ازش پرس و جو کرده بود... در مورد فرنام... -

 که تا

 چه حد قابل اعتماده. در مورد تو... تهدیدش کرده بود که اگه

 راستش رو نگه این اطالعات رو به پلیس تحویل می ده و

 ممکنه

هم بازجویی کنن از فرنوش . 

 کمرش را صاف کرد. نگاه جدی اش را به من داد و با لحنی

 :مطمئن گفت

 چرا باید برای من مهم باشه که محمد دنبال نامزدش می-

 گرده؟

 لحنش چنان محکم بود که باورش می کردم اگر آن شب به

 چشم های خودم او را ندیده بودم... لبخندی تلخ روی لبم

 نشست
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 :و گفتم

چون تو آخرین نفری بودی که الناز رو دیدی و محمد این -

 رو

 !خوب می دونه

 لحظه ای درخششی عجیب در چشم هایش دیدم... درخششی

 از

آدمی که سابقا بود... مردی که در رینگ برای اشتیاقش 

 مبارزه

 . ...می کرد... نه آن کیارش اتوکشیده ای که همیشه می دیدم

 ضربان قلبم باال و باالتر می رفت. بی توجه به نگاه ترسناک

 :کیارش ادامه دادم

 فرنوش نمی دونه که شغل فرنام چیه، مگه نه؟ فکر می کرد-

 . ...فرنام به نوعی به محمد لطف کرده

 لحظه ای مکث کرد. نفسش را با خشم بیرون داد... با خودم

 فکر

نه... آهسته و آرام به خودشکردم االن از جا می پرد... اما   

 مسلط
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 :شد... با صدایی خشدار گفت

 چرا باید می دونست؟ کی باید بهش می گفت؟ پدرش؟ کسی-



 که حاضر بود سرش بره اما دخترش وارد این ماجراها نشه؟

 من؟

 منی که حرفم پیشش هیچ ارزش و اعتباری نداشت؟ پسرخاله

ون کسی که از این ناآگاهی نهایت سوءاستفاده رو میش؟ هم  

 کرد؟... اگه می دونست شاید اجازه نمی داد فرنام مغزش رو

شست شو بده و به این بهانه که من دارم پدرش رو بدبخت 

 می

کنم وادارش کنه گوشیم رو بزنه... و اون هیچ وقت پای تو 

 رو به

من با پسرخالهاین کار باز نمی کرد. هیچ وقت نفهمید مشکل   

 ش چیه. فکر می کرد من یه پسربچه ام مثل همونایی که

 دورش

 رو پر کرده بودن... همونایی که به بهونه ی دوست داشتنش

غیرتی می شدن و به مردهای دور و برش گیر می دادن. 

 همین
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مرد تصور رو نسبت به من داشت... که مشکل من با فرنام  

 !بودنشه

 من نتونستم از اون در مقابل پسرخاله ش محافظت کنم... به

 پسرخاله ش بیشتر از من اعتماد داشت... همون پسر خاله ای

 که



 آروم و آهسته خانواده ش رو متالشی و زیر پای پدرش رو

 خالی

 .می کرد

 :لبخندی تمسخرآمیز تحویلم داد و گفت

- روش من جواب نداد حق با شما بود خانوم امانی... این ... 

 بدترین

 شکست ِ این استراتژی من شما نبودی... شمایی که حاضر

 نشدی

 تن به این نقشه بدی. بدترین شکست من فرنوش بود... دوستم

 . ...داشت... آره... اما بهم اعتماد نداشت

نمی خواست از پدر فرنوش انتقام بگیرد... می خواست ازش 

 در
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 مقابل فرنام محافظت کند... در مقابل دشمنی خطرناک که در

 جلد فامیل به آن ها نزدیک می شد، اعتمادشان را جلب و

 نقشه

 هایش را اجرا می کرد. فرنوش حرف از تباه شدن زندگی و

 پدرش

 . ...می زد... بی آن که بداند مقصر واقعی چه کسی ست

می رسد که تاریکی های دور یاد حرفش افتادم... که روزی 

 و



برش جای خودش را به روشنایی می دهد. آن روز می 

 توانستم

به او اعتماد کنم... و حاال... به چشم می دیدم که نیت شومی 

 از

دوست شدن با فرنوش نداشت. وعده ی روشنایی چندان دور 

 به

 . ...نظر نمی رسید

 :کیارش از جا بلند شد و گفت

- مهره ی جدید برای خودش دست و پا پس ظاهرا فرنام یه  

 .کرده

چون نه تو می تونی منو تخلیه ی اطالعاتی کنی و نه 

 فرنوش،
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 محمد رو برای انجامش انتخاب کرده... و بهش گفته که چی؟

 گم

 شدن نامزدش تقصیر من بوده؟

 :آهسته گفت

 !که راست گفته-

خت. حاال تاریکی را در چشم هایش میقلبم در سینه فرو ری  

 دیدم... چشم هایی که دیگر نمی درخشید. می دانستم... به

 چشم



 .خودم دیده بودم... اما شنیدنش از زبان او چیز دیگری بود

احساس کردم قالب های یخ در سینه ام به روی هم سرازیر 

 می

 :شوند. زمزمه کردم

 . ...می دونم-

م که حرف زدن از آن ماجرا پوزخندی زد. فکر کرده بود

 سخت

باشد اما هیچ فکر نکرده بودم زمانی که این حرف ها را می 

 زنم

 فاصله ی کیارش با من تا این حد کم باشد... نفسی عمیق
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کشیدم. دست هایم را مشت کرد و با صدایی که بی اختیار 

 باال

 :رفته بود گفتم

- ل ها رو دیدم... فایل الناز! حرف از معدوم من اون فای

 شدنش

زده بودی. با خودم فکر کردم این که بدونم چه اتفاقی داره 

 می

افته اما دست روی دست بذارم و خبر مرگ الناز رو فردا 

 توی

 روزنامه بخونم چیزی نیست که بتونم تحملش کنم. پس به



موقع فرنوش گفتم که برای این قضیه باید کاری کنیم. اون  

 هنوز

 نمی دونستم که فرنام کیه... اعتماد بی جایی بهش کردیم و

 همراهش شدیم. من برات گفته بودم که فرنام اون شب کجاها

 رفت... می دونستم چون... خودم همراهش بودم. من دیدم که

 کجا قرار گذاشتین... که انگار توی تله افتادین و ما هم پا به

 فرار

دن... فرنام از فرصت استفاده کردگذاشتیم. دنبال مون کر . 

 پیاده
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 مون کرد و پاش روی گاز گذاشت تا ماشینی که دنبال مون

 کرده

 بود رو گم کنه. من نمی دونم با الناز چی کار کردی... نوشته

بودی که قراره معدوم شه... و سر قرار حاضر شدی... و 

 حاال

 محمد

مزدشه... و تو هم بهش کمکی برای پیدا شدنش نمیدنبال نا  

 . ...کنی

 در دل انگار التماسش می کردم که بگوید این کار برای

 محافظت

از الناز بوده... که اصال الناز خودش این را از او خواسته... 



 که

 تمامش نقشه ای بوده که از آن سردرنمی آوردم... که هیچ

 جای

دیده بودم که دستش را براینگرانی وجود ندارد... او را   

 محافظت

 .از الناز جلو آورده بود. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند

 آب
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 :دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم و گفتم

 من دیدم که اون شب اونجا بودی و می دونم که توی گم -

 شدن

من نگو توی تاریکی چیزی برایالناز نقش داشتی... پس به   

 !ترسیدن وجود نداره

 مکثی کرد... آن قدر که حس کردم کم مانده از شدت استرس

 یک بار دیگر فشارم پایین بیفتد. سرش را کج کرد و نگاه

 درخشانش را به من داد. همان لبخند شیطنت آمیز آشنا روی

 :لبش نشست و گفت

 .گاهی... شاید گاهی چیزهایی باشه-

ین همان چیزی بود که نمی خواستم بشنوم... نباید میو ا  

 ...شنیدم... پلک هایم را به هم فشردم. صدایش را می شنیدم

 صدای عمیقش راه به قفسه ی سینه ام پیدا کرد... قالب های



 یخ

 :را در هم شکست... مثل مشتی قلبم را در سینه فشرد
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- رو از گلیمش درازتر کرده بود... قبال ثابت کرده الناز پاش 

 بود

 که گزارش هاش بدترین بالییه که سر یه تشکیالت ممکنه

 ...بیاد

 آهسته پلک هایم را باز کردم... نفس در سینه حبس کردم و

 خودم را آهسته عقب کشیدم. نگاه وحشت زده ام را به او

 .دوختم

 :چشمکی زد و با لحنی موذیانه گفت

- فر باید جلوش رو می گرفت... قبل از اینکه همه چیز یه ن

 رو به

 . ...باد بده

 پلک هایم را به هم فشردم... احساس کردم تک تک ماهیچه

 های

 بدنم منقبض شد. صدای خودم را در سرم می شنیدم که بهم

نهیب می زد او را از خانه ام بیرون کنم، دیگر اسمش را 

 نیاورم

 و

... صدایی که می خواست از من همه چیز را بی خیال شوم



 در
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 . ...مقابل آن مرد دفاع کند

 دستش اما... چرا دستش را جلوی الناز گرفت؟ تا دست آن ها

 به

 او نرسد و کار را خودش یکسره کند؟ ممکن بود تمامش نقشه

 ی خودش باشد، کسی آن شب آن جا غافلگیرشان نکرده

 ...باشد

کار، کار خودش باشد تا به این ترتیب الناز به او اعتماد کند 

 و

 همراهش برود... و پا به تله ای که کیارش شمس تدارک دیده

 . ...بود بگذارد

 :آهسته گفتم

 پس... پس... کسی اونجا غافلگیرتون نکرد؟-

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 !این چیزی نیست که بتونم برات توضیحش بدم-

زم فاصله گرفت. کنار میز ایستاد و جرعه ای از نوشیدنی ا

 اش

نوشید. به سمتم چرخید و نگاه درخشانش را باری دیگر به 

 من
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 :داد. با خنده گفت

 ماجرای الناز درس عبرت خوبیه برای کسایی که هوس می-

 کنن

جزئیاتش با من در بیفتن. حیف که نمی شه در مورد 

 اطالعاتی

 !داد

 چشم هایم را باریک کردم. لب هایم را با عصبانیت بهم

 ...فشردم

 مکث کردم... به خودم گفتم ادامه نده! جوابش را نده! اما

 نتوانستم

 :جلوی خودم را بگیرم و گفتم

 داری تهدیدم می کنی؟ که اگه مهره ی سرسپرده ی تو-

 نباشم

؟به آخر و عاقبت الناز دچار می شم  

یک شانه اش را باال انداخت و بی اختیار با خودم فکر کردم 

 که

 کتفش بعد از ماجرای آن شب آسیب دیده بود. آسیب دیدگی
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 اش هم فیلم بود؟ بعید می دانستم... نمی دانم چرا ته دلم

 ایمان

 داشتم که کیارش شمس به هیچ وجه خودخواسته به بدنش



سیب نمی رساند... مگر آسیب دیدگی دستش او را به اینآ  

 جنون

 دچار نکرده بود؟ چنین مردی با دست های خودش زخمی

 جدید

 به روی تنش ایجاد نمی کرد... ماجرای آن شب ساده نبود و

 . ...کیارش هم قصد نداشت در موردش حرفی بزند

کیارش شروع به صحبت کرد و باعث شد رشته ی افکارم را 

 گم

 :کنم

 تو پتانسیل اینو داری که یه آدم دردسر ساز باشی. من این-

 ...پتانسیل رو توی الناز دیدم و در موردش اشتباه نکرده بودم

 اما

 تو... تو برخالف الناز دنبال دردسر نیستی... سرت برای این

 چیزها
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می دونی که درد نمی کنه. دختر باهوشی هستی و خودت  

 !حواست باید به کارهات باشه

 خنده ای عصبی سر دادم. سرم را به طرفین تکان دادم و از

 جایم

 :بلند شدم. گفتم

 این طوری با من حرف نزن! منو بچه فرض کردی؟-



 :جمالتش را تکرار کردم

 . ...تو دختر باهوشی هستی و می دونی نباید با من در بیفتی-

 پوزخندی زدم. نگاهم را

 :مستقیم به چشم هایش دوختم و گفتم

 اگه می خوای تهدیدم کنی مرد باش! توی صورتم نگاه کن و-

حرفت رو بزن... تهدیدت رو بکن و بعدش هم می تونی 

 .بری

 !حرف هام باهات تموم شده

 یک لحظه چشم هایش گشاد شد... گفتم االن است که لیوان را

ا به سرعت روی میز بگذارد و در گوشم بخواباند... ام

 خودش را
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 :جمع و جور کرد و گفت

 !حواست به خودت و حرفات باشه خانوم امانی-

لیوان را طبق پیشبینی ام روی میز گذاشت و یک بار دیگر 

 رو

 به

 من کرد که هنوز با دست های مشت شده در برابرش ایستاده

ام درست از آب درنیامدبودم. خوشبختانه باقی پیش بینی  . 

 :گفت

 همون روز که اطالعات فرنام رو بهم دادی فهمیدم که اون-



 شب

 نقشی توی این ماجرا داشتی. منتظر بودم ببینم هیچ وقت ازش

حرف می زنی یا نه... یکی از دالیلی که برای خودم داشتم 

 که

هیچ وقت به طور صد در صد بهت اعتماد نکنم همین بود... 

 اما

اعتراف کنم برام جای تحسین داره... که نگفتی... باید 

 ...نگفتی

 و

زمانی ازش حرف زدی که اطالعاتی برای لو دادن داشتی. 

 یه بار
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 !دیگه معامله کردی

 :چشمکی زد و ادامه داد

 تحسین آمیزه خانوم امانی... تو به عنوان یه آدمی که هیچ-

ز کار ما نداری خیلی خوب متوجه قضیه سررشته ای ا

 ...هستی

خیلی زود یاد می گیری... در واقع... به طرز نگران کننده 

 ای

 زود

 !یاد می گیری



 :انگشتش را به حالت تهدیدآمیزی برایم تکان داد و گفت

 اگه هر وقت دیگه ای با دست خالی و بدون چیزی برای-

 معامله

 .می اومدی ماجرا فرق می کرد

را با صدا بیرون دادم. قلبم کمی آرام گرفت... اشتباهنفسم   

 نکرده

 بودم. بهترین زمان همین بود... چرا که روش این دو نفر این

 !بود
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احساس کردم باری از دوشم برداشته شد. حاال او همه چیز 

 را

 در

که نبایدمورد آن شب می دانست و من... من هم می دانستم   

 به

 او اعتماد کنم! که او مردی ست که باعث و بانی گم شدن، یا

 شاید... سر به نیست شدن الناز است! آب دهانم را به زحمت

 فرو

 ...دادم اما چیزی نگفتم. سعی کردم محکم سر جایم بایستم

 هنوز

 .به او احتیاج داشتم و هیچ قصد نداشتم که به او پشت کنم

د داشته باشم که از این ماجرا جان سالمهنوز می توانستم امی  



 به

 . ...در ببرم اما الناز

 قلبم در سینه فشرده شد. با خودم فکر کردم این بار هم دیر

 متوجه شدم... این بار هم دیر رسیدم... این بار هم... نتوانستم

 . ...کاری کنم
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رابرم ایستاده بود! اما نه می می دانستم مقصر کیست... در ب

 شد

 ثابتش کرد و نه ممکن بود که شخصا به حسابش برسم. تمام

توانم را به کار بردم که یک بار دیگر ماجرای ریحانه تکرار 

 نشود

اما... شکست خوردم. این بار از نه از یک آدم روان پریش 

 مثل

 امیربهادر... بلکه از مرد قدرتمند و بانفوذی چون کیارش

مسش ... 

 ک .

 :یارش لبخندی زد و گفت

 انتخاب یه جاسوس دیگه برای تو خبر خوشحال کننده ای-

 محسوب می شه... چه اون شخص محمد باشه، چه نباشه! به

 این

معنیه که فرنام مهره ی به درد بخور دیگه ای داره و به 



 زودی

 تو

 رو بی خیال می شه. می تونی به همون زندگی که دوستش

 داری
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 .برگردی

 :سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم و زیرلب گفتم

 . ...می دونم ولی-

 ...در دل ادامه دادم که این موضوع باعث آرامش خاطرم نشد

باعث نگرانی ام شد... اما آن را به زبان نیاوردم چرا که 

 خودم

 هم

بی اهمیت بودن علتش را نمی دانستم. دستم را به نشانه ی  

 :موضوع در هوا تکان دادم و گفتم

 !بگذریم-

 :قدمی به سمت عقب برداشت و گفت

 .بهتره دیگه برم. فکر می کنم که... دیگه حرفی نمونده باشه-

 درسته؟

و نگاهی عجیب بهم انداخت. انگار بخواهد با زبان بی زبانی 

 بهم

و در بگوید که هرچه می دانم و نمی دانم را باید همین جا  



 همین
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لحظه به زبان بیاورم اما من ساکت ماندم... او نمی دانست 

 فرنام

از امیربهادر چه ها می داند و وسوسه ی به دام انداختن او 

 را

 گاه

 و بی گاه به جانم می اندازد. نمی دانست من از گذشته اش

 خبر

زندگی اش را زیر و رو دارم... از آن زخم روی دستش که 

 کرده

بود اما هیچ نگفتم... حق با او بود... یاد گرفته بودم... روزی 

 همه

 چیز را به زبان می آوردم که چیزی برای ارائه دادن داشته

 باشم

 . ...و آن روز... هنوز سر نرسیده بود

 :پس سری تکان دادم و گفتم

 نه. چه حرف دیگه ای ممکنه مونده باشه؟-

سمت سالن برود که مکث کرد... لحظه ای انگار  خواست به

 به

 شک افتاد. نیم نگاهی بهم کرد و بعد... به سمتم چرخید. دست



 :هایش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت
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 .می خوام یه چیزی رو صادقانه بهت بگم-

م. نگاهشدست به سینه ایستادم و نشان دادم که گوش می کن  

 :را لحظه ای به زمین داد و بعد گفت

 . ...فکر نمی کردم هیچ وقت به زبون بیارمش اما-

 دستی به چانه اش کشید. مکثی طوالنی کرد و بعد... گامی به

 :سمتم برداشت و گفت

 گاهی با خودم فکر می کنم اگه برمی گشتم به شب تولد-

 فرنوش

بعد شنیدن حرفچی کار می کردم. توی تراس یه بار دیگه   

 های

 دوستت اعالم وجود می کردم؟ با اون حرفام سر به سرت می

 ذاشتم؟ یا توی تاریکی می موندم و نمی ذاشتم بفهمی که منم

 حرفای دوستت رو شنیدم؟

نفسی عمیق کشیدم. با به یاد آوردن خاطره ی آن شب یک 

 بار

 دیگر قلبم در سینه به تپش درآمد. کیارش لبخندی زد. گام
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 :کوتاه دیگری به سمتم برداشت و گفت

 قاعدتا باید بگم که اگه می دونستم اون حرفام این طوری-



دردسرساز می شه چیزی نمی گفتم... توی تاریکی می 

 .موندم

قطعا باعث می شد تو از این ماجراها دور بمونی اما... از 

 طرف

آشنا نمی شدیمدیگه اون وقت دیگه با هم  ... . 

 احساس کردم قلبم در سینه جا به جا شد و بعد... لبخندی

 ...زدم

 لبخندم به خنده تبدیل شد... آهسته و بعد... اوج گرفت. به

 خودم

 نهیب زدم که شراره نکن! بهش برمی خورد و تو دلت نمی

 خواهد

 آن روی کیارش شمس را ببینی اما دست خودم نبود. سری

 تکان

عی کردم به خودم مسلط شوم. با صدایی که هنوزدادم و س  

 خنده

 :در آن موج می زد گفتم
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راستش رو بخوای... اصال فکر نمی کردم آشنا شدن و -

 نشدن با

 . ...من ممکنه ذره ای اهمیت داشته باشه

 لب هایم دوباره به لبخند کش آمد. ناخن هایم را کف دستم



 فرو

 بردم تا شاید حداقل درد جلوی خنده ام را بگیرد اما در نگاه

 کیارش نه آن حس خشم و مبارزه بود... نه تحقیرشدگی و

 .رنجش... در عوض به خنده ام لبخندی کمرنگ زد

 :زمزمه کرد

 . ...چرا... مهمه-

 .خشک شدم... انگار دچار برق گرفتگی شده باشم

کث وسری برایم تکان داد و بعد بی هیچ م  

تردیدی به سمت سالن رفت. کتش را برداشت و پیش از آن 

 که

 فرصت کنم قدمی به ستمش بردارم یا جوابی بدهم از خانه

 بیرون

 .زد
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 .سر جایم باقی ماندم

 نگاهم را به در خانه

 که بسته شده بود دادم. با خودم فکر کردم چیزی بین ما تغییر

... همان طور که ته دلم می دانستم کیارش به بدنکرده  

 خودش

 آسیب نمی رساند، بی آن که دلیل واضحی برای این باورم

 داشته



باشم، می دانستم که این کار، کاری نیست که بارها و بارها 

 در

 . ...زندگی اش انجام داده باشد

****** 

فراموش نکرده بودم... اتفاقا حواسم خیلی خوب جمع بود! 

رمس  

را در گوشی موبایلم فرو برده و نام ماهان شمس را جست 

 جو

 می کردم. بعد از اتفاقات شب قبل عزمم را جزم کرده بودم تا

بهتر او را بشناسم. برخالف کیارش شمس که هیچ اثری از 

 آن

 در فضای مجازی پیدا نمی شد ماهان شمس چندان هم
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نبود... اکانت فیس بوکی با سیصد نفر دوست و آشنا ناشناخته  

 داشت. نگاهی دقیق به پروفایل لینکدینش انداختم... باید

 اعتراف

 می کردم که عکسش جدی و جذاب به نظر می رسید. چشم

 هایش در آن عکس هم درخشان بود. صفحه را باال و پایین

 کردم... رشته ی تحصیلی اش همان طور که پیش بینی می

ردمک  

 نرم افزار بود. متوجه شدم که لیسانسش را در دانشگاه علم و



 ...صنعت تمام کرده و فوق لیسانسش را در دانشگاه شریف

 زیرلب

 گفتم و بیشتر روی گوشی خم شدم. می توانستم"لعنتی"

 حدس

 بزنم که هرچه قدر در رینگ موفق تر می شد بهتر نقش آن

 پسر

ه اش بازی می کرد،مودب و حرف گوش کن را برای خانواد  

 موفق
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تر می شد چرا که انگیزه ای قوی داشت، اشتیاق! حتی با 

 نگاه

 کردن به پروفایلش هم آن شور و هیجان را در سینه ام حس

 می

کردم... آن چه او را روز به روز به موفقیت نزدیک تر می 

 کرد و

 .ناگهان... موجب سقوطش شد

ی کشیدم. حاال می دانستم چرا اثری از کیارش در فضایآه  

 ...مجازی پیدا نکرده بودم. هیچ دلیل پیچیده و عجیبی نداشت

 دو اسم داشت... یک اسم رسمی که پدرش با آن صدایش می

کرد و یک اسم غیر رسمی که مادرش آن را ترجیح می داد. 

 دو



تر اسمه بودنش داشتن دو زندگی موازی را برایش راحت 

 کرده

 را ترجیح می "کیارش"بود... اما به نظر می رسید خودش 

 ...دهد

 دوستان خانوادگی اش مثل فرنوش و محمد هم او را با همین

 .نام صدا می زدند
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 دستی به چانه ام کشیدم. گاهی سوال هایی که ذهن مان را

 مدت

ساده ای دارند... و مسئله  ها به خود مشغول می کنند جواب

 ی

 نام کیارش هم از این قاعده مستثنی نبود. باید اعتراف می

 کردم

که حتی اگر دو اسمه نبود هم اطالعات خاصی از او در 

 اینترنت

 یافت نمی شد. همان کسی بود که قبل از پا گذاشتن به تراس

فکر می کردم باشد... مدیر عامل یک شرکت با چهره ای 

 جذاب

اهی مرموز... و آن چه که در مورد او مخفی مانده بودو نگ  

 چیزی

 .نبود که در اینترنت به راحتی جست جو شود



اما تراس... گفته بود که پشیمان نیست... که اگر آن حرف ها 

 را

 ...نمی زد هیچ وقت آشنا نمی شدیم

سرم را تکان دادم تا این افکار را از ذهنم دور کنم. در 

 عوض

احیل دادم که پیشخدمت را حسابی معطل کردهنگاهم را به ر  
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 بود. انگشتش را روی ستون نوشیدنی های خنک می کشید و

پیشخدمت دانه به دانه توضیح می داد... راحیل سری به 

 نشانه

 .ی فهمیدن تکان می داد و بعد مورد بعدی را می پرسید

 عاقبت

یه اش را به صندلی چوبی داد. به یک موکا سفارش و تک

 قیافه

 یپ ی

 شخدمت می آمد که ناسزاهای بدی در دلش به راحیل داده

 :باشد. با دور شدن پیشخدمت نگاهم را به راحیل دادم و گفتم

تویی که می خوای موکا سفارش بدی برای چی طرف رو -

 این

 قدر معطل نوشیدنی سرد کردی؟

نداخت و گفتراحیل با بی تفاوتی شانه باال ا : 



 .اسماش عجیب غریب بود. می خواستم بدونم چی به چیه-

 :یاشار که رو به روی من نشسته بود با اخمی غلیظ گفت

آهان! برای روزی که مهدی رو بیاری اینجا! می خوای -

 قشنگ

 !به منو مسلط باشی
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ه اش کردراحیل برای یاشار شکلکی درآورد و مسخر : 

 آره! چون نقشه ام اینه که با تبحرم در کشف آیتم های عجیب-

 !و غریب منو ی کافی شاپ ها تحت تاثیرش قرار بدم

 :نگاهش را بین هر سه نفرمان گرداند و با جدیت گفت

 این دفعه قرار نیست از این خبرها باشه که بیاد دور و بر-

 دانشگاه

ه سر سوسکی به منو توی این کافه شاپ های دانشجویی ی  

 بزنه

 و دو نفر آشنا هم ببیننمون. تا خودش رو ثابت نکنه این قضیه

 .از طرف من مسکوت می مونه

 :آرمین اشاره ای به ما دو نفر کرد و گفت

 شما دو نفر دقیقا توی اون مهمونی چی کار کردین که تو با-

 مهدی یه بار دیگه جیک تو جیک شدی و تو ام با کیارش

 شمس

ی خونه؟برگشت  
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 گوشی موبایلم را روی میز رها کردم. اخمی کردم و

 :گفتم

 .فقط می خواستیم یه قهوه ای چیزی بخوریم و حرف بزنیم -

 راحیل دستی زیر چانه زد. با حالتی نمایشی چشم هایش را

 تنگ

 :کرد و نگاهش را به سقف داد. آهسته گفت

- . دو تا لیوان کاپوچینو و شکالت لیندور هم آره... آره..

 روی میز

 .بود

 :آرمین با بدجنسی گفت

 همونی که نمی ذاشتی بخوریمش و می گفتی برای مهمون-

 خاصه؟

 :راحیل کمی صدایش را باالتر برد و گفت

 فقط نمی دونم چه اتفاقی افتاد که قهوه خوردن شون نصفه-

ها نیمه پر بود... فکر  نیمه موند... منظورم اینه که... لیوان

 کن
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 !شراره یه خوردنی رو نصفه بذاره

 یاشار و آرمین از خنده روی میز خم شدند. نگاهی معذب به

کسانی که از میزهای کناری با تعجب به خنده ی بلند آرمین 



 و

 یاشار نگاه می کردند انداختم. مشتی به بازوی راحیل زدم و

 :گفتم

 چرا چرت و پرت می گی؟-

راحیل ابرو باال انداخت و آهسته خندید. یاشار رو به من کرد 

 و

 :گفت

 من که از اول گفتم شمس مورد مناسبیه... خیلی خوبه که-

 .باالخره راضی شدی... هرچند... اون طرف قضیه جور نشد

 :آرمین با حالتی گیج و ویج گفت

 کدوم ور قضیه؟-

نیم نگاهی بهم کردیم. می دانستیم منظورشاما من و راحیل   

 فرنوش است... زمانی این نقشه را کشیده بود که من را به

 کیارش
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 برساند و خودش فرنوش را تصاحب کند. روی میز به سمت

 یاشار

 :خم شدم و گفتم

- مراستش... مامان فرنوش رو که دیدم به نظرم اومد خیلی ه  

 مورد مناسبی برای تو نبود. به سیستم خانواده ی تو نمی

 .خورد



مادرش که بدجوری از دماغ فیل افتاده بود. در عوض مامان 

 تو

 خیلی راحت و صمیمیه... خیلی خانواده ی خون گرم و خوبی

 .داری

 راحیل که متوجه هدف من شده بود اشاره ای به قد و باالی

 :یاشار کرد و گفت

- ا هم همچین بد نیستقیافه ت این ! 

 پلک هایم را چند لحظه روی هم گذاشتم... به نظر نمی رسید

 :راحیل بتواند خیلی خوب به یاشار اعتماد به نفس بدهد. گفتم
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 آره... خدایی تو جزو پسرهای پر طرفدار دانشکده بودی. به-

 نظرم

قعیت هات رو به فنا دادیتمام این مدت به خاطر فرنوش مو . 

 یاشار که با حالتی عصبی گوشی موبایلش را روی میز می

 چرخاند

 :فقط نگاهم کرد. تکیه به پشتی صندلی دادم و گفتم

 فقط یه مقدار مشکل رفتاری داری. منظورم به این اضافه-

 کاری

هاته! اگه این اخالقت رو اصالح می کردی خیلی خوب می 

 !شد

ت پیدا می شدموردهای خوبی برا . 



 :آرمین با طلب کاری نگاهی به من و راحیل کرد و گفت

 شما دو تا هم که یه دوست درست و حسابی ندارین معرفی-

 .کنین

 :راحیل با بداخالقی گفت

 این همه آدم! شما دو تا صاف باید بیاین سراغ دوستای ما و-
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رو داریم جلوی دوستامون! پس فردابدبخت شون کنین؟ ما آب  

 می یان می گن این دو تا کی بودن دستشون رو توی

 دست ما گذاشتین؟

 :آرمین بی توجه به راحیل رو به من کرد و گفت

اون دوستت بود که توی مهمونی تولد فرنوش دیدیم... -

 !پریسا

 ضربان قلبم در سینه باال رفت... او می گفت پریسا و من می

انه... روی صندلی جا به جا شدم و به خودمشنیدم ریح  

 یادآوری

 :کردم که همه چیز مرتب است. گفتم

 .اون که گفتین دوست داره. پس بی خیالش شین-

 :آرمین دستش را در هوا تکان داد و گفت

دروغ گفته بود! خودم آمارش رو دراوردم. احتماال می -

 خواسته

ی و یاشار رومحتاطانه رفتار کنه. نمی شه باهاش حرف بزن  



 معرفی

 کنی؟
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 یاشار همچنان گوشی موبایلش را روی میز می چرخاند و به

 نظر

 می رسید تسلیم سرنوشت شده باشد! یا دست کم حال و

 حوصله

 ی دستکاری آن را نداشته باشد. یک بار دیگر با حالتی معذب

 :روی صندلی جا به جا شدم و گفتم

دختر خوبیه ولی... نمی دونم... آرمین من تا حاال از این -

 کارا

 نکردم! بعدشم اگه یاشاره که دو روز دیگه با یکی دیگه آشنا

 می

شه و دختره بعدا از من شاکی می شه که چرا همچین کسی 

 رو

 !بهم معرفی کردی

 :آرمین محکم به شانه ی یاشار زد و گفت

- نظارت ویژه می کنمنه این قول می ده آدم باشه! منم  . 

 متوجه بودم که آرمین تالش می کند دوستش را از فرو رفتن

 در
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 منجالبی به نام دوستی با فرنوش نجات دهد. یاشار کمی

 افسرده

 به نظر می رسید و آرمین هم مسلما هرکاری می کرد تا حال

 او

که دست روی گزینه یرا بهتر کند... اما مشکل این بود   

 مناسبی

 :نگذاشته بود! آرمین گفت

 با این دوستت چه مشکلی داری دقیقا؟-

 آهی کشیدم. دستم را به نشانه ی مهم مسئله در هوا تکان

 دادم

 :و گفتم

 ولش کن... چیز مهمی نیست... فقط... یه کم دهن لقه. نمی-

 .دونه دهنش رو کجا باز کنه و کجا ببنده

تر شد. گفت اخم یاشار غلیظ : 

 چه غلطی تو دوران نوجوانیت کردی که پریسا نباید لوش-

 بده؟
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 می ترسی با ما دوست بشه و اسرارت رو فاش کنه؟

 لب هایم را بهم فشردم. با خودم فکر کردم دقیقا! اما بعد از

 مکثی

 :کوتاه گفتم



- ولی اخالق پریسا من اسرار خاصی برای فاش شدن ندارم  

 .آزاردهنده ست

 :آرمین رو به یاشار گفت

 . ...انگار جدا می ترسه لو بره-

وقت بدی را برای سر به سر گذاشتن انتخاب کرده بودند. 

 دست

 :هایم را زیر میز مشت کردم و با عصبانیت گفتم

 می گم راز خاصی ندارم! آخه من چه راز خاصی از دوران-

ه باشم که به خاطرش تا این حدنوجوانیم می تونم داشت  

 محافظه

 کارانه رفتار کنم؟
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 آرمین و یاشار نگاهی به هم انداختند و چیزی نگفتند. در

 همین

 موقع پیشخدمت سفارش هایمان را آورد. در دل خدا را بابت

 این

 اتفاق شکر کردم. وقتی فنجان کاپوچینوم را جلو کشیدم

رخالفب  

 :انتظارم آرمین بحث را ادامه داد و گفت

 ترم اول عجیب غریب بودی. همه اینو توی دانشگاه می-

دونستن. نه به خاطر این خرخونی ذاتیت ها... نه... یه 



 جوری

 انگار

 . ...یه دیوار دور و بر خودت کشیده بودی. یه چیزی بود

الدستی به پیشانی ام کشیدم. راحیل که متوجه شده بود ح  

 :درستی ندارم رو به آن دو نفر گفت

 !شاید نخواد به شما دو تا سیبیل چیزی بگه-

 :دستم را پایین انداختم. با لحنی قاطع گفتم
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آره... یه چیزی بود ولی مربوط به من نبود! مربوط به -

 دوست

ورد مشترک من و پریسا بود. اگه پریسا نمی تونه در م

 رازهای

 یه

 نفر سوم دهنش رو ببنده من می تونم. پس دیگه نشنوم در این

 !مورد با من حرفی بزنین

 .با رضایت نگاه از قیافه های متعجب یاشار و آرمین گرفتم

 نوشیدنی ام را برداشتم و آن را مزه مزه کردم. کامال متوجه

 شدم

که یاشار و آرمین نگاهی مشکوک رد و بدل کردند. می 

نستمدا  

 که حاال به جز شمس باید حواسم به دوستانم هم باشد! ماجرا



 کنجکاوشان کرده بود و من فقط می توانستم خدا را شکر کنم

 که پریسا روی خوشی به آن دو نفر نشان نداده بود. گوشی ام

 روی میز لرزید و رشته افکارم را گم کردم. با دیدن پیغام

 کیارش
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 ذخیره "شمس"که اسمش را بی هیچ حرف پس و پیشی 

 کرده

 :بودم قلبم در سینه جا به جا شد. برایم نوشته بود

 !فردا یادت نره... برات برنامه ی ویژه دارم-

با عصبانیت گوشی را پایین آوردم. فقط آدم مریضی مثل او 

 می

ا توانست اولین روز کاری را این طور یادآوری و ته دلم ر

 خالی

 کند... برنامه ی ویژه! همان لحظه هم می دانستم انتقام آن

 خنده

ی بی جا را ازم می گیرد. نگاهم را به لیوان نوشیدنی ام 

 دوختم

 و با خودم فکر کردم فردا وارد مرحله ی جدیدی از زندگی ام

 می

 . ...شوم

 پایان فصل دوم



********* 

ام که به رشته ی وقتی مادرم فهمید که کار جدیدی پیدا کرده  
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 تحصیلی سابقم هم مربوط است هیجان زده شد. صادقانه گفته

 بود که شغل دانشجویی سابقم فقط من را عقب می انداخت و

 انجام دادنش هم هیچ ضرورتی نداشت چرا که آن ها کامال

 حاضر

د... البته بودند که هرچه می خواهم در اختیارم قرار دهن

 هنوز

 هم نوشتن مقاالت آی اس آی را قبول می کردم. نوشتن شان

چندان زمان نمی برد و پول خوبی هم در این کار بود. 

 مطمئن

 بودم بین کارهای دیگرم به این کار هم می رسم اما مادرم

 مهلت

مطرح کردن این قضیه را نداد و سریعا پرسید که چرا مثل 

 پسر

"دایی ام پیگیر  اسکول سامر  در یک کشور اروپایی نبودم و"

 وقتم

 را تلف کرده ام؟

هیچ وقت نفهمیدم از نظر او از چه کسی و از چی عقب 

 بودم؟



چرا از نظرش وقتم را تلف می کردم؟ مگر در انتهای بیست 

 و
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 چهار سالگی، سی سالگی و یا چهل سالگی چیزی به نام

 آخرین"

لت برایمه وجود داشت؟ بارها برایش گفتم که هر کدام  " ...

 از

ما در زندگی شرایط، اهداف و آرزوهای مخصوص به 

 خودمان را

 داریم و مقایسه کردن خودمان با دیگران اساسا کار بیهوده ای

ست... هر کدام از ما در زندگی دستاوردهای خاص خودمان 

 را

ا به سادگی جوابداریم و مسیر خودمان را طی می کنیم ام  

 داده

 بود که با این حرف ها خودم را توجیه نکنم و کمی از

 دخترخاله

 .هایم یاد بگیرم

 وقتی تماس را قطع کردم یاشار از آینه ی ماشین به صورت

 پکرم

 مامانت در جریان نیست که تو بچه"خندیده و گفته بود 

 خرخون



ر منو من فقط سری تکان داده بودم. برای ماد "دانشگاهی؟  
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 هیچ چیز کافی نبود... نه دانشگاهی که در آن درس می

 ...خواندم

 نه معدلم و نه موفقیت های تحصیلی ام... گاهی به نظرم می

 ...رسید که تاوان پس می دهم! تاوان بدموقع به دنیا آمدنم را

 که

نست آن طور کهدست و بالش را با به دنیا آمدنم بستم، نتوا  

برنامه ریزی کرده بود ادامه تحصیل بدهد و دکترایش را 

 بگیرد

 و

 پدرم هم او را برای تنها گذاشتن من و درس خواندن حمایت

 !نکرده بود... حاال من باید تمامش را جبران می کردم

از مزایای صحبت کردن با مادرم این بود که ناگهان دو 

 میلیون

ان بدهد برای انجام این کار تشویقپول به حسابم ریخت تا نش  

 و

 حمایتم می کند. با این که به چشم بهم زدنی می توانستم آن

پول را خرج کنم کمی دلگرم شدم. باید پیش خودم اعتراف 

 می
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 کردم که همیشه آدم پرخرجی بودم و هیچ وقت یاد نگرفتم

یک دانشجو تنظیم کنم. در  هزینه ی زندگی ام را در حد

 عوض

بیشتر و بیشتر کار می کردم تا هزینه هایم را تامین کنم و 

 حاال

 شغل بی درآمدی که کیارش شمس پیشنهادش را داده بود

 کمی

نگرانم می کرد... که البته در برابر نگرانی اصلی ام هیچ 

 ...بود

 !همان برنامه ی ویژه ای که برایم در نظر گرفته بود

ود به شرکت نگاهی به دور و برم کردم. این بار تمام با ور

 درها

 بسته بود اما صدای خنده ی دو مرد از نزدیک ترین اتاق به

 گوش

 می رسید. کنار میز ساناز متوقف شدم. با دیدنم خنده کنان

 میز

را دور زد و صمیمانه دستش را روی شانه ام گذاشت. به 

 سمت

یم توضیح داد که کیارشمبل های آبی رنگ هدایتم کرد و برا  
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 خواسته اول من را ببیند و بعد کارم را شروع کنم. به این



 ترتیب

 روی مبل نشستم و منتظر ماندم. سعی کردم تا جای ممکن

 آرام

 به نظر برسم. نه سرم را به گوشی موبایلم گرم کردم، نه با

 دست

بل فرو رفتم و نه دست و پایم را های به هم گره خورده در م

 با

حرکاتی عصبی تکان دادم اما ذهنم فقط حول یک موضوع 

 می

 چرخید... که تا کی باید این نقش را بازی کنم؟

 طولی نکشید که ساناز صدایم زد. کیفم را برداشتم و با قلبی

 بی

 .قرار وارد اتاق کیارش شدم

ه و چانهپشت میز نشسته، یک دستش را روی میز ستون کرد  

اش را به آن تکیه داده بود. این بار کت به تن نداشت و سر تا 

 پا

 مشکی پوشیده بود. برخالف بار پیش از صورتش چیزی جز
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 تمرکز در کارش را نمی شد خواند. در را پشت سرم بستم اما

کر کردمنگاهش را از مانیتور نگرفت. جلو رفتم و با خودم ف  

کیارش اهل این کارها نیست... که بابت برخوردم در خانه 



 این

طور با کم محلی تالفی کند. در همین فکرها بودم که سرش 

 به

 سمتم چرخید. لبخندی شیطنت آمیز تحویلم داد... خودش هم

 .نمی دانست این لبخندش تا چه حد خیالم را راحت کرده

و هیچ الزم نیستاحساس کردم همه چیز بین ما مرتب است   

که در مورد اتفاقات آن شب هم حرف بزنیم. به یکی از مبل 

 ها

 :اشاره ای کرد و گفت

 .خوش اومدی-

و از پشت میز بلند شد. میز را دور زد و به آن تکیه داد. 

 نشستم

و نگاهی به دور و برم کردم. با آن حالتی که دست به سینه 

 به

کارمند و مدیر شبیهمیز تکیه داده بود ارتباطمان به جای   

 بازجو
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و متهم به نظر می رسید. در صورتش اما هیچ چیز غریبی 

 به

چشم نمی خورد... نه اخم بی جایی... نه نگاه دلخوری... 

 روی



 مبل

 جا به جا شدم و سعی کردم به خودم استرس ندهم. کیارش

 :گفت

- رو شروع می کنیم. توصیه ت پس آماده ای! از امروز کار 

 رو به

 .بچه ها کردم... خودمم بهت سر می زنم

 :سری تکان دادم. کوتاه و مودبانه گفتم

 !ممنونم-

 یک تای ابرویش را با تعجب باال داد. نگاه درخشانش را به

 صورتم

 :دوخت و با خنده گفت

 !چه مودب-

 :یادآوری کردم

- اشیم دیگه، قراره یه ارتباط کاری و حرفه ای داشته ب

 درسته؟
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 :سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت

درسته... ولی من با محیط های رسمی راحت نیستم. به -

 نظرم

 محیط خسته کننده انگیزه و اشتیاق بقیه رو هم برای کار

 کردن



 کم می کنه. دلم نمی خواد کسی از اینکه صبح به صبح بلند

هش  

 و بیاد اینجا ناراحت باشه، در عوض دوست دارم ببینم که به

 اینجا

به چشم محلی نگاه می کنن که می تونن کار مورد عالقه 

 شون

 رو انجام بدن، دوستاشون رو ببینن. بهت که گفته بودم... اگه

 . ...قراره کاری رو برای مدتی طوالنی انجام بدی

 :حرفش را ادامه دادم

- کنم که ازش لذت ببرم... بله... گفته بودین باید راهی پیدا 

 ولی

من قرار نیست این کار رو برای مدتی طوالنی انجام بدم. 

 شما

 که
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 .می دونین من تغییر رشته دادم و دیگه کارم این نیست

 سرش را به نشانه ی رد حرفم تکان داد. خوشبختانه تکیه اش

 را

داشت و مبل رو به رویم را اشغال کرد. گفتاز میز بر : 

 .بذار یه چیزی رو به عنوان یه دوست بهت بگم-

 ...ناخواسته لبخندی زدم. چه واژه ی خوبی انتخاب کرده بود



 دوست... با دیدن لبخندم روی لب های او هم لبخندی کمرنگ

 :نشست و ادامه داد

- اراین حرف رو هیچ وقت توی محل کارت نزن! که من قر  

 نیست

 زیاد اینجا بمونم... تو نمی دونی زندگی چطور پیش می ره و

 چه

 اتفاق هایی می افته. سعی کن گزینه های خوبت رو همیشه

داشته باشی و با خیال اینکه زندگی اون طور که من می 

 خوام

 پیش می ره موقعیت هات رو خراب نکن. شاید باورش سخت
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باشه اما تاسیس شرکت، اینجا کار کردن و این شغل هیچ 

 وقت

جزوی از برنامه های من نبوده. وقتی سن تو بودم هرجایی 

 می

 . ...تونستم خودم رو تصور کنم جز اینجا

نه... خودش را هرجایی تصور نمی کرد... او یک عشق 

 داشت و

خودش را هم آن جا تصور می کرد! چیزی که تصورش را 

 نمی

این بود که برای همیشه او را از عشقش محروم کنند کرد . 



 :گفت

می دونم تغییر رشته دادی ولی کارت رو خوب یاد بگیر. -

 کی

 . ...می دونه... شاید یه روز بهش احتیاج پیدا کردی. شاید

 :چشمکی زد و با خنده ادامه داد

 !شاید موندگار شدی-

 :لبم را به شوخی گزیدم و با خنده گفتم

- نهخدا نک ! 

 خنده کنان به پشتی مبل تکیه داد. نگاهی معنی دار بهم کرد و

 :گفت
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 .البته باید ببینیم روز اول رو دووم می یاری یا نه-

 و با بدجنسی لبخندی بهم زد. لحظه ای مکث کرد و بعد از

 :جایش بلند شد. تماسی با ساناز گرفت و رو به من گفت

- ر اتفاقی افتاد یادت باشه که خودت انتخاب کردی توی چهه  

 .بخشی کار کنی

 اخم کردم. منظورش چی بود؟ در همین موقع در دفتر باز و

 ...آخرین کسی که انتظار داشتم در دنیا ببینم وارد شد... امین

. 

 با کف دست محکم به پیشانی ام کوبیدم. او اینجا چه غلطی

 می



ودم بخش را انتخاب کرده ام... یعنیکرد؟ کیارش گفته بود خ  

 ...من... ناخواسته انتخاب کرده بودم که با امین همکار شوم

 آهی

 !کشیدم. این دیگر اوج بدشانسی بود

 امین برای چند لحظه خیره نگاهم کرد. نه سالم کردیم و نه

 سری برای هم تکان دادیم... فقط با نگاه مان برای هم خط و
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 نشان کشیدیم. نفسش را با حرص بیرون داد و همان طور که

 فکش را بهم می سابید نگاهش را به کیارش داد. کیارش با

 خنده

 :نگاهی به ما دو نفر کرد و گفت

 .خانوم امانی... آموزش شما به عهده ی امین ه-

 :کنترلم را از دست دادم و با لحنی تند گفتم

 شوخیه دیگه؟-

ارش یک بار دیگر روی صندلی اش جا گرفت. به پهنایکی  

 صورتش خندید... ظاهرا از قرار دادن من و امین در این

 موقعیت

 حسابی سر ذوق آمده بود. دستش را روی کیبورد گذاشت و

 :گفت

 .نه... من با مسائل کاری اصال شوخی ندارم-

رامین دست به سینه ایستاد و سرش را پایین انداخت... اما زی  



 .چشمی نگاه های خشمگینی نثار کیارش می کرد
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 :کیارش نگاهش را به ما دو نفر داد و گفت

تمرین خوبی برای هر دو نفرتون می شه... که یاد بگیرین -

 با

 !وجود اختالف های بچه گانه تون توی یه جبهه کار کنین

از کردم و بعد... بستم. لب دهانم را برای جوابی تند و تیز ب

 هایم

 را به هم فشردم. منظورش از یک جبهه چی بود؟ مسلما

منظورش به کار کردن در شرکت نبود. کامال واضح بود که 

 در

مورد امپراطوری اطالعاتش صحبت می کند... می خواست 

 من

 و

 امین را به این ترتیب متحد کند؟ قرار ما این بود که این شغل

د تا خودم را از این ماجرا کنار بکشم. آن قدر به من کمک کن

 از

 اطالعات محمد خوشش آمده بود که حاال خیال همکاری مان

 را

در سرمی پروراند؟ برای همین حرف از ماندگار شدن می 

 زد؟



 :چشم هایم را تنگ کردم و رو به کیارش گفتم

 توی شرکت شما مگه چند تا جبهه وجود داره؟-
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 نگاهش را به من داد. با این سوالم انگار بی اختیار لبخندی

 روی

 :لبش نشست. نگاهی معنی دار بهش کردم و گفتم

احیانا فراموش نشده که من برای کدوم تشکیالت تون -

 رزومه

 فرستادم، شده؟

کیارش سری تکان داد و طوری نگاهم کرد انگار کودک 

 بامزه

 ای

یادی شیرین زبانی کرده ام. گفتباشم که دیگر ز : 

 کامال حواسم به این موضوع بوده. چرا با امین نمی رین که-

 محل

 کارتون رو نشون تون بده؟

 چپ چپ نگاهش کردم و از جایم بلند شدم. به دنبال امین که

به طرز نگران کننده ای ساکت به نظر می رسید به راه 

 .افتادم

ه شدم که متاسفانه جز من وارد یکی از اتاق ها شدیم و متوج

 و
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 امین کسی در اتاق نیست. دو میز عریض قهوه ای سوخته در

 دو

 سوی اتاق قرار داشت که روی هر کدام سیستمی به چشم می

 خورد. روی میزی که به امین تعلق داشت یک لپ تاپ و

 وسایل

ارش هم به چشمشخصی اش مثل ماگ، دفترچه و پاکت سیگ  

می خورد. گوشه ی اتاق دو مبل چرم مشکی با پشتی بلند 

 قرار

داشت. برخالف سالن خبری از یک دیوار تمام شیشه ای 

 .نبود

 .اتاق تنها یک پنجره داشت که کرکره اش را هم کشیده بودند

 دستی به صورتم کشیدم. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و

 :گفتم

- کار می کنین؟ شما تو این اتاق تنها  

 :پوزخندی بهم زد و گفت

 چیه؟ می ترسی با من تنها باشی؟ فکر می کنی بالیی سرت-
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 می یارم؟

 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

نه... ولی تصور این که کل ساعت کاریم فقط قیافه ی شما -



 رو

 .ببینم یه کم آزارم می ده

تیز حواله ام کرد و گفتنگاهی تند و  : 

 احساس مون متقابله! حمید چند ماه ایران نیست و فعال شما-

 می تونی پشت میزش بشینی. اگه خدای نکرده تا برگشتنش

هنوز این دور و بر بودی باید برات یه اتاق دیگه پیدا کنن. 

 حاال

 .هم برو پشت میز بشین

یگر آن جاامیدوار بودم تا برگشتن کسی که حمید نام داشت د  

 نباشم... مگر شمس فرصت پیدا کند نقشه ی پلیدانه اش برای

 . ...ماندگار شدنم را اجرا کند

آهی کشیدم و روی صندلی جا به جا شدم. بالفاصله امین 

 باالی

 سرم ظاهر شد. دست به سینه و با حالتی بسیار شبیه به یک

 :بازجو گفت
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- رس خوندی؟ کی فارغ شدی؟کجا د  

نگاهی به سر تا پایش کردم. این چه طرز سوال پرسیدن بود؟ 

 با

 صدایی آرام جوابش را دادم. بالفاصله سیل سوال هایش روی

 سرم سرازیر شد... از جزئیات پرسید... از نمره ی بعضی



 ...دروسم

از اطالعاتم در مورد یک سری زبان های برنامه نویسی... 

 از

و پروژه هایم... با این که اطمینان داشتم به عنوان تجربیات 

 یک

دانشجو وضعیتم اصال بد نیست در پایان بازجویی اش با 

 نفرت

 :نگاهم کرد و گفت

 .از کار کردن با تازه کارها اصال خوشم نمی یاد-

 :جمله اش را تکرار کردم

 . ...احساس مون متقابله... منم از کار کردن-

تهدید برایم تکان داد و گفت انگشتش را به نشانه ی : 

مواظب جواب هایی که می دی باش! یادت باشه که -

 کارآموزی

 !و کسی هم که قراره آموزشت بده منم

1339 

  رقصنده با تاریکی 

چند لحظه بهم زل زدیم... بی صدا تهدید کردیم... ابراز 

 نفرت

وی میزکردیم... سنگ هایمان را وا کندیم و بعد... امین ر  

 نشست

و بهم گفت سیستم را روشن کنم. از جایش تکان نخورد... 



 فقط

هر بار اشتباهی می کردم تن صدایش باال می رفت... سعی 

 می

 کردم تا جای ممکن خطایی نکنم تا بهانه دستش ندهم. به

 خاطر

 نداشتم که در کل زندگی ام برای چیزی آن قدر دقت و تمرکز

که ظاهرا از این موضوع لجشبه خرج داده باشم و او هم   

 گرفته

بود مخصوصا مطالب را می پیچاند. تند و پشت سر هم 

 دستور

صادر می کرد... مباحث را فقط یک بار توضیح می داد و 

 فرصت

نفس کشیدن نمی داد. فقط زمانی دست از حرف زدن 

 برداشت

 .که ساعت روی صفحه دوازده و نیم ظهر را نشان می داد

 باالخره
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 توانستم کمرم را صاف کنم. احساس می کردم مفاصل انگشت

 هایم سابیده شده. انگشت هایم را به پلک هایم فشردم. چشم

 هایم به سوزش افتاده بود. فرصت نداده بود حتی یک لیوان

 چای



 :بنوشم... در دل با حرص گفتم

 !مردک روانی-

ن در را شنیدم. بالفاصله سرم در همین موقع صدای باز شد

 را

 .بلند کردم و کیارش را دیدم که وارد اتاق شد

 با دیدن من و امین یک بار دیگر آن لبخند پلیدانه روی لبش

نشست. آن روز حسابی سر حال به نظر می رسید. کامال 

 قابل

درک بود... قطعا اگر به من هم فرصت داده می شد تا حال 

 او را

ق مرگ می شدم. دست هایش را در جیباین طور بگیرم ذو  

شلوارش فرو برد. تکیه اش را به چهارچوب در داد و رو به 

 امین

 :گفت

 چطور پیش می ره؟-
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 :امین نیم نگاهی به من کرد. بعد از مکثی کوتاه گفت

 !بد نیست... خیلی هم خنگ به نظر نمی رسه-

دم. نهایت تالشم را کردم تا حرف درشتیلب هایم را بهم فشر  

 بارش نکنم. کیارش تکیه اش را از در برداشت. با قدم هایی

 :آهسته وارد اتاق شد و گفت



 . ...خوبه-

 امین از روی میز بلند شد. به سمت میز خودش رفت. گوشی

 :موبایلش را برداشت و گفت

 بریم ناهار؟-

 :کیارش سری تکان داد و گفت

- کن ده دقیقه صبر ! 

 امین نگاهش را از کیارش گرفت و به من داد. با حالتی

 مشکوک

 نگاه مان کرد. متوجه شد که کیارش قصد دارد با من صحبت

کند. بی هیچ حرفی از اتاق بیرون زد و در را پشت سرش 

 .بست
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هبه هیجان آمده بودم صندلی را ب "ناهار"من که با شنیدن   

 عقب

 سر دادم. کیفم را برداشتم و سریعا تمامی رستوران های

 هیجان

 انگیز آن اطراف را از ذهن گذراندم. کیارش هنوز وسط اتاق

ایستاده بود و نگاهم می کرد. آهسته از روی صندلی بلند 

 .شدم

 :باالخره به حرف آمد و گفت

 می خوای با ما بیای؟-



 :خنده ای عصبی سر دادم و گفتم

- هرچی بیشتر با همکار عزیزم وقت بگذرونم  نه...

 خوشحال تر

 !می شم. تایم ناهار رو که می تونم یه نفس راحت بکشم؟

 :گامی به سمتم برداشت. سرش را روی شانه کج کرد و گفت

 کارش واقعا خوبه... بهت پیشنهاد می کنم تا جایی که می-

 تونی

 . ...ازش یاد بگیری
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 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 .مشکلم با کارشون نیست... بله! مشخصه که خیلی باسوادن-

 .مشکلم با اخالقشونه

 :سری به نشانه ی تایید حرفم تکان داد و گفت

یکی از چالش های اصلی کار همینه... سازش با همکاری -

 هایی

 .که می خوای سر به تنشون نباشه

همان طور که از کنارش رد می کیفم را روی شانه انداختم.  

 شدم

 :با حرص گفتم

 بله... ممنون که هر بار برای من یه چالش جدید تدارک می-

 .بینین و زندگیم رو این قدر هیجان انگیز و آموزنده می کنین



 .آهسته به حرفم خندید

 :گفت

 . ...نظرت چیه ناهار رو با هم بخوریم؟... بدون امین-

نداختم و گفتمیک تای ابرویم را باال ا : 
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 الزم نیست برای این که منو از دست امین نجات بدین به-

 ناهار

 .دعوتم کنین! من از پس خودم برمی یام

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 .همه چیز مربوط به امین نیست-

 دست به سینه ایستادم و با شک و تردید نگاهش کردم. از

یشنهادش اصال بدم نیامده بود و به همین دلیل از خودم بدمپ  

 :می آمد! آهی کشیدم. آخرین تالشم را هم کردم

یه کم پیشنهاد عجیبیه... ما قرار بود یه ارتباط کاری و -

 حرفه

 ای داشته باشیم. من بعید می دونم که این پیشنهاد رو به بقیه

رفتار کنین ی کارمندهاتون بدین. می شه با من همون طوری  

 که با بقیه رفتار می کنین؟

 :لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست و گفت

 !نه-

 احساس کردم قلبم در سینه به تپش درآمد. لب هایم را بهم
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 برو... برای شنیدن بقیه ی"فشردم و به خودم نهیب زدم که 

رار نکنحرفاش نمون و ماجرای اون شب رو تک اما  "

 کیارش

 ادامه

 :داد

 چون ارتباط من و تو شبیه ارتباط من با بقیه نیست... همون-

 طور که ارتباط من با امین شبیه به ارتباط با بقیه نیست. با

بعضی از کارمندهام صمیمی ترم و با بعضی ها نه. چیزی 

 که

 توی

 می خوای اینه که به چیزی وانمود کنیم که نیستیم... یا

هاینک ... 

 .خیلی ساده تر از اون... دلت نمی خواد با هم ناهار بخوریم

و نگاهی معنی دار بهم کرد. نگاه کیارش نشان می داد که 

 اگر

 جمله ی آخرش را تصدیق کنم دچار مشکل می شویم و من

هنوز به او احتیاج داشتم... از طرف دیگر... هیچ مشکلی با 

 ناهار

راف می کردم که حتی به خوردن با او نداشتم... باید اعت

 نظرم
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 اتفاق هیجان انگیزی می آمد... اما همزمانی آن اتفاق در خانه

 ی

 فرنوش، حرف هایش در خانه ام و این پیشنهاد باعث شده بود

 کمی احساس خطر کنم. ممکن بود ارتباط مان به ادامه ی این

اصال فکرش را هم نمی کردم روند به سمتی کشیده شود که . 

 :دست هایم را در هوا تکان دادم و گفتم

 .نه نه نه... من اصال همچین چیزی نگفتم-

 :لبخند زنان ادامه دادم

اتفاقا من از هر چیزی که به ناهار و غذا خوردن مربوط -

 بشه

 .استقبال می کنم

 نگاهش نشان می داد که می خواهد کله ام را بکند... بهش نه

ته بودم... در عین حال کامال متوجه منظورم شده و نگف

 فهمیده

بود که به غذا خوردن جواب مثبت داده ام و نقش او را در 

 این

 .قضیه به کل نادیده گرفتم

 :گامی به سمت عقب برداشت و آمرانه گفت
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 !ده دقیقه دیگه البی باش-



و رفتنش را بی پلک زدن نگاه کردملبم را به دندان گرفتن  . 

 وقتی

 .در اتاق بسته شد آهی کشیدم و روی یکی از مبل ها نشستم

 نقشه ی کار کردن در شرکتش را کشیدم تا مقدمه ای برای

 فاصله گرفتنم از او و فرنام شود اما احساس می کردم کیارش

 فقط در ظاهر با این نقشه موافقت کرده... در باطن تمام

 تالشش

ا می کرد تا من را به جبهه خودش بکشاند. خودم اطالع ر

 داده

بودم که محمد برایش نقشه ای دارد... و او حاال می دانست 

 که

 محمد سابقا به من عالقه داشته. ممکن بود به همین دلیل به

 ذهنش رسیده باشد که از من برای اجرای نقشه هایش استفاده

ید حواسم را بیشتر جمعکند؟ هیچ بعید به نظر نمی رسید... با  

 !می کردم

 دستی به چانه ام کشیدم. باید کاری می کردم تا یک قدم از او
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 جلوتر باشم... نباید به پیشنهادهایی مثل ناهار خوردن نه می

 گفتم... باید پا به پایش پیش می رفتم و او و آن چه در ذهن

ی کردمداشت را بیشتر کشف م . 

 ده دقیقه بعد در البی باال و پایین می رفتم که به گوشی



 موبایلم

زنگ زد و اطالع داد که جلوی در شرکت است. با بیرون 

 زدن از

 ساختمان چشمم به ماشین سیاهش افتاد. بی اختیار نگاهی به

دور و برم کردم... در آن شرکت به جز کیارش دو نفر را 

 می

که هیچ کدام آن درو و بر نبودند. باشناختم... ساناز و امین   

 قدم

 هایی بلند و مطمئن به سمت ماشین رفتم. سوار شدم و سعی

 کردم به کیارش اصال نگاه نکنم. نگاهم را به فضای آشنای

ماشینش معطوف کردم. برایم یادآور خاطره ای خوشایند 

 .نبود

 اولین باری که سوار ماشینش شدم کم مانده بود از شدت

جان به جان آفرین تسلیم کنماضطراب  ! 
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 خواستم ماجرای شک و تردیدم برای ناهار خوردن را بیشتر

 :توضیح بدهم که بی مقدمه گفت

 چی گوش بدیم؟ می خوای گوشیت رو وصل کنی؟-

 :اخم کردم و با قاطیت گفتم

 !نه-

ا انتخاببار پیش هم از لیست آهنگ های گوشی من یکی ر  



 .کرده بود. خوشم نمی آمد خاطره ی آن روز را تکرار کنیم

 ناگهان

 گوشی موبایلش را با حالتی کامال معمولی دستم داد تا آهنگ

 انتخاب کنم. با تعجب نگاهش کردم. چنان راحت این کار را

 کرده

بود انگار حرکتی معمول بین ما باشد... نگاهش به خیابان 

 بود

 اما

ان می داد که کامال متوجه مکثم شده. بالبخند شومش نش  

 خنده
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 :گفت

 !چیزی نیست که قبال زیر و روش نکرده باشی-

 :نگاهی هشداردهنده بهش کردم و گفتم

 ما در این زمینه با هم بی حسابیم! شما هم گوشی منو ازم-

وشی شماگرفتین و توش گشت و گذار کردین. این که توی گ  

 !چیزهای هیجان انگیزتری پیدا می شد مشکل من نیست

و گوشی موبایلش را از دستش کشیدم. برایم جای سوال 

 داشت

که هنوز هم فایلی را در گوشی موبایلش نگه می دارد یا نه 

 اما



 احمق نبودم که زیر نگاه تیزبینش در مورد این قضیه اقدامی

 :کنم. با سوالش غافل گیرم کرد

- انگیز... آره... بعضی وقتا کارهام هیجان انگیز هم  هیجان

 می

شه. فرصت نشد ازت بپرسم... حست به اون شب چی بود؟ 

 اون

 . ...شبی که با فرنام همراه شدی

حتی فکر کردن به آن شب باعث می شد ضربان قلبم باال 

 .برود
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را نمی دیدم... در ذهنم مات خیابان پیش رویم شدم اما آن  

 همه

 چیز تیره و تار می شد و خاطره ی آن شب پیش چشمم جان

 :می گرفت. آهسته گفتم

 . ...استرس... ترس... حتی-

 یک دفعه به سمتش چرخیدم. تیری در تاریکی بود... حتی

 :احتمال می دادم که عصبانی شود. با این وجود پرسیدم

- اختنت؟ شنیدم که گفتیاونایی که غافل گیرت کردن می شن  

دیگه به سازشون نمی رقصی... یا حتی... انگار یه پیغام 

 خاصی

توی اون حرکت شون بود که نورافکن رو توی صورتت 



 .انداختن

می تونستن از همون فاصله تیراندازی کنن... اما نه... به 

 جاش

 نور

 .نورافکن رو روی صورتت انداختن

ماشین کناری که شیشه نگاهش را دزدید. وانمود کرد که به  
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 هایش را پایین داده و چهار سرنشین جوانش با حالتی

 غیرعادی

 آهنگ را فریاد می زدند و دست هایش را در هوا تکان می

 دادند،

 نگاه می کند اما متوجه بودم که فکش منقبض شده. درست در

ایت طوالنی شده ولحظه ای که احساس کردم مکثش بی نه  

 :جوابم را نمی دهد گفت

 آره می شناختمشون. می خواستن تحقیرم کنن اما مهم-

 .نیست... نفس های آخرشونه

 و پایش را روی گاز فشار داد. صدای غرش موتور بلند و به

 دنبالش

 ماشین از جا کنده شد. با باال رفتن سرعت ماشین نفسم بند

 .آمد

را منحرف کنم... تا بی خیالخواستم چیزی بپرسم و فکرش   



 :شود و پای لعنتی اش را از روی پدال بردارد! گفتم
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 حاال شما هم الزم نیست ماجرای تعقیب گریز اون شب رو-

 شبیه

 !سازی کنی! به اندازه کافی همون شب زهره ترک شدم

با سر اشاره پوزخندی زد و بعد... سرعت ماشین را کم کرد. 

 ای

 :به گوشی موبایلش زد و گفت

 .آهنگ شراره... آهنگ انتخاب کن-

 ...با حالتی گیج و گنگ انگشتم را روی صفحه حرکت دادم

 ذهنم

 به سختی خودش را از خاطره ی آن شب جدا کرد و به زمان

 .حال برگشت. ناگهان فکری شیطنت آمیز به ذهنم رسید

 چینی

مبه بینی ام انداختم و گفت : 

 !از آهنگ هات خوشم نمی یاد-

 و گوشی خودم را بیرون کشیدم. آهسته به نقشه ی پلیدانه ام

 خندیدم و به سرعت اسم آهنگ را در گوشی ام جست و جو
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کردم. کیارش ماشین را پشت چراغ قرمز متوقف کرد. 

 نگاهی



شدن آهنگ چشم متعجب به خنده ی من انداخت و با پخش  

 :هایش چهار تا شد

I was five, and he was six 

We rode on horses made of sticks 

He wore black, and I wore white 

He would always win the fight 

Bang bang 

 :بالفاصله صدایش را باال برد و گفت

 بگم خدا چی کارت نکنه! قطع کن آهنگ لعنتی رو! آهنگ-

وش؟ شوخیت گرفته؟محبوب فرن  

 :سعی کردم حالتی معصومانه به خودم بگیرم و گفتم

 خوشم می یاد از آهنگش و شمام انتخاب آهنگ رو گذاشتی-

 به

 !عهده ی من

 و بعد خنده ام شدت گرفت و حالت معصومانه ام به کل از هم
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ت گوشی موبایلمپاشید. با حرص نفسش را بیرون داد و خواس  

 را

از دستم بگیرد که سریع چرخیدم و مانع شدم. گوشی را دور 

 از

 دسترسش نگه داشتم. بالفاصله کمربندش را باز کرد. متوجه



 شدم که به هر قیمتی شده گوشی را از دستم می گیرد. سریع

 :فریاد زدم

 !نکن این کارو! تو ماشینیم! مردم می بینن-

شده اش گفت از بین دندان های بهم قفل : 

 !شراره! این آشغال رو عوض کن-

 اما من که از حرص خوردنش غرق لذت شده بودم فقط

 .خندیدم

 چنان آه جان سوزی کشید انگار در معرض سخت ترین

 شکنجه

ی ممکن قرارش داده باشم! با حالتی نمایشی یک دستش را 

 به

 :گوشش فشار داد و گفت
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 عین سم می مونه آهنگش... خیلی خب! انتقام امین رو-

 ...گرفتی

 حاال می شه خاموشش کنی؟ فرنوش هر دفعه تو ماشین می

نشست حداقل سه بار باید اینو گوش می کرد. بهش آلرژی 

 پیدا

 !کردم

 با خودم فکر کردم اگر راحیل آن جا بود به این کارم حسابی

 :افتخار می کرد. با خنده گفتم



- ه دقیقا همکاری با امین همین حسی که االن داری رو بهمآر  

 !می ده. انگار سوهان روی روح و روانم بکشن

 مشخص بود که خنده اش گرفته اما تمام تالشش را به کار

 برده

 :بود تا به روی خودش نیاورد. همراه آهنگ بلند خواندم

Bang bang, he shot me down 

Bang bang, I hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, my baby shot me down 
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باالخره کنترلش را روی خنده اش از دست داد... آهسته 

 خندید

 سرم را پایین .

 انداختم و موهای بلندم به کمکم آمدند. توی صورتم ریختند و

زدگی ام را پوشانده امیدوار بودم که به این ترتیب خجالت  

 .باشند

 :گوشی موبایلش را از دستم گرفت و گفت

 !بار آخری بود که تو آهنگ انتخاب کردی! با این انتخابت-

 آهسته خندیدم. اشاره ای به ساختمان رویال آدرس کرد و

 :گفت

 !حیف که رسیدیم! اگه نه نشونت می دادم-



هم آن جا نگاه حیرت زده ام را به ساختمان دادم. قبال با 

 ناهار

خورده بودیم... آن زمان فرنوش و یاشار هم همراه مان بودند 

 و

 .نگاه من به زخم روی دست کیارش بود

 کیارش ماشین را به سمت پارکینگ هدایت کرد. اخم کردم و

 :گفتم

1358 

  رقصنده با تاریکی 

 قراره خاطره ی قرارمون با فرنوش و یاشار رو زنده کنیم؟-

بخند مرموزی روی لبش نشست. کارت را از دست نگهبانل  

 سیاه

پوش گرفت. بالفاصله دو نگهبان دو طرف ماشین قرار 

 گرفتند و

درهای ماشین را برایمان باز کردند. همان طور که موهایم 

 را

 یک

 .بار دیگر به زیر شالم برمی گرداندم از ماشین پیاده شدم

 کیارش

ز نگهبانی که سوار ماشینش ماشین را دور زد و نگاهش را ا

 می

 .شد تا آن را پارک کند گرفت. خودش را کنارم رساند



 :گفت

بیا خانوم امانی... قرار نیست بریم اونجا و خاطره ای رو -

 زنده

 . ...کنیم... قرار برای یه خاطره ی جدیده

 سوار آسانسور شدیم و برخالف تصورم به سمت فودکورت

م. آهی کشیدم... بله... برای نرفتیم... راهی طبقه دوم شدی

 یک
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 خاطره ی جدید می رفتیم... آن هم عجب خاطره ای! به

 زحمت

 خنده ام را جمع و جور کردم. کیفم را با هر دو دستم چسبیدم

 و تالش کردم هیجاناتم را با فشردن دسته اش خالی کنم... هر

می دانست که در طبقه ی دومآدم عشق رستورانی مثل من   

 آن

 . ...ساختمان چه خبر است

 با باز شدن درهای آسانسور قدم به سالن انتظار رستوران

 گذاشتیم که به صورت یک آرت گالری کوچک بود. چند نفر

 روی

مبل های دور تا دور سالن و زیر تابلوهای نقاشی نشسته 

 .بودند

متفاوت زمین سنگ فرش شده و کاشی هایی با طرح های  



 جای

جای آن به چشم می خورد. لنگه های عظیم در ورودی، 

 مزین

به دستگیره هایی به شکل طاووس، باز بود و نور از پنجره 

 ی
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عظیم سالن اصلی فضا را روشن می کرد. میز کوچکی 

 جلوتر از

 درهای باز سالن اصلی قرار داشت. دختر جوانی با کت

 کوتاه و

 دامن بلند مشکی پشت آن ایستاده بود و گره روسری مشکی

 رنگش را مرتب می کرد. کیارش به نشستن دعوتم کرد و به

سمت دختر رفت. روی یکی از مبل ها جا گیر شدم و نگاهم 

 را

به درخت آرزوهایی که در ورودی سالن اصلی و پشت سر 

 دختر

 .قرار داشت دادم

برای آمدن به آن جا کامال ناگهانی از جایی که تصمیم کیارش  

 بود باید منتظر می ماندیم تا میزی خالی شود. کیارش بعد از

 :هماهنگی با دختر جوان کنارم نشست و گفت

 تا حاال اینجا اومدی؟-



 :سری تکان دادم و گفتم

 نه... قبل از اینکه زندگیم این قدر پیچیده شه یه برنامه ی-

 منظم

داشتم ولی هیچ وقت فرصت نشد  رستوران گردی با یاشار

 اینجا
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 .بیایم

 هر بار که عکس های حس توران را می دیدم به هیجان می

آمدم. از عکس هایش در اینستاگرام اسکرین شات می گرفتم 

 و

 برای یاشار می فرستادم... هیجان زده می گفتم باید اینجا هم

بار توی ذوقم می زد و می گفت که  برویم اما یاشار هر

 زیادی

گران است... که بهتر است برویم دانشگاه فالفل مان را 

 بخوریم

 م و

 ی توانم نوشابه را هم مهمان او باشم... و من هم صمیمانه

 فحشش می دادم. آن زمان به آخرین چیزی که فکر می کردم

این بود که یک روز در سالن انتظار حس توران شانه به 

انه یش  

 !کیارش شمس نشسته باشم



 سعی می کردم ذوقم را مخفی کنم... چرا که غذا و رستوران

 نقطه

 ضعفم بود و من هم نمی خواستم هیچ نقطه ضعفی دست او
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 بدهم. خوشبختانه در صحبت هایم مسئله ی دیگری توجهش

 را

 :جلب کرد

- مدت حرف می برده و می اوردهاین که فهمیدی یاشار یه   

 روی

 دوستی تون تاثیر داشته؟

 .نفسی عمیق کشیدم. مکثی کردم و... با سر جواب مثبت دادم

 :گفتم

 مسلما اعتمادم به دوستم رو خدشه دار کرده. دوستی مون به-

صورت کلی مثل قبل نیست ولی... نمی دونستم که بعد 

 اجرای

ر می کنینقشه هات به عواقب و تاثیراتش هم فک . 

 :لبخندی کمرنگ روی لبش نشست و گفت

 .فقط بعضی وقت ها ذهنم رو درگیر می کنه-

من هم لبخند زدم... چرا که انتظار دیگری ازش نداشتم! بعد 

 از

 چند دقیقه دختر جوان به سمت مان آمد و ما را برای رفتن به
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شت همراهی کرد. با ورود بهسالنی که خوش نشین نام دا  

 سالن

لبخندی روی لبم نشست. با آن دیوارهای آجری و سقف 

 چوبی

 حال و هوای قدیمی داشت... طاقچه هایی که با وسایل قدیمی

 پر شده بودند روی دیوارها به چشم می خوردند. اکثر میز و

 صندلی های چوبی پر بودند و پیشخدمت ها بین میزها می

 رفتند

د. روی یک میز چهار نفره رو به روی هم و می آمدن

 .نشستیم

کیفم روی یکی از صندلی های خالی رها کردم و بالفاصله 

 یک

 .منو در برابرم ظاهر شد

 روی منو خم و متوجه شدم که به زبان بسیار سختی نوشته

 !شده

 با دیدن اسامی چون احساسی گیالنی و ته تغاری چشم هایم

.. در دل گفتمچهار تا شد و آهسته خندیدم. : 

 این دیگه چه کوفتیه؟-
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 و زیر چشمی به کیارش نگاه کردم که دستی به چانه اش می



 کشید و نگاهش به منو بود. بعد از مکثی کوتاه نگاهش را بهم

 :داد و گفت

 چیزی ازش نفهمیدی، مگه نه؟ بار اول برای منم توضیحش-

 .دادن

ن را از زیر دستم کشید تا دو نفری ببینیم. روی و منوی م

 میز

به سمتم خم شد و شروع کرد به توضیح دادن... که منظور 

 از

 هر

کدام از اصطالحات منو چیست... نگاه او به منو بود و نگاه 

 من

 به

پیشانی اش... به جای بخیه ای عمودی روی پیشانی اش... و 

 با

روی پیشانی اشخودم فکر می کردم روزی که این زخم   

 نشست

چه کرد؟ یادگار روزی بود که بهش حمله کردند یا زخم 

 نبردی

 سخت در رینگ بود؟
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 ناگهان نگاهش را از منو گرفت و من را در حین زل زدن به



 صورتش غافل گیر کرد. لبخندی شیطنت آمیز روی لبش

 نشست

 :و گفت

- دوست نداریفکر می کردم زمخت  ! 

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

 .منم نگفتم که دوست دارم! فقط جای زخمت به چشمم اومد-

 بی اختیار دستی به پیشانی و رد زخمش کشید. خودش هم

 نمی

 دانست آن خنده ای که روی لبش نشست همه چیز را برایم

روشن کرده... که او تنها به زخمی می خندید که یادگار 

 مبارزه

 :ای باشد که پیروز آن بود. دست زیر چانه زدم و گفتم

 بچه که بودی سرت به جایی خورده؟-

نگاهم کرد... طوالنی... انگار سوالم ذهنش را درگیر کرده 

 ...بود
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 که راستش را بگوید یا نه. تکیه به پشتی صندلی اش داد و

 :گفت

 . ...نه-

عد نگاهش را پیشخدمتی داد که به سمت مان می آمد. نهو ب ... 

 قصد نداشت چیزی بگوید و من هم نمی خواستم دستم را



 کامال

 رو کنم. همه چیز همان جا مشخص شد... هیچ وقت نباید در

 !مورد گذشته ی او حرفی می زدیم

 .سفارش مان را که دادیم نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم

که نگاه او به من است... نه لبخندی زدم و نه متوجه بودم 

 اجازه

 دادم احساساتم روی حاالت صورتم تاثیری بگذارد. ویبره ی

 گوشی موبایلش روی میز باعث شد نگاه هر دو نفرمان به آن

 :جلب شود. پوزخندی زد و گفت

 !حتما رئیست می خواد سراغت رو بگیره-

 :نگاهی معنی دار بهش کردم و گفتم
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 .می تونی بهش بگی که دارم با رئیسش ناهار می خورم-

 آهسته به حرفم خندید. تماس امین را رد کرد و برایش چیزی

 :نوشت. رو به من کرد و گفت

امین به صورت کلی پسر خوبیه... دوست با معرفت و -

 .وفاداریه

ق های بد هم دارهآدم باسواد و پرتالشیه... اما یه سری اخال . 

 مثل

 . ...هر آدم دیگه ای

 :سری به نشانه ی تایید تکان دادم و گفتم



 درسته... اخالقی که خوب نباشه یه بحثه و رفتاری که-

 محترمانه

 .نباشه یه چیز دیگه

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

 . ...نمی خوام اخالقش رو تایید کنم ولی-

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

- ما باید یاد بگیریم با هم کنار بیایم چون شما از گزارشی ولی  
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 که بابت قضیه ی محمد بهتون دادم خوشتون اومده و به ذهن

 تون رسیده که اگه شرایط برای من فراهم باشه شاید حاضر

 باشم

 تجدید نظر کنم و باهاتون توی تشکیالت اول تون همکاری

 کنم،

 مگه نه؟

 لبخندی روی لبش نشست که به نظرم تحسین آمیز آمد. بعد

 از

 :مکثی کوتاه رو به میز به سمتم خم شد و گفت

آره... از گزارشت خوشم اومده. از زرنگیت برای فاش -

 کردن

ماجرای اون شب در ازای داشتن این اطالعات بیشتر! اگه 

 دقیقا



 هدفم این باشه... نظرت چیه؟

ام کشیدم. اشاره ای به دور و برم کردم و گفتمدستی به چانه  : 

 پس این خاطره مون در واقع یه پیشنهاد کاریه... یه مسئله ی-

 !کاری و کامال حرفه ای
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 :نگاهی سرزنش آمیز نثارم کرد و گفت

نه شراره... به خاطر مسئله ی کاری نیست. می خواستم -

 آخر

ی این مسئله رو بهت بگم اما... خودت پیشساعت کار  

 .کشیدیش

 :با شیطنت یک بار دیگر به سالن اشاره ای کرد و گفتم

 . ...پس برای مسائل کامال غیرکاری و خصوصیه-

 :چشم هایش را تنگ کرد و با لحنی محتاطانه گفت

 . ...آره... بذارش به حساب مسائل خصوصی-

نداد به شیطنتم ادامه یک بار دیگر خنده ام گرفت... اجازه  

 .بدهم

 :انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید برایم تکان داد و گفت

 !باز شروع نکن-

 و خنده ام شدت گرفت. به روی خودش نمی آورد اما ماجرای

 ...آن شب کمی تا حدودی بهش گران تمام شده بود..!. و من

 اصال
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دم. در واقع هرچه به آن شب بیشتر فکر می کردمپشیمان نبو  

 !بیشتر خنده ام می گرفت

 در همین موقع پیشخدمت سر رسید و غذا را در ظرف های

 مسی در برابرمان گذاشت. به کل نقشه ام را برای پوکرفیس

ماندن فراموش کردم و نگاهم را با اشتیاق به غذاهای خوش 

 بو

 د و

کباب را نه در سیخ، بلکه در یزاین فوق العاده یشان دادم.  

 .شمشیر سرو کرده بودند؟ حیرت زده به سینی کباب زل زدم

 :پیشخدمت دستکشی دست کرد و پرسید

 اجازه هست غذا رو سرو کنم؟-

 من و کیارش بالفاصله خودمان را عقب کشیدیم. دست

 دستکش

 پوش پیشخدمت روی کباب نشست و در یک حرکت فریبنده

ب بیرون کشید. احساس کردم کم ماندهشمشیر را از دل کبا  

بیهوش شوم... این چیزها اصال برای قلب آدم های غذا 

 دوستی
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 مثل من خوب نبود! کیارش آهسته خندید... نگاهش به

 پیشخدمت که نه، به من بود که نیشم تا بناگوش باز شده بود و



دن لحظه شماری می کردمبرای رفتن پیشخدمت و مشغول ش . 

 .با چنان ذوقی از پیشخدمت تشکر کردم که خنده اش گرفت

 بالفاصله به سمت کیارش چرخیدم که هنوز می خندید... چشم

 :هایش همان برق آشنا را داشت. گفت

شراره... امروز و این لحظه تمام قرارهای اجباریم رو با -

 فرنوش

 . ...شست و برد

ناپذیرم که حتی وقت حرف زدن همبا همان خنده ی کنترل   

 :قطع نمی شد گفتم

 مسخره م نکن... دست خودم نیست... غذا دوست دارم و این-

 .حرکتش زیادی هیجان انگیز بود

 :سری تکان داد و لبخندزنان گفت

 مسخره نمی کنم... از آدمایی که خودشون نیستن، به چیزی-

م. اداخالف اخالق و منششون تظاهر می کنن خوشم نمی یا  
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اطوار سر قرار و کم اشتهایی افراطی که حال طرف مقابل 

 رو

 . ...بگیره دوست ندارم... این ذوق کردنت

 مکثی کرد... با تعجب نگاهش کردم. لبخندی کمرنگ تحولیم

 :داد و گفت

 ...بامزه ست-



چه بود ناهار که تمام شد از رستوران پرسید... که نظرم ... 

 محیط

 را دوست داشتم؟ غذا را چطور؟ این جا بهتر بود یا رستوران

 هایی

 که در رستوران گردی هایم رفته بودم؟ و من هم جواب های

 کوتاه می دادم. پا به آسانسور که گذاشتیم نگاهی به صورتم

 :انداخت و گفت

 !چیزی شده؟ کم حرف شدی-

ا از سر خودم باز کنمشانه باال انداختم و برای این که او ر  

 :گفتم
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داریم برمی گردیم شرکت... منم دارم هرچی صبح فهمیدم -

 رو

 .توی ذهنم مرور می کنم که آماده باشم

 اما نیازی به دوره نبود... تمامش به ذهنم سپرده شده بود. در

 واقع طوری روی حرف های امین تمرکز کرده بودم که

 احتماال

 !تا آخر عمر هرچی یاد گرفته بودم یادم می ماند

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 .احساس می کنم من یه چیزی گفتم که حواسم نبوده-

 لبخندی زدم... چرا که در واقع خیلی چیزها را نگفته بود و



 کامال

 !هم حواسش بوده

تابا رسیدن به پارکینگ نگهبان به اتاقی راهنمایی مان کرد   

منتظر بمانیم ماشین را برایمان بیاورند. اتاق تاریکی بود که 

 آن

 را به شکل گاراژی درآورده بودند. ابزارهای گوناگونی را به

 دیواری

نصب کرده بودند. با کنجکاوی رو به روی دیوار ایستاده 

 بودم و
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رش صدایم کردابزارها را از نظر می گذراندم که کیا : 

 . ...شراره-

 به سمتش چرخیدم. هنوز دم در ایستاده و تکیه اش را به

 درگاه

 :داده بود. با تعجب نگاهش کردم... مکثی کوتاه کرد و گفت

دلم می خواست شرایط طوری بود که بتونم بعضی از -

 سواالتت

 . ...رو جواب بدم ولی

بوده... بیکامال متوجه شده بود که کم حرفی ام به چه علت   

 :اختیار لبخندی روی لبم نشست. ادامه داد

 ولی تا حدودی می دونی که چرا نمی تونم در مورد خودم-



 خیلی

 . ...چیزها رو توضیح بدم. تو می دونی کار من چیه

 :آهسته گفتم

در مورد اسمت هم چیزی نگفتی... اسمت هم بخشی از -

 کارت

 بود؟
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 .لحظه ای سکوت میان مان برقرار شد... فقط بهم نگاه کردیم

 . ...تردیدی در نگاهش نبود... نوعی استیصال شاید

 .صدای جیغ الستیکی در پارکینگ پیچید و سکوت را شکست

 نفسی عمیق کشیدم. شاید اصال نمی خواست در مورد اسمش

انهصحبت کند. الزم نبود همه چیز را پیچیده کنم. سری به نش  

 :ی فهمیدن تکان دادم و گفتم

 متوجه وضعیتت هستم. وقتی مدتی طوالنی با رمز و راز-

 زندگی

 کنی بهش عادت می کنی. محافظه کار می شی و دیگه حتی

اگه بخوای هم نمی تونی خیلی راحت بخشی از اون چیزی 

 که

 .شاید اون قدرها هم شخصی نباشه رو به اشتراک بذاری

گفتم شانه باال انداختم و : 

 فقط یه اسمه... دونستنش اون قدرها هم برام مهم نبود ولی-



 نمی شه تو از من بپرسی... از خانواده م و خودت چیزی رو

 توضیح
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 .ندی

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 . ...این بار دیگه معامله نیست شراره-

فتم و گفتمبا گام هایی آهسته به سمتش ر : 

 نه معامله نیست... ما دوستیم، مگه نه؟ دوستی عجیب غریب-

 می شه اگه یه طرف فقط به اشتراک بذاره و طرف دیگه آزاد

 .باشه که هیچ چیزی از خودش نگه

کنارش متوقف شدم. به سمت دیگر درگاه تکیه دادم. لحظه 

 ای

 در سکوت به چشم های هم خیره نگاه کردیم. باری دیگر

 صدای

 الستیک ماشینی در فضای پارکینگ پیچید. کیارش تکیه اش

 را

 :برداشت. گفت

 .دفعه ی دیگه در موردش حرف می زنیم-

با تعجب نگاهش کردم. دفعه ی دیگر؟ مگر قرار بود این 

 برنامه
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 :ادامه دار باشد؟ چشمکی بهم زد و گفت

- ه نه؟حاال حاالها همکاریم، مگ  

و اشاره ای به ماشینش که رو به روی در متوقف شده بود 

 .کرد

 .با تعجب شانه به شانه اش به سمت ماشین رفتم

 نیمی از حواسم

 پیش حرفش بود... اگر قرار بود این اتفاق بارها و

بارها تکرار شود باید برایش برنامه ی بهتری تنظیم می 

 .کردم

ردمحساب شده صحبت می کردم، رفتار می ک ! 

ارتباط کاری مان با این رفت و آمدها صورت دیگری به 

 خودش

 می گرفت... صمیمانه تر می شد؟ دوستانه تر؟ شاید آن قدر

 ادامه

 اش می داد تا تمام ابعاد وجودم را کشف کند و بعد من را به

 کار

 . ...اصلی اش بکشاند

من یادم نرفته بود چرا به آن شرکت آمده ام و او... از اول 

 هم
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 چیز دیگری در ذهن داشت! محض رضای خدا به دوستانش



 کمک نکرده بود... حاال دور و برش را پر کرده بودند و

 دستوراتش

 ...را اجرا می کردند... من هم از این قاعده مستثنا نبودم. فقط

 آن

درهاها ذره ای قدرشناسی در وجودشان بود و من... من آن ق  

 . ...احمق نبودم

****** 

 با این که روز سوم کاری ام بود هنوز به ساعت کاری عادت

 نکرده

 بودم و وقتی به خانه برمی گشتم احساس آدم های کتک

 خورده

 ...را داشتم. مرتبا به خودم دلداری می دادم که عادت می کنی

 که راحت تر می شود... اما نمی دانستم این اتفاق دقیقا چه

نیزما  

می افتد... احساس می کردم تا آن زمان ممکن است مرده 

 باشم
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 . ...و آن روز را به چشم نبینم

وارد آسانسور شدم و تکیه ام را به آینه دادم. پلک هایم را 

 روی

 هم گذاشتم و با خودم فکر کردم چرا پاهایم درد می کردند؟



 اگر

یا دست هایم... قابل درک بود! اما از  سرم درد می کرد

 پاهایم

 که

 برای کار کردن استفاده ای نمی کردم... احتماال برای خشک

شدن روی صندلی بود... زیر نگاه امین حتی برای چای 

 ریختن

 .هم از جایم بلند نمی شدم

ناله کنان از آسانسور بیرون زدم. با ورود به خانه صدای 

 مردانه

ز آشپزخانه می آمد. راحیل دست به سینه دمای را شنیدم که ا  

 :آشپزخانه ایستاده بود و می گفت

هر طور خودتون صالح می دونین اما یه طوری نباشه که -

 مثل

 .این شیر وقتی بازش می کنیم فواره بزنه

آهی کشیدم. پس باالخره از صاحب خانه خواسته بود که 

 برای
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ت کردن شیر سری به خانه بزند... و صاحب خانه یمان درس

 هم

 که همه ی کارها را شخصا خودش انجام می داد و تا جای



 ممکن

از نیروی متخصص کمکی نمی گرفت آن جا بود تا همه چیز 

 را

 :خراب تر کند. راحیل با دیدنم به سمتم آمد و گفت

 .چطوری؟ گفتم بیان این شیر رو درست کنن-

یین آورد و ادامه دادصدایش را پا : 

 .ببینیم این دفعه چه گندی می زنه-

 روی دسته ی کاناپه نشستم و در حالی که برای کندن کفشم

 :جان می کندم گفتم

راحیل می دونم از پس خودت برمی یای ها... ولی بهتر -

 نیست

وقتی یه مرد غریبه رو می یاری خونه یه نفر دیگه م جز 

 خودت

 اینجا باشه؟

اهم کرد و گفتچپ چپ نگ : 

 یاشار رو بگم بیاد یا آرمین؟ اون دو تا که دماغ خودشم نمی-
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 .تونن باال بکشن. من باید هوای اون دو تا رو داشته باشم

 :و بعد اشاره ای به سمت اتاق ها کرد و گفت

نگران نباش! خونه تنها نیستم ولی خب قرارم نیست طرف -

 رو



 !بیارم جلوی چشم صاحب خونه

 .کنجکاوی ام کمی به آن حالت کرختی و خستگی ام غلبه کرد

حتما از مهدی حرف می زد... راحیل به سمت آشپزخانه 

 رفت و

 من هم یک بار دیگر کیفم را روی دوشم انداختم و به سمت

 اتاق

ها رفتم. در اتاق راحیل بسته بود و احتماال مهدی هم همان 

 جا

خودم فکر کردم سالم کنم یا نه. راحیل آن بدبخت را  بود. با

 در

 اتاق در بسته به حال خودش رها کرده بود در حالی که به

 حضورش در آن خانه چندان هم احتیاجی نداشت. گامی به

 سمت اتاق برداشتم و بعد با خستگی با خودم فکر کردم بعدا

نمبهش سالم می کنم. خواستم راهم را به سمت اتاقم کج ک  

 اما
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 با وجود فرمایشات بلند و قاطعانه ی صاحب خانه می توانستم

 صدای مهدی را از پشت در تشخیص بدهم که احتماال با تلفن

 :همراهش صحبت می کرد. کلماتش را تشخیص می دادم

 . ...راحیل... حرفی نداره-

... یکی از همان مطمئنا با یکی از دوستانش حرف می زد



 هایی

که در اکیپ شان حضور داشت... حتی شاید با خود 

 ...کیارش

 ممکن بود متوجه آمدنم به خانه نشده و به خیالش راحیل هم

 مشغول صحبت با صاحب خانه باشد. می توانستم بمانم و به

 صحبت هایش گوش کنم... به خیال خودش حواس کسی بهش

ممکن بود در حال نبود و اگر هنوز یک جاسوس بود 

 گزارش

 . ...دادن باشد

سری تکان دادم و به خودم یادآوری کردم که نباید همه چیز 

 را

 برای خودم پیچیده کنم. به سمت اتاق خودم رفتم که کلمات

 :مهدی را بریده بریده شنیدم

 . ...می دونم... شراره... آره خب... می گم-
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هایم چهار تا شد. با کیارش صحبت می کرد؟ در موردچشم   

 من

 گزارشی می داد؟

 به سمت در شلیک شدم تا گوشم را به آن بچسبانم. کیفم از

روی شانه ام سر خورد و محکم به در اصابت کرد. صدای 

 دنگ



 .بلندی کرد و بالفاصله صدای مهدی پشت در خاموش شد

 نفسم

دست داده بودم... من  را به حرص بیرون دادم. فرصت را از

 را

 برای این کارها نساخته بودند! برای این که بیشتر ضایع نکنم

 در

اتاق را باز کردم و با بی خیالی وارد اتاق شدم. نگاهم را 

 مستقیم

به نگاه مهدی دوختم که هنوز گوشی موبایلش را پایین 

 نیاورده

 بود و بی آن که پلک بزند به من نگاه می کرد. سری برایش

 تکان

 :دادم و گفتم
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 .پس اینجایی! دستت درد نکنه اومدی-

بی آن که کلمه ای به زبان بیاورد گوشی را پایین آورد. قلبم 

 با

 این حرکتش در سینه فرو ریخت... چرا که اگر یک صحبت

 معمولی با دوستانش بود خداحافظی می کرد... اما کسی که

 پشت

بود منتظر خداحافظی نبود... می دانست ممکن استخط   



 شرایطی پیش بیاید که مهدی بی آن که چیزی بگوید تماس را

 :قطع کند. مهدی اخمی کرد و گفت

 راحیل احتیاجی به من نداره... فقط برای این که سر کارم-

 بذاره

 .گفت بیام. یه ساعته توی این اتاقم

خنده دار نیامد. نمی آهسته خندیدم اما قضیه اصال به نظرم  

 توانستم ادعا کنم که صد در صد به مهدی اعتماد دارم... از

 طرف

 دیگر استفاده ای دوباره از جاسوسی که لو رفته بود از شمس

1385 

  رقصنده با تاریکی 

 بعید بود. نمی دانستم در مورد مهدی چه فکری باید بکنم و

مال به او اعتماد نکردهخوشحال بودم که راحیل هم هنوز کا  

 .بود

 در همین موقع صدای خداحافظی راحیل و صاحب خانه را

 شنیدم. با سر اشاره ای به دیواری که ما بین اتاق و هال بود

 کردم

 :و گفتم

 .رفت... راحت شدی. بیا بیرون دیگه-

 و با شنیدن صدای بسته شدن در از اتاق بیرون زدم. کیفم را

پرت و زیرلب ناسزایی هم نثارش روی یکی از کاناپه ها 

 کردم



که کارم را خراب کرده بود. به آشپزخانه رفتم و شیر جدید 

 را

 :امتحان کردم. صدای مهدی را از هال شنیدم

 چه عجب! کم کم داشتم فکر می کردم قراره تا شب اینجا-

 !باشم

 :راحیل با لحنی طلب کار گفت
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- به فرض که تا شب هم طول می کشید... عیبی داشت؟ حاال  

 کار مهمی داری؟

 آهسته به راحیل خندیدم. همان طور که انتظار داشتم مهدی

 .جوابی نداد. کتری را روی گاز گذاشتم و به هال برگشتم

 مهدی

 :روی یکی از کاناپه ها جای گرفت و گفت

 .باهاتون کار دارم -

بدل کردیم. روی یکی ازمن و راحیل نگاهی مشکوک رد و   

 کاناپه

 ها نشستم و سعی کردم به راحیل که باال سر مهدی دست به

 سینه ایستاده و منتظر نگاهش می کرد نخندم. قیافه اش شبیه

 به بازپرس های بی اعصاب به نظر می رسید. مهدی نگاهی

 متعجب به ژست راحیل انداخت. روی کاناپه جا به جا شد و

 :گفت



ها می یان خونه م. دور هم می خوایم فوتبال فردا شب بچه -  
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 .نگاه کنیم. گفتم به شماها هم بگم

من می خواستم در مورد برنامه اش بیشتر بپرسم که راحیل 

 با

 :لحنی تند گفت

من و شراره فوتبالی نیستیم. اصال از ورزش نگاه کردن -

 خوشم

بازی می کنن... من برای چی باید  نمی یاد. دو نفر دیگه

 بازی

 کردن بقیه رو ببینم؟

 مهدی لبخندزنان اشاره ای به راحیل کرد و با لحنی مالیم

 :گفت

شما بله عزیزم... شما ورزشکار حرفه ای هستی. دیگه -

 آدما یا

 ورزش می کنن یا ورزش رو نگاه می کنن. ما که مثل شما

 حرفه

چیزها گرم می کنیمای نیستیم... سرمون رو به این  . 

 گونه ی راحیل کمی گل انداخت اما اصال به روش خودش

 .نیاورد

با خودم فکر کردم قاعده اش در مورد کیارش شمس هم 



 صدق
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 نمی کند. او هم برای فوتبال تماشا کردن می آمد؟ به خودم

 :اشاره کردم و گفتم

- تن که نه ورزش می کنن و نه نگاهیه دسته ی سومی هم هس  

 !می کنن

 :راحیل آهسته به حرفم خندید اما مهدی ادامه داد

 فوتبال هم یه بهونه برای دورهمیه دیگه. بیاین... خوش می-

 .گذره

راحیل نگاهی به من کرد تا نظرم را بداند. اخمی کردم و 

 :گفتم

 دوستاتون کی هستن؟ امین هم هست؟ چون من کل هفته با-

ین چشم تو چشمم... آخرین چیزی که می خوام اینه کهام  

 خارج

 .ساعت کاری هم مجبور باشم تحملش کنم

 مهدی سعی می کرد خنده اش را سرکوب کند. راحیل نگاه

 چپی

 بهش بست اما خودش هم خنده اش گرفته بود. آهی کشیدم و
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م. کشمکش های من و امینسری به نشانه ی تاسف تکان داد  

 برای دوستانم هم خنده دار شده بود! مهدی که به خودش



 مسلط

 :شده بود گفت

 .من، کیارش، امین، بهزاد و علیرضا... کیارش هست دیگه-

 .حواسش به امین هست

 پس ماجرای آن تلفن همین بود... گفته بود راحیل که حرفی

گوید... ظاهرا ندارد... و شراره هم... قرار شد به من هم ب

 توصیه

 ی

 شخصی بود که با هم در تماس بودند... شاید... خودش

 ....کیارش

 به همین سادگی! نفسی راحت کشیدم. آن قدر همه چیز دور و

 بر کیارش شمس پیچیده می شد که آماده بودم از هرچیز ربط

و بی ربطی یک سوژه ی عجیب بسازم. این فقط دعوت به 

 یک

آرام سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم و دورهمی بود. با قلبی  

1390 

  رقصنده با تاریکی 

 :گفتم

 .من فردا کاری ندارم. حاال تا نظر راحیل چی باشه-

 :راحیل اما اخمی کرد و گفت

 من و شراره بیایم با یه مشت سیبیل فوتبال ببینیم؟-

 دوستاتون



 با هیچ دختری دوست نیستن؟

 :مهدی با خنده گفت

 کی با اینا دوست می شه؟ اینا اخالق دارن مگه؟-

 من و راحیل با ناباوری به مهدی نگاه کردیم... اخالق کیارش

 اصال بد نبود... خیلی هم خوب بود! مسئله این بود که با کسی

 . ...دوست نمی شدند مگر چیزی نصیب شان شود

 :مهدی از جا بلند شد و گفت

- ن؟خب... من دیگه برم. کاری نداری  

 با خودم فکر کردم اگر راحیل آشغال ها را دست مهدی بدهد

 که
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دم در بگذارد اصال تعجب نمی کنم! گاهی از این کارها با 

 یاشار

 و آرمین هم می کرد. خوشبختانه راحیل سری تکان داد و

 :گفت

 .نه... فعال برو تا ببینم فردا چی کاره ایم-

فظی مهدی و راحیل اصال طوالنی نشد... در واقع خدحا

 راحیل

خداحافظی سرد و خشکی کرد و در را هم تقریبا توی 

 صورت

 مهدی بست. با خودم فکر کردم مهدی واقعا چرا راحیل را



 تحمل

 ...می کند؟ من اگر جای مهدی بودم باالخره صدایم درمی آمد

. 

خت و به بعد از رفتن مهدی راحیل دو لیوان چای سبز ری

 هال

 آمد. لیوان را از دستش گرفتم. صورتم را توی هم کشیدم و

 :گفتم

 آب جوش رو چرا حروم این کردی؟ قحط کافئینه مگه؟-

 :راحیل بی توجه به حرفم گفت
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 ببین... من اصال بدم نمی یاد فردا برم. منتها خوشم نمی یاد-

معطل برنامه هاشم و هرچی بگه سریع این پسره فکر کنه 

 آره

 رو

می گم. بذار یکی دو بار اصرار کنه... بعد می گم می یایم. 

 می

 خوام جدی تر ارتباط ش با دوستاش رو زیر نظر بگیرم ببینم

 این

پسره اصال قابل معاشرت هست یا نه ولی اصال راه نداره که 

 تنها

حاال باید بیایبرم. من با تو اومدم مهمونی فرنوش و تو هم  . 



 .نگران امین هم نباش. حرف زد خودم به حسابش می رسم

 نظرت

 چیه؟

 و جرعه ای از چای سبزش نوشید. فقط نگاهش کردم. چه

 نظری

 باید می دادم؟ بریده و دوخته بود... با خستگی سری تکان

 .دادم

 :راحیل گفت
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- رت فردا چی بپوشیم؟خیلی خب... حاال به نظ  

احتماال اولین باری بود که کوچک ترین دغدغه ای از این 

 بابت

نداشتم... نه به خاطر وضعیت شگفت انگیز کمد لباسم، بلکه 

 به

خاطر نگرانی های دیگرم... من و راحیل در این بازی 

 گرفتار

 شده

بودیم... بیشتر از آن چه خودمان بخواهیم... بیشتر از آن چه 

 که

را می کردیم فکرش ... . 

****** 



 کمد لباسم مشغول گشتن شدم... پیراهن به تنم خوب می

نشست اما شلوار، به خصوص جین، اصال انتخاب هوشمندانه 

 ای

نبود. راحیل که خیلی راحت با آن شلوار جین سرمه ای و 

 تاپ

 مشکی اش پشت سرم نشسته بود و بحث می کرد که اسنپ

سی. یک پیراهن اسپرت  ارزان تر تمام می شود یا تپ

 مشکی

 یقه هفت که ال به الی چین های دامنش دو جیب هم داشت
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انتخاب کردم. راحیل از پشت سر یادآوری کرد که این 

 پیراهن

 را

باید با کفش اسپرت پوشید... غرغرکنان خم شدم تا از طبقه 

 ی

همین موقع صدای زنگپایین کفشی مناسب پیدا کنم. در   

 گوشی موبایلم را شنیدم. همان طور که جعبه های کفش را جا

 :به جا می کردم گفتم

 !راحیل ببین کیه تو این گیر و دار-

ببین کجا خونه گرفته  "راحیل که زیر لب غرغر می کرد 

 پسره



 ی نفهم! خب اسنپش می شه نزدیک سی تومن! حتما سی

 تومن

پنجاه تومن بدم که مردک میرفت و بیست تومن برگشت!   

 خواد

 از جا بلند شد. باالخره کفش مد نظرم را پیدا "فوتبال ببینه ؟

 کردم... و بله... نیاز به شست و شو داشت. آهی کشیدم. بی

 خیال
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 نظر راحیل شدم و کفش را توی کمد پرت کردم. یک کفش

ین موقع راحیل گوشی را بهعروسکی می پوشیدم. در هم  

 سمتم

 :گرفت و گفت

 !عشقته-

با تعجب نگاهش کردم... نکند امین زنگ زده بودم که راحیل 

 با

 ؟"عشقت"آن پوزخند تمسخرآمیز نگاهم می کرد و می گفت 

 با

 دیدن نام کیارش روی صفحه نفس راحتی کشیدم. چشم غره

 ای

 :به راحیل رفتم و جواب دادم

- یسبه به... آقای رئ ! 



 صدای موزیک مالیم و بوق ماشین ها نشان می داد که در

 ماشین

 :است. با خنده گفت
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 لوس نشو... حاضرین؟-

نگاهی به خودم که هنوز روی زمین چمباتمه زده بودم کردم 

 و

 :گفتم

 . ...ام م م-

 :با لحنی قاطع گفت

 !می یام دنبال تون-

اف سر جایم نشستم و گفتماخم کردم. ص : 

 .نه خب... راه تون خیلی دور می شه-

 :با بی خیالی گفت

 مهم نیست... خیالم راحت تره اگه یه نفر دنبال شما خانوما-

 .بیاد

صورتم را توی هم کشیدم... این جنتلمن بازی های اضافی! 

 ما

 خانم ها که یک عمر بود در این شرایط زندگی می کردیم و

فتیم... ناگهان آن شب به فکر ما افتاده بود؟ ازمهمانی می ر  

 جایم
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 :بلند شدم و گفتم

 .نه جدی می گم... زحمت شما می شه ما که مشکلی نداریم-

راحیل نیشگونی از بازویم گرفت. لبم را از درد به دندان 

 گرفتم

 و

ت زمزمه محکم پشت دست راحیل زدم. راحیل با عصبانی

 :کرد

 چی چی مشکل نداریم؟ پنجاه تومن پول بی زبون بدیم؟ بگو-

 !بیاد دنبال مون

 :کیارش گفت

 .زحمتی نیست... من تا بیست دقیقه دیگه می رسم-

و به تکاپو افتادم. غرغرهای راحیل که از اتاقم بیرون نمی 

 رفت

 و

رژ قرمز "، "موهاتو بپیچ"مرتب دستور صادر می کرد که 

 بهت

تر می یادبیش  حاال اون کفشه رو می شستی، اون بهتر "یا  "

 "بود
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 از یک طرف و و حاضر شدنم از طرف دیگر... خودم هم



 نفهمیدم

 چطور در آن بیست دقیقه حاضر شدم و به دنبال راحیل به

 سمت

چماشین کیارش که دقیقه ای تاخیر نداشت رفتم. با این که هی  

ضرورتی نداشت راحیل من را به سمت صندلی جلو هول 

 ...داد

 خودم هم می دانستم که یک نفر باید جلو می نشست و اولین

 .بارم هم نبود که این کار را می کردم

 وارد ماشین که شدم

 لبخندزنان به سمتش چرخیدم. با بسته شدن در ماشین چراغ

یهم خاموش شد... و چشم های کیارش در آن تاریک  

 ....درخشید

 بعد از یک هفته ی کاری که او را با لباس های رسمی دیده

 بودم،

 دیدنش با تی شرت دودی و جین طوسی عجیب به نظر می
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رسید. این بار گوشی موبایلش را روی پایش گذاشته بود و 

 هر

ظاهرا چند دقیقه یک بار آهنگی را انتخاب و پخش می کرد.  

کامال متوجه شده بود که انتخاب آهنگ را نباید به عهده ی 

 من



 بگذارد. بعد از چند دقیقه سکوت که بعد از یک روز کاری و

 تکاپو

برای آماده شدن کم کم خواب آلودم می کرد به حرف آمد و 

 رو

 :به راحیل گفت

 . ...شنیدم که فوتبالی نیستین-

 :راحیل با اوقات تلخی جواب داد

- ی دونستم که مهدی و دوستاش هستن... اگه نه توینم  

 انتخابم

 .تجدید نظر می کردم

 لب هایم را بهم فشردم تا خنده ام را کنترل کنم. کیارش اما

اصال به روی خودش نیاورد. نگاهش را به خیابان و صف 

 ماشین

 :ها داد و گفت
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 !منم نیستم-

تیار به سمتش چرخید و براندازش کردم... به اوگردنم بی اخ  

 نمی

 آمد از بازی فوتبال لذت ببرد. او با آدم های واقعی بازی می

کرد... مهره وارد زمین بازی می کرد و خودش... به تماشا 

 می



 نشست. منطقی بود... آدم هایی که بازی طراحی می کنند از

ی برندتماشای بازی هایی که کنترل نمی کنند لذتی نم . 

 راحیل

 :با خنده گفت

 پس شما با توجه به تقسیم بندی مهدی جزو ورزشکارهای-

 .حرفه ای محسوب می شین

 قلبم با این حرف راحیل به تپش درآمد. می دانستم کامال

 آگاهانه

و با توجه به گذشته ی کیارش این حرف را زده و خیلی 

 خوب

گاهش را می دانستم که کیارش جوابی نخواهد داد. کیارش ن

 از
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 :آینه به راحیل داد و گفت

 .بودم-

 :و بعد به سرعت بحث را عوض کرد

 یه بخش بزرگی از دوستی همینه، درست می گم؟ که گاهی-

عالقه ی مشترکی به یه سری چیزها وجود نداره اما به 

 خواست

نه؟و عالقه ی دوست هامون احترام می ذاریم، مگه   

 و نگاهی معنی دار به راحیل انداخت. راحیل آه بلندی کشید و



 :گفت

 بله... در قبال دوست هامون از خیلی چیزها می گذریم و به-

 خیلی چیزها عالقه نشون می دیم که در واقع نداریم ولی فکر

 می کنم اگه بخوایم نقشی که مهدی توی زندگی من بازی کرد

به اندازه ی کافی گذشت رو فراموش نکنیم می بینیم که 

 !کردم

 کیارش مکثی کرد. انگار متوجه شده بود که بحث راحیل را

 کمی
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 عصبی کرده. فرصت داد که راحیل کمی به خودش مسلط

 .شود

حتی آهنگ را هم عوض کرد و آهنگ آرام تری انتخاب 

 .کرد

 یک

گفت بار دیگر نگاهش را به آینه داد و : 

 !اون قضیه رو از چشم من ببینین نه مهدی-

 به سمت عقب چرخیدم و با حالتی نامطئمن به راحیل نگاه

 .کردم

 شاید بهتر بود این بحث را جمع و جور می کردند. راحیل

 اعصاب

 درست و حسابی نداشت و خونسردی و نصیحت های شمس



 .ممکن بود بیشتر عصبی اش کند

 :راحیل پوزخندی زد و گفت

بله از چشم شما می بینم اما در هر صورت اونم قبول کرد -

 که

 این نقش رو بازی کنه، درسته؟
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 :کیارش سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت

و شما هم قبول کردین که ارتباط تون رو از سر بگیرین... -

 که

کنه و موقتا از  فرصت دوباره بهش بدین که خودش رو ثابت

 سر

 تقصیراتش بگذرین. اگه براتون قابل گذشت نیست شاید بهتر

 بود

 .که قبول نمی کردین

 راحیل نفسش را با خشم بیرون داد. نگاه تند و تیزی به من

 .کرد

 انگار انتظار داشت جوابی به کیارش بدهم اما با این که از

 محتاط

م مخالفبودن راحیل خوشحال بودم با حرف های کیارش ه  

 :نبودم. از سر اجبار آهی کشیدم و رو به کیارش گفتم

راحیل که داره می یاد... پس داره به عالیق مهدی احترام -



 می

 .ذاره دیگه
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 کیارش به تالشم برای حمایت از راحیل خندید و من اخم

 .کردم

ده بودم... کهمتوجه چیزی شدم که پیش از آن بهش فکر نکر  

 او

 و دوستانش سخت هوای هم را داشتند و من و راحیل هم

 پشت

 هم بودیم... آن شب ممکن بود به همین خاطر با هم درگیر

 !شویم

 خانه ی مهدی جمع و جور و شیک بود... که دقیقا همین

 مسئله

ناراحتم می کرد! مثل خانه ی کیارش نبود که به راحتی 

 بتوان

مع فاصله گرفت. در هال خانه یک دستدر آن گم شد و از ج  

مبل ال و میز بزرگ مشکی رنگی قرار داشت که روی آن 

 ظرف

 تنقالت به چشم می خورد. سیستم صوتی تصویری آخرین

 مدلش فضای قابل توجهی از هال را پر کرده بود. تلویزیون

 روشن
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کسی به صحبت های مجری بود و صدا را قطع کرده بودند. 

 و

 کارشناس ها گوش نمی داد. یک دست میز و صندلی شش

 نفره

تقریبا تمام فضای سالن پذیرایی که رو به روی آشپزخانه 

 قرار

داشت را پر کرده بود. به نظر می رسید خانه اش متراژ 

 مشابهی

 .با خانه ی من داشته باشد اما شلوغ تر به نظر می رسید

یل و کیارش هر چهار نفر با حالتی معذببا رسیدن من، راح  

 نگاه

 مان کردند. واکنش شان عجیب بود. مهدی وقت احوال پرسی

 با

راحیل حواس پرت به نظر می رسید و امین زمانی که 

 کیارش

 .دستش را به سمتش دراز کرد دست و پایش را گم کرد

 کیارش

 که ظاهرا کامال متوجه رفتارهای عجیب دوستانش بود کیف

 پول

 :و سوئیچ ماشینش را روی میز گذاشت و بی تعارف پرسید
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 چی شده که حتی تلویزیون رو هم میوت کردین؟-

ظاهرا بین شان اختالف نظر وجود داشت. مهدی با نگاهی 

 تند

 ت و

یز به بقیه اشاره می کرد، امین نگاهش را می دزدید و دو 

 نفر

اره سر و دست به مهدی می گفتند که کاری رادیگر هم با اش  

 انجام ندهد. من و راحیل سر جایمان خشک شده بودیم... نگاه

 از

 یکی می گرفتیم و به دیگری به می دادیم. کیارش که ظاهرا

 :حوصله اش سر رفته بود گفت

 .تمومش کنین... بگین چی شده-

 مهدی نگاه چپی چپی به جمع دوستانش کرد. به سر و گردن

 تکان دادن های بقیه توجهی نکرد و گوشی موبایلش را جلوی

 کیارش گرفت. کیارش نگاهی به صفحه گوشی انداخت. اخم

 :ظریفی روی پیشانی اش نشست و با بی عالقگی گفت

 خب؟-
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 :مهدی نفس راحتی کشید و زیرلب گفت

 . ...گفتم شاید مهم باشه-



بی تفاوتی خاصی نشست. کنترل تلویزیون را کیارش با 

 برداشت

 :و صدایش را باال برد و گفت

 .مهمه-

و نگاه تندی به بهزاد و علیرضا کرد که با این حرف کیارش 

 با

 احتیاط خودشان را عقب کشیدند. کیارش با لحنی دستوری که

 :احساس می کردم تا به آن شب ازش نشنیده بودم گفت

- تون این چیزها رو ازم مخفی کردین بفهمم به خاطر وحشت  

 !هرچی دیدین از چشم خودتون دیدین

 احساس می کردم جو آن قدر سنگین شده که نفس کشیدن

 هم

دشوار شده. صدای گزارشگر بلند شد و تلویزیون تصویری 

 از

 ورزشگاه نشان داد. نه دوستان کیارش نشستند و نه کیارش
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واکنشی نشان داد. راحیل بود که باالخره سکوت را شکست 

 و

 رو

 :به مهدی با لحنی معمولی گفت

 من و شراره تو کدوم اتاق لباس عوض کنیم؟-



 مهدی تکانی خورد. دستی به پس سرش کشید و بعد انگار که

 به خودش آمده باشد جلوتر از من و راحیل رفت تا به سمت

اتاق را روشن کرد و به نشانه  اتاقی راهنمایی مان کند. چراغ

 ی

 .تشکر لبخندی به راحیل زد

با رفتن مهدی، راحیل در اتاق را بست. شال را از سرش 

 کشید

 و

 :گفت

 ماجرا چی بود؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 یه اطالعاتی که وحشت داشتن بهش بدن... یه مسئله ی-

 کاری
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ه من و تو توش دخالت نکنیمکه بهتر . 

راحیل سری به نشانه ی تاییدم تکان داد. آینه ای عریض 

 روی

 دراور قرار داشت. من و راحیل ظاهرمان را در آینه بررسی

 .کردیم

 .چند دقیقه ای مکث کردیم و بعد... هر دو به خنده افتادیم

 هیچ



کدام دلمان نمی خواست از اتاق بیرون برویم و یک بار دیگر 

 در

 :آن جو سنگین حل شویم. راحیل با شیطنت گفت

 به نظرت چه قدر این جا بمونیم طبیعی به نظر می رسه و-

 کسی

 شک نمی کنه؟

 در همین موقع صدای زنگ گوشی موبایلم بلند شد. به حرف

 راحیل خندیدم و وقتی دیدم که شماره ناشناس است از ذهنم

 :گذشت که اشتباه تماس گرفته اند. جواب دادم

 بله؟-
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 :صدای آشنایی از آن طرف خط به گوشم رسید

 !سالم خانوم امانی-

 قلبم در سینه فرو ریخت... پیش از آن که خودش را معرفی

 کند

 هم او را شناختم. مگر فراموش کردن صدای او به این آسانی

 بود؟

 :گفت

 !شناختین؟ محمد هستم-

تعجب باز ماند. گوشی در دستم شل شددهانم از شدت  . 

 راحیل



 با دیدن صورتم اخمی کرد و با حرکت دست اشاره کرد که

 کیست. جوابی ندادم. محمد که متوجه سکوتم شده بود توضیح

 :داد

 شماره تون رو از فرنوش گرفتم، عیبی که نداره؟-

شماره ام را گرفته بود... احتماال زمانی جزو آمال و 

 آرزوهایم بود
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که صدایش را از پشت خط بشنوم... که شماره ام را داشته 

 باشد

 و شب ها انگشتش روی صفحه بلغزد، اسمش روی گوشی

 موبایلم

 بیفتد و با دیدن نامش لبخند بزنم... قلبم در سینه جا به جا

 شود

حاال  و وقت جواب دادن نتوانم لبخندم را مهار کنم... اما

 دست

 ...هایم می لرزید. می دانستم که تماس گرفتن او عجیب است

 :بی جاست... خوشایند نیست. با لحنی سرد گفتم

 اگه عیب داشت هم دیگه نمی شه کاریش کرد... شما که کار-

 !خودتون رو کردین و شماره رو گرفتین

راحیل با عصبانیت اشاره کرد که کیست. من هم که با دست 

 و



های او کنترلم را از دست داده بود با عصبانیت لب پا زدن 

 :زدم

 !محمد-

 چشم های راحیل کم مانده بود از حدقه بیرون بزند. محمد با

 :لحنی که کمی شرمنده به نظر می رسید گفت
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 معذرت می خوام ولی... کار مهمی باهاتون داشتم. می تونم-

 بیام

؟دیدن تون  

پلک هایم را روی هم گذاشتم. حاال معنای واقعی عذاب را 

 می

 فهمیدم... بچه بودم که فکر می کردم عذاب دیدن فوتبال با

 کسانی ست که پشت در منتظر بودند... که فکر می کردم

 تحمل

 ...کردن فضای سنگینی که به من ربطی ندارد سخت است

 عذاب

 !این بود

 :آهی کشیدم و گفتم

- انش نیست. من جایی هستمحقیقتش امک ... . 

 :محمد وسط حرفم پرید و گفت

 . ...می دونم-



قلبم ایستاد. حیرت زده به دیوار سفید رو به رویم خیره 

 ...شدم
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 :می دانست؟ محمد ادامه داد

 می تونم بیام دنبال تون؟-

 :با لحنی تند گفتم

- شما رو در جریان برنامه هام قرارمی دونین؟ یادم نمی یاد   

 داده

 !باشم

مکثی کرد... می خواست تصمیم بگیرد با شراره ی عصبی 

 و

 بداخالقی که هیچ وقت نشناخته بود چطور صحبت کند یا

 :حرفش را پس بگیرد؟ با لحنی آرام گفت

 .اگه همدیگه رو ببینیم می تونم براتون توضیح بدم-

ته که وسوسه شده بودم بهلبم را به دندان گرفتم. صد الب  

 دیدنش

 بروم و حرف هایش را بشنوم اما حرفی را که چند دقیقه ی

 پیش
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 تحویل راحیل داده بودم به خودم یادآوری کردم... که ما قرار

 بود



 .خودمان را کنار بکشیم نه این که باری دیگر درگیر شویم

 :پرسیدم

- نم در مورد چی می خواین با من حرف بزنین؟می تونم بدو  

 می دانستم زنگ نزده که در مورد قیمت نوشتن مقاله یا

 پروپوزال

 صحبت کند! با این حال می خواستم دست کم مطمئن شوم و

 .بعد دست رد به سینه اش بزنم

 :محمد گفت

 . ...در مورد شما... من... کیارش-

نکرده بودم... باز هم پلک هایم را بهم فشردم. نه... اشتباه 

 یک

مشت اطالعات دیگر... یک بازی بی انتهای دیگر... این راه 

 انگار

 :انتهایی نداشت. آهی کشیدم و گفتم

 . ...به نظرم اصال ایده ی خوبی نیست-
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 :محمد با لحنی مصمم گفت

- ه ساعتخواهش می کنم بیشتر بهش فکر کن. می تونی تا ی  

 دیگه بهم خبر بدی؟

 :برای اینکه او را از سر خودم باز کنم سریع گفتم

 .باشه... خبرتون می کنم-



و تماس را قطع کردم. نفسم را با صدا بیرون دادم. می 

 دانستم

جوابم تا یک ساعت دیگر تغییری نمی کند... قلبم هنوز 

 محکم

ش تحتدر سینه می زد... از کجا می دانست که اینجام؟ کیار  

 نظر بود یا من؟

 راحیل که دست به سینه در برابرم ایستاده بود اخمی کرد و

 :گفت

 این چه مرگشه دقیقا؟ اون زمانی که نامزد نداشت الم تا کام-

 .حرف نمی زد و االن که نامزد داره به تو زنگ می زنه

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

- نمترجیح می دم اصال پیش خودم تحلیلش نک . 
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 سوالی که راحیل پرسید می توانست از پا درم بیاورد... که با

 خودم شروع به فکر کنم که او هرگز پا پیش نگذاشت... و

 درست

 زمانی که احساس می کردم برای همیشه از دست رفته تماس

 . ...گرفت

ی توانستم دراین سوال می توانست هرکسی را نابود کند... م  

مرداب این سوال بیشتر و بیشتر فرو بروم و هرگز جوابش 

 را



 پیدا

نکنم. زندگی تلخی ها و شیرینی های خاصی داشت... و یکی 

 از

تلخی هایش ابهام بود... که سواالتی در زندگی بودند که 

 هرگز

 پاسخ داده نمی شدند. برایشان پاسخی فرض می کردیم، حدس

مان جوابی پیدا می کردیم اما حقیقتمی زدیم، به خیال خود  

 این بود که هرگز جوابشان را نمی فهمیدیم. باید یاد می

 گرفتیم
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 که به دنبال جواب کدام سوال دنیا را زیر و رو کنیم و کدام

 سوال

را رها... و من... محمد و کارهای کرده و نکرده اش را رها 

 کرده

 . ...بودم

او زمانی نبض دنیای مرده ی من بود و حاال... دیگری 

 بخشی از

 . ...آن نبود... به دنیای زن دیگری تعلق داشت

به در اتاق اشاره کردم. راحیل صورتش را توی هم کشید اما 

 با

 .سر جواب مثبت داد. باید میان جمع برمی گشتیم



 امین، مهدی و یکی دیگر از دوستان کیارش که هنوز نمی

 دانستم

علیرضاست یا بهزاد محو بازی شده بودند. هر از چند گاهی 

 یک

نفرشان چیزی در مورد بازی می گفت. دوست دیگرشان 

 سرش

 .را در لپ تاپش کرده بود و عالقه ای به بازی نشان نمی داد

راحیل کنار مهدی نشست و من دعا کردم برای انتقام گرفتن 

 از

 . ...مهدی طرف تیم مقابل را نگیرد
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 سرم را چرخاندم و کیارش را در آشپزخانه دیدم که برای

 خودش

یک لیوان آب می ریخت و خنده کنان با گوشی موبایلش 

 حرف

می زد. اخمی کردم و بی اختیار یک بار دیگر این فکر از 

 ذهنم

 گذشت که بعد از فرنوش با کس دیگری دوست شد؟ و بعد به

دم یادآوری کردم که جواب این سوال قاعدتا نباید برایمخو  

 مهم

 . ...باشد و اساسا بهم مربوط نمی شود



 امین چرخید و نگاهی به من انداخت. همین را کم داشتم که

 من

 را در حین نگاه کردن به کیارش غافل گیر کند! روی مبل جا

 به

 :جا شد و گفت

 نمی خوای بشینی؟-

ود. نمی توانست به من بگوید کیاینجا دیگر او رئیس نب  

 بنشینم،
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 :کی بلند شوم و به کیارش نگاه کنم یا نکنم. بی تعارف گفتم

 . ...االن نه-

 و با گام هایی آهسته به سمت آشپزخانه رفتم. لیوانی برداشتم

 و

 .برای خودم آب ریختم. کیارش روی صندلی اپن نشسته بود

ایش را از پشت سرم می شنیدمصد : 

 مگه می شه شما چیزی بخوای و من نه بگم؟ فردا؟ سعی ام-

 رو

 .می کنم که بیام ولی نمی تونم قول بدم

 آهی کشیدم... از دست خودم و حدس هایم! احتماال فقط

 داشت

 .با خانواده اش صحبت می کرد. به سمت کیارش چرخیدم



 جرعه

به صحبت های شخص پشت ای از لیوان آبم نوشیدم. کیارش  

 :تلفن خندید و گفت
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نه به خاطر فرنوش نیست... سرم یه مقدار شلوغه. خبرتون -

 می

 .کنم

 پوزخندی زدم. تالش های مادر کیارش برای احترام گذاشتن

 به

 عالقه ی فرنوش به کیارش قابل تحسین بود! با بدجنسی

با دیدن لبخندم آهسته خندید. خداحافظیلبخندی بهش زدم.   

کرد و گوشی موبایلش را پایین آورد. با سر اشاره ای به 

 گوشی

 :موبایلش کردم و گفتم

قصد ندارین اطالعات مادر رو در مورد ارتباط تون با -

 فرنوش به

 روزرسانی کنین؟

 هنوز آهسته می خندید... با شنیدن خبر تماس گرفتن محمد

ادامه می داد؟ یا خنده روی لبش خشک هم به خنده هایش  

 می

 :شد؟ گفت



 مطمئنا نه .فکر می کنم بهتر باشه در موردش صحبتی نکنیم-
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 !خانواده ی من خوشحال می شن نه خانواده ی فرنوش

 :اشاره ای به جمع دوستانش کرد و گفت

- نمود کنیم به اینفکر می کنم وقتشه که بریم توی جمع و وا  

 .برنامه عالقه مندیم

هنوزم لبخند می زدم... لبخندی تلخ... قبل از این که از 

 جایش

 :بلند شود آهسته گفتم

 . ...محمد بهم زنگ زد-

 اخمی کرد. سرش را کمی جلو کشید... انگار با وجود صدای

 بلند

 تلویزیون نتوانسته بود به آن چه شنیده اعتماد کند. جلوتر

 رفتم

رو به رویش ایستادم. در آن حالت که او نشسته و من و  

 ایستاده

بودم برای اولین بار از او بلندتر به نظر می رسیدم. نور 

 هالوژن

 ها
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صورتش را کامال روشن کرده بود. بی اختیار اجزای 



 صورتش را

یافه ست،از نظر گذراندم... پیش خودم اعتراف کردم خوش ق  

هرچند اعتراف بی جایی به نظر می رسید... باید ته دلم به 

 تمام

 آدم هایی که با دیدن چهره اش بهش عالقه مند شدند حق می

دادم اما برای من... وجود او با تاریکی عجین شده بود... 

 نمی

 دانستم در فکرش چه می گذرد... چه نقشه ای می کشد... که

اد کنم یا نه... حرف از روشن شدناصال می توانم به او اعتم  

 .تاریکی زده بود و من... حتی کورسویی از امید ندیده بودم

 لیوانم

را روی کانتر گذاشتم. ریسک به اشتراک گذاشتن این 

 اطالعات

 :را به جان خریدم و گفتم

 می دونست کجام. من تحت نظرم یا شما؟-

 :لبخندی کمرنگ روی لبش نشست و گفت

- ت باشه. با تو کاری ندارهمن! خیالت راح . 

 :خیالم اما اصال راحت نشد! چشم هایم را تنگ کردم و گفتم
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پس برای چی می خواست منو ببینه و باهام در مورد -

 خودش،



 من و شما حرف بزنه؟

 لحظه ای مکث کرد... نگاهش به صورتم خیره ماند... نمی

 دانستم

ت، به فکر فرو رفته یا چیزی که فکرش را همحیرت زده س  

 نمی

 :توانستم بکنم. سری تکان داد و بی مقدمه گفت

 .محمد مرد خوبیه-

 .ابروهایم از شدت تعجب باال پرید. کیارش از جایش بلند شد

حاال او بود که از باال به من نگاه می کرد... که اجزای 

 صورتم را

کرد من را نمی  از نظر می گذراند... با خودش فکر می

 شناسد؟

 که نمی تواند بهم اعتماد کند؟ نه... او به خیال خودش خیلی

خوب من را می شناخت و شاید... در این زمینه اشتباه هم 

 نمی

 . ...کرد

 :لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست
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و وقتی یه مرد خوب تصمیم می گیره پا روی اصول -

 اخالقیش

 .بذاره و کار خطایی انجام بده افتضاح به بار می یاره



 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 منظورت چیه؟ چه کار خطایی؟ برای چی به من زنگ زده-

 بود؟

 :با بی تفاوتی شانه باال انداخت و گفت

 خودتو درگیرش نکن... مگه این قراری نبود که داشتیم؟-

شد جواب؟ پس ایده ای داشت لب هایم را بهم فشردم. این هم  

 که این تماس چه معنایی می تواند داشته باشد اما قصد نداشت

آن را با من به اشتراک بگذارد. به خودم یادآوری کردم که 

 قرار

است خودم را از این ماجرا دور نگه دارم و او هم تالش می 

 کند

 که کمکم کند... اما دست خودم نبود... احساس می کردم

 چیزی

جریان است که به کل از آن خبر ندارم در . 

به سمت هال رفتیم. تنها جای خالی بین امین و مهدی بود... 

 با
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 خودم فکر کردم چه عالی! نزدیک به مهدی نشستم... کیارش

 می

 توانست بین من و امین جای بگیرد اما پشت مبل ایستاد و

 دست



نه های امین گذاشت. امین که سعی می کردهایش را روی شا  

 از ظرف چیپس مقدای برای خودش بردارد با این حرکت

 کیارش

 :سر جایش خشک شد. به سمت کیارش چرخید و گفت

 !بازی خوبیه... بشین-

 :کیارش اما لبخندزنان گفت

امشب فرداشب برنامه ایه؟ شاید برم یه سر به مادرم سر -

 .بزنم

خانه یشان برود... صحبت هایش را شنیدهنه... قرار نبود به   

 ...بودم

 . ...گفته بود شاید برود... اما فردا

برخالف کیارش امین اصال لبخند نمی زد. لحظه ای حیرت 

 زده
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کیارش را نگاه کرد. ظرف چیپس را روی میز به عقب سر 

 داد و

کشید. همه چیز به ظاهرگوشی موبایلش را از جیبش بیرون   

 عادی بود... تلویزیون می دیدند... در مورد بازی حرف می

 ...زدند

 و کیارش مثل هزار و یک پسر جوان دیگر دنبال برنامه های

همیشگی را می گرفت... می توانست دورهمی باشد، دور 



 زدن،

 دیدن دوستانشان... اما خوب می دانستم که آن جا هیچ چیز

ه کیارش مثل مردهای دیگر نیست... مدت عادی نیست... ک

 ها

پیش گوشی موبایلش را زیر و رو کرده بودم و می دانستم 

 چه

 برنامه هایی با امین دارد! سر زدن به مادرش هم احتماال

 سرنخی

 . ...بود که امین با آن آشنایی داشت

 قلبم در سینه به تپش درآمد... اول دوستان کیارش با ترس و

 لرز

داده بودند که موجب خوشحالی اش نشده بود چیزی نشانش ... 
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بعد محمد زنگ زده بود و حاال... کیارش سراغ چیزی را از 

 امین

 می گرفت. می توانست جلوی من وانمود کند که همه چیز

 عادی

ست اما واقعیت پیش رویم بود... تماس محمد برای من 

 معنایی

ای او... نشانه ای خاص بودنداشت و بر ... . 

امین اما با خیال راحت گوشی موبایلش را روی میز گذاشت 



 و

 :گفت

 .خبری نیست. اگه رفتی سالم منم به آقای دکتر برسون-

 .کیارش باالخره مبل را دور زد و بین من و امین جای گرفت

 من

اما هنوز به جلو خم شده بودم و نگاهم به امین بود... او هم 

 به

چیزی تظاهر می کرد... به دیدن بازی؟ به نقشی که کیارش 

 به

عهده اش گذاشته بود؟ نگاهش به بازی بود... حتی اظهار 

 نظر

می کرد و به واکنش های مهدی می خندید... اما نه... او هم 

 آن

 . ...شب مردی نبود که در شرکت می دیدم
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ه سمت من چرخید و نگاهمان با هم تالقیدر همین موقع ب  

 .کرد

 :با سر اشاره ای به ظرف تنقالت کرد و گفت

 از خودتون پذیرایی نمی کنین؟-

با لحنی رسمی که به عادت همکاری مان در شرکت پیدا 

 کرده



 :بودم گفتم

 .ممنون... تعارف ندارم. خواستم برمی دارم-

ش نگاه می کردم و نگاهم را از او گرفتم. زیر چشمی به کیار

 که

 به واکنش بقیه می خندید... به تلویزیون نگاه می کرد اما

 ...خیره

 ...نگاهش با پاس کاری شدن توپ، به دنبال توپ نمی چرخید

 خیره می ماند به نقطه ای... تظاهر می کرد به دنبال کردن

 بازی

 و من فقط دست به سینه نشسته بودم... آن قدر لجم گرفته بود
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 که به سختی می توانستم جلوی خودم را بگیرم و با محمد

 تماس

نگیرم. می دانستم تماس گرفتن به خاطر لج و لج بازی ایده 

 ی

 بسیار بدی ست و اگر هم می خواستم درخواست محمد را

 قبول

کنم باید این کار را را با فکر و استدالل درستی انجام بدهم 

 اما

ت خودم نبوددس ... . 

 با به انتها رسیدن نیمه ی اول جمع پراکنده شد. امین در لیوان



نوشیدنی اش یخ می ریخت... یکی از دوستان کیارش با 

 گوشی

 موبایلش حرف می زد و دیگری لپ تاپش را در کیفش می

 گذاشت و با کیارش صحبت می کرد. راحیل و مهدی در

ند و در اپلیکیشن هایآشپزخانه رو به روی هم ایستاده بود  

 .سفارش غذا به دنبال رستوران خوب و مناسبی می گشتند

از فرصت استفاده و نگاهی به گوشی موبایلم کردم. محمد 

 اس

 ام
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 :اس داده بود

 امیدوار باشم که جواب تون مثبته؟-

ام  آهی کشیدم... انگشت هایم را به پلک های داغ کرده

 .فشردم

می توانستم بروم و سر از ماجرا دربیاورم و به این 

 کنجکاوی

کشنده پایان بدهم... و بعد تا مدت ها با عواقب این دیدار 

 دست

 و پنجه نرم کنم! یادم نرفته بود که آخرین بار بعد از دیدن

 محمد

 چه حالی شده بودم... و بعد کیارش سر رسید... در آن اتاق



 تاریک

را روشن کرد وچراغ  ... ... . 

 بی اختیار نگاهم به سمت سالن کوچک خانه و کیارش کشیده

شد... او هم از باالی شانه ی دوستش به من نگاه می کرد و 

 زیر

 نظرم داشت. احساس کردم با گره خوردن نگاه مان به هم قلبم

 در سینه جا به جا شد. بی آن که جواب محمد را بدهم گوشی

ذاشتم. وانمود کردم که ظرف های رویرا در جیب پیراهنم گ  
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 میز را جمع می کنم. کی را می خواستم گول بزنم؟ کیارش

 شمس را؟

 در همین موقع کیارش با صدای بلند شروع به صحبت کرد و

ناگهان راحیل، مهدی و امین که در مورد یکی از رستوران 

 های

ردند ساکت شدندمعروف با هم بحث می ک : 

 .من باید برم-

و صمیمانه به شانه ی دوستش زد. دستش را برای 

 خداحافظی

به سمت مهدی دراز کرد. مهدی با تعجب کیارش را نگاه 

 کرد و

 :گفت



 چی شد؟ کجا؟-

دوست کیارش که در طول بازی تمام مدت سرش در لپ 

 تاپش

 :بود و یک کلمه هم حرف نزده بود خنده کنان گفت

- ارش رو نمی شناسی؟ نمی دونی چه قدر پسر خوبیه؟تو کی  

 می

 .ره که به مادرش سر بزنه
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 :مهدی اخمی کرد و گفت

 .بدون شام؟ می موندی یه ساعت دیگه بعد در می رفتی-

 بی اختیار لبخند زدم... متوجه شدم که دوستان کیارش هم

رند. برای امین سلسله مراتب حساب شده ای دا  "خانه مادر"
معنای خاصی داشت و مهدی از آن سردرنمی آورد... حتی 

 به

 نظر می رسید که دوست کیارش که نامش را نمی دانستم هم

 از

 .مهدی به کیارش نزدیک تر باشد

با خودم فکر می کردم کیارش هم می رود... و محمد... 

 هنوز

فتن کیارش بهجوابش را نداده بودم. می توانستم بعد از ر  

 دیدنش



 بروم... اما... فکر بهتری به ذهنم رسیده بود... برای فهمیدن

 قصد

 و نیت محمد الزم نبود که به دیدنش بروم... کس دیگری هم

 در
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 . ...آن جمع بود که نسبت به این مسئله ایده ای داشت

ند شدم و قاطعانه بهبا یک تصمیم ناگهانی از روی مبل بل  

 کیارش

 :که به سمت در می رفت گفتم

 می شه سر راهتون منم برسونین؟-

 .کیارش سر جایش متوقف شد و حیرت زده به سمتم چرخید

 در

 چشم هایش چیزی را می دیدم که پیش از آن شاهدش

 ...نبودم

نوعی هشدار... اخطار... انگار بخواهد با زبان بی زبانی 

 بگوید که

دم از چشم خودم دیدم اما پا پس نکشیدم. سرم راهرچی دی  

 باال

 :گرفتم و نگاهم را مستقیم به چشم هایش دادم. مهدی گفت

 شما کجا می رین؟-

 نگاه از کیارش گرفتم و رو به دوستان کیارش که با تعجب



 نگاهم
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 :می کردند گفتم

- لی اعصابش بهم ریخته ستیاشار اومده دم خونه مون! خی ... 

 . ...نمی دونست خونه نیستیم. برم ببینم چی شده

راحیل سری به نشانه ی تاسف تکان داد... او به خوبی این 

 را

 می

 دانست که این داستان حقیقت ندارد اما از جایی که فهمیده

 بود

 محمد به من زنگ زده حدس زده بود که می خواستم به دیدن

ک دوست حمایت گر پشتم درآمد. نگاهیمحمد بروم. مثل ی  

 :توبیخ آمیز حواله ام کرد اما برای تکمیل کردن نقشه ام گفت

 چی شده؟ دوباره از فرنوش شکست عشقی خورده که یاد ما-

 کرده؟

دوست کیارش که صحبت کردنش با موبایلش تمام شده بود 

 رو

 :به امین کرد و گفت
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 یاشار همون پسره ی بیچاره ست که داره با فرنوش دوست-

 می



 شه؟

همگی زیر خنده زدند. مهدی اشاره ای به کیارش که هنوز 

 دم

 :در ایستاده بود کرد و گفت

 !توهم زده که فرنوش این دوستمون رو بی خیال می شه-

 خنده ای تمسخرآمیز سر دادند. امین لیوانش را روی کانتر

 :گذاشت و گفت

- ... شراره خوبه که دوستت رو به راه راست هدایت کنیآره . 

 پسر

 .بدی به نظر نمی رسه

و رو به کیارش چشمکی زد. قلبم در سینه فشرده شد... از 

 نظر

امین رفتن من با کیارش فکر خوبی به نظر می رسید... اما 

 چرا؟

 نگاهی به کیارش کردم... نه... او با امین موفق نبود... اما

 مخالفتش
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 را علنی نکرد. با همان رفتار جنتلمن موابانه ی همیشگی اش

 رو

 :به من کرد و گفت

 . ...پس من منتظرتون می مونم-



 با قلبی بی قرار در سینه ام به سمت اتاق رفتم تا مانتویم را

بپوشم... چیزی در جریان بود که به کل از آن بی خبر 

 بودم... و

ال... با پای خودم به میان آن قدم می گذاشتمحا ... . 

 پنج دقیقه ی بعد در ماشین کیارش بودم. کیارش موزیکی بی

 کالم انتخاب کرد. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. قلبم

 محکم در سینه می زد. دست های یخ زده ام را مشت کرده

 بودم

بزنم و نمی دانستم باید از کجا شروع کنم... از چی حرف . 

ماشین به راه افتاد... از چراغ برق دور شدیم و صورت 

 کیارش

 در
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 تاریکی فرو رفت. صدایش را می شنیدم که با لحنی سرد و

 برنده

 :گفت

 محمد خودش نمی تونست بیاد دنبال تون؟-

 پوزخندی زدم. فکر می کرد به دیدن محمد می روم؟ بعد از

ی کوتاه گفتممکث : 

 .بهش خبر ندادم که به دیدنش می رم یا نه-

متوجه منظورم شد. با لحنی که من را یاد لحن صحبت 



 کردنش

 :در تراس خانه اش می انداخت گفت

 . ...پس بعد از دیدن من می بینیش-

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 .قبل از شنیدن حرفاش می تونم توضیح های شما رو بشنوم-

 به

ین طوری... جالب ترهنظرم ا ! 

 و نگاهم را به خیابان هایی دادم که هنوز به خاطر مسابقه ی
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فوتبالی که پخش می شد خلوت تر از حالت عادی بود. 

 کیارش

 :با لحنی شماتت بار گفت

تو قرارمون رو یادت رفته... مگه نمی خواستی از این -

 ماجراها

ری؟فاصله بگی  

 :بی تعارف گفتم

چرا... ولی بعد به ذهنت رسید که می تونیم همکارهای -

 خوبی

 برای هم باشیم! دقیقا مشکل اینجاست که من چیزی رو یادم

نرفته! اما فکر نکنم از این که با محمد حرف بزنم خوشت 

 اومده



 باشه... دلت نمی خواد حرفاش رو بشنوم؟

اریکی اش زل چیزی نگفت... به صورت فرو رفته در ت

 ...زدم

نگاهش به خیابان های خلوت بود. حاال چشم هایش در 

 تاریکی

 می درخشید و چهره اش دیگر جذابیتی که در نور هالوژن ها

 دیده بودم را نداشت... شوم و پلید به نظر می رسید... درست

 مثل همان روحیات عجیبش که می گفت روزی چشمه ای

 دیگر
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از آن را می دیدم... اما کدام روز؟ این شب مگر انتهایی 

 داشت؟

 :کوتاه گفتم

می خواد الناز رو پیدا کنه... نامزدش رو... من اونو درک -

 می

 . ...کنم. چیزی که درک نمی کنم

 :با صدایی خشدار گفت

 . ...من اون چیزی ام که درکش نمی کنی-

درخشانش را به من دادسرش به سمتم چرخید و آن نگاه  : 

 منم نمی خوام دست محمد به الناز برسه... این قابل درک-

 نیست؟



 و لبخظندی کمابیش شیطانی روی لبش نشست. اگر آن آهنگ

 نبود صدای قلبم به گوشش می رسید... چنان محکم می کوبید

 که فکر می کردم هر لحظه ممکن است از قفسه ی سینه ام

گفتمبیرون بزند. هیجان زده  : 

 چرا؟ الناز توی خطره؟ محمد خطرناکه؟-

خنده ای تمسخرآمیز سر داد. سری تکان داد و با همان 

 صدایی
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 :که خشدار به نظر می رسید گفت

 محمد؟ نه... اون فقط دنبال نامزدش می گرده. این النازه که-

 . ...خطرناکه

نگاهش کنمنوبت من بود که با تمسخر  : 

 و تو داری از محمد و دور و بری هاش محافظت می کنی؟-

 همان لبخند شیطانی روی لبش نشست. نیم نگاهی به من کرد

 :و گفت

 . ...نه خانوم امانی... من از خودم محافظت می کنم-

 :با سر اشاره ای ظریف به آینه زد و گفت

- انوممی بینیش؟ سایه به سایه م می یاد. زندگی من اینه خ  

 امانی... اگه اجازه بدم آدمایی مثل الناز جولون بدن فکر می

 کنی

 چه قدر طول می کشه که کل تشکیالتم از هم بپاشه؟



 نه... او آن مردی. اوکه قلب آتش گرفته ام را آرام کرد... او

 مردی غرق
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هم نبود... اوشده در تاریکی بود که دیگر به نجاتش امیدی   

 همان

 کسی بود که با دیدن فایل هایش شناختم... مردی که الناز را

 . ...معدوم کرد

روزی دوست قدیمی اش الناز را با ظاهری خیرخواهانه به 

 دام

کشید و روزی هم که برایش دردسرساز می شدم نوبت من 

 فرا

می رسید. حق با او بود... مردهای خوب وقتی دست به 

 کارهای

اک می زدند افتضاح به بار می آوردند... اما مردهایی خطرن

 مثل

او... مردهایی مثل او سربلند بیرون می آمدند... شاهکاری 

 دلهره

 آور و شوم از چنین موقعیت هایی می ساختند... چرا که به

 همان

 . ...شرایط تعلق داشتند... به تاریکی

رنگی دنبالنگاهم را به آینه بغل دادم... بله... پرادوی سفید   



 مان
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 می آمد... تالش نمی کرد خودش را مخفی کند... فهمیده بود

 که

کیارش متوجه حضورش شده. کیارش می دانست که تحت 

 نظر

است... و می خواست تنها برود... به جایی که خانه ی 

 مادرش

 می

ن ایده استقبالنامید و من... همراهش شده بودم. امین از ای  

 کرده

 بود... اگر یک نفر بود که امین با کمال میل مثل گوسفند

 جلوی

 کیارش قربانی اش می کرد آن شخص من بودم! پَروار و بی

 !ارزش

 کیارش گوشی موبایلش را درآورد. با خونسردی شماره ای

 گرفت

 .اما گوشی موبایلش هنوز به سیستم پخش ماشین وصل بود

ین پیچیدصدای امین در ماش : 

 چی شده؟-
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 :ی گفتم. کیارش خنده ای سر داد و گفت"کثافت"زیرلب 

 فکر می کنم مادر مهمون داره... شاید بهش نرسم... حواست-

 .بهش باشه

 :امین با لحنی هول زده گفت

 . ...کیارش! تنها نرو-

 :کیارش نیم نگاهی به من کرد و گفت

- یستمتنها ن ... . 

 :قلبم در دهانم بود. با ناباوری نگاهش کردم و گفتم

 چی؟ چی داری می گی؟-

 :امین از آن طرف خط با لحنی پراسترس گفت

 .به حسام زنگ می زنم-

جرقه ای در سرم زده شد... حسام... همان مرد قوی هیکلی 

 که

 ...شب دزدیده شدن الناز کیارش را همراهی می کرد... و بعد

شده بود و وقتی کیارش به نبودش پی برده بود ناپدید 

 نورافکن

 . ...ها روشن شد

1444 

  رقصنده با تاریکی 

 پس از میدان به در نشده بود... حسام... هنوز هم حواسش به

 :کیارش بود... کیارش با خونسردی اعصاب خردکنی گفت

 نه... من از پس خودم برمی یام. بگو بره خونه ی من و-



 حواسش

 . ...به اوضاع باشه

 :امین که ظاهرا نفسش بند آمده بود گفت

 چی؟ نه... اونجا... مهم نیست... کیارش... تو دیگه اون آدم-

 سابق

 نیستی، حواست هست؟

صورت کیارش توی هم رفت. نگاهی عصبی حواله ی 

 سیستم

 :پخش کرد. صدایش را باال برد و گفت

 !مرسی که یادآوریش می کنی-

فتامین گ : 

 . ...من می گم که حسام بیاد-

 :کیارش فریاد زد و من از جا پریدم
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 !باید بره خونه ی من-

 و تماس را قطع کرد. نفسش را با خشم بیرون داد. نگاهی

 عصبی

 به دست چپش کرد که کنار بدنش قرار داشت... قلبم در سینه

نستم آن شب چه چیزی انتظارمانفشرده شد... چرا که می دا  

 را

 می کشد... که کیارش آن آدم سابق نیست... و کسی برای



 کمک

 . ...به ما نمی آید

حسام را فرستاده بود خانه اش تا از تشکیالتش محافظت 

 ...کند

از کینه اش... تنها چیزی که به وجود خودش ارجحیت 

 ...داشت

 . ...و ما... تنها مانده بودیم

ن تماس، آهنگ یک بار دیگر پخش شد... انگار نهبا قطع شد  

 انگار که اتفاقی افتاده باشد. نفسم به زحمت باال می آمد. نگاه

 وحشت زده ام را به آینه بغل دادم... به ماشین سفیدی که به
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 :دنبال مان می آمد. کیارش آهسته گفت

- رو می کرد... امیدوار بودم محمد دیر یا زود این کار 

 امشب رو

 . ...انتخاب نکنه ولی

 :با صدایی که از شدت استرس بی اختیار باال رفته بود گفتم

 چی کار؟ فرستاده دنبالت که الناز رو پیدا کنه؟-

کیارش لبخند غریبی بهم زد. انگار نه انگار که سر امین 

 فریاد

اش چهره در هم کشیده باشد... که با دیدن دست از کار افتاده  

 کشیده باشد... که دقایقی پیش با آن چهره ی فرو رفته در



 . ...تاریکی اش ته دلم را خالی کرده باشد

 .فرمان را برای چند لحظه با دست چپش چسبید

 :نفس در سینه ام حبس شد... با لحنی آرام گفت .

نمی خواست ببینتت که رازی رو بهت بگه... اون فقط یه -

 راز

که دوستت داشت و تو حاال این رو می دونی. می داشت...  

 خواست ببینتت... چون دیده بود با هم می ریم... نگران شده

 . ...بود... و می خواست دورت کنه... که آسیبی به تو نرسه
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 و آن ها ... شک کرده بودند که آن شب خبری باشد... که

 محمد

نتخاب کرده باشد... با آن خیابان های خالی... وآن شب را ا  

 . ...جمعی که جای دیگری متمرکز شده بودند

 امین از رفتن من با کیارش استقبال کرده بود به این خیال که

بودنم مانع اجرای این نقشه شود... که از کیارش محافظت 

 کند

 . ...و کیارش

شده بودبا تماس محمد اخم کرده بود. همه چیز را متوجه  ... 

 قصد رفتن کرده بود تا از اطالعاتش حفاظت کند و وقتی گفتم

 . ...که من را برساند تهدید را در نگاهش خوانده بودم

می توانست همه چیز را بگوید... از رفتن منصرفم کند... 



 بگوید

 .که شاید آن شب کسی دنبالش باشد... اما سکوت کرده بود

 :با صدایی بلند گفتم
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 باید بهم می گفتی! نگفتی... فکر می کردی اگه من باشم-

 محمد

 این نقشه رو کنسل می کنه؟

 .لبخندی تلخ روی لبش نشست

 :و گفت

 محمد شاید نقشه رو کنسل کنه... ولی اون کسی که بهش-

 . ...اعتماد کرده نه

 . ...کسی که بهش اعتماد کرده... فرنام

سطل آب سرد روی سرم ریخته باشند... تصور  انگار یک

 مردانی

که به فرمان محمد باشند دلهره آور بود اما مردانی که به 

 فرمان

 فرنام دنبال مان باشند... از ذهنم گذشت که شاید آن شب

 آخرین

 !ساعات زندگی ام باشد

 :دستی به صورتم کشیدم... با صدایی لرزان گفتم

- م ببینتمون... که خیال کنه من باگذاشتی من بیام که... با ه  

1449 



  رقصنده با تاریکی 

 توام؟

 .چشم هایم روی صورتش دو دو می زد .

 :آهسته گفت

 خیال؟ اما تو واقعا با منی... مگه نه؟-

 نفسم باال نمی آمد. حرفم را

 نصفه کاره گذاشتم و با چشم هایی گشاد شده به او زل زدم که

اهی طوالنی به آینه کرد... زیرلب گفتبی توجه به من نگ : 

 . ...با تو کاری ندارن... با من ولی-

 :وحشت زده گفتم

 . ...باید زنگ بزنیم به پلیس-

 :پوزخندی زد. گفت

 ما با پلیس کار نمی کنیم... از هم شکایت قانونی نمی کنیم،-

 وکیل نمی گیریم، به پلیس زنگ نمی زنیم، آمبوالنس خبر

 نمی

نو یادت باشه خانوم امانی... ما حساب مون رو با کنیم... ای

 هم
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 تسویه می کنیم! همه مون چیزهایی برای پنهان کردن داریم و

 !اگه پای پلیس وسط بیاد برای همه مون بد می شه

 و این تسویه حساب کم کم شکل و شمایل عجیبی به خودش



ه زحمت به گلوی خشک شده اممی گرفت. آب دهانم را ب  

 .فرستادم

 کیارش به ماشینی که به دنبالمان می آمد چشم دوخت. نفسی

 :عمیق کشید و گفت

 . ...باید تالش مون رو بکنیم. محکم بشین شراره-

و ناگهان پایش را تا ته روی پال گاز گذاشت. جیغ الستیک 

 ها

یبلند و ماشین از جا کنده شد. دو دستی به لبه ی صندل  

 چنگ

 زدم و به آن چسبیدم. الیی کشید و پرادوی سفید را پشت

 اتوبوس جا گذاشت. با چشم های گشاد شده به خیابان هایی

 زل

زدم که به سرعت پشت سر می گذاشتیم. سرعت مان لحظه 

 به
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لحظه بیشتر می شد... ضربان قلبم باال و باالتر می رفت... 

نمبد  

 . ...بی اختیار منقبض شده بود

تا در آن تاریکی شمایلی از یک ماشین بر سر راهمان می 

 دیدم

 . ...و چشم هایم گشاد می شد، سبقت می گرفت



لب هایم را بهم می فشردم و خودم را به صندلی ماشین... 

 الیی

 می کشید و بی اختیار چشم هایم را می بستم... از این سر

راتوبان... به آن س ... 

 پایش را بیشتر روی گاز فشرد... ماشین به نشانه ی موافقت

 . ...غرشی کرد... کم مانده بود پرواز کنیم

 خشک شده بودم... نمی توانستم سر جایم تکان بخورم... یک

 دفعه پیچید و ماشین را به الین مخالف هدایت کرد. بدنم را

 جمع

کنیم و کردم... با خودم فکر کردم همین االن است که چپ  

 . ...ناگهان
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 نور ماشین هایی که در خالف جهت شان حرکت می کردیم

 روی

 صورتم افتادم. با سرعت به سمت شان می رفتیم... چشم هایم

 را

 با دست پوشاندم... گوش هایم تیز شد... برای شنیدن صدای

 . ...تصادف... برای سیاهی

نی که از رو به رو می آمد در گوشم پیچید صدای بوق ماشی

 و

ناگهان ماشین را به سمت راست هدایت کرد. فضا تاریک شد 



 و

 . ...سرعت بیشتر

 دستم را پایین آوردم... وارد یک کوچه فرعی باریک شده

 ...بودیم

وحشت زده به سمتش چرخیدم... با اخم به آینه نگاه می 

 ...کرد

ن دیده نمی شدبه پرادویی که دیگر اثری از آ ... . 

فراموش کرده بودم نفس بکشم... دمی عمیق... صدادار... 

 بدن

 . ...لرزانم کمی آرام گرفت
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از فرعی خارج و وارد خیابان اصلی شد... یک بار دیگر 

 پایش را

روی پدال گاز فشرد و صدای الستیک ها بلند شد. هیجان 

 زده

م و آن را حبس کردم... انگار بخواهم در استخری نفس گرفت

 از

آدرنالین و ناشناخته ها شیرجه بزنم. به سمت کوچه روبه 

 رویی

 .رفت

 :نیم نگاهی به من انداخت و آهسته گفت



 . ...شاید بهتر باشه-

 :جیغ زدم

 !کیارش-

 سریع پایش را روی ترمز گذاشت. با تکان شدیدی متوقف

 . ...شدیم... بن بست بود

 . ...سریع دنده عقب گرفت

 .ناگهان ماشین شاسی بلند سفیدی از پشت سر پدیدار شد

 پیچید و درست وسط خیابان متوقف شد. عرض پرادوی سفید

 . ...کوچه را پر کرده بود
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 وحشت زده چرخیدم و به ساختمان کناری زل زدم. قلبم در

وزش و پرورش منطقه ی ..(...). به سینه فرو ریخت... آم

 سمت

 ...کیارش چرخیدم و به ساختمان آن طرف کوچه نگاه کردم

 . ...شعارهای روی دیوار نشان می داد که مدرسه ست

قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند... آن وقت شب پرنده 

 در

آن کوچه پر نمی زد... درهای پرادو باز و چهار نفر پیاده 

 .شدند

س های تیره به تن داشتند. قلبم تیر کشید... با دهان باز بهلبا  

تصویرشان در آینه بغل ماشین زل زدم. ای کاش همین جا 



 این

عهدش را فراموش می کرد و به پلیس زنگ می زد... ای 

 کاش

 امین به حرف کیارش گوش نمی کرد و حسام را برای نجات

انی برایدادنش می فرستاد... ای کاش کیارش نقشه ای پنه  

 چنین اتفاقی داشت... به سمت مان می آمدند... نزدیک و

 نزدیک

 تر می شدند
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 کیارش به سمتم چرخید. گوشی موبایلش را برداشت. با تردید

 .نگاهی به صفحه ی روشن گوشی کرد. نفسی عمیق کشید

 و گوشی را در دستم گذاشت

چشم هایم داد نگاهش را مستقیم به  

 :و گفت

 . ...می دونی که دست کسی نباید به گوشی من برسه-

 وحشت زده به صورتش چشم دوختم. می خواست چی کار

 کند؟

 چرا گوشی را دست من می داد؟ نگاهی به صفحه ی گوشی

کردم... قفلش باز بود و لیست آهنگ هایش را نشان می 

 . ...داد

به محض باز کردن دستش را به سمت داشبورد دراز کرد.  



 داشبورد مرد سیاه پوشی کنار پنجره اش ظاهر شد. خواستم

 که شیشه با صدای وحشتناکی پایین "کیارش "فریاد بزنم 

 .ریخت
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 .هر دو ناخوادآگاه از جا پریدیم و خودمان را کنار کشیدیم

 ناگهان

کیارش دراز شد. یقهدست مرد از پنجره ی شکسته به سمت   

 یک ی

 ارش را چسبید و او را به سمت پنجره کشید. کیارش به

 سرعت

 دست راستش را روی دست مرد قفل کرد و او را به سمت

 خودش

 کشید. ناگهان با دست آسیب دیده اش در را به شدت باز و

 .صورت و گردن مهاجم کوبید. فریاد دردآلود مرد بلند شد

شل شد اما کیارش دستش رادستش روی یقه ی کیارش   

 محکم

تر چسبید. در را یک بار دیگر به شدت بست و باز کرد و 

 فریاد

 مرد بلند شد... دستش را رها کرد و مهاجم کنار ماشین سر

 خورد

 .و پایین افتاد
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 دستم را روی دهانم گذاشتم. کیارش با چنان خونسردی و

 ژستی

ین پیاده شد انگار نه انگار که لحظه ای پیش شیشه یاز ماش  

ماشینش پایین آمده بود. سه مرد باقی مانده آرام و آهسته 

 روی

 به رویش نیم دایره ای تشکیل دادند و بعد... آهسته آهسته آن

 . ...را تنگ تر کردند و نزدیک شدند

 نفس در سینه ام حبس کردم و خودم را عقب و عقب تر

 .کشیدم

نه شده بود... می خواست تنهایی با آن ها رو به رو دیوا

 ...شود

 نگاهی به گوشی توی دستم کردم که نور صفحه اش رو به

خاموشی می رفت. سریع انگشتم روی صفحه فرود آمد و 

 باری

 دیگر آن را پیش از قفل شدن روشن کردم. باید با کسی تماس

 !می گرفتم... امین... حسام... پلیس

شان متوقف شدند. یکی از مردها به حرف آمد مردها سر جای

 و

 :گفت
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 آقای شمس... این قضیه می تونه خیلی ساده تر از این حرفا-

 .پیش بره... شما می دونین که ما برای چی اومدیم

 .بی اختیار گوشی را در چین های دامن پیراهنم پنهان کردم

سعی کردم نلرزم... خطاکار به نظر  فکم را بهم فشردم و

 ...نرسم

 و... پیش از آن که کیارش من و خودش را به کشتن بدهد

 راهی

 . ...پیدا کنم

 کیارش با بی تفاوتی اشاره ای به مردی که افتان و خیزان از

 :ماشین دور می شد کرد و گفت

نظر تو رو نمی دونم ولی به نظر من تا االن خیلی ساده -

 پیش

 . ...رفته

لحظه ای سکوتی مرگ بار بر کوچه حاکم شد. ناگهان مردها 

 به

 سمتش حمله کردند. مشت اولی را در هوا گرفت... با دست

 آسیب

دیده اش یقه اش را چسبید و به سمت راست هولش داد... 

 مرد
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د سپر بالیی در مقابل او و مهاجم وسطی شد، به هم برخوردن



 و

مرد زمین افتاد. چشمم به مهاجم سوم ثابت ماند که عقب تر 

 از

 دو نفر دیگر متوقف شد... دستش را با شک و تردید پشت

 کمرش

برد... و از ذهنم گذشت که... که لعنتی مسلح بود و ظاهرا... 

 به

 !توانایی های کیارش شمس شکی نداشت

یاد بزنم وقلبم در سینه فرو ریخت. به تکاپو افتادم... که فر  

 ...کیارش را خبر کنم... که از جا بلند شوم و به سمتش بدوم

 ....که

مهاجم دوم همکار زمین خورده اش را دور زد. لحظه ای 

 مقابل

کیارش متوقف شد. برای مبارزه آماده شدند... گارد کیارش 

 باال

 آمد و در همین موقع مهاجم سوم خودش را آرام و آهسته به

شید... نگاهش به کیارش بود... به او کهسمت دیگر ماشین ک  

 هوش و حواسش به مهاجم دیگر بود. او ماموریت دیگری

 ...داشت
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 که با مغلوب شدن کیارش به سمت ماشین بیاید... به سمت



 ....من

 با آگاهی به این مسئله هین بلندی کشیدم. دست هایم برای

ستم چیست به حرکت درآمد... به در چنگکاری که نمی دان  

زدم... به صندلی... و بعد... نگاهم به داشبورد باز ماشین 

 .افتاد

بالفاصله دستم را در داشبورد فرو بردم... وحشت زده 

 وسایل را

 بیرون ریختم... حتما اسلحه ای چیزی در آن داشبورد لعنتی

 . ...پیدا می شد

زها بی اختیار به آن گردنم با صدای نفس نفس های مبار

 سمت

 چرخید. مرد حمله کرد، کیارش به سرعت جاخالی داد، دست

 مرد را با دست آسیب دیده اش در هوا چسبید و خواست با

 دست

 راستش به او ضربه ای بزند که دست آسیب دیده و ضعیفش

 در

مقابل تقالی مرد دوام نیاورد و رها شد. مشت سنگین مرد 

 روی
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ریکی رقصنده با تا   

 قفسه ی سینه اش فرود آمد... نفسش در سینه حبس شد و

 عقب



 .عقب رفت. بالفاصله تعادلش را به دست آورد

 سرم نبض داشت... می تپید... دست هایم... دست هایم به

 قدری

می لرزید که به هرچیزی در آن داشبورد شلوغ چنگ می 

 زدم

 از

زی که کیارش به دنبالشمشتم رها می شد و ناگهان... آن چی  

 . ...بود را دیدم... اسلحه ای کوچک

 با برداشتنش متوجه شدم یک جای کار می لنگد... برخالف

 همه

 ی چیزهایی که از اسلحه ها شنیده بودم آن قدر که انتظار

 داشتم

 .سنگین نبود و ظاهرش عجیب بود

بالفاصله ذهنم روشن شد... اسلحه نبود... شوکر بود... 

 شوکر

رتابیپ ... . 
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 چطور باید روشنش می کردم... ضامن داشت؟ این دیگر چه

 کوفتی بود؟ با آن انگشت هایی که به اختیار خودم نبودند و از

شدت هیجان از کنترلم خارج شده بودند وارسی اش کردم... 

 با



 :لب هایی که از شدت وحشت می لرزید آهسته گفتم

- می تونه خیلی پیچیده باشه... نمی تونه خیلی پیچیده باشهن ... 

. 

 چطور ممکن بود آن ماسماسک از کدهای برنامه نویسی، از

ساختار شبکه عصبی که مطالعه اش می کردم و نرم 

 افزارهای

 . ...کاری ام پیچیده تر باشد؟ قطعا مسلئه ی قابل حلی بود

حق با من  لحظه ای طول کشید و بعد... متوجه شدم که

 ...بوده

 !حاال شوکر آماده بود

زیرچشمی نگاهی به مهاجم سوم کردم... نه... اشتباه کرده 

 !بودم

 سرجایش متوقف شده بود... اما دستش هنوز به شی پشت

 !کمرش بود

 ...او نمی خواست با مغلوب شدن کیارش به سمت ماشین بیاید

1463 

  رقصنده با تاریکی 

انیه ای پس از پیروزی کیارش به مهاجم ها، آنمی خواست ث  

 چیزی که پشت کمرش پنهان کرده بود را بیرون بکشد و به

 !سمت کیارش نشانه برود

 وحشت زده نگاهی به کیارش کردم... خواستم فریادی بزنم و

 صدایش کنم اما حاال مرد دوم هم از روی زمین بلند شده و به



 ...سمتش می رفت... دو نفر به یک نفر

کیارش پیروز نمی شد... نه به خاطر آن دو نفر... به خاطر 

 وجود

 . ...نفر سوم... که در کمینش ایستاده بود

 شوکر را روی دامنم رها کردم. باید کاری می کردم. آن ها

 گوشی

 موبایل کیارش را می خواستند؟ اگر دستشان به گوشی می

 رسید

گوشی کیارش راراهشان را می کشیدند و می رفتند؟ اما اگر   

 . ...تقدیم شان می کردم کیارش زنده زنده پوستم را می کند

و بله... راه حلی بسیار ساده... باید گوشی را پاک می 

 ...کردم

1464 

  رقصنده با تاریکی 

 امکان نداشت کیارش از آن شرایط جان سالم به در ببرد و

 دست

دام بود؟ که منآن ها به گوشی می رسید... ترجیحش به ک  

 گوشی پاک شده را تحویل شان بدهم یا دست شان به گوشی و

 اطالعاتش برسد؟

 ....گوشی را در دست چرخاندم... پسورد لعنتی اش را نداشتم

 چطور باید پاکش می کردم؟

نگاهی وحشت زده به کیارش کردم. در مقابل ضربه ی یکی 



 از

. دستش رامهاجم ها جا خالی داد. به سمت دومی حمله کرد  

 گرفت و پشت سرش پیچاند. به سمت مهاجم دیگر هولش

 ...داد

 این بار مهاجم دوم در مقابل همکارش جا خالی داد، همکارش

 با

 .صورت زمین خورد و خودش به سمت کیارش یورش برد

دندان هایم را بهم سابیدم... زود باش شراره و... چشم هایم 

 را
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 بستم. دست یخ کرده ام را به پلک های داغم فشردم... فکر

 ...کن

فکر... این چیزها را سال دوم دانشگاه با یاشار محض خنده 

 یاد

 گرفته بودم و آن شب بدترین فرصت بود که از ذهنم فرار

 ...کنند

 . ...هک کردن... باز کردن قفل... فراموش کردن پسورد

ودش بود! پاک کردن خودکارجرقه ای در سرم زده شد... خ  

 !امنیتی

بالفاصله نگاهم را به گوشی دادم. صفحه را خاموش و 

 روشن



 کردم... پسوردی اشتباه و دم دستی وارد کردم... و یک بار

 ...دیگر

 . ...و یک بار دیگر

 نگاه هراسانم را به کیارش دادم... چیزی نمانده بود که

 مقاومتش

جم ها از شدت درد خم شدهدر هم شکسته شود... یکی از مها  

1466 

  رقصنده با تاریکی 

بود... ناله کنان سعی می کرد از کیارش فاصله بگیرد. 

 دیگری

 هنوز گاردش را پایین نیاورده بود. در نگاهش نوعی وحشت

 موج

 می زد... انگار مجبورش کرده باشند تا دم مرگ با حریفی

 شکست

زی کیارش نمانده بود... اگر کهناپذیر بجنگند. چیزی تا پیرو  

 .مهاجم سوم آن جا کمین نمی کرد

 در همین موقع مهاجمی که شیشه ماشین را شکسته بود از

جایش بلند شد. دست هایش را روی زانوهایش گذاشت. ناله 

 ای

دردناک سر داد و کمرش را به زحمت راست کرد. صورتش 

 در

دستش را به اثر ضربه ی در ماشین خون آلود شده بود. پشت  



 صورت خون آلودش کشید. ناسزایی بلند داد و دست در جیب

شلوار بگی تیره اش کرد. نفس در سینه ام حبس شد... 

 چاقویی

 . ...بیرون کشید

 انتظار دیگری داشتم؟ مگر این کار آدم های بزدلی چون
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ند دست به اسلحهاو نبود؟ که وقتی حریف یک رقیب نمی شد  

 ای می بردند؟

 :مرد زخمی با عصبانیت داد زد

 حریف یه معلول نمی شین؟-

و ضامن چاقو را کشید. دیگر جای صبر و تشویش نبود. نگاه 

 ها

به سمت کیارش و مهاجمی که زمین زد چرخید... و آن مرد 

 با

 چاقو به سمتش رفت. نگاه مهاجم اسلحه به دست روی آن دو

من... به نرمی از ماشین پیاده شدم...  نفر ثابت شد و

 زانوهایم را

خم و خودم را کوتاه کردم... نگاهی به صفحه ی گوشی 

 ...کردم

 . ...مرحله ی بعد... دیگر چیزی باقی نمانده بود

 شوکر را باال آوردم و نگاهی به آن انداختم... آماده بود .یک



 دستم

اشین پنهانرا به کاپوت ماشین بند کردم و بدنم را پشت م ... . 

 مرد زخمی به سمت کیارش حمله کرد... ضربه ی کیارش به

قفسه ی سینه اش خورد... خم شد و نزدیک بود زمین 

 ...بخورد
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 بالفاصله سر پا شد. به سمت کیارش یورش برد. کیارش جا

 خالی

دیگر ضربه  داد... یک بار ... و بعد بار دیگر... مرد بار

 زد... و

 کیارش

به نرمی در برابرش جا خالی داد. فریاد خشم آلود مرد بلند 

 شد

 و ضربه هایش بی دقت تر... یک دفعه کیارش دستش را

 ...چسبید

مرد برای آزاد کردن دستش تقال کرد. ضربه ی کیارش 

 مستقیم

 توی صورتش فرود آمد. مرد زمین خورد و در همین موقع

 مهاجم

روی زمین به خودش می پیچید و وانمود می کرد دیگری که  

 که



 از میدان به در شده روی زانوهایش بلند شد. فریاد کشید و به

 سمت کیارش دوید. پیش از آن که کیارش به سمتش بچرخد

 خودش را از پشت سر به کیارش رساند... در کسری از ثانیه

 . ...درخشش شی براقی را دیدم و بعد
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 . ...چاقو توی کمر کیارش فرو رفت

بی اختیار فریادی کشیدم و نزدیک بود گوشی و شوکر را 

 رها

 کنم. کیارش حیرت زده سر جایش خشک شد... نه فریاد

 . ...دردآلودی و نه تقالیی

مرد بالفاصله چاقو را رها کرد و دست راست کیارش را 

 پشت

ش از شدت درد در هم رفتسرش پیچاند... چهره ی کیار ... 

 نفسش را با صدا بیرون داد... فکش را بهم می فشرد که

 فریادش

 .بلند نشود

مهاجم سوم نگاهش را به من داد. دستش را از پشت کمرش 

 به

کنار بدنش رساند... اسلحه را رها کرده بود... دخترک بی 

 آزار و

 لرزانی مثل من که خم شده و خودش را پشت ماشین مخفی



 . ...کرده بود نیازی به اسلحه کشیدن نداشت

 :لبخندی شوم تحویلم داد و گفت

 !بیا بیرون... تموم شد-
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رو به مهاجم هایی که ناله کنان دور کیارش را می گرفتند 

 کرد

 :و گفت

 !دستش رو بشکنین که دیگه از این غلط ها نکنه-

شد. از جا پریدم. مرد به سمتمنفس در سینه ام حبس   

 .چرخید

 .شوکر را باال گرفتم... چشم هایش از شدت تعجب گشاد شد

 دستش به سرعت به سمت اسلحه ی پشت کمرش رفت. پیش

 از آن که اسلحه را کامل بیرون بکشد شلیک کردم. شوکر تق

 وحشتناکی کرد و در سیاهی شب انگار جریانی را دیدم که به

د. مرد فریادی سر داد و به شکل عجیبیسمت مرد پرتاب ش  

 پیچ

و تاب خورد... روی زمین افتاد و با بدنی منقبض و فلج شده 

 به

 .خودش پیچید

شوکر را رها کردم و به سمتش دویدم. بالفاصله خودم را به 

 او



رساندم. اسلحه ای که تا نیمه از پشت کمرش بیرون زده بود 

 را
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چسبیدم. اسلحه آن طور که فکرش را می کردم سنگین بود... 

 و

در دست لرزانم به سختی جای می گرفت... کمر راست 

 کردم و

 نگاهم را به مهاجم هایی دادم که کیارش را روی زمین قفل

 کرده

 بودند. نگاه حیرانشان به من بود. کیارش آهسته سرش را باال

می دیدم... با زبان بی  آورد... همان هشدار را در نگاهش

 زبانی

می خواست که بروم... اما من... تازه به خودم مسلط شده 

 بودم

 و

 . ...خوب می دانستم چی کار کنم

 صاف ایستادم و از مردی که روی زمین به خودش می پیچید

 فاصله گرفتم. از شدت هیجان نفس نفس می زدم. با صدایی

 که

 :از شدت عصبانیت می لرزید گفتم

- تش رو ول کن... اون دست سالمشه بی شرفادس ... . 



 1:کنترلم را از دست دادم و فریاد کشیدم
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 یه بار دیگه... یه بار دیگه گله ای ریختین سرش... که دست-

 . ...سالمش رو

 مردی که صورتش زخمی شده بود روی زمین خم شده و

 دست

بود. به میان حرفم پرید و گفت زخمی کیارش را چسبیده : 

 ول کن اون اسلحه رو دختره ی احمق! فکر کردی فیلمه؟ تو-

 بلد نیستی اونو از اون فاصله نشونه بگیری! خودتو ناکار می

 !کنی

 !برو گمشو... زود باش

نفسی عمیق کشیدم. اسلحه را باال بردم... و گوشی را در 

 دست

 . ...دیگرم

باز ماند... نگاهشان روی گوشی دهان هر سه مرد از تعجب 

 قفل

 شد. حتی یک نفرشان بی اختیار به سمتم جنبشی کرد و بعد

 :سر جایش متوقف شد. گوشی را در دستم تکان دادم و گفتم
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 فاصله ش با اسلحه خیلی هم زیاد نیست... ولش کنین تا-

 گوشی



 !رو خورد خاکشیر نکردم

خمی خونی که از صورتش به سمت دهانش جاری شدهمرد ز  

 :بود را تف کرد. صورتش را توی هم کشید و گفت

 !تو گوشی رو خورد کن تا ببینی چه بالیی سرت می یارم-

 :فریاد زدم

 بعدش زنده می مونم که ببینم رئیس تو چه بالیی سرت می-

 یاره؟ شایدم وقتی به سمتم حمله کردی فاصله ت کمتر شد و

ستم تو رو هم بزنم! یاال! ولش کن و بیاتون ! 

 مرد بار دیگر تفی روی زمین انداخت! پوزخندی به صورت

 عصبی

 :اش زدم. با لحنی نرم تر گفتم

 یا این که ولش می کنین و منم گوشی رو سالم تحویل تون-

 می
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 !دم

 :کیارش غرید

 . ...شراره-

خودش را آزاد کند و به من برساند... بلندتر  تقال کرد... که

 فریاد

 :زد

 . ...شراره... نه-



نگاهم را از او که تقال می کرد خودش را به من برساند اما 

 سه

 مهاجم روی زمین قفلش کرده بودند گرفتم... قلبم طاقت

 دیدنش

را نداشت... به مهاجمی که دیگر روی زمین به خود نمی 

 پیچید

خیز خودش را به همکارانش نزدیک و  نگاه کردم. سینه

 نزدیک

 . ...تر کرد

 :با صدایی لرزان گفت

 . ...بگیر... گوشی رو بگیرین... بریم-
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 نفسش بند آمد و سرش پایین افتاد. سه مهاجم نگاهی رد و

 بدل

 کردند. مکثی کوتاه کردند و بعد... آهسته از کیارش فاصله

فتند. دو نفرشان زیر بغل مهاجمی که روی زمین افتاده گر

 بود

 را

 گرفتند و کمکش کردند که باری دیگر سرپا شود. مرد زخمی

 از

 :کیارش فاصله گرفت. دستش را در هوا تکان داد و گفت



 !زود باش دختر-

نگاهی به کیارش کردم... روی زمین زانو زده و دست هایش 

 را

ا پایین انداخته بود. قطراتستون بدنش کرده بود. سرش ر  

 خون

 لباسش را به تنش چسبانده و سیاه کرده بود. لب هایم را بهم

 .فشردم. نگاهم را به مرد زخمی دادم

 .یک دفعه گوشی را به سمتش پرتاب کردم
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 بالفاصله اسلحه را با دو دست باال گرفتم. مرد جستی زد و

 گوشی

ر هوا قاپید. سریع به سمت پرادوی سفید عقب نشینیرا د  

 .کردند

 اسلحه در دستم به شدت می لرزید. تا پیچیدن ماشین و دور

شدنش هم آن را پایین نیاوردم. وقتی صدای موتور ماشین را 

 از

 .خیابان شنیدم آن را زمین انداختم

 .به سمت کیارش دویدم و در برابرش روی زمین زانو زدم

 آسفالت

نی زانوهایم را خراشید. بدنش می لرزید و خون از زخمخو  

 پشت



 .کمرش روی زمین چکه می کرد

 :آهسته صدایش زدم

 . ...کیارش-

 یک دفعه از جا پرید. هینی کشیدم
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 نگاه وحشت زده ام در .

 چشم های به خون نشسته اش قفل شد. رنگ به چهره نداشت

ش می لرزید... به زحمت تعادلش را حفظ می و به خود

 ...کرد

 اما

 :از بین دندان های بهم قفل شده اش غرید

 . ...توی... عوضی-

 ...نفسم به زحمت باال می آمد

 :گفتم

 ...کیارش... نه... پاکش... گوشیت... گوشیت... رو-

eraseکرده 

 . ...بودم

 ..فکش را بهم سابید

 :فریاد کشید

- دونستی ماجرای دستم رو؟ کثافت...  دستم رو... تو می

 !دستم



 از کجا می دونستی؟

 :فریادش لرزه بر اندامم انداخت
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 !تو از کجا می دونستی؟جواب منو بده-

 چشم هایم سیاهم می رفت. تقال کردم خودم را نجات بدهم اما

 . ...کیارش رهایم نمی کرد

ی آسفالت خاکی گذاشتم و خودم راکف دست آزادم را رو  

 وحشت زده ازش دور کردم. خواستم از جایم بلند شوم که

 سوزش

 گلویم شدت گرفت... نفس کم آوردم و سرفه ای کردم. روی

 زمین افتادم و سر جایم متوقف شدم. دستم را به قفسه ی

 سینه

 ام فشردم و چشم هایم را بستم. چند بار نفس عمیق کشیدم و

 . ...بعد

 نفس نفس زنان به سمت او چرخیدم. ساعد دست سالمش را

 روی زمین گذاشته و سرش را به آن تکیه داده بود. دست

 آسیب
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 دیده اش را توی شکمش کشیده بود و صدای نفس هایش

 نشان

 . ...می داد که درد می کشد... که زجر می کشد



.. او بیمار بود... یک بیمار روحی با ناباوری نگاهش کردم.

 !روانی

 در برابر چشم هایم جان می داد اما این جانش نبود که به آن

 اهمیت می داد... دستش بود... آن چه که عاشقانه دوست

 داشت

 . ...و از دست داده بود

تا به آن روز مردی را ندیده بودم که کینه سر تا سر وجودش 

 را

از دنیا و زندگی که هیچ، از جان گرفته باشد... که برای آن  

 خودش هم گذشته باشد... نمی دانستم کینه می تواند یک نفر

را، یک نفر به ابهت و شخصیت کیارش شمس را به این 

 روز

 . ...بیاندازد

اشک در چشم هایم حلقه زد... نمی دانم از سوزش گلویم 

 بود،

 از
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ترس یا... از سر ترحموحشت، از اس ... . 

 دست چپم را به گلوی دردناکم بند کردم و به زحمت از جایم

 بلند شدم. نباید او و کینه اش را دست کم می گرفتم. به خونم

 تشنه بود! اطالعاتش را از فرنام خریده و گوشی را تحویل



مزدورهایی که دنبالمان کردند دادم... اگر می توانست از 

 جایش

قطعا کارم را می ساخت بلند شود ! 

 .وحشت زده به سمت اسلحه ای که رهایش کرده بودم رفتم

 خم

شدم و بعد از مکثی کوتاه آن را از روی زمین برداشتم. آن 

 ها

 برنمی گشتند... کمی طول می کشید تا متوجه شوند محموله

ای اشتباه برای فرنام می برند... اما هنوز باید از خودم 

 محافظت

رای نجاتم از آن مخمصه کاری می کردم... این می کردم، ب

 بار

به خاطر کیارش... شاید مجبور می شدم از خودم در مقابل 

 مرد

 زخم خورده ای که فکر می کرد بهش پشت کرده ام محافظت

 .کنم
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 نفسی عمیق کشیدم که به سرفه ام انداخت. ریه هایم با آن

 سرفه

زش درآمد... اشک هایم روی گونه هایم ریخت. با به سو

 پشت



 دست صورتم را تمیز کردم و با صدایی دورگه که به زحمت

 درمی

 :آمد گفتم

 .باید از این جا بریم-

 :زیرلب چیزی می گفت... زمزمه وار

 . ...تو... نامردی... تو... لعنتی-

 نفسم را با خشم بیرون دادم. خواستم سرش فریاد بزنم که

" نم  

اما کرده بودم... مدت ها  ..."!بهت نامردی نکردم روانی

 ...پیش

 ...اطالعاتش را از فرنام، از بزرگترین رقیبش خریده بودم

 فهمیده

 بودم که تا چه حد به گذشته اش حساس است و آن راز را

 برای
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می دانست خودم نگه داشته بودم و حاال... او همه چیز را ... 

. 

 .آهسته جلو رفتم

 :با لحنی عصبی گفتم

 گوشیت دیگه اینجا نیست! نه امین خبر داره که اینجایی، نه-

 حسام و نه هیچ احد الناس دیگه ای! چاقو خوردی و خون



 ریزی

 !داری! معلوم نیست اندام های داخلیت آسیب دیده باشه یا نه

ن چیزها رو معلوم نیست چند ساعت فرصت داشته باشی. ای

 می

 فهمی؟

 :دستی به گلوی دردناکم کشیدم و صدایم را باال بردم

 می تونم همین جا ولت کنم تا این قدر خونریزی کنی که-

 بمیری... و قسم می خورم

 کاریه که بدون لحظه ای تردید انجامش می دم! یا این که می

 . ...تونی اجازه بدی بهت کمک کنم
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 :بریده بریده گفت

 . ...تو... توی نامرد! تو از اولم... با فرنام بودی-

 .و نفسش برید. از شدت درد بیشتر توی خودش جمع شد

 فریاد

 :کشیدم

 من بهت نامردی نکردم لعنتی! می فهمی؟ منو کشیدی دنبال-

خودت توی این جهنم... اما گوشیت رو پاک کردم... کاری 

 به

 کار

تن، می تونستم کنار وایستم و خودمو قاتی نکنم امامن نداش  



 نجاتت دادم احمق! حاال هم می خوام از کف خیابون جمعت

 کنم... قسم می خورم کیارش اگه به سمتم حمله کنی شلیک

 !می کنم! قسم می خورم

 .روی زمین زانو زدم

 سرش باال آمد... فکش را بهم می سابید و رنگش مثل گچ

هایش را بهم فشرد و فریاد دردآلودش را  سفید شده بود. لب

 در
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 .گلو خفه کرد

 ...نگاهم را به چشم هایش دوختم که از درد بسته شد .

 پلک هایش را سخت بهم فشرد. یک بار دیگر گردنش خم می

 شد... می خواست توی خودش جمع شود و از درد به خودش

تمبپیچد که آهسته گف : 

بعدا در موردش حرف می زنیم... قول می دم... فردا... -

 فردا در

 .موردش حرف می زنیم

 و وحشت زده به او نگاه کردم... دست هایم می لرزید... اگر

 چاقو

 به یکی از اندام های حیاتی اش آسیب زده بود چه؟ ممکن بود

بمیرد... خودش این را می فهمید؟ گردنش خم شد و روی 

 شانه



ود آمد... لب زدمام فر : 

 . ...قول می دم... فقط بذار کمک کنم... بذار نجاتت بدم-

 :تکرار کردم

 . ...بذار نجاتت بدم-
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 :با صدایی ضعیف گفت

 . ...دادی... اما-

 با صدایی که رو به خاموش می رفت

 :ادامه داد

 . ...از پشت ... خنجر زدی-

کشیدم. پلک هایم را روی هم گذاشتم... کارم رانفسی عمیق   

 هم

 ردیف زخمی می دانست که پشتش داشت... همان زخمی که

 . ...آهسته و آرام جانش را می گرفت

 ضربان قلبم لحظه به لحظه باالتر می رفت. متوجه شدم که

 لحظه

به لحظه ضعیف تر می شود و دیگر توان حمله کردن به 

 سمتم

ا خیالم راحت نشد بلکه تنم از شدت وحشترا ندارد.. نه تنه  

 لرزید... یخ کرده بودم... او داشت جان می داد... می میرد و

 ...من
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چطور باید او را به جایی می رساندم؟ باید به اورژانس زنگ 

 می

 زدم... باید حرفش را نادیده می گرفتم... امکان نداشت جان

 سالم

ه در ببردب ... . 

 سعی کردم با لحنی مصمم و

 :محکم صحبت کنم

 باید کمکم کنی! نمی تونم تا ماشین ببرمت. خودت هم باید-

کمک کنی. متوجه شدی؟ می تونی وایستی. درد داره... اما 

 می

 . ...تونی

 لحظه ای مکث کردیم و آهسته از جا بلند شدیم. صدای حبس

کمرش را راست کند شدن نفسش را شنیدم... نمی توانست ... 

 اما

 ...سرپا ماند

 نگاهم را به ماشین سیاهش با آن شیشه
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 :شکسته و درهای باز دادم و به زحمت گفتم

 . ...نزدیکه... فقط دو متر فاصله داره... فقط-

 سرم را پایین انداختم تا نفسی عمیق بکشم



افتاد که از کمرشنگاهم به قطرات خونی  ...  

 جاری می شد و روی زمین می چکید... کم مانده بود از حال

 . ...بروم

دستش را به ماشین گرفت. چیزی نمانده بود که یک بار 

 دیگر

سر بخورد و روی زمین مچاله شود که به سرعت در ماشین 

 را

باز کردم. خودش را داخل ماشین کشید و روی صندلی عقب 

 به

از آن که در را ببندم دیدم که باری دیگرشکم خوابید. پیش   

 خودش را مچاله کرد و دستش را به شکمش چسباند. مانتویم

 را

 روی دستم کشیدم و صندلی راننده را از تکه های شیشه پاک

 کردم. به سرعت سوار شدم و اسلحه را روی صندلی دیگر

1488 

  رقصنده با تاریکی 

کردم. مغزم با سرعتی سرسام  انداختم. نگاهی به ماشینش

 آور

 به

 کار افتاد... راه انداختن ماشینش هم نمی توانست خیلی سخت

 باشد... مگر چه قدر با ماشین پدرم فرق می کرد؟

 با دست پاچگی ماشین را روشن کردم. پایم را روی پدال گاز



 یی گفتم و"یا خدا"گذاشتم و از جا کنده شدیم... بی اختیار 

 پایم

ترمز کوبیدم. تیزتر از آن چه توقع داشتم بود و را روی 

 من... تا

 به حال با ماشین شاسی بلند رانندگی نکرده بودم! با ابعاد

 ماشینش ناآشنا بودم. لب هایم را بهم فشردم و دور زدم. به

 .سرعت از کوچه ی بن بست خارج شدم

 با استرس خودم را روی صندلی ماشین جا به جا کردم. نگاه

ه ام را به خیابان های تاریک دادم. ماشینش چنانوحشت زد  

 نرم
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 و تیز بود انگار که به جای دست هایم با نیروی ذهنم هدایت

 می

 شد و ذهن من سخت آشفته بود! نمی دانستم به کدام سمت

 بروم... اصال کجا بودیم؟ باید چی کار می کردم؟

برگشتم و نگاهم را به کیارش دادم که هراسان به سمت عقب  

 :پیشانی اش را به صندلی ماشین می فشردم. با استرس گفتم

 . ...کیارش... باید بریم بیمارستان-

 :با صدایی که ضعیف و ضعیف تر می شد گفت

بیمارستان نه... خونه م... باید... بریم خونه... یه پزشک... -

 هست



 .که... کمک می کنه

ه گلوی خشک شده ام فرستادم و گفتمآب دهانم را ب : 

 مسئله پزشک نیست! تو به تجهیزات بیمارستان هم احتیاج-

 داری. شاید الزم باشه جراحی بشی... شاید... شاید به خونه

 . ...نرسی
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کیارش سکوت کرد... صدایش را نمی شنیدم. گوشی خودم 

 را

 از

م. باید به کسی زنگ می زدم... از چه کسیکیفم بیرون کشید  

 کمک می گرفتم؟ راحیل؟ مهدی؟ یا... امین؟

 :ماشین را کنار خیابان کشیدم و اعالم کردم

 .همین االن به راحیل زنگ می زنم که مهدی رو خبر کنه-

 :صدایش باال رفت

 !نه-

حتی سرش را از روی صندلی برداشت و خودش را بی 

 اختیار

 به

صورتش از درد توی هم رفت. با صدایی دورگهسمتم کشید.   

 :گفت

 . ...امین... باید... به امین ... زنگ بزنی-



و برای اولین بار در آن شب ناله ای از درد سر داد. هول 

 زده

 :گفتم
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 . ...شماره ش... شماره ی امین-

ده ای سرش یک بار دیگر روی صندلی فرود آمد. فای

 ...نداشت

 نباید به آن چه تشخیص می دادم شک می کردم... او خودش

 را

به کشتن می داد! باید به سمت بیمارستان می رفتم... علی 

 رغم

 مخالفت هایش... ممکن بود با بهتر شدن حالش برای این کار

 مجازاتم کند اما با تمام اتفاقاتی که آن شب افتاد آب دیگر از

 .سرم گذشته بود

ماشین را به راه انداختم. از آینه نگاهی به کیارش  پس

 .انداختم

 از درد به خودش می پیچید... صدای نفس های تندش را می

 :شنیدم... نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 کیارش حواست به منه؟ گوش کن! باید یه بار دیگه مثل اون-

 ...شبی که دستت شکست و بردنت بیمارستان داستان بسازی

ه خانواده ت چی گفتی؟ که تصادف بود؟ این بار هماون بار ب  



 باید
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 یه داستانی سر هم کنیم. گفتی راه و رسم تون شکایت کردن،

 وکیل گرفتن و پیش پلیس رفتن نیست اما نمی تونیم سمت

 .بیمارستان نریم

تم و جوابم را نداد. نگاهم را برخالف میلم از خیابان گرف

 سریع

 به

او دادم. انگار اصال صدایم را نشنیده بود. سعی می کرد 

 منظم

 نفس بکشد، که درد را در وجود خودش خفه کند و به خودش

 مسلط شود... این را از فک منقبض شده اش می فهمیدم، از

 عضالت برجسته ی گردنش... که بعد... بلند شود و به سمت

 من

 حمله کند؟

ود. حالش لحظه به لحظه خراب تر میامکان نداشت موفق ش  

شد. اگر به موقع نمی رسیدیم بدتر هم می شد... خون 

 بیشتری

 .از دست می داد و ممکن بود از حال برود

 پس پایم را روی پدال گاز فشردم. احساس می کردم سرعت
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رج می شودماشین آن قدر باال رفته که کم کم از کنترلم خا ... 

 پلک نمی زدم، نگاه از خیابان نمی گرفتم و با هر سبقتی که

 می

 گرفتم قلبم در سینه به هیجان می آمد. باید نزدیک به بخش

اورژانس ماشین را متوقف می کردم، از ماشین پیاده می 

 شدم،

کسی را خبر می کردم و بعد به راحیل زنگ می زدم تا 

 شماره

د. نگاه وحشت زده ام را به خیابانی امین را از مهدی بگیر  

دوختم و این نقشه را بارها و بارها زیرلب تکرار کردم... 

 تکرارش

 ...باعث می شد احساس کنم همه چیز مرتب و طبق نقشه ست

که جای نگرانی نیست و برنامه ای وجود دارد... که حس 

 نکنم

چه قدر وحشت زده و دست تنهام... و آن چیزی که این بار 

 به

نهایی سینه به سینه اش درمی آمدم مرگ و زندگی کیارشت  

 . ...بود

اگر موفق نمی شدم... اگر روی دستم می ماند و... جانش را 

 از

 . ...دست می داد
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 احساس می کردم قلبم در دهانم است... جواب بقیه را باید

 چطور

و کسانی که برایش کار  می دادم؟ مادرش... پدرش... امین

 می

کردند... دست لرزانم را از فرمان جدا و عرق سرد نشسته 

 روی

پیشانی ام را پاک کردم. با خودم چطور باید کنار می آمدم؟ 

 اگر

 زودتر دست به کار می شدم... اگر بهش نمی گفتم که محمد

 بهم پیغام داده... اگر همراهش نمی شدم... اگر به نحوی می

لوی برنامه ی آن شب را بگیرم... اگر می توانستم توانستم ج

 او

 را

 . ...نجات بدهم و موفق نمی شدم چه؟ درست مثل ریحانه

احساس کردم ضربه ای سخت به سرم وارد شد... دنیا دور 

 سرم

 . ...چرخید... ریحانه... مثل..ِ. ریحانه

 ...لب هایم را بهم فشردم. نباید به این فکرها میدان می دادم

ید اجازه می دادم یک بار دیگر روحم را تسخیر کنند و نبا

 قلبم

را به بازی بگیرند... نقشه ای داشتم، همه چیز طبق برنامه 



 ...بود
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 . ...بیمارستان... اورژانس... راحیل... امین

 اما فشارم پایین و پایین تر می افتاد... لرزش بدنم چنان شدت

فته بود که به زحمت دست هایم را کنترل می کردم... اینگر  

 بار

هم دیر دست به کار شدم، نتوانستم کاری بکنم و یک نفر 

 دیگر

از دست می رفت... یک نفر که نمی دانم چرا اما بهش 

 اهمیت

 . ...می دادم

 به سمت عقب چرخیدم و با صدایی که به زحمت درمی آمد

 :گفتم

- یزی نموندهکیارش... تحمل کن... چ ... . 

بیمارستان... اورژانس... راحیل... امین... همه چیز مرتب 

 !بود

چنان با سرعت پیچیدم که نزدیک بود فرمان از زیر دستم 

 سر

 بخورد. نفسی عمیق کشیدم. دست هایم را به فرمان محکم تر

کردم... می رسیدیم... و او نجات پیدا می کرد. با صدایی 

 خشدار
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 :گفتم

کیارش... داریم می رسیم... روزی که اون بال سر دستت -

 اومد

رو یادت می یاد؟ نجات پیدا کردی، یه بار دیگه قوی تر از 

 قبل

 برگشتی و همه شون رو ناکار کردی. این بار هم همینه

 ...کیارش

 تحمل کن. به بیمارستان که برسیم تمومه. این بار هم قوی تر

رمی گردی وب ... . 

 به سمتش چرخیدم و نگاهی کوتاه به او کردم که از درد به

صندلی ماشین چنگ می زد... پیشانی اش را به صندلی 

 فشرد

 و

 نفسی عمیق کشید که به ناله ی دردناکی ختم شد. سرش به

 :سمتم چرخید. چشم های سیاهش به نگاهم قفل شد و غرید

- خص نشم... که دستم شراره... دعا کن... دعا کن که مر

 بهت

 . ...برسه... کارت تمومه
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 به سمت خیابان چرخیدم. نفسم را با خشم بیرون دادم. لب



 هایم

 :را بهم فشردم. نگاهم را به خیابان دوختم و با عصبانیت گفتم

 لعنت بهت کیارش! تو و این ذهن مریضت! من بهت نامردی-

را نمی فهمی؟نکردم. چ  

 و نیم نگاهی به اسلحه ای کردم که روی صندلی به سمت در

 سر

 . ...خورده بود

بیمارستان... اورژانس... راحیل... امین... و بعد... دیگر 

 هیچ جای

 ...این شهر برای من امن نبود... راه فراری از دست او نبود

 دنبالم

له اش می آمد... مثل همان روزی که پایین خانه ام سر و ک

 پیدا

 شد و من را به خانه اش کشاند. چیزی برای مبادله داشتم و

حاال... دستم خالی بود و او... زخم خورده بود، از پشت از 

 من
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 خنجر خورده بود... چه چیزی را باید با زخم التیام ناپذیر او

 تاخت

ری با درد او را می زدم؟ چیزی در این دنیا یاری براب

 . ...نداشت



 نگاه هراسانم را برای لحظه ای به او دادم... که دستش را در

 شکمش جمع کرده بود... دستی که زخمی نبود، درد نمی کرد

 و آسیب ندیده بود... درد او فراتر از زخم چاقویی بود که در

کمرش داشت... درد از رفتن رویاهایش بود... درد از بین 

 رفتن

اشزندگی  ... . 

 چشمم به ساختمان بیمارستان که افتاد ذهنم از هر فکری پاک

 شد... ماشین را کنار خیابان رها کردم... به سمت اورژانس

دویدم... اورژانس... راحیل... امین... و بعد... باید فکری به 

 حال

 . ...خودم می کردم

 هیچ چیز سر جایش نبود... هیچ نقشه ای در کار نبود. نمی

تم خودم را فریب بدهم چرا که من... کامال تنها بودمتوانس ... 

. 

** 
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 کنار ماشین و لبه ی جدول نشسته بودم... اسلحه را در کیفم

 جا

 داده و حاال کیفم را دو دستی چسبیده بودم. دست هایم به

 شدت

نمیمی لرزید. کسی دنبال مان نمی آمد، دیگر کسی حمله   



 کرد... چیزی برای تصاحب وجود نداشت اما دیر یا زود به

 سراغم

 می آمدند... دور و بری های کیارش... چرا که با فرنام داد و

 ستد

کرده و گوشی موبایلش را تحویل داده بودم... دور و بری 

 های

 فرنام... چرا که گوشی را پاک کرده بودم و ممکن بود دست

 شان

طالعات نرسددیگر به بخشی از آن ا ... . 

روزهایی را به خاطر آوردم که می خواستم بی طرف بمانم، 

 که

 .نه دشمن کیارش باشم و نه رو در روی فرنام قرار بگیرم

 روزهایی
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 که هر کدام به شیوه خودشان سعی می کردند من را به تیم

دمخودشان بکشند و حاال... دشمن هر دو بو ! 

حاال فرنام را با خودم نداشتم که به جنگ کیارش بروم، 

 کیارش

را نداشتم که با تکیه به او با فرنام رو به رو شوم. خودم بودم 

 و

 . ...خودم



 دیر یا زود برای هرکسی چنین روزی پیش می آمد... که

 دستش

 به هیچ جایی بند نباشد، هیچکس نتواند کمکش کند و کامال

می کردم بعد از ریحانه دیگر هرگز در این تنها باشد... فکر  

موقعیت قرار نگیرم اما حاال یک بار دیگر احساس می کردم 

 در

 این دنیا کامال تنهام... و دست هایم می لرزید... قلبم لحظه ای

آرام و قرار نداشت. احساس می کردم سرم از شدت درد 

 ممکن

ه واست منفجر شود. چشم هایم را به زحمت باز نگه داشت  

 کیف

را دو دستی چسبیده بودم... به اسلحه ای فکر می کردم که 

 در
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 . ...کیف داشتم

 صدای گام هایی را شنیدم که بهم نزدیک و نزدیک تر می

 .شدند

 امین آمده بود؟ پیدایم کرده بود؟ خودم با او تماس گرفته

 ...بودم

سیده بود مگر با کیارش کجا رفته راحیل شک کرده بود... پر

 ام



و وقتی شارژ باتری گوشی کیارش تمام شده چه کار واجبی 

 با

 امین دارد؟ سکوت کرده بودم تا او مجبور نباشد بیش از این

جلوی مهدی نقش بازی کند... مکالمه ام با امین اما کوتاه 

 .بود

 آدرس را داده بودم و حاال شاید صدای قدم های او بود که

زدیکن  

 . ...و نزدیک تر می شد

 به دو مردی نگاه کردم که رو به رویم متوقف شدند. قد بلند و

 چهار شانه... با تعجب به اندام سیاه پوششان نگاه کردم. بی

 اختیار
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 خودم را عقب کشیدم... به عمرم مردهایی با آن هیکل از

 نزدیک

ودم فکر کردم آدم های فرنام یا کیارش؟ کدامندیده بودم! با خ  

 زودتر به سراغم آمده بودند؟

یک نفرشان سر طاسی داشت و یک طرف صورتش انگار 

 به

 شکل

 عجیبی شکسته بود. نیمی از ابرویش رفته و گوشه ی چشمش

 به سمت پایین کج شده بود. مرد دیگر موهای کوتاه و گوش



 های

اشت... آهی کشیدمشکسته ای مثل گوش کشتی گیرها د ... 

 چرا

 که فهمیدم آدم های کدام دسته هستند! مبارزهای سابقی که

 ...حاال مثل نگهبان شخصی دور و بر کیارش را گرفته بودند

. 

 :مرد طاس به سمتم آمد و گفت

 خانم امانی شمایی؟-
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در مقابلشاناز جایم بلند شدم. آن طور پخش شده کف زمین   

احساس ضعف می کردم. کیفم را باری دیگر دو دستی گرفتم 

 و

 :گفتم

 شما؟-

 :مرد طاس گفت

 . ...حسام هستم-

 .کیفم را محکم تر چسبیدم. او باید خانه ی کیارش می ماند

 :اینجا چی کار می کرد؟ با شک و تردید نگاهش کردم و گفتم

 !شما نباید اینجا باشی-

ام کردنم باال آورد و گفتدست هایش را برای آر : 

 !همه چیز مرتبه خانوم امانی-



 :صدایم بی اختیار باال رفت

 مرتب؟-

 :با آرامشی که به نظر نمی رسید چندان دوام داشته باشد گفت

 خطر برطرف شده و اشخاص مطمئنی حواسشون به اونجا-
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ید تحویلش بگیرم؟هست. چیزی پیش شما هست که من با  

 گوشم از صدای ضربان بی امان قلبم پر شد. چه چیزی را؟

 اسلحه

 را؟ گوشی کیارش؟ از جان من چی می خواست؟ حاال می

 فهمیدم چرا پستش را به دست آدم های مطمئنی سپرده و آن

 جا را ترک کرده... که در شرایطی که کیارش نمی تواند

 حفاظت

ده بگیرد او این کار را انجاماز بخشی از اطالعاتش را برعه  

 ...دهد

. 

 :خودم را بی اختیار جمع کردم و گفتم

 متوجه منظورتون نمی شم! چی رو به شما تحویل بدم؟-

 بهتر نبود زیپ کیف را بکشم و دستم را روی اسلحه بگذارم؟

 ضامن این کوفتی کجا بود؟ می توانستم قبل از آن که حسام با

فر برساند ازش استفاده کنم؟ دو گام فاصله یمان را به ص

 حسام
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 :نگاهی عجیب بهم کرد و گفت

 . ...کیارش چیزی بهتون نداد که-

 :پلک هایم را بهم فشردم. آهسته گفتم

 . ...گوشی موبایلش-

 :همراه حسام سری تکان داد. آهی کشیدم و گفتم

- وی یه کوچه گیرمونچرا تحویلم داد. دنبال مون بودن. ت  

انداختن و دیگه نه راه پس داشتیم نه راه پیش. چهار نفر 

 .بودن

 قبل از این که کیارش به سرش بزنه و باهاشون دست به یقه

 بشه

گوشی موبایلش رو تحویلم داد. فکر کرد که می تونه 

 حریفشون

 . ...بشه

حسام با همان نصفه ابرو اخمی کرد که احساس کردم 

 زانوهایم

دنبالش شل شد و زبانم بند آمد. با لحنی محکم گفتبه  : 

 !کیارش از پس خودش برمی یاد-

 شگفت زده نگاهش کردم. او برخالف امین فکر نمی کرد که
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 کیارش آن آدم گذشته نیست... شاید هرگز باور نکرده بود که



را نداردقهرمان رینگ شان دیگر توانایی های سابق  . 

نگاهم میخ قد و باالیش شد! اما شاید او که زمانی مبارز بود 

 این

را بهتر می فهمید... و حق با او بود... کیارش حریف شان 

 ...شد

 هرچند که یک دستش آسیب دیده بود، که به گمان امین آن

 . ...مرد همیشه پیروز مسابقات نبود

 :سری تکان دادم و گفتم

- شدن و چاقو کشیدن. یکی شون دورترمسلح بودن. حریفش ن  

 .ایستاده بود و اسلحه داشت

 بی اختیار کیف حاوی اسلحه ام را به خودم چسباندم. همراه

 :حسام زیرلب غرید

 . ...کثیف بازی کردن-

 حسام با نیم نگاهی خشمگین جواب همراهش را داد و آهسته

 :گفت

 .جوابشو می گیرن-
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 :رو به من گفت

 چه اتفاقی افتاد؟ اسلحه کشیدن؟-

 .عرق سرد نشسته روی پیشانی ام را با پشت دست پاک کردم

 برایش همه چیز را گفتم... که چطور چاقو کشیدند، شوکر را



 کجا

 پیدا کردم، تهدید کردند دستش را می شکنند و دیگر تعلل

گاه شان نکردم... نگاهشان کردم و دیدم که فکشان قفل و ن

 تیره

و تار شد... رگ روی پیشانی حسام به طرز خطرناکی 

 برجسته

شده بود... شاید بهتر بود در فرصتی که این دو گروه به 

 حساب

 :هم می رسیدند پا به فرار بگذارم! آهسته گفتم

 کیارش... گوشیش را قبل از پیاده شدن از ماشین به من داد-

تحویل شما بدم ولی که... که فکر کنم توی همچین موقعیتی ... 

 .مجبور شدم گوشی رو بهشون بدم

 چشم های گرد شده از تعجب شان را که دیدم فهمیدم کارم

 :تمام است! سریع گفتم
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 گوشی رو پاک کردم! پاک کردم و دستشون دیگه به تمام-

 . ...اطالعات نمی رسه... اما

سمتم برداشت و گفتهمراه حسام گامی به  : 

 تو دیوونه شدی؟ همین طوری اطالعات رو دادی بهشون؟-

 بی اختیار گامی به سمت عقب برداشته بودم! هرکاری کردم

 نتوانستم به پایم فرمان بدهم که به جای سابقش برگردد و



 :صالبتم را حفظ کند! در عوض اخمی کردم و گفتم

- تن دستش روکار دیگه ای نمی تونستم بکنم... می خواس  

 بکشنن... بعدش هم نوبت من می رسید و منم برخالف دوست

 عزیزت نمی تونم از خودم دفاع کنم. می ذاشتم جلوی چشمم

 تیکه پاره ش کنن و بعد گوشی رو با اطالعات کامل و دست

نخورده از چنگم دربیارن؟ کارشون با کیارش که تموم می 

 شد

م و بعد گوشی را سراغ من می اومدن! بهتر بود مقاومت کن

 تر و

تمیز از چنگم دربیارن یا کیارش رو نجات بدم و حداقل 

 نصف
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 اطالعات رو از دسترسشون خارج کنم؟ اوه البته چرا! می

 تونستم

یه کار دیگه کنم... می تونستم خودمو درگیر نکنم... به 

 کیارش

ین شب خبردار نشه و تمامچیزی نگم تا به کل از ماجرای ا  

 تون

 .رو سورپرایز کنن

 نگاهی مشکوک رد و بدل کردند! خودم هم به حرفی که می

 زدم



 مطمئن نبودم اما بعید می دانستم آن دو نفر هم تا به آن لحظه

 پی به جزئیات این ماجرا برده باشند. قبل از آن که همراه

 حسام

اکتش کرد. رو جوابم را بدهد حسام دستش را باال آورد و س

 به

 :من گفت

 .خانوم امانی... شاید تنها کاری که می شد کرد همین بود-

 ...تصمیم در این مورد با کیارشه. ممکنه به شما حق بده اما
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کیارش یه سری دستورات مشخص در مورد کارش داره... 

 که

 !اطالعات کاریش به خودش ارجحیت داره

رم را باال گرفتم و به سردی گفتمس : 

 .من برای کیارش کار نمی کنم و از ایشون دستور نمی گیرم-

 اگه هم دچار این توهم شده که من براش کار می کنم شاید

 بهتر

بود که قوانین و مقررات کاریش رو برام می فرستاد که 

 امضاش

 !کنم

 :حسام رو به همراهش کرد و با صدایی آهسته گفت

- ت بیمارستان. حواست به کیارش باشهبرو سم . 



 همراهش نگاهی ناراضی حواله ی حسام کرد و با گام هایی

 سنگین دور شد. حسام دستی به چانه اش کشید. مکثی کرد و

بعد... سرش را باال گرفت. با لحنی که سعی می کرد آرام 

 باشد

 :گفت

 شما برای کیارش کار نمی کنی و وظیفه تون این نیست که-
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 نجاتش بدین، که اطالعاتش رو حفظ کنین و خودتونو درگیر

 این

 کار کنین. لطف کردین و هرکاری از دست تون برمی اومد

 انجام

 دادین. من اینو می فهمم اما شاید بهتر باشه خودتون رو برای

 رو

اینبه رو شدن با کیارش آماده کنین. احتمالش زیاده که بابت   

 . ...قضیه

 :جمله اش را کامل کردم

 !به حسابم برسه-

 پوزخندی زد. نفسی عمیق کشیدم و اجازه ندادم دلهره و ترسم

 :را از چهره ام بخواند. در عوض گفتم

 توی بیمارستان مجبور شدم یه داستانی سر هم کنم. شاید-

 بهتر



 باشه شما هم بدونین که حرف هامون چند تا نشه. گفتم که

 من
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 و کیارش از مهمونی برمی گشتیم و کیارش می خواست منو

برسونه خونه که یه پرادوی سفید برامون مزاحمت ایجاد 

 .کرد

درگیری لفظی پیش اومد و دنبال مون کردن... توی یه 

 خیابون

 خلوت گیرمون انداختن و درگیری فیزیکی ایجاد شد. برای

چاقو خورد... ازم شماره ی پالک ماشین روهمین کیارش   

 خواستن و منم فقط لحظه ای رو یادم می یاد که ماشین

 پیچید

تا از کوچه خارج شه... چند تا عدد آخرش یادم بود و گفتم. 

 یه

 . ...مامور گزارشش رو نوشت و ظاهرا باید برم کالنتری که

 :حسام سری به نشانه ی رد حرفم تکان داد و گفت

- ن جا به بعدش رو بسپرین به وکیل کیارشاز ای . 

 نفس راحتی کشیدم. دست کم مجبور نبودم با مامور قانون

 چشم

تو چشم شوم و دروغ بگویم. حسام مکثی کرد. باری دیگر 

 چانه



اش را لمس کرد... انگار برای زدن حرفی دودل بود. نیم 

 نگاهی
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 :بهم کرد و گفت

 مطمئنین که همه چیزو برام تعریف کردین-

 ضربان قلبم باال رفت. سعی کردم آرام و منظم نفس بکشم و

 خودم را نبازم. چیزهای زیادی برایش تعریف کرده بودم اما

 تمامش را نه... مشکل کجا بود؟

 :گفت

الزم نیست خشونت اونا رو از ما پنهون کنین. متوجه شدم -

 که

ین. کار درست همین بود که پاکشمجبور شدین گوشی رو بد  

کنین. اون اطالعات به روش های خاص خود کیارش 

 محافظت

 .می شن و به راحتی نمی شه ازشون استفاده ای کرد

 .قلبم در سینه فرو ریخت

 پلک هایم .

 :را بهم فشردم. حسام با لحنی محکم ادامه داد

 !مطمئن باشین جوابش رو پس می دن-

ست و زمزمه کردملبخندی تلخ روی لبم نش : 
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 . ...مرسی-

هنوز فرصت داشتم... کمی... قبل از برخاستن کیارش از 

 تخت

 بیمارستان و بهبودی کاملش... قبل از آن که به حرف بیاید و

برای همکارهایش از نامردی ام بگوید... قبل از این که فرنام 

 به

 این

کردن آن اطالعات کار من بودهنتیجه برسد که پاک  ... . 

 کمی فرصت داشتم که برای نجات جانم کاری کنم... باید از

 کجا

 شروع می کردم؟

** 

 به خانه که رسیدم حتی چراغ ها را هم روشن نکردم. همان

 طور

 که پاهایم را روی زمین می کشیدم به سمت اتاقم رفتم. برای

اریکی که احاطه چند لحظه در اتاق روی تختم نشستم و به ت

 ام

 کرده بود زل زدم... به تمام چیزهایی که نمی دیدم... نمی
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 . ...دانستم... نمی شناختم

 دستم را در کیفم بردم و اسلحه ی سرد و سنگین را لمس



 .کردم

 چشم هایم را بستم و به صدای ضربان قلبم که انگار تمام اتاق

 را

ه بود، گوش دادم. بعد از مکثی، کشوی تخت را پر کرد

 کشیدم

 و

اسلحه را میان حوله هایم جا دادم و بعد... خودم را روی 

 تخت

 .رها کردم

انگار تب داشتم... صورتم می سوخت... سرم نبض داشت و 

 قلبم

 لحظه ای آرام نمی گرفت. برای چند لحظه به هیچ چیز فکر

انستم چرا قلبم آرام و قرارنکردم... ذهنم خالی بود اما نمی د  

ندارد و بعد... انگار در میان تاریکی اشکالی در برابرم 

 پدیدار

 .شد

 می توانستم کیارش را ببینم که پیشانی اش را به صندلی می
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 فشرد. دستش را مثل عضوی از دست رفته به شکمش گرفته

یده بود. روی تخت غلت زدم بود. لباس خونیش به تنش چسب

 و



 به حالت یک جنین دراز کشیدم. چشم هایم کامال باز بود... او

 را

 می دیدم که نه از درد جسمی بلکه از خاطره ی آن زخم

 قدیمی

 . ...درهم می شکست

 صدای رو به خاموشی

 . ..."از پشت خنجر زدی" ...اش را می شنیدم

کردم تمامش را ازدستم را به چشم های تبدارم فشردم. سعی   

 ذهنم پاک کنم. به خودم یادآوری کنم که او در بیمارستان و

تحت مداواست... که گزارش را داده ام و دیگر کاری نمانده 

 که

 انجام نداده باشم... که همه چیز تحت کنترل حسام است و می

 .توانم با خیال نسبتا راحتی استراحت کنم

دیگر آن اشکال محو اما به محض پایین آوردن دستم باری 

 در
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 .تاریکی موج زدند و پیش چشمم نقش بستند

 نابودش کرده

بودند... و او هیچ وقت با این ضعف کنار نیامده بود... 

 دستش را

 . ...مثل کودکی بیمار و ضعیف به خودش چسبانده بود



میاحساس ضعف می کردم. کم کم عرق سرد روی تنم   

 .نشست

 با این زخم ها آشنا بودم... زخم هایی سربسته که خون ریزی

 نمی کردند، در ظاهر جان کسی را تهدید نمی کردند... اما

 هرگز

بهبود پیدا نمی کردند.. آهسته و آرام در روح آدم ها ریشه 

 می

 دواندند و از درون تباه شان می کردند. ریحانه هم آن زخم ها

 را

ریحانه روی دستش داشت... ... . 

مسخره اش کرده بودم... که در خرداد ماه زیر فرم مدرسه 

 لباس

آستین بلند به تن دارد... که از گرما به خودش می پیچید... 

 که
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 بعد از هفده سال زندگی هنوز نمی فهمید کدام لباس برای چه

... جای زخم هایشفصلی ست. آستینش را به شوخی باال دادم  

 . ...نفس در سینه ام حبس کرد... یادگار امیربهادر

 !جای جای دست هایش کبود بود... زرد... بنفش... سیاه

 . ...کیارش هم مثل او بود... دست زخمی اش... مثل ریحانه

 ...ریحانه با آن زخم ها در دریا غرق شد و کیارش در خونش



. 

پیش از رفتن به سمت  می توانستم به ریحانه کمک کنم...

 دریا

به یک نفر زنگ زده بود، به من... که حتی جوابش را هم 

 نداده

بودم. آن امتحان سنجش لعنتی... رتبه ی زیر بیستم... و ماه 

 ها

بعد با چشم های اشک آلود به دیوارهای دانشگاه نگاه می 

 کردم

 . ...و با خودم زمزمه می کردم که عجب بهایی دادم

که در خیالم به آن شب برمی گشتم... تلفن راسال ها بود   

 برمی

 داشتم و به سوی او می شتافتم. در آغوشش می گرفتم و در

 گوشش زمزمه می کردم که چند ماه دیگر همه چیز تمام می
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شود... که با هم از این شهر می رویم... از امیربهادر دور 

 می

هران با هم خانه ای می گیریم، خودمان کار میشویم... در ت  

 کنیم و مستقل می شویم... که دیگر مجبور نیست زیر سایه ی

سنگین خانواده ی کنترلگر و سنتی اش تن و بدنش بلرزد... 

 که



دیگر هر روز و هر لحظه امیربهادر سر راهش سبز نمی 

 ...شود

 که

ه میزخم های تنش محو می شوند و درد به فراموشی سپرد  

 . ...شود

اما تلفن را جواب نداده بودم... با دیدن چهره ی عصبی 

 مادرم

 که

 نگران درس هایم بود بی خیالش شدم و سرم را در کتاب هایم

 .فرو بردم

حاال هر بار پایم به خانه می رسید از روی بالکن باید نگاهم 

 را

 به
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صدای دیوانه وار موج هایش گوش میدریا می دادم... به   

 ...دادم

 قلبم در سینه سنگین و سنگین تر می شد... دستی به صورت

 ...تب دارم کشیدم. آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم

 .حالم لحظه به لحظه خراب تر می شد

 من حال درستی نداشتم... می دانستم... تنها خودم می

 ...دانستم



تمام این آدم ها، فرنوش... می دانست که و فرنوش... از بین  

 ضعفم

 کجاست، دردم کجاست... می دانست که برای همین به آن

 دخترک بینوا، شقایق، کمک کردم... که با همین استدالل به

 این

 نتیجه رسید که به او هم کمک می کنم، که برای همین برای

کنم نجات الناز می روم... نتوانسته بودم برای ریحانه کاری 

 و

 هرگز خودم را نبخشیدم... دیگر نمی توانستم به درد کسی که
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 به آخر خط رسیده بود بی توجه بمانم... می دانستم که مردن

 . ...کس دیگری را تاب نمی آورم

 سالیان سال بود که حالم خراب بود... بیمار بودم و هیچکس

 نمی

کمکم نیامد... حتی خودم هم برای خودمفهمید، هیچکس به   

 . ...کاری نکردم

زمزمه کردم... آهسته رو به تاریکی اعتراف کردم... از بین 

 این

همه فرنوش... اما نه... فرنوش که نه... فرنام بود که 

 . ...فهمید

دنیا دور سرم چرخید. فرنام بود که ته و توی ماجرا را 



 ...درآورد

فهمید تمامش را کنار هم چید و ... . 

 ...آهی کشیدم و باری دیگر پلک های داغم را به هم فشردم

 فقط

 . ...من می دانستم و او

 او می دانست نمی توانم بی تفاوت بمانم... می فهمید که با

کیارش همراه شدم و تا آخرش را بی کم و کاست می 

 ...خواند
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حال خرابمبهتر از خودم با آن  ... . 

بارقه ای از امید دلم را آهسته و آرام روشن کرد... این بار 

 بی

 . ...تفاوت نماندم، با این که می توانستم

 . ...این بار دیر نرسیده بودم، به موقع آن جا بودم

سرم را زیر برف فرو نکرده بودم... تالشم را کرده و موفق 

 شده

 . ...بودم

نتوانستم دست کمک به سمت ریحانه دراز کنم اما... کیارش 

 را

 . ...نجات داده بودم

در تاریکی به تصویر محو و مات پیش رویم لبخند زدم... 



 قطره

 اشکی از چشمم روی گونه ی داغم فرو ریخت... شاید دیگر

 الزم

 نبود که شرمنده باشم، که عذاب بکشم... ذره ای کوچک از

نجات جان کس دیگری جبران کردم... با کوتاهی ام را با 

 نجات

 . ...دادن کیارش شمس
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 صدای باز شدن در را شنیدم. چراغ هال روشن و باریکه ی

 نورش

از در نیمه باز اتاقم گذشت و تاریکی اتاق را شکافت. 

 تصاویر

 پیش

 .رویم از هم پاشید

به دنبالش غرغرهایش را  صدای سرفه ی کوتاه راحیل و

 .شنیدم

 طولی نکشید که به سمت اتاق ها آمد. کمی در اتاقم را باز و

 بالفاصله من را در آن تاریکی روی تخت دید. تکیه به

 چهارچوب

 :در داد و گفت

 کی رسیدی شری؟-



و چراغ را روشن کرد. نور چشم هایم را زد. صورتم را 

 توی هم

وشاندم. بالفاصله صدای هولکشیدم و چشم هایم را با دست پ  

 :زده ی راحیل بلند شد

 پات چی شده؟-
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ناله ای کردم. پیراهنم کوتاه تر از آن بود که زخم روی 

 زانویم را

 :بپوشاند. راحیل با گام های بلند به سمتم آمد و گفت

 خوردی زمین؟ تو کوچه؟ کجا رفتین مگه؟-

ستون بدنم کردم و باال تنه ام را به زحمت از دست هایم را  

 تخت

 :کندم. با صدایی گرفته گفتم

 .ولش کن راحیل... چیزی نیست-

 :اما راحیل دست بردار نبود. گفت

 چرا یه طوری شدی؟-

 !مریضی؟ تو که حالت بد نبود

 :سرسری گفتم

 !یه کم تب دارم. خوبم راحیل! می خوام استراحت کنم-

اد نشنیده بگیرد. دستی به پیشانی ام کشیدکه راحیل ترجیح د  

 :و با تعجب گفت



 !چه قدر داغی-
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 :بالفاصله دستش به سمت کیف دستی اش دراز شد و گفت

 .بذار تا مهدی دور نشده بگم برگرده. بیاد و ببریمت دکتر-

 :از جا پریدم. دستش را گرفتم و با عصبانیت گفتم

- ل کن راحیل! الزم نیسو . 

 :یک بار دیگر آن نگاه متعجبش را به من داد و گفت

 !چه قدر یخی-

 :شانه ام را گرفت. تکانم داد و گفت

 بگو ببینم چی شده! کیارش کاری کرده؟ تو رو مستقیم اورد-

 . ...اینجا و رفت یا اینکه

 حرفش را نیمه تمام گذاشت و بعد نگاهش را به

اصله نگاهم را دزدیدم. نفس خشم آلودشچشم هایم داد. بالف  

 را

 :بیرون داد و با صدایی دورگه گفت

 ...مگه من دستم به این نامرد نرسه! بی شعور-

 فکر می کردم ...
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 خیلی جنتلمن باشه! هیچ وقت نمی فهمی! بدبختی اینه که

 نمی

 !فهمی تا وقتی تجربه ش کنی



گیج و ویج نگاهش کردم و گفتمبا حالتی  : 

 چی رو نمی فهمی؟-

 :اشاره ای به سر و وضعم کرد و تقریبا فریاد زد

 همین رو! اینا همیشه پشت ظاهر پولدار و تمام و کامل شون-

. 

 ...کم کم متوجه منظور راحیل می شدم

سر و وضعم اصال مرتب نبود و به این ترتیب بدترین  ...

 نتیجه

 !ممکن را گرفته بود

 :اخم کردم و گفتم

 . ...عجب فکر اشتباهی داری راحیل-
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 بی توجه به من با عصبانیت گوشی موبایلش را برداشت و

 شماره

 :ی مهدی را گرفت. با خشم گفت

 بذار بیاد که با ماشین ببریمت درمانگاهی جایی! بعدش هم-

 من

سمبه حساب اون مردک بیمار می ر ! 

 :با عصبانیت داد زدم

 راحیل ما کاری نکردیم! اصال کیارش باال نیومد! چی داری-

 برای



 خودت می سازی؟

 :شکلکی با صورتش درآورد و گفت

 خواهشا انکار نکن! کامال مشخصه! منو بچه فرض کردی؟-

 دستی به صورت تبدارم کشیدم. در همین موقع تماس برقرار

 شد

 :و راحیل با عصبانیت گفت
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مهدی! دور بزن و برگرد. یه کار واجبی پیش اومده... -

 ...نه... نه

من خوبم.... شراره حالش خوب نیست... چیزی نیست... 

 فشارش

افتاده. بیا ببریمش درمانگاه... چی می گی؟ ... چی؟ معلومه 

 که

 به خاطر ماشینت زنگ زدم! این وقت شب که نمی تونم

 اسنپ

 !پیدا کنم یا به یاشار زنگ بزنم

 ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر رفت. با خودم فکر کردم

 مهدی

 با این درجه از صداقت راحیل چطور کنار می آید؟ راحیل

 تماس

را قطع کرد و دست به کمر در برابرم ایستاد. با لحنی 



 مواخذه

 گر

 :گفت

- د یا رفتین خونه یبگو ببینم! اومد اینجا زخم و زیلیت کر  

 اون؟

 :چپ چپ نگاهش کردم و با لحنی تحقیرآمیز گفتم
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 چیه؟ می ترسی همسایه ها شنیده باشن؟-

 بعد دستم را به نشانه ی رد کردن قضیه در هوا تکان دادم و

 :گفتم

خوب گوش کن راحیل و وسط حرفم نپر! ماجرا به کل یه -

 چیز

ست... و می دونی چیه؟ اصال خیلی مهمه که توام در دیگه  

 .جریانش باشی

 و قبل از آن که راحیل نوکم را قیچی کند. برایش همه چیز را

 تعریف کردم... از پیغام های محمد گرفته تا همراهی ام با

 کیارش... از تعقیب و گریز و درگیری فیزیکی...تا

 . ...رفتن به سمت بیمارستان و سر رسیدن حسام

 همه چیز را گفتم به جز این که اسلحه را برداشتم و حاال آن

 اسلحه در فاصله ی یک متری مان در کشوی تختم پنهان

 ...شده



راحیل با دهان باز نگاهم کرد... چند لحظه طول کشید تا 

 بتواند

خودش را جمع و جور کند. بی هیچ حرفی ، با شانه های 

 پایین
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 افتاده از اتاق بیرون رفت. مانتویم را درآوردم و روی تخت

 .انداختم

 به دنبال راحیل به سمت هال رفتم. سرم گیج می رفت و به

 سختی تعادلم را حفظ می کردم. تکیه ام را به دیوار دادم و

 نگاهم

 را به راحیل دوختم که روی یکی از کاناپه ها نشسته و چانه

 اش

کیه داده بود. نگاه خیره اش را به فرش دوخت را به دستش ت

 و

 :زیرلب گفت

ما که... ما که همه مون خونه ی مهدی بودیم. محمد چرا -

 فکر

 کرد تو اونجا ممکنه تو خطر باشی؟ چون کیارشم اونجا بود؟

 :بعد دوباره به سمت من چرخید و با تعجب نگاهم کرد. گفت

- بوده که همه نکنه این دورهمی مسخره شون به خاطر این  

 مون



 رو اونجا جمع کنن که توی دست و پاشون نباشیم... یا شاید
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 میخواستن تو خطر نباشیم... یا شاید می خواستن حمله کنن

 . ...همه مون رو با هم بکشن... یا شاید

 دستی به سرم کشیدم. احساس می کردم شقیقه هایم دچار

ت شده اند! نقششان را با نقش قلبی که در سینهبحران هوی  

 داشتم اشتباه گرفته و با تمام قدرت می تپیدند تا خون را به

 .اندام های حیاتی بدنم برسانند! کم مانده بود سرم منفجر شود

 در همین موقع راحیل بشکنی زد و من از جا پریدم. هیجان

 زده

 :گفت

- ه؟ تا وارد مهمونیمهدی یه چیزی نشون کیارش داد... یادت  

 شدیم فهمیدیم که همه شون دارن یه چیزی رو از کیارش

 مخفی

 می کنن. مهدی کیارش رو در جریان قرار داد که باعث شد

 .کیارش عصبی شه

 :چشم هایم را تنگ کردم. حق با او بود... آهسته گفتم
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 !یه چیزی روی گوشی موبایلش-

ین موقع زنگ خانه را زدند. مهدی رسیده بود! من ودر هم  

 راحیل



 نگاهی جدی رد و بدل کردیم. راحیل از جایش بلند شد. مانتو

 و

شالش را به کناری انداخت. شانه هایش را عقب داد و با 

 لحنی

 :محکم گفت

 فکر کنم وقتش شده که یه بار دیگه تو این خونه از یکی-

 حرف

ار بود و این دفعه... نوبت مهدیبکشیم! اون دفعه نوبت یاش ! 

 .کامال با او موافق بودم. باید خودم را جمع و جور می کردم

 دستی

 :به پیشانی داغم کشیدم و گفتم

 فکر کنم چاره ی دیگه ای نداشته باشیم. پس راحیل... وقتی-

 اومد توی خونه تو بکشش سمت آشپزخونه تا من درو قفل

 .کنم
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 بعد دیگه به هر روشی که شده باید ببینیم چی به کیارش

 نشون

 .داده

 راحیل سری به نشانه ی موافقت تکان داد. به سمت اتاق

 تاریکم

 رفتم و در را هم پشت سرم بستم. تکیه ام را به دیوار دادم و



 احساس کردم که صدای ضربان قلبم را می شنوم. دست هایم

 را

کردم افکارم را مرتب کنم اما آن قدرمشت کردم و سعی   

 خسته

 و مریض احوال بودم که به زحمت سرپا مانده بودم. طولی

 نکشید

که صدای باز و بسته شدن در ورودی خانه و به دنبالش 

 صدای

 :آهسته ی مهدی را شنیدم

 چی شده؟ شراره کی رسید خونه؟-

 :راحیل با لحنی تند گفت
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 من چه می دونم! وقتی اومدم، خونه بود. حالش خیلی بد به-

 .نظر می رسید

 :بعد از مکثی کوتاه گفت

فکر کنم بیدار باشه... ممکنه صدامون رو بشنوه. یه لحظه -

 بیا

 . ...این ور

و صدایش دور و دورتر شد. ظاهرا به سمت آشپزخانه رفته 

 .بود

ربان دیوانه وار قلبمگوش هایم را تیز کردم. به جز صدای ض  



 صدای دیگری نمی شنیدم. به آرامی در اتاق را باز کردم و

 پاورچین به سمت هال رفتم. صدای آهسته ی راحیل و

 1مهدی

را از آشپزخانه می شنیدم. راحیل همان طور که کتری را 

 روی

 :گاز می گذاشت، می گفت

 !این دوستت کیارش یه چیزیش هست ...-

در تکیه داده و نگاهش به راحیل بود مهدی که به چهارچوب  

 :گفت
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 !تو از اول شمشیرت رو برای کیارش از رو بستی-

 در خانه را قفل کردم و کلید را از پشت در برداشتم. مهدی با

 شنیدن صدای چرخیدن کلید در قفل به سمت من چرخید و با

چشم های گرد شده نگاهم کرد  دیدنم به وضوح از جا پرید. با

 و

 :گفت

 تو که اینجایی! حالت بهتره؟ می خوای لباس بپوشی بریم-

 درمانگاه؟

 جوابش را ندادم. با خونسردی کلید را در جیب پیراهنم

 .انداختم

 با گام هایی کوتاه به سمت آشپزخانه رفتم. راحیل یکی از



 صندلی

 :ها را عقب کشید و رو به مهدی گفت

- هات کار داریمبشین! با ! 

 :اخم های مهدی توی هم رفت و گفت

 این مسخره بازی ها چیه؟-
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 راحیل او را به داخل آشپزخانه راهنمایی

کرد. حاال من جای مهدی را در درگاه پر کرده و دست به 

 سینه

 :تکیه ام را به چهارچوب در داده بودم. گفتم

- چیزی بپرسی و ما جواب بدیم، قراره ما قرار نیست تو 

 بپرسیم

 !و تو جواب بدی

به زور و اجبار راحیل روی صندلی نشست. پوزخندی به من 

 زد

 :و با تمسخر گفت

 !چه غلطا-

 :دستی به شقیقه ام کشیدم و گفتم

امشب اصال شب خوبی نداشتم. حوصله ی بازی ندارم! -

 راحیل

م جواب بدی ورو هم که می شناسی! پس بهتره عین آد  



 تمومش

 .کنی

 :مهدی با عصبانیت رو به راحیل کرد و گفت

 چتون شده امشب؟ منو سر کار گذاشتی؟ قضیه ی درمانگاه-
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 الکی بود؟

 :راحیل دست به سینه باالی سر مهدی ایستاد و گفت

نه! الکی نبود... زنگ زدم بهت چون حال شراره خوب -

ودنب . 

 تماس رو که قطع کردم فهمیدم چه اتفاقی براش افتاده. تو می

دونستی امشب برای کیارش نقشه ای دارن و گذاشتی شراره 

 با

 کیارش بره؟

 :مهدی با چشم های تنگ شده به راحیل نگاه کرد و گفت

 کی برای کیارش نقشه داره؟-

 :راحیل به سمت مهدی خم شد و گفت

- شب یه مشت مزدور مسلح بهشونخودتو به اون راه نزن! ام  

 !حمله کردن

 چشم های مهدی یک بار دیگر گرد شد. سرش به سرعت به

 :سمت من چرخید و با ناباوری گفت

 کی؟ چطوری؟ کیارش کجاست؟-



و دست در جیب شلوار جینش کرد و گوشی موبایلش را 

 بیرون
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مکشید. با همان لحن سردم گفت : 

 !زحمت نکش! گوشیش خاموشه-

مهدی با نگرانی به من نگاه کرد و بعد به راحیل چشم 

 .دوخت

 :مکثی کرد و... از جایش بلند شد. قاطعانه گفت

 !من باید برم ببینم چی شده-

 :راحیل گفت

 !دو تا سوال ساده جواب بده بعد هرجا که دوستی داشتی برو-

 :مهدی با عصبانیت گفت

- چه بازیاست؟ باید برم ببینم حال کیارشاالن وقت این ب  

 !چطوره

 و خواست از آشپزخانه بیرون بزند که راحیل با یک حرکت

 سریع

 :رو به روی مهدی قرار گرفت و راهش را سد کرد. گفت

تو نگران دوستتی و منم نگران دوست خودم! شانس اوردم -

 که

 . ...االن صحیح و سالم اینجاست! یه عده تعقیب شون کردن
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 :مهدی وسط حرف راحیل پرید و با بی صبری گفت

 شما دو تا هنوز نفهمیدین شغل کیارش چیه؟ خیلی وقتا به-

 خاطر کارش یه همچین درگیری هایی پیش می یاد. هیچکس

 !هم از چیزی خبردار نمی شه. یه حادثه ست... اتفاق

 :راحیل با لحنی توبیخ آمیز گفت

که تو ازش خبر داشتی! یه چیزی روی گوشیت نشون -

 کیارش

 .دادی که عصبیش کرد

مهدی با حالتی عصبی دستی صورتش کشید. خنده ای 

 عصبی

 :سر داد و گفت

 وای از دست شما دخترا و حساسیت تون به گوشی موبایل-

 !پسرها

 :راحیل که از شدت خشم رنگ عوض کرده بود داد زد

- ز خنده داری وجود داره که من نمیمی خندی؟ این وسط چی  

بینم؟ به چه اجازه ای به من انگ یه آدم سبک مغز رو می 

 زنی

که فکر و ذکرش محتویات گوشی دوست پ بی لیاقتشه؟ 

 جون
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دو نفر آدم امشب به خطر افتاده بود! اون وقت طوری رفتار 



 می

با یه ارتباط عادی و نگرانی هایکنی انگار من یه آدم عادی   

معمولم! اون گوشی مسخره ت رو همین االن درمی یاری و 

 به

 !من همون چیزی رو نشون می دی که به کیارش نشون دادی

 برخالف انتظارم مهدی بی هیچ حرفی گوشی موبایلش را به

 سمت راحیل گرفت. چیزی نشانش داد و با لحنی طلب کار

 :گفت

- برای این حبسم کردی و خواستی ازمهمین بود مشکلت؟   

 حرف

 بکشی؟ االن مشکلت حل شد؟

 راحیل در سکوت به صفحه ی گوشی زل زد. اخم هایش توی

 هم رفت. با دیدن چهره ی راحیل دلسرد شدم. فهمیدم که

 مسئله ی خاصی نبوده یا دست کم برای ما دو نفر هیچ معنی

کهخاصی نداشته. آهی کشیدم و خواستم عقب گرد کنم   

 راحیل
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 :گفت

 خب حاال این مرد گنده کی هست که از زندان آزاد شده؟-

 :مهدی گوشی موبایلش را پایین آورد و گفت

 .اِبی-



 :راحیل شانه باال انداخت و با بداخالقی گفت

 یه جوری می گی اِبی انگار مثل اون اِبی حامدِی خواننده-

 معروفه

سمش می یاد همه باید بشناسن! درست توضیح بدهو تا ا  

 !ببینم

 :مهدی چپ چپ نگاهش کرد و با خنده ی تمسخرآمیزی گفت

 .بین یه عده اِبی سرایی درست مثل اِبی حامدی معروفه-

 :راحیل با همان لحن تند گفت

 پیش کی؟-

 ...اما من احساس کردم که این اسم در گوشم انعکاس پیدا کرد
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در تمام فضای خانه پیچید، درها را باز و خانه را از سرما 

 پر

 .کرد

دستم را روی قلب بی قرارم گذاشتم و با صدایی که به 

 زحمت

 :درمی آمد گفتم

 سرایی؟ فامیلیش سرایی بود؟ یعنی... یعنی که... با الناز-

 نسبتی

 داره؟

ش باز ماند. مهدیاین بار چشم های راحیل گرد شد و دهان  



 نگاه

 از راحیل گرفت و به من داد. مکثی طوالنی کرد. انگار می

 خواست قضیه را پیش خودش سبک و سنگین کند و ببیند می

 :تواند در این مورد حرفی بزند یا نه. آهسته گفت

 .آره... می شه برادر الناز-

 دستی به پیشانی ام کشیدم. برای همین کیارش به هم ریخته

. برادر الناز از زندان آزاد شده بود و دیگر فقط محمد بود..

 نبود
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 که به دنبال الناز می گشت. با خودم فکر کردم عجب خانواده

 ی

 !پردردسری! یکی خبرنگاری جنجالی و دیگری زندانی بود

 بیخود

ودندنبود که پدر و مادر محمد چندان موافق با این وصلت نب . 

 :خوشحال شدم که راحیل پیش قدم شد و پرسید

 جرمش چی بوده؟-

 مهدی به نشانه ی بی اهمیت بودن ماجرا دستش را در هوا

 تکان

 :داد و گفت

 چیز خاصی نبوده! یه جورهایی تمام کاسه کوزه ها سرش-

 ...شکسته بوده! البته آزاد شدنش یه کم عجیب هست ولی خب



فتاددیر یا زود این اتفاق می ا . 

 :با سر اشاره ای به کتری که جوش آمده بود کرد و گفت

 .یه چایی لیپتونی چیزی دم دستتون نیست؟ گلوم خشک شد-
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و با خونسردی خودش را روی صندلی رها کرد. راحیل در 

 یکی

 از کابینت ها را باز کرد و اولین بسته ای که به دستش رسید،

ی هات چاکلت من، را برداشت. اعتراضی به این عملیعن  

 :ناشایستش نکردم. در عوض گفتم

 !یکی هم برای من بریز-

رو به روی مهدی که با گوشی موبایلش سرگرم و صدای 

 دینگ

 دینگ پیغام ارسال کردن و دریافت کردنش بلند شده بود

 :نشستم. گفتم

- اینکه  اتفاقا به نظر می رسه چیز خاصی باشه! به خاطر

 کیارش

 !با دیدنش عصبی شد

مهدی نه تنها جوابی نداد بلکه نگاهش را هم از گوشی 

 .نگرفت

 راحیل که لیوان ها را در سینی می چید ناگهان کتری را در

 سینک رها کرد. من و مهدی از جا پریدیم. با تصور اینکه



 دستش

را سوزانده از جایم بلند شدم اما راحیل به سمت مهدی 

 چرخید
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 :و گفت

 وایستا ببینم! کاسه کوزه ی چی سرش شکسته بود؟ با این-

 هیکلش بهش می خورد که زمانی ورزشکار حرفه ای چیزی

باشه... نکنه ربطی به ماجراهای قدیم کیارش و مبارز 

 بودنش

 داره؟ اِبی هم یه مبارز بود؟ مثل کیارش؟

ورده بود چپ چپ نگاهش کرد و بامهدی که انگار بهش برخ  

 :عصبانیت گفت

 مثِل کیارش؟! حرفتو نشنیده می گیرم! اون به خوابم نمی-

 !دید که به پای کیارش برسه

 :راحیل بشکنی زد و گفت

 شراره گفت که وقتی تشکیالت شون برچیده شد کاسه کوزه-

 ش رو سر چند نفر شکستن و راهی زندان شون کردن... یه

 سری

زها، درسته؟ پس اِبی هم جزوشون بوداز مبار ! 
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 دستی به چانه ام کشیدم. جور در می آمد! پس الناز به این



 ترتیب

 ...با تشکیالت زیرزمینی آشنا شد و از آن گزارشی تهیه کرد

 چرا

که برادر خودش آن جا مشغول بود... گزارشی که باعث 

 بسته

ت و به زندان افتادن برادرش شد! لبم را بهشدن آن تشکیال  

 دندان گرفتم. برای اولین بار تمایلی عجیب برای شناختن الناز

 و

 فهمیدن داستان زندگی اش پیدا کردم... به نظر می رسید

 زندگی

 خودش هم با چنین فراز و نشیب هایی سوژه ی خوبی برای

 یک

 !گزارش باشد

ک و تردید گفتمتنها یک چیز جور درنمی آمد... با ش : 

اگه داستان اینه... پس... کیارش چرا عصبی بود؟ کسایی -

 مثل

حسام االن دور و بر کیارشن و باهاش برای رسیدن به یه 

 هدف
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مشترک همکاری می کنن... چرا حساب اِبی سواست؟ به 

 خاطر



اِبی و کیارش  دزدیده شدن الناز؟ به نظر می رسه خب الناز،

 یه

 !زمانی تو یه جبهه بودن

مهدی با عصبانیت گوشی موبایلش را روی میز انداخت و 

 :گفت

 شما دو نفر چرا این قضیه رو ول نمیکنین؟ دیگه زیادی-

 !در مورد مسائلی که بهتون ربط نداره اطالعات دارین

 من و راحیل نگاهی معنا دار بهم کردیم و راحیل پوزخندی به

. مهدی نگاهی هشداردهنده به من و راحیل کرد ومهدی زد  

 :گفت

 دیگه یه کلمه هم در این مورد حرفی نمی زنم! قضیه ی اِبی-

هیچ ربطی به امشب نداره. بذارین با امین حرف بزنم ببینم 

 چی

 شده! هرچی بوده نمی تونسته کار اِبی باشه که یه قرون پول

دونه کی به کیهنداره و تازه هم از زندان آزاد شده و نمی  . 

چنگی زد و گوشی موبایلش را از روی میز برداشت. شماره 

 ای

 :گرفت و رو به من گفت
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 کیارش مستقیم رفت خونه ش؟-

 نگاهی به راحیل کردم. این بار من سبک و سنگین می کردم



 که

 چه حرفی را بزنم و چه حرفی را برای خودم نگه دارم.

 عاقبت

 :گفتم

 ...امشب اوضاع خیلی خوب پیش نرفت... کیارش هم-

 !بیمارستانه

 :مهدی گوشی را پایین آورد. با ناباوری نگاهم کرد و گفت

 کیارش؟ بیمارستان؟-

 :بی اختیار خودم را به سمت هال کشیدم و گفتم

 بهم گفت که روش کارشون این نیست که پلیس و بیمارستان-

رگیر کنن اما حالش خوب نبود. نمیو وکیل و قانون رو د  

 تونستم

 ریسک کنم... پس رسوندمش بیمارستان. حسام هم بعد یه

 .ساعت خودش رو رسوند و االن پیش کیارشه
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 مهدی کف دست هایش را به چشم هایش فشرد. راحیل دست

وبه کمر پشت سرش ایستاد و با لحنی عاری از همدلی   

 دلسوزی

 :گفت

 !خب حاال! نمی خواد وانمود کنی عمیقا ناراحت شدی-

 شماهایی



 که می دونین دور و برتون چه خبرهاییه نباید ما رو این قدر

 راحت قاتی ماجراهاتون کنین. متوجهی؟ ولی وقتی قاتی مون

 می کنین باید ما رو هم در جریان بذارین. تویی که می

 دونستی

طرناکی داره نباید اجازه می دادیکیارش همچین موقعیت خ  

دنبال من و شراره بیاد... نباید می ذاشتی شراره باهاش 

 .برگرده

 :مهدی دستش را پایین انداخت و با عصبانیت گفت

 من از کجا می دونستم این طور می شه؟-

 به سرعت رو به من کرد تا چیزی بپرسد که راحیل دست به
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 :سینه ایستاد و گفت

 ولی یه چیزهایی می دونستی... برای همین ما رو دور هم-

 جمع

کردی! تو و علیرضا و امین خیلی وقت ها با هم فوتبال نگاه 

 می

 کنین. بعضی وقتا توی دورهمی هاتون بهزاد یا حتی کیارش

 هم

هستن... اما هیچ وقت ما رو دعوت نمی کردی. همون اوایل 

 یه

سیدم ماجرای این دورهمی هاتون چیه؟ گفتی جوبار ازت پر  



 .مردونه ست برای همین دعوتم نمی کنی

 :مهدی از جایش بلند شد و با صدای بلندی گفت

 تو اعتراض کردی و برای همین این دفعه دعوتت کردم که-

 .ببینی جدا خبری نیست

 نفس در سینه ام حبس شد... به سرعت فهمیدم یک جای کار

تیار گفتممی لنگد. بی اخ : 

 !نه ماجرا این نیست-
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 مهدی به سمتم برگشت و نگاهی حواله ام کرد که مختصر و

 گامی به ."!چرند نگو بچه و ساکت بمون"مفید می گفت 

 سمتش

 :برداشتم و گفتم

 یه نفر بهت گفته بود که ما رو دعوت کنی... نمی دونم چرا-

 می

رو یه جا جمع کنی ولی به خاطر حرف راحیل خواستی همه  

نبود. اون روز که صاحب خونه داشت شیرآالت آشپزخونه 

 رو

تعمیر می کرد راحیل ازت خواست بیای اینجا که تو خونه با 

 یه

 مرد تنها نباشه. توی اتاق راحیل یه ساعتی منتظر شدی و

 پیش



 خودت فکر کردی که توجه کسی بهت جلب نمی شه برای

 همین

با کسی تلفنی صحبت می کردی... من تازه رسیده بودم خونه 

 و

 یه بخش از حرفات رو شنیدم... یه نفر بهت در مورد من و

 راحیل

1552 

  رقصنده با تاریکی 

 . ...چیزی گفت. گفتی که راحیل مسئله ای نیست ولی شراره

 مهدی برخالف انتظارم سکوت کرد. نگاهش را مستقیم به من

ده بود اما پلک نمی زد... در صورتش نوعی هوشیاری دا

 حس

 می

کردم... انگار زنگ خطر برایش به صدا درآمده بود. راحیل 

 از

 پشت

 :سر مهدی حرکت کرد و کنارش ایستاد. گفت

 کی بهت گفت مارو دعوت کنی؟ که همه مون رو جمع کنی؟-

 :مهدی سرش را پایین انداخت و گفت

 . ...ماجرا این نیست-

اهش را می دزدید. به نظر می رسید اگر هم ماجرا چیزنگ  

 دیگری



باشد قصد نداشت آن را با ما در میان بگذارد. از نگاهش که 

 به

سرعت این طرف و آن طرف را نشانه می گرفت متوجه 

 شدم

 که
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 :با لو رفتن این ماجرا آشفته شده. سریع گفتم

- نفر بهت گفت این دورهمی رو ترتیب بدیپس چیه؟ یه  ... 

 بهت

 .گفت مهمونا کی باشن و همون موقع بهمون حمله کردن

 من و راحیل نگاهی رد و بدل کردیم. می دانستیم که اگر

 مهدی

 را تحت فشار قرار بدهیم کنترلش را از دست می دهد و

 اطالعات

 را فاش می کند. راحیل که متوجه نقشه شده بود به تندی

فتگ : 

 کیارش بهت سفارش کرد ما رو دعوت کنی؟ بعد خودش-

 وسط

کار می خواست فرار کنه و جایی بره؟ ما برای چی توی 

 دست

 و



 پاش بودیم؟

 .به یاد حرفی افتادم که راحیل پیش از آمدن مهدی زده بود
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 :گفتم

- نباشیم یا می خواست دور هم جمع شیم که توی دست و پا  

 می خواست همه مون رو خیلی خوشگل با هم گیر بندازه؟

 :راحیل با بی صبری گفت

 گوشیت رو بده من! توی حافظه ی تماس هات مشخص می-

 شه

 !کی اون روز زنگ زده بود دیگه

 مهدی اما گوشی را در دستش فشرد و چیزی نگفت. نگاهی

دم وهشداردهنده به راحیل انداخت. دست هایم را مشت کر  

 :گفتم

 !مهدی... گوشی رو بده بهش-

 :راحیل قدمی تهدیدآمیز به سمتش برداشت و گفت

 وقتی ماجرای خاصی در میون نباشه مثل ماجرای اِبی-

 گوشیت

رو جلوی چشمم می گیری... اما حاال دریغ می کنی. ازم 

 نخواه
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 !فکر کنم خبر خاصی نبوده



ز بین دندان های بهم قفل شده اش غریدمهدی ا : 

 !داری پاتو از گلیمت درازتر می کنی! حواست باشه-

 :راحیل گفت

اگه بخوام می تونم گوشیت رو بگیرم... می دونی که اگه -

 بخوام

 !می تونم! پس با زبون خوش تحویلش بده

 مهدی نگاهی نگران حواله ی راحیل کرد. بعد از مکثی کوتاه

ت راحیل گذاشت. نفس راحتی کشیدم اماگوشی را در دس  

 :راحیل گوشی را در هوا تکان داد و گفت

 قفلش رو باز کن. گوشی قفل به چه دردم می خوره؟-

 مهدی یک بار دیگر خنده ای عصبی سر داد. دست هایش را

 باال

 :برد و قدم زنان از راحیل دور شد. گفت

- کنی  می تونی گوشی رو ازم بگیری اما نمی تونی مجبورم

 که

 !پسوردش رو بهت بگم
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 راحیل نگاهی خشمگین به مهدی انداخت. مهدی خنده کنان و

 .به آهستگی از راحیل فاصله گرفت

 .ناگهان به سمتم خیز برداشت. قلبم در سینه فرو ریخت

 برای دومین بار در آن شب نفسم بند آمد. پیش از آن که



 راحیل

سمتش بدود با خشونت چنگی به جیب پیراهنم زد. دربه   

 همان

 حالت خفگی و شوک هم متوجه شدم که کلید را در کسری از

 ثانیه قاپید. من را به شدت به

 سمت راحیل هول داد. پیش از آن که راحیل موفق شود جا

 خالی

 بدهد با شانه محکم به قفسه ی سینه اش خوردم. هر دور به

ر راحیل به صندلی آشپزخانه اصابتعقب پرت شدیم و کم  

 .کرد

راحیل به همراه صندلی محکم زمین خورد و من روی 

 شکمش
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فرود آمدم. مهدی را دیدم که مثل برق از آشپزخانه بیرون 

 .زد

 سریع غلتی زدم و با اینکه نفسم به زحمت باال می آمد فریاد

 :زدم

- کلیدو برداشتراحیل! بگیرش!  ! 

 راحیل سریع از روی زمین بلند شد و به سمت هال دوید اما

 .صدای کوبیده شدن در آمد که خبر از خروج مهدی می داد

 روی



 ....زمین نیم خیز شدم و راحیل را دیدم که دستگیره را کشید

 اما

 مهدی در خانه را از پشت قفل کرده بود! راحیل مشتی به در

 زد

 :و فریاد کشید

- نتیلع ! 

 دستی به گردن دردناکم کشیدم... زیرلب ناسزایی نثار مهدی
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 کردم. گوشی مهدی را دیدم که در آن گیر و دار از دست

 راحیل

رها شده و روی زمین فرود آمده بود. ناله کنان آن را از 

 روی

دزمین برداشتم. ابله! گوشی موبایلش را جا گذاشته بو ! 

 راحیل شتاب زده به سمت کیفش رفت و کلید خودش را

 بیرون

 کشید. تالشش بی فایده بود. مهدی کلید من را پشت در جا

گذاشته بود. راحیل لگدی به در خانه زد و ناسزایی رکیک 

 .داد

 نگاهی به صفحه ی گوشی و ضدخشش که در اثر سقوط

 شکسته

همین موقع بود انداختم. هنوز درخواست پسورد می کرد. در  



 :راحیل وارد آشپزخانه شد و با لحنی شتاب زده گفت

 تو حالت خوبه؟-

 نگاهش روی گوشی مهدی ثابت ماند. سریع به سمتم آمد و

 جیغ
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 :زد

 !شراره خاموشش کن! زود باش-

گوشی را هول زده در دستم چرخاندم. راحیل بلندتر فریاد 

 :زد

- پش توی ماشینه! االن از راه دور پاکش می کنهلپ تا ! 

 به یاد دینگ دینگ پیغام دادن هایش افتادم. نگاهم را به

 صفحه

 ی گوشی دادم و بله... دیتای گوشی روشن بود. فایده ای

 نداشت

 که تالش کنم آن را خاموش کنم. برای این کار نیاز به پسورد

اموش کردمداشتم. آهی کشیدم و از سر ناچاری گوشی را خ . 

 :راحیل کنارم روی زمین زانو زد و با امیدواری گفت

 می شه هکش کرد و قفلش رو باز کرد... مگه نه؟-

 خواستم دستی به صورتم بکشم که متوجه درد کشنده ای در

 آرنج دستم شدم... معلوم نبود در آن گیر و دار به کجا خورده

 :بود. صورتم را از شدت درد توی هم کشیدم و گفتم
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 فکر نمی کنم... به محض اینکه گوشیش آنالین شه تمام-

 .اطالعات از روش پاک می شه

 گوشی را روی دامن پیراهنم رها کردم و دست دردناکم را

چسبیدم. راحیل روی زمین سرد آشپزخانه چهارزانو نشست 

 و

فشرد و گفت تکیه اش را به کابینت داد. لب هایش را بهم : 

 چه غلطی کرده بود که نمی خواست بگه؟ کیارش چی توی-

 سرشه؟

 از شدت درد اشک در چشم هایم جمع شد. نفسی عمیق

 کشیدم

 :و گفتم

کیارش بهش زنگ نزده بود... اگه کیارش بود راحت می -

 گفت

 که کیارش می خواست اونجا جمع مون کنه تا در مقابل

 خطرات

ه اما من سرپیچی کردم و باهاشاون شب ازمون محافظت کن  
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رفتم... ماجرا اما این نبود... برای همین در رفت... چون 

 کسی

 که



 !بهش زنگ زده بود کیارش نبود

 :راحیل به سمتم خم شد و با تعجب نگاهم کرد. گفت

 چی می گی شراره؟-

من پیراهن جمع کردم لبم را به دندان گرفتم. پاهایم را زیر دا

 و

 به لیز خوردن و افتادن گوشی توجهی نشان دادم. دستی به

 زانوی

 :زخمی ام که با تا شدن به سوزش درآمده بود کشیدم و گفتم

فرنام ... اگه غلط نکنم کار فرنام بود... اون ازش خواست -

 که

 همه

 مون رو اونجا جمع کنه. محمد با خبر دادن به من کارشو

 خراب

فرنام گفته بود که یه جاسوس دیگه دارهکرد.  ... . 

 آب دهانم را به زحمت به گلوی خشک شده ام فرستادم و

 :گفتم
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 محمد فقط یه معامله با فرنام کرده بود... مثل هر خریدار-

 . ...دیگه ای

 :با پشت دست چشم هایم را خشک کردم و وحشت زده گفتم

- ... مهدی جاسوس فرنام بودراحیل ... . 



 پایان فصل سوم

 ساعت شش و نیم صبح بود که به یاشار پیغام دادیم و ازش

خواستیم که بیاید خانه ی ما و در را باز کند. تا صبح پلک 

 روی

 هم نگذاشتیم. هر کدام روی یکی از کاناپه ها دراز کشیدیم و

لیست می نگاه مان را به سقف دادیم. من در ذهنم کسانی را  

 کردم که باید از دست شان فرار می کردم... و کم کم به این

 نتیجه می رسیدم که هیچ جا وجود ندارد که بتوانم خودم را

 گم

 . ...و گور کنم و دست کسی بهم نرسد

 می توانستم پیش پدر و مادرم برگردم اما... کیارش اطالعات
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رم داشت و برایش کاری نداشت که خودش را به خوبی از پد

 آن

جا برساند و ضمن بهره مند شدن از آب و هوای خوب شمال 

 به

 حساب من هم برسد! می توانستم با یک ماشین سواری خودم

 را

به شمال برسانم، شبانه کلید ویالی عمویم در ییالق را از 

 خانه

خفی کنم. یمان کش بروم و خودم را تا اطالع ثانوی آن جا م



 در

 آن ییالق دور افتاده که نه آنتن درست و حسابی داشت و نه

 جاده ی آباد جایم امن بود... حتی اگر کسی می دانست که

 کجام

 و می خواست سراغم بیاید احتماال برای پیدا کردن آن ییالق

 ده

 .بار در جاده گم می شد

د مثلاما نقشه ی بهتری داشتم... باید همین جا می ماندم! نبای  

یک مجرم پا به فرار می گذاشتم و این فرضیه که جدا ریگی 

 به

 کفشم هست را در ذهنشان تقویت می کردم. باید موضعم را
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 پیش کیارش حفظ می کردم! او در زندگی سابق من سرک

 کشید

زو من هم همین کار را با او کردم... تالش کرده بود من را ا  

 فرنام

 دور کند و من هم جانش را نجات داده بودم... ضمن این که

 حاال

 گوشی موبایل جاسوسش را هم پیش خودم داشتم! هرچه

 حساب

می کردم می دیدم کیارش بهم بدهکار هم هست! باید صبر 



 می

 کردم تا در یک موقعیت مناسب به دیدنش بروم که خون

کند! باید بهش بیشتری به مغزش برسد و بهتر بتواند فکر 

 ثابت

 .می کردم در موردم اشتباه کرده

اما فرنام... در این مورد هیچ نظری نداشتم. احساس می 

 کردم

فرنام را اصال نمی شناسم... کی واقعا او را شناخته بود؟ 

 شاید

 . ...فقط کیارش... تا حدودی
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می برد و بی قرارم می کرد آن چیزی که ضربان قلبم را باال  

 فرنام

 .بود... احتماال تا حاال فهمیده بود که ماجرا از چه قرار است

 بعید

نبود که همین حاال هم در حال طرح نقشه ای برای من 

 ...باشد

 اما پیش از آن واقعیت دردناکی را فهمیده بودم. فرنام مثل

اخت. کیارش نبود... فرنام بهتر از کیارش آدم ها را می شن

 به

راحتی پی به عمیق ترین و پنهان ترین احساساتشان می برد 



 و

آن ها را به هر جهتی که می خواست هدایت می کرد... 

 کیارش

 به اطرافیانش مثل امین و حسام مسئولیت واگذار می کرد و

 فرنام

به طرز عجیبی به خودش تکیه داشت... و فراتر از تمام این 

 ...ها

نداشت فرنام شرافت کیارش را ... . 

 در همین فکرها بودم که باالخره یاشار سر رسید. در خانه را

 برایمان باز کرد و خنده کنان وارد شد. با دیدن قیافه های پف
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 آلود من و راحیل خنده اش شدت گرفت. در را پشت سرش

 بست

ف ناپذیرو روی دسته ی کاناپه نشست. با شوق و ذوقی وص  

 :گفت

جان من بگین کی حالتونو این طوری گرفت! کی تو خونه -

 ی

 خودتون حبس تون کرد؟

 من و راحیل فقط چپ چپ نگاهش کردیم. عجب سوژه ای

 :دستش داده بودیم! یاشار رو به راحیل کرد و گفت

کی بوده که هوس کرده سر به سر تو بذاره؟ از همچین -



 دختر

 رشید و بی اعصابی نترسید؟

 :خنده کنان گفت

 فقط زورت به ماها می رسه! نمی گین کی بود؟-

 من و راحیل در سکوت بهم نگاه کردیم. می دانستیم تا جوابی

 نگیرد دست از سرمان برنمی دارد. با شنیدن یک جواب پیش

 پا
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 افتاده هم حس فضولیش ارضا نمی شد. ترجیح می دادم اسمی

از مهدی برده نشود و همه چیز مسکوت باقی بماند تا زمانی 

 که

 خبرها را خودم به گوش کیارش برسانم. پس جنجالی ترین،

 :بعیدترین و احمقانه ترین جواب ممکن را بهش دادم

 !کیارش-

 سر راحیل از روی کاناپه بلند شد و نگاهی متعجب به من

 ...کرد

شار از شوک این انگار به سالمت عقلم شک کرده بود! یا

 جواب

چند ثانیه سکوت کرد. باری دیگر روی دسته ی کاناپه 

 نشست

 و



 :گفت

 !چشم مامان و باباتون روشن-

 :ریز خندید و گفت

اگه آدم قرار باشه به خاطر اوردن پسر به خونه توبیخ بشه -

 پس
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به ریسکشچه بهتر که طرفش کیارش شمس باشه! حداقل   

 می

ارزه! خوشم اومد از طرز فکر شراره... پات چرا زخمی 

 شده؟

 راحیل چشم غره ای به من رفت

 :اخمی کردم و گفتم

 خب پارچه روی زخم کشیده می شه و دردم می گیره. این-

 .طوری یه کم هوا می خوره و بهتر می شه

می دانستم نگرانی او از دیده شدن این زخم این است که 

 یاشار

ی به کل ماجرا ببرد اما هیچ جای نگرانی نبود! با پ

 خونسردی

 رو

 :به یاشار گفتم

 دیروز از تاکسی که پیاده شدم پام گرفت لب جدول و خوردم-



 .زمین. چیزی نیست

یاشار جوابی بهم داد که متوجه اش نشدم. گوشی موبایلم 

 زنگ

می زد و ضربان قلبم چنان اوج گرفته بود که یک لحظه 

 حواس
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پنجگانه ام را به کل از دست دادم... با حالتی گنگ به صفحه 

 ی

 گوشیم نگاه کردم... محمد از جان من چی می خواست؟

 .تماسش را رد کردم. نمی خواستم جلوی یاشار ریسک کنم

 بهم

 ثابت کرده بود که تا چه حد دهان لق است. یاشار کفش هایش

و گفترا درآورد  : 

 صبونه چی دارین؟-

 از ته دل آهی کشیدم. حق با راحیل بود... که حاال با حالتی

 حق

 به جانب نگاهم می کرد. گفته بود که نمی شود فقط به یاشار

بگوییم در را باز کند و بعد پی کارش برود! حاال مجبور 

 بودیم

 صبحانه هم در خدمتش باشیم. راحیل از جایش بلند شد و

 :گفت



- املت داریم... من می گم املت رو تو درست کن  بساط

 !یاشار

املت های تو خیلی خوبه. املت و لیمو ترش و بربری... 

 قشنگ
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 !مثل املت های زیرجه

 با این تشبیه راحیل کم مانده بود تشنج کنم! چطور به خودش

قایسه کند؟ به اجازه می داد املت های یاشار را با زیرج م

 یک

 عمر خاطره ی دانشجویی با آن املت ها گند زد! یاشار

 غرغرکنان

 :به سمت آشپزخانه رفت و گفت

 آرزو به دل موندم تو این خونه با من مثل یه مهمون رفتار-

 !شه

 با ورود یاشار به آشپزخانه سریع از جایم بلند شدم. آهسته در

 :گوش راحیل گفتم

- .. محمد دوباره بهم زنگ زدهحواست به یاشار باشه. . 

 راحیل هم هوشیار شد و سر جایش نشست. سری به نشانه ی

 .فهمیدن تکان داد و به سرعت به سمت آشپزخانه رفت

 در اتاق را پشت سرم بستم و شماره ی محمد را گرفتم. روی

 .تخت نشستم و دستی به زانوی دردناک و زخمی ام کشیدم
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 :محمد بالفاصله جواب داد

 .سالم خانوم امانی. من شرمنده م که بد موقع زنگ زدم-

 چشم هایم را تنگ کردم و به فرش چشم دوختم. بعد همه ی

 اتفاق هایی که شب گذشته افتاده بود این چیزی بود که بابتش

 :احساس شرمندگی می کرد؟ پوزخندی زدم و گفتم

- ستخواب نبودم. مسئله ای نی . 

 زنگ "مکثی کوتاه کرد. آن قدر که به سرم زد فریاد بکشم 

 زدی

 اما پیش از "سکوت کنی که من صدای نفس هات رو بشنوم؟

 آن

 :که به حرف بیایم گفت

 حقیقتش... می خواستم در مورد دیشب باهاتون صحبت می-

 .کنم. می خواستم مطمئن بشم که حالتون خوبه

من مکث کردم. حساب شدهلب هایم را بهم فشردم. این بار   

 :گفتم
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 چرا باید حالم بد باشه؟-

 :تعارف را کنار گذاشت و گفت

 شنیدم که حال کیارش مساعد نیست. خواستم مطمئن شم-

 . ...اتفاقی برای شما نیفتاده



نمی دانستم باید چه جوابی بدهم... شب قبل، تماس او ماجرا 

 را

ده بود اما نمی توانستم تصمیم بگیرم این تغییر به عوض کر

 نفع

 :مان تمام شده بود یا به ضررمان. محمد ادامه داد

 می شه همدیگه رو ببینیم؟-

من که استرس و بی خوابی بدجوری روی اعصابم اثر 

 گذاشته

 بود

 :با لحنی تند گفتم

 این همه اصرار برای دیدن من چیه؟ دیشب می خواستین با-

ی زبونی منو از یه ماجرایی که اصال نمی دونم چرازبون ب  

 داخلش

 بودم دور نگه دارین. امروز این اصرار برای چیه؟
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 :صدایش لرزش خفیفی داشت

 . ...برای این که مطمئن شم حالت خوبه-

 آهی کشیدم. خوشحال شدم... از ته دل... که حرفش دلم را

. که توانستم به راحتی به خودم مسلط شوم، وا نروم نلرزاند..

 و

 با



 :شنیدن این حرفش ضعف نکنم! سری تکان دادم و گفتم

 !من خوبم. اونی که وضعیتش جای نگرانی داره کیارشه-

 حاال او بود که آه می کشید... که نمی دانست با من عصبی و

 :بداخالق چه کند. گفت

- فتاد متاسفم. قرارمون اینمن بابت اتفاقی که برای کیارش ا  

 .نبود

 :سعی کردم لحنم معمولی به نظر برسد

 کدوم قرار؟-

 :اما او بحث را عوض کرد و گفت

 اگه می شد حضوری ببینمتون در مورد خیلی چیزها می-
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 .تونستیم صحبت کنیم

تماد سکوت کردم... سکوتی طوالنی. نمی توانستم به او اع

 کنم،

همراهش راه بیفتم و در شهر بگردم اما به خودم یادآوری 

 کردم

که او شب پیش همه چیز را عوض کرد... شاید کاری کرده 

 که

 سخت از آن پشیمان است. تا همراهش نمی شدم نمی

 .فهمیدم

متوجه شدم خودم را در وضعیتی گرفتار کردم که با 



 نفهمیدن،

هتر نمی شود. پس قبول کردمناآگاه ماندن اوضاع و احوالم ب ! 

از جایم بلند شدم. نگاهی به موهای پریشان و صورت پف 

 کرده

و رنگ پریده ام کردم. موهایم را به سرعت و با کم ترین 

 میزان

 توجه اتو کشیدم. کمی آرایش کردم تا دست کم رنگ و روی

 درستی داشته باشم. یک لباس یقه اسکی بی آستین سرمه ای

 رنگ پوشیدم

نتو پاییزه ی سفید رنگی پوشیدم و کشوی شال و روسری ما

 ام
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 را بهم ریختم تا چیزی پیدا کنم که خیلی گرم نباشد. اصال

 قصد

 نداشتم شبیه آدم آشفته و لرزانی به نظر برسم که اتفاقات شب

قبل ترس را به مغز استخوانش تزریق کرده. در عوض 

 ترجیح

یم  

 دادم بیدی به نظر برسم که با چنین بادهای خنک و کشنده

 ای

 !نمی لرزد



 از اتاق بیرون زدم و متوجه مشکل دیگری شدم... حاال باید

صبحانه ی لعنتی را هم می خوردم. مشکلی نبود... محمد 

 یک

 کم بیشتر منتظر می ماند! دقیقا همان کارهایی که راحیل می

... برای آن چه در واقع کرد و کامال حق مهدی بود اما

 سزاوارش

 . ...بود بسیار بسیار کم به نظر می رسید

 .با این وجود صبحانه را با بیشترین سرعت ممکن خوردم

 واکنشی
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 به تیکه هایی که یاشار به حاضر شدن و بیرون رفتنم می

 انداخت

یل چه توضیح تکمیلینشان ندادم. نمی دانم در غیاب من راح  

 در مورد قفل بودن در بهش داده بود... اما به نظر می رسید

 !حسابی موجب تفریحش شده

 وقتی خانه را ترک می کردم خوشحال بودم که راحیل تنها

نمانده... یاشار کمی روی اعصابش می رفت اما از تنهایی 

 بهتر

بود. تصور این که در خانه تنها بماند و خودش را بابت 

 مهدی

سرزنش کند یا در خاطراتش غرق شود برایم به شدت 



 ناراحت

 .کننده بود

 به محمد آدرس کامل خانه را نداده بودم. نمی خواستم مثل

 فرنام

 یا کیارش پایین خانه ام سبز شود. در عوض سر کوچه چشمم

 به

ماشینش افتاد... یاشار و آرمین از بی ام و محمد به عنوان 

 تنها
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 نکته ی جذابیتش یاد می کردند. حاال تمامش آن جا بود... آن

 ماشین، شخصی که به ماشین تکیه داده بود... لبخندی تلخ به

 محمد زدم. لباس تیره ای که به تن داشت کاهش وزن

 چشمگیرش را بیش از پیش نشان می داد. ته ریش نامنظمی

چیزی که توجهم را جلب کرد صورتش را پوشانده بود اما آن  

 کبودی های رو به بهبود صورتش بود. با تعجب جلو رفتم. به

 کل

 موضع سرد و خشکی که تصمیم داشتم در برابرش اتخاذ کنم

 را

 :فراموش کردم و هول زده گفتم

 چی شده؟ این کبودی ها چیه؟-

 :دستی به صورتش کشید. نگاهش را دزدید و گفت



- می شهچیزی نیست. داره بهتر  . 

 لب هایم را بهم فشردم! آن جا نیامده بود تا با من به خاطر
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 کبودی های روی صورتش صحبت کند. با خودم فکر کردم

 شاید

 شب قبل کسی به سراغ او هم رفته اما ممکن نبود... کبودی

هایش تازه به نظر نمی رسید. احتماال مربوط به چند روز 

 قبل

 .بود

در ماشین را برایم باز کرد و با سری پایین افتاده منتظر شد 

 تا

سوار شوم. در فاصله ای که دور می زد تا خودش را به 

 صندلی

 راننده برساند سریع افکارم را مرتب کردم. یک بار دیگر به

 خودم

یادآوری کردم که چرا اینجام و به دنبال جواب چه سوال 

 هایی

 .می گردم

ه ای از گشت و گذار بی هدف مان در خیابان ها میده دقیق  

 گذشت که ماشین را کنار خیابان کشید. نگاه پریشانش را به

 :خیابان دوخت و گفت
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 احساس می کنم باید بریم جایی... بشینیم و قشنگ حرف-

 بزنیم

 .اما تمرکز ندارم. نمی تونم درست فکر کنم

ی به صورتش کشید. نگاهم را چند لحظه به خیابانو دست  

 ...دادم

 ذهن من هم خالی بود... سال ها بود که در خیالم تمام کافه

 های

محبوبم را با او رفته بودم، در عالم رویا در برابرش نشسته 

 و با

 فنجان قهوه ام بازی کرده بودم... به درِددل هایش لبخند

 پرمهری

 زده بودم

م به شوق دیدنش از خانه بیرون زدم... گاهیسال ها در خیال  

 در

برف و بوران و گاهی زیر تیغ آفتاب. حاال کنارم نشسته 

 ...بود

 بعد

از این همه سال... عطرش در ماشین پیچیده بود. آرام و 

 شمرده
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 حرف می زد... نرم و بی استرس رانندگی می کرد... همان

 مردی

ود که همیشه تصورش را می کردم... من دیگر آن دختریب  

 نبودم

 . ...که در خیالم می دیدم

رویایش را در ذهنم می پروراندم... خیال داشتنش من افسرده 

 و

مریض احوال را به زندگی برگردانده بود. برای منی که 

 زندگی

 را

 . ...نمی خواستم شده بود هدف... امید

رویا احتیاجی نداشتم... در خیالم به حاال زنده بودم و دیگر به  

 تکیه داشتم... خودم برای تمام فراز و نشیب ها کافی "خودم"

 .بودم

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 .به نظرم همین جا خوبه-

 .به سمتش چرخیدم و به صورت متعجبش لبخند زدم
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د... سرش را پایین برای لحظه ای خیره نگاهم کرد و بع

 .انداخت

 :نگاهش را به فرمان ماشین داد و گفت



 .فکر می کنم دیشب یه کم قضیه از کنترل خارج شد-

یه " .ابروهایم بی اختیار روی پیشانی باال و باالتر رفت

 ؟ با"کم

 به

خاطر آوردن قطرات خونی که از کمر کیارش روی زمین 

 می

ا لحنی تمسخرآمیزریخت بی اختیار صورتم توی هم رفت و ب  

 :گفتم

 جدا؟ این طور فکر می کنی؟-

 :نگاهی مالمت بار نثارم کرد و گفت

 تو که فکر نمی کنی من یه عده رو اجیر کرده باشم تا به-

 کیارش

 آسیب برسونن؟

 خنده ای عصبی سر دادم. نگاهم را به جهت مخالف دادم و

 :اعتراف کردم
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- قیقتش رو بخوای با این چیزهایی که این چند وقت دیدم بهح  

 !این نتیجه رسیدم که هیچ چیزی از هیچکس بعید نیست

 محمد به سمتم چرخید. نگاهش را مستقیم به چشم هایم داد

 و

 :گفت



 شاید به خاطر برخوردی که من و کیارش شب مهمونی-

 فرنوش

اما باورداشتیم فکر کنین که من باهاش دشمنی خاصی دارم   

 کنین این طور نیست. درسته که مشکالتی داریم که اگه در

 جریانش باشین بعید می دونم حق رو به کیارش بدین اما من

 ...حاضر نیستم کاری کنم که هیچکس این وسط آسیب ببینه

 چه کیارش چه کس دیگه ای. چه برسه به اینکه پای شما هم

 . ...وسط باشه

بود باور این که مرد موجهیسرش را پایین انداخت. سخت   

 مثل
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او عده ای را اجیر کند تا به حساب کیارش برسند... همان 

 طور

که از کیارش بعید بود که زمانی مبارز زیرزمینی باشد... 

 همان

 طور که به فرنام و آن چهره ی شیرین و دوست داشتنی اش

 نمی

اکی باشد... نه... واقعا هیچ چیز ازآمد که چنین مرد خطرن  

 هیچکس بعید نبود. نفسی عمیق کشیدم و جمله ی آخرش را

 :نشنیده گرفتم. با لحنی کامال جدی گفتم

 .ازتون یه چیزی می پرسم و امیدوارم راستش رو بهم بگین-



 می

 خوام بدونم این آدما از کسی بابت این کار پول گرفته بودن؟

ینکش را روی بینی به سمت باالمحمد با انگشت اشاره ع  

 هدایت

 :کرد و گفت

 . ...بله... اما نه برای این کار-

با ناباوری نگاهش کردم. به نظر نمی رسید آن آدم ها 

 تخصص
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دیگری داشته باشند! و اگر حرف محمد درست بود چرا 

 مسلح

م. حس آزاردهنده ای بودند؟ آهی کشیدم و رویم را برگرداند

 به

 سراغم آمد... که حقیقت را آن روز و آن لحظه و از طریق

 محمد

 :نخواهم فهمید. محمد ادامه داد

 شما می دونین کار کیارش چیه، درسته؟ کیارش تنها کسی-

 نیست که این شغل رو داره. اولین نفری هم نیست که ایده ی

 . ...این کار به ذهنش خطور کرد. خیلی سال پیش

لب هایم را بهم فشردم و نگاه بی تفاوتم را به او دادم که با 

 زبان



بی زبانی از فرنام حرف می زد... برایم تعریف می کرد که 

 چطور

زمانی این شغل را داشت، از ایران رفت و در نبودش 

 کیارش

 این

ِسَمت را غصب کرد. کلمه ای نگفتم... اگر نمی دانست که 

 من

ات دارم لزومی نداشت که برایش اینچه قدر از فرنام اطالع  

 مسئله را شفاف کنم. آن جا بودم که از او اطالعات بگیرم، نه
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 :اینکه خودم اطالعاتی را در اختیارش قرار بدهم. محمد گفت

 نامزد من گم شده... نمی تونین تصور کنین که چه فشاری-

 روی

نم کیارش به این ماجرا ربطی داره امامن وجود داره. می دو  

 هیچ

 .راهی برای اثباتش ندارم

 :با بی حوصلگی گفتم

 پس شما تصمیم گرفتی با کس دیگه ای که شغل کیارش رو-

 !داره در مورد کیارش معامله ای کنین

 حوصله ام از شنیدن آن چه می دانستم سر رفته بود! تصمیم

دادنش را تسهیل گرفتم با حدس های به جا فرآیند توضیح  



 .کنم

 :محمد اخمی کرد و گفت

من در مورد کیارش معامله ای نکردم! من فقط ازش -

 خواستم

در مورد الناز بهم اطالعات بده... بهم بگه زنده ست یا نه... 

 و اگه
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 .زنده ست االن کجاست... ازش آدرس اون محل رو خواستم

ظه فقط نگاهش کردم. ضربان قلبم با این حرفبرای چند لح  

محمد باال رفت. پس این قولی بود که فرنام به او داد... که 

 محل

اختفای الناز را فاش کند. نفسی عمیق کشیدم و کالمی به 

 زبان

 نیاوردم. احساس کردم کیارش دلیل دیگری برای کشتن من

 پیدا

ای الناز و کرده! من اولین بار فرنام را با سر وارد ماجر

 کیارش

 کردم! لب هایم را بهم فشردم. نه اینکه راضی نباشم الناز پیدا

شود... این چیزی بود که با تمام وجود می خواستم اما 

 امیدوار

 .بودم این کار طوری انجام شود که پای فرنام وسط نیاید



 :محمد لبش را تر کرد و ادامه داد

- کرده و اون بهم گفت که کیارش جایی الناز رو زندانی  

 اطالعات

این محل رو داره. در ازای چیزی این اطالعات رو در 

 اختیارم

 می
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 .ذاره

فقط من نبودم که اطالعات را با اطالعات تاخت می زدم... 

 بیش

 !از آن که به کیارش شباهت داشته باشم شبیه به فرنام بودم

فرت انگیزترین کار دنیا درافتادن پیش از آن فکر می کردم ن

 با

کسانی ست که همه چیز را با پول می خرند... هنوز با 

 کسانی

 آشنا نشده بودم که به دنبال پول نبودند... با پول کار نمی

 کردند

 و خواسته هایشان را از راه دیگری برآورده می کردند... باید

تعلقاعتراف می کردم این گروه که زمانی خودم هم بهشان   

 . ...داشتم غیرقابل پیشبینی تر و ترسناک تر بودند

 :آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم و گفتم



 بذار حدس بزنم! چیزی که می خواست به کیارش مربوط-

 !بود؟

 :محمد شانه باال انداخت و گفت
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- که در حال رقیبن دیگه. گفت یه سری اطالعات می خواد  

 حاضر

 دست کیارش شمسه. پس راهنماییم کرد چطور به دستشون

 .بیارم

برای آن چه فرنام می کرد لغت کوچک و  "راهنمایی"

 مضحکی

 :به نظر می رسید. ادامه داد

 اون کاری رو خودش مستقیم انجام نمی ده. فقط مشاوره می-

 ده... اطالعات می ده. از اول توضیح داد که کارش رو این

 طوری

 . ...پیش می بره. خودشو داخل ماجرا نمی کنه

 :کوتاه گفتم

 به زبان ساده کارهای بدش رو می ده کسای دیگه ای براش-

 !انجام بدن و خودش مشاوره می ده

 :محمد مکثی کرد. دستی به پس سرش کشید و گفت

خب... می شه گفت همین طوره. بهم یه سری گروه رو -

 برای
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 این کار معرفی کرد. خودش باهاشون معامله ای نکرد... من

پولشون رو دادم اما چون من اطالعی در مورد مکان های 

 مورد

 نظرش نداشتم اون راهنمایی شون کرد. یه سری از این مکان

 ها

رو می شناختم... مثل...ِ خونه ی کیارش... به نظرم زیاده 

 روی

مینان داد که کیارش اون تاریخ و اونمی اومد اما بهم اط  

 ساعت

 .درگیر یه مهمونی دوستانه باشه و برنگرده خونه

 دستم را دور گلویم حلقه کردم... چرا که احساس می کردم

 قلبم

 کم مانده از دهانم بیرون بزند. دوست داشتم

 !ازش خواهش کنم این قدر مکث نکند

تش کشید. یک بارجانم کم مانده بود باال بیاید! دستی به صور  

 :دیگر نگاهش را دزدید

گفت شبی رو در نظر می گیره که یکی از دوستای کیارش -

 به
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 اسم مهدی دورهمی می گیره... نگفت که... نگفت که شمام



 . ...اونجایین

 :پوزخندی زدم و گفتم

- ونجااین جا بود که دچار عذاب وجدان شدین؟ چون من ا  

 بودم؟

 :سریع دستش را در هوا تکان داد و گفت

 . ...نه... یعنی آره... یعنی نه-

 و مستاصل نگاهم کرد و آهی کشید. اگر ماجرا آن قدر جدی

 نبود شاید از واکنش هول زده اش خنده ام می گرفت. به نظر

می رسید هنوز تصمیمش را نگرفته بود که نسبت به این 

 ماجرا

باشد. سوال آزاردهنده ام را نادیده گرفت چه احساسی داشته 

 و

 :گفت

چند روزی بود که دورادور حواسشون به کیارش بود و -

 گزارش

می دادن. باید بگم که... واقعا دست و پام رو گم کرده بودم! 

 تا

حاال از این کارا نکرده بودم و... حقیقتش از دیروز صبح 

 حالم بد
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 بود. تجربه ی کارهای استرس زا رو داشتین؟ پس حتما می



دونین که هرچه قدر به تاریخ موعود نزدیک و نزدیک تر 

 می

 شیم

 حال آدم بدتر می شه و شک و تردیدهاش هم بیشتر. صد بار

 به

 سرم زد که کل قضیه رو کنسل کنم. چطوری بگم؟ آخه... من

بی خیالش بشم  اصال این کاره نیستم! با خودم فکر می کردم

 و

یه طور دیگه قضیه رو پیگیری کنم اما طرف برام توضیح 

 داد

 که

 قراره فقط یه دزدی ساده باشه... همین! اون شب با خروج

 کیارش

 از خونه مثل همیشه بهم گزارش دادن. منو در جریان مسیری

 ...که کیارش می رفت قرار دادن که به نظرم عجیب می اومد

ه ی مهدی نداشت. این شد که چون هیچ ربطی به خون

 جزئیات

 .بیشتری ازشون خواستم. آماده بودم که همه چیز رو بهم بزنم
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انگار دنبال یه نشونه بودم که دست از این کار بردارم. 

 چطوری



 بگم؟ حس می کردم این کار اون طوری که باید حساب شده

آخه... برای آدمی مثل من نیست نیست و پشیمون شده بودم.  

که با یه سری سارق درجه یک و حرفه ای معامله کنم. شک 

 و

 تردید داشت دیوونه م می کرد. اگه چیز دیگه ای رو می

 دزدیدن

 چی؟ اگه تحویل مون نمی دادن؟ اگه درخواست پول بیشتری

ازمون می کردن... از همه مهمتر این که داریم در مورد 

 کیارش

می زنیم! اصال اگه کیارش بو می برد و دور ازشمس حرف   

 چشم

 ما معامله ی دیگه ای با اونا می کرد چی؟

 به یاد حرف کیارش افتادم که می گفت وقتی یک مرد خوب

تصمیم می گیرد پا روی اصول اخالقیش بگذارد و کار 

 خطایی

انجام دهد افتضاح به بار می آورد. به نظرم جمله ای دقیق تر 

 از

توانست محمد و کارهایش را توجیه کند. محمد ادامه این نمی  

1593 

  رقصنده با تاریکی 

 :داد

تو این فاصله بهم گزارش دادن که کیارش در واقع دنبال دو -



 تا

 .دختر رفته که خب عجیب بود... کیارش کال این تیپی نیست

 ازشون جزئیات خواستم... و اونجا بود که متوجه شدم دنبال

اشم  

 اومده. احساس می کردم هر لحظه دلیل بیشتری برای لغو

 کردن

 این برنامه پیدا می کنم اما مشکل اینجا بود که برادر الناز هم

 در

 .جریان بود. خواستم همین جا متوقفش کنم اما اون اجازه نداد

 گفت همه چیز داره عالی پیش می ره... که همه ی دوستای

ریم. اصرار اون باعث شدکیارش هم اونجان و مزاحمی ندا  

 .منصرف شم

 ابروهایم از شدت تعجب باال پرید. محمد نفسش را با صدای

 بلند
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 :فوت کرد و گفت

 برادر الناز تازه رسیده و... به نظرش اقدام های من برای-

 .رسیدگی به مسئله ی الناز کافی نبود

 که اگر نمی دانستم فکر می "تازه رسیده"طوری می گفت 

 کردم

 خارج کشور تحصیل می کند و تازه پایش به ایران رسیده، نه



اینکه از زندان آزاد شده باشد! اشاره ای به سر و صورت 

 محمد

 :کردم و گفتم

 نکنه اینا هم کار ایشونه؟-

 محمد به آرامی انگشت هایش را روی کبودی های صورتش

 فشرد

 :و زیرلب گفت

کم کاری از من بوده و بحث مون باال گرفت.  به نظرش -

 اولین

 باری بود که می دیدمش... با اخالقش آشنا نبودم. یه کم

 !زودجوشه
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 ی گفتم. به مرور با تعبیر محمد از "آهان"با لحنی معنی دار 

 آشنا می شدم. اجازه ندادم مسیر صحبت مان منحرف "یه کم"

د و گفتمشو : 

 چطور اصرارش باعث پشیمونی شما شد؟-

 :محمد گفت

 چون می دونستم قبال با هم کار می کردن... منظورم همون-

کسیه که راهنمایی مون می کرد. اصرارش رو که دیدم 

 متوجه

 شدم قرار نیست اجازه بده من برنامه رو لغو کنم. به ذهنم



 رسید

کاری کنم. اونجا که باهاش تا کردن که اجازه نده من خراب  

 بود

 که فهمیدم عجب اشتباهی کردم. من معامله کرده بودم، هزینه

 رو من داده بودم و اگه این ماجرا پیگیری می شد من گیر می

افتادم اما در واقع کنترلی روی این برنامه نداشتم... از من 

 پول

گرفته بودن و برای کس دیگه ای کار می کردن. برادر الناز 

 هم
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مامور بود که اجازه نده من برنامه رو بهم بزنم. برای همین 

 به

 .شما زنگ زدم. که دست کم شما رو از این قضیه دور کنم

به داشبورد ماشین خیره ماندم. حق با او بود... برای او کار 

 نمی

 کردند... از فرنام دستور گرفته بودند. محمد چندان در جریان

گذشته ی کیارش نبود اما فرنام به خوبی از آن خبر داشت... 

 او

 بود که به آن مردها در مورد دست آسیب دیده ی کیارش

 گفته

 بود... او بود که گفته بود اگر دستشان به کیارش رسید دست



دیگرش را هم بشکنند. پلک هایم را روی هم گذاشتم. لب 

 هایم

تادم که در اتاقم پنهان کردهرا بهم فشردم... و یاد اسلحه ای اف  

 بودم... فرنام جدا تا اینجا پیش رفته بود؟

 :آهسته گفتم

 چی از کیارش دزدیدن؟-

 :محمد گفت

 .به من هیچ اطالعاتی در این زمینه ندادن-
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پلک هایم را باز کردم و نگاه متعجبم را به او دادم. محمد 

 :گفت

- کیارش خبر دادی، مگه نه؟ تا جایی که من فهمیدم باشما به   

 یه سرعت باورنکردنی از هر چیزی که داشت و نداشت

 محافظت

 .کرد. نمی دونم چیزی پیدا کردن یا نه

 :با شک و تردید گفتم

 پس آدرس رو بهتون دادن یا نه؟-

 محمد فقط نگاهم کرد. قصد نداشت در این زمینه با من حرفی

م جواب واضح بود. اگر آدرسی دریافت نمی بزند اما به نظر

 کرد

 به سادگی می گفت که سرش را کاله گذاشته اند... یا چون



 .اطالعاتی تحویل نگرفتند آدرسی هم در اختیارش نگذاشتند

 :اخمی کردم و گفتم

 پس حتما چیزی از کیارش پیدا کردن که به شما آدرسی-

به شما همچیندادن... اگه چیزی پیدا نکرده بودن چرا باید   

 لطفی می کردن؟
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 :محمد دست هایش را روی فرمان ماشین گذاشت و گفت

 .من نگفتم چیزی گرفتم یا نه-

 حتی لحنش هم نشان می داد که تا چه حد حدسم درست

 .بوده

 دستی به چانه ام کشیدم. ماجرا به نظرم مشکوک بود. ممکن

 بود

ارش اطالعاتی به دست آورده باشند؟ یک دلیلاز گوشی کی  

 دیگر

 !برای کیارش که به من رحم نکند

 زمانی که گوشی کیارش را هک کردم متوجه شدم که حجم .

باورنکردنی از اطالعات را روی مموری کارتش ذخیره 

 کرده. می

 دانستم اشتباه وارد کردن پسورد گوشی اخطاری برای گوشی

ترتیب اطالعات ذخیره شده بر رویست تا پاک شود. به این   

 حافظه ی دستگاه به کل از دسترس خارج می شد اما اگر



 مموری
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کارت در اختیار یک شخص حرفه ای قرار می گرفت ممکن 

 بود

بخشی از این اطالعات بازیابی شود... و فرنام می توانست 

 کسی

بازیابی کند... اما نه به این  را پیدا کند که اطالعات را

 !سرعت

 به روشنی به خاطر می آوردم که فرنوش برای هک کردن

 گوشی

 کیارش به دردسر افتاده بود... چرا که وقتی افراد متوجه می

 شدند طرفشان کیارش شمس است حاضر نمی شدند این کار

 را

 انجام دهند. آخر سر مجبور شده بودند از تحفه ای مثل من

کنند که روحمم از زندگی و شغل عجیب کیارش استفاده  

 خبری

 نداشت. فرنام به سادگی می توانست شخص دیگری را به این

 ترتیب به دام بیندازد تا کارش را پیشش ببرد اما نه به این

 !سرعت

 از طرف دیگر باز کردن فایل های کیارش خودش داستان

 دیگری
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قفل فایل ها فقط با برنامه ی خود کیارش باز می داشت و  

 ...شد

 حتی ممکن بود کیارش بعد از تالش من برای هک کردن

 گوشی

اش و همکاری با فرنام این اطالعات را منتقل کرده باشد. 

 این

 که

 جوجه دانشجویی مثل من هکش کرده بود برایش گران تمام

عی دیگر همشده بود. احتمال داشت که چندین و چند سد دفا  

در این فاصله به کار برده باشد. ممکن بود فرنام با دادن 

 آدرسی

 اشتباه به محمد قصد دور زدن او را داشته باشد؟ محمد تمام

نقشه هایش را نقش بر آب کرده بود... اصال بعید به نظر 

 نمی

رسید... اما اِبی که پیش از این هم با فرنام کار می کرد 

 متوجه

بود یا قصد داشت برای از سر راه برداشتناین نکته نشده   

 محمد

 به فرنام کمک کند؟
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 :رو به محمد گفتم



 من در جریان جزئیات نیستم اما به نظرم دیشب چیز خاصی-

 به

 دست نیوردن. برای همین شاید بهتر باشه شما هم به آدرسی

تماس شما با من همه که بهتون می دن اعتماد نکنین. دیشب  

 .چیز رو بهم ریخت و اونا این موضوع رو خوب می دونن

 محمد سری به نشانه ی درک کردن تکان داد. نفس راحتی

 :کشیدم. با خیالی آسوده تر لبخند زدم و پرسیدم

 چرا می خواستین منو ببینین؟-

 :سری تکان داد و گفت

- وقتی گفتنمی خواستم مطمئن شم برای شما اتفاقی نیفتاده.   

 که شما با کیارش از خونه خارج شدین من بهشون گفتم که

 اگه

 دستشون به شما بخوره بقیه ی پولشون رو باید به خواب

 ...ببینن
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در این مورد خیلی روشن صحبت کردم و حتی برادر الناز 

 هم

یم. خوشحالم کهموافق بود که شما رو نباید وارد این ماجرا کن  

 می بینم حداقل در این مورد بهم گوش کردن... اما می

 خواستم

 بدونم که... حال کیارش چطوره؟ سعی می کنم در اولین



 فرصت

 . ...برم دیدنش اما

 یاد کیارشی افتادم که روی صندلی عقب ماشین در خودش

 جمع

 شده بود... دستش را به شکمش کشیده و پیشانی اش را به

فشرد. سری به نشانه ی تاسف تکان دادم و گفتم صندلی می : 

 .فکر می کنم شما هنوز متوجه نشدین که چی کار کردین-

 برین

 دیدن کیارش؟ بگین چی؟ که می خواستین اطالعاتش رو

 بدین
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 دست رقیبش و به این ترتیب الناز رو آزاد کنین؟ به نظر من

 شما

شانسین که کیارش االن روی تخت بیمارستانهخیلی خوش  ! 

 فرنوش بود، شما بودی، نمی دونم کی بهم گفته بود که پدر و

مادرتون رفتن پیش برادر یا خواهرتون که ظاهرا ایران 

 .نیست

 به

 .نظر من شما فقط یه راه دارین

 نگاهم را مستقیم به چشم هایش دوختم و با لحنی محکم

 :گفتم



- ی... هرچه زودتر! تا بستریه و دستش بهت باید از ایران بر

 نمی

 !رسه

عینکش را باال داد و سر انگشت هایش را به پلک هایش 

 .فشرد

 :با لحنی خسته گفت

نمی تونم الناز رو بذارم و برم... اصال تا کی باید خارج -

 باشم؟

باالخره که یه روز برمی گردم و اگه قرار باشه کیارش با 

 من
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 .تسویه حساب کنه اون روز سراغم می یاد

 .عینکش را باری دیگر به چشم زد. لبخندی تلخ تحویلم داد

ماشین را بی هیچ حرفی روشن کرد. نمی توانستم در این 

 مورد

 با او بحثی کنم. او هم مثل من خیال فرار نداشت. شاید هر دو

م... شاید بیشنفرمان خیلی کم کیارش شمس را می شناختی  

 از

 حد خوشبین بودیم... شاید به جای دوره ی اتفاقات آن شب هر

 .دو باید مقدمات فرار را فراهم می کردیم

 سرم را پایین انداختم و نگاهم را به دست هایم دادم. شاید در



 همین لحظه هم خطر رفع شده و کیارش در حال طرح نقشه

 ای

اب تر از این برای تک تک مان باشد... شاید حالش خر

 حرف ها

باشد. می توانستم راهی بیمارستان شوم و سراغش را بگیرم 

 اما

 بعید می دانستم ایده ی خوبی باشد. بهتر بود چند روز صبر

 می
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 کردم... دست کم تا شنبه! و شنبه باید مثل یک کارمند متعهد

از امین می پرسیدم و  سر کارم حاضر می شدم. احوالش را

 با

خونسردی اطالع می دادم که به زودی به عیادتش می روم. 

 جز

 .این چاره ی دیگری نداشتم

** 

 به محض این که وارد آسانسور شدم چرخیدم و تکیه ام را به

 آینه دادم. هیچ تمایلی نداشتم چهره ی رنگ پریده ام را باری

له پشتی کوچکم رادیگر ببینم. قلبم محکم در سینه می زد. کو  

 دو دستی گرفته بودم و بندش را دور مچم می پیچیدم. می

دانستم کیارش در شرکت نخواهد بود اما رو به رو شدن با 



 رفیق

 گرمابه و گلستانش هم کار آسانی به نظر نمی رسید... به

 خصوص

 !که همیشه لطف ویژه ای هم به من داشت

در اکثر اتاق  به محض ورود فهمیدم یک جای کار می لنگد.

 ها
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 باز و وسایل به هم ریخته به نظر می رسید. انگار زلزله ای

 شرکت

را سخت لرزانده باشد. سرم را چرخاندم تا ساناز را پیدا کنم 

 اما

 انگار کسی در شرکت نبود. درست مثل مواقعی که نمی

 خواستم

نه را بهم بزنم روی پنجه با صدای کفش هایم سکوت کتابخا

 ی

پا بلند شدم و جلوتر رفتم. در اتاق کیارش بسته بود... به 

 سمت

 .اتاق خودم و امین رفتم. پشت در بسته ی اتاق مکثی کردم

صدایی شبیه به فرود آمدن اشیا روی میز از پشت در به 

 گوش

 .می رسید. اخمی کردم و بی آن که در بزنم وارد شدم



اد که وسایل روی میز را درون کشو برمیچشمم به امین افت  

 گرداند. با باز شدن در نگاهش به سمتم چرخید. آهسته خندید

 :و گفت

 !خوش اومدین خانوم امانی-
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 با تعجب نگاهی به دور و برم کردم. هر چیزی که زمانی در

 قفسه

  شده بود. کیسها و کشوها بود روی میز و زمین پخش و پال

 یکی از سیستم ها باز شده و کیس دیگر به کل ناپدید شده

 .بود

 صندلی چرخدار من چپه شده و خرده های ماگ شکسته ام

 روی

 :زمین ریخته بود. حیرت زده گفتم

 اینجا چه خبر شده؟-

و به سمت میزم به راه افتادم. نگاهی معنی دار حواله ام کرد 

 و

 :گفت

- اریشما که بهتر خبر د ! 

 صندلی ام را از روی زمین بلند کردم و پشت میز جا دادم. به

 :سمت امین چرخیدم. یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم
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 جدا؟ حاال چرا شما یه دور دیگه توضیحش نمی دین؟-

دسته ی ورقی را که در دست داشت در کشو جا داد و کشو 

 را

شونت بست. تکیه اش را به میز داد و گفتبا خ : 

 .آدمای فرنام هر سوراخ سنبه ای رو که می تونستن گشتن-

 همه

 .چیزو بهم ریختن

با تعجب به اتاق اشاره ای کردم و صدایم بی اختیار باال 

 :رفت

 اینجا هم؟-

 :امین سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت

- کیس و هارد چیزی گزارش دزدی دادیم ولی به جز یه سری  

 نبردن. اینجا چیزی نبوده که بخوان پیدا کنن. فعال تا یکی دو

 .روز شرکت تعطیله

 :با نگاهی سرد براندازش کردم و گفتم

 آهان! پس برای همین هیچکس نیومده. به نظرتون بهتر نبود-
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؟ سهوا از قلمبه منم خبر می دادین که این همه راه نیام  

 افتادم؟

 :پوزخندی زد و گفت

 !اگه قرار بود شما نیاین مطمئنا بهتون خبر داده می شد-



 ...قلبم در سینه فرو ریخت. برایم نقشه ای داشت؟ او که نه

 کیارش! فهمیده بود سر و کله ام اینجا پیدا می شود و امین را

تفرستاده بود که به حسابم برسد؟ کسی هم آن روز در شرک  

نبود. به راحتی می توانست هر بالیی می خواهد سرم بیاورد 

 و

 کسی هم خبردار نمی شد. آب دهانم را به زحمت به گلویم

 .فرستادم

تالشم را کردم تا خودم را خونسرد نشان دهم. کوله ام را 

 روی

 .صندلی پرتاب کردم اما قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند

 :با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 آهان! منو برای تمیز کاری می خواستین؟-

امین باز هم پوزخند زد. مکثی طوالنی کرد. با خودم فکر 

 کردم
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 دقیقا چرا شوکر پرتابی کیارش را در ماشینش جا گذاشته

 بودم؟

 تالش کرده بودم خودم را شخصی موجه نشان بدهم؟ عجب

کامال به درد بخوری بود. اگر امین نقشهاشتباهی! وسیله ای   

 ای

 برایم داشت هیچ وسیله ای برای دفاع از خودم نداشتم. به



 ظاهر

 سر چرخاندم و شلوغی های دور و برم را نگاه کردم و آه

 کشیدم

 اما در واقع به دنبال وسیله ای می گشتم تا به کمک آن از

 خودم

د. خم شدم ودفاع کنم. نگاهم روی ماگ شکسته ام ثابت مان  

 تکه

های بزرگی از ماگ شکسته ام را از روی زمین برداشتم. 

 یکی از

تکه ها را در دستم نگه داشتم و باقی را روی میز بهم ریخته 

 ام

چیدم... با خودم فکر کردم از هیچ، بهتر است. با شنیدن 

 صدای
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سته ی ماگ قفل شدامین انگشت هایم به دور تکه ی شک : 

 !فکر نمی کردم همچین قابلیت هایی داشته باشی-

 سرم را بلند کردم و نگاه هوشیارم را به او دادم. امین اما از

 جایش

 :تکان نخورده بود. با خنده نگاهم کرد و گفت

 کی فکرشو می کرد از بین این همه آدم تو بتونی کیارش رو-

 نجات بدی؟



ند. باورم نمی شد امین با خنده ودهانم از شدت تعجب باز ما  

 حتی تحسین نگاهم می کرد. دلم می خواست سرش فریاد

 بکشم

 این بازی کثیف رو تموم کن! اگه می خوای به سمتم "که 

 حمله

 امین میزش را ."کنی، جلو بیا

دور زد و روی صندلی نشست. لپ تاپش را به شارژر زد و 

 :گفت

- نظرم می یاد که  کیارش یه کم... چطور بگم؟ گاهی به

 توجیه
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 نیست از نظر جسمی از پس چه کاری برمی یاد و از پس چه

 .کاری برنمی یاد

 :با صدایی گرفته گفتم

معموال آدما وقتی از پشت چاقو می خورن کار خاصی -

 ازشون

 .برنمی یاد

متوقف شدلپ تاپش را باز می کرد که با شنیدن این جمله ام  . 

 :ادامه دادم

 وقتی باهاش تماس گرفتی صدات رو شنیدم. فقط خواستم-

 بهت



بگم که برخالف تصورت از پسشون براومد. تا جایی وحشت 

 زده

 شون کرد که از پشت بهش حمله کردن... عین یه مشت بزدل

 :امین بی آن که نگاهم کند گفت

- یا یه یه کارهایی هست که باید بذاره به عهده ی حسام...  

 آدمی

 .مثل اون. الزم نیست خودش برای این چیزها پیش قدم شه
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 :با لحنی قاطع گفتم

 شما دوستای کیارش همه تون به فکر خودش هستین اما اون-

 ...به خودش فکر نمی کنه. برای اون خودش اولویت نیست

 .شغلشه، اطالعاتش

.. کینه هایشو در دل ادامه دادم. ... . 

 امین یکی از فلش های پخش و پال شده روی میز را به لپ

 تاپش

 :زد و زیرلب گفت

 !دیگه شورش دراومده-

 سری به نشانه ی تایید تکان دادم هرچند که نگاه امین به لپ

 تاپش بود و ندید. بعد از گذشت سی ثانیه فلش را از لپ تاپش

داد. از باالی لپ بیرون کشید و آن را در کشوی میزش جا  

 تاپش



 :نگاهی به من انداخت و گفت
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 باید بهت بگم که کارت واقعا حرف نداشت. خوشحالم اون-

 شب

 .با کیارش بودی

و چشمکی دوستانه بهم زد. دو احتمال بیشتر وجود نداشت... 

 یا

فته بود کهکیارش تمام ماجرا را برایش تعریف نکرده بود، نگ  

گوشی موبایلش را تحویل داده ام و از رازهای گذشته اش هم 

 با

خبرم یا همه چیز را تعریف کرده بود و تمام تعریف های 

 امین

 :مقدمه چینی برای گمراه کردن من بود. آهسته گفتم

 در مورد من چیزی نگفت؟-

اخمی ظریف روی پیشانی اش نشست. سری تکان داد و 

 :گفت

- ن شب تا به حال روزه ی سکوت گرفته! کیارش از او

 بیشتر از

دو سه کلمه حرف نزده اما حسام برام یه چیزهایی تعریف 

 .کرد

گفت که کیارش گوشی موبایلش رو تحویل تو داده بود و تو 



 هم

wipeش کردی و تحویل شون دادی. برای همین احتمال 

 داره
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ز بشه. سپرد حواسم بهت باشه. برای که برات دردسرسا

 همین

 .هم می خواستم امروز ببینمت

 قلبم در سینه فرو ریخت. کیارش چیزی نگفته بود؟ نه! حرف

های امین بازی نبود... کیارش به هیچکس چیزی نگفته 

 ...بود

 چنان برایش گران تمام شده بود که من را برای خودش نگه

خوب شود و بعد خودش داشته بود... صبر می کرد تا حالش  

شخصا به سراغم می آمد. دقیقا همین کار را دفعه ی قبل 

 انجام

داده بود. صبر کرده بود تا حالش بهتر شود و بعد پایین خانه 

 ام

 سبز شده بود. دستی به پیشانی ام کشیدم. ضربان قلبم لحظه

 به

 :لحظه باالتر می رفت. امین می گفت

و بری هات باشه. می باید حواست به تک تک دور  ...-

 دونی که



 فرنام چطوریه! ممکنه آدمی رو که حتی فکرشم هم نمی کنی

 با

 یه چیزی تحریک کرده باشه تا علیه ت کار کنه. به هیچ وجه
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حرف های مهم و اطالعات باارزشت رو از طریق تلفن 

 منتقل

شه کسی چه سوار ماشیننکن. آهان! یه چیز دیگه! حواست با  

 چه پیاده تعقیبت نکنه. اگه فعالیت مشکوکی دیدی به من

 اطالع

 بده. شماره م رو که داری؟ نداری؟ یادم نمی یاد بهت دادمش

 یا

 . ...نه. در هر صورت بیا

و برگی کاغذ برداشت و شماره اش را روی آن نوشت. بی 

 هیچ

م را شمارهفکری به سمتش رفتم و شماره اش را گرفتم. نگاه  

 :دوختم و گفتم

 .من یه زمانی گوشی کیارش رو هک کردم-

 :امین آهسته خندید و گفت

 !بله... شاهکارت خیلی خوب یادمه-

 :ادامه دادم

 اطالعاتش رو روی کارت حافظه ش ذخیره کرده بود. قابل-
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 !بازیابیه

را به نشانه ی جوابدر کمال تعجب امین خندید و سرش   

 منفی

 :تکان داد. گفت

 هر چیزی که از بینت نبره باید قوی ترت کنه. وقتی گوشی-

 می

 افته دست تو و اطالعات هک می شه باید بعدش راهی پیدا

 کنی

 .که سیستم های دفاعیت رو ارتقا بدی

 :اخمی کردم و گفتم

 کیارش خودش گفت که همیشه اطالعاتش رو همراهش داره-

ونه ازشون استفاده کنه... خودش گفت اطالعات فراره وتا بت  

 مهم

 نیست چطوری ازش محافظت کنی، باالخره یه روز فاش می

 .شه

 برای همین سیاستش این نبود که از پخش شدن اطالعات
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 جلوگیری کنه، بلکه حواسش به این بود که وقتی اطالعات به

اد نتونه ازش استفاده کنهدست کسی افت . 

 :امین سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت



 قدیما این طور بود شراره! خیلی وقتا به گوشمون می خورد-

 که

یه نفر هوس کرده بخشی از اطالعاتمون رو بدزده. 

 سرورهای

 اطالعاتی مون به شدت محافظت شده ست. برای همین

 همیشه

باهاش مستقیم کار می سراغ همین بخش از اطالعات که  

 کردیم

 و توی وسایل شخصی مون داشتیم می اومدن. بله! چنین

 مواقعی

 اون سیستم جواب می داد. کسی که اطالعات رو می خواست

 پیدا می کردیم. حتی وقتی فرنام اولین بار پاش به ایران رسید

همه مون همین کار رو کردیم. یه سری اطالعات که فکر 

 می
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 کردیم برای فرنام جالب باشه رو داشتیم. حجم اطالعات می

تونست توجه ش رو جلب کنه اما در واقع نمی تونست 

 بازشون

 کنه و نگهشون داره. به این ترتیب می فهمیدیم از چه کسایی

 استفاده می کنه و می تونستیم مهره هاش رو از دسترسش

 خارج



 .کنیم

من کرد و گفتاشاره ای به  : 

مثل شما شراره خانوم! یه زمانی ندونسته باهاش همکاری -

 می

 کردین و حاال اجازه دارم بگم که با مایین؟

 :لبخندی کمرنگ روی لبم نشست. امین گفت

 اما االن بازی وارد مرحله ی دیگه ای شده! یه بخشی از-

 اطالعات

احمق رو گاهی مجبوریم همراه مون داشته باشیم اما این قدر  

 نیستیم که اونو روی گوشی موبایلمون نگه داریم! اونم روی

حافظه های جانبی! فرنام به این باور قدیمی که کیارش 

 همیشه
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یه بخشی از اطالعات رو روی گوشیش داره چسبید و فکر 

 کرد

 روی اون چیز خاصی پیدا می شه... اما اشتباه کرده بود.

 حتی

 .هم نمی کردی مشکلی نبودwipeاگه گوشی رو 

 به حرکت لحظه ی آخر کیارش فکر کردم... زمانی که آن

 مردها

 از ماشین پیاده شدند و به سمت مان آمدند گوشی را روشن



 کرد

 و دستم داد... ممکن بود چشم شان به آن چه در تاریکی بین

ی گوشیمن و کیارش تبادل می شد نمی افتاد اما نور صفحه   

 در آن کوچه تاریک کامال گویا بود که چه چیزی دست به

 دست

 شده. آن ها را که چهارچشمی ماشین را می پاییدند به راحتی

 به اشتباه انداخته بود... این فرض که گوشی موبایلش چیز

 مهمی

 ست را در ذهن شان تقویت کرده بود. آهسته خندیدم و با

 خودم
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 فکر کردم همین طور من را! تمام مدت فکر می کردم

 منظورش

 به این بوده که از یه اپلیکیشن خاص روی گوشی موبایلش

 .استفاده کنم اما فرصت نکرده برایم توضیح بدهد

 :نفس راحتی کشیدم. امین با دیدن خنده ام گفت

 ازت بابت ریست کردن گوشی تشکر نکردم، متوجهی که؟-

بابت این بود که نذاشتی بالیی سرش بیارن و می تشکرم 

 دونم

 .که به ضرب و زور رسوندیش بیمارستان

 دستم را روی قلبم گذاشتم. اطالعات کیارش را دو دستی



 تقدیم

فرنام نکرده بودم... اما هنوز مشکل من و کیارش حل نشده 

 .بود

 :گفته بود از پشت بهش خنجر زده ام. آهی کشیدم و گفتم

- ابت این قضیه نگران بودم. مرسی که از نگرانی درمخیلی ب  

اوردی. اولین فرصت می رم بیمارستان و سری به کیارش 

 می

 زنم. هنوز همون بیمارستانه؟
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 :امین پوزخندی زد و گفت

 کیارش؟ بیمارستان؟ کال توی بیمارستان بند نمی شه! دیروز-

رو عهده گرفت و خودشو مرخص کرد. کلیه ی مسئولیتش 

 االن

 خونه ی خودش بستریه! چند سال قبل چند بار پشت سر هم

 عمل داشت و یه مدت خیلی طوالنی بیمارستان بوده. از اون

 .موقع به بعد از محیط بیمارستان فراریه

 با تعجب نگاهش کردم. اشاره اش به گذشته ی کیارش را

 نادیده

حرف هایش داشتم این بود که حالشگرفتم... برداشتی که از   

 اساسا آن قدرها هم بد نیست. پس وقت چندانی نداشتم. باید

 به



سرعت خودم را بهش می رساندم و باهاش صحبت می 

 .کردم

 نباید تا بهبودی کاملش صبر می کردم و بهش فرصت تسویه

 :حساب می دادم. با لحنی آرام گفتم

 .پس امروز می تونم برم خونه ش دیدنش-
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 :امین شانه باال انداخت و گفت

نمی دونم ایده ی خوبی باشه یا نه. االن پدر و مادرشم -

 .اونجان

ضربان قلبم اوج گرفت... شانس بهم رو کرده بود! به خوبی 

 به

 یاد

 داشتم که کیارش می گفت که اطرافیانش از حضور پدر و

 مادرش

در برابر آن ها استفاده می کردند و تحت و اخالق خوب او 

 فشار

 قرارش می دادند. محمد هم با آگاهی به این اخالق کیارش آن

 روز حرف هایش را جلوی مادر کیارش زده بود. می دانستم

 استفاده کردن از نقطه ضعف کیارش چندان شرافتمندانه

 نیست

 اما در موقعیتی بودم که چنین چیزی برایم شانس بزرگی



وب می شد. نمی توانست جلوی پدر و مادرش به حسابممحس  

 برسد. مجبور می شد به حرف هایم گوش کند. شاید به این

 .ترتیب می توانستم راضیش کنم که بهش نامردی نکرده ام
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نباید زمان را از دست می دادم. باید به سرعت خودم را به 

 خانه

دم. به سمت میز خودم رفتم. کوله پشتی ام رایشان می رسان  

 :برداشتم. امین یک بار دیگر به حرف آمد و گفت

 شراره! به حرفام توجه کن. حواست به دور و برت باشه. از-

 گوشی

 موبایلت، لپ تاپت برای ارتباط برقرار کردن با ما و صحبت

 کردن

 .در مورد این چیزها استفاده نکن

تکان دادم و به سمت در رفتم. امین سری به نشانه ی فهمیدن  

 :از جایش بلند شد. دستی به پس گردنش کشید و گفت

 . ...شراره-

 :به سمتش چرخیدم و با بی صبری گفتم

 چیه؟-

 :لبخندی خجوالنه گوشه ی لبش نشست. گفت
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 من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم! فکر می کنم از همون-



 اول

 .شروع خوبی نداشتیم

 .با دقت براندازش کردم. به نظر می رسید کامال جدی باشد

 ادامه

 :داد

 سر ماجرای هک کردن گوشی کیارش متوجه شدم که آدم-

 قابلی هستی و بد قضاوتت کردم اما بعد از اون فکر می کردم

قابل اعتماد نیستی. وقتی احساس کردم کیارش برات احترام 

 و

قائله نسبت بهت جبهه گرفتمجایگاه خاصی  . 

 :خنده ای عصبی سر داد و گفت

خالصه... اشتباه در اشتباه شد. امیدوارم بتونی منو بابت -

 رفتارم

 !ببخشی

 مدت ها پیش یاد گرفته بودم اگر بخواهم به نظر تک تک

 کسانی
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حساس شوم که من را بابت رفتار و ظاهرم قضاوت می کنند  

 زندگی سختی در پیش خواهم داشت. همیشه با خنده به

 راحیل

می گفتم که مردم ما از مانکن های ویکتوریا سیکرت هم 



 ایراد

 می گیرند و کسی وجود ندارد که به همه چیز تمام بودنش

 اعتراف کنند. هیچ کس نمی توانست نظر مثبت صد در صد

 مردم

را به عنوان یک  را نسبت به خودش جلب کند و من این

 دختر

 با اضافه وزن بهتر از هرکسی می فهمیدم. خیلی ها حتی

 زحمت

 شناختنم را هم به خودشان نمی دادند و قضاوتم می کردند اما

 یاد گرفته بودم که نسبت به آن ها بی اعتنا باشم. دانشگاه بهم

 یاد داد که حتی اگر مثل فرنوش در اوج زیبایی و شکوه هم

 باشی

یدا می شوند که پدرت را دزد بنامند، زیبایی ات راکسانی پ  
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 نتیجه ی عمل جراحی بدانند و اگر چیز دیگری پیدا نکنند به

 .قد و قواره ات پیله می کنند

 بیشتر آدم ها سعی می کردند خودشان را با نظر و سلیقه ی

نظر و عقیده ی عموم مردم جفت و جور کنند اما من برای  

 خودم

 احترام بیشتری قائل بودم تا کسانی که ادب کافی نداشتند تا

نظرات و برداشت های بی جایشان در مورد اطرافیانشان را 



 جار

 .نزنند

 با این وجود سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم و آهسته

 :گفتم

 .مسئله ای نیست-

تحسینم کند این که همکاری داشته باشم که به جای تحقیر،  

 نعمت بزرگی بود. با خودم گفتم یک دشمن کمتر! اما اگر

 خودم

را به موقع به کیارش نمی رساندم تمامش بی فایده بود... 

 نظر
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 امین، حسام و تمام اطرافیان کیارش نسبت بهم می چرخید و

ه کیارشآن وقت... دیگر هیچ متحدی نداشتم. همه چیز ب  

بستگی داشت... کسی که به گفته ی امین به طرز مرموزی 

 در

 .برابر اتفاقات آن چند وقت سکوت کرده بود

** 

با خودم فکر کردم باید مستقیم به خانه ی کیارش بروم و 

 زمان

را هم از دست ندهم. مشخص نبود پدر و مادرش تا کی آن 

 جا



رست ترین شکلبمانند اما بعد تصمیم گرفتم این کار را به د  

 ممکن انجام بدهم. پس به خانه ام برگشتم تا لباس مناسب

 تری

انتخاب کنم... موهای جمع شده ام را باز کردم. به جای 

 مانتوی

 دانشگاهم مانتوی شیک تری پوشیدم و شالم را با روسری

ابریشمی عوض کردم. از جایی که قیافه ام بی خوابی، 

 اضطراب

 یب و

رایش مالیمی کردمحالی را داد می زد آ . 
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 وسایلم را از کوله پشتی بیرون آوردم و به کیف دستی ام

 منتقل

 کردم. این بار گوشی خاموش مهدی را هم برداشتم و در یکی

 از

 جیب های کیف دستی ام جا دادم. ممکن بود فرصتی برای

 .معامله ی اطالعاتم با جانم پیدا شود

بار قصد نداشتم اشتباه شرکت را تکرار کنم و دست خالی این  

بروم! با این که می خواستم از حضور پدر و مادر 

 1کیارشظش

 نهایت



 استفاده را کنم اما هیچ آدم عاقلی بی دفاع پا به قلعه ی گرگ

 زخمی و کینه جویی چون کیارش نمی گذاشت! می دانستم

دنش در میانبیرون کشیدن اسلحه از مخفی گاهش و جا دا  

وسایلم عاقالنه نیست. نمی خواستم خودم را با شلیک کردن 

 به

کیارش به اعدام محکوم کنم! در عوض وسایل راحیل را 

 برای

 پیدا کردن چاقوی سوئیس آرمی اش بهم ریختم. عاقبت آن را
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دانستمدر یکی از جیب های کوله پشتی اش پیدا کردم. نمی   

 چاقویش به درد پوست گرفتن پرتقال می خورد یا می توانم

 روی

 آن به عنوان وسیله ی دفاعی هم حساب کنم... امیدوار بودم

 شرایطی پیش نیاید که آن وسیله بتواند شایستگی اش را به

 !عنوان یک سالح سرد ثابت کند

 با قلبی بی قرار از خانه خارج شدم و به سمت نزدیک ترین

شی رفتم. اصال قصد نداشتم با ژستی احمقانه دسته گلیگلفرو  

تقدیم کسی که قصد جانم را کرده بود کنم. انگار بیشتر 

 امیدوار

 !بودم به این ترتیب مادر کیارش را تحت تاثیر قرار دهم

 ده دقیقه بعد از این که اسنپ گرفتم و سوار ماشین شدن به



 یاد

سم به دور و برم باشد توصیه های امین افتادم... گفته بود حوا

 و

 دقت کنم که کسی دنبالم نکند. به کلی حرف هایش را

 فراموش
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 کرده بودم. پس عینک دودی ام را به چشم زدم و سعی کردم

 ماشین هایی را که تا مسیری قابل توجه همراهی مان می

 کردند

 .به خاطر بسپارم

کیارش ضربان قلبم اوج گرفت. از با رسیدن به خانه ی 

 ماشین

پیاده شدم و نگاهم را به جای برج به خیابان ها دادم. هنوز 

 هم

 پیش خودم احتمال می دادم که امین نقشه ی کیارش را اجرا

 کرده و به این ترتیب من را به دام کشیده باشد. ممکن بود بار

 . ...آخری باشد که این خیابان ها را می دیدم

یق کشیدم و با قلبی بی قرار به سمت البی رفتمنفسی عم . 

 انتظار

 داشتم کسی جلویم را بگیرد و اجازه ندهد به سمت خانه ی

 کیارش بروم... وقت هماهنگ کردن با نگهبان به ذهنم رسید



 که
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 خودش است! همین لحظه ست که سعی می کند معطلم کند

 تا

ارش برسند! اما نهآدم های کی ... . 

 وقتی پایم به آسانسور رسید با خودم فکر کردم االن است که

 مثل فیلم ها درست قبل از بسته شدن درهای آسانسور مردی

 ...خودش را داخل بیندازد و اسلحه اش را به پهلویم بچسباند

 اما

 . ...نه

 وقتی به راهروی تاریکی که به خانه اش می رسید پا گذاشتم

 آب

هانم را به گلوی خشک شده ام فرستادم و فکر کردم دیگرد  

 امکان ندارد اجازه پیدا کنم از این جلوتر بروم! قلبم چنان

 محکم

به سینه ام می کوبید که احساس می کردم صدایش تمام 

 راهرو

 .را پر کرده
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نی افتاد با باز شدن در، چشمم به مردی سیاه پوش و عضال

 که



درگاه را با اندام چهار شانه اش پر کرده بود. سر طاس و 

 صورت

شکسته اش را بالفاصله به یاد آوردم. یک بار دیگر هیبت 

 حسام

به وحشتم انداخت. رو به رویم ایستاد و با نگاهش سر تا پایم 

 را

از نظر گذراند. صدای تلق تلق قدم هایی را از پشت سرش 

 می

نزدیک و نزدیک تر می شد. حسام صدایش  شنیدم که به در

 را

 :پایین آورد و گفت

 !کارمند کیارشی! یادت نره-

 .چشمکی بهم زد و از جلوی در کنار رفت

 ...مطمئن شدم که حسام مامور تسویه حساب با من نیست

 ظاهرا

 !کیارش قصد داشت شخصا به حسابم برسد

اهن وبا کنار رفتن حسام چشمم به مادر کیارش افتاد. پیر  

 شلوار

 سفید رنگی به تن داشت و آستین های ژاکت کش بافت کوتاه
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لیمویی رنگش را کمی باال داده بود. این بار هم موهای 



 مشکی

 .براق با آن رگه های سفیدش را پشت سر گوجه کرده بود

 همان

لبش طور که انتظار داشتم با دیدن دست گل لبخندی روی  

 :نشست و با خوشرویی گفت

 !خیلی زحمت کشیدین-

 و من را دعوت کرد که وارد سالن شوم. به سمت حسام که

 آهسته

 :پشت سرمان می آمد چرخید و آهسته گفت

 .فکر می کنم قبال یه جایی دیده باشمشون-

حسام اظهار بی اطالعی کرد و من هم لزومی ندیدم که 

 برایش

آن موقعیت عجیب من را با بگویم شب مهمانی فرنوش در  

 محمد

 .در راهرو دیده

در سالن اما فقط پدر کیارش حضور داشت که مسیری 

 مشخص
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را می رفت و می آمد و دست هایش را در شلوار دودی 

 رنگش

 :فرو برده بود. با ورود من به سالن حسام از پشت سرم گفت



- مندهای ماهان هستنخانوم امانی از کار . 

 پدر کیارش سر جایش متوقف شد. لحظه ای مکث کرد و با

 گامی

 بلند به سمتم آمد. و

 :به مبل سیاه رنگ اشاره کرد و گفت

 .خواهش می کنم بفرمایین خانوم-

 تا حاال نشنیده بودم که کسی بتواند به این سرعت صحبت

 !کند

له خم شد با فاصله از من روی مبل دیگر جا گرفت و بالفاص

 و

 ساعد هر دو دستش را به زانوهایش تکیه داد. به خاطر داشتم

 که شب مهمانی فرنوش دستپاچه به نظر می رسید اما انگار

 دلیلش تنها ناخوشی آن شب همسرش نبود... به صورت کلی

 مرد
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 پرجنب و جوشی به نظر می رسید. مادر کیارش روی مبل

 نزدیک

به من نشست و من با حواس پرتی خانه ی کیارش که غرق 

 نور

 شده بود را از نظر می گذراندم. مادر کیارش مشغول احوال

 پرسی



های معمول شده بود و من زیر چشمی به پدر کیارش نگاه 

 می

 کردم که کف دست هایش را بهم می سابید... دست هایش را

آمد. کف دست  بهم می فشرد... بعد انگار به خودش می

 هایش

 را به پاهایش می کشید و به پشتی مبل تکیه می داد... و بعد

 گذشت چند ثانیه دوباره به سمت جلو خم می شد و این

 چرخه

 .را تکرار می کرد

 حسام رو به روی پدر کیارش نشست. تی شرت آستین کوتاه

جذب مشکی رنگی به تن داشت که بازوهای عضالنی اش را 

 به

ذاشت. نمی دانستم پدر و مادر کیارش در جریاننمایش می گ  
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 بودند که حسام فقط دوست کیارش نیست و حضورش در این

خانه و در این وقت جنبه ی نوعی نگهبانی را دارد یا نه. 

 حسام

نگاهش را از پدر کیارش گرفت و به من داد. صدایش را 

 صاف

در کیارش به سمتش چرخید. حسام با سرکرد و بالفاصله ما  

 :اشاره ای ظریف به من کرد و گفت



 !شب مهمونی شراره خانوم همراه کیارش بودن-

چشم های مادر کیارش به وضوح چهار تا شد! پدر کیارش 

 که

 یک بار دیگر کف دست هایش را بهم می سابید بی حرکت

 .ماند

م های گشادنگاه هر دو روی من ثابت ماند... منی که با چش  

 شده

 به حسام نگاه می کردم! چه لزومی داشت این موضوع را به

 زبان

بیاورد؟ مادر کیارش بی اختیار دستش را جلوی دهانش 

 گرفت

 :و زمزمه کرد
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 !خدای من-

 برای شما که اتفاقی"پدر کیارش چنان به سرعت گفت 

 "نیفتاد؟
ی از هم قابل تفکیک بود. سری تکان دادمکه کلماتش به سخت  

 :و گفتم

 . ...نه نه-

و بعد به حسام نگاه کردم. سری به نشانه ی مرتب بودن 

 اوضاع



 برایم تکان داد. با حالتی معذب روی مبل جا به جا شدم. پدر

 :کیارش با صدایی بلند گفت

 !پس ما باید از شما تشکر کنیم-

صال در جریان نبودم چه و من باز به حسام نگاه کردم... ا

 چیزی

 را به اطالع پدر و مادر کیارش رسانده اند. انگار برایشان

 داستانی

 بافته بودند که به کل در جریانش نبودم! حسام با جدیت به پدر

 :کیارش گفت
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 .بله... شراره خانوم ماهان رو رسوندن بیمارستان-

دستی به پیشانی ام کشیدم. بالفاصله دستبا حالتی عصبی   

 مادر

 :کیارش دور شانه ام حلقه شد و با مهربانی گفت

 !حتما خیلی ترسیده بودی دخترم-

 بله... اما از"خنده ی عصبی ام را سرکوب کردم. جمله ی 

 :تا نوک زبانم آمد. پدر کیارش رو به حسام گفت "!کیارش

 !شهر ناامن شده-

حسام کرد مادر کیارش هم رو به : 

طوری شده که بچه ها یه مهمونی ساده می خوان برن -

 دلمون



 .هزار راه می ره

حسام با طمانینه رو به هر کدام می کرد و با گفتن بله ای 

 ساده

 و تکان دادن سرش با حرف هایشان موافقت می کرد. مادر

 :کیارش گفت
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- انس اوردنخدا رحم کرد! خیلی ش ! 

 :پدر کیارش با لحنی قاطع گفت

 !دومین باره که همچین شانس می یاره-

 قلبم در سینه فرو ریخت. پلک هایم را برای چند لحظه بهم

 فشردم. پس کیارش کجا بود؟ تا کی باید کنار پدر و مادرش

 می

 نشستم و واکنش شان را به دروغ هایی که به شان تحویل داده

ک بار دیگر پدر کیارش از جا پرید. حاالشده بود می دیدم؟ ی  

 .باری دیگر پشت مبل مسیری مستقیم را می رفت و می آمد

 :سری به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت

 آدم جوون که هست فکر می کنه بچه ش رو دو تا کالس-

 رزمی

می ذاره و اون بچه تا آخر عمرش در امانه! اما زندگی چه 

 بازی

 . ...هایی که نداره



عینکش را برداشت. پارچه ای بنفش رنگ از جیب  و

 پیراهنش
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بیرون کشید و همان طور که می رفت و می آمد مشغول 

 تمیز

کردن عینکش شد. دست مادر کیارش روی شانه ام لرزید. از 

 ته

 دل آهی کشید و با چهره ای در هم دستش را برداشت و کمی

ع شد. خطوط روی پیشانی اش از هر زماندر خودش جم  

 دیگری

 :واضح تر به نظر می رسید. سرش را پایین انداخت و گفت

 . ...کیارش همیشه این طوری نبود-

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید. ادامه داد

 یه زمانی خیلی به ورزش عالقه داشت. در حدی که می-

 خواست

ورزشی. پدرش  درسش رو ول کنه و بره دنبال رشته های

 اجازه

نداد و سر عقل اوردش. کیارش هم بعد یه مدت از سرش 

 افتاد

 و

 با جدیت درس و کارش رو پیگیر شد. منتهی همیشه فکر می



 . ...کردیم از پس خودش برمی یاد
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این طور فکر MMAدر مورد قهرمان مسابقات زیرزمینی 

 می

پس خودش برمی آید؟ نگاه حیرت زده ام را بهکردند؟ که از   

 حسام دوختم که دست هایش را روی دسته های مبل ستون

 کرده و نوک انگشت هایش را بهم تکیه داده بود. بی آن که

 چیزی

 بگوید فقط سری به نشانه ی تاسف تکان داد. به سختی خودم

 را

 .کنترل کردم که چیزی نگویم

ش گفتپدر کیارش در تکمیل حرف همسر : 

 چند سال پیش یه اتفاقی براش افتاد که باعث شد کمی هم-

 آسیب ببینه. شرایط جسمی خوبی نداره و اصال رعایت نمی

 .کنه

 همیشه با پدر و به خصوص مادرم که من را قبول نداشتند و

 فکر

 می کردند به اندازه ی کافی تالش نمی کنم، موفقیت هایم را
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 نمی دیدند و مرتب با دیگران مقایسه ام می کردند درگیر

 ...بودم



 اما در نهایت خودم را دانشجوی ساده ای می دیدم که می

 توانم

 بیشتر تالش کنم. هیچ فکر نمی کردم کسی مثل کیارش هم

 چنین مشکلی داشته باشد... که پدر و مادرش او را با آن

ک یک ساله ی نوپاییدستاوردهای حیرت انگیزش چون کود  

 !ببینند که باید مراقبش باشند که وقت راه رفتن زمین نخورد

 مادر کیارش با نگرانی یک دستش را پشت دست دیگرش

 کشید

 :و گفت

 واقعا اتفاق ناخوشایندی بود. خدا به همه مون رحم کرد اما-

 .کیارش هم نباید از ماشین پیاده می شد

مبل گذاشت و به  پدر کیارش دست هایش را روی پشتی

 سمت

 :جلو خم شد. سری تکان داد و گفت
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 .اشتباه بزرگی بود! ممکن بود به قیمت جونش تموم شه-

 جوون

 ها هم باید عاقل باشن. نباید دچار این توهم شن که با چند تا

کالس رزمی از پس همچین اراذلی برمی یان. خیلی خوب 

 شد

نفر بیشتر نبودن و شمام با ماهان بودین و کمکش که دو  



 .کردین

کاسه ی صبرم لبریز شده بود! از یک طرف خاطره ی آن 

 شب

در برابر چشمم جان گرفته بود و از طرف دیگر حرف های 

 پدر

 و

مادر کیارش خونم را به جوش آورده بود. واقعا فکر کرده 

 بودند

که از پسپسرشان این قدر شکننده و آسیب پذیر است   

 خودش

 برنمی آید و دختری مثل من نجاتش داده؟ دیگر نتوانستم

 خودم

 :را کنترل کنم. صدایم را صاف کردم و گفتم

 !دو نفر نبودن... چهار نفر بودن-
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 بالفاصله هر دو ساکت شدند و نگاه متعجب شان را به من

ده حواله ام کرد اما با نگاهدوختند. حسام نگاهی هشداردهن  

 چپی

 :جوابش را دادم. یک بار دیگر روی مبل جا به شدم و گفتم

 کیارش اصال قصد نداشت که باهاشون درگیر شه. پاشو-

 گذاشت



روی گاز و ازشون فاصله گرفت... اما سرعتمون زیاد بود و 

 وقت

 جهت یابی و انتخاب مسیر نبود. وارد یه کوچه بن بست شدیم

 و

از این که بتونیم دور بزنیم و خارج شیم غافل گیرمونقبل   

 .کردن

 اونا از ماشین پیاده شدن و برای درگیری اومدن. شیشه ی

 ماشین

رو شکستن و یقه ی کیارش رو گرفتن. اتفاقا کیارش خیلی 

 هم

 .خوب از پس هر چهار نفرشون براومد
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ز مادر کیارش گرفتم و به همسرش و نگاه عصبی ام را ا

 .دادم

 هر

 دو حیرت زده نگاهم می کردند و دهان پدر کیارش کمابیش

 باز

 :مانده بود. دست هایم را باال گرفتم و گفتم

 !من که همچین چیزی به عمرم ندیده بودم... مگه تو فیلم ها-

این که یه نفر بتونه تک و تنها از پس چهار نفر بربیاد. رسما 

 از



ون به در شده بودن. ضارب فقط از روی ترسش بود کهمید  

 چاقو

کشید... چاقو کشید و حتی با کیارش رو به رو نشد... از 

 پشت

 بهش حمله کرد. نمی دونم کیارش اگه همین دو تا کالس

 رزمی

رو نرفته بود چه بالیی سرمون می اومد! فقط می دونم هر 

 کس

بود دیگه ای به جز کیارش اونجا بود کارش تموم ! 

 نمی دانم چرا نفس نفس می زدم. فقط می دانستم برایم قابل
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 تحمل نیست که شاهد توانایی کیارش با یک دست آسیب دیده

 باشم و بعد سکوت کنم و ببینم که چطور دست کمش می

 گیرند

و از او در ذهنشان پسری ضعیف و مریض احوال می 

 .سازند

 چشم

غره ای به حسام رفتم... چطور ساکت می نشست و اجازه 

 می

 داد

چنین تصوراتی از کیارش را در ذهن بپرورانند؟ با حالتی 



 عصبی

 :اشاره ای به حسام کردم و گفتم

 شما بهتر از هر کسی می دونین که هرکسی از پس این کار-

 برنمی یاد، درست نمی گم؟

ل جا به جا می شدحاال حسام بود که با حالتی معذب روی مب . 

 :سرش را پایین انداخت و گفت

درسته... کیارش... چطوری بگم؟ در کل می شه گفت که -

 از

 پس
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 !خودش برمی یاد. کارش درسته

 ...پدر و مادر کیارش نمی دانستند چه واکنشی نشان بدهند

 فقط

ن و حسام نگاه مینگاه از هم می گرفتند و شگفت زده به م  

 کردند. احتماال نمی توانستند تصورش را بکنند که پسر آسیب

 دیده و رنجورشان چطور از پس چهار نفر برآمده! در همین

 موقع

 خانم میانسالی با دامن ماکسی مشکی، کت سفید کوتاه و

 روسری

مشکی سینی به دست وارد سالن شد. در سکوت برقرار-سفید  

رف به آن طرف رفت و قهوه و لیوانیشده در سالن از این ط  



 آب

برای تک تک مان روی میز گذاشت. به سفارش مادر 

 کیارش

 .برای آوردن شکالت به آشپزخانه برگشت

 چند دقیقه ای در سکوت از نگاه کردن به همدیگر اجتناب
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را کردیم. با خودم فکر می کردم پس کی می توانم کیارش  

 ببینم

که مادر کیارش باری دیگر به سمتم چرخید. دستم را با 

 محبت

 :در دستش گرفت. لبخندی پرمهر به من زد و گفت

 شما که بهتر می دونین کیارش بیشتر وقتش رو به کار و-

 شرکتش می گذرونه و خیلی هم اهل معاشرت نیست. برای

جه همین هنوز از شما برای ما نگفته بود. ببخشید که متو

 نشده

 .بودم

 نگاهش را که خنده در آن موج می زد به حسام دوخت. حسام

 اما مشتش را جلوی دهانش گرفته بود و سعی می کرد خنده

اش را به سرفه ای تبدیل کند. انگار حرکتش برای مادر 

 کیارش

 به جوابی مثبت به شک و تردیدهایش تعبیر شد. پس باری



 دیگر

ا طوری بهم فشرد انگاربه سمت من چرخید و پلک هایش ر  

بخواهد بگوید می توانیم او را در رازمان شریک بدانیم. این 

 بار
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 لب هایم به هم دوخته شد. نکند پیش خودش فکر کرده بود

 من

 دوست کیارشم؟

چه انتظار دیگری می توان داشت؟ با هم مهمانی رفتیم... با 

 هم

.. جان همدیگر را نجات داده بودیم و حاال برگشته بودیم.

 خیلی

شیک و تر و تمیز و با یک دست گل آن جا ظاهر شده و 

 تحمل

نکرده بودم که کسی در مورد کیارش عزیزم بدگویی کند! 

 حتی

 !اگر پدر و مادرش باشند

 لبخندی پراسترس تحویلش دادم. شاید همین تصور اشتباهش

طور که می خواهد باهامباعث می شد که کیارش نتواند هر   

 رفتار

 :کند. مادر کیارش فشاری به دستم آورد و گفت



 کیارش توی اتاقش استراحت می کنه اما فکر می کنم از-

 دیدن

 .شما خیلی خوشحال شه
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هر دو از جا بلند شدیم. مادر کیارش انگار که با خودش 

 حرف

 :بزند گفت

- یم زری خانوم دست گل قشنگ تون هم ببرنای کاش بگ  

 اتاق

 .خود کیارش

 :حسام بالفاصله از جا بلند شد و گفت

 .من بهشون اطالع می دم-

 نفسی عمیق کشیدم و به دنبال مادر کیارش به سمت پلکان

شیشه ای مارپیچی رفتیم... همان جایی که اولین بار کیارش 

 را

شم های سیاهش را بهدیده بودم... از پله ها پایین آمده و چ  

 چشم هایم دوخته بود. با باال رفتن از هر پله ضربان قلبم هم

باالتر می رفت... خوشحال بودم که آن مسیر را شانه به شانه 

 ی

 .مادر کیارش طی می کنم

 .پشت سر او به سمت تنها اتاق موجود در آن طبقه رفتم



 یک سمت اتاق دیواری شیشه ای منظره ی شهر را به نمایش
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 گذاشته بود. دیوار رو به رو با کاغذ دیواری تیره پوشیده شده

 .بود

 استند خالی سرم درست در کنار تختخواب سیاه رنگ دو نفره

ی بزرگ و نامرتبی بود که پنج یا شش بالش و کوسن در 

 اندازه

ی مختلف روی آن پخش شده بود. دو طرف تخت پاتختی 

ایه  

 مشکی رنگی قرار داشت که روی هم کدام چراغ خوابی با

 طرحی

 مدرن قرار داشت اما روی پاتختی ها هم وسایل مختلفی مثل

 استند گوشی موبایل، فلش مموری، دارو و لیوان آب به چشم

 می خورد. رو به روی ورودی اتاق خواب درهای شیشه ای

 کلوزت

ی سوخته به رومی بزرگ و چشم گیر با قفسه های قهوه ا

 چشم

 می خورد که نور طالیی مالیمی به لباس، کفش و کیف های

کیارش می تابید. کلوزت روم هم بهم ریخته بود. ظاهرا 

 کیارش

تمایل نداشت کسی، از جمله زری خانم، پا به اتاقش بگذارند 



 و
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 .فکری به حال وضعیت اتاق کنند

ید از نظر مادر کیارش حساب من سوا باشدبه نظر می رس ! 

 خیلی

 خوشحال بودم که همراهی ام کرده و تمایلی دیوانه وار برای

 !چنگ زدن به دستش و نگه داشتنش در آن اتاق داشتم

کیارش روی مبل چرم مشکی رنگی رو به روی دیوار شیشه 

 ای

 اتاقش نشسته بود... مبلی مشابه آن را طبقه ی پایین داشت و

ر آخری که پا به آن جا گذاشته بودم روی آن نشسته بودمبا ... 

. 

 .با دیدن کیارش نفس در سینه ام حبس شد

 از همان فاصله می توانستم باندی را که به زخم پشتش

 چسبیده بود ببینم. دستش را روی زانو ستون کرده، به سمت

جلو خم شده و صورتش را در دستش پنهان کرده بود. 

 مادرش

ت اما من سر جایم ماندم و با حالتی معذب بند کیفمجلوتر رف  

 :را با هر دو دست چسبیدم. مادرش با مالیمت گفت

 کیارش! چرا دراز نکشیدی؟-
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 قلبم یک بار دیگر چنان محکم در سینه می کوبید که بعید

 نبود

عد ازصدایش به گوش هر دو نفرشان رسیده باشد. کیارش ب  

 مکثی طوالنی کمی جا به جا شد. دستش را پایین انداخت و

 :سعی کرد پشتش را به کندی صاف کند. مادرش آهسته گفت

 شراره برای دیدنت اومده. بلند شو-

 و بعد به سمت من چرخید و لبخندی بهم زد. به سرعت به

 سمت

کلوزت روم کیارش رفت و سریع روبدوشامبر مشکی رنگی 

 پیدا

را روی شانه ی پسرش که حتی از جایش تکانکرد. آن   

 نخورده

بود گذاشت و با قدم های بلند از کنارم رد شد و از اتاق 

 بیرون

 .زد

 حاال من و کیارش تنها مانده بودیم. چند دقیقه ای بی حرکت
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 ...سرجایم ماندم. کیارش نگاه از منظره ی شهر نمی گرفت

 هنوز

به سمت جلو خم شده و ساعد هر دو دستش را روی 

 زانوهایش



گذاشته بود. به نظر می رسید نمی تواند کمرش را راست 

 .کند

 عاقبت با قدم هایی آهسته بهش نزدیک تر شدم. هنوز به میانه

ی اتاق هم نرسیده بودم که حسام وارد شد. گلدان را روی 

 یکی

من آمد تا چیزی  از پاتختی ها جا داد. بالفاصله به سمت

 .بگوید

 در همین موقع کیارش بی آن که پلک بزند، نگاه مان کند یا

 سر

 :بچرخاند با صدایی خشدار گفت

 !حسام! کیف خانوم امانی رو خوب بگرد-

 حسام میان اتاق خشک شد و قلب من در سینه! انگار یک

 لحظه

زمان ایستاد و بعد... ذهنم به سرعت به کار افتاد... به 

 چاقوی
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 لعنتی راحیل فکر و زیرلب ناسزایی نثار خودم کردم. حسام

 اخمی

 :کرد و با جدیت گفت

 فکر نمی کنم ضرورتی داشته باشه کیارش، داره؟-

 در دل حسام را دعا می کردم... و بعد به خودم آمدم. نباید



 امیدم

قدر که با حرکت  را به او می بستم. آدم کیارش بود، هرچه

 من

حال کرده باشد به چشم بهم زدنی موضعش را عوض می 

 .کرد

 .باید در این فاصله فکری می کردم، بهانه ای پیدا می کردم

کیارش آهسته و آرام کمرش را صاف کرد. هنوز نگاه مان 

 نمی

 :کرد. با لحنی سرد گفت

 تو و امین معتقدین که باید درگیری های فیزیکی رو به تو-

سپرم، درست می گم؟ که من نباید خودم رو قاتی این چیزهاب  

 . ...کنم

 حسام گیج به نظر می رسید. گردن کیارش عاقبت به سمت ما
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 :چرخید. نگاهی تند و تیز حواله ی حسام کرد و گفت

پس توام بهتره درگیری های فکری رو به من بسپری و -

 کاری

می گم انجام بدیرو که  ! 

 آب دهانم را به زحمت فرو دادم. حسام با نگاهش ازم

 عذرخواهی

می کرد. تصمیم گرفتم مثل یک خالفکار رفتار نکنم... تا 



 اینجا

 خوب پیش آمده بودم! جاسوس فرنام را به دام انداخته بودم،

 نظر

مثبت امین و حسام را به خودم جلب کردم، فرار نکردم و 

 روز

برای عیادتش انتخاب کردم... همه چیز مرتب مناسبی را 

 !بود

 باید به همین خوبی پیش می رفتم. نفسی عمیق کشیدم و

 مثل

 یک شخص کامال بی گناه خودم کیف دستی ام را به سمت

 حسام

 گرفتم. نگاه مستقیمم را به حسام دوختم و با این وجود گرمای
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یارش را روی صورتم حس می کردم... با سوزان نگاه ک

 دقت زیر

 .نظرم گرفته بود

حسام کیف را گرفت و خیلی عادی دستم را پایین انداختم... 

 نه

آن را مشت کردم، نه در جیبم فرو بردم... ریلکس و راحت 

 سر

جایم ایستادم... اما تالشم برای حفظ ظاهر فشاری مضاعف 



 !بود

ست قلبم قفسه ی سینه اماحساس می کردم هر لحظه ممکن ا  

 .را بشکافد و بیرون بزند

حسام وسایلم را یکی یکی از کیفم خارج و روی تخت رها 

 .کند

 زیرچشمی به کیارش نگاه کردم که نگاهش را به کیفم داده

 .بود

موهای شلوغش ظاهر یک پسر شر و شور را بهش داده بود 

 اما

افتاده هنوز هم رنگ به چهره نداشت. زیر چشم هایش گود 

 بود

اما نگاه تیره و تارش تیز و برنده به نظر می رسید. انگار 

 منتظر

 بود که چیز عجیبی در کیفم ببیند و از جا بپرد، با آن تن

 زخمی
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 و مجروحش چنان به سمتم حمله کند که فرصت تکان خوردن

 .پیدا نکنم

سام روی تخت انداخته بودنگاهم را به وسایلی دادم که ح ... 

 کیف

 . ...لوازم آرایشم... آینه ی جیبی ام... کیف پولم



دست حسام یک بار دیگر از کیف بیرون آمد و... نگاهی 

 متعجب

 به چاقوی سوئیس آرمی راحیل انداخت. قلبم در سینه فرو

ریخت. باری دیگر آب دهانم را فرو دادم. حسام با بی 

 توجهی

انداخت اما کیارش با دیدن چاقو چاقو را روی تخت 

 پوزخندی

 :زد و با لحنی تحقیرآمیز گفت

 !پس از این به بعد این شکلی شناخته می شم! کیارش شمس-

 !فایتری که فقط با چاقو شکسته داده می شه

و سرش را باری دیگر به سمت دیوار شیشه ای چرخاند. 

 یک بار

زخمش دیگر خطوط درد روی پیشانی اش پدیدار شده بود.  

 نبود
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 !که نفسش را بریده بود... خاطره ی شکستش بود

 حسام نفسی صدادار کشید و بی آن که چیزی بگوید یک بار

 دیگر دستش را در کیف فرو برد اما من اخمی کردم و رو به

 :کیارش با لحنی کوبنده گفتم

- م. خودتونو تحویلبه خاطر شما چاقو رو توی کیفم نذاشت  

 !نگیرین



 نگاه تند و تیز کیارش و حسام ته دلم را خالی کرد. دست به

 سینه ایستادم و نگاهم را به مستقیم به کیارش دادم که دیگر

 :نگاهم نمی کرد. سرم را باال گرفتم و گفتم

 رفتم شرکت... امین بهم خبر نداده بود که امروز رو تعطیل-

یم و بهم گفت که چون منکردن. با همدیگه صحبت کرد  

 گوشی

 .رو تحویل آدمای فرنام دادم ممکنه خیلی هم در امان نباشم

 بهم

گوشزد کرد مراقب تماس ها و رفت و آمدام باشم... با 

 حرفاش

1661 

  رقصنده با تاریکی 

 .یکم پارانوییدم کرد و برای همین چاقو رو توی کیفم گذاشتم

را پایین انداخت. سر انگشت کیارش یک بار دیگر سرش 

 هایش

 را به پلک هایش فشرد. مشخص بود که هیچ حالش خوب

 نیست

 اما قصد نداشت طعمه ای مثل من را که با پای خودم به دام

 :افتاده بودم به سادگی رها کند. با همان لحن سردش گفت

 می دونی مشکل چیه خانوم امانی؟ فکر می کنی بهونه هات-

ا قابل باورم هستچون منطقیه الزام ! 

 لب هایم را بهم فشردم. ضربان قلبم شدت گرفت. مگر چیز



 دیگری جز بهانه داشتم که تحویلش دهم؟ انگار تصمیمش را

گرفته بود... شمشیر را از رو بسته بود. ساده بودم که فکر 

 می

 کردم می توانم به عیادتش بروم و نظرش را عوض کنم... او

 !قضاوتش را کرده بود

گوشی موبایل مهدی را کنار گوشی موبایلم گذاشت و حسام  

 نگاه
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 بی حالتش را به کیارش داد... کیارشی که هنوز دستش را

 پایین

 نینداخته و چشم هایش را باز نکرده بود. بعد از گذشت چند

لحظه، انگار به خودش آمد. بی آن که سرش را بلند کند 

 :گفت

- گه چیزی پیدا نکردی گوشی خانوم امانی و چاقوش رو بده ا

 به

 !من

 حسام چاقو و دو گوشی موبایل را برداشت و به سمت کیارش

 :رفت. پشت سرش متوقف شد و گفت

 !دو تا گوشی داره-

 لحظه ای سکوت برقرار شد... و بعد کیارش دستش را پایین

ا توی انداخت. پلک هایش را به کندی باز کرد. اخم هایش ر



 هم

 کشید و خواست به سمت حسام بچرخد که صورتش از درد

 توی

 هم رفت. حسام دستش را به سرعت جلو برد و چاقو را دست

کیارش داد. کیارش که از چرخیدن منصرف شده بود نگاهی 

 به
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آن انداخت. همان طور که یکی از چاقوهای تاشو را بیرون 

 می

شید با لحنی تمسخرآمیز گفتک : 

 خیلی زمان بره... باید از قبل آماده ش کنی. دفعه ی بعد یه-

 !چیز به درد بخور توی کیفت بذار

 و بعد... سرش باال آمد و نگاه تیره و تارش را مستقیم به من

 .داد

نگاهش انگار اشعه ی ایکس داشت... احساس می کردم از 

 سد

ذهنم نفوذ می کند. پوزخندی زدبدنم می گذرد و به راحتی به   

 :و با آن صدای خشدارش گفت

 !که البته... دفعه ی بعدی در کار نیست-

 نفسی عمیق کشیدم... دست هایم را این بار مشت کردم تا

 بتوانم



 جلوی لرزش بدنم را بگیرم. کیارش دستش را برای گرفتن

 گوشی

 :ها دراز کرد. رو به حسام گفت
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 !می تونی بری-

 حسام نگاهی نامطمئن حواله ی من و کیارش کرد و بعد... با

 گام

 .هایی بلند از اتاق بیرون زد

کیارش گوشی موبایلم را در دست چرخاند. با بی عالقگی آن 

 را

 روی پایش انداخت... چرا که احتماال از ذهنش گذشته بود که

ی نبرده بود و تا به گوشی دومی دارم که او به وجودش پ

 امروز

 !کارهایم را به وسیله ی آن پیش برده ام

 گوشی مهدی را در دستش چرخاند. با دیدن قاب پشت گلس

 گوشی اخمی کرد. دستم را دور گلویم حلقه کردم... محض

 !احتیاط... چرا که کم مانده بود قلبم از دهانم بیرون بزند

نای گوشی آن راکیارش که ظاهرا با نگاه کردن به قاب آش  

 :شناخته بود، با صدایی ضعیف گفت

 . ...این گوشیه-

 سری به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم و حرفش را تکمیل
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 :کردم

 !گوشی مهدی ه-

 کیارش نگاهی طوالنی بهم کرد... به منی که دیگر اصرار

 نداشتم

ا بهم می فشردم، پلکم میخونسرد به نظر برسم. لب هایم ر  

 پرید

 و دستم را به گلویم بند کرده بودم. انگشت بلند کیارش را

 دیدم

 که برای روشن کردن گوشی حرکت کرد. بی اختیار قدمی به

 سمتش برداشتم. دستم را برای متوقف کردنش بلند کردم و

 :سریع گفتم

 !نه نه نه! روشنش نکن! روشنش کنی پاک می شه-

یز کیارش به سمتم نشانه رفت و سر جایم متوقفنگاه تند و ت  

 :شدم. با صدایی ضعیف گفتم

 حداقل... اگه می خوای روشنش کنی یه کاری کن که آفالین-
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 .باشه... سیمکارتش رو دربیار

 :کیارش بی توجه به حرفم با لحنی تهدیدآمیز گفت

- سر جات بمونبه من نزدیک نشو! فهمیدی؟  ! 

 و یکی از چاقوهای تاشو را بیرون کشید. حاضر و آماده در



 دستش

 .نگه داشت و نگاه تیره و تارش را مستقیم به من داد

 دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم. قدمی به سمت عقب

 برداشتم. با آن موهای شلوغ و چشم های تیره و براق ظاهر

وِد جنتلمن و اتو کشیده اشعجیبی پیدا کرده بود. شبیه خ  

نبود... شبیه مردی بود که شب ها دور از چشم خانواده اش 

 در

 رینگ می جنگید، شبیه به مردی که هرگز ندیده بودم اما

 زمانی

درون او نفس می کشید، آهسته رنگ می باخت و حاال... آن 

 جا

 بود... روی آن مبل مشکی چرم... در هم شکسته اما آماده ی

 . ...حمله
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 .آب دهانم را باری دیگر به گلوی خشک شده ام فرستادم

 چاقویی

 :را که برایم آماده کرده بود نادیده گرفتم و با لحنی مالیم گفتم

 می خواستم بیام دیدنت و باهات حرف بزنم... باید خیلی زود-

هست کهاین مسئله رو به گوشت می رسوندم. یه چیزهایی   

 باید

 .بدونی



 :لبخندی تلخ روی لبش نشست و گفت

 . ...یه معامله ی دیگه-

 ...لحنش باعث شد زبانم بریده شود. مکثی کردم و بعد

روبدوشامبر را از روی شانه اش برداشت. گوشی ها و چاقو 

 را در

 جیبش جا داد. دست هایش را به دسته های مبل گرفت. به

بدوشامبر را روی پشتی مبلسختی روی پاهایش ایستاد. رو  

 انداخت و آهسته و آرام کمرش را صاف کرد... قفسه ی سینه

 اش
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به شدت باال و پایین می رفت... انگار صاف کردن کمرش 

 انرژی

 .زیادی ازش می گرفت

 حیرت زده نگاهم .

د گفترا به صورتش دادم. کیارش که رد نگاهم را گرفته بو : 

 منظره ی خوشایندی نیست، مگه نه؟-

 نمی دانستم باید چه جوابی بدهم. کیارش انگشتش را آهسته

 باال آورد... اشاره ای به چند جای بخیه پایین تر از قفسه ی

 سینه

 :اش کرد و گفت

 این چیز وحشتناکیه که آدم درس های زندگیش رو با دیدن-



 .زخم های تنش به خودش یادآوری کنه

شتش یک بار دیگر به حرکت درآمد. از روی قفسه ی انگ

 سینه

اش حرکت کرد و به سمت دستش رفت... رد بلند و باالی 

 بخیه

 :روی دست چپش را با انگشتش لمس کرد. گفت
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 اشتباه های زیادی کردم... درس های زیادی گرفتم. هیچ-

 کدوم

نداخت... به جز یکی... یکی کهاز زخم ها منو از پا ن ... . 

 :آهسته زمزمه کرد

 . ...علیلم کرد-

 مانتویم را دور تنم پیچیدم... حس می کردم سردم شده... مور

 مور شده بودم. نگاهم را از زخم هایش گرفتم. سرم را پایین

 :انداختم و گفتم

 تو علیل نیستی... یه آدم علیل نمی تونه دست خالی سه نفر-

 رو

شه حریف ! 

 :با لحنی کوبنده گفت

 تو منو ندیده بودی... نمی دونی من کی بودم... برای همین-

 !درکش نمی کنی
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 سرم را باال گرفتم. نگاهم را مستقیم به چشم هایش دادم و

 :گفتم

نه کیارش... ندیدم... و از این بابت اصال متاسف نیستم. تو -

 می

ز من خشونت بیزارم. ، از درگیری متنفرمدونی ا ... 

 مثل آدمای دیگه نیستم که بتونم با دیدن درگیر شدن دو نفر

 به

 هیجان بیام، براشون کف بزنم و هورا بکشم. تو کسی رو که

 بودی

 .می پرستی... اما من خوشحالم که اون طور باهات آشنا نشدم

و بهمن نمی تونم به کسی که به دیگرون آسیب می زنه   

 دیگرون

 اجازه می ده که در ازای پول، شهرت و هیجان بهش آسیب

 بزنن

 احترام بذارم اما تو االن پیش من احترام داری و امیدوارم

 حفظش
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 کنی. تو از نظر من یه مهندس خالق و توانمندی... نرم

 افزارهایی

زه... تو کسی هستیکه طراحی می کنی از نظرم تحسین آمی  



 که

 شغلی که به امان خدا رها شده بود رو برداشتی، ازش یه

 امپراطوری ساختی. کاری که شرافتمندانه نبود رو به

 شرافتمندانه ترین شکل ممکن مدیریت کردی و تمام این ها از

 نظر تو به طرز عجیبی پوچه... مگه نه؟

م... چرانگاهم کرد. نمی دانم چرا به نفس نفس افتاده بود  

 صدایم

بی اختیار باال رفته بود اما متوقف نشدم... اجازه ندادم مکثم 

 به

 :درازا بکشد

 تو آدم زمین خورده ای بودی... مثل خیلی از ما در شرایط-

مختلفی توی زندگی مون... اما از جات بلند شدی. کار دیگه 

 ای
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ون کار عالی هستی... طوری که رو شروع کردی و توی ا

 هر

 کسی

 تحت تاثیر قرار می گیره. دیگه هیچکس، مطلقا اون مرد

 شکست

خورده رو توی وجودت نمی بینه... به جز خودت! تو به 

 خودت



 می گی علیل... اما اونا مردی رو تو وجودت می بینن که بی

اسلحه نمی شه باهاش رو به رو شد. کی اگه جای تو بود از 

 این

خمصه جون سالم به در می برد؟ کدوم یکی از ماهایی کهم  

 پشت

 کامپیوترهامون برای خودمون کسی هستیم می تونستیم اون

کارو بکنیم؟ من؟ امین؟ فرنام؟ تصورش رو بکن که فرنام 

 کسی

بود که باید پا به فرار می ذاشت و تو کسی بودی که برای 

 اون

شه؟ می آدم می فرستادی. می تونست باهاشون درگیر 

 تونست

 زنده بمونه؟

 :کیارش زمزمه کرد
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 این فرق ماست خانوم امانی... که من برای کسی آدم نمی-

 . ...فرستم

 حاال او بود که سرش را پایین می انداخت... که نگاهم نمی

 ...کرد

 در سکوت آهسته به سمت مبل رفت. دست هایش را روی

 پشتی



ستون کرد و باری دیگر نگاهش را به منظره ی پیش مبل  

 رویش

 :داد. بی توجه به تهدیدش گامی به سمتش برداشتم و گفتم

 آره... حق با توا..ِ. من نمی شناختمت و از این بابت متاسف-

 نیستم اما االن می شناسمت و قبولت دارم. توی زندگی هر

 کسی

آدم سابق باشهممکنه شرایطی پیش بیاد که دیگه نتونه اون  ... 

 اما قطعا حق انتخاب داره که از اون به بعد کی باشه... یه آدم

 درهم شکسته... یا یه آدم موفق اما به شکلی دیگه. من نگاهت
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 ...می کنم و کسی رو می بینم که دومی رو انتخاب کرده

 مطمئنم

همین رو می بینه هر کس دیگه ای با فهمیدن داستانت . 

 چیزی

 که برام ناخوشاینده اون زخم ها نیست... چیزی که برام

 ناخوشاینده اینه که اونا تالش کردن نابودت کنن، موفق نشدن

اما تو کارشون رو ادامه دادی... اونا یه زخم روی دستت 

 کاشتن

و تو باقی تنت رو تقدیم شون کردی... یه گلوله روی شونه 

 ...ت

وی پشتت... تو از خودت و بدنت دست کشیدیزخم چاقو ر . 



دست به خود ویرانگری زدی... و این برای مردی با جایگاه 

 تو، با

 . ...دستاوردهای تو تاسف برانگیزه

 حاال من بودم که لبخندی تلخ به او می زدم. رویم را از او که

 سر

 جایش خشک شده بود، نگاه از منظره ی پیش رویش نمی

 گرفت
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برگرداندم. به سمت تختش رفتم. وسایلم را از روی تخت 

 جمع

کردم و به درون کیف برگرداندم. می توانست گوشی موبایلم 

 را

داشته باشد، آن را زیر و رو کند... می توانست گوشی مهدی 

 را

 خودش بگردد و حقیقت ماجرا را کشف کند. صدایش متوقفم

 :کرد

- بگو با چی معامله ش کردی فقط بهم . 

 سر جایم خشک شدم. آهسته و آرام به سمتم چرخید. پشتش

به آفتاب بود... نور از دیوار می گذشت، نگاه تیره و تارش 

 را در

خود حل می کرد و از آن جا به سختی صورتش را می 



 ...دیدم

 :اما صدای شکسته و سردش به وضوح به گوش می رسید

- عامله کردی؟گذشته ی منو با چی م  

 دهانم انگار خشک شد. باید ذهنم را بهم می ریختم و جوابی

 پیدا

 می کردم... بعید می دانستم با آن دهان خشک شده بتوانی

کالمی به زبان بیاورم. برای اولین بار حسرت می خوردم که 

 چرا
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.. ای کاش بهایآن قدر راحت به گذشته ی او پی برده بودم.  

 سنگینی بابتش داده بودم که با به زبان آوردنش دست از سرم

بردارد... اما من چیزی به فرنام نداده بودم... یک مشت فایل 

 به

 درد نخور... فرنام در واقع گذشته ی کیارش را دو دستی

 تقدیمم

 !کرده بود

 :آهی کشیدم و به ناچار گفتم

 . ...جوابش بیشتر ناراحتت می کنه-

 :با همان لحن سرد گفت

 !امتحانم کن-

 پلک هایم را بهم فشردم. نفسی عمیق کشیدم و بی آن که



 چشم

 :هایم را باز کنم گفتم

قرار شد در ازاش یه سری اطالعات به فرنام بدم که تو -

 ظاهرا

داری... در مورد خود فرنام! زمانی که گوشیت رو هک 

 کردم
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 اطالعات خیلی زیاد بود و فرصت کم. فرنام گفت اطالعات

جدیدتر رو بردارم. بعد هم که اطالعات از لپ تاپم پاک شد. 

 به

 .فرنام گفتم شاید بتونم اطالعاتی رو که برداشتیم بازیابی کنم

 :کیارش وسط حرفم پرید و با لحنی خشک و جدی گفت

 .قابل بازیابی نیست-

و گفتمسرم را پایین انداختم  : 

 می دونم... یه جورایی همون موقع هم می دونستم که ممکنه-

 این اتفاق بیفته. پس مجبور شدم یه سری فایل جعل کنم و

 ارجاع دادم به فایل های قدیمی تر. بهش گفتم که تو گفتی

اطالعات جدید رو بردارم اما ظاهرا اطالعاتت قدیمی بوده و 

 ما

یم. گفتم شاید فایل ها اون روز از گوشی کیارش برش نداشت

 رو



 به این صورت مدیریت کنی که همه ی اطالعات توی یه فایل

 نباشه و بین چند فایل تقسیم شده باشه تا با لو رفتن یه سری

 .از فایل ها تمام اطالعات فاش نشه

 :با همان لحن سرد گفت
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- دیپس هیچی... با هیچی معامله ش نکر ... . 

 باز هم آه کشیدم. سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم. قدمی به

 سمتم برداشت. بند کیفم را دو دستی گرفتم. حالت آماده باش

به خودم گرفتم... که اگر فاصله یمان را به صفر رساند به 

 سمت

در شلیک شوم. لحنش عوض شده بود... رنگ و بوی تهدید 

 به

 :خودش گرفته بود

- هرچی الزم بود رو فهمیدی... مفت معامله شخیلی راحت   

 کردی... گذاشت بدون اینکه درست و حسابی معامله کنی در

بری، دور و بر من بچرخی، از من چیزهایی که می دونی 

 رو

 . ...مخفی کنی و به ریشم بخندی

 گامی کوتاه به سمتم برداشت و با حالتی معذب سر جایم جا به

یدم و گفتمجا شدم. صورتم را توی هم کش : 

 چی داری می گی؟ من هیچ وقت چیز خنده داری تو گذشته-



 .ی تو ندیدم... اتفاقا خیلی هم متاثرم کرد
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 انگشت اشاره ای به سمتم نشانه رفت و صدای فریادش بلند

 :شد

 !ترحم خرجم کردی؟ دستت درد نکنه... لطف کردی-

ردم. گامی به سمت در برداشتم. آماده یلب هایم را بهم فش  

رفتن که نه، آماده ی دررفتن بودم! آب دهانم را به زحمت 

 فرو

 :دادم و گفتم

 ترحم من زنده نگهت داشت، متوجهی؟-

 آن قدر بهم نزدیک شده بود که دیگر نور آفتاب صورتش را

 تیره

 و تار نمی کرد. به وضوح می دیدم که ابروهایش در هم گره

صورتش توی هم رفته و از چشم هایش خون می  خورده،

 .بارد

سخت بود جا نزنم... موضعم را حفظ کنم و سر جایم به 

 خودم

 نلرزم. پس قدمی دیگر به سمت در برداشتم که یک بار دیگر

 :صدایش بلند شد

 سر جات بمون! حرفام تموم نشده! تا وقتی حرفام تموم نشده-
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 !حق نداری بری! فکر نکن برام کاری داره جلوت رو بگیرم

 :دست هایم را برای متوقف کردنش باال بردم و گفتم

 !خودت گفتی بهت نزدیک نشم-

 این حرفم بیشتر عصبانیش کرد. گامی بلند به سمتم برداشت

... 

اگر حمله می کرد بعید بود که بتوانم بگریزم... با این حال 

 سر

د. فکش را بهم سابید و گفتجایش متوقف ش : 

با من هم جوابی نکن! بازی راه ننداز که اصال هم بازی -

 خوبی

 !نیستم

ظاهرا چاقو عالوه بر عضالت پشتش شعور و منطقش را هم 

 از

 :هم پاشیده بود. چاره ای نبود جز این که من کوتاه بیایم

 !منظور بدی از اون حرفم نداشتم. ترحم لغت تو بود، نه من-

 فقط

خواستم بگم که این ماجرا روم اثر گذاشت. همین اثر باعث 

 شد
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 .اون شب بتونم خودمو جمع و جور کنم... بتونم کمکی کنم

 وقتی



 فهمیدم اصل ماجرا چیه کم کم متوجه حساسیتت نسبت به

 این

 قضیه شدم. فهمیدم کار اشتباهی کردم و متاسفانه هیچ راهی

وجود نداشت که در موردش باهات صحبت کنم. این طور 

 نبود

 . ...که نخوام... دنبال یه فرصت بودم اما

 :صدایش را پایین آورد و گفت

 . ...من و تو این همه با هم تنها بودیم-

 :شانه باال انداختم و مستاصل نگاهش کردم. گفتم

نشد... هیچ وقت انگار برای صحبت کردن در موردش -

 مناسب

نبود. می خواستم اصال خودت در موردش حرف بزنی اما 

 جوابم

 رو داده بودی. گفته بودی دونستن گذشته ی تو بهایی داره که

 .من نمی تونم بپردازم

 ...پلک هایش را بهم فشرد. سری به نشانه ی تاسف تکان داد
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 :ادامه دادم

- ن من؟ اون چیزی که باهاشچی اذیتت می کنه؟ دونست  

 معامله

 ش کردم؟ ترجیح می دادی بهای زیادی بابتش داده باشم؟



 ...مثال

 با جونم معامله ش کرده باشم؟ این طوری راضی می شدی؟

سرش را پایین انداخت. گامی به سمتش برداشتم. یک بار 

 دیگر

 آن خطوط آشنا را روی پیشانی اش می دیدم. دوست داشتم

که  سرش داد بزنم  یا "شورش دراومده "

 .اما سر جایم متوقف شدم"داری زیادی بزرگش می کنی"

 دست

 :هایم را به هم قالب کردم. در عوض گفتم

 معذرت می خوام که اون چیزی که آزارت می ده ارزشش -

 برای

خودت بیشتر از فرنام بوده. فکر می کنم مشکل این بوده که 

 تو

ی مختلف کار کردی، برای مدتی طوالنی با اطالعات آدما

 پیش
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 خودت روشون قیمت گذاشتی... و هیچ وقت، هیچ چیزی رو

 .ندیدی که با درد خودت برابری کنه

 :سرش باال آمد. نگاه خسته اش را به چشم هایم دوخت و گفت

 چیزی هست که برابری کنه؟-

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و گفتم



- سی درد خودش براش بزرگتره... چون چیزیه که هر ک

 شخصا

 تجربه ش کرده. هرچه قدر هم وانمود کنیم که همدیگه رو

 درک

 می کنیم بی فایده ست... اگه خودمون تجربه ش نکرده باشیم

 امکان نداره درک درستی هم ازش داشته باشیم. شاید برای

 همین این طوری حس می کنی... سیستم ارزش گذاری تو که

 گلداستاندارد نیست. مثال تو دستت رو از دست دادی، زندگیت

رو... دوست من جونش رو از دست داد! این فرصت رو پیدا 

 نکرد

که مثل تو یه زندگی دیگه برای خودش بسازه... و این از 

 نظرت
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 !مفت خدا هم نمی ارزید

فتبا بداخالقی وسط حرفم پرید و گ : 

 .این دو تا مسئله اصال قابل مقایسه نیستن-

 :بی توجه به حرفش با صدایی بلندتر ادامه دادم

از نظرت مسائل پیش پا افتاده ی یه مشت نوجوون احمق -

 .بود

 !راست می گی... برابری نمی کنه... خیلی خیلی بزرگ تره

 :او هم صدایش را باال برد و گفت



- و پوچ کف دستش می آدمی رو که جونش رو برای هیچ 

 گیره

 و خودشو توی دریا غرق می کنه با من مقایسه می کنی؟

 :با عصبانیت گفتم

 تو هم جونت رو کف دستت می گرفتی... نه برای این که از-

 چیزی درد می کشیدی که کسی نمی دونست، که کسی نمی

تونست براش کاری کنه... برای اینکه با خونت بازی کنی... 

 که

بندی و تفریح یه مشت پولدار مفت خور بشیسوژه ی شرط  . 

 چشم های کیارش چنان تیره و تار شد که بی اختیار خودم را
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 عقب کشیدم. با خودم فکر کردم همین لحظه ست که دستش

 باال می آید و محکم در گوشم می زند... اما دستش را مشت

 .کرد

ن داد. نگاهی تهدیدآمیز بهم کرد و بانفسش را با خشم بیرو  

 :صدایی که دورگه شده بود گفت

 . ...شراره-

 :با همان صدای دورگه گفت

 بعد از این که پشت سر من با فرنام معامله کردی... مفت-

 گذشته

 ی منو خریدی شعور اینو داشته باش که توی صورتم مسخره



 !نکنی

 :سرم را باال گرفتم و با صدایی لرزان گفتم

تو هم بعد از این که به خاطر اطالعاتت از فرنام برای -

 خودم

 دشمن ساختم، برای حفظ دست سالمت خطر کردم و برای
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 نجات جون تویی که به خونم تشنه بودی خودمو به آب و

 آتیش

 .زدم شعور اینو داشته باش که باهام چطوری رفتار کنی

لب هایش را بهم فشرد. قدمی به سمت مکثی کرد...  

 عقب برداشتم. خنده ای عصبی سر دادم اما صدایم بی اختیار

 در

 :گلویم شکست

 درک می کنم که چرا فهمیدن من این قدر برات گرون تموم-

 شده... چون این کاریه که خودت می کنی، مگه نه؟ اطالعات

 رو

مفت به دست می یاری و می فروشی... به قول خودت 

 اطالعات

می گرده و می گرده و خودش پیدات می کنه. این طور 

 نیست

که بابتش خیلی به خودت زحمتی بدی. آدما از این که زهر 



 کار

 خودشون رو بچشن متنفرن و معموال اون چیزی که براشون
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 تحمل ناپذیره دقیقا اون کاریه که خودشون با دیگرون می

نکن . 

 این چیزیه که داره دیوونه ت می کنه... ازت یه آدم بی منطق

 . ...ساخته... این که زهر کار خودت رو چشیدی

 :دست هایم را از هم باز کردم و گفتم

 من و تو بی حسابیم کیارش... تو دنبال گذشته ی من رفتی و-

 من دنبال گذشته ی تو... تو برای پیدا کردن حقیقت به خودت

ی و من گذشته ی تو رو مفت خریدم. برای آدمیزحمت نداد  

که مثل تو زندگی می کنه، یه روز توی رینگ با جونش 

 بازی

 می

 کنه، یه روز یه گلوله توی شونه ش می شینه و روز دیگه

 مجبور

 می شه با یه مشت مزدور مسلح دست به یقه شه درد چیزی

م،مثل از دست دادن دستته... برای من که یه جوجه دانشجوا  

 یه
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 زندگی عادی دارم و یه آدم معمولی ام درد کم کاری و کاستی



های خودمه، حرفایی که زدم و حرفایی که شنیدم... تاثیریه 

 که

روی زندگی دیگرون گذاشتم... رنج من و تو قابل قیاس 

 نیست

 .چون زندگی مون شبیه هم نیست

ر انگشت هایش را به پلک هایشسکوت کرد. یک بار دیگ  

 .فشرد

 دستش می لرزید. خواستم بهش بگویم که بنشیند... سر پا

 نماند

و این فشار را به کمرش وارد نکند اما نمی خواستم ضعفش 

 را

 به

 رویش بیاورم. بعد از چند دقیقه به سمت مبل برگشت. آرام و

 .آهسته خم شد و دست هایش را روی پشتی مبل ستون کرد

ی به سمتش برداشتم و گفتمگام : 

 اومدم در مورد مهدی بهت چیزی بگم... تا دیر نشده کاری-

 .کنم
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 نمی دونستم به کی می تونم اعتماد کنم. پس فکر کردم بی

 واسطه با خودت حرف بزنم... اگه نه فکر نمی کنم نیازی به

 .معامله داشته باشم



گرفتم. دست هایم را مشت کردم و ادامه دادم سرم را باال : 

من بهت بدهکار نیستم که چیزی رو در ازاش بدم. از نظر -

 من

 بی حسابیم... حتی... می شه گفت که... تو به من یه بدهی

 خیلی

بزرگ داری. دلم نمی خواست این جمله رو به زبون بیارم 

 اما

ی ندارم حاال که متوجه ش نیستی چاره ای ندارم... چاره ا

 جز

این که بگم من جونت رو نجات دادم. من اگه نبودم تو 

 . ...اینجا

 :وسط حرفم پرید و گفت

من اجازه نمی دم کسی بهم پشت کنه و راست راست -

 ...بگرده

 شراره... اگه جونم رو نجات نداده بودی االن جات پیش الناز

 !بود
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االن اینجا وایستادی اینه که خیلی خوب می تنها دلیلی که  

 فهمم

 !چی کار کردی

قلبم در سینه فرو ریخت. احساس کردم یک بار دیگر مور 



 مور

می شوم. نگاه از او که روبدوشامبرش را برمی داشت 

 نگرفتم. با

 :لحنی تمسخرآمیز ادامه داد

با این تفاوت که تو طعمه نبودی... پس برات فایلی هم -

 ساخته

ی شد... هیچ هکر از خدا بی خبری فایلی ازت پیدا نمی نم

 کرد

 و هیچ وقت به گوش هیچکس نمی رسید که چه بالیی سرت

 .اومده

 بی اختیار نگاهم باال آمد... یک بار دیگر نور خورشید روی

 صورتش افتاده بود... سیاهی نگاهش را می شست... از چشم

 های

هسته گفتسیاهش نگاهی قهوه ای رنگ می ساخت... آ : 
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 امیدوارم هیچ وقت این حس بهت دست نده... هیچ وقت-

 تجربه

 ش نکنی... که جونت رو مدیون کسی باشی که بهت نامردی

 . ...کرده

 مجبور شدم سرم را پایین بیندازم. حتی دلم نمی خواست پیش

ه نگاهش خودم اعتراف کنم که چه نگاه نافذی دارد... ک



 چطور

 از

 سد خشم، عصبانیت و رنج رد می شود و دل آدم را نرم می

 .کند

 لحظه ای مکث کردم. سری برای تایید تصمیمم تکان دادم و

 :گفتم

 اگه این چیزیه که اذیتت می کنه... می خوام بدونی چیزی به-

من بدهکار نیستی. این کارو کمی تا حدودی برای خودم 

 .کردم

م کرد... من نتونستم دوستم رو نجات بدممنو این کار آرو ... 
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 کوتاهی کردم... اما تونستم برای تو کاری کنم. باعث شد بعد

 .چندین و چند سال دلم با خودم صاف شه

 :سرش را روی شانه کج کرد. آهسته گفت

 ماجرای دوستت که می گی پیگیرش نشدم چی بود؟-

توی هم کشیدم. قدمی به سمت عقب برداشتم وصورتم را   

 :گفتم

 . ...ولش کن... تموم شد و رفت-

 نگاهش را با جدیت به چشم هایم .

 :دوخت و گفت

 گذشته ی من در قبال گذشته ی تو... مگه این حرفی نبود که-



 زدی؟

 :سرش را باال گرفت. آمرانه گفت

 !پس بگو-

نم تا از زیر بار مکثی طوالنی کردم. سعی کردم راهی پیدا ک

 این

کار شانه خالی کنم اما زبانم بی اراده به کار افتاد و حیرت 

 زده
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 :گفتم

 .تا حاال در موردش با کسی حرف نزدم-

 :پوزخندی زد و گفت

 .ماهیت راز همینه... که در موردش با کسی صحبتی نشه-

 :اخم کردم.. به سردی گفتم

- ی تو که کاری نداره... می تونی خیلی سریع تمامش روبرا  

 .بفهمی. الزم نیست من چیزی رو برات تعریف کنم

 یک بار دیگر سرش را روی شانه کج و چشم هایش را تنگ

 .کرد

 :با زیرکی گفت

دوست نداری در موردش حرف بزنی یا... نمی خوای که -

 اصل

 ماجرا رو بدونم؟



ستم در موردش حرف به چشم هایش زل زدم. نمی خوا

 ...بزنم

کالمی در این زمینه به زبان بیاورم و باعث شوم خاطرات 

 آن

دوران در سرم تکرار شود. بی آن که جوابش را بدهم با 

 صدایی
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 :ضعیف گفتم

هیچ وقت پیش خودم تصور هم نکرده بودم که تو کسی -

 باشی

حرفا رو می شنوی... همیشه فکر می که برای اولین بار این  

 کردم

باالخره وقتی بتونم با خودم کنار بیام و در موردش حرف 

 بزنم

 .راحیل می شه اولین شنونده م

 نگاهم را .

 :به زمین دوختم و گفتم

صحبت مون ممکنه طوالنی شه... چون که... شما نه از -

 من و

.. باید خانواده م خیلی می دونی و نه از دوستم و شرایطش.

 کلی



 . ...مقدمه چید و یه جورایی از حوصله خارجه

 تکیه به مبل داد. دست به سینه ایستاد و آن لبخند شیطنت

آمیز آشنایش روی لب هایش جا خوش کرد. یک بار دیگر 

 انگار

 روح کیارش سابق به وجودش دمیده شد... شد آن مردی که
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، درد نمی کشید و از دست من عصبی و ناراحتزخمی نبود  

 .نبود

 :گفت

 از حوصله ی کی؟ من یا شما؟ فکر می کنم وضعیت طوری-

 !باشه که هر دومون یه کم وقت برای تلف کردن داشته باشیم

 !شرکت که تعطیله و شما اینجایی... منم که می بینی

و دست هایش را از هم باز کرد و شانه ای باال انداخت. 

رتشصو  

 توی هم رفت و بعد به کندی دستش را پایین انداخت. در دل

 صبر کردم تا آثار درد آهسته و . "خودتو ناقص نکنی"گفتم 

 آرام

 :از صورتش محو شود. بعد سری تکان دادم و گفتم

 . ...خب راستش-

 دستی به پیشانی ام کشیدم. خدای من! هیچ وقت در زندگی ام

انستم باید از کجا شروع کنمتا این حد معذب نبودم. نمی د . 
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 داستانی بود که همیشه می دانستم یک روز باید تعریفش

 ...کنم

 سال ها برای ردیف کردن کلماتش پشت هم وقت داشتم و

 حاال

 ...می فهمیدم که انگار همیشه آن را پشت گوش انداخته بودم

م شروع به صحبت کنم میهر لحظه ای که تصمیم می گرفت  

دیدم که نه... باید به عقب برگردم و چیزهای دیگری را هم 

 در

 گذشته ام برایش بگویم. کیارش که متوجه شده بود به کمکم

 :آمد و گفت

 ...اون دوستت که توی تراس دیدم... اسمش چی بود؟ آهان-

 پریسا. چند ساله دوستین؟

م نفسی راحتمن که نقطه ای برای شروع پیدا کرده بود  

 کشیدم

 :و گفتم
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 دوستای دوران مدرسه ایم... من، ریحانه و پریسا خیلی سال-

 بود

که همدیگه رو می شناختیم. چون خانواده های هر سه 

 نفرمون



 تحصیالت اولویت شون بود همیشه بهترین مدرسه ی ممکن

تهران نیست که پر ازثبت نام مون می کردن. طرف ما مثل   

 مدرسه های درجه یک باشه. اگه کسی بخواد جای خوبی

 مدرسه

 بره مشخصه باید کدوم مدرسه رو انتخاب و برای قبولیش

 تالش

 کنه. برای همین هم هم مدرسه ای بودیم. گاهی همکالسی

 بودیم، گاهی نبودیم... یه دوره ای حتی بغل دستی بودیم و

 روی

ز سال اول دبیرستان صمیمی تریه نیمکت می شستیم. ا  

 .شدیم

 :کیارش گفت

 اما دیگه دوست نیستین، درسته؟-
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 :سری تکان دادم و گفتم

اون با من دوسته... من دلم نمی خواد دور و بر دوستای -

 اون

دوره م باشم. یه زمانی ترجیح دادم از همه فاصله بگیرم و 

 هیچ

ن نشدموقت پشیمو . 

 :با لحنی کمابیش تمسخرآمیز گفت



 چون دوستت خودکشی کرده و تو رو این موضوع به هم-

 !ریخته

 شانه باال انداختم و چیزی نگفتم. لحن صحبت کردنش

 آزاردهنده

بود. نگاهی عصبی حواله اش کردم. نمی دانم این طور 

 صحبت

 می کرد چون موضوع به نظرش مسخره بود یا می خواست

 انتقام

 حرفی را که در مورد گذشته اش زدم بگیرد؟ معتقد بود من

 مسخره اش کردم و حاال می خواست با روشی مشابه انتقام

 !بگیرد؟ در این صورت کامال موفق شده بود
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 :گفتم

در مورد خانواده م قبال صحبت کردیم... در مورد شغل -

 پدرم و

. اما این فرصت پیش نیومد که بگم خانواده این طور چیزها..

 ی

 سخت گیری دارم. نه در مورد رفت و آمدهام، نه در مورد

 مسائل

اجتماعی... اصال... ولی به شدت در زمینه ی تحصیلی و 

 کاری



 سخت گیر و ایده آل گران. در زمینه درس و تحصیل اصال

 شوخی

د داریم ندارن. توی فامیل پدری و مادریم نمونه ی موفق زیا

 ...و

 :کیارش حرفم را کامل کرد

 .مرتب مقایسه ت می کنن-

 لبخندی زدم و سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم. کیارش با

 :سر اشاره ای به در اتاقش کرد و گفت

 .من و شما ظاهرا اشتراکاتی هم داریم-

 :نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. گفتم
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 . ...خب پس... شما رو هم زیاد مقایسه می کنن-

 کیارش روی دسته ی مبل نشست. دستی به پیشانی اش

 کشید

 :و گفت

 می کردن! بعد از این که شرکت رو تاسیس کردم و کارم-

 گرفت

 بردم! حاال فقط تشویقم می کنن که بلندنظر باشم و به بقیه

 هم

 .کمک کنم

ا کرد و گفتاشاره ای به یکی از پاتختی ه : 



 . ...می تونی قرصم رو-

بعد تالش کرد از جایش بلند شود. صورتش توی هم رفت و 

 به

 :سرعت گفت

 . ...ولش کن... خودم-

 با اشاره ی دست متوقفش کردم. به سمت پاتختی رفتم و
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 :پرسیدم

 کدومه؟-

شود... ترحممی دانستم دوست ندارد کسی متوجه ضعفش   

 خرجش کند! پس به سمتش چرخیدم و با لبخندی تصنعی و

 :لحنی شیطنت آمیز گفتم

 !نترس! مسمومت نمی کنم-

 مسکن و لیوانی آب برداشتم. به سمتش رفتم و خواستم بگویم

که به موقع جلوی خودم را گرفتم. او  "باید استراحت کنی"

 در

رد می وضعیتی نبود که متوجه منظورم شود. فکر می ک

 خواهم

 فرار کنم و من نباید اجازه می دادم که پی به حال و احوالم

 .ببرد

 .پس سعی کردم بی تابی نکنم. کیارش لیوان آب را سر کشید



 :انگار که وقفه ای در گفت گویمان نیفتاده باشد گفت

 . ...پس االن خیلی بهت افتخار می کنن-
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ار خندیدم... سری به نشانه ی تاسف تکان دادمبی اختی . 

 خواستم

 چیزی بگویم که باز هم به خنده افتادم. لب هایم را به دندان

 گرفتم و مکثی کردم اما وقتی شروع به صحبت کردم هنوز

 خنده

 :در صدایم موج می زد

 من یه پسر دایی دارم که دانشگاه ام آی تی ارشد می خونه و-

م که نگم... در نتیجه نه... از نظرشون از دخترخاله هام ه

 خیلی

عقبم. برای من بردی وجود نداره چون از هجده سالگی 

 تصمیم

 .گرفتم کنار بکشم و زندگی خودم رو بکنم

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 برای همین خیلی به خونه تون سر نمی زنی؟-

 لب هایم بهم دوخته شد. آمار رفت و آمد من را داشت؟ اما ما

 خیلی وقت نبود که همدیگر را می شناختیم. اخمی کردم و با

 :لحنی تند گفتم
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 کی اینو گفته؟-

 :لبخندی زد و گفت

 الزم نیست عصبانی بشی... تقریبا همه این موضوع رو در-

 موردت

می دونن... از دوستات گرفته تا فرنوش. در موردت می گن 

 که

عطیالت هم تهرانی. نمی دونن به حساب خرخونیتحتی ت  

 بذارن

یا مشکل با خانواده. هنوز تصمیم شون رو در این مورد 

 .نگرفتن

 لب هایم را بهم فشردم. دوست داشتم لیوانی را که از دست

 کیارش گرفته بودم محکم به زمین بکوبم! احساس می کردم

ست با شور این رفتارهای خاله زنکی درآمده! دلم می خوا

 دست

 های مشت کرده یک نفس تا دانشگاه بروم، یقه ی هرکسی را

 که

 !"سرت به کار خودت باشه"می شناختم بگیرم و تذکر بدهم 

 :اجازه ندادم این موضوع را بیشتر پیگیر شود. گفتم
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 تو دنبال گذشته ی منی یا می خوای یه چیزهایی در مورد-

م بدونی؟ این حرفا ربطی به ماجرای ریحانه ندارهخود . 



 :کیارش نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 گذشته ت که یه چیز جدا از تو نیست... می خوام یه-

 چیزهایی

 !در مورد خودت بدونم

 سرم را از شدت تعجب چنان عقب کشیدم که مهره ی گردنم

توی  تقی صدا کرد... درد بدی در گردنم پیچید. صورتم را

 هم

 :کشیدم. گفتم

فکر می کردم قراره این صحبت هامون مشابه روزی باشه -

 که

 در

مورد فرنام و حضورش سر قرارتون با الناز حرف زدم اما 

 بیشتر

 .داره شبیه خاطره ی حس توران می شه

 کیارش آهسته خندید. دستی به گردن دردناکم کشیدم. به

ذارم که کیارش سمت پاتختی رفتم تا لیوان را سر جایش بگ

 از
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 :پشت سرم گفت

 اگه بخوام در مورد چیزی اطالعات داشته باشم برام کاری-

 نداره



 که پیداش کنم... تو این رو می دونی اما اگه بخوام یه نفر رو

بشناسم چاره ای ندارم جز این که باهاش صحبت کنم. بذارم 

 از

گذشته ش، نه از اتفاق هایی که براش خودش بگه... نه از  

 ...افتاده

 .از احساسش... از تاثیری که یه سری اتفاق ها روش گذاشته

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست. به سمتش چرخیدم و گفتم

 شبیه درس هایی می مونه که قبال بهم می دادی. فکر می-

 کردم

 مدت ها قبل به این نتیجه رسیدی که من قرار نیست همکارت

 .بشم و دست از این کارت هم برداشتی

 :نگاهی جدی بهم انداخت و گفت

نه... ما همکار هم نیستیم و هرگز نمی شیم. تو در حد و -

 اندازه
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ی همکار شدن نیستی... باید تمام حواسم رو بهت بدم. 

 احساس

نام دیگه میمی کنم اگه سر بچرخونم... ازت غافل بشم یه فر  

 شی. می شی رقیبی که یه روز ، به ناهار دعوتش

 می کردم و پا به اتاق خوابم هم گذاشته بود... و این چیزی

 نیست



 !که بتونم تحملش کنم

 :نباید لبخند می زدم... اما دست خودم نبود! آهسته گفتم

 . ...کیارش... من عالقه ای به شغل شما دو نفر ندارم-

کشید و با صدایی که ضعیف تر شده بود دستی به پیشانی اش  

 :گفت

فکر می کردم تا به حال این نتیجه رسیده باشی که آدما -

 الزاما

 کاری رو که بهش عالقه دارن انجام نمی دن، کاری رو انجام

 می

 دن که براش انگیزه دارن! چی می شه که آدم نسبتا درست

 کاری
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گوشی منو هک می کنه؟ عالقه؟نه! یه انگیزه ی مثل تو 

 !درست

 می دانستم حق با اوست. پس فقط شانه باال انداختم. در آن

 لحظه انگیزه ای نداشتم اما تصور مسیری که کیارش رفت

 دشوار

 :نبود. زیرلب گفت

 !باید حواسم بهت باشه-

 یک تای ابرویم را باال انداختم. دست به سینه در برابرش

مایستاد  



 :و گفتم

 برای همین پیگیر این ماجرا شدی و می خوای از من بیشتر-

 بدونی؟

 جوابی نداد. فقط سرش را روی شانه کج کرد. به طرز غیر

 منتظره

 :ای گفت

 .خب پس خانواده ت سخت گیر بودن-
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 :سری به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم و گفتم

 . ...آره-

صورتش یک بار دیگر از درد توی هم رفت. مجبور شد 

 باالتنه

 :اش را کمی بیشتر به سمت جلو خم کند. آهسته گفت

 خب... ارتباطش با موضوع چی بود؟-

کمی مکث کردم تا بتوانم افکارم را مرتب کنم... تصمیم 

 بگیرم

 :چطور می خواهم ماجرا را تعریف کنم. عاقبت گفتم

- ر نزدیک تر می شدیم سخت گیریهرچه قدر به سال کنکو  

شون هم بیشتر می شد. توقع داشتن همه چیز رو کنار بذارم 

 و

 چند سالی رو فقط و فقط روی کنکور تمرکز کنم. برای همین



 زندگی کردن از سال سوم دبیرستان واقعا برام سخت شده

 ...بود

 فراری شده بودم. ترجیح می دادم زیاد توی خونه وقت

 .نگذرونم
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 اون زمان بود که من به پریسا پیشنهاد کردم برای درس

 خوندن

بعد از ساعت مدرسه بریم کتابخونه. هم مورد تایید پدر و 

 مادرم

 .بود هم این که می تونستم دور از خونه یه نفس راحت بکشم

 پریسا کال دختر منعطفی بود... خودشو با هر برنامه ای که

تاش می ریختن تطبیق می داد. برای همین اکثرا پایه یدوس  

 پیشنهادهای من بود. یه تایمی رو دور هم تکلیف انجام می

 دادیم

 .و می خوندیم و بعدش چند ساعتی با هم وقت می گذروندیم

 ریحانه مثل ما نمی تونست بیاد کتابخونه... اون یه خواهر

دو تا خواهرکوچیکتر که حدودا یازده دوازده سالش بود و   

دوقلوی شش ساله داشت. مادر و پدرش هر دو کشاورز بودن 

 و

 ریحانه به عنوان فرزند ارشد خانواده مسئولیت خیلی سنگینی

داشت. هم باید به خونه و خواهراش می رسید و از طرف 



 دیگه

 پدر و مادرش برای درس خوندن و آینده ی ریحانه سختی
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کشیده بودن... هزینه ای که کرده بودن برای خانواده شون 

 توی

اون شرایط واقعا سنگین بود اما خانواده ش برخالف خانواده 

 ی

 من از نظر اجتماعی هم سخت گیر و خیلی سنتی بودن. چون

 باید کارهای خونه رو سروسامون می داد عمال براش ممکن

 نبود

ی نفس راحتی بشهکه با من و پریسا بیاد و چند ساعت . 

 نگاهی به چهره ی در هم کیارش کردم. نه آن قدر مشتاق بود

 که برای تعریف ادامه ی داستان هیجان زده ام کند و نه

 حوصله

اش سر رفته بود. آهی کشیدم و نگاهی به دور و برم کردم. 

 ای

 کاش حداقل تعارف می کرد که بنشینم! خسته شده بودم از

 بس

ه بودم. به ناچار به سمت تختخوابش رفتماین پا و آن پا کرد . 

 لبه

 ی تخت نشستم و به سمتش چرخیدم. از جایش تکان نخورده

1711 



  رقصنده با تاریکی 

 اما سرش به سمتم چرخیده بود. متوجه شدم که بی خیال این

 :قضیه نشده. پس ادامه دادم

- داین موضوع فشار روانی و استرس خیلی شدیدی بهش وار  

کرده بود... طوری که کم کم دچار افت تحصیلی می شد. 

 هرچه

 قدر که وضعیتش توی مدرسه بدتر می شد فشار خانواده ش

 هم

 بیشتر می شد که باید تالش کنی، مهندس شی، مثل ماها

 ...نشی

 خودتو نجات بدی، پیشرفت کنی، روی پای خودت باشی و از

ه داری از این جور حرفا... نه به خاطر کار خونه و نگ

 خواهراش

 می تونست درست درس بخونه و نه نمی تونست از زیر بار

 درس

خوندن شونه خالی کنه. از طرف دیگه اوایل من و پریسا 

 خیلی

 منضبط می رفتیم کتابخونه، تا آخر ساعت می موندیم و یه

 راست
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عوض شد... تو این برمی گشتیم خونه اما کم کم برنامه مون  

 مایه



 ها که حاال این مغازه رو هم سر راهمون ببینیم... توی

 کتابفروشی

 یه نیم ساعتی وقت تلف کنیم... و چون هیچ وقت مشکلی پیش

نیومد یه کم شجاع تر شدیم. از کتابخونه زودتر بیرون می 

 زدیم

 و می رفتیم ساحل. توی فصل های گرم تر یه سری دکه بود

 که

و این طور چیزها می فروختن. محل خوش  چای، آش

 گذرونی

 جوونا هم بود.... قصدمون آشنایی با کسی

 .نبود اما خب خوش می گذشت و هیجان انگیز بود

پوزخندش را از همان فاصله تشخیص دادم. با لحن 

 تمسخرآمیز

 :آشنایش گفت

 . ...هنوز هم همون آدمی-

مابروهایم روی پیشانی باال پرید. با تعجب گفت : 
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 یعنی چی؟-

 :کیارش گفت

 یعنی میزان درس خون بودنت آدم رو یاد آدمای تک بعدی-

 می



 اندازه که جز درس و کتاب هیچ چیز دیگه ای نمی شناسن اما

 اهل تفریح هم هستی... اما همیشه قصدت فقط خود تفریحه نه

مین طوری بودی. آشنایی با کسی! دوره ی دانشگاه هم ه

 درس

 سرجاش، مهمونی و دورهمی سرجاش! درست می گم؟

 :اخمی کردم و گفتم

 نخیر! اصال این طور نیست! اون موقع توجیه بودم که االن-

 وقت

 این کارا نیست و اگه درست و حسابی درس نخونم مامان و

 بابام

 کله م رو می کنن و نمی خواستم حواسم پرت شه... دوره ی

 . ... دانشگاه
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 مکثی کردم. چی می گفتم؟ که دوره ی دانشگاه حواسم به

 محمد

 بود؟ که دلم پیش او بود و نمی خواستم با کس دیگری آشنا

 :شوم؟ نفسی عمیق کشیدم و قاطعانه گفتم

 !دوره ی دانشگاه اما اشتباه می کردم-

ر او هم به محمدلبخند معنی داری روی لبش نشست. پس فک  

 کشیده شده بود. برای این که فرصت تیکه انداختن یا صحبت

 :کردن در مورد محمد را ازش بگیرم گفتم



 اتفاقا من وقتی فهمیدم اسم شناسنامه ت کیارش نیست در-

موردت یه تحقیق کوچولو کردم. بخوایم حساب کنیم تو 

 خودت

م هم کم درس خون نبودی... میزانش می شه گفت از من

 بیشتر

 !بوده

 :آهسته خندید. با سر اشاره ای به ورودی اتاقش کرد و گفت

 چاره ای نداشتم. اگه نشون نمی دادم که دارم نهایت تالشم-

 رو
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 می کنم تا پسر خوب خانواده باشم نمی تونستم پشت سر

 کاری

وقتش نیست که رو که می خواستم پیش ببرم... اما... االن 

 در

مورد من حرف بزنیم. االن داریم در مورد تو حرف می 

 .زنیم

ترجیح دادم به کل حرف هایی را که یک سرش به محمد 

 وصل

 بود نادیده بگیرم. نمی توانستم هم زمان در مورد دو چیز

آزاردهنده حرف بزنم... سال های نوجوانی و عالقه ام به 

 !محمد



دادمپس داستان خودم را ادامه  : 

 خالصه اونجا بود که با چند نفر آشنا شدیم. یه اکیپ پسر-

 بودن... آشنایی مون مثل دوست ها نبود. یه

 جورایی فقط رفیق بودیم. همدیگه رو بعضی وقتا اونجا می

 ...دیدیم، چای یا آش دور هم می خوردیم و حرف می زدیم

شوخی می کردیم، دنبال هم می کردیم. خب برای من و 

 پریسا

 که نوجون بودیم این چیزها هیجان انگیز بود. هر وقت می

 دیدیمشون برای دوستامون توی مدرسه هم ماجراهامون رو

1716 

  رقصنده با تاریکی 

تعریف می کردیم. می شه گفت همه چیز از اونجا شروع 

 ...شد

 با

 ...آشنا شدن من و یکی از بچه های اون اکیپ... امیربهادر

به دندان گرفتم. با آوردن این اسم یک بار دیگر لبم را 

 ضربان

قلبم اوج گرفت. نام او برای من یک اسم ممنوعه بود... 

 اسمی

 که

 درون خودم دفن کرده بودم. با کسانی که نامش را شنیده

 بودند



 . ...رفت و آمد نمی کردم... ازش حرف نمی زدم

یبی آن که خودم متوجه باشم به زمین زل زدم و سکوت  

 طوالنی

 کردم. تنها زمانی که کیارش به آرامی از جایش بلند شد به

 خودم

 .آمدم

 سکوتی را که میان مان حاکم شده بود

 :شکست
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 ازش خوشت می اومد؟-

 پلک هایم را به هم فشردم. ای کاش بیشتر و بیشتر تحقیق

 کرده

م درآورده بود... که با یک بود... تا ته ماجرا را مثل فرنا

 اشاره ی

 من تا آخرش برود... نه آن که مجبورم کند توضیح دهم. آهی

 :کشیدم و گفتم

 . ...من نه-

انگار متوجه شد که حرف زدن از امیربهادر برایم ساده 

 .نیست

 :پس موضوع دیگری را پیش کشید و پرسید

 توی یه شهر کوچیک هیچ وقت پیش نیومد که توی ساحل-



یننتون؟بب  

خوشحال از این که موضوع صحبت عوض شده بود سری 

 تکان

 :دادم و گفتم

چرا! پیش اومد. البته ما که اونجا فامیلی نداریم ولی دوست -

 و

آشنا چرا... یه بار یه نفر توی ساحل ما رو با دوستای 

 جدیدمون
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داد. بابام سوال جوابم دید و گزارش کاملش رو هم به بابام  

 ...کرد

 که مگه کتابخونه کی تعطیل می شه که تو اون موقع اونجا

 بودی؟

 با کی رفتی؟ چرا بعد تعطیل شدن کتابخونه یه راست نیومدی

خونه و از این جور صحبت ها... بعدش هم اون جمله ی 

 تکراری

که پدر و مادرها وقت کنکور به بچه هاشون می گن رو 

 تحویلم

.. که فعال روی درست تمرکز کن، دانشگاه که قبول شدیداد.  

 هر

 کاری خواستی بکن! منتهی یه توصیه ای بهم کرد و اشتباه



 بزرگم

این بود که اون توصیه رو جدی نگرفتم. بهم گفت که ریحانه 

 رو

قاتی این برنامه هام نکنم... که پدر و مادرش به این چیزها 

 روی

 .خوش نشون نمی دن

کرد و گفتکیارش اخمی  : 
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 . ...ولی اون که-

 :شتاب زده سری تکان دادم و گفتم

آره... من و پریسا با هم می رفتیم اما... توی مدرسه زیاد -

 در

 موردش حرف می زدیم و ریحانه هم وسوسه شد که هر وقت

شتونست با ما بیاد. چند باری با ما اومد و پریسا که حواس  

 بیشتر

از من جمع بود گفت که شاید بهتر باشه این برنامه رو 

 متوقف

 .کنیم

 دستی پشت گردنم کشیدم. دلم می خواست یک نفس تمام

ماجرا را تعریف کنم. مکث که می کردم تصاویر به ذهنم 

 هجوم



 می آوردند... متوجه شدم که تاب و تحمل کلمات را دارم اما

ره ی آدم هایی که ازشانتصاویر را نه... دوست داشتم چه  

 حرف

می زدم در خاطرم برای همیشه محو شود، صدایشان 

 خاموش و
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 ...یادشان فراموش شود... حرف زدن مثل قصه گفتن می ماند

 اما

 . ...تصاویر نه... یادم می آمد که قصه نیست، واقعیت دارد

اش را سر برده بود باکیارش که ظاهرا سکوت من حوصله   

 :ناشکیبایی گفت

پس امیربهادر ربطی به ریحانه داشت؟ به خاطر اون -

 خودکشی

 کرد؟

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 !آره-

 و از جایم بلند شدم. کیفم را روی شانه ام انداختم. خودم را

 آماده

 :ی رفتن نشان دادم و گفتم

 . ...فکر کنم بهتره که من-

ا بدجنسی گفتوسط حرفم پرید و ب : 



 . ...هنوز همه ش رو تعریف نکردی-
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 :با حالتی عصبی گفتم

 !راحت نیستم در موردش حرف بزنم-

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 موقعی که فرنام داشت در مورد گذشته ی من حرف می زد-

 چی؟ راحت بودی؟

م بردارم و به سمتشدوست داشتم کیف را از روی شانه ا  

 پرتاب

 :کنم. لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم و گفتم

نه... چون تصوری در مورد گذشته ت نداشتم. بیشتر -

 متعجب

 شدم! هیچ فکرشم نمی کردم که شغل دوره ی دانشجوییت که

ازش حرف می زدی این باشه! بعد فهمیدنش چرا... معذب 

 شدم

ر قصه شنیدی که هیچ چیزیاما خیالم از تو راحته. این قد  

 معذب

 . ...و ناراحتت نمی کنه. گوشت از داستان های ما پره

 :نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت
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 مهم نیست آدم چند تا داستان بشنوه... مهم اینه که از کی-



بشنوه... من می خوام از تو بشنوم... چون تو تنها کسی 

 هستی

 که این داستان عذابت می ده. بقیه خیلی وقته که ازش

 .گذشتن

حرفش مثل موجی از سرما در برم گرفت. به خودم لرزیدم. 

 می

دانستم حق با اوست. ریحانه در یاد و خاطر کسانی که او را 

 می

 شناختند مثل رازی هولناک و پیچیده می ماند که هیچکس

 نمی

ور خودش را در دریادانست برای چی چند قدم مانده به کنک  

 غرق کرد. می دانستم کم کم در خاطر تک تک شان کمرنگ

 می

شود... اما من... گاهی چهره اش را واضح تر از کسانی که 

 دورم

 :بودند به خاطر می آوردم. آهسته گفتم

 من واسطه ی آشنایی شون شدم. امیربهادر با من ارتباط-
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انه ای داشت. بهم گفت از ریحانه خوشش اومده و میدوست  

 خواد

 که من در موردش با ریحانه صحبت کنم. پریسا بهم گفت که



اصال ایده ی خوبی نیست اما جر و بحث مون باال گرفت. 

 اون

 می

 گفت تو می دونی خانواده ی ریحانه چطورین و کاری نکن با

یسا زشته کهخانواده ش درگیر شه و منم می گفتم که کار پر  

وقت و بی وقت این موضوع که خانواده ی ریحانه این 

 طوری

 .هستن رو جلوی همه وسط می کشه

 :نگاهی نامطمئن بهم انداخت و گفت

 برای این که آشناشون کردی عذاب وجدان داری؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 برای تمامش... اما بیشتر برای اینکه... حس می کنم می-

 تونستم

تش بدمنجا ... . 
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با خودم فکر کردم هرگز تا اینجای داستان را برای کسی 

 تعریف

 نکرده بودم... هیچ وقت این قدر پیش نرفته بودم. حتی در

 ذهنمم

تا به حال تمامش را دنبال هم ردیف و مرور نکرده بودم. 

 نفسی



 :عمیق کشیدم و گفتم

- رو به عهده ی خود ریحانه بذاریم. احساسمن گفتم انتخاب   

 کردم کار درست اینه... نه این که ما براش تصمیم بگیریم اما

 نمی دونم چرا حس می کردم رد می کنه. فکر می کردم به

 خاطر

شرایط خانوادگیش بی خیال می شه، ریسک نمی کنه اما 

 انگار

 ساحل بهونه ی من برای فرار از جو خونه بود و امیربهادر

 بهونه

ی ریحانه... تا یه مدت سوژه ی صحبت من و پریسا بود... 

 بابت

این حرفامون اصال به خودم افتخار نمی کنم اما برامون 

 سوال

بوده که جدا توی ریحانه چی دیده؟ از نظر ظاهری هیچ 

 ویژگی

 برجسته ای نداشت... حتی به قول پریسا نمی تونست با کسی
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توی اون جمع صحبت کنه، وقتی با یه پسر حرف می زد 

 رنگ

 عوض می کرد... چیزی که نمی دونستیم این بود که این تمام

 چیزیه که آدمایی مثل امیربهادر می خوان... یه آدم خام، بی



 . ...جربزه و وحشت زده از خانواده

 :کیارش آهسته گفت

 . ...پس اذیتش می کرد-

دادم. گفتم با سر جواب مثبت : 

 تقریبا بعد آشنایی این دو نفر بود که بابای من ماجرا رو-

 .فهمید

 برای همین رفت و آمدم به اونجا خیلی کم شد. در جریان

 دوستی

 شون نبودم و ریحانه هم آدم تودار و کم حرفی بود. اوایل در

موردش یه چیزهایی تعریف می کرد... کجا رفتن... چی 

 ...گفتن

چیزی نمی گفت. به نظر طبیعی می اومد...  ولی بعد دیگه

 اوایل
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 .برای همه مون چیز جدیدی بود و به مرور زمان عادی شد

 پریسا

 ...اولین کسی بود که فهمید یه جای کار می لنگه. می گفت که

. 

 .آب دهانم را باری دیگر به گلوی خشک شده ام فرستادم

 صدایم

رزیدمی ل : 



می گفت رفتار امیربهادر با ریحانه یه طوریه... مثال یه بار -

 می

 گفت دور هم جمع شدن ولی امیربهادر به ریحانه می گفت

 ...بریم

 بریم... ریحانه اصرار داشت بمونه. پریسا می گفت

 حرفاش خیلی عجیب بود و نمی دونستیم

 چه معنی می تونست بده... آخه... به صورت کلی همیشه

یربهادر آدم طبیعی به نظر می رسید. باالخره یه مدتی با ام

 هم
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 دوست بودیم. به نظر نمی اومد خشن یا دیوونه باشه. چون

 پریسا

 از اول هم با ارتباط این دو تا مشکل داشت من یه کم توی

درذهنم به بی راهه رفتم... که شاید پریسا خودش از امیربها  

 خوشش می اومد و به خاطر انتخاب ریحانه ناراحته. برای

 همین

 .هر دفعه یه چیزی می گه

 مکثی کردم و این بار کیارش چیزی نگفت. آهسته روی تخت

 جا

به جا شد. از در هم رفتن صورتش مشخص بود که جایش 

 اصال



 راحت نیست. خواستم بالش های روی تخت را بردارم، تکیه

سازم که تکیه بدهد اما به ذهنم رسید کهگاهی نرم و راحت ب  

 احتماال نمی تواند با وجود آن زخم به جایی تکیه دهد. باید

 دراز

 می کشید. خواستم ادامه بدهم که صدای گام های سنگینی را
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 از پشت سرم شنیدم. به سمت در چرخیدم و موقتا سکوت

 .کردم

گر وارد اتاق شد. با تعجب به ما دو نفر نگاهحسام یک بار دی  

 کرد

 :حسام نگاهش را مستقیم به کیارش داد و گفت

 . ...کیارش! پدرت منو فرستاد. خواست بدونه چیزی الزم-

 :کیارش سری تکان داد. وسط حرفش پرید و گفت

 خواست بدونه برای چی این قدر طول کشیده. بگو دارن-

 صحبت

 .می کنن

ی به کیارش انداخت و گفتحسام نگاهی جد : 

 خیلی خوشحال می شن بفهمن بعد چند روز باالخره تصمیم-

 گرفتی چند کلمه حرف بزنی... ولی این قدر طوالنی؟

کیارش مکثی کرد. نیم نگاهی به من انداخت. انگار می 

 دانست



باید این داستان را اینجا متوقف کند اما برخالف تصورم 

 سرش
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 :را باال گرفت و گفت

بگو کیارش داره برای شراره توضیح می ده که این چند -

 روز

 که

 نیست توی شرکت چه کارهایی انجام بدن. صحبت کاریه که

 این

 .قدر طوالنی شده

 با خودم فکر کرم عجب آدم یک دنده ای ست! سوزنش انگار

 روی

شنید محال بود این داستان گیر کرده بود! تا تمامش را نمی  

 .اجازه بدهد از آن جا بروم

 در همین موقع نگاه من و حسام بهم گره خورد. کیارش هنوز

 در

 جریان نبود که مادرش چه برداشتی از ارتباط ما کرده. کامال

 مشخص می شد که کیارش این جمله را برای دست به سر

 کردن

 حسام تحویل داده. با این وجود حسام گامی به سمت عقب
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 :برداشت. کیارش با لحنی جدی گفت

 حسام! به امین بگو شرکت رو فعال ول کنه... حواسش باشه-

 .اتفاقی برای مهدی نیفته

 اخم هایم توی هم رفت. اتفاقی برایش نیفتد؟ چرا؟ می خواست

 زنده اش بگذارد که خودش شخصا به حسابش برسد؟ از این

کرد... اما لحنش چیز دیگری را می رساند کارها می ... . 

 حسام سری تکان داد و از اتاق بیرون زد. بالفاصله به سمت

 :کیارش چرخیدم و گفتم

 چرا نمی ذاری در مورد مهدی حرف بزنم؟ ماجرای مهدی-

مهمتره... باورم نمی شه یه کسی مثل تو این موضوع رو 

 دست

 . ...کم می گیره و

با لحنی قاطعانه گفتوسط حرفم پرید و  : 

 !مهدی ماجرایی نداره-

 با دهان باز نگاهش کردم. لحنش عجیب شبیه لحن مهدی

 ...بود

1731 

  رقصنده با تاریکی 

 مهدی هم وقتی با مقایسه ی ابی و کیارش به خشم آمده بود با

 :همین تعصب در مورد دوستش حرف زده بود. ادامه داد

- داری چیز دیگه ای تعریف می کنیتو هم در حال حاضر  . 

 پس



 .ادامه بده

 :با ناباوری گفتم

 . ...یعنی چی؟ من شنیدم که قبل از دور همی-

 :با لحنی هشداردهنده گفت

 .شراره! یه چیزهایی هست که در جریانش نیستی-

 :با حرص گفتم

 این احتمال رو بده که یه چیزهایی هم باشه که تو در-

 جریانش

 .نیستی

و تیزش ساکتم کرد. با حرص رویم را برگرداندم.  نگاه تند

 پای

 مهدی از زندگی من و راحیل بریده شده بود. برای ما دیگر
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خطری نداشت... به من چه مربوط که کیارش اصرار 

 خاصی

 داشت که با طناب مهدی به چاه برود؟

 :کیارش با لحنی آرام تر گفت

- سوس نیست... اگه این چیزیه که از ذهنت گذشتهمهدی جا . 

زیرچشمی نگاهش کردم. انگشت هایش را به پلک هایش 

 فشرد

 :و گفت



 .وقتی اون اتفاق افتاد فهمیدم که دورهمی هماهنگ شده بود-

 فهمیدم یه سر ماجرا به مهدی وصل بود ولی... تو نگران

 ماجرای

 !مهدی نباش. همه چیز تحت کنترله

ر نظرش گرفتم. پس زودتر از من متوجه شده در سکوت زی

 و

 برای این موضوع کاری کرده بود. با تمام وجود می خواستم

 بدانم

 ماجرای مهدی چه بوده اما مشخص بود که کیارش نمی

 خواست

1733 

  رقصنده با تاریکی 

 در این زمینه با من صحبت کند. درک می کردم که اعتمادی

 که

اشت تا حدودی خدشه دار شده. پس آهیسابقا به من د  

 کشیدم

 و یک گوشه ی ذهنم سپردم که در فرصتی مناسب در این

 مورد

صحبت کنم و ته توی ماجرا را دربیاورم. کیارش زیرلب 

 :گفت

 !کجا بودیم؟... آهان! پریسا متوجه یه چیزهایی شده بود-

 :سری به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم. گفتم



- اهی بود و متوجه شده بودم که ریحانه ازسال پیش دانشگ  

 همیشه تودارتر و عجیب تر شده... گذاشته بودم به حساب

 استرس درس و کنکور... همه مون تحت فشار بودیم و اون

 زمان

 .نمی تونستم تشخیص بدم که وضعیت ریحانه فرق می کنه

 افت

 تحصیلی شدیدی داشت، توی سنجش ها رتبه ش خوب نمی
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 شد. رتبه ی من با هر آزمون سنجش صد تا پایین می اومد و

مال اون پونصد تا باال می رفت. می دونستم خانواده ش 

 افتضاح

 تحت فشارش گذاشتن با این وجود بعد از سومین آزمون دیگه

 نتونستم خودمو کنترل کنم. باهاش دعوا کردم... یه دعوای

 خیلی

گفتم درک می کنم وضعیت خوبی نداره اما اگهشدید... بهش   

 نتونه خودشو جمع و جور کنه باید تا آخر عمرش توی همین

 شهر و توی این شرایط بمونه. من اولین بار این ایده رو بهش

دادم که باید با تمام وجود درس بخونه... بهش گفتم با هم 

 برای

که  دانشگاه می ریم تهران و از این محیط دور می شیم...

 کار



 می

 کنیم، مستقل می شیم و پول توجیبی مون رو خودمون درمی

 یاریم... اگه استقالل مالی داشته باشیم وابستگی مون هم به

خانواده کمتر می شه و راحت تر برای زندگی خودمون 

 تصمیم

می گیریم... حاال من اینجام... مستقل... با درآمد خوب 

 ...خودم
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حاال زندگی رو دارم که وعده ش رو به اون دادم... جای هر 

 دو

 ...نفرمون کار می کنم... جای هر دو نفرمون تالش می کنم

 جای

 .هر دو نفرمون... زندگیش می کنم

 پشتم را به او کردم که متوجه نشود اشک در چشم هایم حلقه

بر کردم تازده. سرم را باال گرفتم... پلک هایم را بستم و ص  

 چشم

 هایم خشک شود... لب هایم را بهم فشردم تا لرزش چانه ام

متوقف شود اما وقتی شروع به حرف زدن کردم صدایم 

 لرزش

 :خفیفی داشت

این موضوع خیلی بهش انگیزه داد. تالشش رو بیشتر کرد -



 اما

 نه اون قدری که باید. چیزی که خیلی دیر فهمیدم این بود که

ست ازش فرار کنه خانواده ش نبودچیزی که می خوا ... 

 امیربهادر

 .بود
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 وقتی مطمئن شدم چشم هایم خشک شده باری دیگر به

 سمتش

 :چرخیدم. اخمی کردم و گفتم

 بهار اون سال ماجرای رفتارهای غیرعادی امیربهادر تقریبا-

لباس های داشت فراموش می شد که... متوجه شدم ریحانه  

 گرم

 و آستین بلندش رو از تنش درنمی یاره. یه بار غافلگیرش

 ...کردم

 آستینش رو یه دفعه باال زدم و زخم هاش رو دیدم... همون

 موقع

 بود که فهمیدم ماجرا خیلی جدیه... انقدر اون منظره برام

 ...وحشتناک بود که شوکه شدم... تا چند ساعت الل شده بودم

چه خاکی به سرمون کنیم. این دیگه شوخی نمی دونستم باید  

نبود... اون داشت بهش آسیب می زد! به بهونه ی تحلیل 

 آزمون



شب رو خونه ی پریسا موندم. هر دو تامون فکرهامون رو 

 روی
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 هم گذاشتیم تا ببینیم چی کار می شه کرد... فرداش با ریحانه

یم که باید ترس از خانواده ش رو کنار صحبت کردیم. گفت

 بذاره

 و بهشون بگه که چه اتفاقی داره براش می افته اما ریحانه

 خیلی

 ترسید. گفت زخم ها اون قدرها هم جدی نیست و التماس

 مون

 کرد چیزی به پدر و مادرش نگیم. من و پریسا واقعا عصبانی

 بودیم. احساس می کردیم شورش رو با ترس از خانواده

 .دراورده

خصوصا که یه روز من می خواستم برای ریحانه از یه 

 سری از

یادداشت ها و خالصه نویسی های خودم کپی بگیرم که 

 کارش

راحت تر شه و اتفاقی پسری که همخونه ی امیربهادر بود 

 رو

 دیدم که اومده بود نمی دونم پرینت بگیره یا چی... ازم پرسید

گرم کنکورم. گفت خوبه کهچرا کم پیدا شدم... گفتم که سر  



 من
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 حواسم به درسم هست چون ریحانه که ظاهرا از هفت دولت

 آزاده. تا اون موقع نمی دونستم که چند باری خونه ی

 امیربهادرم

رفته... به ما که چیزی نگفته بود... یعنی چون من و پریسا 

 کال

ندادیم دیگه با ما هم در به دوستیشون روی خوش نشون  

 موردش

 صحبتی نمی کرد. من بعدها برداشت خودم رو از این قضیه

 کردم... که امیربهادر با تهدید اونجا کشیدتش... نه این که

 انتخاب

 خودش باشه. همین دوست امیربهادر بهم گفت که به ریحانه

 بگم

 حواسش به خودش باشه و خیلی پابند امیربهادر نشه... گفت

یربهادر یه چیزهایی مصرف می کنه و بعضی وقتا ام

 رفتارهای

 نرمالی از خودش نشون نمی ده. دیگه واقعا نمی دونستم از

عصبانیت چی کار کنم... فرصت نکردم در این مورد با 

 ریحانه
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 صحبت کنم چون خودش فردا شبش با صورت خونی اومد

 خونه

 .مون

را روی قلبم گذاشتم... چیزی نمانده بود که از سینهدستم   

 بیرون

بزند. چشم هایم را بستم... اما تصویر صورت خون آلود 

 ریحانه

 از

حافظه ام پاک نمی شد... انگار با گذشت هر ثانیه واضح تر 

 می

 شد... باالی چشمش چنان ورم کرده بود که چشمش اصال

 معلوم

آمد... هنوز لباس مدرسه  نبود. خون ریزی بینی اش بند نمی

 را

 :به تن داشت. با صدایی که این بار به وضوح می لرزید گفتم

بهم گفت که... که... چطوری بگم... که... می خواست به -

 کاری

 .مجبورش کنه و... درگیر شدن

نفسم را با صدا فوت کردم. با پشت دست عرق سردی که 

 روی
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شانی ام نشسته بود را پاک کردم و گفتمپی : 

به پدر و مادر اون چیزی نمی شد گفت ولی... به پدر و -

 مادر

 من

که می شد. مامانم نبود اما هرچیزی رو که می شد تعریف 

 کرد

 به بابام که با دیدن ریحانه هول کرده بود گفتیم. بابام خیلی

 سعی کرد با ریحانه صحبت کنه... گفت خودش می بردش

 ...پزشکی قانونی... خودش کمک می کند شکایت تنظیم کنن

 خودش براش وکیل می گیره اما تنها چیزی که ریحانه می

 خواست این بود که خانواده ش نفهمن. بابام بهش توصیه کرد

 که بیشتر به این مسئله فکر کنه. اون شب ریحانه رو رسوند

 خونه

ون یه موتوریو به پدر و مادر ریحانه هم گفت که توی خیاب  

 بهش زده و دررفته اما وقتی برگشت خونه به من گفت که یه

فرصت کوتاهی به ریحانه می ده که از شوک حادثه بیرون 

 بیاد

 ولی به هیچ وجه این قضیه رو ول نمی کنه. گفت خودش اون
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می طوری که مشکلی پیش نیاد با خانواده ی ریحانه صحبت  

کنه... به قول اون اهرم فشار امیربهادر که تهدید به فاش 



 کردن

 مسئله پیش خانواده ی ریحانه ست رو از بین می بره. خیال

 منم

 با در جریان قرار گرفتن یه بزرگ تر راحت شد. حتی نشستم

 قشنگ درسم رو خوندم... شب قبل از آخرین سنجشم بود که

ریحانه بهم زنگ زد سخت مشغول درس های حفظیم بودم... 

 و

 . ...مامانم گوشی رو برداشت. من

 :پلک هایم را بهم فشردم. آهسته ادامه دادم

فکر می کنم که... من... هیچ وقت نتونستم مادرم رو برای -

 این

 کار ببخشم... که سرخود تصمیم گرفت... به ریحانه گفت که

شراره االن نمی تونه صحبت کنه و تلفن رو گذاشت تا شب 

 به

 اون مهمی کسی مزاحم من نشه. سر شام بهم گفت که ریحانه

زنگ زده بود... هنوز وقت داشتم... می تونستم بهش زنگ 

 بزنم

اما نگرانی درس هام هم داشتم... سنجش آخر بود... چیزی 

 به
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کنکور نمونده بود و از درصدهای عربیم راضی نبودم. 



 مامانم

فتگ  

 به هر حال فردا سر آزمون می بینیش دیگه و منم خیال خودم

 رو با این حرف راحت کردم... فرداش ریحانه سر جلسه ی

 آزمون

نیومد... آزمونی که باالخره شاخ عربی رو شکستم و رتبه م 

 رو

 پایین کشیدم... رتبه ی زیر بیست! پدر و مادرم کم مونده بود

و پایکوبی مون بود که  بال دربیارن... توی شادی و جشن

 پریسا

زنگ زد... مادرم اگه فکر نمی کرد پریسا می خواد بهم 

 تبریک

 ...بگه امکان نداشت گوشی رو دستم بده... پریسا بهم گفت که

شبی که بهم زنگ زد دیگه خبری از ریحانه نشد... بعد 

 گذشت

 . ...چندین و چند ساعت جنازه ش رو توی دریا پیدا کردن

پیش از آن که بتوانم جلویش را بگیرم روی گونهقطره اشکی   

 ام

 ریخت. سریع آن را از گونه ام پاک کردم و به سمت دیگر
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 .چرخیدم



 :آهسته گفت

 . ...تقصیر تو نبود-

 :آهسته خنده ای تلخ سر دادم... زمزمه کردم

- نسبت داد تقصیر رو همیشه نمی شه به سادگی تقسیم کرد، ... 

من سهم خودم رو ازش انکار نمی کنم... ازش فرار نمی 

 ...کنم

 .پذیرفتمش... اما نمی تونم جبران کنم

 :چرخیدم و گفتم

 آدم همیشه پیش خودش می گه توی یه فرصت دیگه جبران-

 می کنم... با یه کار دیگه... با محبت بیشتر... از دلش درمی

 .یارم

شه کاری کرد برای کسی که مرده اما نمی . 

 :آهسته گفت .

 !به من نگاه کن-

 . ...اما من مصرانه نگاهم را به دیوار اتاقش دادم
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تقصیر آدمایی مثل امیربهادر اون قدر زیاده، اون قدر -

 عظیمه

 . ...که

 :بی توجه به حرفش زمزمه کردم

- بفهمن خودکشی کردهتالشمو کردم... به بابام گفتم نذاره  ... 



 ...بابام برای این که منو دم کنکور آروم کنه رفت خونه شون

 گفت

حتما به خاطر استرس کنکور رفته بود دم دریا خودش رو 

 آروم

 کنه و زیر پاش خالی شده... همون اتفاقی که بارها لب ساحل

 افتاده... اما ریحانه یه یادداشت خودکشی هم گذاشته بود... از

ه ش انگار گله کرده بود. من هیچ وقت درک نکرده خانواد

 بودم

 پدر و مادرش چطور می تونن باشن... روز خاکسپاریش

 ...فهمیدم

 پدرش برای مراسم دختری که گناه کبیره کرده و خودشو

 کشته

 بود نیومد... فقط مادرش بود... با پنج شیش نفر از خانواده ی
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ادریش که نمی دونستن چطور اون مادر بیچاره رو آرومم  

 ...کنن

 و من و پریسا که به بهونه ی همایش دینی با لباس مدرسه از

 خونه بیرون زده بودیم و برای مراسم رفتیم... حتی یه مرد

 محرم

 هم محض رضای خدا اون دور و بر نبود که برای جنازه ش

 فکری



 . ...کنن

وشاندمصورتم را با دست هایم پ . 

 :با صدایی بغض آلود گفتم

 خانواده م وقتی تمام ماجرا رو فهمیدن بهم گفتن هیچ جا-

 نگم

 که چه گندی زدم... که من آشناشون کردم، که من می

 دونستم

 کسی اذیتش می کنه و چیزی نگفتم. هنوزم دعوامون که با هم

من  "خراب کاری دوران دبیرستان"باال می گیره به عنوان 

 غیر
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 مستقیم بهش اشاره می کنن. جواب کنکورم که اومد هیچ وقت

نگاهشون رو فراموش نمی کنم... یه صفر جلوی رتبه ی 

 آخرین

 سنجشم اومده بود... مایوس شده بودن. من که قبول شدم، من

 که اومدم اینجا... چرا کافی نبود؟ برای همین دلم نمی خواد

 برم

نه... همون خونه ی ویالیی دم دریا که دوستام آرزوشونهخو  

دعوت شون کنم اونجا... دلم نمی خواد صدای دریا رو 

 . ...بشنوم

 . ...شراره-



 بینی ام را باال کشیدم. دستی به صورت اشک آلودم کشیدم و

 :گفتم

 این اون چیزی بود که می خواستی بشنوی... راضی شدی؟-

 حق

نمی ارزه... نه نمی شه فروختنش، نه با تو بود... مفت هم 

 برای

 خرید مناسبه... اما داستان آدمای عادی مثل من از این

 ....جنسه
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 :آهسته گفت

 . ...برای همین به خاطر الناز تا اونجا اومدی-

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

 . ...اونو هم نتونستم نجات بدم-

ودمپیش خ  

 . ... "اما تو رو نجات دادم " ...ادامه دادم

سکوت میان مان برقرار شد... برای چند لحظه انگار از این 

 دنیا

جدا شدم... فقط صدای نفس های آرام او بود و صداهایی 

 مبهم

 . ...و دور از طبقه ی پایین

بعد از چند دقیقه انگار به خودم آمده باشم. باری دیگر کیفم 



 را

ام انداختم و از جایم بلند شدم. چند لحظه ای مکث روی شانه  

 و سرم را به گشتن کیفم و بستن زیپش گرم کردم. در واقع از

 .نگاه کردن به او فرار می کردم

 به خودم که مسلط شدم به سمتش چرخیدم. انتظار داشتم با

همان نگاه دقیقش زیر نظرم گرفته باشد اما نگاهش را به 

 نقطه
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ای ثابت روی زمین دوخته و به فکر فرو رفته بود. نه از 

 جمالت

آزاردهنده ای خبری بود و نه از راه های غریبش برای 

 تسکین

 . ...دادنم

با شک و تردید نگاهش کردم. خواستم چیزی بپرسم یا 

 نظرات

 کوبنده ام را به گوشش برسانم اما پشیمان شدم... بیش از

زی دوست داشتم خودم را به خانه ام برسانم، در نبودهرچی  

 راحیل استراحت و تمام تصاویری که ذهنم را پر کرده بود از

 سر

 :بیرون کنم. آهسته گفتم

 خوشحالم که حالت رو به بهبوده... من بیشتر می خواستم در-



مورد مهدی صحبت کنم اما برام روشن شد که تو قصد 

 نداری

گیدر این زمینه چیزی ب . 

مکثی کردم... کیارش فقط نگاهش را از زمین گرفت. در 

 سکوت

 :نگاهی بهم کرد و انگار که حرفم را نشنیده باشد گفت

 . ...یه کم احتیاج به زمان دارم... زمان و... یه بررسی دقیق-
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 :اخم کردم و گفتم

- ه؟بررسی چی؟ این که راستش رو گفتم یا ن  

 با عصبانیت کیفم را روی شانه جا به جا کردم اما کیارش

 جوابی

 بهم نداد. نمی توانستم ذهنش را بخوانم و متوجه شوم چه

 چیزی

 باعث شده به این شکل به فکر فرو رود. دستی به جیب

 :روبدوشامبرش کشید و گفت

 خیلی دوست دارم بتونم مثل سابق بهت اعتماد کنم... که بشه-

هم صحبت کنیم اما... امیدوارم درک کنی که فعال مثل قبل با  

 امکانش نیست. می خوام یه بارم که شده برای همیشه مطمئن

 شم با کی طرفم... بفهمم تو چه جبهه ای هستی و واقعا چی

 می



 .خوای. بعد از اون مفصل صحبت می کنیم
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ت تحقیق کند و بفهمدبا بدبینی نگاهش کردم. می خواس  

 راست

 گفته ام یا نه؟ یا فقط می خواست از جانب ارتباطم با فرنام

 مطمئن شود؟ با خودم فکر کردم شاید بهتر باشد که من هم

تصمیم گیری در مورد کیارش را به بعد واگذار کنم... به 

 زمانی

 ...که بفهمم برای اطمینان به من تا کجا می خواهد پیش برود

. 

به نشانه ی فهمیدن تکان دادم. قدمی به سمتپس سری   

 عقب

 :برداشتم و گفتم

 . ...پس فعال-

 :سرش را پایین انداخت. اخم هایش را توی هم کشید و گفت

 . ...شراره-

 :سر جایم متوقف شدم. ادامه داد

 می خوام بدونی که... آدم بعضی وقتا کارهایی می کنه که-

 پیش
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خودش شرمنده می شه. برای همین حتی از فکر کردن به 



 اون

 مسائل هم فرار می کنه. درک می کنم چرا نمی خواستی از

 این

قضیه پیش کسی حرف بزنی... اما مجبور نیستی همه چیز 

 رو

توی خودت بریزی و بار این قضیه رو تنهایی به دوش 

 .بکشی

یت جلوی موضوعی که تعریف کردی نباید باعث شرمندگ

 بقیه

 بشه... انگشت اتهام شنونده ی این داستان به سمت تو نشونه

نمی ره... کس دیگه ای مقصر بوده... کسی که ظاهرا هنوز 

 هم

 آزاده... درسته؟

 با سر جواب مثبت دادم. با قاطعیت جمله ی آخر را به زبان

 :آورد

 .مرسی که بهم سر زدی-

یلم را بهم و همان طور که انتظار داشتم گوشی موبا

 .برنگرداند

با سری سنگین از اتاقش خارج شدم. جمالتی کوتاه تحویل 

 پدر

 و مادرش دادم که با کنجکاوی نگاهم می کردند. قصد نداشتم
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آن شخصی باشم که دروغ تحویل پدر و مادرش می دهم... 

 پس

خودش باید با از زدن هر حرف اضافه ای خودداری کردم. 

 آن

 ها

 .رو به رو می شد و همه چیز را تعریف می کرد

به مقصد خانه دربست گرفتم. سرم را به شیشه ی ماشین 

 تکیه

 ...دادم و هم زمان افکار مختلفی ذهنم را به خود مشغول کرد

 که

 خوش شانس بودم که کیارش کمی تا حدودی باورم کرد؟

 زیاده

ه ام برایش حرف بزنم؟ وروی کرد که مجبورم کرد از گذشت  

 . ...صحبت آخرش

 چشم هایم را بستم. نفسی عمیق کشیدم و با خودم فکر کردم

 فقط یک چیز می خواهم... که با خودم خلوت کنم و... مدتی

 . ...طوالنی تنها باشم

** 
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ه با صدای بلند تلویزیون از خواب پریدم. در آن تاریکی ب



 نقطه

 ای نامعلوم زل زدم. چند دقیقه ای طول کشید تا ذهنم به کار

افتاد و توانستم صدای آشنای بازی مورتال کامبت را 

 تشخیص

 بدهم. آهی کشیدم و غلتی زدم... فهمیدم که راحیل یاشار و

آرمین را دعوت کرده و آن ها هم باری دیگر سراغ ایکس 

 باکس

 .من رفته اند

ز دانشگاه بیرون زده بودم و زمانی که بهساعت چهار و نیم ا  

 خانه

 .رسیدم آن قدر خسته بودم که حتی ساعت را هم نگاه نکردم

مقنعه ام را از سرم کندم، بارانی ام را روی صندلی پرت 

 کردم و

 خودم را روی تخت انداختم. احساس می کردم چندین و چند

تاق روز خواب بوده ام و تعجب نمی کردم اگر پایم را از ا

 بیرون

می گذاشتم و می فهمیدم که سه روز گذشته! اما از طرف 

 دیگر

سرم آن قدر درد می کرد انگار مدتی طوالنی بی خوابی 

 کشیده

 .باشم
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 از جایم برخاستم و دو دستی سرم را چسبیدم... چنان گیج می

خورده باشد. بهرفت انگار که ضربه ای محکم به پیشانی ام   

 زحمت تعادلم را حفظ می کردم. دستم را به میز تحریرم

 گرفتم

 و آهسته به سمت کلید برق رفتم اما نور اتاق به چشم هایم

 تیغ

 می کشید. پلک هایم را چند لحظه روی هم گذاشتم... و بعد

تلوتلوخوران خودم را به میز آرایشم رساندم. دستی به 

 صورتم

مرتب کردم. می دانستم راحیل نمیکشیدم و موهایم را   

 خواست

 .با من تنها باشد و برای همین یاشار و آرمین را دعوت کرده

درک می کردم که کیارش مثل قبل به من اعتماد ندارد اما 

 این

 مسئله برای راحیل قابل قبول نبود... می خواست حتما

 توضیحی

 . ...در مورد رفتارهای عجیب مهدی بشنود
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شاید بزرگترین اشتباهم نقل قولم از جانب کیارش بود... که 

 به

اعتقاد او مهدی جاسوس نیست... و این موضوع راحیل را 



 بیشتر

عصبانی کرد. فکر می کرد این وسط او را بازی داده اند، 

 مسخره

 ی خودشان کرده اند و حتی حاضر نیستند در این مورد

 توضیحی

از دست من هم عصبانی بود که به زور هم که شده بدهند.  

 جوابی

 . ...از کیارش نگرفته ام

 هم به او حق می دادم و هم کیارش را درک می کردم... در

 نتیجه

 راحیل تصمیم گرفته بود فعال با من صحبت نکند. شرکت هم

تعطیل بود و از فرصت استفاده کرده و تمام نیرو و انرژی ام 

 را

ایان نامه ام گذاشته بودم. امیدوار بودم به روی کارهای پ

 زودی

 خبری از کیارش بشنوم و به این ترتیب بتوانم با او در مورد
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 مهدی صحبت کنم... اما از کیارش هم خبری نبود... مگر

 گشتن

 گوشی من چه قدر طول می کشید؟

این حال دچار شده  دلم شور می زد... چند روز بود که به



 .بودم

با خودم فکر کردم این کاری ست که کیارش با زندگی آدم 

 می

 کند! بودنش در زندگی ام به معنی دردسری جدید بود و

 نبودش

 !برزخ

 بعد از مرتب کردن موهایم و پوشیدن لباسی مناسب از اتاق

 بیرون زدم. آرمین و راحیل روی زمین و با فاصله ای کم از

شسته بودند. راحیل بی آن که پلک بزند به تلویزیون ن

 تلویزیون

 زل زده بود و برای شکست دادن آرمین خودش را به آب و

 آتش

 می زد... زیر لب ناسزا می داد

 :آرمین با خنده گفت
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 چند دور باید ببرمت که روت کم شه؟-

 :راحیل زیر لب غرید

- اقعیت می تونم بزنم لهت کنممهم اینه که تو و ! 

 :خنده ی آرمین شدت گرفـت

 اگه تو واقعیت هم این طوری بی هدف لگ می پرونی که-

 . ...مشکلی نیست



 :راحیل تقریبا داد زد

 مرد باش و سر جات وایستا، این قدر غیب و ظاهر نشو، آب-

 نشو

 .برو تو زمین... اون وقت نشونت می دم

ردم ظاهرا راحیل به کل تصوراخمی کردم و با خودم فکر ک  

 .اشتباهی از ماهیت بازی های کامپیوتری دارد

 در همین موقع یاشار که چیپسی در دست داشت از آشپزخانه

 :بیرون زد. با دیدن من از جا پرید و گفت

 !اوه اوه صاحبش اومد-
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چپ و سعی کرد چیپس را پشت سرش پنهان کند. چپ  

 نگاهش

 :کردم و گفتم

 !راحت باش! از خودت پذیرایی کن-

 :یاشار خنده کنان گفت

 خسته شدی این قدر خوابیدی عزیزم! بذار برات یه فنجون-

 قهوه

 .ای چیزی بیارم خستگی از تنت دربره

 دستم را به سرم که هنوز گیج می رفت گرفتم و روی مبل

قهوه بود با نشستم. اگر در واقعیت هم خبری از یک فنجان  

 کمال



 میل استقبال می کردم اما به خوبی می دانستم که در آن چند

 !روز دخل نوشیدنی های کافئین دارمان را آورده ام

 :یاشار کنارم نشست و گفت

 . ...من می گم-
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 در همین موقع راحیل که در راند دوم به طرز فجیعی باخته

 بود

را پرت کرد. ناسزایی وحشتناک به زبان آورد و از  دسته

 جایش

 بلند شد. آرمین بالفاصله به سمتی دیگر شیرجه رفت تا

 خودش

را از دسترس راحیل دور کند اما راحیل نگاهی خشمگین به 

 او

 :انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. یاشار گفت

 من می گم دیگه بازی رو جمعش کنین... بریم بیرون یه-

یچیز  

 . ...دور هم بخوریم... پیتزایی... همبرگری چیزی

 :آرمین تلویزیون را خاموش کرد و گفت

 !خب زنگ بزنیم بیارن-

راحیل که گازی به سیب قرمزش می زد باری دیگر پا به 

 هال



 :گذاشت و گفت

دیگه حال و حوصله ی خونه رو ندارم. بریم بیرون یه -

 هوایی به
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 !سرمون بخوره

 یاشار مشتی چیپس به دهانش ریخت. به سمت من چرخید،

 :لقمه اش را فرو داد و خنده کنان گفت

 پیشنهادی برای رستوران داری؟-

 راحیل نگاهی غضبناک حواله ام کرد. می دانستم او بیشتر از

 من

به گردش و تفریح احتیاج دارد... برای بار دوم با مهدی بهم 

 زده

و من هم برای بهتر شدن حالش نتوانستم کاری کنم. حاالبود   

 :هم که چشم دیدنم را نداشت. به ناچار کنار کشیدم و گفتم

 من خیلی حوصله ندارم. فردا هم با استاد راهنمام جلسه دارم-

 باید کارام رو تا یه جایی پیش ببرم. بهتره یه چند ساعتی تنها

چیزبرگری چیزی  باشم و کارامو انجام بدم. برای من یه

 بگیرین

 .موقع برگشتن بیارین

 :یاشار با حالتی مشکوک نگاهم کرد و گفت

چند وقته خیلی عجیب غریب شدی... چرا گوشیت چند -



 روزه
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 خاموشه؟

 :با بی تفاوتی شانه باال انداختم و گفتم

- ناسکرین گوشیم خورد شده بود. دادم تعمیرش کن . 

 :یاشار مشتی دیگر چیپس برداشت و گفت

آهان! که این طور! نمی شد یه گوشی دیگه از ما بگیری، -

 مگه

 نه؟

 :بی حوصلگی گفتم

گفتم که... سرم شلوغ بود. ترجیح دادم از این وضعیت -

 استفاده

کنم و به جاش کارامو پیش ببرم. حاال چیه؟ کار واجبی 

 داشتی

 که انجام نشده؟

رمین کرد و گفتیاشار رو به آ : 

امروز یا آخرش از شراره کتک رو می خوریم یا از -

 !راحیل

 :آرمین رو به من کرد و با شک و تردید گفت

 مطمئنی شراره؟ نمی خوای بیای یه استراحتی بکنی؟-
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 :یاشار با خنده گفت

- بودهانه دیگه استراحتش رو کرده... عین خرس خوابیده  ! 

و از جایش بلند شد. هودی سرمه ای رنگش را روی تی 

 شرت

 آستین کوتاه قرمزش پوشید. نفس راحتی کشیدم. آن شب

 حوصله ی هیچ کدام از دوستانم را نداشتم. کارهای پایان نامه

 ام

 را بهانه می کردم اما در واقع تمرکزی برای انجام آن کار هم

 .نداشتم

شدم. با خوشحالی روی کاناپه  نیم ساعت بعد در خانه تنها

 کش

 و قوسی آمدم. می توانستم چند ساعتی با خودم خلوت کنم و

 .بعد از آن هم یاشار با چیزبرگرم سر می رسید

دسته ای که راحیل روی زمین رها کرده بود را برداشتم. 

 سی

 دی بازی را عوض کردم. هیجان زده روی کاناپه نشستم و

 خودم

عزیزم آماده کردم. اگر یک Need for speedرا برای 

 فنجان

1763 

  رقصنده با تاریکی 

 قهوه یا کاپوچینو در آن خانه موجود بود خوشی ام تکمیل می



شد. در همین موقع تلفن زنگ زد. اخمی کردم... معموال 

 کسی

به خانه ی ما زنگ نمی زد. در این چند روز فقط مادرم 

 زنگ

 زده

ی موبایلم خاموش است. وقتی برایشبود تا بپرسد چرا گوش  

 بهانه

ی اسکرین شکسته ی گوشی ام را آوردم هول زده توصیه 

 کرد

که سرم را به درس و کارم گرم کنم و ظاهرا پول تعمیر 

 گوشی

 .موبایلم را هم به حسابم واریز کرده بود

دسته را روی میز انداختم. یک بار دیگر دلم شور افتاد. 

 گوشی

و گفتم تلفن را برداشتم : 

 الو؟-

و به صدای نفس های شخص تماس گیرنده گوش دادم... 

 انگار

 .بخواهم از روی آن صدا شناسایی اش کنم

 :صدایی آشنا در گوشم پیچید
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 !شنیدم امشب تنهایی خانوم امانی-

 بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. اصال توقع نداشتم کیارش

بگیرد. خودم هم نمی دانم چرا خیالم راحت شده بود تماس ... 

 هیچ مشخص نبود که با گشتن گوشی موبایلم و تحقیق و

 بررسی

 !دقیقش به این نتیجه رسیده باشد که مورد اعتمادم

چرا که  ..."از کجا شنیدی؟"با این حال تکیه دادم و نپرسیم 

 به

نفر را  نظر می رسید یاشار هنوز امید داشت که دست ما دو

 در

 دست هم بگذارد و خبرها را هم به موقع به گوش کیارش می

 !رساند

 :کیارش گفت

 . ...داشتم فکر می کردم حاال که تنهایی امشب بهت سر بزنم-

 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

 خدا بخواد قراره گوشی موبایلم رو پس بیاری؟-

نداد. اخم آهسته خندید اما در کمال تعجب جوابی به سوالم  
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 :هایم توی هم رفت. بی توجه به سوالی که پرسیده بودم گفت

 .تا نیم ساعت دیگه اونجام-

 نگاهم بی اختیار به سمت ساعت دیواری که هشت و نیم شب



 را

 نشان می داد کشیده شد. کیارش که منتظر اظهار نظر من در

تماس را قطع کرد. لحظه ای مکث مورد این قرار نشده بود  

 کردم

 .و بعد... با هضم آن چه شنیده بودم از جا پریدم

 تلویزیون را خاموش کردم و به سمت آشپزخانه رفتم. کابینت

 ها

 را پشت سر هم باز می کردم و می بستم. هیچ چیزی در آن

 خانه

پیدا نمی شد... نوشیدنی، شکالت، تنقالت پرکالری مضر... 

 یادم

آمد که تمام خوراکی ها را خورده باشم! چنین پشتکارینمی   

 در

1766 

  رقصنده با تاریکی 

 تمام کردن خوراکی ها نداشتم! احتماال آرمین و یاشار

 دستبردی

اساسی به آشپزخانه زده بودند! همان طور که زیرلب 

 ناسزایی

 .نثارشان می کردم زیر کتری را روشن کردم

چرخاندم... به نظر می رسید بمبی وسط  نگاهم را در هال

 هال



 منفجر شده باشد! ظرف های نشسته، لباس های راحیل، کیسه

 ی پالستیکی و آشغال چیپس... ناله ای سر دادم! آن سه نفر

تفریح می کردند و من جمع می کردم! چه قدر عالی! هرچه 

 را

 که می توانستم از جلوی دست جمع کردم و به ذهنم سپردم

 که

و بی پرده به کیارش بگویم که اگر تصمیم دارد خودش  رک

 را

 !جایی دعوت کند دست کم مهلت بیشتری بدهد

 وارد اتاقم شدم و دستی به لباسم کشیدم. از سر مهمان هایی

 مثل آرمین و یاشار هم زیاد بود اما در مورد کیارش مطمئن

 نبودم. به محض این که مشغول تعویض لباس شدم به خاطر
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آوردم که بار آخری که کیارش را دیدم اتاقش به هم ریخته 

 بود

درست نیم ساعت بعد صدای زنگ به گوشم رسید. به نظر 

 می

 رسید حتی چند ثانیه تاخیر را هم جایز ندانسته و راس ساعت

 خودش را رسانده. موهای بلندم را پشت گوشم زدم و دم در

دم. دست هایم را در جیب شلوار نوک مدادی اممنتظر ایستا  

 فرو



 بردم و سعی کردم خونسرد به نظر برسم. در همین موقع

 چشمم

 به دسته های ایکس باکس افتاد که هر کدام یک طرف پخش

 شده بودند. نچ نچ کنان از در فاصله گرفتم که صدای توقف

 آسانسور در طبقه مان را شنیدم. دسته ها را به سرعت جمع

 می

 :کردم که صدایش را از پشت سرم شنیدم

 زود رسیدم؟-

 به سمتش چرخیدم و به او چشم دوختم که لبخندزنان در
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ورودی را می بست. با یک نگاه به صورتش فهمیدم که 

 حالش

خیلی بهتر شده. رنگ و رویش طبیعی به نظر می رسید و 

 دیگر

های تیره زیر چشم هایش نبود. روی تی خبری از آن حلقه  

 شرت

 .و جین مشکی رنگش کت چرم قهوه ای روشنی به تن داشت

شال گردن قهوه ای سوخته اش از گردنش آویزان بود. شانه 

 باال

 :انداختم و گفتم

 . ...به موقع رسیدی ولی-



در همین موقع صدای قل قل کتری توجهم را جلب کرد. 

 اخمی

و به سمت آشپزخانه رفتم... به به!  روی پیشانی ام نشست

 یادم

 رفته بود چای بزنم و کتری برای خودش نیم ساعتی جوشیده

 .بود! باری دیگر کتری را پر کردم و روی گاز گذاشتم

 آهی کشیدم و وقتی به هال برگشتم کیارش لبه ی نشیمن

 کاناپه

 نشسته و کمی به سمت جلو خم شده بود. سرش را خم کرده
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بود و هنوز کمی خودش را به سمت راست و چپ می 

 ...کشید

 .انگار موقعیت راحتی برای نشستن روی کاناپه پیدا نمی کرد

 خواستم در مورد نحوه ی قرار گذاشتنش مواخذه اش کنم که

 با

 دیدن وضعیت نشستنش منصرف شدم. هنوز کامال بهبود پیدا

ایم را بهم قالب کردم و گفتمنکرده بود. انگشت ه : 

 خودت تا اینجا رانندگی کردی؟-

 :سرش را بلند کرد و گفت

فعال اصراری ندارم که خودم رانندگی کنم. حسام منو -

 .رسوند



 :اشاره ای به آشپزخانه زدم و گفتم

آرمین و یاشار اینجا بودن... البته فکر کنم خودت می -

 . ...دونی

اد که به کل از اینکه مواخذهلبخندی شیطنت آمیز تحویم د  

 اش

 :نکردم پشیمانم کرد. ادامه دادم

 آشپزخونه رو غارت کردن. برای همین چیز خاصی برای-
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 .پذیرایی پیدا نمی شه

دستش را به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله در هوا تکان 

 .داد

اش را ریخته بودم گفتمبا لحنی مالیم تر از آن چه برنامه  : 

 چرا وقتی می خوای بهم سر بزنی مستقیم بهم زنگ نمی-

 زنی؟

 بی تعارف بهت بگم... از نظرم خیلی خوشایند نیست که با

 یاشار

 .این چیزها رو هماهنگ می کنی

 :نگاهش را مستقیم به چشم هایم دوخت و گفت

 منم هنوز نمی دونم ما با هم چند چندیم... و این اصال-

وشایندخ  

 !نیست



 باری دیگر اخم کردم... چرا که نمی دانستم این حرفش دقیقا

 به

چه معناست! لحظه ای سکوت میان مان برقرار شد. دستش 

 را
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در جیب کتش فرو برد و گوشی موبایلم را بیرون کشید. آن 

 را

 :روی میز گذاشت و گفت

- ری نبوده که حریم خصوصیت رومی خوام بدونی این طو  

 نادیده

بگیرم و گوشیت رو فولدر به فولدر بگردم. فقط در مورد 

 فرنام و

 .شک و شبهه ای که داشتم جست جو کردم

 بی اختیار لبم به لبخندی کش آمد. گوشی موبایلم را گشته

 ...بود

 اما به حریم خصوصی ام کاری نداشت! نمی دانم حریم

کیارش چطور تعریف شده  خصوصی برای کسی با شغل

 ...بود

 اما

 بعید می دانستم با تعریف من از آن یکی باشد. گوشی موبایلم

 را



 :برداشتم و با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 !لطف کردی-
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 .لبخندزنان آن را بررسی کردم. دستی به صفحه اش کشیدم

 ذوق

رفتنش داشتم... برای فولدرو شوقی کودکانه برای در دست گ  

عکس هایم، بازی هایم، فلش کارت هایم... انگار صمیمی 

 ترین

دوستم از سفر چند روزه ای برگشته باشد! بیشتر اطالعاتم 

 روی

لپ تاپم هم ذخیره بود اما دیدن همان اطالعات روی صفحه 

 ی

 گوشی حال دیگری داشت... در همین موقع کیارش یک بار

 دیگر

و از آن حال و هوای خوش زیارت دوباره ی به حرف آمد  

 گوشی

 :ام بیرون آمدم

 شراره... من به خاطر کارم، هدفم مجبور شدم خیلی کارها-

 .بکنم

 می خوام بدونی این طور نبوده که با انجام دادنشون معذب

 نشده



 باشم... ناراحت نشده باشم. گشتن اطالعات تو کاری نبود که
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 خوشایندم باشه. تا حاال چند بار پیش اومده به این مسئله فکر

 . ...کنم که

 :با حالتی نامطمئن نگاهم کرد. بعد از مکثی کوتاه گفت

 . ...که ای کاش ماجرا بین ما این طور پیش نمی رفت -

 لب هایم را بهم فشردم تا مطمئن شوم کالمی از دهانم خارج

ار می کردم که نمی شود! با خودم تکر تو هنوز مطمئن "

 نیستی

 .اما ضربان قلبم بی اختیار باال رفته بود "منظورش دقیقا چیه

 :کیارش چشم هایش را تنگ کرد و گفت

پیغام هایی رو که فرنام تو واتساپ برات فرستاده بود -

 .خوندم

عکس یه پسری رو فرستاده بود... امیربهادر... این چیزی 

 بود که

و داده بود، درسته؟بهت وعده اش ر  

 :با حرکت سر حرفش را تایید کردم. کیارش گفت

 ...فرنام همیشه یه راهی برای متقاعد کردن آدما پیدا می کنه-

همیشه می تونه بهترین پیشنهاد ممکن رو بهشون بده و اونا 

 رو
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این قدر با خودش همراه کنه. تا به حال کسی رو ندیدم که  

 خوب

بتونه دیگران رو بازی بده. من یه زمانی فایتر بودم... با 

 خونم

 بازی

می کردم... با جونم! همه برای برد وارد اون رینگ می 

 شدن اما

قضیه برای من فراتر از این حرفا بود... من این کار رو 

 پنهانی

 انجام می دادم... باید با کمترین آسیب ممکن، با کمترین

 برخورد

رنده می شدم. نمی تونستم با بدن آش و الش پدر و مادرم ب

 رو

راضی کنم که ورزش صلح آمیز و ایمنی رو خیلی حساب 

 شده

 ادامه می دم. این قضیه بازی رو برام سخت تر می کرد اما

 عجیب

ترین بازی عمرم این بازی بود... بازی با فرنام... چون دیگه 

 بحث

از طرف فرنام باشم، بحثاین نیست که باید منتظر یه ضربه   

 اینه



 که هر لحظه ممکنه اون از یکی از اطرافیانم علیه من استفاده
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 .کنه

 :بی تعارف گفتم

 مثل مهدی؟-

 لبخندی کمرنگ روی لبش نشست و چیزی نگفت. چشم هایم

 :را تنگ کردم و گفتم

- ن تصمیمت رو میبه نظرم یه سیستمی داری که براساس او  

 گیری به کی چه قدر اعتماد کنی. مثال متوجه شدم که

 اعتمادت

 .به امین و حسام خیلی بیشتره تا مهدی

برخالف انتظارم سرش را به نشانه ی جواب منفی تکان داد 

 و

 :گفت

نه... من به همه شون اعتماد دارم اما می دونم توی زندگی -

 هر

و چی بهشون گذشته. بهت کدومشون دقیقا چه اتفاقایی افتاده  

که گفتم... فرنام می تونه راه خوبی برای استفاده کردن از 

 آدما
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 پیدا کنه... اگه امین و حسام رو بیشتر وارد مسائل کاریم می



 کنم

 به این دلیله که می دونم چیزی توی زندگی شون وجود نداره

اهرم فشار ساخت که بشه ازش به راحتی یه ... . 

 :آهسته حرفش را ادامه دادم

 . ...اما توی زندگی مهدی چیزی وجود داشت-

 ذهنم روشن شد. مهدی مدت ها پیش در مورد ناسپاسی من و

 راحیل چیزهایی گفته بود... از این که قدردان کیارش نبودیم

 که

تالش کرده بود از ما در مقابل نقشه های فرنام محافظت 

 ...کند

یارش سعی کرده بود از مهدی هم در مقابل چیزی محافظتک  

 ...کند. برای همین مهدی آن طور روی کیارش تعصب داشت

اجازه نمی داد در حضورش در مورد کیارش چیزی بگویم... 

 اما

 فرنام آن قدرشناسی و احترام مهدی به کیارش را درهم

 شکسته
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شد گفت که مهدی نامرد بود... می شد گفت چاره بود... نمی  

 ای

 :برایش باقی نمانده بود. حیرت زده گفتم

 . ...فرنام به نوعی به این کار مجبورش کرد-



 :کیارش سرش را پایین انداخت و آهسته گفت

 . ...نتونستم به موقع کمکش کنم-

 حسرتی که در صدایش موج می زد باعث شد بی اختیار از

 جایم

شوم. به سمتش رفتم و روی کاناپه نشستم. لحظه ای بلند 

 صبر

کردم اما به نظر می رسید کیارش قصد کندن نگاهش از 

 زمین

 :را ندارد. با لحنی که خنده در آن موج می زد گفتم

 راستش من و راحیل یه کاری کردیم که خیلی هم بهش-

 افتخار

 نمی کنیم اما مهدی رو مجبور کردیم بهمون چیزی رو نشون
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 بده که شب دورهمی با ترس و لرز نشونت داده بود... برادر

 الناز،

 . ...اِبی

 :اخمی ظریف روی پیشانی کیارش نشست. ادامه دادم

ظاهرا یه زمانی مبارز بود... نمی دونم من بودم یا راحیل -

 که

ردگفتیم یعنی یکی مثل کیارش؟ مهدی واقعا بهش برخو ! 

 نزدیک بود کله مون رو بکنه به خاطر این که مقایسه تون



 .کردیم

 موفق شدم لبخندی کمرنگ روی لب کیارش بنشانم. چینی

 :ظریف به بینی اش انداخت و گفت

 مهدی و بقیه بچه ها همیشه یه تصورات غیرواقع گرایانه ای-

نسبت به من و توانایی هام داشتن... اِبی زمانی که من 

 قهرمان

ن رینگ بودم هنوز به سطح حرفه ای ها نرسیده بود. بعد او

 از

 من اون قهرمان شد... و اتفاقا... جالبه بدونی که به جز حسام

 که
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 مربیم بود و دست منو همیشه می خوند، تنها کسی بود که

 حتی

 .نمی دونم تو دوران اوجم می تونستم شکستش بدم یا نه

باری دیگر سکوت میان مان برقرار شد. نگاه کیارش به 

 سمت

 آشپزخانه کشیده شد و کتری را که با بی تابی قل قل می کرد

 هدف قرار داد. با این حال از جایم بلند نشدم تا فکری به حال

 کتری کنم... نگاهم را به دست های بهم قالب شده ام دوختم و

 :گفتم

- پرسیدی... بخشی از این پس برای همین از گذشته ی من 



 بود

که بدونی به عنوان اهرم فشار می شه ازش استفاده کرد یا 

 ...نه

و فکر می کنم جوابت رو گرفتی چون فرنام تالشش رو در 

 این

 .زمینه کرده بود

 .نگاهم را از دست هایم گرفتم و مستقیم به چشم هایش دادم

 :گفتم
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- این سوال هم آره ست و هم نه... چون وقتی فرنام جواب  

 عکس

 امیربهادر رو برام فرستاد خشم و نفرتی که تمام این سال ها

 ازش

 داشتم تو وجودم جمع شد... یه لحظه حس کردم واقعا برای

زمین زدنش حاضرم با فرنام همکاری کنم... اما در نهایت 

 این

.. اما نه اون انگیزه کمرنگ و کمرنگ تر شد... قوی بود.

 قدر که

 . ...باید

سری به نشانه ی درک کردن تکان داد. با شک و تردید 

 نگاهش



 :کردم و گفتم

 . ...پس تصمیمت رو گرفتی؟ که بهم اعتماد کنی یا نه-

 نگاهش را برای چند لحظه به زمین دوخت و بعد کمرش را

 :آهسته صاف کرد. به سمتم چرخید و با لحنی قاطع گفت

- دا نکردم که نشه روت حساب باز کرددلیلی پی . 

 لبخندی پیروزمندانه روی لبم نشست. به شک و تردیدهایم
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 ...میدان ندادم... اجازه ندادم از زدن آن حرف پشیمانم کنند

 :محکم گفتم

 اعتماد یه مسئله ی متقابله... منم می خوام بدونم که می شه-

کرد یا نه. من به آدمی که یه دختر رو توی یه بهت اعتماد  

 بیابون

 دور افتاده سر به نیست کرده باشه به اندازه ی سر سوزن هم

 اعتماد ندارم... می خوام بدونم ماجرای الناز چیه و... االن

 . ...کجاست

 چشم هایش را تنگ کرد و با دقت زیر نظرم گرفت. می

 خواست

بی اختیار اخمی کردم جواب سوال را از صورتم بخواند؟ . 

 سکوتش

غیر منتظره و عجیب بود. بعد از چند لحظه دستی به چانه 

 اش



 :کشید و رویش را برگرداند. آهسته گفت

 این طوری در موردم فکر می کنی؟-
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 بی اختیار خنده ام گرفت. سعی داشت با این طور صحبت

 کردن

ا پس نکشیدم و گفتمشرمنده ام کند؟ پ : 

 فکر می کنم بعید نیست به دالیلی این کارو کرده باشی... اما-

 این فرصت رو هم بهت می دم که بهم ثابت کنی اشتباه می

 .کنم

 :سرش به سمتم چرخید و محکم گفت

 !اشتباه می کنی-

 :با لبخندی کمرنگ نگاهش کردم و گفتم

- سرنوشت الناز حتی یادمه یه بار تهدیدم کردی که ممکنه به  

 !دچار شم. کنجکاوم بدونم دقیقا به چی تهدید شدم

 لب هایش را برای چند لحظه بهم فشرد و بعد... با قاطعیت

 :گفت

یه برنامه ای دارم که دوباره به اونجا سر بزنم. اگه این -

 چیزیه
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دونم با که دلت می خواد می تونی با من بیای اما نمی  

 چیزهایی



 .که ممکنه متوجه ش شی چطور می خوای کنار بیای

 :با شک و تردید نگاهش کردم و گفتم

 وایستا ببینم! نمی خوای منو بکشی خارج شهر، دقیقا همون-

 جا

 سر به نیستم کنی که، می خوای؟

 خنده ای سر داد و احساس کردم چشم های سیاهش بار دیگر

ن شد. گفتبا جرقه ای از شیطنت درخشا : 

 !نه-

 ی ساده نمی شد اعتماد کرد و من هم قصد "نه"به یک 

 نداشتم

بی گدار به آب بزنم. اگر احساس کردم برنامه اش مطمئن 

 است

 !در آن شرکت می کردم اگر نه... راه دیگری پیدا می کردم

 :یک بار دیگر جدی شد و گفت
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- نام باهات تماس نگرفت؟ فکر می کنم تا توی این مدت فر

 االن

 . ...فهمیده باشه که چه کالهی سرش رفته

یک بار دیگر دلشوره به سراغم آمد... ضربان قلبم اوج 

 گرفت و

 :بی تاب شدم. کف دست هایم را بهم سابیدم و گفتم



 . ...نه-

 :اخمی روی پیشانی اش نشست و زمزمه کرد

 !این اصال خوب نیست-

اعث شد ضربان قلبم باالتر برود. ادامه دادواکنشش ب : 

تا جایی که من می دونم فرنام کاری رو بی جواب نمی -

 ...ذاره

 خیلی بعیده متوجه موضع تو توی این قضیه نشده باشه... در

 واقع... همون موقع که سعی داشت تو رو جلوی من جای

جاسوس جا بزنه در حالی که با مهدی همکاری می کرد 

 متوجه

د که روی تو نمی تونه حسابی باز کنه و حاال... این کارو بو

 بی

 . ...جواب نمی ذاره

 :قلبم در سینه فرو ریخت. سرم را پایین انداختم و گفتم
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 حدس می زدم... این که تماس نگرفت یعنی دیگه حتی-

 تظاهر

یعنی حاال در  نمی کنه داره از من استفاده ای می کنه...

 مقابل

 همدیگه ایم، درسته؟

 مکثی کرد... نیازی نبود سری تکان بدهد، کلمه ای به زبان



 بیاورد. مکثش نشان دهنده ی جواب مثبتش بود... تنها دلیلی

که هنوز چیزی به زبان نیاورده بود این بود که کلمات 

 مناسبی

 :برای ادایش پیدا نمی کرد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

- میدوارم یه نقشه ای برای مقابله باهاش داشته باشی. چونا  

 من

اصال نمی دونم قراره چطوری باهاش رو به رو شم... انگار 

 هیچی

 ازش نمی دونم و این بیشتر از هرچیزی وحشت زده ام می

 ...کنه

 :لبخندی تلخ روی لب کیارش نشست و گفت

1786 

  رقصنده با تاریکی 

- وی ذهنم هست اما هنوز مشخص نیست چهیه چیزهایی ت  

 قدر

 .بشه روش حساب باز کرد

 نفسم را با صدا بیرون دادم... پس هنوز هیچ نقشه ی قطعی و

دلگرم کننده ای در کار نبود. با حالتی عصبی دستی به 

 صورتم

 کشیدم. متوجه شدم که کیارش یک بار دیگر با حالتی معذب

می کرد با یک دستروی کاناپه جا به جا می شود. تالش   

 کتش



 را از شانه پایین بکشد و بتواند آن را دربیاورد. آهی کشیدم و

 :سعی کردم کمکش کنم. گفتم

 .اجازه بده کتت رو بگیرم-

 کت را روی دستم انداختم و از جایم بلند شدم. کیارش شال را

از دور گردنش برداشت و با خودم فکر کردم بله! جناب 

 شمس

هم درآورد و ظاهرا قصد دارد حاال کت و شال گردن را 

 حاالها

 !بماند
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از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا یک بار دیگر 

 در

 آن کتری بدبخت آب بریزم. دنبال حوله ی کوچک و قرمز

 رنگی

 ...می گشتم که وقت دم کردن چای روی قوری می انداختیم

داغ شده بود و نمی توانستم آن را از روی گاز دسته ی کتری  

 بلند کنم. در همین موقع صدای کیارش از هال به گوشم

 :رسید

 .ولش کن! می دونم اومدنم یه دفعه ای شد-

 حوله را در یکی از کشوها پیدا کردم. کتری را برداشتم و در

 :همان حال گفتم



- خونه آخه قضیه اینه که جز چای هیچ چیز دیگه ای تو این  

 .پیدا نمی شه

 به محض اینکه کتری را در سینک گذاشتم متوجه کیارش

 شدم

 چنان بی صدا .
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 .قدم برداشته و به سمتم آمده بود که اصال متوجه نشدم

 :گفت

 نیازی به پذیرایی نیست. دوست داشته باشی می تونیم بعدش-

 .با هم بریم بیرون

ا توی هم کشیدم. بعد چی؟ به سمت سینک چرخیدمصورتم ر  

و بی توجه به حرفش کتری را پر کردم. ضربان قلبم به 

 طرز

ناخوشایندی باال رفته بود. من و راحیل قدیم ها قول و قراری 

 با

 هم داشتیم! که به جز یاشار و آرمین پسری را به خانه راه

 !ندهیم

موش کردیم و چهنمی دانم چه زمانی این قول و قرار را فرا  

 کسی

اولین بار آن را زیر پا گذاشت... اما برای همین روزها 

 . ...بود



 :کیارش با لحنی آرام گفت

 نیومدم اینجا که با هم چای یا قهوه بخوریم... اومدم گوشیت-

 رو
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 .پس بدم، بهت سر بزنم و یه چیزی بهت بگم

کتری را در سینک رها کردم و به نفس راحتی کشیدم. 

 سمتش

چرخیدم. دست هایم را از دو طرف به سینک بند کردم و به 

 آن

 .تکیه دادم. کیارش دست هایش را در جیب شلوارش فرو برد

نگاهش این بار درخشان نبود... تاریک و مبهم بود. با شک 

 و

 تردید نگاهم می کرد... نمی دانم تردیدش برای انتخاب جمله

 ها

کلماتش بود یا گفتن و نگفتن و ... . 

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 حاال که همه چیز بین ما روشن شده فکر می کنم یه معذرت-

 .خواهی اساسی بهت بدهکار باشم

 یک دستش را از جیبش بیرون کشید

 :آهسته گفت

 . ...یادم می یاد رفتار خوبی باهات نداشتم-



بتونم پسش  دلم می خواست راهی وجود داشته باشه که

 .بگیرم
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 نفسی عمیق کشیدم. دست به سینه به سمتش چرخیدم و

 سرم

 را بلند کردم و نگاهم را به چشم هایش دادم. با اخم و تخم

 :گفتم

 ولی می دونی که نمی تونی کارایی که انجام می دی رو پس-

که آدم هر کاری بگیری... هیچ وقت طرفدار این ایده نبودم  

 دلش

 می خواد بکنه و بعد فکر کنه می تونه جبرانش کنه. من بی

 اعتمادیت در اون لحظه رو درک می کنم و می دونم کارم

 درست

نبوده که در موردت از فرنام اطالعات گرفتم... اما باعث 

 نمی شه

 بابت این که از خودم دفاع کردم معذرت

 . ...خواهی کنم... باعث نمی شه که

 :وسط حرفم پرید و با جدیت گفت

 تو می دونی من روی نقطه ضعفم حساسم اما من بابت اینکه-

 از
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 اون نقطه ضعف استفاده کردی سرزنشت نمی کنم. هر آدم

 عاقلی

 این کارو می کرد... منم بودم همین کارو می کردم و... یه

 جورایی

ودت برمی یایخوشحالم که از پس خ . 

 لبخندی دوست داشتنی روی لبش نشست و یک بار دیگر

 چشم

 .های تیره اش درخشید

 گامی به سمت عقب برداشت. احساس کردم فشاری از روی

 قفسه

 ی سینه ام برداشته شد... انگار قد بلند و اندام چهارشانه اش

سدی در برابر اکسیژن شده بود. چشم هایش را تنگ کرد و 

 با

خ گفتلحنی شو : 

 ...یادم می یاد برگشتی یه اسلحه از روی زمین برداشتی-

 فکرم به سمت اسلحه ای که قایم کرده بودم کشیده شد. آب
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 دهانم را قورت دادم. کیارش نگاهی معنی دار بهم انداخت و

 ادامه

 :داد

- اما می دونیتا یه بخشی از قضایای اون شب یادم می یاد...   



 که

 .با زخمی شدنم حساب یه سری از ماجراها از دستم در رفت

خوشبختانه باعث شدی حسام خودش رو به موقع برسونه و 

 سر

 و سامونی به قضیه بده. این چند وقت من و حسام یه گفتگویی

با هم داشتیم و جزئیات اون شب رو چند بار با هم دوره 

 .کردیم

فتدستی به چانه اش کشید و گ : 

 قضیه اینه که اسلحه ای که برداشتی رو حسام توی ماشین-

 پیدا

 . ...نکرد... پس معنیش اینه که... برش داشتی

 انگشت هایم را در هم قالب کردم و مثل یک بچه ی خطاکار

 :سرم را پایین انداختم. کیارش با همان لحن شوخش گفت
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- ه من شلیک کنی که؟نگهش نداشتی ب ! 

 :زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم

 به نیت تو نگهش نداشتم. برای محافظت از خودم نگهش-

 ...داشتم... این که بهت شلیک کنم یا نه به خودت بستگی داره

 . ...به این که بهم حمله کنی یا نه

 :نگاه جدی اش را به چشم هایم دوخت و گفت

 !هیچ وقت-



دسرش را روی شانه کج کر . 

 :و آهسته گفت

نمی تونم کاری که کردم رو پس بگیرم... تو راست می -

 ...گی

 اما

 می تونم بهت قول بدم دیگه هیچ وقت کاری نکنم که به

 خاطرش

 .مجبور باشی بهم شلیک کنی

 چشم هایم را تنگ و با تردید نگاهش کردم. خوب می دانستم
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با حرف هایش، با ظاهر تحسین برانگیزش که کیارش شمس  

 می

 تواند قلب آدم را دست کاری کند... می دانستم می تواند

 متقاعد

 کننده باشد و پیش از آن دوستان خودم را هم با حرف هایش

 به

 بازی گرفته بود. پس سرم را آهسته پایین انداختم و دست به

 :سینه به سمت گاز رفتم. گفتم

 !امیدوارم-

رسری حواله اش کردم و خواستم موضوع بحث رانگاهی س  

 عوض



 کنم که متوجه شدم با همان سر کج شده روی شانه نگاهم می

 :کند. با لحنی نگران گفت

شراره حواست هست که داریم در مورد یه اسلحه صحبت -

 می

 کنیم؟ تو نمی تونی با اون اسلحه از خودت دفاع کنی... با یه
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 سالح گرم غیرمجاز! بلد نیستی ازش استفاده کنی و ممکنه به

خودت آسیب بزنی... یا ممکنه به طرف شلیک کنی اما به 

 جای

 متوقف کردنش به کشتنش بدی. از چاله در می یای و می

 افتی

 توی چاه... درک می کنم که احساس خطر می کنی اما نمی

 .تونی اون اسلحه رو نگه داری

دی گفتمبه سر : 

 می دونم... بچه که نیستم ولی فکر می کنم توام بتونی این-

 مسئله رو درک کنی که بعد همه ی کارهایی که کردی این

 اسلحه رو با دو تا حرف قشنگ دستت نمی دم. اگه بخوام از

 . ...شرش خالص شم اثر انگشتم رو پاک می کنم و

حرفم  با ظاهری رئیس موابانه دست به سینه ایستاد. وسط

 پرید

 :و با تحکم گفت



 چی کار می کنی؟ حملش می کنی؟ توی خیابون؟ اگه در-

 حین

1796 

  رقصنده با تاریکی 

 حملش بگیرنت چی؟ اصال کجا می خوای بندازیش؟

 کلمات آرامش بخشش موثر نبودند و حاال می خواست ته دلم

 را

 :خالی کند. ادامه داد

- باعث شده فکر کنی آدمی ام که می دونم کارهایی کردم که  

ممکنه بهت آسیب بزنه اما مطمئنا اینو می دونی که اگه 

 بخوام

این کارو با یه اسلحه انجام بدم نیازی به اون سالح ندارم... 

 برام

 کاری نداره یه اسلحه گیر بیارم و ممکنه همین االن هم یه

 دونه

 .ش رو توی جیب کتم داشته باشم

میز براندازم کرد. موفق شده بود... و با لبخندی شیطنت آ

 دست

 خودم نبود اما با این حرفش واقعا ته دلم خالی و لب هایم بهم

 دوخته شد. می دانستم حق با اوست اما هنوز دلم راضی نمی

 شد اسلحه را دو دستی تقدیمش کنم. کیارش برای ترغیب

 :کردنم گفت
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- بتونی از خودت محافظت کنی چیز دیگه ای  برای اینکه

 بهت

می دم. چیزی که غیر قانونی نباشه... یا دست کم... تا این 

 حد

 !غیرقانونی نباشه

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

 مثال شوکر پرتابی؟-

 :چشمکی زد و گفت

کارت با اون بد نبود... دارم روی یه چیزهای دیگه م کار -

 می

ی تونی فعال یه شوکر داشته باشیکنم اما م . 

 :سری به نشانه ی موافقت تکان دادم. با خنده گفتم

 !نکنه شوکر رو هم االن توی جیب کتت داری؟-

 :زیر کتری را خاموش کرد و گفت

 .توی ماشین بهت می دم-

 با تعجب نگاهش کردم. ماشین؟ اما تا دهانم را باز کردم

 :گفت

- یم همین دور و بر یه چیزیلباست رو بپوش شراره... می ر  
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 .بخوریم



 شانه باال انداختم... چیزی در خانه

 نبود و من هم که به خوردن نه نمی گفتم. برای راحتی راحیل

با دوستانم همراه نشده بودم اما از من بعید بود که برای بار 

 دوم

 !بتوانم از دعوت به شام دست بکشم

ه اتاقم برگشتم و بعد از یک ربع لباس بیرون کشیدن ازپس ب  

 کمد، اخم کردن و پرت کردنشان روی تخت پالتو و شالی

 انتخاب

 کردم. وسایلم را از کوله پشتی به کیف دستی ام منتقل کردم و

 در همین حین نگاهم روی کشوی تختم ثابت شد. حتی نگاه

برود... هم کردن به آن کشو باعث می شد ضربان قلبم باال 

 دعا

 می کردم هرگز موقعیتی پیش نیاید که مجبور باشم اسلحه را

 از

 آن جا بیرون بکشم و هم دعا می کردم که کسی سر برسد و

 من
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 !را از شر آن نجات دهد

کیارش را جلوتر از خودم از خانه بیرون فرستادم. از پنجره 

 ی

و نگاهی دقیق به کوچه انداختم... لبم را به اتاقم سرک کشیدم  



دندان گرفتم و با استرس نگاه از این طرف گرفتم و به آن 

 طرف

 .دادم... خوشبختانه هیچ کدام از همسایه ها در کوچه نبودند

نفسی راحت کشیدم. در همین موقع کیارش از خانه خارج 

 .شد

خانهقدم زنان به سمت ماشینی سیاه رنگ که با فاصله از   

 پارک

 شده بود رفت. من که تا آن لحظه برایم سوال بود که اگر

 رانندگی

 نمی کند و حسام او را رسانده چطور باید با هم بیرون برویم،

 .اخمی کردم

 به سرعت در را قفل کردم و از خانه بیرون زدم. وارد کوچه

 شدم

و به خودم لرزیدم. هوا از آن چه فکر می کردم سردتر بود. 

 باد
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موهایم را توی صورتم ریخت. شال را باری دیگر روی 

 موهایم

 مرتب کردم و فکرم به سمت کمدم پر کشید. پالتوی گرم تری

 هم داشتم. با تردید نگاهی به آپارتمان انداختم اما تصمیمم را

 گرفتم، پالتو را دور خودم پیچیدم و به سمت کیارش رفتم. با



 خودم فکر کردم بهتر است قصد نشستن در فضای آزاد را

 نداشته

 .باشد

 با تعجب نگاهی به بنز سیاهی که کیارش به آن تکیه داده بود

انداختم. نگاهش که به من افتاد تکیه اش را برداشت. در 

 راننده

 :را برایم باز کرد و گفت

 می شه امشب تو رانندگی کنی؟-

ود و شاید تا حدودی قدیمی همبا این که بنز آخرین مدلی نب  

 به

 نظر می رسید بدم نمی آمد آن را امتحان کنم اما نگاه از

 ماشین
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 :کندم و گفتم

 . ...ماشین کی هست؟ گفتی حسام رسوندت که-

 :دست نوازشی به سقف ماشین کشید و لبخندزنان گفت

- به باشگاه دوستش بزنه ماشین قدیمیمه. حسام رفت یه سری  

 .که همین دور و بر بود. یکی دو ساعت دیگه برمی گرده

بی هیچ حرفی روی صندلی راننده نشستم و با خودم فکر 

 کردم

 کاش حداقل کارهایش را طوری تنظیم کند که بشود با خیال



راحت بهش اعتماد کرد... وقتی مرتب جزئیاتی مشکوک 

 ارائه

 می

 . ...کرد خیالم آشفته می شد

 .صندلی را که با قد حسام تنظیم شده بود حسابی جلو کشیدم

 کیارش هم سمت دیگرم درگیر بود. تالش می کرد کج به

 صندلی

تکیه دهد و صورت در هم رفته اش نشان می داد جایش 

 سخت

 :ناراحت است. ماشین را روشن کردم و گفتم
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- م ماشین رو دورتر بذار... نمی خوام دفعه ی دیگه یه ک

 بهونه

 .دست صاحب خونه بدم

 کیارش دست از کج و راست شدن برداشت. خنده کنان به

 سمتم

 :چرخید و گفت

 !دفعه ی دیگه؟ باشه... حتما-

 پلک هایم را برای چند لحظه بستم و به خودم که نسنجیده

 حرف می زدم لعنتی فرستادم. سعی کردم به روی خودم

رمنیاو . 



 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 !کجا بریم؟ قطعا جاش هم انتخاب کردی-

 :باالخره موقعیتی مناسب برای نشستن پیدا کرد و گفت

تیکه می اندازی؟ متوجه بودم که دارم سر زده می یام... -

 نمی

 .خواستم توی زحمت بیفتی

 پایم را روی گاز گذاشتم تا از ."خدا خیرت بده "در دل گفتم 
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 :خانه فاصله بگیرم. کیارش گفت

 .بریم سمت آ.اس.پ... به اینجام نزدیکه-

 انتهای خیابان ماشین را متوقف کردم. بیشتر از آن چه باید

 برای

ورود به خیابان اصلی صبر کردم. در واقع تالش می کردم 

 مسیر

ایی را می را در ذهنم پیدا کنم... هر بار قصد رفتن به ج

 کردم

 اولین گزینه ام تاکسی بود. سوار اسنپ هم که می شدم یا سرم

را در گوشی موبایلم فرو می بردم یا غرق افکارم می شدم. 

 در

 .نتیجه مسیریابی ام چندان تعریفی نداشت

با شک و تردید مسیری را انتخاب کردم و پایم را بیشتر 



 روی

 گاز

بود... برخالف کیارش فشردم. از ماشین کیارش خوشم آمده 

 که

جایش ناراحت بود و لحظه شماری می کرد زودتر برسیم، 

 من

 از
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 طوالنی و خلوت نبودن مسیر راضی نبودم. فقط تالش می

 کردم

عضالت صورتم را کنترل کنم تا نیشخندی رضایت بخش 

 !نزنم

 :کیارش گفت

- سلیقه ی بدی توی انتخاب چون دفعه ی پیش ثابت کردی  

 .آهنگ داری خودم آهنگ رو انتخاب می کنم

 :با خنده گفتم

 سلیقه ی من بد نیست... مشکل اینه که تو آهنگ های خوب-

 !رو با یکی دیگه تجربه کردی

 :بعد از مکثی کوتاه جوابم را داد

 چیزی که زیاده آهنگ خوب... آهنگ هایی که می شه با آدم-

دبهتری تجربه ش کر . 



 ضربان قلبم ناخواسته باال رفت. بی اختیار زیرچشمی نگاهش

کردم. با خونسردی نگاهش را به گوشی موبایلش داده بود. 

 تمام
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 ...آن چه را که در خانه به خودم گفته بودم یادآوری کردم

 حرف

سم را باهای قشنگ... متقاعد کننده بودن... بازی دادن... نف  

استرس فوت کردم... سر و کله زدن با کیارش از آن چه 

 فکرش

را می کردم سخت تر بود... و انگار هرچه قدر بیشتر با هم 

 رفت

 . ...و آمد می کردیم سخت تر می شد

باری دیگر زیرچشمی نگاهش کردم... نه! من به خودم بیشتر 

 از

ک این حرف ها مسلط بودم! کیارش نهایتا می توانست ی

 دوست

خیلی خوب باشد... بیشتر از این دردسر بود و من هم به 

 اندازه

 !ی کافی خودم را گرفتار کرده بودم

 !سرم را باال گرفتم. نفسی عمیق کشیدم... اتفاقی نمی افتاد

 . ...یعنی... اجازه نمی دادم که بیفتد



 سری به نشانه ی تایید خودم تکان دادم و قلبم هم کم کم آرام

 .گرفت

شبختانه گوشی کیارش زنگ زد، مشغول صحبت کردن خو

 شد
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 و آهنگی انتخاب نکرد. متوجه شدم این قابلیت را دارد که به

 طرز

 شگفت انگیزی آهسته صحبت کند. با وجود صدای موتور

 ماشین

 و بوق ماشین های دیگر متوجه نمی شدم در چه زمینه ای

شده اما بی اختیار گوشم را تیز کردم. آن قدرمشغول صحبت   

 روی شنیدن صدای کیارش تمرکز کرده بودم که نزدیک بود

مسیر را اشتباه بروم اما کیارش به موقع با دست سمت چپ 

 را

نشان داد. با حالتی مشکوک براندازم کرد اما رویم را 

 .برگرداندم

و می با این حال دیگر نتوانستم روی حرف هایش تمرکز کنم  

 .دانستم حواسم او هم به من هست

 ماشین را که پارک کردم تلفن کیارش هم تمام شد. خواستم

 در

 :ماشین را باز کنم که کیارش گفت



 االن حسن نیتم رو بهت ثابت کنم، بهت یه شوکر بدم یا وقتی-
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 برگشتیم؟

 :اخمی کردم و بی آن که فکر کنم گفتم

 !وقتی برگشتیم-

 می دانستم حمل کردن شوکر بی مجوز جرم است و بدم نمی

 .آمد دردسر حملش را تا جای ممکن به تعویق بیندازم

 به پیشنهاد کیارش به سمت ممد استیک هاوس رفتیم. هوا

 سرد

بود و کیارش آهسته قدم برمی داشت... به خودم می لرزیدم 

 اما

. زیرچشمی به کیارش سعی می کردم به روی خودم نیاورم

 نگاه

 می کردم و زیرلب به این آهسته راه رفتنش بد و بیراه می

 .گفتم

در همین موقع کیارش پرسید که چی میل دارم... غذای 

 ایرانی

یا استیک... همان زمان که راهمان را به سمت آن رستوران 

 کج

کردیم انتخاب خودم را کرده بودم! از وقتی از خواب بیدار 

 شده
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بودم هوس چیزبرگر کرده بودم و دیگر مجبور نبودم صبر 

 کنم

 تا

 .یاشار سفارشم را بیاورد

 زمانی که وارد رستوران شدیم نفسی راحت کشیدم. دیگر

 چیزی

 نمانده بود دندان هایم تیک تیک بهم بخورد. با راهنمایی یکی

 از

مقابل آشپزخانه ی باز  پیشخدمت ها به راه افتادیم. از

 رستوران

 رد شدیم. هیجان زده نگاهی به آشپزها انداختم که به سرعت

 مشغول بریدن و پختن گوشت بودند. در دل خدا را بابت

 .گرسنگی وحشتناکم و این منظره ی هیجان انگیز شکر کردم

 با وجود این که وسط هفته بود رستوران شلوغ و دم کرده به

 نظر

رها روکشی چوبی داشت و باالی بعضی می رسید. دیوا

 میزها

 سر

مصنوعی گاو به رنگ های قرمز و سیاه نصب بود. میزی 

 دو نفره
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 .را اشغال کردیم

با این که سفارشم مشخص بود نگاهی به منو انداختم. در 

 واقع

فرصت می خواستم که نگاه از کیارش بگیرم و لعنتی به 

ودمخ  

 با

این انتخاب لباسم بفرستم... برای هوای بیرون به اندازه ی 

 کافی

گرم نبود و برای فضای آن سالن زیادی گرم بود. نگاهی 

 عمیق

به پالتوی خاکستری رنگم انداختم... چرا که تصمیمم را 

 گرفته

 !بودم و این آخرین باری بود که آن را می پوشیدم

 :کیارش منو را پایین آورد و گفت

 انتخاب کردی؟-

 :با سر جواب مثبت دادم. اشاره ای بهش کردم و گفتم

 می خوای کمکت کنم کتت رو دربیاری؟-

 زیرچشمی نگاهی نامطمئن حواله ام کرد. بعد از مکثی کوتاه

 :گفت

 !نه-
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 :خنده کنان گفتم

- م کمکتنمی خوای توی یه مکان عمومی ببینن که یه خانو  

 می کنه کتت رو دربیاری؟

چپ چپ نگاهم کرد. می دانستم این نقطه ضعف را دارد... 

 برای

او ضعف جسمانی تحمل ناپذیر بود! برای همین بحث را 

 عوض

 :کردم و گفتم

 .اگه نظرت عوض شد، گرمت شد بهم بگو-

 و دیگر این موضوع را پیش نکشیدم. به محض اینکه سفارش

به سمتم خم شد و گفت دادیم کیارش روی میز : 

 هفته ی دیگه یکی از دوستای خانوادگی مون یه مهمونی-

 ترتیب

 . ...داده

 :که کیارش ادامه داد "خب به من چه"با خودم فکر کردم 

نظری داری که چرا مادرم اصرار داره تو رو هم دعوت -

 کنم که

 با هم بریم؟

1811 

  رقصنده با تاریکی 

ستم جلوی خودم را بگیرم و بلند زدم زیر خندهاین بار نتوان ! 



 لبخندی کمرنگ روی لب کیارش نشست. چشم های تیره اش

 :باری دیگر می درخشید. گفت

 خب پس... می دونی ماجرا چیه... می شه بگی که منم در-

 جریانش باشم؟

 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و تالش کردم تا خودم را جمع

فسی عمیق کشیدم و گفتمو جور کنم. عاقبت ن : 

اون روز که اومدم عیادتت مادرت یه مقدار در مورد -

 ارتباط ما

 .دچار سوء تفاهم شد

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 !تو هم از اشتباه درشون نیوردی-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 بهشون حق دادم... مشکوک بود دیگه... شبونه با هم از-

 مهمونی

بعد من برای عیادتت اومدم. تازه... این که دربرمی گشتیم...   
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 مورد ماهیت ارتباط مون فکر اشتباهی کردن کمک کرد بیام

 ببینمت. قبول کن وظیفه ی من نبود که در مورد خودمون

 بهشون توضیحی بدم... تو باید در این مورد باهاشون صحبت

 .کنی

ش کردم. نگاهش را به میز دوخت و گفتو لبخندزنان نگاه : 



 !بذار یه مدت این طوری فکر کنن-

 چشم هایم از شدت تعجب چهار تا شد. صدایم بی اختیار باال

 :رفت

 چی داری می گی؟-

 :خودش را عقب کشید و با حالتی بی تفاوت گفت

 خیلی در جریان آدم هایی که توی زندگی من می اومدن و-

 می

نن با کسی دوست بودم یا نه... برای رفتن نبودن. نمی دو

 همین

به مرور به این نتیجه رسیدن که توی باغ نیستم و سرم به 

 کارم
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 گرمه. با این که نمی شه گفت فرنوش مورد پسندشونه اما به

 هر

 حال می گن این دختر رو می شناسیم و اونم که بهت عالقه

آشنا شین شاید بتونین با هم کنار بیاینمنده... بیشتر  . 

 :اخمی کردم و گفتم

 آهان! داری از قضیه سوء استفاده می کنی که تو رو به حال-

 !خودت بذارن

 :چشمکی زد و خنده کنان گفت

 همون طور که تو ازش سوء استفاده کردی تا بتونی منو-



 !ببینی

بهدهانم با این حرفش بسته شد. لب هایم را بهم فشردم.   

 خودم

یادآوری کردم که قرار نیست دیگر پدر و مادر کیارش را 

 ببینم

 و

 چندان اهمیتی ندارد که در مورد ما چه فکری می کنند. نفسی
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 .عمیق کشیدم و شال یاسی رنگم را روی سر مرتب کردم

 نگاهم

ه بود را به چرخی که رو به روی میز کنارمان متوقف شد

 .دادم

 پیشخدمت مشغول برش دادن و سرو استیک بود. کیارش با

 :قاطعیت حرفش را ادامه داد

 در هر صورت... پنجشنبه ی هفته ی دیگه ت رو خالی کن-

 !خانوم امانی

 سرم چنان به سرعت به سمتش چرخید که مهره ی گردنم

 تقی

 صدا داد. دستم را به گردن دردناکم گرفتم و صورتم توی هم

فت. با تعجب نگاهش کردم و گفتمر : 

 مگه قراره بریم؟ یعنی... مگه قراره منم جدی جدی بیام؟-



مهلت ندادم جوابی بدهد. انگشت اشاره ام را به نشانه ی 

 تهدید

 :برایش تکان دادم

 ...من اصال راحت نیستم که جلوی خانواده ت فیلم بازی کنم-
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رو بهشون بگو و تمومش کنراستش  ! 

 :نگاهی جدی حواله ام کرد و گفت

 مگه نمی خواستی الناز رو ببینی؟-

 قلبم در سینه فرو ریخت. بهت زده نگاهش کردم و بی اختیار

 خودم را عقب کشیدم. چند ثانیه ای طول کشید تا بتوانم

 خودم

را جمع و جور کنم. اگر الناز زنده بود قطعا آزادانه در شهر 

ینم  

 گشت و به مهمانی هم پا نمی گذاشت. در این صورت چطور

 محمد و اِبی به دنبالش می گشتند؟ حتما ماجرا چیز دیگری

 .بود

 :با این وجود با شک و تردید پرسیدم

 مگه... مگه اونم... اونجاست؟-

 :کیارش نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

- ار اینه نه! اما اگه اطالعاتی در موردش می خوای بهترین ک

 که



 .مهمونی هفته ی بعد رو بیای
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 با حالتی عصبی موهایم را پشت گوشم زدم و خواستم هیجان

زده سواالت بیشتری بپرسم که کیارش با سر اشاره ای 

 ظریف

 به

پیشخدمتی کرد که با چرخ نزدیک مان می شد تا ساالد را 

 سرو

ت سینه به پشتی صندلی تکیه دادمکند. پوفی کردم و دس . 

 :لبخندی غریب روی لب کیارش نشست و گفت

 . ...خودت گفتی که می خوای بدونی-

 می خواستم بدانم... چندین ماه می شد که برای فهمیدن

 حقیقت

 ...ماجرا بی تاب بودم و حاال فاصله ای تا حقیقت نداشتم اما

 حاال

. مهم این بود کهدرک می کردم که فقط فهمیدن مهم نیست..  

 به اصل ماجرا پی ببرم و زنده بمانم تا آن راز را در سینه ام

 حفظ

 کنم و با علم به این که هرگز نمی توانم از آن پیش کسی

 صحبت
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کنم به زندگی ام ادامه بدهم... و کیارش... با این برنامه 

 ریزی

مورد مسئله ی الناز و این عجیبش، با کوتاه آمدنش در  

 رفتارهای

 . ...عجیبش کار را برایم عجیب سخت کرده بود

 به هیچ وجه قصد نداشتم با کیارش راه بیفتم و به یک بیابان

 خالی بروم و این فرصت را بهش بدهم که هر بالیی خواست

 سرم

بیاورد اما در این مهمانی پای پدر و مادرش هم در میان بود 

 و

ی دانستم که کیارش به هیچ وجه در مقابلشانخیلی خوب م  

 دست از پا خطا نمی کند. پیشنهادی بود که باید خیلی خوب

 . ...روی آن فکر می کردم و تصمیمم را می گرفتم

 پیشخدمت با لبخند و ژستی جذاب ساالد را در ظرف بهم می

 زد... ادویه به آن اضافه می کرد و برای چند لحظه موفق شد

 منی

از ساالد چندان خوشم نمی آمد هیجان زده کند. مقداریرا که   
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از ساالد را در ظرف کیارش و مقداری در ظرف من 

 ریخت،

 ظرف



را وسط میز گذاشت و در مورد کم و کسر سوال پرسید. 

 اخمی

 .ظریف روی پیشانی کیارش که ساالد را چشیده بود نشست

 :آهسته گفت

- م نمکهک ... . 

 و پیش از آن که دستش به سمت نمک برود پیشخدمت خم

 شد

 و با ژست آشنای نصرت گوکچه روی ساالد نمک پاشید. با

 خنده

 .ی من سری خم کرد و چرخ را به سمت آشپزخانه برگرداند

 .سکوتی به شدت معذب کننده بین من و کیارش برقرار شد

 چند

بودیم تا عاقبت کیارشدقیقه ای فقط به خوردن ساالد مشغول   

 :یک ورق قرص از جیبش بیرون کشید و گفت
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 برای هفته ی دیگه آماده ای؟-

 من که فکر می کردم هنوز در مورد مهمانی صحبت می کند

صورتم توی هم رفت و خواستم جوابی تند بدهم که قرصش 

 را

 :با جرعه ای آب پایین داد و گفت

با امین هماهنگ شو ببین کی وقت داره که دوباره بتونی -



 بیای

شرکت. اگه سرش شلوغه بی خود توی شرکت وقت 

 .نگذرون

خوشحال از اینکه بی موقع دهانم را باز نکرده و او را به 

 رگبار

 :نبسته بودم گفتم

آهان... شرکت... داشتم فکر می کردم حاال که فرنام می -

 دونه

من حسابی باز کنه و کارهای پایان نامه دیگه نمی تونه روی 

 م

 .هم عقب افتاده دیگه نیام

کیارش چنان یک لحظه در نقش رئیس فرو رفت که بی 

 اختیار

 :صاف و مودب سر جایم نشستم

 می دونی که ما معموال کارآموز نمی گیریم و این فرصتی-

 نیست
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نه بگیکه به همین راحتی بهش  . 

 من که حس می کردم ناگهان قرارمان به جای یک قرار

 دوستانه

 به قراری رسمی بین همکارهای یک شرکت تبدیل شده با



 حالتی

 :معذب سر جایم جا به جا شدم و گفتم

می دونم... می دونم شرکت خوب، معروف و معتبری -

 داری و

 فرصت خیلی خوبی هم بهم دادی اما شاید این فرصت برای

یی مثل راحیل و یاشار با توجه به رشته شون خیلی خوبکسا  

به حساب بیاد... برای من به شخصه... چطوری بگم؟ نه 

 اینکه از

 یاد گرفتن کار جدید بدم بیاد ولی من تغییر رشته دادم و االن

 قاعدتا باید روی چیز دیگه ای تمرکز کنم. شاید بتونم به جاش

 . ...وقتم رو

الفت به طرفین تکان داد و با اخم وسرش را به نشانه ی مخ  

 تخم
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 :گفت

دوست ندارم باهات مثل یه بزرگتر یا یه آدمی که دو تا -

 پیرهن

 بیشتر پاره کرده صحبت کنم... پس لطفا از این حرفا تحویلم

 نده

 که منم مجبور نشم بهت بگم که از هر فرصتی که برای یاد

ش می یاد استفاده کنی... کسی چه می دونه... شایدگرفتن پی  



یه روز به کارت اومد... یاد گرفتن حرفه ای طراحی سایت 

 و

اپلیکیشن یه چیزیه که این روزها به کار خیلی ها با رشته 

 های

نامربوط تر از تو هم می یاد. پس به من نگو به کارت نمی 

 ...یاد

می کنن و چهمی دونم که هم رشته ای هات چه کارهایی   

 برنامه

 .هایی طراحی می کنن

 و نگاهی معنی دار بهم کرد. سری تکان دادم و با خودم فکر

 کردم

بی راه هم نمی گوید. مسیری که در ذهنم برای خودم 

 مشخص
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 کرده بودم چیز دیگری بود اما کیارش که بحثش را پیش

 کشید

زده شد که می شود کارهای دیگری همجرقه هایی در سرم   

 کرد... در فکر فرو رفته بودم که پیشخدمت با سفارش هایمان

 سر رسید... با دیدن برگر جذابم در آن ظرف چوبی و سیب

 زمینی

 سرخ کرده هایی که روی آن ریخته شده بود یک بار دیگر



 عضالت

 صورتم برای ساختن نیشخندی وسیع کش آمد. به زحمت ذوق

م را پنهان می کردم... اگر خودم تنها به آن جا آمده و شوق

 بودم

 گوشی موبایلم را بیرون می کشیدم، عکسی از سفارشم می

گرفتم و برای یاشار می فرستادم تا غذا را زهرمارش کنم اما 

 در

 .خودم نمی دیدم که مقابل کیارش چنین کاری کنم

ن آشناکیارش با خنده نگاهش را ازم گرفت. کم کم داشت با م  

 می شد! از ذهنم گذشت او چیزهایی از من می داند که هیچ
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 کدام از دوستانم نمی دانند... دوستی ما به قدمت دوستی من با

 راحیل، یاشار و آرمین نبود اما چیزهایی را در مورد هم می

ف دانستیم که از نزدیکانمان مخفی کرده بودیم... برخال

 تصورم

عیان شدن رازهایمان در برابر یکدیگر باعث جدایی مان 

 نشده

 بود... باعث شده بود کمی تا حدودی با هم راحت تر باشیم،

 بهم

بیشتر اعتماد کنیم اما... میان مان هزار و یک ماجرای 

 پیچیده



 وجود داشت. نمی توانست برای من دوستی مثل یاشار یا

 آرمین

هم دردسر زیادی در زندگی ام ایجاد  باشد... یاشار و آرمین

 می

 کردند اما مسائلی که مربوط به آن دو بود اقتضای سن و پیش

 پا

افتاده بود... اما کیارش... ماجراهای او نبردی خونین با 

 خطرات

 جانی بود! حاال که اصرار داشت کارمندی ساده در شرکتش

 باشم

1824 

  رقصنده با تاریکی 

... اما باید در همین حد باقی می ماندیم. اصال حرفی نبود

 قصد

 .نداشتم به مهره ای دیگر مثل امین تبدیل شوم

 :انگار وقفه ای در صحبت مان نیفتاده باشد، گفت

 خب... نظرت چیه؟ با امین هماهنگ می شی؟-

 :من که تصمیمم را گرفته بودم، سری تکان دادم و گفتم

 . ...باشه... پس با این حساب-

شاره ای به سفارش هایمان کردم و ادامه دادما : 

 . ...می شه گفت شام آخره-

حیرت زده نگاهم کرد. لبخندی رضایت بخش روی لبم 



 .نشست

 ...آن شب حسابی حرف هایش را به کرسی نشانده بود و حاال

 نوبت من بود تعیین تکلیف کنم. سر انگشت هایم را بهم

 :چسباندم و لبخندزنان گفتم

- ه توی کشوری زندگی نمی کنیم که قانون سفت ودرسته ک  

سختی در این مورد داشته باشه و از نظر خیلی ها اصال هم 

 بد

 نیست اما من به حفظ کردن ارتباط حرفه ای به شدت
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 پایبندم... اگه قرار باشه جایی کار کنم با رئیسم قراری برای

ذارم... و از جایی که پای پدر و مادر مسائل غیرکاری نمی 

 شما

 هم وسط کشیده شده باید بگم که شاید مشکلی نداشته باشم

 که فکر کنن با هم دوستیم اما اصال دلم نمی خواد فکر کنن

 آدمی هستم که با رئیسم دوستم... هیچ خوشم نمی

 .یاد کسی منو به چشم همچین دختری ببینه

از حرفم خوشش نیامده صورت کیارش توی هم رفت. اصال 

 .بود

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

نگران پدر و مادر من نباش... اونا مشکلی با تو ندارن. در -

 مورد



 .این مسئله هم الزم نیست االن صحبت کنیم

 و چنگال و چاقویش را برداشت. پیش از آن که استیکش را

 برشی

 :بزند آهسته گفتم

- ی تو برنده ی یه بحث میپس این کاریه که می کنیم... وقت  

 شی من سکوت می کنم و وقتی می بینی حق با منه صحبت
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 .کردن در موردش رو به یه زمان دیگه موکول می کنی

 دست هایش از حرکت ایستاد. نگاه سیاه و جدی اش را

 مستقیم

 :به چشم هایم دوخت و گفت

- و خیلی بیشتر از اون چیزی کهنه... من برای حرف های ت  

 فکرش

رو بکنی ارزش قائلم اما تو هنوز هم دنبال راهی هستی که 

 از

من و کارم فاصله بگیری و صادقانه بگم... فکر نمی کنم با 

 وجود

 .فرنام صد در صد به نفعت باشه

چندان با او موافق نبودم. در این صورت فقط باید منتظر 

 باشم

ت این مسئله روشن کند... اما اگر قرار که فرنام تکلیفم را باب



 بود

 در جمع دوستان نزدیکش قرار بگیرم ممکن بود یک روز به

 !سرنوشت مهدی دچار شوم

با خارج شدن از رستوران باری دیگر به خودم لرزیدم. آن 

 روز

 آن
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 قدر سرد و گرم شده بودم که احساس می کردم هر لحظه

 ممکن

است ترک بردارم! به نظر می رسید وضعیت کیارش بهش 

 اجازه

 نمی دهد قدم های بلند و سریع بردارد. هر چند دقیقه یک بار

 به خودم یادآوری می کردم که راهی تا ماشین نمانده... فقط

 چند

دقیقه... یخ نزن..!. فقط دو دقیقه... تحمل کن... فقط صد 

 ...متر

. 

فس راحتی کشیدم. بالفاصله بخاری راوارد ماشین که شدم ن  

 روشن و چند دقیقه ای صبر کردم. انگشت هایم یخ زده بود و

 بعید می دانستم توان خم شدن و گرفتن فرمان را داشته

 .باشند



 وقتی باالخره کمی گرم شدم ماشین را به راه انداختم. کیارش

 با

 .حسام تماس گرفت و ازش خواست به سمت خانه ی ما بیاید

ن اما ذهنم مشغول چیز دیگری شده بود. با خودم فکر میم  
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 کردم یعنی دوستانم به خانه برگشته اند یا نه... امیدوار بودم

 حال

راحیل بهتر باشد. بداخالقی و دلخوری راحیل یک چیز بود و 

 از

 دست دادن و فاصله گرفتن از دوست صمیمی ام چیز دیگر!

 زیر

 چشمی نگاهی به کیارش کردم که در موقعیتی بسیار ناراحت

 نشسته، شانه اش را به پشتی ماشین تکیه داده و بخش آسیب

 دیده ی کمرش را به سمت در کج کرده بود. چهره ی در هم

 رفته اش نشان می داد که از صمیم قلب می خواهد که زودتر

 به

 .مقصد برسیم

می توانست راز مهدی وباید باهاش صحبت می کردم...   

 مشکالتش را از من مخفی کند اما ای کاش در موردش

 توضیحی

به راحیل می داد. نمی دانم چطور باید این درخواستم را 



 مطرح

می کردم. تصمیم گرفتم با رسیدن به مقصد یا به خانه 

 دعوتش
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م یا در ماشین بمانم کنم و خیلی جدی در این مورد حرف بزن

 و

 .اجازه ندهم این بار با درخواستم مخالفت کند

 ماشین را سر کوچه متوقف کردم تا نشان بدهم اگر دفعه ی

 بعدی در کار باشد کجا باید ماشینش را پارک کند! خنده کنان

 :گفتم

 می یای باال که باالخره اون چای رو دم کنم و برات بیارم؟-

 :آهسته خندید و گفت

- اشه برای یه وقت دیگه! منتظر می مونم تا حسام بیادب . 

 اما یک دفعه در ماشین را باز کرد. من که از رفتارش شوکه

 شده

 بودم مجبور شدم از ماشین پیاده شوم... خب! نقشه ی صحبت

 کردن در ماشین تبدیل شد به صحبت کردن در کنار ماشین و

حرص بیروناز شدت سرما این پا و آن پا شدن! نفسم را با   

 .دادم
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 ماشین را دور زدم و متوجه شدم که هنوز پیاده نشده. خم



 شدم

 :و گفتم

 من که خونه کاری ندارم! می خوای منتظر بمونم تا حسام-

 بیاد؟

 .متوجه شدم که در داشبورد ماشین دنبال چیزی می گردد

 پیش

و پیاده شود هم می دانستماز آن که دستش را بیرون بکشد   

وقت تحویل گرفتن شوکر فرا رسیده و من هنوز برنامه ای 

 برای

 !تحویل دادن اسلحه نداشتم

رو به رویم ایستاد. به دقت هر دو طرف خیابان را بررسی 

 .کرد

 .کسی در خیابان نبود. فقط دو ماشین در حال عبور بودند

 نزدیک

هر دو در تاریکی به کوچه ی ما چراغی هم وجود نداشت و 

 فرو

 رفته بودیم. وقتی از دور شدن ماشین ها مطمئن شد شوکر را

 به
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 :سمتم گرفت و گفت

 پس مطمئنی که می دونی چطور باید باهاش کار کنی؟-



 .شوکر را از دستش گرفتم. نگاهی به شکل و شمایلش انداختم

ر می رسید. آهسته گفتممثل یک اسلحه ی کوچک به نظ : 

 . ...نمی دونم-

 .و یک دفعه شوکر را دو دستی گرفتم و به سمتش نشانه رفتم

نه سرش را عقب کشید... نه خم به ابرو آورد اما بی حرکت 

 سر

 جایش ایستاد. برای چند لحظه خیره نگاهم کرد... بی پلک

 .زدن

 :قفسه ی سینه اش را نشانه گرفتم و گفتم

- یم آقای شمسامتحان می کن ! 

 :دست هایش را در جیب شلوارش فرو برد. با جدیت گفت

 . ...با من از این شوخی ها نکن-

 :اخمی کردم و گفتم

 !شوخی نیست-
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 .و لپ هایم را از داخل به دندان گرفتم تا از خنده منفجر نشوم

اش یک بار کیارش خیره نگاهم کرد. برق چشم های تیره 

 دیگر

 خاموش شده بود. دست هایش را آهسته از جیبش بیرون

 .کشید

 :با همان لحن جدی اش ادامه داد



 اما یادت باشه... هیچ وقت یه اسلحه، شوکر یا هر چیز دیگه-

 ای

 . ...رو از این فاصله نشونه نگیر... چون خیلی راحته که

 یک دفعه دستش را بلند کرد

زدنشانه گیری ام را بهم  ... 

 :خنده کنان گفت

 .که خلع سالحت کنن ...-

 نگاهش را مستقیم به چشم هایم .

 :دوخت و گفت
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 یادت باشه... نه این قدر فاصله بگیر که نتونی نشونه گیری-

 کنی

 و نه این قدر نزدیک باش که بتونن خلع سالحت کنن. اگه

 فاصله

عمولی بیشتر به دردت می خوره تا نزدیک باشه شوکر م

 . ...این

 شوکر را در کیفم انداختم و زیپش را آهسته کشیدم... چرا که

 نمی خواستم سرم را بلند کنم و با کیارش چشم تو چشم

 ...شوم

من همیشه رفتاری دوستانه و صمیمی با یاشار و آرمین 

 .داشتم



قصیدیمهمدیگر را می زدیم، دنبال هم می کردیم، با هم می ر  

 مرتب به خودم می .

گفتم کیارش مثل یکی از دوستانم می ماند... مثل یاشار... 

 مثل

آرمین... اما این واقعیت نداشت. برخالف یاشار و آرمین... 

 حرف

 ...های کیارش، کارهایش و حاال

 کاری با قلبم می کرد که هیچ دوست و آشنای
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کرد... و این موضوع واقعا خطرناک بود دیگری نمی ... . 

 بند کیفم

 :روی شانه ام نشست. نفسی راحت کشیدم. گفتم

 باید یکی دو تا از این شیرین کاری هات بهم یاد بدی... هیچ-

 خوشم نمی یاد که هر دفعه غافلگیر بشم

 :چشمکی زد و گفت

 . ...به موقعش یادت می دم خانوم امانی... به موقعش-

ا پایین انداختم و نگاهم را به زمین دوختم. عجیب بودسرم ر  

 که

با خارج شدن از ماشین تمام تنم به سرعت یخ بسته بود... 

 انگار

 ساعت ها در هوای سرد پیاده روی کرده باشم اما با وجود



 پایین

 افتادن صورتم هنوز داغ بود برای پرت

 کردن حواس خودم هم که شده باید موضوعی را وسط می

دم. پس صدایم را صاف کردم و گفتمکشی : 
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 . ...می خواستم در مورد یه مسئله ای باهات صحبت کنم-

دست هایش را باری دیگر در جیبش فرو برد و نگاه 

 منتظرش

 را

به صورتم دوخت. با خودم فکر کردم چطور شروع کنم؟ قبل 

 از

اره ای به ماشین کرد و گفتآن که بتوانم تصمیم بگیرم اش : 

 .بیا سوار شو! توی ماشین در موردش حرف می زنیم-

 سری تکان دادم و قدمی به سمت ماشین برداشتم. در همین

 موقع صدای جیغ الستیک های ماشینی از انتهای خیابان به

 گوش رسید. سر هر دو نفرمان به آن سمت چرخید. طولی

 نکشید

یاشار افتاد. صورتم توی همکه چشمم به سفید رنگ آشنای   

رفت و در دل ناسزایی نثارش کردم... این چه وقت 

 سررسیدن

 بود؟ ای کاش عقلش می رسید و بی آن که متوقف شود به



 سمت

 !خانه می رفت... اما چه خیال خامی... چه امید بی جایی
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نگار دیدنش در آنیاشار شروع کرد برایمان چراغ زدن... ا  

 خیابان

 کار دشواری بود! به سمت کیارش چرخیدم و با ناامیدی

 نگاهش

کردم. با خنده نگاه از من گرفت و به ماشین یاشار که 

 نزدیک

 :می شد داد. گفت

عیبی نداره... شب بهت زنگ می زنم. در موردش حرف -

 می

 .زنیم

رایچپ چپ نگاهش کردم... همینم مانده بود که بهانه ای ب  

 :تلفن زدن های شبانه یمان جور شود! با حرص گفتم

اگه اصراری برای رفاقت با یاشار نداشتی االن مشکلی -

 ...نبود

 .رفاقتت با دوستای من کال دست و پا گیر و بی جاست

 یک تای ابرویش را باال انداخت. لبخندی شیطنت آمیز روی

 لبش

 :نشست
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- اور کن اصراری ندارم. یکی از مشکالت داشتن شخصیتب  

 !کاریزماتیکه

 پوزخندی زدم... با این که باهاش موافق بودم و شخصیتش را

 دقیقا می شد این طور تعریف کرد چشم هایم را تنگ کردم و

 :گفتم

 نمی دونم اگه می دونستی یاشار با چه نیتی این بازی رو-

 شروع

تحویل می گرفتی یا نه؟کرد بازم این قدر خودت رو  ! 

 کیارش اخمی کرد و خواست چیزی بگوید اما در همین موقع

یاشار ماشین را کنارم متوقف کرد. راحیل این بار هم در 

 نبرد با

 آرمین پیروز شده و جلو نشسته بود اما سرش را در گوشی

موبایلش فرو برده و وانمود می کرد توجهی به ما ندارد. 

 یاشار

 اما

ایین داد و با خنده گفتشیشه را پ : 

 شراره... بهت مهمونداری یاد ندادن؟-
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چشم غره ای نثارش کردم اما ظاهرا قصد ساکت شدن 

 :نداشت



 چرا تو خیابون وایستادین؟ دعوتشون نکردی باال؟-

 :نگاهی تهدیدآمیز نثارش کردم و گفتم

- ریف اوردن... البته تو که بهتر شما نگران نباش... اتفاقا تش

 از

 هر

 !کسی در جریانی

 کیارش بی توجه به کل کل بی سرانجام من و یاشار قدمی به

 سمت جلو برداشت. زانویش را خم کرد تا بتواند نگاهی به

 سرنشین ها بیندازد. نگاهش روی راحیل ثابت ماند که چنان

 در

جه ی آنبازی غرق شده بود انگار مرگ و زندگی اش به نتی  

 :بستگی داشت... کیارش گفت

 راحیل... می تونم چند لحظه باهات تنها صحبت کنم؟-

یاشار بالفاصله ساکت شد و با تعجب نگاهی به راحیل 

 .انداخت

 آرمین خودش را روی صندلی عقب جلو کشید و به راحیل
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وابش را دادچیزی گفت. راحیل اما بی تعارف بلند ج : 

 !می دونم که مجبور نیستم-

 :کیارش دست هایش را باال برد و گفت

نه نه... منم نمی خوام مجبورت کنم... فقط فکر کردم با -



 توجه

 به اتفاق هایی که افتاده بد نباشه با هم در موردش صحبت

 !کنیم

ابروهایم روی پیشانی باال پرید... پس قرار بود در مورد 

 مهدی

. ضربان قلبم ناخواسته باال رفت. در دل خدا راصحبت کنند  

 شکر

کردم که دیگر نیازی نبود در این مورد با کیارش صحبت 

 .کنم

احساس می کردم باری از شانه ام برداشته شده. راحیل 

 نگاهی

 متعجب به من کرد... انگار یک لحظه فراموش کرد که با من

ند. پلکسرسنگین بود و می خواست با نگاهش نظرم را بخوا  

 هایم
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 را به نشانه ی مرتب بودن اوضاع بهم فشردم. با این وجود

 راحیل

 :با شک و تردید نگاهی به کیارش کرد و با لحنی تند گفت

من حوصله ی بازی ندارم! با حرف های بی سر و ته -

 راضی

 نمی



و حسابی شم... اگه واقعا می خوای در مورد مهدی درست  

 توضیح

 .بدی پیاده می شم اگه نه خودمو مسخره ی کسی نمی کنم

 :کیارش سرش را محترمانه خم کرد و گفت

 .سعی می کنم تا جایی که بتونم در موردش توضیح بدم-

 .راحیل با بی اعتمادی نگاهی به سر تا پای کیارش انداخت

نگاهش را از او گرفت و به رو به رو دوخت. مکثی کرد. 

ار بایاش  

 بی صبری روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود و در همان

 تاریکی

 می دیدم که آرمین با اخم و تخم به کیارش زل زده... در

 همین
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 موقع ماشینی پشت ماشین یاشار متوقف و صدای بوقش بلند

 شد. یاشار با دست اشاره کرد که الین عوض کند و دنبال

 کارش

 :برود. کیارش گفت

 .یاشار ماشین رو وسط خیابون نگه داشتی-

یاشار به ناچار ماشین را کنار کشید و جلوتر از ماشین 

 کیارش

 پارک کرد. راحیل که تصمیمش را گرفته بود از ماشین پیاده



 شد. با گام هایی بلند خودش را به کیارش رساند. دست به

 سینه

 :رو به رویش ایستاد و گفت

- یدوارم حرفات ارزش شنیدن داشته باشهام . 

کیارش واکنشی به رفتار راحیل نشان نداد. در عوض در 

 ماشین

 را برایش باز کرد تا سوار شود. من انگار که از بند آزاد شده

 باشم

 قدمی به سمت ماشین یاشار برداشتم که کیارش با لحنی
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 :کمابیش دستوری گفت

 !بعدا با هم صحبت می کنیم شراره-

 فقط سری تکان دادم... در حضور راحیل نمی توانستم بگویم

 که

 دیگر نیازی نیست. می توانستم با یک پیغام ساده سر و تهش

 را

 هم بیاورم. پس سوار ماشین یاشار شدم و بالفاصله به سمتش

 چرخیدم. تا یاشار پایش را روی گاز گذاشت

دمصدایم را باال بر : 

 تو کی می خوای این کارات رو تموم کنی؟ دقیقا برنامه ت-

 چیه؟



 تا چند وقت قراره واسطه ی ما باشی؟

 یاشار

 :دهان باز کرد تا چیزی بگوید که مهلت ندادم

تو که می دونستی داره می یاد! برای چی آشپزخونه رو -

 خالی
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 کردی؟

زدند زیر خنده. پوفی کردم و رویم را هر دو با بدجنسی  

 :برگرداندم. آرمین گفت

 البته چیز خاصی هم توی خونه ت پیدا نمی شد ها! مثال می-

 خواستی چی کار کنی؟ چیپس بریزی توی کاسه بذاری

 جلوش؟

 جوابش را ندادم. انگشت اشاره ام را برای یاشار تکان دادم و

 :گفتم

- ه لطفی کن و بهش بگواین دفعه اگه شمس بهت زنگ زد ی  

 مستقیم با خودم در ارتباط باشه. این که پشت سر من با هم

 هماهنگ می شین حس فوق العاده بدی بهم می ده. انگار

 بازیچه

 !ی دست شما دو نفر باشم

 :یاشار مظلومانه نگاهم کرد و گفت

 انصافا خیلی وقت بود از این کارا نمی کردیم. خودمم یه کم-

1844 



تاریکی رقصنده با    

 تعجب کردم که باهام تماس گرفت ولی گفتم شاید مسئله ی

 .راحیل و مهدی باعث شده یه اتفاق عجیبی بین تون بیفته

 :اخمی کردم و گفتم

 بین ما چه خبره مگه؟-

 :آرمین وسط حرف مان پرید و گفت

 خیلی خوب شد که می خواد در مورد مهدی با راحیل حرف-

ی یه دفعه چی شد؟بزنه. این مهد  

 :شانه باال انداختم و گفتم

 .هیچی... یه دفعه قاتی کرد-

منتظر نگاهم کردند... انگار جمله ام ادامه داشته باشد. سرم 

 را

 به

باز کردن کیفم، پیدا کردن کلید و زیر و رو کردن وسایلم 

 گرم

 کردم تا مجبور نباشم با آن دو چشم تو چشم شوم. آرمین با

 :جدیت گفت
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در هر صورت... دیگه بار آخر بود. از اول ارتباط شون -

 عجیب

 ...بود



 یه بار هم که بهم خورد و خودش پا پیش گذاشت. راحیل

 مسخره

 ش نیست که باز بره و فکر کنه هر وقت خواست می تونه

 .برگرده

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- عنوان یه آدم بالغ خودش در موردچطوره بذاری راحیل به   

 زندگیش تصمیم بگیره؟

 :آرمین با حرارت گفت

 هر وقت مثل یه آدم بالغ رفتار کرد می تونه تصمیماتش هم-

خودش بگیره. راحیل کال تصمیم های مزخرفی برای 

 زندگیش

 می گیره. همیشه همین طور بوده... انتخاب های بدی می

 .کرده

باشه اما تو زرد از آببه این مهدی نمی خورد بد  ... . 
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 :یک تای ابرویم را باال انداختم. وسط حرفش پریدم و گفتم

چرا بهش نمی خورد؟ تو و یاشار معیارتون برای تایید -

 کردن

 مهدی مدل ماشین و ساعتش بود. یادتون رفته؟ اما من یادم

رگ تر ما رو درنیار که نرفته... تو رو خدا االن ادای بز

 اصال



 جاش

 !نیست

 :آرمین با عصبانیت گفت

ادای بزرگترتون رو درنمی یارم اما خوشم نمی یاد کسی -

 سر

 به

 سر دوستای من بذاره و مسخره ی خودش کنه. حواسم به

 ...کیارش هم هست... دوستش که معلوم نبود دقیقا چه مرگشه

سه واقعا آدمامیدوارم خودش همین طوری که به نظر می ر  

 .حسابی و باشخصیت باشه

 اما من آن قدر در آن ماجرا پیش رفته بودم که بدانم مشکل از

 شخصیت هیچ کدامشان نبود. فرنام هم آدم مقبول، جنتلمن و
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 باشخصیتی بود اما ترسناک... و کیارش... آن قدر ساده نبودم

 که

صوم و بی گناه استفکر کنم کیارش مع ... . 

 .خوشبختانه هیچ کدام قصد برگشتن به خانه ی ما را نداشتند

 یاشار می خواست روی پروژه اش کار کند و آرمین هم باید

 برای

 .آزمون ماک آیلتسش آماده می شد

 .چیزبرگری را که یاشار برایم گرفته بود در یخچال جا دادم



 لباس

رد خانه شد. توقع داشتمهایم را عوض می کردم که راحیل وا  

 صحبت شان بیشتر طول بکشد. با کنجکاوی به سمت هال

 رفتم

 و دزدکی نگاهی به راحیل کردم که شالش را از روی سر

 برداشته

 بود و همان طور که آن را روی زمین می کشید آهسته به

 سمت
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 .آشپزخانه می رفت. اخمی کردم

یار به دنبالش رفتم. در چهارچوب در ایستادم و نگاهم بی اخت

 را

 .به او دادم که روی یکی از صندلی های آشپزخانه نشست

 دستش

را روی میز ستون کرد و سرش را به آن تکیه داد. نگاه ماتم 

 زده

 :اش را به کابینت ها دوخت. حیرت زده نگاهش کردم و گفتم

 راحیل! تو حالت خوبه؟-

گنگ به سمتم چرخید. طوری نگاهم می کرد با حالتی گیج و  

انگار اصال من را به جا نیاورده باشد. با نگرانی به سمتش 

 رفتم



 و

 :گفتم

 چی شد؟-

یک بار دیگر نگاهش را از من گرفت و به کابینت ها 

 .دوخت

 ...دهانش نیمه باز ماند... انگار بخواهد چیزی بگوید و بعد

 فراموش
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 . ...کرده باشد

 :اخمی کردم و با لحنی تهدیدآمیز گفتم

 می گی یا زنگ بزنم و از خود کیارش بپرسم؟-

 :زمزمه کرد

 .باید... حدس... می زدم-

 :کم کم داشتم عصبانی می شدم. صدایم بی اختیار باال رفت

 چیو؟ چه اتفاقی برای مهدی افتاده؟-

کان داد. جلوتر رفتمپلک هایش را بهم فشرد و فقط سری ت . 

 :دست هایم را روی میز گذاشتم و به سمتش خم شدم

 می شه براش کاری کرد؟-

 و باز هم سر تکان داد. با عصبانیت عقب کشیدم. نفسم را با

 خشم

 بیرون دادم. خواستم به سمت اتاقم بروم، گوشی موبایلم را



 بردارم

 :و به کیارش زنگ بزنم که راحیل آهسته گفت

1850 

نده با تاریکی رقص   

 . ...تموم شد دیگه... دیگه... مهم-

 .حرفش را ادامه نداد. آهی کشید. به زحمت از جایش بلند شد

 شالش یک طرف رها شد و کیفش سمت دیگر... به سمت

 سینک

رفت... لیوانی برداشت و شیر آب را باز کرد اما انگار یادش 

 رفت

جریان آب ماند. من که  لیوان را زیر شیر بگیرد... مات

 دیگر

 کفرم

 :باال آمده بود گفتم

داری جونمو باال می یاری راحیل! خودم االن به کیارش -

 زنگ

 .می زنم

 :انگار به خودش آمد. به سمتم چرخید و گفت

 . ...برات می گم... اما... امشب نه-

 و سرش را پایین انداخت. قلبم در سینه فشرده شد... حتما

د... آن قدر راحیل را می شناختم که بفهممشنیدنش سخت بو  
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 .به سادگی درهم نمی شکند. لیوان را در سینک رها کرد

 مشتی

آب به صورتش پاشید. مکثی کرد و... سرش را زیر شیرآب 

 ...برد

. 

 با دست های مشت کرده به اتاقم برگشتم. گوشی موبایلم را

فحه را روشن کردم و چشمم به پیغام کیارشبرداشتم. تا ص  

 افتاد

 قلبم در سینه فرو ریخت. نفسی عمیق کشیدم و پیغامش را باز

 :کردم

 .شراره رسیدم خونه بهت زنگ می زنم-

ضربان قلبم باال و باالتر می رفت.... باری دیگر دمی 

 ...عمیق

 نفسم

 را حبس کردم و با صدا بیرون دادم. خودم را سخت مالمت

دمکر . 

 کجای آن پیغام نکته و حرف عجیبی وجود داشت که قلبم این
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 . ...طور می زد؟ یک پیغام کامال ساده و بی منظور بود

 :برایش نوشتم

 .چیز مهمی نبود. بعدا حرف می زنیم-



لحظه ای به صفحه ی مکالمه یمان نگاه کردم... به جز این 

 دو

دیگری به چشم نمی خورد پیغام چیز ... . 

 به خاطر نمی آوردم که پیش از آن برای هم پیغامی فرستاده

 بودیم یا نه... یعنی پیغامی برای هم فرستاده بودیم و من

 مکالمه

 . ...یمان را پاک کرده بودم؟ ممکن بود

 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و... کل مکالمه یمان را از

 گوشی

ر که هیچ حرفی میان مان رد و بدل نشدهپاک کردم... انگا  

 !باشد

به قلبم نهیب زدم که آرام باشد... این طور بی خود و بی 

 جهت

در سینه باال و پایین نپرد... تهدیدش کردم که اگر به این 

 بازی
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ادامه بدهد به ضرب و زور، حتی اگر شده به کمک دارو و 

 قرص

می کنم! کیارش مردی نبود که بتوانم درگیرش شوم آرامش ... 

. 

****** 



سس را روی سیب زمینی سرخ کرده خالی می کردم که 

 آرمین

چنگال پالستیکی اش را برداشت و دست به کار شد. داد 

 :زدم

 !خب صبر کن همه ش رو بریزم بعد حمله کن-

 :آرمین خنده کنان گفت

 مگه مسابقه ست؟-

ودش را به سمت دهان برد. انگشت و سیب زمینی سس آل

 هایم

 را با دستمال پاک کردم و چنگالم را برداشتم. در همین موقع

گوشی موبایل آرمین زنگ زد... هیچ کدام واکنشی نشان 

 ندادیم

 و به شکار سیب زمینی های بزرگ تر با سس بیشتر ادامه

 ...دادیم

طولی نکشید که گوشی موبایل من هم زنگ زد... نگاهی 

تاهکو  

 :رد و بدل کردیم. لقمه ام را فرو دادم و گفتم
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 . ...یا یاشاره یا راحیل-

 :آرمین به نشانه ی موافقت سری تکان داد و گفت

 !صد در صد-



 توجهی به گوشی هایمان نشان ندادیم و باری دیگر مشغول

طع کردخوردن شدیم. شخص تماس گیرنده ناامید شد و ق ... 

 طولی نکشید که اس ام اس فرستاد. آخرین سیب زمینی را

 :آرمین برداشت. غرغرکنان گفتم

 !می دونستم باید دو تا بگیریم-

 من حال ندارم پاشم. دختر"بی توجه به آرمین که می گفت 

به نیمکت چوبی تکیه  "خوبی باش و برو یکی دیگه بخر

 دادم و

رون کشیدم. رو به آرمین با نارضایتی گوشی موبایلم را بی

 :گفتم

 !یاشاره-

 خوشبختانه متن پیغام یاشار کامال گویای قصد و نیتش بود و

 :دیگر الزم نبود تماس بگیرم. رو به آرمین گفتم

یاشار می گه توی یکی از کافه های دور و بر دانشگاه -

 ساعت
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ده دارن. ظاهرا اون و راحیلپنج یه گروه موسیقی اجرای زن  

 دارن

 می رن اونجا و می گه ما هم بریم پیششون. از کی تا حاال

 یاشار

 به اجرای زنده عالقه پیدا کرده؟



آرمین از جایش بلند شد. ظرف پالستیکی خالی و چنگال ها 

 را

 :برداشت و گفت

 باید ببینی کی قراره بره اونجا که یاشار به خاطرش مشتاق-

 شده

هنگی کنهکار فر ! 

 :شانه باال انداختم و گفتم

کار امروزم تمومه... می تونیم بریم... ولی... اگه پای -

 فرنوش

 وسط

 !باشه من نیستم

 آرمین دستی به شکمش کشید. چینی به بینی اش انداخت و
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 :گفت

- کافی بد نبود یه املت هم می زدیم... ولی اگه داریم می ریم  

 . ...شاپ که هیچی

 :مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 چرا حرف رو می پیچونی؟ به خاطر فرنوشه؟-

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

 نه بابا... دیگه پیگیر فرنوش نیست. کال برای فرنوش یاشار-

 کسی



جز یه دوست نبود... حساب دیگه ای روی یاشار باز نکرده 

 بود و

ده بده. االنم با یه نفر دیگه قرار میقصدم نداشت تغییر عقی  

 .ذاره

 نمی یای؟

 :سریع از جایم بلند شدم و گفتم

 چرا.. چرا! بریم... با کی قرار می ذاره؟-
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 و به ذهن سپردم که دیگر در هیچ مراسم یا مهمانی که

 احتمال

خرین دعوت شدن فرنوش بود پا نگذارم! هنوز درگیر آ

 دوستش،

 !کیارش شمس، و کارهایش بودم

 به دنبال آرمین به سمت دانشکده قدم برداشتم تا لپ تاپم را از

کتابخانه بردارم. آرمین در جوابم یک شانه اش را باال 

 انداخت و

 :گفت

 نمی دونم... یه سری استوری و پست می ذاره اما پسره-

 مشخص

با یه دسته گل... یانیست. مثال یه استوری توی ماشین یه نفر   

 با



 یه سبد گل رز توی آسانسور و از این کپشن های من چه قدر

 !حالم خوبه و چه قدر خوشحالم که تو رو دارم

 :خنده کنان سوار آسانسور شدم و گفتم

 !گل دوست داره-
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 :آرمین دست هایش را در جیب شلوار جینش فرو برد و گفت

 مطمئنی کیارش اینستاگرام نداره؟ بیشتر به کارهای فرنوش-

 می خوره که بخواد غیر مستقیم به کیارش بگه من با یه نفر

 دیگه

 .دوستم که برخالف تو، لیاقت منو داره

 اخمی کردم. پیش از آن که متوجه شوم کیارش اسم دیگری

 دارد دنبالش گشته بودم... چیزی پیدا نکردم. می توانستم از

مین بخواهم لیست دنبال کننده های فرنوش را زیر و رو وآر  

 کیارش یا ماهان را پیدا کند... اما ترجیح می دادم خودم به

 جمع

 بچه های دانشگاه که سرشان در زندگی هم بود، پیگیر دوست

شدن ها و بهم زدن ها بودند اضافه نشوم! پس سری تکان 

 دادم

 :و گفتم

- اینستاگرام اتفاق بیفته مطمئنماگه قرار باشه چیز مهمی توی   
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 یه طوری به گوش کیارش می رسه. مسئله اینه که از نظر

 کیارش

 .فرنوش مهم محسوب نمی شه

 آرمین آهسته خندید. در آسانسور را هل داد و پشت سرم راه

 ...افتاد. از نظر من این مسئله به هیچ وجه خنده دار نبود

حشتناک بود! فرنوش برای مدتی طوالنی شیفته ی کیارشیو  

 بود که احساسش را نمی دید... با نیتی عجیب با او دوست شد

 و

 ارتباط شان به فاجعه ای شبیه بود... در نهایت جدا شده بودند

 و

 حاال فرنوش می خواست به کیارش نشان بدهد که عین

 خیالش

اد. امیدوار بودمنیست و کیارش هنوز هم توجهی نشان نمی د  

 . ...برداشت آرمین از کارهای اخیر فرنوش اشتباه باشد

کافه شاپ شلوغ بود و تقریبا تمام میزهایی که در فضای 

 بیرون

1860 

  رقصنده با تاریکی 

قرار داشت توسط دانشجوهایی که بلند صحبت می کردند، 

 می

و یاشار خندیدند و سیگار می کشیدند پر شده بود. راحیل  

 زودتر



رسیده و میزی چهار نفره نزدیک به هیتر انتخاب کرده 

 .بودند

 دو

 پتوی چهارخانه هم روی صندلی های خالی من و آرمین به

 چشم

می خورد. خیالم راحت شد که قرار نیست یخ بزنم. با این 

 حال

 .نوشیدنی گرمی به همراه کیک سفارش دادم

ده خوش تیپ وگروه موسیقی کوچکی که شامل یک خوانن  

 نوازنده هایی با ریش های بلند و در هم گره خورده می شد

 گوشه

ای را اشغال کرده و آماده می شدند. راحیل پا روی پا 

 انداخته،

دست به سینه نشسته و نگاهش را به سازهایی که جا به جا 

 می

 شد داده بود. یاشار اما سر می چرخاند و انگار در جمعیت به

1861 

تاریکی رقصنده با    

 ...دنبال کسی می گشت. نگاهی به میز چهار نفره مان کردم

مطمئنا قرار نبود شخص دیگری به جمع مان اضافه شود... 

 پس

صدایم را صاف کردم. روی میز به سمت جلو خم شدم و 



 :گفتم

 می خوای بهمون بگی ماجرا چیه یاشار؟-

له چشمم به آنیاشار دست هایش را از هم باز کرد. بالفاص  

 دستبند تسبیح مانندش افتاد که برای موقعیت های خاص

 ازش

 :استفاده می کرد. پوزخندی زدم... یاشار گفت

 اومدیم از این فضا استفاده کنیم! هر یه شنبه اجرای زنده-

 دارن

 . ...و

 :با خنده گفتم

ظاهرا یه نفر هست که هر یه شنبه خودش رو برای این -

 برنامه

 !می رسونه

 :راحیل هم پوزخندی زد. با بدجنسی خندیدم و گفتم
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 اگه هر دفعه برای اجرای زنده می یاد شاید از خواننده-

 خوشش

 !می یاد

 :یاشار لبخندی پیروزمندانه زد و گفت

 !نه! خواننده دوست دوستشه-

 و جرعه ای از موهیتوش نوشید. من و راحیل نگاهی



خرآمیزتمس  

 :رد و بدل کردیم. یاشار ادامه داد

هر دفعه بحث بیرون رفتن و قرار گذاشتن رو مطرح می -

 کنم

 ...می پیچونه! خواستم بیام اینجا و نشون بدم که اتفاقی بوده

 بعد

 سر صحبت رو باهاش باز کنم. شاید حضوری دست به سرم

 .نکنه

 .نمی خواستم خیلی تابلو خودم تنها بیام

ره ای به آرمین کرد و گفتراحیل اشا : 
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 نمی شد شما دو تا سیبیل با هم بیاین؟-

 :یاشار نیشخندی زد و گفت

 شبیه دو تا پسر مجرد می شدیم که برای آشنا شدن با-

 دخترها

سر و کله شون توی کافی شاپ های معروف پیدا می شه. 

 می

رسمخواستم آدم معقولی به نظر ب . 

 و با سر اشاره ای به آرمین کرد که گردنش می چرخید و

 میزهایی

 .را که چند دختر اشغالشان کرده بودند از نظر می گذراند



 راحیل

 :گفت

 بابت این نقشه بهت تبریک می گم چون االن شبیه یه دابل-

 !دیت تمام عیاریم

 :یاشار زیرچشمی نگاهی به من کرد و گفت

- نهنه این شکلی فکر نمی ک ... . 
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و نگاهش را دزدید. اخمی کردم... منظورش چی بود؟ از 

 بچه

 های

 ...دوره ی لیسانس بود و می دانست ما با یاشار دوستیم؟ یا

 چشم

 هایم از شدت تعجب چهار تا شد. با صدایی که نمی دانم چرا

 :دورگه شده بود گفتم

- پریسا ستیاشار! نگو که منظورت  ! 

یاشار لحظه ای مکث کرد... به خودم امید دادم که یاشار 

 حرف

 شنوتر از این حرف هاست... که سمت پریسا نمی رود و به

 حرف

 :هایم گوش می کند اما یاشار ناله ای کرد و گفت

 تو چرا مخالفی شراره؟ پریسا هم خیلی خوشگله هم دختر-



وابیدم... سلیقه خوبیه... االن یه ماهه روی اینستاگرامش خ

 مون

 . ...به هم نزدیکه... به هم شبیهیم

 :لب هایم را بهم فشردم. راحیل پوفی کرد و گفت
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 این همه دختر مجرد توی این شهره... تو همیشه دستت رو-

 روی کسی می ذاری که نباید! ما نخوایم تو پیش دوستامون

 گند

و ببینیم؟بزنی باید کی ر ! 

 پیشانی ام را به دستم تکیه دادم و پلک هایم را روی هم

 :گذاشتم... یاشار اما مثل بچه ها اصرار می کرد

 خب چه عیبی داره؟ اصال کی گفته من گند می زنم؟ شاید-

 .خیلی هم ارتباط خوبی از آب دربیاد

 :راحیل با بداخالقی گفت

- ب از آبچطوری ممکنه دوستی ای که یه طرفش تویی خو  

 دربیاد؟

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 پریسا کجاست؟-

هر دو نفر ساکت شدند. یاشار با حرکت سر اشاره ای ظریف 

 به
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 میزی نزدیک به گروه موسیقی کرد. بی هیچ حرفی از جایم

 بلند

 شدم. هر سه نفر بهت زده نگاهم کردند و راحیل آستینم را

یدکش : 

 .چی کار می کنی؟ وایستا! بذار در موردش حرف بزنیم-

 اما من آستینم را آزاد کردم و با گام های بلند به سمت آن میز

 .رفتم. سه دختر سر میز نشسته بودند و ساالد می خوردند

 بالفاصله پریسا را با آن چشم های عسلی و موهای مجعد

 طالیی

. بارانی قهوه ایکه زیر مقنعه جمع کرده بود تشخیص دادم  

 روشنی به تن داشت بوت جیرش تا باالی

 زانوهایش می رسید و مثل همیشه جذاب به نظر می رسید. با

ناباوری به من که در کنارش ظاهر شده بودم نگاه کرد. 

 ناگهان

 :دست هایش را از هم باز کرد و جیغ کشید

 !شری-
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هم صدایش به طرز غیرقابل تحملی بلند بودخدای من! هنوز  . 

 از

جا پرید و دست هایش را دور بازویم حلقه کرد. هیجان زده و 

 با



 :صدایی بلند گفت

 تو این جا چی کار می کنی؟-

 :بی تعارف چرخیدم. یاشار را با دست نشان دادم و گفتم

 با دوستام تبلیغ اینجا رو دیدیم... گفتیم یه سری بزنیم ببینیم-

طوریهچ . 

پریسا با سرزندگی برای یاشار دست تکان داد. از همان 

 فاصله

 می دیدم که لبخندی رضایت بخش روی لب یاشار نشسته و

 راحیل هم پوزخندزنان براندازش می کند. یک بار دیگر به

 سمت

 :پریسا چرخیدم و گفتم

 می شه چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟-

ن رفتیم و در کوچه یو دستش را کشیدم. از کافی شاپ بیرو  
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 .تنگ و باریکی که به آن کافی شاپ منتهی می شد ایستادیم

 دو

طرف ورودی کافی شاپ گلدان های سفالی بزرگی به چشم 

 می

 خورد. کنار یکی از گلدان ها ایستادم و به دیوار تکیه دادم. با

پریسا این طور تنهاخودم فکر کردم آخرین باری که من و   

 بودیم



مهمانی فرنوش بود... همه چیز با تنها شدن من و پریسا 

 شروع

شد... هرچند... ما در آن تراس تنها نبودیم... به خاطر آوردم 

 که

 .مرد دیگری در تاریکی از چشم مان مخفی مانده بود

 نمی دانستم چطور شروع کنم... نفسی عمیق کشیدم. مکثی

ستقیم به چشم هایش دادم. متعجب به نظرکردم و نگاهم را م  

 :می رسید... عاقبت دل به دریا زدم و گفتم

 . ...می دونم با یاشار سالم علیکی داری و-

 :پریسا خنده کنان وسط حرفم پرید و گفت

 !فقط در همین حده-
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 :حاال من با تعجب نگاهش می کردم

 جدا؟-

انداخت و گفتشانه باال  : 

 آره... دوستام می گن زیادی دور و بر فرنوش می پلکه و-

 خوشم

 نمی یاد با کسی دوست شم که تو نخ فرنوشه اما چون دستش

 .به اون نمی رسه می خواد وقتش رو با من پر کنه

 :خنده ام گرفت... سرم را پایین انداختم و گفتم

 .تعداد این موردها زیاده-



فتپریسا هم خندید و گ : 

آره... من با فرنوش یه جورایی دوست بودم... همیشه -

 مهمونی

های خوبی دعوتمون می کرد اما باعث شد دورم پر شن از 

 این

آدما... که برای فرنوش خودشون رو می کشن اما بدشون 

 نمی

یاد تا سر فرنوش خلوت شه با چند نفر دیگه هم وقت 

 .بگذرونن

 :آهی کشیدم و گفتم

1870 

تاریکی رقصنده با    

 !یاشار این شکلی نیست... یعنی... دیگه این شکلی نیست-

 فرنوش

 بعد به هم زدن با کیارش با یاشار می گشت اما تکلیفش رو

مشخص نمی کرد. یاشار هم از رفتارهای فرنوش خوشش 

 نیومد

 .و قضیه تموم شده

 :پریسا که با شنیدن اسم کیارش نیشش شل شده بود گفت

- کیلی عجب دوستی داشتخدا و ! 

 :مچ دستم را گرفت و خنده کنان ادامه داد

 من واقعا دلم می خواد بدونم مجرده یا بعد فرنوش با کسی-



 !دوست شده

 .دندان به دندان می سابیدم

 یک بار دیگر نفسی عمیق کشیدم و سعی .

 :کردم خودم را آرام کنم اما نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم

- فرنوش یه جورایی دوست بودی؟ االن می مگه نگفتی با 

 خوای

 با دوست سابقش دوست شی؟
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سریع دستم را رها کرد. هر دو دستش را به نشانه ی تسلیم 

 باال

 :برد و گفت

نه نه نه! آخه... من و فرنوش که خیلی دوست نبودیم... -

 بعدش

 اون پسره رو نمی هم... یعنی... ولش کن! من که اصال

 .شناسم

 به

 !چشم برادری گفتم خوب چیزی بود. حیفه روی زمین بمونه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 . ...تو نگران اون نباش! اون روی زمین نمی مونه-

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

این حرفا رو ول کن... منظورم به این بود که یاشار -



 شیطونه اما

داره. از تو هم خیلی خوشش می یاد  ویژگی های خوبی هم

 اما

 احتماال اونم حس کرده یه جای کار می لنگه برای همین فعال

 پا

پیش نذاشته. اگه مشکلت با یاشار به خاطر فرنوشه باید بگم 

 که

چیزی برای نگرانی وجود نداره و یاشار هم به فرنوش فکر 

 نمی
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من ازت نخواستم بیای بیرون که در این مورد کنه... اما 

 حرف

 !بزنیم

 لبخند روی لبش خشک شد. با جدیت خودم را به سمتش

 :کشیدم. صدایم را پایین آوردم و گفتم

 این که تو و یاشار چی کار می کنین و چه تصمیمی می-

 گیرین

به خودتون مربوطه اما ازت می خوام اگه خواستین بیشتر با 

 هم

کنین حرفی از ریحانه نزنی. دوستای من چیزیرفت و آمد   

 نمی



دونن چون برای من سخت بود ازش حرف زدن. اگه قرار 

 باشه

بفهمن می خوام از خودم بشنون... اونم روزی که آماده باشم 

 در

 .موردش حرف بزنم

 پریسا لبخندی کمرنگ تحویلم داد. دستی به پیشانی ام

 کشیدم

 :و ادامه دادم

1873 

اریکی رقصنده با ت   

 دفعه ی پیش که در مورد این مسئله حرف زدیم بدجوری-

 توی

 . ...دردسر افتادم. یه نفر صدامون رو شنید و

 :حیرت زده نگاهم کرد و گفت

 کی؟-

با شک و تردید نگاهش کردم. نباید این حرف را می زدم... 

 از

 پیش کشیدن این بحث به کلی پشیمان شده بودم اما دیگر

 نمی

 :توانستم جمعش کنم. شانه باال انداختم و گفتم

کیارش... خالصه این که... ماجرا یه کم توجهش رو جلب -

 کرده



 .بود

 :پریسا پوزخندی زد و گفت

 !عجب آدم بیکاریه-

با خودم فکر کردم کیارش بی کار نبود... کارش این بود! 

 فقط

باالنفسم را با حرص بیرون دادم و پریسا با بی تفاوتی شانه   
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 :انداخت و گفت

من چیزی به دوستات نمی گم... اما منو که می شناسی... -

 اگه

 . ...از دهنم پرید

 :از ته دل آه کشیدم. پریسا به خنده افتاد و جیغ کشید

 خب چی کار کنم شری؟ یهو هیجان زده می شم می خوام در-

صی حرف بزنم و خیلی وقتامورد یه چیزی با یه شخص خا  

 .حواسم نیست که دور و بری هاش در جریان نیستن

 :با خشم غریدم

 !خودت و هیجاناتت رو کنترل کن-

 و گامی به سمت کافی شاپ برداشتم. پریسا یک بار دیگر

 بازویم

 :را دو دستی گرفت و با صدایی بلند گفت

- فکرشری... منو ترسوندی یه کم. گفتی بیایم حرف بزنیم و   



 نمی
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 کردم در مورد یاشار باشه... فکر کردم به خاطر ماجرای

 امیربهادر

 . ...منو کشیدی بیرون

 قلبم در سینه فرو ریخت. کدام ماجرا؟ یک دفعه سر جایم

 متوقف

 :شدم. حیرت زده به سمتش چرخیدم و گفتم

 چی؟-

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

- شنیدی؟مگه ن  

با دهانی باز نگاهش کردم. قدرت تکلمم را موقتا از دست 

 داده

 بودم... چه اتفاقی رخ داده بود؟ از کجا باید می شنیدم؟ چه

 اتفاقی

 بود که فکر می کرد حتما باید به گوشم رسیده باشد؟ پریسا با

 .دیدن چهره ی بهت زده ام گامی به سمت عقب برداشت

 :محتاطانه گفت

1876 

با تاریکی  رقصنده   

 اگه می دونستم نشنیدی خودم بهت می گفتم... می دونم که-

 روی این قضیه حساسی! آخه توی کانال تلگرامی شهرستان



.).(. 

نوشته بودن. فکر کردم به گوشت رسیده. البته خیلی هم 

 ...مهم

 :صدایم بی اختیار باال رفت

- الم؟ که بشینمواقعا پیش خودت فکر کردی من عضو اون کان  

 و

 بخونم تو شهری که یه قرن پیش زندگی می کردم کی مرده؟

 کی بچه دار شده و کی یه مغازه ی جدید باز کرده؟

دهانش را چند بار باز کرد و بست... نفسی عمیق کشید و 

 پلک

 :هایش را روی هم گذاشت. با لحنی آرام گفت

- م خب... منم که خودم عضو نیستم... مامانم دید و برا

 .فرستاد

 . ...فکر کردم مامان و بابای تو هم دیده باشن

 اگر هم دیده بودند من را در جریان قرار نمی دادند. پوفی

 .کردم
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 :با بی صبری بازویم را از دست هایش جدا کردم و گفتم

 خب چرا االن نمی گی ماجرا چیه؟-

م ایستاد. نیم نگاهی به اکیپپریسا باری دیگر رو به روی  

 دانشجویی چهار نفره ای با تیپ هنری انداخت که خنده کنان



 از

 کافی شاپ بیرون می زدند. سرش را پایین انداخت و منتظر

 ماند

 .تا دور شوند. با نگاه رفتنشان را دنبال کرد

عاقبت فاصله یمان را به حداقل رساند و صدایش را پایین 

 :آورد

- نه که هفته ی پیش توی کانال آگهی زدن کهخب...قضیه ای  

امیربهادر گم شده... خونه رو بی اطالع هم خونه ش ترک 

 کرده

و خانواده ش ازش خبری ندارن. گوشی موبایلش ظاهرا 

 آفالین

شده بود و ردیابی نمی شد. پلیس رو در جریان قرار داده 

 بودن

ل اما در مورد جزئیاتش خبری منتشر نکردن. توی این کانا

 ها

هم آگهی داده بودن که هرکی خبری داره اطالع بده اما 

 ظاهرا
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 . ...چند روز پیش یه اطالعیه زدن که پیدا شده و

 :با امیدواری گفتم

 چی پیدا شده؟ خدا بخواد بقایای جسد تیکه تیکه شده ش؟-



 :پریسا چپ چپ نگاهم کرد و گفت

- ا پیش خودت فکر کردی که ما این قدر خوششراره تو واقع  

 شانسیم؟ نه! خودش پیدا شده... صحیح و سالم! همین قدر توی

 .تلگرام نوشته بودن... اطالعات بیشتری ندارم

 گوشه ی لبم را به دندان گرفتم. گم شدن چند روزه ی

 امیربهادر

و زمان بندی این اتفاق بی ارتباط با ماجراهای من به نظر 

 نمی

. قلبم محکم در سینه می تپید. دست هایم را بی اختیاررسید  

 مشت کرده بودم. با تمام وجود دوست داشتم پریسا را کنار

 بزنم،

 به سمت میزمان در کافی شاپ بدوم، وسایلم را بردارم و به

 سراغ
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 ...کسی بروم که خوب می دانستم از همه چیز خبر دارد

ارشکی  

 !شمس

قطعا همه چیز را می دانست... با این وجود به من اطالعی 

 نداده

 بود. دندان به دندان می سابیدم. این نقشی بود که تمام

 اطرافیانم



بازی می کردند... من را بی اطالع نگه می داشتند که با 

 شنیدن

 !نام امیربهادر بهم نریزم... پدر و مادرم... و حاال... کیارش

کشیدم و گفتم نفسی عمیق : 

 می دونی آگهی چند شنبه پخش شده بود؟-

 :شانه باال انداخت و گفت

 نه... دقت نکردم اما بابام می گفت که وقتی آگهی رو زدن-

 توی

 محل در موردش صحبت زیاد می شد... شنیده بود قبل از این

اتفاق یه دور امیربهادر بازداشت شده بود اما بعد چند وقت 

 آزاد

1880 

ه با تاریکی رقصند   

 .شده... منتهی خیلی هم نمی شه به این حرفا اعتماد کرد

 :سر انگشت هایم را به پلک های داغم فشردم. آهسته گفتم

 ...اون وقتا خیلی امید داشتم که باالخره یه جا دستش رو شه-

حتی اگه شده به خاطر یه چیز دیگه... مثال به خاطر مواد... 

 اما

مه سال امیدمو از دست دادم... هیوالهای واقعی بهبعد این ه  

 این

 . ...راحتی به دام نمی افتن

 :پریسا آهی کشید و گفت



 نمی دونم... یه جورایی منم تمام این چند سال گوش به زنگ-

 بودم... منتظر لحظه ای بودم که باالخره خبر دستگیر شدنش

 رو

اما... هنوز  بشنوم... نمی دونم چه زمانی این اتفاق می افته

 امید

دارم... که یه جا... یه روز... باالخره یه نفر پا پیش می 

 ذاره،

 ازش

 .شکایت می کنه و گیر می افته
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 ...اما من مدت ها پیش امیدم را به گیر افتادن او از دست دادم

ا هرامثال او خوب می دانستند با چه کسانی بازی کنند... ب  

 بازی

قوی تر می شدند، حرفه ای تر... با هر پیروزی در این 

 میدان از

 تله دورتر می شدند... امثال او با قهرمان هایی که پا پیش می

 . ...گذارند و ورق را برمی گردانند درنمی افتادند

 مدت ها پیش فهمیده بودم آن ها را باید در بازی دیگری به

 دام

زش سررشته ای ندارند... تبحر انداخت... در آن چه که ا

 ندارند



اما هیچ وقت از زندگی ام نزدم تا به این بازی دیگر فکر 

 ...کنم

 تا

نقشه ای بکشم و او را به دام بیندازم... این کار، کار من 

 ...نبود

 حرفه ی کسانی بود که دلم گواهی می داد با بازداشت موقت

 . ...امیربهادر و گم شدنش بی ارتباط نیستند
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 با گام هایی آهسته وارد کافی شاپ شدیم. صدای موزیک

 شادی

 فضای را پر کرده بود. حضار با خنده و شادی خواننده را

 همراهی

 می کردند، فیلم می گرفتند یا بی توجه به موسیقی با هم

 صحبت

 می کردند. پریسا به سمت دوستانش که موبایل به دست از

 اجرا

فیلم برداری می کردند برگشت. به محض این که نشستم 

 یاشار

 به سمتم خم شد و با صدای بلندی که با وجود صدای موزیک

 :به گوشم برسد گفت

 چی کار کردین؟ چی گفتی؟-



بی توجه به او و قهوه و کیکم که روی میز انتظارم را می 

 کشید

 .گوشی موبایلم را بیرون کشیدم

 :گفت
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ه با تاریکی رقصند   

 !شری-

 :با عصبانیت گفتم

تو با این همه گندی که می زنی چطوری هنوز روت می -

 شه با

 دخترا حرف بزنی؟

شماره ی کیارش را گرفتم. با استرس به صندلی ام تکیه دادم 

 و

 با ناخن های بلندم به جان پوست لبم افتادم... راحیل با دیدن

اشاره ای به میز کرد و با صداییاین حرکت پشت دستم زد.   

 بلند

 :گفت

 !قهوه ت یخ کرد-

 آرمین چیزی در مورد جدی بودن مسئله گفت که با وجود

 صدای

 موسیقی دقیق نفهمیدم. هر سه نفر نگاهی مشکوک رد و بدل

 !کردند... کیارش هم که گوشی موبایلش را جواب نمی داد



 نفسم
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ا با حرص بیرون دادم. گوشی را روی میز رها کردم و به ر

 سمت

 جلو خم شدم. خواستم با صدایی بلند چیزی بگویم که

 موسیقی

به پایان رسید. خواننده تشکری کرد و انتراکتی دادند. حاال 

 هر

 سه نفر منتظر نگاهم می کردند. تپش قلبم لحظه به لحظه

 باالتر

بایلم کردم... کجا بود؟می رفت. دزدکی نگاهی به گوشی مو  

 باید

باهاش حرف می زدم... فقط او بود که می توانست کمکم 

 .کند

 :یاشار باری دیگر تکرار کرد

 چی شد؟-

 دستم را به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله در هوا تکان دادم

 و

 :با بی حوصلگی گفتم

 می دونه که تو نخ فرنوش بودی... خوشش نمی یاد حاال که-
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 .دستت به فرنوش نرسیده به اون رضایت بدی

 راحیل و آرمین آهسته خندیدند اما اخم های یاشار توی هم

 :رفت. صدایش را باال برد

 دستم به فرنوش نرسید؟ ببخشید این اواخر با هم دوست-

 !بودیما

 راحیل لیوان خالی نوشیدنی اش را کنار زد و با لحنی

میزتمسخرآ  

 :گفت

 خب حاال! نمی خواد جلوی ما فیلم بیای! خودمون بودیم و-

 !دوستی قشنگ تون هم دیدیم

 من که قاشق چای خوری را برداشته بودم و با حالتی عصبی

 آن

 :را به لبه ی فنجان می زدم شانه باال انداختم و گفتم

 در هر صورت... من بهش گفتم که تو دست کم االن دیگه-

 عالقه
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 ای به فرنوش نداری... از این به بعدش با خودت! من هیچ

 اصراری

 .ندارم دست شما دو نفر رو توی دست هم بذارم

یاشار بی تعارف چنگالش را در کیکم فرو برد و با حرص 

 :گفت



 بعد این همه از خود گذشتگی و تالش من برای اینکه تو و-

ین... خوب جوابمو دادی امانیکیارش بهم نزدیک بش ! 

 خواستم جوابی تند و تیز بدهم که میز با ویبره ی گوشی

 موبایلم

لرزید. نگاه راحیل زودتر از من به سمت صفحه ی گوشی 

 نشانه

 :رفت. پوزخندی زد و گفت

 !چه حالل زاده-

 .قلبم آرام گرفت. نفس راحتی کشیدم و از جایم بلند شدم

 صدای

 :راحیل بلند شد

- ن قدر خصوصیه صحبت تون که از سر میز بلند می شی؟ای  
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 :خنده ای عصبی سر دادم و گفتم

 !نه... این قدر خصوصیه که دارم می رم حضوری ببینمش-

 کیفم را برداشتم. ظرف کیک را جلوی یاشار گذاشتم و همان

فاصله  طور که گوشی را کنار گوشم می گذاشتم از میز

 .گرفتم

 :هیجان زده گفتم

 الو... کیارش؟-

 :با همان لحن خونسرد و محترمانه اش گفت



 ببخشید شراره... نمی تونستم جواب بدم. کجایی؟-

 باری دیگر از کافی شاپ خارج شدم. نگاهی به دور و برم

 ...کردم

باید قراری می گذاشتم... اسنپ می گرفتم و خودم را به او 

 می

واستم حضوری در موردش حرف بزنم تا رساندم. می خ

 نتواند

طفره برود... با خودم عهد کردم بی گرفتن جواب عقب 

 !نکشم

 :گفتم

یه کافی شاپ نزدیک دانشگاه... باید در مورد یه چیزی -

 باهات
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 .صحبت کنم

 :مهلت نداد ادامه بدهم و گفت

 بیام دنبالت؟-

شیدم... الزم نبود من قراری بگذارم. از خدانفس راحتی ک  

 خواسته لبخندی زدم اما با لحنی معمولی، انگار دیدن و

 ندیدنش

 :برایم فرقی نداشته باشد، گفتم

 . ...باشه-



لوکیشن را برایش فرستادم و شروع کردم به قدم زدن... 

 جلوی

 در کافی شاپ می رفتم و می آمدم. در نبود راحیل ناخن هایم

کار گرفتم و پوست لبم را کندم... لحظه ای متوقف  را به

 ...شدم

با کمک دوربین جلوی موبایلم رژ زدم و از جایی که از 

 شدت

هیجان و اضطراب نمی توانستم یک جا بند شوم دوباره 

 مسیری

 مشخص را رفتم و آمدم... عاقبت خسته شدم و به دیوار تکیه

می بیشتر پیشدادم. می توانستم به کافی شاپ برگردم... ک  
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 دوستانم بنشینم و به ساالد سزار با مرغ سوخاری آرمین که

 خیلی هیجان انگیز به نظر می رسید ناخنک بزنم اما پیش آن

 ها

بی قرارتر بودم. برایم سخت بود در جمع بنشینم و وانمود 

 کنم

 .تحمل حرف های روزمره و عادی را دارم

نی که کیارش زنگ زد و رسیدنش را اطالع داد از زما

 ایستادن

 هم خسته شده بودم. در کوچه ی قدیمی و باریک پیش رفتم



 تا

به خیابان رسیدم. کوله پشتی ام را روی شانه جا به جا کردم 

 و

 نگاهم را در خیابان چرخاندم. بالفاصله نگاهم به بنزی که

 آخرین

ز هم کار تعمیراتبار سوارش شده بودم افتاد. پس هنو  

 ماشینش

 تمام نشده بود که ماشین قدیمی اش را استفاده می کرد... از

 طرف دیگر به نظر می رسید که حالش بهتر باشد... این بار

 نیازی
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به کمک من و حسام نداشت و خودش پشت فرمان نشسته 

 .بود

پایم گذاشتم. به سمت سوار شدم و کوله پشتی ام را روی  

 کیارش

 چرخیدم که کت چرم مشکی، هودی سفید و جین مشکی به

 تن

 داشت و به نظر نمی رسید از سر کار دنبالم آمده باشد. سری

 :برایش تکان دادم و گفتم

 .خوشحالم که بهتری و خودت رانندگی می کنی-

 :لبخندی تمسخرآمیز زد و گفت



- یممنون که پیگیر حال و احوالم بود . 

 حیرت زده نگاهش کردم. با خودم فکر کردم من که آن روز

 برای

عیادتش رفتم... و به نظرم با توجه به ارتباط تعریف 

 ناپذیرمان

 توقع بی جایی بود که انتظار داشته باشد هر شب حالش را

بپرسم! اخمی کردم و رویم را برگرداندم. باعث شده بود به 

 طور
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 هم زمان هم عذاب وجدان داشته باشم که چرا حالش را

 نپرسیده

ام و تنها زمانی شماره اش را گرفتم که بهش احتیاج داشتم... 

 و

هم از دستش عصبانی شوم که بهم تیکه می انداخت و 

 توقعات

 .عجیب و غریب داشت

 با این حرفش لب هایم موقتا به هم دوخته شد. با حالتی

 ناراحت

ایش جا به جا شد و ماشین را به راه انداخت. هر چندسر ج  

 ثانیه

یک بار خودش را روی صندلی جلو می کشید و صورتش 



 توی

هم می رفت. به نظر می رسید زخمش هنوز هم اذیت می 

 .کند

 خواستم پیشنهاد کنم که من پشت فرمان بنشینم اما هنوز

ابتصمیم نگرفته بودم که شدت عصبانیتم بیشتر است یا عذ  

وجدانم. عاقبت نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم... می دانستم 

 اگر
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 این حرف را نزنم شب قبل از خواب به خاطر بی جواب

 گذاشتن

 حرفش خودم را اذیت می کنم! پس با همان لحن بی تفاوتی

 که

 :ازش لذت می بردم گفتم

- ر دارین که شب به شب بهتوناز همه ی کارمندهاتون انتظا  

 زنگ بزنن و جویای حال و احوالتون شن؟

 :لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست و گفت

 نه... فقط از اونایی توقع دارم که خارج ساعت کاری می رم-

 .دنبالشون تا با هم یه دوری بزنیم

 خب! پس ناراحت نشده بود... فقط می خواست سر به سرم

 بگذارد

این چیزها وقت نداشتم! حرفش را بی جواب و من هم برای  



 گذاشتم و سکوت کردم... تا زمانی که ماشین را پشت چراغ

 قرمز
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 متوقف کرد. نفسی عمیق کشید و پیش از آن که کالمی به

 زبان

 :بیاورد رک و پوست کنده گفتم

 چرا در مورد امیربهادر چیزی بهم نگفتی؟-

ش به سمتم چرخید. با نگاه عمیقش براندازم کرد... جز بهسر  

 جز

صورتم را از نظر گذراند... همان حس آشنا بهم دست داد... 

 که

 انگار نگاهش از سد پوست و جمجمه ام می گذشت و ذهنم را

 . ...می خواند

می خواست بداند واکنشم به این ماجرا چیست؟ چطور بی 

 نگاه

ود که عصبی و مضطربم؟ که بهکردن به صورتم نفهمیده ب  

 زحمت

خودم را نگه می دارم تا صدایم را باال نبرم؟ آهی کشید و 

 :گفت

 در موردش چی بگم؟-

 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم
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 حاال می خوای بدونی که من چی فهمیدم و چی می دونم تا-

العات رو انتخاب شده دربتونی تصمیمت رو بگیرم و بعد اط  

 اختیارم بذاری؟

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 نه... اگه این چیزی بود که می خواستم بدونم همین رو می-

 پرسیدم... که چی فهمیدی؟ چی می دونی؟ اما نه... می خوام

 بدونم تو در مورد من چی فکر می کنی؟ این چیزیه که می

 خوام

 !بدونم

بدهم که با سبز شدن چراغ پایش رادهان باز کردم تا جوابی   

 روی گاز گذاشت. از ماشینی که در برابرش بود سبقت

 خطرناکی

گرفت که باعث شد سر جایم خشک شوم... به نظر می رسید 

 به

 دالیلی از حرفم خوشش نیامده. با اخم و تخم نگاهش کردم و

 :گفتم
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- در مورد امیربهادر می دونستی و بهمفکر می کنم چیزهایی   

 . ...نگفتی

 :با همان لحن مرموزی که مور مورم می کرد گفت



 !درست فکر می کنی-

 نگاهی حواله ام کرد انگار بخواهد به مبارزه دعوتم کند... که

 انگار

 با اطمینان از این که پیروز میدان خواهد بود، بخواهد یک

 جنگ

اما نگاهم را به سمتی دیگرو جدال کالمی را شروع کند...   

دوختم... که مجبور شود نگاهش را از من بگیرد و به آن 

 خیابان

 !شلوغ لعنتی بدهد و سرعتش را هم کم کند

 :با صدایی خشدار گفت

 امیربهادر حدود دو ماه پیش برای شرکت توی یه مهمونی-

 فوق

 خصوصی و با گزارش محلی بازداشت شد. پلیس مقدار قابل
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توجهی مواد از اون مهمونی ضبط کرده بود... امیربهادر و 

 یه نفر

 دیگه آزاد شدن. درست فردای شبی که اون حادثه برامون

 پیش

 .اومد وسایلش را برداشت و ناپدید شد

 نگاهی معنی دار بهم انداخت. پلک هایم را بهم فشردم... پس

 . ...حدسم بی راه نبود... فرنام



 احساس کردم قالب های یخ در سینه ام به روی هم تلنبار می

 شوند... به گرمای بخاری ماشین غلبه کردند، لرزه به تنم

 :انداختند. کیارش ادامه داد

 از دسترس خارج شده بود و خانواده و هم خونه ش نگرانش-

 بودن. پای پلیس که وسط کشیده شد یه دفعه سر و کله ش

 پیدا

س گرفت و گفت تهرانهشد... تما . 

 چشم هایم را باز کردم. گردنم به سرعت به سمت کیارش

 چرخید. با چشم هایی گشاد شده نگاهش کردم. دهان باز کردم

1897 

  رقصنده با تاریکی 

 تا سیلی از ناسزا و توهین نثارش کنم که دستش را برای آرام

 :کردنم باال آورد و گفت

- م... مگه نمی خواستی بشنوی؟بذار حرفم رو بزن  

 :مکثی کرد و چون جوابی ندادم ادامه داد

یه مدت در دسترس بود و چون یکی از بچه ها جی پی -

 اسش

 . ...رو هک کرده بود می دونستیم کجاست ولی

 :نیم نگاهی بهم کرد و گفت

 االن آفالین شده و هیچ اثری ازش نیست... وقتی یه نفر این-

زمین فرو می ره که حتی ما نمی تونیمطور آب می شه و تو   

پیداش کنیم یه معنی مشخص و واضح داره... که همون 



 قدری

 که ما داریم برای پیدا کردنش تالش می کنیم یه گروه با شغل

 و کار ما هم دارن برای مخفی کردنش خودشون رو به آب و

 .آتیش می زنن

 :زیرلب گفتم

 . ...فرنام-
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 :با حرکت سر تاییدم کرد و گفت

 این یکی از استراتژی های قدیمیه فرنامه... مدارکی علیه یه-

 نفر

 جمع می کنه. ترتیبی می ده که توسط پلیس بازداشت شه، اما

نه طوری که دادگاهی یا زندانی شه... بعد چند روز که 

 طرف

 آزاد

قدر قوی شد می ره سراغش... مدارکی که گاهی واقعا این  

 هست

که طرف رو زمین بزنه و گاهی هم فقط در حد ترسوندن 

 طرفه

 رو نشونش می ده... بهش می گه که باعث دستگیر شدنش

 شده

و اگه باهاش همکاری نکنه این بار با قرار دادن این مدارک 



 در

 .اختیار پلیس فاتحه ش رو برای همیشه می خونه

ا که کم مانده بودلب هایم را بهم فشردم. نتوانستم خشمی ر  

 :آتشم بزند در خودم خاموش کنم. با صدایی دورگه گفتم
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فرنام می خواد به این خاطر که با تو همکاری کردم ازم -

 انتقام

 !بگیره... اونم با استفاده از اون پسره ی نامرد

 :صدایم باال و باالتر می رفت

- رانبرای همین اومده ته ... . 

 :انگشت اشاره ام را به سمتش نشانه رفتم و فریاد زدم

اون وقت تو می خواستی اون اسلحه ی کوفتی رو ازم -

 !بگیری

 نگاهی تند و تیز حواله ام کرد. ناگهان ماشین را کنار خیابان

 :کشید و متوقف کرد. به سمتم چرخید و با جدیت گفت

- .. و االنم برایدقیقا برای همین می خواستم ازت بگیرمش.  

 !همین می ریم سمت خونه ت! برای این که بهم تحویلش بدی

 :دست هایم را مشت کردم. سرش فریاد زدم

 اون مردک مریض م عوضی دیر یا زود می یاد سراغم! می-

 فهمی؟

 :او هم صدایش را باالتر برد



 برای همین بهت یه شوکر دادم و بهت اطمینان می دم که-
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حواسم بهت باشه... اما اسلحه رو باید تحویل بدی شراره! 

 برای

 هرکسی توی دنیا ممکنه یه کینه و نفرت عمیقی وجود داشته

 باشه که به خاطرش یه عمر شعور و منطق رو کنار بذاره و

 خطای

جبران ناپذیری کنه... من می فهمم... می دونم که برای تو 

 فقط

دنیا وجود داره که حاضری بهش شلیک کنی ویه مرد توی   

 اون

 امیربهادره! اما اون یه اسلحه ی غیرقانونی لعنتیه و تو مجوز

استفاده ازش رو نداری! حتی اگه بهت حمله کنه، وارد خونه 

 ت

 بشه و قصد جونت رو بکنه اون اسلحه نجاتت نمی ده... توی

! حتیدردسری می افتی که حتی شاید منم نتونم نجاتت بدم  

 اگه ازش استفاده نکنی و شرایطی پیش بیاد که خونه ت رو

 بگردن و پیداش کنن بازم توی دردسر می افتی... اگه فرنام

 بفهمه

همچین چیزی توی خونه داری ماجرای امیربهادر رو می 

 بوسه

1901 



  رقصنده با تاریکی 

سابتمی ذاره کنار و با استفاده از همین مخفی کاریت به ح  

 می

 رسه... شراره! اون اسلحه رو باید تحویلم بدی... بذار شرایط

 طوری

پیش بره که بتونم کمکت کنم... برای من هیچ عذابی باالتر 

 از

 این نیست که اطرافیانم رو، آدمایی که بهشون اهمیت می دم

 رو

 . ...توی شرایطی ببینم که دیگه نمی شه براشون کاری کرد

شیدچشم های تیره اش درخ . 

 :گفت

 . ...بذار کمکت کنم-

 :با عصبانیت گفتم

 این طوری می خوای کمکم کنی؟ با بی خبر گذاشتنم؟ فکر-

 نمی کنی من حداقل باید می دونستم که همچین چیزی در

 جریانه؟ فکر نمی کنی اگه می دونستم چی در انتظارمه می
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ماده کنم؟تونستم خودم رو براش آ  

 :نگاهی مالمت بار نثارم کرد و گفت

 .فکر نکن من می ذارم دستش بهت برسه-



 :با ناباوری نگاهش کردم. ادامه داد

 کار امیربهادر در زمینه تهدید قربانی هاش تقریبا بی عیب و-

 نقص بود... شواهد خیلی کمی موجود بود که می شد باهاش

دمی مثل فرنام میکاری کرد. این شواهد فقط به درد کار آ  

 خوره

 که کنار هم بذاردشون، با چند تا چیز جعلی که اتفاقا از

 تخصص

 های دیگه ش هم هست تکمیلش کنه و فردی مثل امیربهادر

که خودش می دونه مجرم و خطاکاره رو بترسونه اما به درد 

 کار

من و تو نمی خوره که بتونیم شکایت درستی ازش تنظیم و 

 از

قانونی کنیم مدارک استفاده ی . 

 یک لحظه صدای کیارش در سرم خاموش شد... بی اختیار

1903 

  رقصنده با تاریکی 

پوزخندی زدم. به خاطر آوردم که خودم هم برای فرنام 

 مدرکی

 جعل کرده بودم... قطعا همان موقع فهمیده بود که برایش کار

 !نمی کنم، بلکه به کار کردن برای او تظاهر می کنم

 آن کسی که از دستش رهایی نداشتم نه کیارش بود... و نه

 . ...امیربهادر



 فرنام بود که نه می شد با او همکاری کرد، نه می شد به بی

 خیال

 . ...شدنش امیدوار ماند و نه می شد از دستش فرار کرد

 . ...تنها یک راه باقی مانده بود

برای این کار باید خودم را برای مقابله با او آماده می کردم.  

 فقط

 روی کمک یک نفر می توانستم حساب باز کنم... دشمن

 . ...سرسخت فرنام

 نیم نگاهی به کیارش کردم که چینی به پیشانی اش انداخته

 .بود
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 :با لحنی سرزنشگر گفت

 حواست به منه؟-

 :لبخندی کمرنگ روی لبم نشست و گفتم

 !کامال-

ارش یک بار دیگر ماشین را به راه انداخت. نگاهش را بهکی  

 .خیابان دوخت. برای چند دقیقه سکوت میان مان حاکم شد

 وقتی احساس کردم التهاب و تنش موجود بین مان فروکش

 کرد

 :با لحنی آرام گفتم

 باید برای مسئله ی امیربهادر چی کار کنیم؟ نقشه ای داری؟-



ع بستم... باید می دانست که و مخصوصا او را با خودم جم

 برای

 نجات دادن او به این وضع دچار شدم و حاال هم باید کمکم

 .کند

با امیدواری نگاهش کردم. جوابم را بالفاصله نداد. روی 

 صندلی

 :جا به جا شد. با چهره ای در هم رفته ادامه داد
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- بهترین مدرکی که وجود داشتدر مورد کارهای امیربهادر   

مربوط به ریحانه بود... گزارش پزشکی قانونی از زخم 

 هایی که

 روی بدنش بود و گزارشاتی که می شد از دوستای مشترک

 تون،

از دوستای قدیم امیربهادر در مورد ارتباطشون تهیه کرد... 

 اما

 پرونده ی ریحانه شاکی نداره و در عین حال یه مقدار هم

 خودش

بکاری کرده... مثال یادداشتی در مورد علت خودکشیش خرا

 به

 جا

گذاشته که توش پدر و مادرش رو مقصر دونسته. خودشو 



 توی

 دریا غرق کرده که باعث شد

DNAاون طرف شسته شه... طوری نیست که 

 نشه پیگیریش کرد اما نمی شه قاطعانه گفت که حتما به ثمر

 .می رسه

انستم... با بی صبری وسطاین چیزی بود که خودم هم می د  
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 :حرفش پریدم و گفتم

 من فکر نمی کنم این شکلی بشه گیرش انداخت. درسته که-

 .جرمش اینه، اما راه گیر انداختنش این نیست

 کیارش لبخندی پلیدانه زد. برای اولین بار این لبخندش آبی به

حال وقتی فکر پلیدی به ذهنشروی آتش درونم شد... تا به   

 می

رسید با او در یک جبهه نبودم... مقابلش بودم! نمی دانستم 

 این

 لبخند به جای این که ته دلم را خالی کند می تواند بهم قوت

 .قلب بدهد

 :با لحنی مرموز گفت

 امیربهادر معتاده... از اون دسته معتادهای به شدت غیرقابل-

 . ...اعتماد

اختیار لبخند می زدم. سری به نشانه ی حاال من هم بی  



 تاییدش

 :تکان دادم. به آرامی گفت
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 زمانی که جی پی اس گوشیش رو هک کرده بودیم ردش رو-

 زدیم و متوجه شدیم که یه ساقی توی تهران پیدا کرده و یه

 مقدار قابل توجهی هم ازش جنس خریده. چون گوشیش رو

 روشن کرده و تونستیم هکش کنیم این احتمال رو می شه داد

که بی هماهنگی با فرنام این کارو کرده... چیزی که مهمه 

 اینه

 که مقداری که تهیه کرده قابل مالحظه بود. احتماال می

 دونسته

 تا چند وقت نمی تونه با ساقیش تماسی بگیره. می شه با یه

می شه منتظر موند نقشه ی ساده از سر راه برش داشت... ... 

. 

 من که هیجان زده تر از آن بودم که بتوانم این لحن آرام و

 شمرده

 :اش را تاب بیاورم خودم جمله اش را کامل کردم

 که ذخیره ش تموم شه، یه بار دیگه به خاطر تماس گرفتن با-

 ساقیش تلفنش رو روشن کنه، ردش رو بزنین و زمانی که

ر از پیش ساقیش برمی گرده خوشحال و راضی و با دست پ

 به
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 سبک فرنام گزارشش بدین؟

 :آهسته خندید. نیم نگاهی بهم کرد و گفت

 می شه روی این طرح کار کرد... می شه امنیتت رو تامین-

 کرد

 تا روزی که به قول تو ذخیره ی امیربهادر تموم شه و یه بار

 دیگه

ارج شه اما یه کم خوش بینانه ست... فرناماز مخفی گاهش خ  

خودش این طوری امیربهادر رو گیر انداخته... در نتیجه 

 حساب

باز کردن روی قضیه ی مواد اشتباه نیست... یه بار نتیجه 

 داده و

 از این به بعد هم می تونه نتیجه بده اما از طرف دیگه خیلی

امیربهادر میبعیده که فرنام متوجه نباشه که ما متوجه غیبت   

 شیم... خیلی بعیده که پیش بینی نکرده باشه بخوایم از دور

 خارجش کنیم... و چیزی که نمی شه احتمالش رو در نظر

 نگرفت

 اینه که تماس امیربهادر با ساقیش و ردی که ازش زدیم نقشه
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در به این ی فرنام باشه... که بخواد دست ما به امیربها

 صورت

برسه تا نقشه ای رو به این وسیله اجرا کنه. به نظرم بهتره 



 این

 قدر ساده به دامش نیفتیم و فکر یه نقشه ی پیچیده تر اما

 .مطمئن تر باشیم

 :باز هم سری به نشانه ی تاییدش تکان دادم و گفتم

 اون نقشه ی پیچیده تر چیه؟-

به سمت دیگرکیارش نیم نگاهی بهم کرد و بعد سرش را   

چرخاند. با بی قراری تکیه اش را از صندلی برداشت. سعی 

 می

کرد راه را بی آن که به صندلی تکیه بدهد و فشاری به 

 زخمش

 :وارد کند به انتها برساند. گفت

 نمی تونم االن در موردش حرفی بزنم... نه این که نخوام، یا-

 بهت

ت دارم... امااعتماد نداشته باشم یا بخوام تو بی خبری نگه  

 چیزیه

که هنوز دارم روش کار می کنم. بهت اطمینان می دم وقتی 

 یه
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 . ...نقشه ی حساب شده و آماده در کار بود بهت بگم

 .با چشم هایی که از سر دقت تنگ شده بود نگاهش کردم

احساس می کردم چیزی را ازم مخفی می کند... زخمش 



وزهن  

آزارش می داد، چهره در هم می کشید، بی قرار بود... 

 نگاهش

 را

 به خیابان داده و حواسش جمع رانندگی اش بود... اما... چشم

هایش درخشش عجیبی داشت... انگار با وجود قالب بی 

 قراری

که برای خودش انتخاب کرده بود می شد حقیقت را از 

 سیاهی

ین نیستچشم هایش خواند... که تمام ماجرا ا ... . 

 یعنی اطالعات بیشتری داشت که آن را در اختیارم نمی

 گذاشت؟

 . ...ممکن بود

 شاید هم... چیزی مربوط به آن نقشه ی پیچیده اش بود... می

 دانستم نقشه های عجیبی دارد که می تواند به منطقه ی

1911 

  رقصنده با تاریکی 

هر و تیراندازی ختمساختمانی رها شده ای در خارج از ش  

 ...شود

 یا به یک کوچه ی بن بست و مزدوران مسلحی که تعقیبش

 می

 . ...کنند



نقشه های او خوشایند من نبود اما کارم به جایی رسیده بود 

 که

 . ...مجبور بودم امیدم را به همین نقشه های عجیب ببندم

 به خیابان های آشنای محل مان نگاه کردم. یک بار دیگر آن

رس و اضطراب کشنده را در قفسه ی سینه ام حس میاست  

کردم... به هیوالیی می ماند که درونم بزرگ و بزرگ تر 

 می

 ...شد

 تا کی این وضعیت

 ادامه پیدا می کرد؟ زیرچشمی نگاهی به کیارش کردم... چه

 قدر

 مانده بود تا این نقشه کامل شود؟ نمی توانستم مقاومت کنم و
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 .این سوال را نپرسم

 اما در همین موقع وارد کوچه شدیم. متوجه شدم که یک بار

دیگر احتیاط را کنار گذاشته و به سمت خانه ام می رود! 

 دفعه

 ی آخر ماشین را در خیابان پارک کردم که یاد بگیرد کجا

 پارک

هکند، کجا منتظرم باشد و دم خانه ظاهر نشود اما ظاهرا فاید  

 ای



 :نداشت. سریع سر جایم صاف نشستم و گفتم

همین جا ماشین رو پارک کن... بهتره همسایه ها ما رو با -

 هم

 .نبینن

 احتماال فقط به این دلیل درست جلوی خانه پارک نکرد که

 جای

 :پارکی وجود نداشت! کمربندش را باز کرد و گفت

- نفر رو  برام عجیبه که همسایه هاتون ظاهرا فقط نباید ما دو

 با
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 ...هم ببینن... یاشار و آرمین که کم اینجا رفت و آمد نمی کنن

. 

 :با دست سمت دیگر کوچه را نشان دادم و گفتم

اون دو تا هم مراقبن. یاشار همیشه ماشینش رو اون سر -

 کوچه

 .می ذاره

 :خنده کنان نگاهم کرد و گفت

- نوم امانی... تو که پیش خودت فکر نکردی نگران نباش خا

 این

 قدر بی دست و پام که به این سادگی جلوی همسایه هاتون لو

 برم؟ به وقتش خوب بلدم نقش پیک موتوری، پیتزایی یا یه



 دانشجوی مشتاق تحصیل و محتاج به جزوه اما سر به راه رو

 بازی

 !کنم

بنشانممی خواستم جدیتم را حفظ کنم و حرفم را به کرسی   

 اما

 :بی اختیار زیر خنده زدم. در ماشین را باز کردم و گفتم
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 ...فعال ماشینت رو بذار یه جای دورتر و با فاصله از من بیا-

 شاید

 !الزم نشه به نقش بازی کردن حرفه ایت بخندیم

او از ماشین پیاده شدم... هنوز سعی می کردم لب هایم ر  

 کنترل

 کنم تا به لبخندی پت و پهن کش نیاید. تصور کیارش به

 عنوان

 دانشجوی سر به راه و مشتاق به تحصیل واقعا باعث تفریحم

 شده

بود... با خودم فکر کردم جزوه دادن به چنین موردی از 

 فانتزی

 های ساده ی هر دانشجویی بود... افسوس که در واقعیت

 کسانی

هترین حالت آرمین و یاشار بودند که جزوه می گرفتند در ب



 که

این کار را نه رمانتیک، بلکه به زور، کتک و کش رفتن 

 جزوه ها

 !انجام می دادند

 با رسیدن به خانه کیفم را روی تخت پرتاب کردم و از پشت
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 پنجره کیارش را زیر نظر گرفتم. لبم را به دندان گرفتم و با

تدق  

کوچه را از نظر گذراندم... خوشبختانه شخص آشنایی در 

 کوچه

دیده نمی شد اما اخم کردم و با خودم فکر کردم این وقت 

 روز

 کوچه ممکن بود شلوغ باشد و نباید این طور بی احتیاط پیش

 می رفتیم. کیارش دست هایش را در جیب کتش فرو برده بود

راحت و با اعتماد و قدم زنان به خانه نزدیک می شد. چنان 

 به

نفس راه می رفت، اطراف را برانداز می کرد و زنگ زد 

 انگار کار

 .هر روزش باشد

از پنجره فاصله گرفتم و برای باز کردن در رفتم. کتری را 

 روی



 گاز گذاشتم، مقنعه را از سر برداشتم و یخچال را برای پیدا

 کردن

ن درخوراکی هیجان انگیزی باز کردم که صدای بسته شد  

 ورودی

 :شنیده شد. وارد هال شدم و رو به کیارش گفتم
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 کتت رو بگیرم؟-

 و دست هایم را برای کمک کردن جلو بردم اما کیارش

 لبخندی

 :زد و گفت

 . ...امروز نه-

 :اخمی کردم... طولی نکشید که کیارش جوابم را داد

- ی قایم کنم یا نه؟باید اون اسلحه رو یه جای  

 سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم. بی هیچ حرفی به

 سمت

 اتاق خوابم رفتم... کیارش هم به دنبالم آمد. با تعجب به

 سمتش

 1:چرخیدم و گفتم

 خب صبر کن برات می یارمش دیگه... می ترسی در برم؟-

 :لبخندی پلیدانه روی لبش نشست و گفت

- بیام؟ می ترسی کاری کنم؟تو چرا دوست نداری باهات   
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 :چشم غره ای نثارش کردم و زیرلب گفتم

 . ...شاید یه نفر سر بریده ای چیزی تو اتاقش داشته باشه-

 و به سمت تختم رفتم. دست به سینه به چهار چوب در تکیه

 داد

 :و گفت

 !اسلحه... سر بریده... هرچی که هست بده ببرم-

 اسلحه را از کشو بیرون کشیدم. با شک و تردید به سمتش

 رفتم

 و با بی میلی اسلحه را سمتش گرفتم. یک بار دیگر آن نگاه

 :سرزنشگرش را نثارم کرد و گفت

 شراره... امیدت رو به چیز اشتباهی نبند! این اسلحه نمی-

 تونست

 .از مخمصه نجاتت بده

را چک کرد و آن  و اسلحه را از دستم گرفت. ضامن اسلحه

 را

 :پشت شلوارش جا داد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

1918 

  رقصنده با تاریکی 

امیدم رو به اون نبسته بودم کیارش... حواست هست که -

 امیدم

 . ...رو به چی بستم... یا بهتره بگم... به کی



 هودی سفیدش را روی اسلحه پایین می کشید که دست

 هایش

توقف شد. نگاهی معنی دار بهش کردم و گفتمدر هوا م : 

 . ...امیدم رو به تو بستم-

 یک لحظه بی حرکت ماند

 :نگاهش را مستقیم به چشم هایم دوخت و گفت .

 . ...حواسم بهت هست... نگران نباش-

 لبخندی تلخ روی لبم نشست. با خودم فکر کردم حیف که آدم

لم را خوش کنمساده ای نیستم... نمی توانم با یک جمله د ... 

 حیف که آدمی نیستم که دلم را با یک .

 وعده و وعید ساده آرام کنم و خودم را فریب بدهم که اتفاقی

 ...نمی افتد... اگر نه حرفش می توانست دلگرم کننده باشد

1919 

  رقصنده با تاریکی 

 نگاهش... می توانستم به پشتوانه ی نگاه جدی و درخشانش

 ترس

ا از خودم دور کنم اما هیچ وقت تمام زندگی ام را روی ر

 نگاه

 . ...کسی قمار نکرده بودم

 هنوز همان لبخند تلخ و بی رمق روی لب هایم بود

 :سرم را پایین انداختم و گفتم .

 این کارو نکن... این وسط به آخرین چیزی که احتیاج داریم-



 . ...اینه که همه چیز بین مون پیچیده تر شه

تگف : 

 . ...پیچیده نیست-

 .پلک هایم را روی هم گذاشتم

 به قلب خودم فکر کردم که کم مانده بود از قفسه ی سینه ام

بیرون بزند... به گلویم که خشک شده بود... انگار وسط 

 کاری

 هولم داده باشند که اصال برایش آماده نباشم... چطور چنین

 چیزی، چنین حسی می توانست ساده باشد؟

1920 

قصنده با تاریکی ر   

 :با لحنی آرام گفت

 خوشم می یاد که هر اتفاقی می افته سعی می کنی به خودت-

 تکیه کنی، محکم بایستی و یه راه حل پیدا کنی... خوشم می

 یاد که حتی با من هم مقابله به مثل می کنی و کوتاه نمی

 .یای

... دلموقتایی که مضطرب و آشفته می شی دست خودم نیست  

 می خواد کاری کنم که یه بار دیگه بشی خودت... بشی همون

 . ...دختر مقتدر و محکمی که می شناسم

چشم هایم را باز کردم اما سرم را بلند نکردم. نگاهم را به 

 لباس

 سفیدش دوختم... قلبم که کمی آرام گرفت، نفسم که ریتم



ش را حسطبیعیش را پیدا کرد انگار تازه توانستم ضربان قلب  

 :کنم... همان جا، نزدیک به صورتم می تپید... آهسته گفتم

 این یه بخشی از وجود هر آدمیه که بترسه... توی شرایط-

 عجیب

 . ...به قول تو آشفته شه

1921 

  رقصنده با تاریکی 

 :گفت

 اینم یه بخشی از وجود منه که تحملش نکنم... بخوام به-

 . ...خاطرش... کاری کنم

 به خودم نهیب زدم که اوضاع بین مان کم کم بدجوری عجیب

 می شود. نفسی عمیق کشیدم و بین خودمان فاصله ای

 .انداختم

 :سرم را بلند کردم و با خنده گفتم

 این طوری؟ آخه راهش اینه؟-

 .نگاه سیاه و درخشانش را باری دیگر به چشم هایم دوخت

 :چشمکی زد و گفت

 !قبول کن که موثره-

بخندی زدمل  

 نگاهم را از او گرفتم و به زمین دوختم... از نگاه کردن

 به چشم هایش خودداری می کردم... با این وجود می

توانستم نگاه نافذش را روی خودم احساس کنم... این بار 



 انگار

1922 

  رقصنده با تاریکی 

نگاهش به سمت مغزم نشانه نرفته بود... سد پوست و 

ناستخوا  

را کنار نمی زد تا فکرهایم را بخواند... نگاهش این بار به 

 قلبم

 . ...بود... می خواست بداند چه احساسی دارم

 می توانستم بگویم خوبم و تمامش کنم... و به

 . ...سمت پنجره بروم

 می توانستم سری تکان بدهم و بگویم بهترم... از اتاق بیرون

 بروم

 . ...و زیر کتری را خاموش کنم

 .اما انگار نمی خواستم به آن لحظه ی کوتاه بی حرمتی کنم

 زیر چشمی نگاهش کردم

 :لبخندی زدم و گفتم .

 اگه تو رو یه وقت با اون اسلحه بگیرن چی؟-

 :کتش را روی لباسش مرتب کرد و با لحنی قاطع گفت

کسایی که باید کارشون رو انجام بدن و مراقبت باشن این -

 کار

. چه من باشم... چه نباشمرو انجام می دن.. ... . 

1923 

  رقصنده با تاریکی 



گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و با خودم فکر کردم اما 

 منظور

 . ...من این نبود

 دست به سینه ایستادم. نفسی عمیق کشیدم و با لبخندی

 :شیطنت آمیز نگاهش کردم

- انی این اون وقت شاید یه کم به خاطر این که باعث و ب

 دردسر

 . ...شدم عذاب وجدان بگیرم

 :آهسته خندید

 من فرق می کنم دختر... من راحت گیر نمی افتم و اگه هم-

 گیر

 . ...بیفتم

 :باز هم چشمکی زد و ادامه داد

همیشه می تونم یه چیز خوبی رو معامله کنم و دردسر رو -

 دور

 .بزنم

رون زد. وقتی با قدم هایی کوتاه از کنارم گذشت و از اتاق بی

 از

 .میدان دیدم خارج و وارد هال شد نفسم را با صدا بیرون دادم

1924 

  رقصنده با تاریکی 

تکیه ام را به دیوار اتاق دادم و کف دست هایم را به گونه 



 های

 داغ کرده ام چسباندم. چند بار نفس عمیق کشیدم. صدایش را

 :از هال شنیدم

- ا این کتری داره می جوشههر دفعه می یام اینج ... . 

سریع تکیه ام را برداشتم. موهایم را پشت گوشم زدم و از 

 اتاق

 .بیرون رفتم

وارد آشپزخانه شده بود. اجازه ندادم زیر کتری را خاموش 

 .کند

 در عوض انگار نه انگار اتفاقات چند دقیقه ی قبل افتاده باشد

 :پرسیدم

 چای، نسکافه یا هات چاکلت؟-

دلی آشپزخانه نشست. پا روی پا انداخت و گفتروی صن : 

 .هر کدوم خودت می خوری-

 اما دست هایم زودتر برای "فرقی نداره"لب هایم می گفت 

 آماده

 کردن هات چاکلت به کار افتاده بود. وقتی ماگ را جلویش

1925 

  رقصنده با تاریکی 

 :گذاشتم پرسید

- چیزی از امیربهادر نمی راحیل رو در جریان نذاشتی، نه؟  

 دونه؟



 :شانه باال انداختم و گفتم

 همیشه تصمیم داشتم یه روز ماجرا رو برای راحیل تعریف-

 کنم... یه بار که بحثش پیش بیاد، حوصله و توانش رو داشته

 باشم اما هرچه قدر گذشت بیشتر به این نتیجه رسیدم که الزم

وارد نمی کنه  نیست... که نگفتنش خدشه ای به دوستی مون

 و

 اجباری به تعریف کردنش نیست. بعد از اتفاقات اخیر به این

 نتیجه رسیده بودم که ممکنه به گوششون برسه و صد در صد

 .بهتره که از خودم ماجرا رو بشنون ولی... بازم چیزی نگفتم

 :جرعه ای از نوشیدنی داغش نوشید و گفت

- ای یه غریبهسخت تر از تعریف کردنش برای بار اول و بر  

 . ...نیست

 :سرم را روی شانه کج کردم و گفتم

1926 

  رقصنده با تاریکی 

 . ...حاال نمی شه گفت که غریبه بودی-

 :نگاه جدی اش را از باالی ماگ به چشم هایم دوخت و گفت

 . ...فکر می کنم اون روز و توی اون شرایط بودم-

کرد چه اصراری بود وقتی خودش به این قضیه اعتراف می 

 که

 :انکار کنم؟ سرم را به نشانه ی موافقت تکان دادم و گفتم

 !آره... واقعا اون روز وحشتناک بودی-



 کیارش سری تکان داد و ماگ را روی میز گذاشت. چینی به

 پیشانی اش انداخت و آن خط بخیه ی عمودی روی پیشانی

 اش

 :ظاهر شد. گفت

- .. امااگه می تونستم پسش می گرفتم. ... . 

دستم را در هوا تکان دادم و اشاره کردم الزم نیست در 

 موردش

 .حرفی بزند

 :به سمت جلو خم شد و گفت

1927 

  رقصنده با تاریکی 

ماجرا رو برای راحیل بگو... همون طور که برای من -

 .گفتی

 برای

اینکه راحیل دختر دست و پا دار و باعرضه ایه... هوات رو 

ه ودار  

می تونه مراقبت باشه. هم خونه این... کی بیشتر از هم خونه 

 ت

 می تونه مراقبت باشه؟

خیره به میز نگاه کردم. می دانستم حق با اوست... برای 

 مدتی

طوالنی سکوت کرده و راحیل را دور از ماجرا نگه داشته 



 .بودم

حاال دیگر نمی توانستم منتظر آن روز موعودی که انتظارش 

 را

کشیدم بمانم. آهسته گفتممی  : 

 تمام عمرم می دونستم که یه داستان ناتمام به اسم امیربهادر-

دارم... می خواستم تا جای ممکن از اتفاقات دوره ی 

 نوجوانیم

فاصله بگیرم. وجود امیربهادر رو انکار می کردم، نادیده ش 

 می

 گرفتم... سعی می کردم بهش فکر نکنم اما می دونستم انکار

ناپدید شدنش نمی شه... اون بیرون می گشت و قربانی باعث  

جدیدی پیدا می کرد. فکر می کردم باالخره یه روز به دام 

 می

1928 

  رقصنده با تاریکی 

افته... با خودم فکر می کردم امکان نداره دنیا این طور باشه 

 که

 یه آدم عوضی مثل اون تا ابد آزاد بچرخه... منتظر بودم یه

 روز

 نتیجه ی کارهاش رو ببینه... فکر می کردم آخر این داستان

 دستگیر شدن و به دام افتادن اونه... اما سال ها گذشت و هیچ

وقت مجازات نشد... حاال می دونم توی همین شهر مخفی 



 شده

و دنبال راهی برای ضربه زدن به منه... و کسی که برای 

 این کار

ی فرنامهتشویقش می کنه یه نفر به زیرک ... . 

 وقتی حرف می زدم حتی پلک هم نمی زد... شش دانگ

 حواسش

به من بود و نمی دانستم خودش این موضوع را می دانست 

 که

این کارش حتی از حرف هایش هم دلگرم کننده تر است یا 

 .نه

 :بعد از مکثی کوتاه گفت

 فکر می کنم فرق ما با هم این باشه... منو به زندگی که نمی-

تم محکوم کردن و نمی تونستم تحمل کنم که اونا تاوانخواس  

1929 

  رقصنده با تاریکی 

کارشون رو ندن و آزاد بگردن در حالی که من این طرف به 

 یه

 ...زندگی عادی که حتی انتخاب خودم نبوده عادت می کنم

 پس

یه زندگی جدید برای خودم انتخاب کردم... یه زندگی که 

 حول

دن اونا می چرخید... تو ولی سعی کردی همون زمین ز



 زندگی

 .که از قبل برنامه ش رو ریختی ادامه بدی

 :سری تکان دادم و گفتم

 شرایط ما با هم فرق می کرد... امیربهادر زندگی دوستم رو-

گرفت... اما اونا زندگی تو رو ازت گرفتن... آخرش اما 

 ظاهرا

 خیلی

ورم اون زندگی که برنامه متفاوت از آب درنیومد... منم مجب

 ش

 .رو ریختم موقتا کنار بذارم

کیارش جرعه ای دیگر از هات چاکلتش نوشید. با جدیت 

 نگاهم

 :کرد و گفت

1930 

  رقصنده با تاریکی 

 این آخرش این نیست شراره... آخرش اون چیزی می شه که-

 ما

 !بخوایم

این پایان لبخندی تلخ روی لبم نشست. کم کم ایمانم به  

 خوش

 سست می شد. برای من سخت بود که نقشه ای برای رهایی

بکشم... فرنام این بازی را زودتر از ما شروع کرده بود، 



 سال ها با

 این شغل زندگی کرده بود... تمرینش کرده بود. با خودم فکر

 می

 کردم من نمی توانم نقشه ای برای از میدان به در کردن او

 .بکشم

از موضع من خبری نداشت می توانستم با تغییر تا زمانی که  

جهتی ناگهانی سورپرایزش کنم... اما این یک استراتژی یک 

 بار

 مصرف بود و حاال... احساس می کردم دستم خالی ست. نیم

نگاهی به کیارش کردم که نگاه متفکرش را به میز دوخته 

 ...بود

1931 

  رقصنده با تاریکی 

امیدی جز او نداشتمحاال واقعا  . 

 :اخمی کردم و گفتم

اون آدمایی که تشکیالت زیرزمینی رو اداره می کردن... -

 چند

 . ...نفرشون موندن؟ هیچ وقت ازت نپرسیدم

ماگش را روی میز می چرخاند. بالفاصله جوابم را نداد. 

 مکثش

 آن قدر طوالنی شد که احساس کردم سوالم بی جا بوده و بی

ما عاقبت به حرف آمد و گفتجواب می ماند ا : 



 اون تشکیالت زیرزمینی یه سری سرمایه گذار داشت. سه-

نفرشون رو بقیه قربانی کردن، تقصیرها رو انداختن گردن 

 شون

و همون اول کار دستگیر شدن... دو تاشون هنوز توی 

 زندانن

 اما

کمک کردم یه نفرشون رو آزاد کنن... این اولین کاری بود 

 که

 . ...کردم

 چشم هایم از شدت تعجب گرد شد. بی توجه به واکنشم ادامه

 :داد

1932 

  رقصنده با تاریکی 

دو نفر دیگه که به خیال خودشون قسر دررفته بودن رو -

 خودم

 باعث شدم گیر بیفتن اما در حال حاضر به قید وثیقه آزادن و

ندست از پا خطا نمی کنن... درسشون رو گرفتن. یه نفرشو  

 همونیه که یه گلوله توی شونه ی من کاشت... سرمایه گذار

 اصلی... هنوز نتونستیم به دام بندازیمش... ظاهرا مغز متفکر

 قضیه بود و این طور که من فهمیدم اون بود که فرنام رو سر

 کار

 اورد... کسی که اطالعات جمع کنه، تحلیل کنه، امنیتشون رو



 .تامین کنه

با لبخندی کمرنگ نگاهش کردمدست زیر چانه زدم و  . 

 :پرسیدم

 پدر فرنوش کدومشون بود؟-

 لبخندی بی جان روی لبش نشست. نگاهش را باالخره از میز

 :کند و به من داد

 اونی که همون اوایل بازداشت و بعد آزاد شد. شاید فکر کنی-

1933 

  رقصنده با تاریکی 

ازشون متنفر بودم،من از کمین کردن و شکار آدم هایی که   

 کینه

 داشتم شروع کردم اما نه... شروع عجیب و غریبی داشتم و

 خیلی

 طول کشید تا تونستم به نقشم عادت کنم. حاال طوری با این

 نقش جدید عجین شدم که گاهی فکر می کنم مگه می شه

 ازش

 جدا بشم؟ مگه می شه یه روز کنارش بذارم و مثل یه آدم

 عادی

 زندگی کنم؟

عمیق کشید. نگاه درخشانش را به چشم هایم داد و نفسی  

 :گفت

 اما یه پایانی برای هر کار پنهانی وجود داره. اون زمان که-



 مبارز

زیرزمینی بودم فکر می کردم باالخره توی اوج از این کار 

 جدا

می شم... با بردن یه مبارزه ی چالش برانگیز از یه حریف 

 ...قدر

1934 

  رقصنده با تاریکی 

اون نقش اون طور که می خواستم پیش نرفت اما این بار 

 شاید

 با بردن یه مبارز قدر توی یه مبارزه ی چالش برانگیز برای

 .همیشه از این شغل خداحافظی کنم

 :آهسته گفتم

 . ...بعد از فرنام-

 :سری به نشانه ی تایید تکان داد و لب زد

 . ...بعد از فرنام-

ور ماگم حلقه کردم و گفتمهر دو دستم را د : 

 فرنام بود که نقشه ی حذف تو رو کشید، درسته؟ بقیه هم-

 . ...حمایتش کردن

 :به سمت جلو خم شد و گفت

 همه شون به جز پدر فرنوش... نه این که علنی باهاشون-

 مخالفت

کنه، نه! زرنگ تر از این حرفا بود اما بهم گفت. یه بار 



 کنارم

رن نقشه می کشن که حذفت کننکشید و بهم گفت که دا ... 

1935 

  رقصنده با تاریکی 

بهم گفت توی اوج خودم کنار بکشم تا شری به پا نشه اما 

 توی

 باورم نمی گنجید بخوان این طوری اقدام کنن. فکر می کردم

قراره بحث و جدل شه... قراره توی انتخاب مبارزها، مسابقه 

 ها

ه آهسته و آروم کمرنگ شم و کسدستی ببرن و کاری کنن ک  

دیگه ای که به منافع خودشون نزدیک باشه مطرح شه اما 

 ...نه

نقشه ای رو اجرا کردن که مطمئن تر بود. من رو برای 

 همیشه

از صحنه ی مبارزات حذف و با پخش کردن خبر آسیب 

 دیدنم

 بین کسایی که مسابقات رو دنبال می کردن شور و هیجانی به

 .پا کردن

جایش بلند شد. با چهره ای در هم به سمت سینک رفت و از  

 ماگ خالی اش را روی کابینت گذاشت. به سمتم چرخید و

 تکیه

 :اش را به کابینت داد. گفت



 همیشه یه جورایی خودم رو مدیون پدر فرنوش احساس می-
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ی باز شد متوجهکنم. زمانی که پام به این مبارزات زیرزمین  

 ...شد

 اومد سراغم و بهم گفت پسر چی پیش خودت فکر کردی؟

 اینجا

 برای امثال تو نیست... خانواده ت پس چی می شن؟ خیلی

 سعی

 کرد منصرفم کنه اما وقتی دید که سر تصمیمم ایستادم به

 تصمیمم احترام گذاشت. رازم رو نگه داشت و هیچ وقت در

حتی با پدرم که از دوستای موردش با هیچکس حرف نزد...  

 نزدیکش بود. وقتی هم فهمید که کار من تمومه ساکت

 ...نَشست

 خبرم کرد. برای خودش گرون تموم شد. بهش به چشم یه فرد

 غیرقابل اعتماد نگاه کردن و زمانی که تصمیم می گرفتن چه

کسی رو قربانی کنن قرعه به نامش دراومد. اون سرمایه 

 گذار

خودش برای همیشه پدر فرنوش رو از میدون اصلی به خیال 

 به
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 در کرد. مدت ها بود که دنبال یه راهی می گشت تا مخالف و



 رقیب همیشگیش رو شکست بده... از آزادیش هیچ خوشحال

 نشد و رقابت ناسالمشون تا امروز هم ادامه داره... چه توی

 سرمایه

چه شرط بندی های بزرگ. دلم می  گذاری های کالن

 خواست

لطف پدر فرنوش رو جبران کنم... ازش مراقبت کنم. 

 دخترش

 من رو به چشم دشمن درجه یک پدرش می دید... خیلی کار

 رو

 .برام سخت کرد ولی... تالشمو کرد

 :دستی به چانه ام کشیدم و گفتم

 فرنام وقتی خطر رو حس کرد، فهمید که به زودی تشکیالت-

زا  

 هم می پاشه سعی نکرد حتی پدر فرنوش رو نجات بده؟ فامیل

 . ...بودن

 :کیارش پوزخندی زد و گفت
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فرنام هیچکس رو از این خطر آگاه نکرد. می خواست -

 مطمئن

شه آب از آب تکون نمی خوره... همه چیز روال طبیعی 

 خودش



تضمین شده از کشور خارج  رو طی می کنه تا اون بتونه

 .شه

 بدجوری از فرنام که توی بدترین شرایط پشت شون رو خالی

کرد زخم خوردن. فکر می کردن اگه فرنام می موند می 

 تونست

جریان رو طوری مدیریت کنه که تا این اندازه ضرر نکنن... 

 اما

 مهم نیست که فرنام می تونست یا نمی تونست چون نمی

یسکی کنه. همه چیز از هم پاشیده بود وخواست که همچین ر  

اون زرنگ تر از این بود که بخواد متعصبانه از تشکیالتی 

 که راه

 انداخته بود، مدیریت کرده بود به هر قیمتی دفاع کنه. حاال

 تک

 .تک اون افراد به خونش تشنه ن

 :زهرخندی زد و گفت

 فکر کنم پیش خودشون نتونن تصمیم بگیرن که از کدوم-

 یکی
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 از ما بیشتر بدشون می یاد... منی که به دامشون انداختم یا

 فرنامی که بهشون پشت کرد. فرنام هم چاره ای نداره جز این

 که



 از میدون به درشون کنه. از شانس خوبش این کاریه که من

 قبال

خطر انجام دادم اما پدر فرنوش برای اون یه تهدیده... یه ... 

 مردی

 که اطالعاتی از گذشته ی فرنام، شغل سابقش و طرح ها و

 نقشه

 .هاش داره

 :چشم هایم را تنگ کردم و گفتم

اون کسی که شونه ت رو زخمی کرد، سرمایه گذار اصلی، -

 پس

اونم ارتباط خوبی با فرنام نداره. فرنام اونو هم رها کرد... 

 هرچند

 .که دست پرورده ی خودش بود

با سر جواب مثبت داد. دستم را روی میز ستون کردم کیارش  

 و
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چانه ام را بهش تکیه دادم. برای چند لحظه به فکر فرو رفتم. 

 با

 :احتیاط گفتم

 و مایل نیستی که با یکی از این دشمن هات همدست بشی تا-

دون باقینفر دوم رو حذف کنی و بعد که دو نفرتون توی می  



 موندین با هم حسابتون رو صاف کنین؟ چی می گن؟ دشمنِ 

 !دشمن من دوست من است

 :کیارش نگاهی معنی دار بهم کرد و گفت

 . ...آره ولی... اون دو نفر هر دوشون دشمن منن-

 دست راستش را به ساعد دست آسیب دیده اش کشید. با

 صورتی

 :در هم ادامه داد

- و ازم گرفتنو با همکاری هم زندگیم ر . 

 به نظرم اگر از درجه ی حساسیتش به گناه آن دو نفر کم می

 کرد می توانست نقشه ی خوبی تنظیم کند اما در خودم نمی

 دیدم که این پیشنهاد را مطرح کنم. او خشت به خشت دنیای
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ردیجدیدش را روی کینه هایش بنا کرده بود... از خودش م  

 موفق و باسیاست ساخته بود. می توانستم ازش بخواهم فکری

 به

 حال این اوضاع کند، بهم کمک کند اما نمی توانستم ازش

 بخواهم آن مردی که از خودش ساخته با یک حرکت در هم

بشکند و نابود کند. اگر در این زمینه انعطاف داشت ماجرا 

 فرق

دادممی کرد اما همان زمانی که جانش را نجات   

 ، ازش محافظت کردم و در مقابلم جبهه گرفت فهمیدم



در این مورد تعصب عجیبی دارد... آن کسی که انعطاف 

 داشت،

حاضر بود همه چیز را رها کند تا به دست بیاورد فرنام 

 . ...بود

 آهی کشیدم. به خاطر آوردم که آرزو داشت با پیروزی

 باشکوهی

زمانی که از توقعات  در مقابل حریفی قدر بازنشسته شود...

 پدر

و مادرش حرف می زد هم همین جمله را گفته بود... که 

 پیروز

 شده است! این تمام چیزی بود که او می خواست، تمام چیزی
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که به خاطرش حاضر بود پس از آن دنیایش را تغییر دهد و 

 از

در نبردی سختراه و رسمش فاصله بگیرد... پیروزی  ! 

 :لبخندزنان گفت

 چی شده؟ چرا آه می کشی؟-

 :سرم را بلند کردم. خنده کنان گفتم

 . ...از ذهنم گذشت که-

مکثی کردم... چی باید می گفتم؟ که در باور من هیچ 

 تضمینی



 نبود که در این نبرد تنگاتنگ ما برنده باشیم و همه چیز را به

گفتمفرنام واگذار نکنیم؟ نه... در عوض  : 

 که دوست داشتم قدیما می شناختمت... زمانی که مبارز ...-

 .بودی

 :سرش را عقب داد و خندید. قاطعانه گفت

 !نه... ازم خوشت نمی اومد-

 :چشمکی زدم و گفتم

 . ...حاال درسته زیادی برای سلیقه ی من زمخت بودی ولی-

1943 

  رقصنده با تاریکی 

 :سری تکان داد و گفت

فقط زمخت نبودم... می شه گفت یه کم از خودراضی و -

 مغرور

 .بودم... از دماغ فیل افتاده

 :آهسته خندیدم اما رد خنده از صدای او محو شد

جوون تر بودم... شاید بشه گفت خام تر از اون بودم که -

 بتونم

 آدمی مثل تو رو درک کنم و خودم هم شانس جلب کردن

 نظرت

هم نیست که آدم یه نفر رو مالقات رو داشته باشم. فقط م

 ...کنه

فکر کنه همه چیز بعد دیدن یه آدم خاص عوض می شه، 



 رنگ

 و بوی بهتری می گیره... خیلی مهمه که اون آدم رو کی

 مالقات

 . ...می کنه... در این زمینه خوشحالم... برای خودم

خوشحالم که اون روز دیدمت... حتی خوشحالم که صداتون 

 رو

س شنیدم و توجه م رو جلب کردی... برای ما شایدتوی ترا  

 صالح
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این بود که این طور آشنا شیم... نه زودتر و نه دیرتر. این 

 فراز و

 فرود رو داشته باشیم تا باعث شه همدیگه رو طوری بشناسیم

 .که هیچکس دیگه ای نمی شناسه

 :و آهسته گفت

- نی که... ذره ایش رو پس نمی گیرممی خوام بدو . 

 قلبم انگار در سینه جا به جا شد. نفسی عمیق کشید. دهانش

 را

باز کرد... با تردید نگاهم کرد و بعد... دهانش را بست. با 

 گامی

 :بلند ازم فاصله گرفت. اخمی کردم و گفتم

 چی می خواستی بگی که خوردیش؟-



 :دست هایش را در جیب کتش فرو برد و گفت

 .فکر می کنم بهتر باشه بعدا در موردش حرف بزنم-

 :چشمکی زد و گفت

 . ...هنوز براش وقت هست-

ابروهایم به نشانه ی تعجب روی پیشانی باال و باالتر رفت. 

 با

1945 

  رقصنده با تاریکی 

حالتی محافظه کارانه کمی ازم فاصله گرفت... حتی لحنش 

 هم

 :کمی جدی تر شد

- از پذیراییت شرارهمرسی  . 

 لبخندی پلیدانه زدم و با خودم فکر کردم من که فراموش نمی

کنم! من که باالخره آن جمله ی مشکوک را از زیر زبانش 

 می

 کشم. با این وجود بازوهایم را بغل کردم. آهسته پشت سرش

رفتم و تا دم در بدرقه اش کردم... مثل خودش با حالتی 

 رسمی

را پشت سرش بستم... اما در ذهنم خداحافظی کردم و در 

 هنوز

 ...با او خداحافظی نکرده بودم... ذهنم در اتاقم جا مانده بود

****** 



ناگت ها را پشت و رو می کردم و ناخنکی به سیب زمینی 

 سرخ

 کرده های آماده می زدم. سرحال بودم و اشتهایم حسابی باز

 شده

د. از خودم بود... هر چند ثانیه یک بار ذهنم متوقف می ش

 می

 پرسیدم یعنی کیارش می خواست چی بگوید اما بعد به خودم
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 نهیب می زدم که وقت فکر کردن به این چیزها نیست... که

 احتماال چیز مهمی نبوده. باید به مسائل دیگری فکر می

 ...کردم

ریزم... به این به اینکه باید چه طرح و نقشه ای برای فرنام ب

 که

 .چطور باید تا اجرایی شدن آن نقشه از خودم محافظت کنم

 ایده های کوچکی کم کم در سرم جرقه می زد... هر چند

 دقیقه

 . " ...شاید بشود"یک بار با خودم فکر می کردم 

اما می دانستم اگر بخواهم آغاز کنم باید ابتدا با چه کسی 

 حرف

روشن کرده بود. وقتش شده بود بزنم... کیارش راه را برایم 

 که



 !همه چیز را به راحیل بگویم

 صدای چرخیدن کلید در قفل را شنیدم. به سمت عقب

 چرخیدم

 و یک لحظه قلبم از حرکت ایستاد... با خودم فکر کردم اگر

 راحیل
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فرصتنباشد... اگر به سراغم آماده باشند... شاید هیچ وقت   

 نکنم

 برای راحیل چیزی را توضیح دهم... شاید فرصتم سر آمده

 ...باشد

. 

 با دیدن راحیل که خسته و عصبی وارد خانه شد نفس راحتی

 کشیدم. با خودم فکر کردم اجازه نمی دهم دیر شود... این

 اشتباه

را مرتکب نمی شوم. همین امروز کار را تمام می کنم. 

 راحیل

ار کاناپه رها کرد و غرغرکنان به سمتکوله پشتی اش را کن  

 آشپزخانه آمد. با دیدن من، ماهیتابه و بشقاب پر از سیب

 زمینی

 :سرخ کرده گفت

 باز چه شامی ترتیب دادی؟ نمی شد یه سوپ بذاری؟ من یه-



 !کم احساس سرماخوردگی می کنم
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مبا سر به یخچال اشاره کردم و گفت : 

 سوپ آماده داریم... بذارم برات؟ آخه خدایی سوپ هم شد-

 شام؟

 . ...ته دلم آدم رو نمی گیره

 جلوتر آمد. اشاره ای به ناگت و سیب زمینی سرخ کرده زد و

 :گفت

 خدا بخواد اینا ته دلت رو می گیره؟-

 :خنده کنان شعله را کم کردم و گفتم

 !نمی دونم... یهو احساس ضعف کردم-

گاهی معنی دار بهم کرد و گفتراحیل ن : 

معموال دخترها وقتی یه دوستی رو شروع می کنن انگیزه -

 می

 . ...گیرن که رژیم بگیرن، باشگاه برن

 :نیشخندی زدم و گفتم

 !خب ما که دوستی رو شروع نکردیم-

 دست به کمر زد و به سمتم چرخید. با جدیت براندازم کرد و
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 :گفت

 مگه مجرد نیست؟ نمی خواد هیچ حرکتی بزنه؟ نمی-



 خواد هیچی بگه؟

 واقعا دلیلی نداشت که بخواهم از کیارش دفاع کنم و حرف

 های

راحیل باعث می شد قلبم در سینه جا به جا شود... چرا که 

 اگر

 کیارش چیزی می گفت نمی دانستم باید چه جوابی بدهم اما

خودم فکر کنم که روزی کیارش دلم نمی خواست حتی پیش  

چنین چیزی را مطرح می کند یا نه... مدت ها منتظر بودم 

 که

 روزی باالخره محمد پا پیش بگذارد و طلسم این جدایی

 شکسته

 شود... نمی خواستم امیدم را به کیارش ببندم و باری دیگر

 سرخورده شوم. کیارش قطعا دالیل بیشتری نسبت به محمد

ارتباطی را شروع کند... او که گرفتار آن  داشت که نخواهد

 کینه

 و نقشه های قدیمی بود... با دخترها برای دنبال کردن نقشه
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 . ...هایش دوست می شد

 اما به خاطر آوردم که گفته بودم چیزی را بین مان پیچیده

رای چند لحظهنکند... گفته بود پیچیده نیست... پلک هایم را ب  

 .روی هم گذاشتم



 :آهی کشیدم و گفتم

تو که می دونی کیارش چطوریه... فکر نمی کنم چیزی -

 .بگه

 .بعید نیست که نخواد ارتباطی با کسی داشته باشه

 راحیل شالش را از سر کشید و روی صندلی آشپزخانه پرت

 .کرد

 :با بداخالقی گفت

- وفتی محمد روغلط کرده! من دیگه حوصله ندارم ماجرای ک  

 تکرار کنیم. یا عین آدم پا پیش می ذاره و حرف می زنه یا

 دیگه

 !حق نداری باهاش این طرف و اون طرف بری

 :ناگت ها را در بشقاب کشیدم. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
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 !چشم مامان جون! هرچی شما بگی-

ی میز انداخت و گفتراحیل مانتوش را هم با حرص رو : 

دارم خیلی انعطاف نشون می دم که ایرادی بهش نمی -

 !گیریم

اگه نه با اون نقشه ها و کارهای خطرناکش، با اون دور و 

 بری

 !هاش اصال نباید اسمش رو بیاریم

 آهسته خندیدم. شعله را خاموش کردم و به سمت یخچال رفتم



آماده راتا برای راحیل سوپ درست کنم... بسته ی سوپ   

 :برداشتم. راحیل گفت

 . ...پسر بدی نیست-

 با تعجب به سمتش چرخیدم. روی صندلی نشسته و سرش را

 :پایین انداخته بود. آهسته ادامه داد

 حرفم برای خودمم عجیبه چون... می دونی که من خیلی هم-

 ازش خوشم نمی اومد. هیچ هم دلم نمی خواد از آدم

 خالفکاری

نم ولی احساس می کنم بی انصافیه اگه نگممثل اون تعریفی ک  

1952 

  رقصنده با تاریکی 

 اخالقای خوبی هم داره. خودت هم حتما همچین چیزی رو

 توی

 .وجودش دیدی که مثل قبل جلوش جبهه نمی گیری

 .با دقت نگاهش کردم... هرچند که نگاهش را می دزدید

 خواندن

اما آن قدر با هم زندگیحس و حالش را برایم سخت می کرد   

 :کرده بودیم که احساسش را از صدایش بخوانم... گفتم

 به خاطر قضیه مهدی؟-

شانه باال انداخت و سکوت کرد. گفته بود راحت نیست در 

 این

 مورد حرف بزند... هر وقت به یاد این مسئله می افتادم



 کنجکاوی

دم کهمثل خوره به جانم می افتاد. لب هایم را به هم می فشر  

 حرفی نزنم، ناراحتش نکنم... به تصمیمش احترام بگذارم اما

 خدا

 .می دانست که چه قدر این کار سخت بود

1953 

  رقصنده با تاریکی 

 ...دیگی برداشتم و نگاهی به دستورعمل پشت بسته انداختم

 :چهار لیوان آب در دیگ ریختم و گفتم

- هرچی بوده بین  مجبور نیستی برای من تعریف کنی.

 خودتون

 . ...بوده

 :راحیل آهسته گفت

کیارش هم مجبور نبود برام تعریف کنه.  ...بین ما نبوده-

 برای

 . ...همین می گم

 .نتوانستم به کنجکاوی ام غلبه کنم و به سمتش چرخیدم

 سرش

 :را بلند کرد. نگاهش را مستقیم به چشم هایم داد و گفت

- ... اما تالششو کرد. مجبور مجبور نبود به مهدی کمک کنه

 بود

برای مهدی که اونو ول کرده، به هر دلیلی رفته توی جبهه 



 ی

مخالفش دلسوزی کنه... اما واقعا نگرانش بود. مجبور نبود 

 راز

مهدی رو به من بگه تا منو از عذاب نجات بده ولی... این 

 کارو

 ...کرد. برام سخت بعد همه ی این کارها قاطعانه بگم آدم بدیه

1954 

  رقصنده با تاریکی 

 عجیب تر از اونه که بتونم بگم خوبه، مطمئنه... اما قطعا بد

 . ...نیست

 :آهی کشیدم و گفتم

 می دونی که راحیل... برای یه ارتباط فقط بد نبودن کافی-

 . ...نیست

 لبخندی بی رمق روی لبش نشست. پلک هایش را آهسته بهم

 :فشرد و گفت

- تو و انتخاب هات... تصمیم گیری هات اعتماد دارم.  من به

 اگه

 با هم بمونین حمایتت می کنم... اگه اشتباه کرده باشیم و آدم

 !خوبی نباشه هم... خب... میدونی چیکارش می کنم

 :بی اختیار خندیدم و گفتم

 راحیل دست کمش نگیر! یه دستش آسیب دیده اما جلوی-

دچشم خودم چند نفر رو ناکار کر ! 



 اما حرف هایش دلم را آهسته و آرام گرم می کرد. می دانستم

1955 
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 روی هیچکس جز خودم نباید حساب کنم... به خودم اجازه

 نمی

 دادم دچار این توهم شوم که اطرافیانم مسئول زندگی من

 هستند، که باید حواسشان به من باشد، باید نجاتم دهند. می

نستم اگر مثل راحیل پشتم می ایستند لطف می کنند... میدا  

 دانستم اگر کمکم می کنند انجام وظیفه نیست. این وظیفه ی

 من بود که مراقب خودم باشم، خودم را نجات بدهم اما دست

 خودم نبود... وقتی کسی را مثل راحیل می دیدم که به من می

پیش روگفت با داشتنش الزم نیست از دنیای سیاهی که   

 داشتم

 .بترسم احساس می کردم باری از دوشم برداشته شده

 :آهی کشیدم و گفتم

راحیل می دونی که اگه خواستی در مورد مهدی صحبت -

 کنی

 .همیشه می تونی روی من حساب کنی

1956 

  رقصنده با تاریکی 

 لب هایش را بهم فشرد. نگاهش را به زمین دوخت. آهسته

 :گفت

- ام در موردش حرف بزنم... اما هیچکس نمی تونه می خو



 براش

 .کاری کنه و... این ناراحتم می کنه

 :لبخندی تلخ روی لبش نشست. سری تکان دادم و گفتم

 با اینکه در جریانش نیستم مطمئنم که کاری از دست منم-

 برنمی یاد اما برای تو چرا... تو که می تونی با من درِد دل

 ...کنی

من صحبت کنیمی تونی با  . 

آهسته شانه باال انداخت و نگاهش را به زمین دوخت. یخچال 

 را

برای پیدا کردن قرص جوشان و سرماخوردگی بزرگساالن 

 زیر و

 رو کردم. به نظر نمی رسید چیزی که به کار راحیل بیاید

 داشته

 باشیم. وقتی از یخچال فاصله گرفتم راحیل هنوز توی خودش

گفتم بود. با لحنی دلجویانه : 

1957 

  رقصنده با تاریکی 

 شاید نباید دوباره بهش فرصت می دادی. قبول دارم که خیلی-

مصمم و تاثیرگذار جلو اومد ولی... حتی بار اولم به نیت 

 جالبی

 پا پیش نذاشته بود. می دونستیم ریسکش باالست که بهش

 . ...اعتماد کنیم



بسته اش فشرد و با راحیل سرانگشت هایش را به پلک های  

 :صدایی گرفته گفت

آره... بار اول به توصیه ی کیارش پا پیش گذاشت... بار -

 دوم به

خاطر خودش جلو اومد. شاید خودشم حدس نمی زد ماجرا 

 این

 . ...طوری شه

 به سمت گاز چرخیدم و لپ هایم را باد کردم. کم کم کاسه ی

ی جواب درصبرم لبریز می شد. به اندازه ی کافی سوال ب  

 زندگی

 ام داشتم. اینکه جواب سوالی این طور دم دستم باشد و در

 جریانش نباشم تحمل ناپذیر بود. سوپ را آهسته هم زدم و با

 خودم فکر کردم رک و پوست کنده حرفم را بزنم... بگویم که

1958 
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هم چیزهایی واقعا مایلم در جریان این مسئله باشم و خودم  

 برای

 :تعریف کردن دارم. در همین فکر بودم که راحیل گفت

 آخه ماجرا مربوط به خودشم نیست دقیقا... خب! مسئله ی-

برادرشه. شاید فکر نمی کرد توی موقعیتی قرار بگیره که 

 پای

 .برادرش وسط کشیده شه



 به هم زدن سوپ ادامه دادم. لب هایم را بهم فشردم و با خودم

ردم اگر حرف نزنم بهتر است! ظاهرا راحیل با پشت فکر ک

 سرم

 راحت تر صحبت می کرد تا زمانی که به چشم هایش زل می

زدم، اما راحیل سکوت کرد. آهی کشیدم و در دیگ را 

 .گذاشتم

 :دست به سینه به سمتش چرخیدم و گفتم

 راحیل... کسایی مثل کیارش، امین، مهدی می دونن که قاتی-

دن. می دونن که ممکنه از چیزهایی که چه ماجرایی ش

 فکرشم

 نمی کنن علیه شون استفاده شه. روزی که برای دورهمی

 رفتیم

1959 

  رقصنده با تاریکی 

 خونه ی مهدی توجهم به این جلب شد که ظاهرا همه شون

اطالعات یکسانی از کارهای کیارش ندارن. بعضی ها بیشتر 

 در

ر... کیارش بهم گفت این طور نیستجریانن و بعضی ها کمت  

 که

 بهشون اعتماد نداشته باشه، بلکه به این خاطره که تو زندگی

بعضی هاشون چیزی وجود نداره که به عنوان اهرم فشار 

 بشه



 ازش استفاده ای کرد. مهدی مثل من می موند... یه نقطه

 ضعف

توی زندگیش بود. می دونست و پا به پای کیارش رفت... 

 االنم

حتماال چاره ای ندارها . 

 راحیل اخمی کرد. انگار با شنیدن این حرفم کمی هوشیارتر

 :شد

اون که خب آره... ظاهرا مدت ها بود که می دونست -

 ممکنه به

 خاطر اون مسئله یه روز تهدید شه ولی... توی زندگی تو چه

 نقطه ضعفی هست؟

1960 

  رقصنده با تاریکی 

ان دادم و گفتمبا قاطعیت سری تک : 

 باید برات تعریف کنم! همین امشب! به نظرم بهتره کامال در-

 .جریان باشی

 با کمک راحیل میز شام را چیدم. راحیل که احساس

 سرماخوردگی می کرد لب به سرخ کردنی نزد اما چند بار

بشقابش را از سوپ پر کرد. با خودم فکر کردم بعد از شام 

 همه

چ لزومی نداشت شام را به خودم زهرچیز را می گویم... هی  

 ...کنم



 .می دانستم تعریف کردن آن داستان چطور عذابم می دهد

 هنوز

هم با تصور به زبان آوردن آن داستان اضطراب پیدا می 

 کردم،

 اما به خودم یادآوری کردم که اگر آن داستان دل دیوی مثل

 کیارش را به رحم آورد برای راحیل هم متاثرکننده خواهد

 .بود

 .راحیل قاشقش را با بی میلی در بشقاب سوم سوپش چرخاند

 آهی کشید. خواستم بگویم که اگر میل ندارد سوپ را برای

1961 

  رقصنده با تاریکی 

 :فردایش نگه دارم که راحیل گفت

مهدی وقتی فهمید رزمی کارم برام گفت که در واقع -

 برادرش

ا واسطه ی اون با کیارش کیارش رو می شناخته. مهدی ب

 آشنا

 شد. برادرش رزمی کار بود و کیارش رو از باشگاهش می

 .شناخت

 وقتی ماجرای این مسابقه های زیرزمینی رو فهمید برای

 تماشای

بازی ها می رفت... خودش رو قاتی نمی کرد چون به آینده 

 ی



 .ورزشیش ایمان داشت. آدم خوش آتیه ای به نظر می رسید

ای تماشای بازی ها باهاش همراه شد... مبارزمهدی هم بر  

 محبوبش هم مثل خیلی ها کیارش بود. برای همین گاهی می

 اومد باشگاه و سری به برادرش، کیارش و حسام می زد. این

 طوری با هم دوست شدن... فکر می کنم برادر مهدی هم یه

 .زمانی جزو این گروه دوستای کیارش بود

پ را روی دو ناگت باقی مانده من که می خواستم سس کچا

 در

1962 

  رقصنده با تاریکی 

 بشقابم خالی کنم یک لحظه خشک شدم. با چشم های گشاد

 شده به راحیل زل زدم. لبخندی بی رمق روی لبم نشست و

 :گفتم

 راست می گی... مبارز محبوبش کیارش بود. یادته اون شب-

 توی

ورد که اِبی رو با کیارشهمین آشپزخونه چه قدر بهش برخ  

 مقایسه کردیم؟

راحیل که ظاهرا اعصابش ضعیف شده بود با بی حوصلگی 

 سس

را از دستم کشید و روی میز کوبید. با لحنی که خستگی از 

 آن

 :می بارید گفت



آره... هم به این خاطر و هم برای رفاقتش با کیارش. -

 ...خالصه

ی شد؟ االن چیمنم اون موقع طبیعتا ازش پرسیدم که خب چ  

 !کار می کنه برادرت؟ مهدی جواب سرباالیی داد... گفت نشد

 همین! نه بیشتر و نه کمتر... حتی ازش پرسیدم به کار دیگه

 ای

1963 

  رقصنده با تاریکی 

 مشغول شده؟ گفت نه. منم یه کم اوایل توجهم به ماجرا جلب

ف بزنه بیشد ولی چون فهمیدم مهدی دوست نداره ازش حر  

 .خیال شدم

 :قاشقش را در بشقاب رها کرد. با اخم و تخم ادامه داد

 کال مهدی یه طوری بود... همون بار اولی که دوست شدیم-

مرتب بهونه ی مشکالت خونه و خانواده برام می اورد. من 

 می

 ذاشتم به این حساب که هنوز اوایل دوستیمونه و نباید سین

نایی هستم که به همه چیز گیر میجیم کنم که فکر کنه از او  

 دن... و از یه طرف دیگه هم فکر می کردم شاید واقعا آدم

 خانواده

 دوست و مسئولی باشه. بعد از اینکه فهمیدم برای چی با من

 دوست شده تمامش رو گذاشتم به حساب شغل عجیب کیارش

و این حاضر به خدمت بودن دوستاش... اما نمی شه گفت 



 همه

ر کیارش و پنهان کاریشون بود... نه! واقعا اش به خاط

 خانواده

 ش

1964 
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 یه مشکل جدی داشتن. کیارش اون شب برام تعریف کرد که

 چه

 .اتفاقی برای برادر مهدی افتاد

تمام وجودم گوش شد. بشقاب را کنار زدم و روی میز خودم 

 را

عمیق کشید و بعد ازبه سمت راحیل کشیدم. راحیل نفسی   

 :مکثی کوتاه گفت

 برادرش توی یه مسابقه توی باشگاه دچار یه مشکل-

 وحشتناکی

 شده... ظاهرا ضربه ای به حریفش زده که باعث شد حریفش

ضربه مغزی شه... چند روزی تو بیمارستان بستری بود و 

 ...بعد

 .فوت شد

صورتم را توی هم کشیدم. احساس کردم سرما از جایی 

علومنام  

 راهش را به خانه پیدا و قفسه ی سینه ام را پر کرد. راحیل



 :نگاهش را به میز دوخت و گفت

تا اینجای قضیه باز می شد یه کاریش کرد... کیارش می -

 گفت

1965 
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 . ...خانواده ی مقتول

 :با ناباوری زیر لب حرفش را تکرار کردم

 . ...مقتول-

با عصبانیت سرش را تکان داد. نگاهش را از میز راحیل 

 گرفت و

 :گفت

 آره... مقتول... این اتفاقیه که افتاده. مشکل خانواده ی مهدی-

 .اینه

 با دست آهسته به پیشانی ام کوبیدم و چشم هایم را برای چند

 :لحظه بستم. راحیل ادامه داد

- ن دو ماجرا اولش این قدر پیچیده نبود. ظاهرا یه زمانی ای

 نفر

 یه جورایی دوست بودن و بعدا ارتباط شون تا حدودی خراب

 .شد

 خانواده ی مقتول اما آدمای بی منطقی نبودن، قبول داشتن

 این

 دو نفر حتی زمانی با هم رفاقت داشتن اما کم کم این ماجرا

1966 



  رقصنده با تاریکی 

ر اختالفعوض شد. ظاهرا این دو نفر سر یه مسئله ای دچا  

شدن... سر یه دختری که اول با برادر مهدی دوست بود و 

 بعد

 با

 دوستش دوست شد. کیارش می گفت که مهدی قسم خورده

ماجرا جدی نبوده... که اصال مشکل برادر مهدی بیشتر با 

 خود

اون دختر بوده... اما یه نفر داره این وسط خرابکاری می 

 کنه. یه

له شون پیدا شده که گفتن آرهسری شاهد توی باشگاه سر و ک  

 . ...این دو نفر با هم به این خاطر مشکل داشتن

ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر می رفت. حیرت زده 

 نگاهش

 :کردم و گفتم

یعنی چی؟ می خوان بگن برادر مهدی طرفش رو -

 مخصوصا

 راهی دیار باقی کرده؟

 :راحیل آهی کشید و گفت

 . ...این طور به نظر می رسه-

 :صدایم بی اختیار باال رفت

1967 



  رقصنده با تاریکی 

 اما این اصال با عقل جور درنمی یاد! حتی اگه این قدر آدم-

 قاتی

و بی اعصابی بوده که می خواسته به این خاطر طرف رو به 

 قتل

برسونه حتما پنهانی کاری می کرده... نه توی باشگاه و 

 جلوی

! آخه کدوم احمقی این شکلی حریفچشم این همه آدم  

 عشقیش

رو از میدون به در می کنه؟ اگه توی همون مسابقات 

 زیرزمینی

 !بود یه چیزی... اما توی یه باشگاه؟

 راحیل شانه باال انداخت. با افسردگی نگاهش را به میز داد و

 :گفت

 مهدی هم گفته واقعا ماجرا برای برادرش این قدر بزرگ-

 ...نبوده

شده، ناراحت بوده اما نه در این حد اما یه عده دارن  عصبانی

 به

این قضیه جهت می دن. دارن ذهن خانواده ی مقتول رو با 

 این

 حرفا مسموم می کنن که قتل عمد بوده. ظاهرا کیارش تا این

1968 
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قضیه مطرح شد به مهدی کمک کرده... یه سری از پیغام 

 های

بدل شده بین این دو نفر که جنبه ی شاخ و شونه رد و  

 کشیدن

 داشته و توی این موقعیت می تونست ازش سوء برداشت بشه

 رو

پاک کرده. سعی کردن کسایی که در جریان بودن رو 

 شناسایی

 کنن اما یه نفر خوب دم این چند نفر شاهد و خود دختره رو

... که دیده... مجابشون کرده به ماجرا این جهت رو بدن

 برادر

 مهدی عمدا حریفش رو به قتل رسونده... که برای قتل انگیزه

 .داشته

 پیشانی ام را به دستم تکیه دادم. پلک هایم را روی هم گذاشتم

 :و زیرلب گفتم

 . ...این دیگه خیلی کثیفه-

 :راحیل که صدایم را نشنیده بود گفت

 هوم؟-

1969 
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پایین انداختم. نگاهم را به صورت گرفته اش دادم و دستم را  



 :گفتم

 می گم این کار یه سوء استفاده ی-

 ...وحشتناک از یه سری اطالعات جزئی... جهت دادن بهش

 خراب

کردن ذهن یه خانواده ی داغدار... اما خب... کسی که این 

 کارو

کرد حاال در ازاش یکی از نزدیک ترین آدمای کیارش رو 

 برده

 ی

 .خودش کرده

راحیل دستش را روی میز ستون کرد و چانه اش را به آن 

 تیکه

 :داد. با اخم و تخم پرسید

 من هیچ سر درنمی یارم... فرنام چی از جون کیارش می-

 خواد؟

 این کارا چیه؟ یعنی واقعا براش گرفتن جون یه آدم هم مهم

 نیست؟ فرنام دقیقا دنبال چیه؟
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 :لبخندی تلخ روی لبم نشست. با صدایی گرفته گفتم

 دنبال شغل سابقش... می خواد شغلش رو از کیارش پس-

 .بگیره



 :راحیل صدایش را باال برد و با عصبانیت گفت

 فقط به خاطر یه شغل کوفتی؟ آخه می ارزه که برای-

 تصاحبش

 سر یه نفر بره باالی چوبه ی دار؟

دم و گفتمبا جدیت نگاهش کر : 

 نه! این فقط یه شغل کوفتی نیست... این جنگ قدرته! جنگی-

 که ماهیتش زمین خوردن آدمای معمولی و حاشیه ای مثل

 من

 و توا..ِ. مثل مهدی و برادرش و کسای دیگه ای که حتی

 اسمشون

 رو نشنیدیم... نمی شناسیم. توی گیر و دار جنگ قدرت، ما

هستیم که موندن توی کدومآدمای معمولی همیشه دنبال این   
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 جبهه به نفعمونه، به نفع زندگی مون... اما در نهایت ماییم که

 قربانی می شیم، ماییم که تباه می شیم... و خیلی هامون اون

 قدر برای جبهه گیری عجله می کنیم که هیچ وقت حتی نمی

ا نفع زندگی ما در اینپرسیم ضرورت این جنگ چی بود؟ آی  

 نبود

 که جبهه ای وجود نداشته باشه، جنگی راه نیفتاده باشه؟

 :راحیل از جایش بلند شد و گفت

 ولی فکر نمی کنم چاره ای جز جبهه گرفتن باقی مونده-



 ...باشه

حاال که تا اینجای ماجرا اومدیم من بی برو برگرد طرف 

 کیارش

دمه سفید کردهرو می گیرم. فرنام دیگه روی هرچی آ . 

بهش می خورد از این بچه مثبت های سر به راه باشه که 

 حاال

 یه دور خارج هم رفتن، یه پولی هم دستشونه و بلدن یه

 مختصر

 دستی هم به ظاهرشون بکشن. با تهدید و ساختن مدرک داره
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اوایل به من آدم دور خودش جمع می کنه... یادته مهدی اون 

 و

 تو چی گفت؟ که گفت قدرشناس کیارش نیستیم که سعی

 کرده

 کمک مون کنه؟ حداقل کیارش یه لطفی به آدمای دور و برش

 می کنه و اونا رو به خاطر عالقه و حمایت هاش دور خودش

 جمع

 . ...می کنه

 :انگشت اشاره اش را برایم تکان داد و گفت

- که کسی رو قبال به کشتن امیدوارم نقطه ضعف تو این نباشه  

 !داده باشی



بشقاب راحیل را برداشتم و روی بشقاب خودم گذاشتم. 

 چنگالم

و قاشقش را برداشتم و در بشقاب رها کردم. نگاه جدی ام را 

 به

 :او دوختم و گفتم

 نه! مشکل من این نیست... مشکل من اینه که یه آدم وحشی-

 . ...دنبالمه
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راحیل طوری نگاهم کرد انگار منتظر بود حرفم را پس 

 ...بگیرم

 یا بگویم شوخی کرده ام... یا حداقل توضیحی در مورد این

 حرف

 عجیبم بدهم. وقتی فهمیدم راحیل شوکه تر از آن است که

 بتواند

 :حرفی بزند گفتم

 .تقریبا همه چیز تحت کنترله اما به هر حال باید مراقب باشم-

راحیل صورتش را توی هم کشید و با لحنی که خبر از 

 آرامش

 :پیش از طوفان می داد گفت

 یعنی چی که تحت کنترله؟ اصال تحت کنترل کی؟ کیارش؟-

 خودش گفته تحت کنترله؟ دقیقا چطوری؟ اصال ماجرا چیه؟



 :دست هایم را برای متوقف کردنش باال آوردم و گفتم

- یلی وقت پیش می خواستمخب مهلت بده که تعریف کنم! خ  

 بهت بگم. می دونم خیلی ناجوره که تمام این سال ها هیچی

1974 

  رقصنده با تاریکی 

 ازش نگفتم. امیدوار بودم این ماجرا برای همیشه توی گذشته

 ام

دفن شه، از اون روزها و خاطرات بگذرم و بتونم کال 

 فراموشش

کن نیست. حاال دیگه نمیکنم... اما حاال می دونم دیگه مم  

 تونم

 .دست دست کنم. باید حتما در جریان باشی

 راحیل تکیه به پشتی صندلی داد. دست به سینه نشست و لب

هایش را به هم فشرد. سکوتش را که دیدم روی میز به 

 سمتش

 خم شدم و برایش از چیزهایی گفتم که در تمام این سال ها در

دوستی به نام ریحانه...  سینه ام محفوظ نگه داشتم... از

 آشنایی

 دردسرسازش با امیربهادر و تمام اتفاقاتی که بین آن دو نفر

 .افتاد

 برایش از نقش خودم، کارهایی که می توانستم انجام بدهم و

 سر



 باز زدم و عذاب وجدانم گفتم. با وجود سنگینی تحمل ناپذیر
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، داغ شدن صورتم و صدایم که بارها در گلوقفسه ی سینه ام  

شکست این بار راحت تر حرف می زدم... چرا که می 

 دانستم

کدام جمله را باید پشت جمله ی دیگر بیاورم... از کجا شروع 

 و

چه چیزهایی را تعریف کنم. با این حال چند باری مکث 

 ...کردم

کمتوجه بودم که هرچه قدر بیشتر حرف می زنم به جای سب  

 شدن سردردم شدیدتر می شود. وقتی از خودکشی ریحانه

 گفتم

 احساس می کردم دیگر از شدت سردرد نمی توانم چشم هایم

 را

 .باز نگه دارم

برخالف انتظارم راحیل بعد از شنیدن ماجرا مثل کیارش 

 متاثر

 نشد... بیشتر به نظر می رسید احساس خطر کرده باشد. چشم

هایش روی پیشانی باال پریده وهایش گرد شده بود... ابرو  

 دهانش

 .نیمه باز مانده بود

1976 
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 وقتی برایش از آمدن امیربهادر به تهران و مخفی شدنش گفتم

 طاقت نیاورد. از جایش بلند شد و لیوانی آب برای خودش

 .ریخت

لیوان را چنان به سینک کوبید که از جا پریدم. دست هایش 

 را

 دو طرف سینک بند کرد و خم شد. چند بار نفس عمیق کشید

 و عاقبت به سمتم چرخید. با صدایی که از شدت خشم دورگه

 :شده بود گفت

 شراره... حواست به چیزهایی که تعریف کردی هست؟-

 متوجهی

 چه خطری تهدیدت می کنه؟ کیارش برای تو یه به پای بیست

سش توی دانشگاه به توو چهار ساعته گذاشته؟ کی باید حوا  

 باشه؟ کی باید توی راه، تاکسی، خیابون دنبالت کنه و مطمئن

 شه صحیح و سالمی؟ این دیگه بحث کامپیوتر و نرم افزار و

اطالعات نیست که فکر کنی خودت از پسش برمی یای... 

 اگه

 توی خونه تنها باشی و سراغت بیاد چی؟
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تم را به سر دردناکم بند کردم و با صدایی ضعیف گفتمدس : 

برای همین برات تعریف کردم دیگه... فکر کردم بهتره تو -



 در

 .جریان باشی

 ...انگشت اشاره اش را با حالتی تهدیدآمیز برایم تکان داد

 متوجه

 :بودم که انگشتش از شدت خشم می لرزد

- به حرفاین قضیه شوخی بردار نیست و تو شاید پشتت   

 کیارش

 گرم شده باشه... اما من نه! این دیوانه ی روانی که تو ازش

 حرف

 زدی به خودی خود خطرناکه... چه برسه به اینکه فرنام هم

 شیرش کرده باشه! این کیارش همه چیزش دردسره! خودش و

 کارهاش و دور و بری هاش! ببین تو رو خدا توی چه هچلی

فرنوش بود! فرنوش و اون افتادیم... اصال همه اش تقصیر 

 تولد

 . ...مزخرفش... اون نقشه های بچه گونه و احمقانه اش
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 :دستی به چانه اش کشید و گفت

 تو برای همین بهش کمک کردی، مگه نه؟ برای همین-

متقاعدمون کردی دنباله ی ماجرای الناز رو بگیریم... 

 فرنوش

 هم



می دونست چرا همچین احساسی داری... همون می دونست!  

 !روز گفت

 :با حرکت سر تاییدش کردم و گفتم

 .آره... فرنام بهش گفته بود-

 :راحیل زیرلب گفت

 باید یه نقشه ی خوب بکشیم... طوری که مطمئن شیم-

 دستشون بهت نمی رسه. من که دلم به این حرف کیارش گرم

 . ...نشد

ن انداختم. برایش نگفتم کهچیزی نگفتم و سرم را پایی  

 احساس

 می کنم نقشه ی کیارش این نیست که دست کسی به من

1979 
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نرسد... بلکه به نظر می رسد نقشه ی دیگری داشته باشد. 

 دلم

 مثل سیر و سرکه می جوشید... گوشه ی لبم را به دندان

 .گرفتم

م به درستی نقشه ی کیارشاگر یک ناظر برای این بازی بود  

 رای

 می دادم. حکم می کردم که به جای تالش برای مخفی شدن،

محافظت شدن باید طعمه را در اختیارشان بگذاریم و بعد 

 طرح



 و نقشه ی خودمان را پیاده کنیم... اما مشکل این بود که این

 بار

 . ...طعمه من بودم

تباه میاگر نقشه هایمان نقش بر آب می شد من بودم که   

 ...شدم

 .قربانی می شدم

****** 

 شب قبل خوب نخوابیده بودم. تا صبح از این پهلو به آن پهلو

1980 
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 شدم. فکر و خیال اجازه نمی داد چشم هایم گرم شود. احساس

سرخابی که سر می کنم چند-می کردم شال پاییزه ی آبی  

 کیلو

ینم را سنگین تر می کرد... تعجب میوزن دارد... سِر سنگ  

 کردم

 چطور تا به آن لحظه سرم از شدت درد منفجر نشده. پالتوی

 آبی

 رنگم به قدری سنگین به نظر می رسید که شانه هایم زیر

 وزنش

 خم شده بود... به زحمت می توانستم کیف دستی ام را بلند

 کنم

 .و روی شانه ام بیندازم



وجه شدم این لباس هایم نیست کهاز اتاقم که بیرون زدم مت  

 در

 تنم سنگین شده اند... خودم آن قدر خسته ام، تنم کوفته ست

 و آن قدر تحت فشارم که به زحمت سر پا مانده ام. بی خوابی
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 شب گذشته ام هم این ترکیب بی نظیر را کامل کرده بود. با

 تمام

امین زنگ بزنم و بگویم که نمی توانم وجود دوست داشتم به  

 آن

 روز به شرکت بروم. در همین فکر بودم که گوشی در دستم

 زنگ

زد. سریع صدایش را قطع کردم تا راحیل را بیدار نکند و 

 ...بعد

 نگاهم به صفحه ی گوشی و اسم کیارش خشک شد. ضربان

 قلبم

بالفاصله اوج گرفت و یک لحظه فراموشم شد که از شدت 

 سر

 .درد حال خودم را نمی فهمیدم

 عقب گرد کردم و به اتاقم برگشتم. در را بستم تا راحیل با

 صدایم

 بیدار نشود... آخرین چیزی که احتیاج داشتم بداخالقی های



 کنترل ناپذیر راحیل وقت بی خواب شدنش بود! نفسی عمیق

 :برای آرام کردن قلبم کشیدم و جواب دادم
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 !سالم کیارش-

 صداهایی که از پشت خط به گوشم می رسید نشان می داد که

 :در خیابان است

 چطوری شراره؟-

 ناله ای کردم و خواستم اعتراف کنم حالم چندان خوب نیست

 و

 شاید آن روز بهتر باشد خانه بمانم اما کیارش مهلت نداد و

 :گفت

 من توی راه شرکتم... بیام دنبالت؟-

 پیشنهادش آن قدر وسوسه کننده بود که با خودم فکر کردم

 حالم آن قدرها هم بد نیست! با حال خراب تر از این امتحان

 داده

بودم، مسیر تهران تا شمال را با اتوبوسی فکسنی رفته بودم، 

 سر

 کالس نشسته بودم... دلیلی نداشت که از پس کار آن روز

 !برنیایم

1983 

  رقصنده با تاریکی 

 :سر انگشت هایم را به پلک های داغم فشردم و گفتم



 من هنوز راه نیفتادم. اگه راهت دور نمی شه منتظرت می-

 .مونم

 تماس را که قطع کردم به خودم لعنت فرستادم. تمام قرص

 هایی

 را که داشتیم زیر و رو کردم تا چیزی پیدا کنم که ذره ای

 حالم

د که فهمیدم مشکلم خستگی و بیرا بهتر کند و آن زمان بو  

 خوابی نیست! آن سرماخوردگی را که راحیل شب قبل حرفش

 را زده بود گرفته ام! آهی کشیدم و یک ورق قرص

 سرماخوردگی

 !در کیفم جا دادم... در این گیر و دار همین را کم داشتم

وارد کوچه که شدم فهمیدم کیارش حرف سرش نمی شود! 

 باز

را جلوی در خانه نگه داشته بود. لب هم ماشین لعنتی اش  

 هایم

را با عصبانیت به هم فشردم و از همان جا چشم غره ای 

 نثارش

1984 
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کردم. بی توجه به حضورش دست هایم را در جیبم فرو بردم 

 و

 قدم زنان به سمت دیگر کوچه رفتم. کیفم سنگین تر از



 همیشه

و زمانی که از کوچه وارد خیابان شدمبه نظر می رسید   

 احساس

 می کردم شانه ام دیگر تحمل وزنش را ندارد. در همین موقع

 صدای نزدیک شدن ماشینش را شنیدم. طولی نکشید که

 کنارم

 :متوقف شد. شیشه را پایین داد و خنده کنان گفت

 !خیلی خب دختر! منظورت رو رسوندی! بیا سوار شو-

کردم و چون کسی را در خیابان ندیدم نگاهی به دور و برم  

 سوار

 شدم. با خودم فکر کردم چه صبح دل انگیزی! اگر خبری از

 سردرد و

 .سرماخوردگی نبود همه چیز عالی به نظر می رسید

 کیفم را روی پایم گذاشتم و بابت گرمای ماشین خدا را شکر
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انداختم که پالتوی کوتاه خاکستریکردم. نگاهی به کیارش   

رنگی بر روی پیراهن سفید و شلوار سرمه ای رنگش 

 پوشیده

 .بود

کراوات قرمزی زده و نگاهش را مستقیم به خیابان دوخته 

 .بود



 با

 :خنده گفتم

 !خوشحالم که با اون اسلحه دستگیرت نکردن-

پوزخندی زد... به تصورات من! که امکان دارد او به این 

 راحتی

 به دام بیفتد. وارد اتوبان شدیم و به صف ماشین هایی پیوستیم

که در ترافیک مانده بودند. نگاهی به ساعت کردم... همان 

 ماه

های اول ورودم به تهران دو چیز را یاد گرفتم! کفشم را 

 هرگز

پشت در نگذارم، چرا که همیشه ممکن است شخصی پیدا 

 شود

برای جمع کردن کفش که شبح وار راهروی ساختمان ها را 

 ها

باال و پایین برود و اینکه اگر می خواهم در ترافیک نمانم 

 باید

1986 

  رقصنده با تاریکی 

 قبل از ساعت هفت از خانه بیرون بزنم. منتظر کیارش مانده

 بودم

و حاال دیر شده بود... باید ترافیکی سنگین را تحمل می 

 .کردیم



گرفتم. به سمتش چرخیدم و با جدیتنگاهم را از ماشین ها   

 :گفتم

 مرسی که اومدی دنبالم... ولی خیلی خوب می شد اگه به این-

 درخواستم توجه می کردی و ماشین رو داخل کوچه نمی

 .اوردی

 فکر می کنم محال باشه که تا به حال توجه همسایه ها رو

 جلب

 . ...نکرده باشی

 :برخالف انتظارم کیارش اخمی کرد و گفت

 خیلی بد می شه اگه بفهمن؟-

 :با تعجب نگاهش کردم

 کی؟ همسایه ها؟-

1987 

  رقصنده با تاریکی 

 :نیم نگاهی بهم انداخت و با جدیت گفت

 !نه... پدر و مادرت-

 چشم هایم گرد شد. حیرت زده نگاهش کردم و متوجه شدم

 :صدایم بی اختیار باال رفته

 چی رو بفهمن؟-

ه باال انداخت و گفتبه سادگی شان : 

 !این که من می یام دنبالت-

 سرم را پایین انداختم. جوابش را ندادم چرا که اول باید به



 خودم

 مسلط می شدم. جمله اش معذبم می کرد... چرا که با شنیدن

حرفش، تصور صحبت کردن از او با پدر و مادرم قلبم به 

 تپش

موبایلم سردرمی آمد... چرا که با دیدن اسمش روی گوشی   

 صبح

 ...تن خسته ام جان می گرفت

 زیر چشمی نگاهی به او با آن ظاهر بی عیب و نقص و

1988 

  رقصنده با تاریکی 

 جذابش بیندازم... و پیش خودم فکر کنم این بشر دردسر

 محض

 . ...است؛ اما ازش خوشم می یاد

 دوست نداشتم بی اختیار شوم، تک تک حرف ها و کلماتش

 را

 .به خواست دل خودم تعبیر کنم و بعد بفهمم اشتباه کرده ام

دلم می خواست جدیتش را حفظ کند... حرف های عجیب 

 نزند

 و من را هم هوایی نکند. کیارش که متوجه مکث طوالنی ام

 شده

 :بود گفت

 یادمه یه بار گفته بودی پدر و مادرت خیلی توی مسائل-



ر به خاطر مسائل کاری اجتماعی سخت گیری ندارن... بیشت

 و

 تحصیلی سخت گیر و ایده آل گران! ناراحت می شن اگه

 بفهمن

 من دنبالت می یام؟

 :با لحنی محکم و جدی گفتم

1989 

  رقصنده با تاریکی 

اگه از همسایه ها بشنون آره! اگه قرار باشه به گوششون -

 برسه

 .ترجیح می دم خودم همه چیز رو بگم

انه اش کشید و آهسته گفتدستی به چ : 

 خب چرا خودت بهشون نمی گی؟-

 :یک تای ابرویم را باال انداختم و گفتم

چی رو؟ این که رئیس شرکتم راهش رو دور می کنه تا -

 صبح

 دنبالم بیاد؟

 نگاهش را به سمت دیگر خیابان داد و جوابی نداد. منتظر

دهدنگاهش کردم... متوجه شدم قرار نیست جوابی به حرفم ب . 

 با

دلسردی عجیبی سرم را پایین انداختم. احساس کردم سرما 

 راه



 خودش را به ماشین پیدا کرد و روی دست هایم نشست... قلبم

را پر کرد... دست از بازی کردن با بند کیفم برداشتم و با 

 خودم

 !فکر کردم عجب سکوت بی جایی

1990 

  رقصنده با تاریکی 

ام را روی هم گذاشتم. حالم از لحظه ای پلک های داغ کرده  

 که

 از خواب بیدار شده بودم هم بدتر شده بود. خودم را سرزنش

 می

کردم که چرا به امین اطالع نداده بودم آن روز خانه می مانم 

 و

 :کیارش را دست به سر نکردم. آهسته گفت

 چیزی خوردی؟-

 :با لحنی سرد گفتم

 !یه چیزهایی-

 :دلجویانه گفت

- ی رو به راه به نظر نمی رسیخیل . 

 .چشم های تب دارم را باز کردم... با لبخند نگاهم می کرد

 زهرش

 را با سکوت ریخته بود، دیگر لبخند زدنش برای چی بود؟

 :چشمکی زد و گفت

1991 



  رقصنده با تاریکی 

 .بیا بریم یه چیزی بخوریم-

ود خوشمزه جاتنه! خوراکی نه! لعنتی! او از کجا فهمیده ب  

 حال

 و احوالم را از این رو به آن رو می کند؟ به سختی به این

 وسوسه

 !االن میل ندارم"غلبه می کردم که بدجنس نشوم و نگویم که 

 ."به نظرتون بهتر نیست زودتر برسیم شرکت؟

 مسیر را به کل عوض کرد و ده دقیقه ی بعد در یک کافی

 شاپ

مبا میزهای گرد چوبی نشسته بودی . 

 به جز یک زوج جوان و دو خانم نسبتا مسن کس دیگری آن

 وقت صبح هوس صبحانه به سرش نزده بود. پیشخدمت که

دختری جوان با موهای صورتی بود با خوشرویی سفارشمان 

 را

ثبت کرد و بعد... یک بار دیگر سکوت بین مان برقرار شد. 

 من

 به

1992 

  رقصنده با تاریکی 

لی تکیه داده و شالم را دور انگشتم می پیچیدمپشتی صند ... 

کیارش دست هایش را روی میز ستون کرده، مشت چپش را 



 با

 دست راستش چسبیده و صورتش را به دست هایش تکیه داده

 بود. چشم تو چشم می شدیم، همزمان نگاه مان را می

 دزدیدیم

 و به گوشه و کنار کافی شاپ می دادیم... و بعد باری دیگر

 انگار

 از ذهنمان می گذشت که دیگری چه می کند، به چی فکر می

 . ...کند؟ زیرچشمی بهم نگاه می کردیم

سکوت مان به درازا کشید. پیشخدمت سفارش مان را روی 

 میز

 چید و با خودم فکر کردم با وجود اینکه پنکیکم هیجان انگیز

 به

برمنظر می رسد حالم خراب تر از آن است که بتوانم لذتی ب . 

 کیارش جرعه ای چای نوشید. نگاهش را به من داد و به

 سادگی

 :گفت

1993 

  رقصنده با تاریکی 

 .ما باید یه فکری به حال مسئله ی امیربهادر بکنیم-

 چاقو از دستم سر خورد و روی بشقاب فرود آمد. حیرت زده

 :نگاهش کردم. کیارش شانه باال انداخت و گفت

- دمه ی خوب برای حرفام گشتم. ببخشید که یهدنبال یه مق  



 !راست رفتم سر اصل مطلب

پس اصل مطلب همین بود... حرفش در ماشین بی منظور 

 بود،

 سکوتش برای گشتن به دنبال یه مقدمه ی خوب بود... هیچ

 چیز

 دیگری در کار نبود. یک بار دیگر دچار دلسردی شدیدی

 ...شدم

ظه به لحظه خراب تر سردردم انگار شدت گرفت. حالم لح

 می

شد. وحشت زده با خودم فکر کردم اگر این وضعیت ادامه 

 پیدا

 کند نمی توانم سر جایم بنشینم، حالم بد می شود و از اینکه

جلوی شخص دیگری دچار ضعف شوم متنفر بودم. صورتم 

 توی

1994 

  رقصنده با تاریکی 

در مهمانی پیش هم رفت... به خاطر آوردم پیش از این هم  

 آمده

 بود که حالم بد شود و از بین تمام آدم های دنیا کیارش شاهد

 !این ماجرا بود

جرعه ای موکا نوشیدم. برش کوچکی پنکیک خوردم و 

 امیدوار



ماندم که غذا حالم را جا بیاورد... به خودم نهیب زدم که 

 اینجا

ر به نه... در کافی شاپ نه... بعد از این مکالمه ی عذاب آو

 خانه

 پنهان می برم... می توانم روی تختم ضعف کنم! می توانم در

 خانه ی خودم از شدت مریضی ناله کنم... اما االن باید تمام

نیرویم را جمع می کردم و با همان اقتدار همیشگی در 

 برابرش

 ظاهر می شدم. با تصور خانه، اتاقم و راحیل حالم کمی بهتر

 .شد

دم. صدایم را صاف کردم و گفتمروی صندلی جا به جا ش : 

آره... فکر خوبیه! دیشب ماجرا رو برای راحیل تعریف -

 کردم

 .ولی... کافی نیست. این یه اقدام امنیتی موثر نیست

1995 

  رقصنده با تاریکی 

 خودم را که توانسته بودم صاف سر جایم بنشینم، با لحنی

ا خودم تکرار مطمئن و جدی حرف بزنم تحسین کردم. ب

 کردم

این یک جلسه ی کاری ست... جلسه کاری با رئیس... نباید 

 فکر

 .دیگری به سرم راه می دادم



 :کیارش اما بی توجه به تالش من با تعجب نگاهم کرد و گفت

 شراره رنگ به صورتت نیست. دکتر رفتی؟-

 :اخمی کردم و با لحنی سرد گفتم

- ه صحبت هامون نه! خیلی هم اوضاعم خراب نیست. بهتر

 رو

 .بکنیم. بعدش شاید برگردم خونه و استراحت کنم

 ...خواندن نگاه تیره اش تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید

 لحظه

 ای مکث کرد... انگار بخواهد دو دو تا چهار تا کند. تصمیم

 بگیرد

 .می خواهد با من بحث کند یا نه... و بعد آهسته تکیه داد

 فنجان

1996 

اریکی رقصنده با ت   

 :بزرگ چایش را دست گرفت و گفت

 می دونی که می تونی با من راحت باشی، درسته؟ می دونی-

 که

 اگه حالت خوب نباشه، رو به راه نباشی می تونی روی من

 حساب

 کنی، مگه نه؟ ما با هم دوستیم... درسته؟

خیره نگاهش کردم. تمام دوران دانشگاهم را با عالقه به 

 مردی



گذراندم که همکالسی ام نبود، جزو گروه دوستانم نبود... از 

 آن

سال باالیی های اجتماعی و سرزنده نبود که بتوانم سر 

 صحبت

را باز کنم. مردی بود که گاهی سفارش پروپوزال داشت و 

 گاهی

 .غریبه ای بود که سمت دیگر سلف می نشست

، حاال از کس دیگری خوشم می آمد... کسی که دوستم بود

 نگاه

 نگرانش را مستقیم به چشم هایم می داد و دنبالم می آمد. من

 اما دیگر آن دختر صبور اوایل بیست سالگی ام نبودم. دیگر

 نمی

1997 

  رقصنده با تاریکی 

توانستم در خیاالتم غرق شوم و از یک مرد رویایی تمام 

 عیار

 .بسازم

 :با صدایی گرفته گفتم

 !درسته-

نهیب زدم که چه وقت این فکرهاست؟ مسئله ی به خودم  

 بزرگی

 مثل امیربهادر وجود داشت... ماجرای مهدی... نقشه های



 عجیب

 فرنام. این وسط جایی برای مسئله ای دیگر نمی ماند. طبیعی

بود که در این گیر و دار به چیز دیگری فکر نکند. برشی 

 دیگر

 از

 :پنکیکم خوردم و گفتم

- بهادرمی گفتیم... امیر ... . 

 کیارش چنان آهسته از آن فنجان چای لعنتی اش می نوشید

1998 

  رقصنده با تاریکی 

 انگار تا آخر شب وقت دارد. نگاهش را به میز داد و آهسته

 :گفت

می دونی که انتخاب محدودی داریم. یا باید ردش رو بزنیم -

 و

ذخیره  خودمون زودتر بریم سراغش یا باید تا تموم شدن

 . ...ش

 :با لحنی خشک گفتم

 .یا باید بذاریم نقشه اش رو اجرا کنه-

برخالف انتظارم صورت کیارش در هم رفت. نگاهش چنان 

 تیره

 و تار شد که یک لحظه خاطره ی اولین دیدارمان در ذهنم

 زنده



 :شد. خودش را جلو کشید و با لحنی غریب گفت

- تو چی پیش خودت چی رو اجرا کنه؟ بذاریم بیاد سراغ تو؟  

 فکر

 کردی؟ فکر کردی من آدمی ام که این شکلی جایگاهم رو به

 دست اوردم؟ با دو دستی تقدیم کردن دخترها به ادم های

 روانی؟

1999 

  رقصنده با تاریکی 

 نگاهم را مستقیم به چشم های تیره و درخشانش دوختم. با

 :جدیت گفتم

- ه کاری رو که می دونینه! فکر می کنم آدمی هستی ک  

 درسته

 انجام می دی. شاید جایگاهت رو این شکلی به دست نیورده

 .باشی اما می تونی این شکلی حفظش کنی

 :چپ چپ نگاهم کرد و وسط حرفم پرید

 اصال با ریسک کردن روی زندگی و امنیت دخترها راحت-

 .نیستم

ابروهایم روی پیشانی باال و باالتر رفت. به زحمت جلوی 

 خنده

 :ام را گرفتم و گفتم

 الناز رو هم قاتی دخترها حساب می کنی یا نه؟-

نگاهی تند و تیز حواله ام کرد. انگار بخواهد با زبان بی 



 زبانی

 بگوید حدم را رعایت کنم. با تمام وجود دوست داشتم بفهمم

چرا حد و مرز دوستی ما الناز است! من دیگر دختری نبودم 

 که

2000 

ریکی رقصنده با تا   

 از پشت یک تپه ی خاکی او را میان میدان زیر نظر داشته

 ...باشم

ما دوست بودیم! اما ظاهرا نه زمانی که پای الناز وسط باشد. 

 به

 :طرز شگفت انگیزی حرفم را بی جواب گذاشت و گفت

 نمی خوام یه عمر حسرت یه نقشه ی اشتباه رو بخورم... یه-

ای اشتباه توی این نقشه خیلیحرکت حساب نشده. به  

 .سنگینه

 .به ریسکش نمی ارزه. می دونم که احساس ناامنی می کنی

 می

 تونی وسایلت رو جمع کنی و یه مدت خونه ی من بمونی. تا

 . ...وقتی که

خانه ی او بمانم؟ دیوانه شده بود؟ صورتم را توی هم کشیدم 

 و

 :با عصبانیت گفتم

 چی؟-



رفت و ادامه دادکیارش حرفم را نشنیده گ : 

2001 

  رقصنده با تاریکی 

 من می تونم یه مدت پیش پدر و مادرم بمونم. خونه ی من-

 امن

 .تر از خونه ی خودته

 عصبی ام را پس بگیرم... ای "چی"ای کاش می توانستم آن 

 کاش زمین دهان باز می کرد و من را درسته می بلعید. نفسی

دزدیدم و سعی کردم حفظ ظاهر کنمعمیق کشیدم. نگاهم را  . 

 :با جدیت گفتم

 من فکر می کنم این روش های امنیتیت هرچی که هست-

 خیلی

هم خوبه... بهتره اصال در همین حد بمونه. بذار فرنام آدمش 

 رو

بفرسته... بذار خودمون موقعیت رو به رو شدن مون رو 

 بسازیم

 و

می کنم این بعد نقشه ی خودمون رو عملی می کنیم. من فکر  

 طوری بهتر به نتیجه می رسیم. فرنام می دونه که تو آدم فدا

 . ...کردن نیستی

2002 

  رقصنده با تاریکی 

با اخمی ظریف نگاهم می کرد. دست هایم را در هوا تکان 



 دادم

 :و سعی کردم بهتر توضیح بدهم

- نه! تو منظورم اینه که فرنام آدمیه که رها می کنه... اما تو 

 نه

 از

خیر زندگی سابقت می گذری، نه از بالیی که سرت اوردن و 

 نه

از دست آسیب دیده ت. اون بهتر از هرکسی این رو می 

 .دونه

 شاید بهتر باشه یه بار هم که شده یه استراتژی پیشبینی ناپذیر

 انتخاب کنی. این بار با حرکتی که فکر می کنه تو هیچ وقت

زش کن و یه بار برای همیشه انجامش نمی دی سورپرای

 ماجرا

 را

 تموم کن! االن تصمیم نگیر... فقط به عنوان یه گزینه در

 نظرش

 بگیر... که شاید بشه نقشه ای بر این اساس طراحی کرد. این

 همه

 !ی چیزیه که ازت می خوام... که بهش فکر کنی

2003 

  رقصنده با تاریکی 

نفسی عمیق کشید... به نظر پلک هایش را روی هم گذاشت و  



 می رسید ترجیح داده سکوت کند... نه این که فکر کند! با

 ناامیدی جرعه ی آخر موکا را نوشیدم. به خودم دلداری دادم

 که

تجربه ی او در این زمینه بیشتر است... حتما بهتر می 

 دانست

که چه نقشه ای جواب می دهد. به خودم یادآوری کردم که 

 در

قشه اش تیر خورد و در ازای دیگری چاقو! نقشهازای یک ن  

 هایش

 هیچ وقت بی خطر نبوده... وقتی می گوید ریسک یک نقشه

 !باالست پس باید حرفش را جدی گرفت

 .از کافی شاپ بیرون زدیم و به سمت ماشین به راه افتادیم

 کوچه

آن وقت روز خلوت به نظر می رسید... کیفم را در دستم 

 تاب

 می

سری پایین افتاده به سمت ماشین کیارش می رفتم دادم و با . 

2004 

  رقصنده با تاریکی 

 تصمیمم را گرفته بودم. برمی گشتم خانه و استراحت می

 .کردم

در خیالم لباس هایم را روی صندلی می انداختم، یکی از 



 بافت

 های گرمم را می پوشیدم و پتو را روی خودم می کشیدم. در

کیارش از پشت سرم گفت همین موقع : 

 برنامه ت برای آخر هفته چیه؟-

 رشته ی افکارم پاره شد. با اخم و تخم به سمتش چرخیدم و

 :گفتم

 تو که در جریانی! قرار شد بریم مهمونی که پدر و مادرت-

 دعوتمون کردن... درسته؟

 و دستم را به سمت دستگیره دراز کردم. بالفاصله دست

 کیارش

شست و اجازه نداد در را باز کنم. حیرت روی در ماشین ن

 زده

 به

سمتش چرخیدم. دستش هنوز به در ماشین بود... فاصله اش 

 را

2005 

  رقصنده با تاریکی 

 با یک قدم به حداقل رساند. مجبور شدم سرم را بلند کنم تا

 بتوانم نگاهم را به چشم هایش بدهم... این بار خودم را کنترل

ز سر عصبانیت حرفی نزنم. کیارش گفتکردم تا ا : 

 ...نیومدم دنبالت که باهات در مورد امیربهادر حرف بزنم-

 دعوتت



 نکردم برای صبحانه که در مورد این مسائل چیزی بگم، اما

نتونستم حرفم رو بزنم. راحت نبودم چون... احساس کردم 

 شاید

 وقت مناسبی نباشه. شاید اصال جاش اینجا نباشه... وقت

ناسبم  

برای زدن این حرف دیروز نبود... امروز نیست... و کم کم 

 دارم

 .فکر می کنم هیچ وقت نباید چیزی بگم

 :اخمی کردم و گفتم

 مگه خودت نگفتی که دوستیم؟ پس به زمان و جاش فکر-

 !نکن

2006 

  رقصنده با تاریکی 

 برای چند لحظه با تردید نگاهم کرد. نفسی عمیق کشید و

 :گفت

 من به اندازه ی کافی به خانواده م دروغ گفتم، پنهان کاری-

کردم اما هیچ وقت در مورد زندگی شخصیم فریبشون ندادم. 

 با

 یه دختر جلوشون ظاهر نشدم که دو روز بعد کنارش گذاشته

باشم. به نظرم ایده ی خوبی نیست که این طوری بریم. 

 دوست

کسی توی یه مهمونی ندارم خانواده م، دوستاشون من رو با  



 ببینن که نسبتی باهاش ندارم و در موردمون برداشتی کنن و

 بعد چند وقت بیام بگم نه... چیزی بین ما دو نفر نبوده. در

 نتیجه

مجبور نیستیم این مهمونی رو بریم چون پدر و مادرم فکر 

 می

 کنن ما دوستیم. اگه بخوای همه چیز رو براشون توضیح می

 .دم

ونی خونه و کاری که دوست داری رو انجام می تونی بم

 .بدی

2007 

  رقصنده با تاریکی 

 !در دل لعنتش کردم! حرف مزخرفش این بود؟ حق با او بود

 زمان

مناسبی برای زدن این حرف فرا نمی رسید. هر روز دیگری 

 که

 به

زبانش می آورد قلبم همین طور در سینه می شکست. هر 

 جای

رحش می کرد همین طور به خودم می لرزیدمدیگری که مط . 

خواستم با عصبانیت رویم را برگردانم که دستش را از روی 

 در

 برداشت.. سرش را روی



 :شانه کج کرد

 . ...یا می تونیم بی هیچ دروغ و پنهان کاری با هم بریم-

قلبم انگار در سینه ایستاد. با تمام وجود به صورتش زل 

 ...زدم

ی نفس کشیدنبی پلک زدن... ب ... . 

 :با لحنی آرام گفت

 . ...به عنوان کسایی که واقعا با هم هستن-

حیرت زده نگاهش کردم... انگار یک لحظه توانایی ام را 

 برای

2008 

  رقصنده با تاریکی 

تحلیل کردن، برای حرف زدن به کلی از دست دادم. باورم 

 نمی

ند... باورم نمی شد شد که این حرفی بود که می خواست بز

 که

 . ...حتی بهش فکر کرده باشد

 می تونی بمونی خونه و کاری که"هنوز در شک جمله ی 

 دوست

بودم. با خودم فکر کرده بودم او هم  "داری رو انجام بدی

 یک

عالقه ی بی سرانجام دیگر است... کسی که رسیدن بهش 

 محال



او باشم  است. فکر می کردم سال ها درگیر انکار احساسم به

 و

 .حاال... آن چه را شنیده بودم باور نمی کردم

 بی اختیار دستم را جلوی دهانم گرفتم. با لحنی که حیرت از

 آن

 :می بارید گفتم

 . ...من... من نمی دونم چی بگم... یعنی... شوکه شدم-

 :شانه باال انداخت و گفت

2009 

  رقصنده با تاریکی 

- کردم اما واقعا از کلنجار رفتن با اینمی دونم بد مطرحش   

 فکر

 .توی ذهنم خسته شده بودم. ما دوستیم اما تمامش این نیست

 تو برای من مثل مهدی و امین نیستی و منم خوب می دونم

 که

 .تو منو مثل یاشار و آرمین نمی بینی

 .لبخندی کمرنگ روی لبم نشست

 :گفت

- بریم رستوران خوشم نمی یاد توی کوچه و خیابون بگردیم، 

 و

 کافی شاپ در حالی که تکلیفم باهات مشخص نیست... دوست

 ندارم به عنوان یه آدمی که معلوم نیست توی زندگیت چی



 کاره

 ست بیام خونه ت یا باهات قراری بذارم. به نظرم وقتشه یه

چیزهایی رو بین خودمون تعریف کنیم... البته... اگه این 

 چیزیه

 . ...که تو هم می خوای

2010 

  رقصنده با تاریکی 

 سرم را پایین انداختم. لب هایم را برای چند لحظه به هم

 فشردم

 و چشم هایم را بستم. قلبم چنان محکم به سینه می کوبید که

 حتم داشتم صدایش گوش کیارش را هم پر کرده

 اما نمی دانستم چطور ...

قلبم گوش کنم، باید جوابش را بدهم. باید به سادگی به ندای  

 بگویم که دوست دارم با هم به آن مهمانی برویم... یا محتاط

رفتار کنم، از مردی که می دانستم خالفکار است، 

 دردسرساز

است فاصله بگیرم... نمی توانستم به ندای قلبم گوش کنم، 

 چرا

که اساسا آدمی نبودم که عقل و منطق را ببوسم و کنار 

 بگذارم،

تم محتاط باشم... احتیاط باعث می شد سرمو دیگر نمی توانس  

 . ...را به باد ندهم اما قلبم را در سینه هزار تکه می کرد



 پس نفس عمیقی کشیدم. سرم را بلند کردم و اخمی مصنوعی

 :روی صورتم نشاندم

2011 

  رقصنده با تاریکی 

 یعنی دوست شیم که یه اسمی روی ارتباط مون باشه؟ که-

 دروغ

گفته باشیم؟ همچین بهانه ای کافی نیستن . 

و با نگرانی به چشم های درخشانش نگاه کردم... انتظار 

 داشتم

 صورتش پیش چشمم فرو بریزد، و بی

 هیچ حرفی خودش را به سمت دیگر ماشین و صندلی راننده

 برساند، اما لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست. قلبم باری

باور رسیدم که او همان کیارشدیگر به تپش درآمد. به این   

 شمسی ست که مدت هاست می شناسم... همان مرد زیرکی

 که

 .به این راحتی از میدان به در نمی شود

 :گفت

 !بذار یه بار دیگه امتحان کنم-

 آهسته خندیدم. چشم های سیاه کیارش درخشان تر از هر

 لحظه

2012 

  رقصنده با تاریکی 

ی رسید. لب او هم به خنده کش آمدی دیگری به نظر م . 



 :چشمکی زد و گفت

 . ...ولی داری اذیت می کنی ها-

 به تقلید از خودش لبخندی شیطنت آمیز تحویلش دادم. هنوز

 لبخندی بی رمق روی لب هایش بود اما صدایش جدی بود،

 :محکم

 تو می دونی که زندگی من یه بُعد نداره... چندین و چند الیه-

انی یه مبارز توی تشکیالتی غیرقانونی بودم... داره. یه زم

 االن

خودم مسئول یه تشکیالتم... در کنارش یه زندگی عادی 

 ...دارم

 شرکتی که باید اداره ش کنم و خانواده ای که سعی کردم از

 همه ی این مسائل دور نگهشون دارم. آدمای زیادی نیستن که

قبل از اینزیر و بم زندگی من رو بدونن. تمام کسایی که   

باهاشون آشنا شدم فقط بخشی از من رو می شناختن... من 

 رو

 به چشم رئیس موفق یه شرکت یا فوقش یه مبارز قدیمی و

 آسیب دیده می دیدن... هیچ کدوم ذره ای اعتمادم رو برای به

2013 

  رقصنده با تاریکی 

تاشتراک گذاشتن کل زندگیم جلب نکردن. کنارشون هیچ وق  

 خودم نبودم... همیشه یه بخش بزرگ و مهم از زندگیم مخفی

 بود. تو تنها کسی هستی که تمام من رو دیدی، شناختی،



 کنارم

 موندی و حتی ازم دفاع کردی با این که مجبور نبودی. فکر

 نمی

 کردم هیچ وقت توی زندگیم با کسی آشنا شم که بتونم

 کنارش

از زندگیم پنهان خودم باشم... کسی که کنارش هیچ بخشی  

 نمونده باشه... و حاال که با همچین کسی آشنا شدم... قصد

 ندارم

 از دستش بدم

 لبخند روی لبم بی اختیار عمیق و عمیق تر شد... قلبم چنان

 در

 سینه گرم شده بود که سرمای صبح زمستانی را به کل بی اثر

 کرده بود. می توانست جمله های فریبنده تری بگوید، جمالتی

2014 

  رقصنده با تاریکی 

 که دل هر دختری را سخت بلرزاند و از خود بی خودش کند،

 اما

صادقانه و راحت حرفش را زده بود... حق با او بود... او 

 مثل

 آرمین

 . ...و یاشار نبود... او برای من مثل هیچکس دیگری نبود

یک من هم کنار او بیشتر از هر زمان دیگری به خودم نزد



 .بودم

کنار او ترس های گذشته ام، رازهایم را عیان کردم... کنار 

 او

شجاعت زندگی کردن با چیزهایی را پیدا کردم که حتی از 

 فکر

 .کردن بهش فراری بودم

 :سری تکان دادم و گفتم

 . ...من فکر می کنم ما با هم فرق داریم-

 ابروهای کیارش روی پیشانی باال پرید. بی اختیار سرش را

 عقب

 کشید. انگار انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشت. مکثم را به

 :پایان رساندم و با خنده ادامه دادم

2015 

  رقصنده با تاریکی 

 شاید از خیلی جهات با هم تناسبی نداشته باشیم... انقدر واقع-

 گرا هستم که اینو ببینم ولی حقیقتش اینه که به نظرم خیلی

ست... هیچ دو تا آدمی شبیه هم نیستن و عجیبهم مهم نی  

نیست که ما هم تفاوت هایی داریم... اما برام مهمه که 

 همدیگه

رو می فهمیم. برای همین فکر می کنم که... آره... فکر 

 خوبیه

 که



 .یه چیزهایی رو بین خودمون تعریف کنیم

 آثار بهت و حیرت کم کم از چهره اش محو شد. لبخندی

 کمرنگ

بش جا خوش کردروی ل . 

 سرم را پایین انداختم و شالم از روی موهای سر .

 .خورد و روی شانه ام افتاد

 نمی دانستم باید چه کلمه ای به زبان بیاورم که هم حس

و حالمان را خراب نکنم هم به این سکوت عجیب پایان 

 ...بدهم

هیجان زده تر از آن بودم که دست روی دست بگذارم و 

 کاری

2016 

ده با تاریکی رقصن   

 .نکنم

 سرش را روی شانه کج کرد و با دقت نگاهی .

 .به صورتم انداخت

 :و گفت

 . ...توی سرما نگهت داشتم... بریم-

 و در ماشین را برایم باز کرد. نفس راحتی کشیدم و بالفاصله

 سوار شدم. روی صندلی ماشین جا به جا شدم و به خودم

 .لرزیدم

زده شده بودم که موقتا سردردم، بیماری و آن قدر هیجان  



 سرما

را فراموش کرده بودم، اما با نشستن در ماشین انگار 

 سردردم

 کم

 کم برمی گشت... می دانستم این سطح هیجانم که فروکش

 کند

 یک بار دیگر حالم بد می شود. کیارش گرم کن صندلی را

 روشن

2017 

  رقصنده با تاریکی 

ه سمتش چرخیدم و گفتمکرد... ب : 

قبل از این حرفا داشتم فکر می کردم که نیام شرکت... -

 بمونم

 .خونه و استراحت کنم اما االن نمی دونم باید چی کار کنم

 :ماشین را به سمت خیابان اصلی هدایت کرد. با خنده گفت

برو خونه دختر! بدم نمی اومد اولین روز با هم می رفتیم -

 ناهار

 . ...می خوردیم

 :لبخندی پلیدانه روی لبش نشست و ادامه داد

 اما امین برات یه خواب هایی دیده... بهتره فعال تا می تونی-

 !استراحت کنی

 و با بدجنسی خندید. چپ چپ نگاهش کردم... خواستم جدیتم



 را حفظ کنم و جوابش را بدهم اما به خنده افتادم. با مهربانی

 :گفت

 می خوای بریم دکتر؟-

ین گام بعد از دوستی مان را با رفتن به درمانگاه و اول

 برداریم؟

سرم را به سرعت به نشانه ی جواب منفی تکان دادم و انگار 

 آن

2018 

  رقصنده با تاریکی 

 سردرد خفته ی لعنتی بیدار شد... شقیقه ام تیر کشید. با خنده

 :گفت

- مت خاصیاز اینایی هستی که نسبت به دکتر رفتن یه مقاو  

 دارن؟

 :دستم را به سرم بند کردم... با وجود سردردم خندیدم و گفتم

 .فکر کنم بشه جزو شباهت هامون حسابش کرد-

یک لحظه چشم هایش را تنگ کرد و مات خیابان ماند... و 

 بعد

انگار متوجه شد در مورد شب چاقو خوردنش صحبت می 

 .کنم

 :سری به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت

- سی که شیرین ترین خاطراتی که با هم داشتیم رو مر

 یادآوری



 !می کنی

 :دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

 مهم نیست کیارش... روزهایی که درست همدیگه رو نمی-

 .شناختیم گذشت

اما به درستی حرف های خودم کامال ایمان نداشتم. نگاهم را 

 به

2019 

  رقصنده با تاریکی 

هایی دوختم که به سرعت پشت سر می گذاشتیم. به خیابان  

 تازگی فهمیده بودم حد و مرز ارتباط ما الناز است... هنوز

 قسمتی از وجودش در تاریکی بود... همان قسمتی که من را

 سخت می ترساند. می ترسیدم با روشن شدن آخرین نقطه ی

 . ...ابهام پیش چشمم فرو بریزد

می کردم که معدوم شدن الناززیرچشمی نگاهش کردم. دعا   

اصطالحی تخصصی برای منظوری دیگر باشد... که کابوس 

 آن

شب به نیت دیگری باشد... ضربان قلبم اوج گرفت. آهسته 

 آب

دهانم را به گلویم فرستادم. بخش کوچکی از او برایم 

 ناشناخته

مانده بود... اما روشن شدن آن قضیه می توانست همه چیز 

 را



 زیر

دو رو کن . 

ماشین را در خیابان و پایین تر از کوچه نگه داشت. 

 صورتش را

در هم کشید و تکیه اش را از صندلی برداشت. کمی این 

 دست

 :و آن دست کردم و عاقبت گفتم

2020 

  رقصنده با تاریکی 

 !کیارش... می تونی ماشین رو ببری توی کوچه-

با دلخوری در با تعجب به سمتم چرخید... چند ساعت پیش  

کوچه پیاده رفته و حاضر نشده بودم سوار ماشینش شوم. 

 شانه

 :باال انداختم و گفتم

مادر و پدر تو می دونن... منم به محض اینکه حالم بهتر -

 بشه

 با

پدر و مادر خودم صحبت می کنم. در نتیجه دیگه مهم 

 ...نیست

 .می تونی ماشینت رو دم در هم نگه داری

ماشین تکیه دادم. می دانستم ممکن بودسم را به پشتی   

 مکالمه



ام با مادرم چندان خوشایند نباشد... هیچ اصراری نداشت که 

 با

 کسی آشنا شوم. گاهی فکر می کردم از تجرد و زندگی بی

 حاشیه

ام راضی هم هست. بیشتر اصرار داشت که مدرکم را بگیرم 

 و

م... برای پذیرش دانشگاه بهتری در خارج کشور اقدام کن

 ممکن

2021 

  رقصنده با تاریکی 

بود هیچ از این آشنایی خوشش نیاید. باید تک تک کلماتم را 

 با

 دقت انتخاب می کردم. می توانستم مسئله را طوری مطرح

 کنم

که باعث حساسیتش نشود... فقط باید بارها و بارها تمرین 

 می

 .کردم، عکس العمل هایش را پیشبینی می کردم

اشین را که رو به روی خانه نگه داشت لحظه ای سر جایمم  

نشست. با شک و تردید نگاهش کردم. به خودم یادآوری 

 کردم

که او حرف هایش را صادقانه زده بود... شاید بهتر بود من 

 هم



 آن

 چه را که تا این حد فکرم را مشغول کرده بود به زبان می

 .آوردم

فتکیارش سرش را روی شانه کج کرد و گ : 

 .چی شده شراره؟-

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

ماجرای الناز نگرانم می کنه. اگه من بفهمم ماجراش چی -

 بوده
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 ممکنه همه چیز بین مون عوض شه؟

 :نگاه سیاه و درخشانش را به چشم هایم داد و گفت

 . ...فکرت رو مشغولش نکن-

که باخواستم چیزی بگویم   

 :لحنی محکم گفت

خوب استراحت کن... بهت زنگ می زنم. اگه حالت بهتر -

 بود

 .عصر بهت سر می زنم

 آهی کشیدم و از ماشین پیاده شدم. مدت ها پیش بهم گفته

 بود

 زمانی که تاریکی از بین برود می بینم که چیزی برای ترس

 وجود



موردنداشته... و بعد در خانه ام حرف های ناخوشایندی در   

 الناز

 زده بود. حاال از شناختن هم، اعتماد کردن می گفت... و بعد

بحث که به الناز می رسید موضوع را عوض می کرد. هم 

 برای
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 این قدم تازه در دوستیمان خوشحال بودم و هم نگران... آینده

ه بود... ی دوستی مان به حقیقت ماجرای یک نفر گره خورد

 به

 . ...الناز

****** 

 .موهای بلندم را دور انگشتم می پیچیدم و بعد رها می کردم

طول و عرض اتاق را می رفتم و می آمدم. سردردم کمی 

 بهتر

 شده بود اما هنوز هم شقیقه ام تیر می کشید و کمی تب

 .داشتم

 صدای بلند تلویزیون که از هال به گوشم می رسید بدجوری

 روی

م بوداعصاب ! 

 مدتی به این مسئله فکر کرده بودم که به پدرم خبر بدهم یا

 مادرم... تا به حال در این مورد صحبتی نکرده بودیم و نمی



 دانستم با کدام راحت ترم... احساس می کردم با مادرم، اما

 پدرم
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ن داده بودتا به آن روز بیشتر حمایتم کرده و انعطاف نشا . 

 عاقبت

 دل را به دریا زدم و شماره ی مادرم را گرفتم. با خودم فکر

 کردم

باالخره هر دو در جریان قرار می گیرند و در نتیجه نهایی 

 تاثیر

 .چندانی نخواهد داشت

 مادرم با احوال پرسی های معمول شروع کرد... از وضعیت

 درس،

برایم واریز کند خانه و کارم پرسید. پرسید احتیاجی دارم پول  

 یا

 ...نه و بعد به سراغ تعریف کردن داستان های همیشگی رفت

یکی از بچه های فامیل مقاله ی فوق العاده ای نوشته و 

 دیگری

به تازگی با نمراتی عالی فارغ التحصیل شده بود... با صبر 

 و

 شکیبایی گوش دادم و صمیمانه برای هر دو نفرشان آرزوی

معموال داستان ها را با منظور خاصی موفقیت کردم. مادرم  



 برایم
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 تعریف می کرد... تا غیر مستقیم برایم بگوید که باید بیشتر

 تالش

 کنم تا عقب نمانم. اغلب برایش توضیح می دادم که هرکسی

 اهداف خودش را دارد و مسیر خودش را در زندگی طی می

 کند

دلیل دیگری تماس گرفته بودم و قصد نداشتم اما آن روز به  

مسیر صحبت را به سمت و سوی دیگری بکشم. آهی کشیدم 

 و

 :گفتم

 راستش... یه تغییری جدیدا تو زندگیم به وجود اومده که می-

 .خوام از همین اول در جریانش باشین

 مادرم بالفاصله سکوت کرد. لب هایم را به هم فشردم و بی

 هیچ

ممقدمه ای گفت : 

 با یه نفر آشنا شدم. البته از چند وقت پیش همدیگه رو می-

شناختیم اما امروز صبح در موردش با هم صحبت کردیم. 

 پدر و
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 مادرش در جریان هستن و ظاهرا مخالفتی هم ندارن. حتی



 آخر

 این هفته دعوتم کردن که با هم مهمونی بریم. فکر می کنم

 .ازشون خوشتون بیاد. می خوام شما هم در جریان باشین

 مسلما

 دلتون می خواد بدونین که طرف کی هست، این دوستی چه

 شکلیه

 .و طرف از چه خانواده ایه

 متوجه شدم که آن طرف خط سکوتی عجیب برقرار شده. با

 خودم فکر کردم نکند در محاسباتم اشتباه کرده ام و آن طرف

داده ام؟! مکثی کردم و وقتی مطمئن شدم خط مادرم را سکته  

 :که مادرم خیال جواب دادن ندارد گفتم

 الو؟ صدای منو می شنوین؟-

 ...با تعجب گوشی را پایین آوردم و نگاهی به صفحه کردم

 تماس
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 .قطع نشده بود. یک بار دیگر گوشی را به گوشم چسباندم

 مادرم

مکثی طوالنی با صدایی که حیرت از آن می بارید بعد از 

 :گفت

 با کسی آشنا شدی؟ چرا؟-

اخم هایم توی هم رفت. با خودم فکر کردم چه سوال 



 ...عجیبی

 :با شک و تردید گفتم

 .خب... برای اینکه از هم خوشمون می یاد-

 :مادرم با لحنی تندتر گفت

- داری من اصال نمی دونستم که قصد آشنا شدن با کسی رو ... 

 فکر نمی کردم تو این خط ها باشی. فکر می کردم سرت به

 .درست و کارت گرمه

 :شانه باال انداختم و با خونسردی گفتم

 سرم به درسم و کارم گرم هست ولی به این معنی نیست که-
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 نمی تونم در کنارش مثل یه آدم عادی رفتار کنم و با کسی

 آشنا

 بشم. به نظرتون عیبی داره؟

 :جوابم را نداد. در عوض پرسید

 حاال کی هست؟ از بچه های دانشگاه؟-

 .روی صندلی نشستم و سر دردناکم را به دستم بند کردم

 نگران

 :از واکنشی که ممکن بود نشان بدهد گفتم

 .نه... رئیس شرکتمونه-

درآمد بالفاصله لحن مادرم عوض شد... از آن بهت و حیرت 

 و با



 چند سالش هست؟ تحصیالتش" ...عالقه ی بیشتری پرسید

 چیه؟ شغل پدر و مادرش چیه؟ کجا زندگی می کنن؟ آدم

که سوال آخر من را تقریبا به خنده انداخت...  "مطمئنیه؟

 ...بله

 کیارش مطمئن بود چرا که مثل یک بیمار به کمینم ننشسته

 ...بود... اما نه... کیارش مطمئن نبود
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چرا که شغل عجیبی داشت، دردسرساز بود و ممکن بود سر 

 هر

 .دو نفرمان را با نقشه هایش به باد بدهد

با خودم فکر کردم تصمیمم برای زنگ زدن به او درست به 

 نظر

 می رسید. چرا که معیارهای مادرم برای سنجیدن همنشین

 های

شغل و خانواده بود، اما ممکن بود من معموال تحصیالت، 

 پدرم

 چندان موافق نباشد. مخالف سرسخت قاتی شدن ارتباط های

 حرفه

 .ای و شخصی بود

 :کم کم صحبت های مادرم رنگی از نصیحت گرفت

مواظب رفت و آمدتون باشین... می دونی داری کجا و تو -



 چه

 جامعه ای زندگی می کنی... الزم نیست سریع پیش برین،

هعجل  

ای که ندارین... منو در جریان رفت و آمدهاتون بذار... باید 

 با

 . ...خودش هم صحبت کنم ببینم چطور آدمیه
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 لبخندی تلخ روی لبم نشست و با خودم فکر کردم حتی اگر با

 ...هم حرف می زدند هم متوجه نمی شد او چطور آدمی ست

ئیس بی عیب و نقص و موفقی که فرزند برای او می شد ر

 عزیز

و درست کار پدر و مادرش است... او را همان طور می دید 

 که

 .پدر و مادر کیارش پسرشان را می دیدند

هیچ وقت نمی فهمید که کیارش زمانی مبارز غیرقانونی 

 ...بود

 دستش چطور آسیب دید و حاال چه تشکیالتی را مدیریت می

مید که دقیقا چطور با هم آشنا شدیم و باکند... هرگز نمی فه  

 . ...چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنیم

 هرگز تمام حقیقت را متوجه نمی شد... اگر خوش شانس

 ...بودیم



اگر موفق می شدیم تا بی سر و صدا همه چیز را حل و 

 فصل

 . ...کنیم... اگر نه... فقط خدا می دانست چه اتفاقی می افتاد

حنی که کم کم حالتی توبیخ آمیز پیدا می کرد ادامهمادرم با ل  

 :داد
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حواست باشه شراره! اولویت زندگیت یه چیز دیگه ست... -

 نمی

 خوام یه دفعه وارد یه فاز دیگه بشی و کارت و درست رو

 فراموش

 .کنی

 :به پشتی صندلی ام تکیه دادم. آهی کشیدم و گفتم

- ای چی باید فراموش کنم؟ این مسئله به جای خودشه وبر  

 .درسم به جای خودش

 :مادرم آن طرف خط نفسی راحت کشید. بالفاصله گفت

 در مورد این مسائل حرف زدین؟ نمی خوام این قضیه مانع-

 ادامه

 تحصیلت برای دکترا باشه... حواست هست که شاید ایران

 نباشی؟

داشت برای ادامه ی  بله... حواسم بود که خیلی دوست

 تحصیل



 از ایران بروم! خنده ام گرفت. با این حال سعی کردم لحنم

 جدی
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 :به نظر برسد

مامان می دونین که کار من کامپیوتیشناله... دستم برای -

 رفت

و آمد و حاضر نبودن تو محل تحصیلم بازه. بعضی از 

 همکالسی

ان دانشجو هستن و شهر خودشون روی پایانهای خودم تهر  

 .نامه شون کار می کنن

و بالفاصله فهمیدم که چه خراب کاری بزرگی کرده ام! 

 مادرم با

 :لحنی سرزنشگر گفت

 پس برای چی این همه پول برای رهن و اجاره ی اون خونه-

 رو

 می دیم؟ تو هم اگه می تونی بیا اینجا. من و بابات هم اینجا

 .تنهاییم

 :با کف دست به پیشانی ام کوبیدم. من من کنان گفتم

 خب... چیزه... اینجا کالس های خوبی برای رشته ی من-

هست... ضمن اینکه... خب... من اینجا سر کار می رم. حاال 

 این



شرکت به کنار! در کل موقعیت های شغلی بهتری اینجا 

 هست
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 . ...دیگه

نظر می رسید جمله ی آخرم تاثیر خودش را گذاشته باشد به . 

 مادرم چیزی نگفت. نفسی راحت کشیدم. برای جمع و جور

 :کردن ماجرا گفتم

 هنوز با همدیگه در مورد این مسائل حرفی نزدیم. در کل-

 امروز

 . ...صبح بحثش رو پیش کشید. اینه که هنوز فرصت هست تا

انتقادم گرفت... که چه چیز مادرم وسط حرفم پرید و به باد  

 واجب دیگری وجود داشت که در موردش صحبت کنیم... که

 حتما باید در مورد این مسائل همین اول صحبت کنم. آهی

 کشیدم... می دانستم بی راه نمی گفت. باید در مورد خیلی

مسائلی حرف می زدیم که آدم های عادی در موردش 

 صحبت

نگار داستان آدم های عادی نبود. می کردند... اما داستان ما ا

 با

 آن چیزی که دیگران در زندگی دست و پنجه نرم می کردند

 . ...غریبه شده بودیم

2034 

  رقصنده با تاریکی 



توصیه های مادرم پایان ناپذیر به نظر می رسید و انرژی 

 من به

 سرعت تحلیل می رفت. در پایان مکالمه ی تلفنی مان تقریبا

 بی

 خیال سوالی که داشتم شده بودم... مادرم چیزهایی در مورد

 این

 که باید با پدرم صحبت کند می گفت... با خودم کلنجار می

 رفتم

که بگویم، نگویم، بعدا مطرحش کنم اما به توصیه ی مادرم 

 را

گوش کردم و اولویت های زندگی ام را به خودم یادآوری 

 .کردم

 :پس نفسی عمیق کشیدم و پرسیدم

یه چیز دیگه مامان... چرا در مورد امیربهادر، بازداشت -

 شدنش

 و ناپدید شدنش چیزی به من نگفتین؟

 :لحظه ای مکث کرد. حساب شده گفت

تو هنوز درگیر مسئله ی اون پسری؟ ماجراهای شما تموم -

 شد
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زت رو و رفت! دلم نمی خواست برات یادآوری شه. تمرک



 بذار

 روی

 . ...کار پایان نامه و

 :وسط حرفش پریدم

 . ...شنیدم که اومده تهران-

 :با عصبانیت گفت

 .از کجا شنیدی؟ کسی اصال از این پسره خبر نداره-

روی صندلی جا به جا شدم. مکثی کوتاه کردم و ذهنم را به 

 هم

ریختم... باید جوابی سر باال می دادم... نمی توانستم ماجرا 

 را

 برایش تعریف کنم. نمی توانستم بگویم از کی شنیده ام! پس

 :گفتم

می دونین که ما یه سری دوست مشترک داشتیم... سراغم -

 رو

 . ...چند وقت پیش ازشون گرفته بود

 :بهت زده جوابم را داد

 سراغ تو رو؟ با تو چی کار می تونه داشته باشه؟-
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خواستم گوشه ای از ذهنش باشد که ممکن است خطریمی   

 در



 کمینم باشد... تا اگر کیارش نتوانست از من در مقابلش

 محافظت

 کند خانواده ام بدانند کجا به دنبال مقصر بگردند... نمی

 خواستم

 بی آن که کسی چیزی بداند در دام بیفتم. نباید این قدر ساده

 .دم به تله می دادم

- تنها کسایی باشم که می دونن باعث و بانی من شاید جزو 

 آزار

 و اذیت و مرگ یه نفر بوده... بابای من پیگیر مسائل ریحانه

 .بوده

 برای چی باید کاری به کار من نداشته باشه؟ وقتی بازداشت

 شده

 و تو خطر افتاده قطعا به ذهنش خطور می کنه که حواسش به

هآدمایی که می تونن توی دردسر بندازنش باش . 

 :مادرم با ناباوری گفت
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 خیلی بعیده شراره... به خاطر مواد گرفتنش. تو مطمئنی-

 دوستای مشترک تون راستش رو گفتن؟ به این بچه ها از اول

 !هم هیچ اعتباری نبود

 :از جایم بلند شدم و با لحنی محکم گفتم

- ده بودم صحبت کردممن فقط در مورد اون چیزی که شنی . 



 .لطفا وقتی چیزی از امیربهادر می شنوین به من هم بگین

 شاید

 . ...صالحم توی ندونستن و بی خبر موندن نباشه

 در همین موقع سیل ناسزاهای راحیل را از هال شنیدم. به

 دنبالش در ورودی را باز کرد. متوجه شدم مهمان ناخوانده

بتوانم زودتر خداحافظی کنمداریم... بحث را ادامه ندادم تا  . 

 :طولی نکشید که از هال صدای آشنای یاشار را شنیدم

 این شراره ته همه ی خوراکی ها رو در می یاره! قبال یه-

 چیپس

 !و پفکی حداقل تو این خونه پیدا می شد
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قعتماس را قطع کردم و گوشی را به شارژ زدم. در همین مو  

صدای آرمین را که به اتاقم نزدیک و نزدیک تر می شد 

 :شنیدم

 نکنه متحول شده و می خواد رژیم بگیره؟ بذار ببینم تو این-

 !خونه چی پیدا می شه

 و به دنبالش در زد. ابروهایم به نشانه ی تعجب روی پیشانی

 باال

و باالتر رفت. از کی تا حاال یاد گرفته بود در بزند؟ خنده 

 کنان

 . در اتاق را باز کردم و آرمین را دیدم که پشت در ایستاده



 :غرغرکنان گفت

 هیچی تو آشپزخونه ت پیدا نمی شه! قبال این شکلی نبودی-

 !ها

 لبخندی پیروزمندانه روی لبم نشست. می دانستم اگر تنقالت

 و

 خوراکی ها را در کابینت ها پنهان کنم پیدایش می کنند و به

ل تمامش را می آورند. پس همه یچشم به هم زدنی دخ  
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 خوراکی های محبوبم را به کمد اتاقم منتقل کرده بودم. می

 توانستند با ایکس باکس بازی کنند، چای و نسکافه بخورند و

 خودشان را هر وقت خواستند به خانه یمان دعوت کنند... اما

دستبرد می زدند! آن خوراکی  نباید به خوراکی های محبوبم

 ها

 امید من برای به خانه برگشتن بودند! هر وقت در دانشگاه به

 تنگ می آمدم با فکر شکالت های خوشمزه ای که در خانه

انتظارم را می کشیدند خودم را آرام می کردم... سالمت 

 روح و

 1.روانم به وجودشان در آن کابینت ها بند بود

گفتمشانه باال انداختم و  : 

 فکر کنم توی کیفم یه چیپس داشته باشم. برو االن می یام-

 !پیش تون



 و وقتی از دور شدن آرمین مطمئن شدم کمد را باز کردم. با

 اخم

 .و تخم یک چیپس و کرانچی از کمدم بیرون کشیدم
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توارد هال که شدم راحیل را دیدم که لیوانی چای در دس  

 داشت

 :و روی کاناپه لم داده بود و می گفت

 عیادت دو نفر مریض می یاید یه چیزی دستتون بگیرین-

 !بیارین... نه اینکه طلبکارم بشین

 :یاشار کاپشن مشکی رنگش را روی کاناپه انداخت و گفت

 عیادت؟ کی برای عیادت اومده؟-

 Mortalو ایکس باکس را روشن کرد و سی دی 

Kombatرا 

. خطاب به آرمین گفتگذاشت : 

 !سِر شاِم امشب-

 متوجه شدم آرمین چیزی را روی صفحه ی گوشی موبایلش

 نشان راحیل می دهد. نگاه اخم آلود راحیل روی صفحه ی

 گوشی

در حرکت بود... انگار متنی بلند و باال را می خواند. چیپس 

 را

 به
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و گفتمسمت یاشار انداختم  : 

 یه خاصیتی داشته باشین... حداقل پیتزایی چیزی سفارش-

 .بدین با هم بخوریم

 آرمین آهسته چیزی از راحیل پرسید و راحیل سری به نشانه

 ی

 جواب مثبت تکان داد. دست به کمر ایستادم و با عصبانیت به

 :آن دو نفر گفتم

 می شه بگین اینجا چه خبره؟-

د دستی به پس گردنش کشید وآرمین که نگاهش را می دزدی  

 :گفت

آخه... مربوط به گذشته ست... به نظر من از یه جایی به -

 بعد

 گذشته رو ول کرد. ما زیادی در مورد گذشته صحبت می

 ...کنیم

در مورد فرنوش برای یاشار خبر می یاریم و می بریم و در 

 مورد

 . ...محمد با تو حرف می زنیم. باید روی االن تمرکز کنیم و
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 :راحیل سر انگشت هایش را به چشم هایش فشرد و گفت

 وای باز این پسره شب قبل کتاب خونده و داره برامون-



 سخنرانی

 !می کنه

دستش را پایین انداخت. گوشی موبایل آرمین را با خشونت 

 از

 :دستش کشید و به سمتم آمد. گفت

 !خودت بخون-

یکی از کانال های خبری تلگرامی افتاد. متن خبر  نگاهم به

 به

عکس آشنای دختری با موهای قهوه ای روشن که محکم 

 پشت

سرش دم اسبی شده بود مزین بود... انگار یک سطل آب 

 سرد

 :روی سرم خالی کردند... از جا پریدم و بی اختیار گفتم

 الناز؟-

که نمی  با ناباوری به آرمین نگاه کردم و به خاطر آوردم

 دانست

 چه چیزهایی در گوشی کیارش کشف کردم، شبانه با هول و

هراس تا کجا رفتم و شاهد چه چیزی بودم... برای او الناز 

 نامزد
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 محمد بود... مردی که می خواست از خاطرم به کلی پاکش



 .کنم

را به متن خبرروی کاناپه... و کاپشن یاشار نشستم. نگاهم   

 دوختم... آن قدر هیجان زده بودم که چشم هایم کلمات را

 یکی

 در میان می دید... از روی جمله ها می پریدم و عجله داشتم

 متن را به انتها برسانم. در متن خبر نوشته بود که الناز در

 سکوت

 رسانه ای عجیبی ناپدید شده... خانواده اش خبری ازش

 نداشتند

دنبالش گشته بودند. همکارانش در مجله ی نامو ماه ها به   

 آشنای .(..) می گفتند که دختری فعال و جسور بود. گاهی با

انتخاب سوژه هایش خودش را به دردسر می انداخت. برادر 

 الناز

به گزارشگر ویژه ی کانال خبری گفته بود الناز به تازگی 

 کار

ن روی یک گزارش جدید را شروع کرده بود و درگیر ای

 پروژه به
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نظر می رسید. گزارشش مربوط به مدیران جوان شرکت 

 های

خصوصی بود که یک شبه ره صد ساله طی کرده و به 



 موفقیتی

 چشم گیر دست پیدا کرده بودند... که در نوع خودش گزارشی

 . ...جنجالی به نظر می رسید

ا چشم های گشاد شده بهدستم را جلوی دهانم گرفتم. ب  

 گوشی

آرمین زل زدم... مدیر جوان شرکت خصوصی... به نظر 

 می

 رسید

برادر الناز قصد دارد آرام و آهسته توجه ها را به ارتباط 

 الناز و

کیارش جلب کند... وحشت زده متن را با دقت از نظر 

 گذراندم

 و

 وقتی فهمیدم اشاره ای به اسم کیارش نشده نفسم را بیرون

ادمد  

 اما حسم می گفت طولی نمی کشید که کار به آن جا هم

 ...برسد

 . ...شاید در گزارش های بعد
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 کف دست آزادم را به شقیقه ی دردناکم چسباندم. در انتهای

متن خواستار توجه بیشتر به سرنوشت این خبرنگار جوان 



 شده

ا از گوشی آرمین برای خودمبودند. حیرت زده متن خبر ر  

 :فرستادم. سرم را بلند کردم و گفتم

 !عجب اوضاعی شد-

 :آرمین گوشی موبایلش را پس گرفت. اخمی کرد و گفت

 بیخود نیست این چند بار که محمد رو توی دانشکده می-

 دیدم

همیشه داغون و خسته به نظر می رسید. یه وقت سر طرف 

 رو

کرده باشنبه خاطر گزارش هاش زیر آب ن ... . 

 .آب دهانم را به گلویم که به سرعت خشک شده بود فرستادم

اگر می فهمید چه کسی سر الناز را زیر آب کرده چه 

 احساسی

 بهش دست می داد؟ یاشار که در غیاب آرمین خودش به

 تنهایی
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به ما مشغول بازی شده بود و کرانچی می خورد بی آن که  

 نگاهی

 :بیندازد گفت

 ماجرا چیه؟ باز اسم این محمد خیر ندیده رو اوردین؟ تموم-

 نمی شه ماجراهاش؟



 :آرمین بی توجه به یاشار لبخندی کم رنگ تحویلم داد و گفت

 .گزینه های تپل مپل تر و بی دردسرتری برای محمد بود-

 . ...انتخاب خودش بوده دیگه

نگار خیالش راحت شده بود که و دوستانه چشمکی بهم زد. ا

 با

خواندن خبری از الناز به جنون نرسیده و سر و صورتم را 

 چنگ

 نزده ام! آهسته خندیدم. شانه باال انداختم و سعی کردم لحنم

 :بی تفاوت به نظر برسد

 .ایشاال که پیدا می شه-

 اما در واقع دلم مثل سیر و سرکه می جوشید... گزارش

 ...جنجالی

2047 

ده با تاریکی رقصن   

دردسرهای شغلی... مدیر شرکت خصوصی! به نظر می 

 رسید

 متن

 خبر کامال منظوردار نوشته و برای گزارشگر کانال تلگرامی

 فرستاده شده بود. لبم را به دندان گرفتم. حتما کیارش تا آن

 موقع این خبر را دیده بود. بعید می دانستم خاطرش با این

 حرف

این کارها پریشان شود اما من به هم ریخته بودم. ها، با 



 دوست

 داشتم دست کم صدای خنده ی بی خیال و مرموزش را بشنوم

 و به خاطر این واکنش ها و توداری جنون آمیزش حرص

 .بخورم

 نگاهی به راحیل کردم که نگاه متفکرش را به لیوان چای اش

را به دوخته بود. دوست داشتم سرش را بلند کند و نگاهش 

 من

 بدهد تا یک بار دیگر با آن قدرت تله پاتی بی نظیرمان حرف

بزنیم... از گزارش، از کیارش... از آن چه پیش رو داشتم... 

 اما

 .راحیل به فکر فرو رفته و متوجه من نبود
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 دستی به جیب های شلوار سرمه ای رنگم کشیدم... به خاطر

که گوشی موبایلم را در اتاق به شارژ زده ام. آهی  آوردم

 کشیدم

 و از جا بلند شدم. با گام های کوتاه و خونسرد به سمت اتاقم

 رفتم... همین که در را پشت سرم بستم به سمت گوشی حمله

ور شدم. سیم دست و پاگیر شارژر را کندم و موبایلم 

 بالفاصله

داد تنها پانزده اعتراضش را با نوتیفیکشنی که نشان می 

 درصد



شارژ دارد نشان داد. پیغام کیارش روی صفحه توجه ام را 

 جلب

 :کرد

 می خواستم بهت سر بزنم ولی مهمون داری. حالت بهتره؟-

 ظاهرا امواج تله پاتی ام به جای راحیل کس دیگری را نشانه

 .گرفته بود. بی اختیار لبخندی روی لبم نشست

هتر شد سری بهم می زند. بعد گفته بود که اگر عصر حالم ب

 از

 صحبت کردن با مادرم فراموش کرده بودم اما از کجا فهمیده

 بود

مهمان دارم؟ یاشار لطف کرده و طبق معمول گزارش لحظه 

 به
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لحظه داده بود یا به پای کیارش کارش را خیلی خوب بلد 

 بود؟

با خودم فکر کردم در هر  صورتم را توی هم کشیدم و

 صورت

 چندان خوشایند نیست که خبری را که خودم به گوشش

 نرساندم می داند... از کارهایم زمانی که خودم در موردش

 حرفی

 .نزدم اطالع دارد



 :آهی کشیدم و برایش نوشتم

 .مرسی خیلی بهترم-

 . ...اما نبودم

 .این دو تا خیلی هم مهمون محسوب نمی شن-

او را حتما ببینم می خواستم ... . 

 .اگه خواستی بیای مشکلی نیست-

 اگه"دوست داشتم زمان چند ثانیه به عقب برگردد... آن 

 ...بیا"بی خود و بی جا را پاک کنم و بنویسم  "خواستی

 مشکلی
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 چرا که با تمام وجود می خواستم آرمین و یاشار را "نیست

 بیرون

نم و به قرار عصرمان که حرفش را زده بود برسم. انگشتمک  

 روی

 حروف باال و پایین شد... با خودم فکر کردم چی بنویسم که

 جمله

ی قبل را اصالح کند؟ اصال چرا اس ام اس مثل تلگرام 

 قابلیت

 :ویرایش نداشت؟ در همین موقع جواب داد

 .اوکی-

د و بررسی اخم کردم. اوکی چی؟ اوکی... حرفم را می سنج



 می

 کند؟ یا اوکی... می آید چون بودن پسرها مشکلی نیست؟

 چشم

 غره ای به صفحه ی گوشی رفتم. صدای یاشار می آمد که

 آرمین

 را به باد ناسزا گرفته بود و آرمین هم به قدری بلند می خندید

 :که صدای راحیل بلند شد
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- سایه های ما تا حاال از دست شما دو تاای درد! چطور هم  

 سیبیل

 شاکی نشدن؟

نفسم را با افسوس بیرون دادم. بهتر بود پیش دوستانم 

 .برگردم

یک بار دیگر گوشی را به شارژ زدم و خواستم از اتاق 

 بیرون

 بروم

 که صدای زنگ کوتاه و خوشایندی اتاقم را پر کرد. با عجله

 خودم

به اس ام اس کیارش افتادرا به گوشی رساندم و چشمم  : 

 !تا بیست دقیقه ی دیگه حاضر باش! می یام دنبالت-

 نفس راحتی کشیدم و خنده کنان گوشی بیچاره را روی میز



 گذاشتم تا در این بیست دقیقه نهایت تالشش را برای شارژ

 شدن

 بکند. بیست دقیقه برای من و استعداد ناچیزم در آرایش کردن

م کیارش چی پیش خودش فکر کردهخیلی کم بود! نمی دان  

 !بود
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به سرعت موهایم را اتو کشیدم و لگینگ مشکی و بافت 

 طوسی

 رنگی پوشیدم. کمد لباسم را به هم ریختم و گرم ترین پالتویم

 را بیرون کشیدم. حتی یادم نمی آمد آخرین بار کی آن را

 پوشیده

کچاپ روی آستینش نشان می داد جای بودم اما لکه ی سس  

 !خوشمزه ای بوده

 از اتاق بیرون زدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا پالتو را تمیز

 .کنم

آرمین و یاشار نگاه متعجب شان را از تلویزیون گرفتند و من 

 را

 :تا رسیدن به آشپزخانه دنبال کردند. یاشار حیرت زده گفت

 کجا به سالمتی؟-

ردم و مشغول تمیز کردن آستین پالتو شدمشیر آب را باز ک . 

 .خوشبختانه خیلی زود پاک شد. پالتو را روی شانه ام انداختم



 :دست به کمر در چهارچوب در آشپزخانه ایستادم و گفتم

یاشار تو هنوز گزارش منو به شمس می دی؟ هنوزم ازت -

 می
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؟خواد خبری ببری و بیاری  

 یاشار در پاکت متالشی شده ی چیپس به دنبال چیزی جز

 خرده

 :چیپس می گشت. بی آن که نگاهم کند گفت

 نه دیگه! فکر کردی هنوز پیگیرته؟ لگد زدی به بختت تموم-

 شد

 !رفت! خوش خیال

 راحیل لبخندی موذیانه به من زد. هر دو تصمیم گرفتیم موقتا

یت خوب موکولسکوت و ضایع شدن یاشار را به یک موقع  

 .کنیم

 به اتاقم برگشتم و به سرعت مشغول آرایش شدم. در همین

 موقع

 راحیل پاورچین وارد اتاق شد و با صدایی هیجان زده اما

 آهسته

 :گفت

 داری با کیارش بیرون می ری؟-
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 دستم را پشت پلکم که به لطف ریمل زدن سریعم سیاه شده

 بود

 کشیدم و با حرکت سر جواب مثبت دادم. راحیل کف دست

 :هایش را به هم می سابید و گفت

 چه قدر بخندیم! یه جور معطلش کن که بیاد باال منتظر-

 !بمونه

 :به سمتش چرخیدم و گفتم

االن داری استراتژی های موفق خودت تو دوستی با مهدی -

 رو

 بهم آموزش می دی؟

خاک بر سرت در هوا تکان داد راحیل دستش را به نشانه ی 

 و

 :گفت

 !نه! می خوام قیافه ی این دو تا رو ببینم-

 خنده ای پلیدانه سر داد و از اتاق بیرون زد. طولی نکشید که

 گوشی موبایلم زنگ زد. کیارش راس ساعت رسیده بود! می

 توانستم ازش بخواهم پنج دقیقه در ماشینش منتظر بماند تا
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حاضر شوم اما راحیل بدجوری وسوسه ام کرده بود. همان 

 طور

 که تالش می کردم خنده ام را کنترل کنم ازش خواستم باال



 .بیاید و منتظر بماند

طول نکشید که کیارش زنگ زد. ظاهرا راحیل در را بی 

 هیچ

 پرسشی باز کرد چرا که صدای آرمین متعجب به نظر می

 :رسید

- کی بودین؟ جان من بگین چند تا از دوستاتون منتظر  

 !قراره جمع مون رو تکمیل کنن

 خنده ام گرفته بود و نمی توانستم درست رژ بزنم. راحیل هم

 که

 :خنده در صدایش موج می زد جواب آرمین را داد

 !نه اتفاقا یه سیبیل ویژه رو دعوت کردیم-

 :آرمین با اوقات تلخی گفت

 !ای بابا-

2056 

ه با تاریکی رقصند   

 صدای متوقف شدن آسانسور در طبقه یمان را که شنیدم از

 اتاق

 :بیرون زدم. راحیل گفت

 !دوست ِشراره-

وارد هال شدم و به محض چشم تو چشم شدنم با راحیل هر 

 دو

 آهسته خندیدیم. یاشار و آرمین بی پلک زدن به تلویزیون زل



اصال باور نکرده بودند. زده بودند. ظاهرا حرف راحیل را 

 یاشار

 طبق معمول با کارکتر محبوبش در بازی مورتال کامبت،

 سیندل،

 پیشتاز بود. نمی دانم آرمین به چه امیدی هر دفعه با یاشار

 بازی

 .می کرد. حتی برای من هم بردن از یاشار سخت بود

 :یاشار با ناباوری پوزخندی زد و در جواب راحیل گفت

 !آره حتما-
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 خنده کنان در را باز کردم و چشمم به کیارش افتاد که با

 همان

 پالتوی خاکستری کوتاه که صبح دیده بودم پشت در ایستاده

 ...بود. متوجه شدم حتی برای تعویض لباس به خانه برنگشته

 این فکر را که حواسش جمع نیست و غرق فکر به نظر .

رم بیرون کردم. قطرات باران نشستهمی رسد از س  

 روی سرشانه هایش نشان می داد باید منتظر شب سردی

 .باشیم

بوی عطرش پیش از خودش وارد خانه شد. بالفاصله نگاه 

 یاشار

 و آرمین به سمت کیارش چرخید... چشم هایشان گرد شد و



 دهانشان از حیرت برای چند لحظه نیمه باز ماند. با ناباوری

 نگاه

من گرفتند و به کیارش دادند... از کیارش گرفتند و به مناز   

 دادند. یاشار که انگار تازه متوجه شده بود چرا دیگر کیارش

 سراغ
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 من را ازش نمی گیرد آهسته با کف دست به پیشانی اش

 .کوبید

من آرمین باالخره از جایش بلند شد. با کیارش دست داد و 

 من

 :کنان گفت

چیزه... این... شراره و راحیل... داشتن یه چیزهایی می -

 ...گفتن

. 

با زانو ضربه ای آهسته به پای یاشار زد. یاشار هم از جا 

 بلند

 شد

 و باالخره توانست خودش را جمع و جور کند. خنده کنان

 :گفت

 واقعا چه اتفاق خجسته ای! خیلی مبارک باشه! دست خودم-

که واسطه شدم درد نکنه ! 



 نگاهی تهدیدآمیز به یاشار انداختم... بعد متوجه شدم که یاشار

 از جزئیات ماجرا خبر ندارد و فکر می کند باالخره تمام آن

 حرف
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 هایی که کیارش به خوردش داد درست از آب درآمده. آهی

 :کشیدم و رو به کیارش گفتم

- می شماالن حاضر  ! 

در اتاقم را پشت سرم بستم. صورتم را در آینه بررسی 

 ...کردم

دیگر بیشتر از این کاری از دستم برنمی آمد! با سشوار 

 آستین

پالتو را خشک کردم و با شنیدن صدای یاشار از هال به 

 سقف

 :چشم غره رفتم

من که از اول هرکاری می تونستم براتون کردم. خالصه -

 می

واتو داشتم اما خب شراره کال یه کم بدقلقهخوام بهت بگم ه ... 

 !خدا صبرت بده. در کل بد نیستا

خاکستری ام که رگه های یاسی رنگ-روسری ابریشم سفید  

داشت را روی شانه ام انداختم. کیف دستی و بوتم را برداشتم 

 و



 آخرین لحظه گوشی را از شارژ کشیدم. وارد هال که شدم

 آرمین

 :به یاشار می گفت
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 تایم راند اول تموم شد که باختم! وسط راند شراره درو باز-

 !کرد

 :یاشار دسته ی آرمین را گرفت و گفت

تو کی از من بردی که بار دومت باشه؟ بده دسته رو به -

 !بعدی

و با سر به کیارش اشاره کرد اما کیارش با اخم و تخم نگاهی 

 به

زیون و سیندِل فاتح انداخت و با قاطعیت گفتصفحه ی تلوی : 

 .من بازی نمی کنم... اهلش نیستم-

احساس کردم کال از آن چه روی صفحه ی تلویزیون دیده 

 بود

 خوشش نیامده بود. امکان نداشت با دیدن سیندل که با موهای

بلند نقره ای رنگش کمر حریف را می گرفت و به سوی 

 دیگر

ذشته ی خودش افتاده باشد! اما بعد بهپرتاب می کرد به یاد گ  

خاطر آوردم که زمان ورود به خانه و دست دادن با پسرها 

 هم



 خیلی سرحال به نظر نمی رسید. امکان داشت به خاطر دیدن

 آن خبر اعصابش به هم ریخته باشد؟

راحیل که سعی می کرد ریخت و پاش های آرمین و یاشار 

 را
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 :جمع کند گفت

 !شما دو تا هم جمع کنین بازی رو دیگه... بزرگ شین-

 :یاشار چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 . ...باشه ما که بزرگ می شیم-

 :رو به کیارش ادامه داد

 !ولی ایکس باکس مال دوستته-

 در دل نفرینش کردم. هر سه خندیدند . با عجله به سمت

گفت کیارش رفتم. . کیارش خنده کنان : 

 نمی ذاری درست و حسابی با دوستات صحبت کنم؟-

 :گفتم

 !اینا دوستای من نیستن-

 :و رو به آرمین و یاشار گفتم

 !برگشتم اینجا نباشین-

 :یاشار چشمکی زد و گفت

وقتی برگردین هیچکی اینجا نیست! خونه رو کال از هر -

 نوع
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یمسرخری خالی می کن ! 

 وارد راهرو شدم و بی خداحافظی و فقط برای بستن دهان

 یاشار

در را بستم. می دانستم راحیل در نبودم از خجالت شان در 

 می

 آید. به سمت آسانسور رفتم. نگاهی کوتاه به کیارش انداختم

 که

 :لبخندی کمرنگ و پلید به لب داشت و گفتم

 !ظاهرا بیشتر با تو دوستن-

یم متوجه شدم که لبخند از روی لبسوار ماشینش که شد  

هایش پاک شده و صورتش یک بار دیگر توی هم رفته. 

 دست

 :هایم را در هم قفل کردم و گفتم

سرحال به نظر نمی رسی... به خاطر خبریه که به خاطر -

 الناز

 پخش شده؟

جوابم را بالفاصله نداد. ماشین را به سمت خیابان اصلی 

 هدایت

م رسید قصد ندارد جواب بدهد آهستهکرد. زمانی که به ذهن  
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 :گفت

 !نه... به خاطر برادر عوضیشه-

 پس در هر صورت به آن خبر مربوط بود. فکر کرده بودم

 کیارش

 با خواندن آن خبر آشفته نمی شود اما ظاهرا کمی در

 محاسباتم

می رسید و بااشتباه کرده بودم... چهره اش گرفته به نظر   

 انگشت

 هایش روی فرمان ضرب گرفته بود... چیزی که پیش از آن

 ندیده

 بودم. احساس کردم بی هدف رانندگی می کند... عکس العمل

 هایش کمی کند شده بود، دیر ترمز می گرفت. مشخص بود

 ذهنش حسابی شلوغ است. عاقبت از سکوتش به تنگ آمدم و

 :گفتم

- م. یادته اون شب دو تا قهوه و یهالزم نیست حتما جایی بری  
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 کیک گرفتیم تو ماشین نشستیم و حرف زدیم؟

 .به نظر می رسید حرفم موثر بود چرا که از فکر بیرون آمد

 حالت

چهره اش عوض و اخم هایش باز شد. ابروهایش را باال 

 انداخت



 و

 :گفت

-- به مناسبت اولین قرارمونیادمه ولی تو که فکر نکردی   

 گوشه

 ی خیابون ماشین رو نگه می دارم و برات کیک مونده می

 خرم؟

 آهسته خندیدم. خواستم جوابی بدهم که سر تکان داد و با

 :جدیت گفت

 وقتی به بیرون رفتن با تو فکر می کنم هیچ وقت همچین-

تصویری تو ذهنم نمی یاد... قهوه و کیک و ماشین... چون 

 اون

یر برای یه ارتباط حرفه ای و کاری بود. وقتی به قرارتصو  
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 گذاشتن با تو فکر می کنم اولین باری رو یادم می یاد که از

شرکت رفتیم با هم ناهار بخوریم و تو اون آهنگ مزخرف 

 رو

 توی

 .ماشین گذاشته بودی

آهنگ را فراموشبا بدجنسی خندیدم. خیلی وقت بود که آن   

 کرده بودم. خوب شد یادم انداخت! زیپ کیفم را کشیدم تا

 گوشی



 موبایلم را بردارم و باری دیگر آهنگ را پخش کنم. کیارش

 ادامه

 :داد

 .اون روز حرفای شخصی تری زدیم-

 .انگشتم پیش از رسیدن به سنسور اثر انگشت متوقف شد

 حرفش

 :را اصالح کردم

- و گفتی فعال نمی تونی به سواالممن حرفای شخصی زدم! ت  
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 .جوابی بدی

 :چشمکی زد و گفت

 .دلخور شدی-

 :شانه باال انداختم و گفتم

 قول دادی دفعه ی بعد با هم در موردش حرف بزنیم! پس-

 !خودتو آماده کن آقای شمس

 :با خنده گفت

- هم مونده که تومنو از چی می ترسونی دختر؟ مگه چیزی   

 ندونی؟

 چپ چپ نگاهش کردم. عجب رویی داشت! واقعا به خیالش

 چیزی باقی نمانده بود؟ و بعد به خاطر آوردم که کمی تا

 حدودی



خودخواه بود... که همه چیز را در آن گذشته ی لعنتی اش 

 می

 دید و حاال به حساب دانستن آن می گفت که من همه چیز را
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 !می دانم! شوخی می کرد و می خندید اما لجم را درمی آورد

 آن

قدر که قفل گوشی را باز کردم تا جدا آهنگ محبوب فرنوش 

 را

 برایش پخش کنم! به محض اینکه قفل صفحه باز شد کیارش

 در

 حرکتی سریع گوشی را از دستم قاپید. حیرت زده به سمتش

 :چرخیدم و اعتراض کردم

- ین چه کاری بود؟ا  

 و خواستم گوشی موبایلم را بگیرم که آن را به دست چپش داد

 و فرمان ماشین را با دست راستش چسبید. لبخندی

 پیروزمندانه

 .روی لبش نشست چرا که گوشی به کل از دسترسم خارج شد

 :سرش را باال گرفت و قاطعانه گفت

- دوممن انتخاب می کنم! فکر نکن نمی دونم می خواستی ک  

 !آهنگ رو بذاری! چشمات داشت از شیطنت برق می زد
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 :دست به سینه نشستم و با اخم و تخم گفتم

 خوشم نمی یاد کسی توی گوشیم بگرده! حتی اگه فقط-

 لیست

 !آهنگ هام باشه

 :چشمکی زد و گفت

 !حاال کم کم با اخالق های بدم آشنا می شی-

م خودم را کنترل کنم و زدم زیر خندهنتوانست . 

 آهان! یعنی اینا تازه ی اخالقای خوبت بود؟ بدهاش مونده؟-

 لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست و جوابی نداد. از

 لیست

 آهنگی را انتخاب کرد که روی تیتراژ فیلمی بود که چند سال

 قبل دیده بودم. مدت ها پیش در اینستاگرام گردی هایم

 کلیپی

ز آن فیلم با همین آهنگ دیدم و بالفاصله آهنگ را دانلودا  

 .کردم
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 :کیارش آهنگ را پخش کرد و با خنده گفت

 فیلمش رو دیدی؟-

و گوشی موبایلم را به سمتم گرفت. چیزی که هیچ وقت 

 فکرش

 را نمی کردم این بود که یک شب در ماشین کیارش شمس



و با او از فیلمی که هر دو سال ها پیش دیده بودیم و بنشینم  

 خیلی هم خوب به خاطر نمی آوردیم صحبت کنیم. هیچ وقت

فکر نمی کردم من و او بتوانیم حتی به این که یک زوج 

 عادی

 .هستیم تظاهر کنیم

رستورانی که کیارش انتخاب کرده بود یکی از همان 

 رستوران

صفحه ی اینستاگرامش سرهای شیکی بود که چند باری به   

 زده

 بودم. تصاویر هیجان انگیز بشقاب های صبحانه اش را برای

 یاشار

 فرستاده بودم اما یاشار هر بار می گفت گران است و شاید

 غذایش
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 به این قیمت نیارزد. حاال به دنبال کیارش وارد رستوران شده

حق با یاشار نباشدبودم و دعا می کردم  ! 

گوشه ای از رستوران را به سبک بار طراحی کرده بودند و 

 پسر

جوانی هم در آن قسمت نوشیدنی مجاز سرو می کرد. 

 میزهای

 سفید و مبل های سیاهی دور تا دور سالن رستوران به چشم



 می

 خورد و پیشخدمتی ما را به سمت میز رزرو شده یمان هدایت

 .کرد

منو در دل خدا را شکر کردم که یاشار هیچبا نگاه کردن به   

 وقت

زیر بار آمدن به آن رستوران نرفت! اصال به صالح نبود 

 چنین

 .کاری با خودم و درآمد دانشجویی ام کنم

 با دور شدن پیشخدمت از میزمان هیجان زده سر جایم جا به

 جا

 :شدم و گفتم
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- کردم و بهش گفتم... یه کم شاکی شد... از با مامانم صحبت  

 .اینکه ما در مورد یه سری چیزها با هم صحبت نکردیم

 :روی میز به سمتم خم شد و با خونسردی گفت

 .خب صحبت می کنیم-

 :حرفمم را بی توجه به او ادامه دادم

 دیگه وقتشه یه چیزهایی بدونم. در جایگاه همکار و دوستت-

سری چیزها برام روشن نباشه اما مثالقابل قبول بود که یه   

 نمی

 شه بگم تو کدوم شرکت کار می کنم، رئیسش کیه و نتونم اینو



برای پدر و مادرم توضیح بدم که چرا اسم رئیس شرکت 

 ماهانه

 !اما من با کیارش رفت و آمد دارم

 با خنده سری تکان داد. چشم های تیره اش یک بار دیگر

 .درخشان به نظر می رسید

- راره... اسم من یه ماجرای خانوادگی داشت. مشکلی ش

 نداشتم

 . ...برات تعریفش کنم ولی
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 مکثی کرد و نگاهش را به میز داد. سری تکان دادم و با

 دلخوری

 :گفتم

ولی اون قدر با رازهای مختلف زندگی کردی که محافظه -

 کار

ت حرفی بزنیشدی. برات سخته که از خود . 

 :اخمی کرد و آهسته گفت

 نه... این طوری هم نیست. یه کم ماجراش ناراحت کننده-

 ...ست

 . ...فقط همین

مکثی کرد و با خودم فکر کردم این بار هم از زیر بار 

 تعریف



 کردنش در رفت. با کالفگی نفسم را بیرون دادم اما برخالف

 :انتظارم به حرف آمد و گفت

- ی کوچیکه م بودکیارش اسم دای . 

 :با تعجب تکرار کردم

 بود؟-
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 چشم هایش را به نشانه ی جواب مثبت به هم فشرد. آهی

 :کشیدم و قبل از آن که بتوانم ابراز تاسفی کنم کیارش گفت

 مثل بقیه ی اعضای خانواده ی من مبادی آداب و سر به راه-

بود که همه کار و همه چیز رو نبود. پسر دردسرسازی 

 امتحان

 می کرد. کم کم داشت نام و آوازه ی خانواده ی مادرم رو

 خراب

می کرد و در نهایت خیلی هم زود اور ُدز کرد و از دنیا 

 .رفت

 دهانم باز ماند. با حالتی معذب سر جایم جا به جا شدم. با

 خودم

ب نبودفکر کردم شاید بهتر بود چیزی نمی پرسیدم. هیچ واج  

 در اولین قرار رسمی مان از ماجراهای بغرنج خانوادگی اش

 چیزی

 :بگوید. کیارش لبخندی غمگین زد و گفت



 مادرم خیلی دوستش داشت و وقتی من به دنیا اومدم دوست-

داشت اسم برادر از دست رفته اش رو روی من بذاره اما 

 پدرم
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حتماال خوشش نمی اومد که اسم آدم خراب مخالف بود. ا

 کاری

مثل اون رو روی پسرش بذارن و خیلی محترمانه طی این 

 سال

 ها با هم کنار اومدن. پدرم منو به اسم شناسنامه م صدا می

 ...کنه

 ماهان... و مادرم مدت ها تنها کسی بود که کیارش صدام می

صدامکرد. دوست های خانوادگیمون به تبعیت ازش کیارش   

 می

 کردن اما توی مدرسه و دانشگاه همیشه ماهان بودم. وقتی

 برای

 اولین بار پام رو توی رینگ گذاشتم می دونستم نمی تونم این

 کارو با اسم اصلی خودم، اسم شناسنامه م انجام بدم. پس

 خودم

 .رو کیارش معرفی کردم و از اون روز... کیارش موندم

رای خودش در لیوان آبنفسی عمیق کشید. از بطری کمی ب  

 :ریخت و ادامه داد
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 دو اسمه بودن به آدم این ایده رو می ده که می شه دو نفر-

 بود... دو تا هویت داشت که یکی انگار می تونه برای همیشه

 مخفی بمونه... به آدم این ایده رو می ده که می شه دو نفر

 ...بود

نواده و آشناهات می بینن و یکی رو دوست ها ویکی رو خا  

 همکارهات... اما این فقط یه توهمه. ماه هیچ وقت پشت ابر

 نمی

مونه و باالخره یه روز همه چیز روشن می شه. اون روز 

 پدرم

 متوجه می شه که من اون کیارشی بودم که از تصورش هم

 فراری

ه نابودی بوده... من یه آدم دردسرساز دیگه بودم که کمر ب

 اسم

 . ...و آوازه ی خانواده شون بستم

 درخشش چشم هاش رو به خاموشی بود. لبخند غمگینش

 :آهسته و آرام از روی لبش محو می شد. گفتم
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 اگه خوب پیش بره که نه... شاید هیچ وقت نفهمن. من نمی-

 گم

م تا مرز فروپاشی رفتیکار خوبی بود اما تو یه بار قبال ه ... 



 احتماال

اون روز هم فکر کردی که امکان نداره همه چیز مخفی 

 بمونه

 ولی یه راهی پیدا کردی و حتی موفق شدی یه چیز بزرگ تر

 مثل شغلی که االن داری رو مخفی کنی. به نظرم شاید بد

 نباشه

 که کم کم یه چیزهایی بهشون بگی. اگه تمام ماجرا رو بفهمن

ن قابل هضم نیست اما می تونی خیلی آروم پیش بری براشو

 و

هر بار یه سری جزئیات جدید در اختیارشون بذاری. اونا 

 حتی

 نمی دونستن به عنوان آدمی که یه سری کالس رزمی دیدی

 در

چه حد توانایی داری. باورشون نمی شد شبی که با هم بودیم 

 و

حاال که بهمون حمله شد از پسشون براومده باشی. فکر کنم  

 سال
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ها از اون زمان می گذره بتونی کم کم یه چیزهایی رو 

 توضیح

 بدی. برای اتفاق هایی که مدت ها پیش افتاده، ازشون فاصله



گرفتی و در ظاهر ختم به خیر شده نه کسی را بازخواست 

 می

 .کنن و نه نظرشون نسبت بهت عوض می شه

را رها کرد لیوان آب . 

 در همین موقع پیشخدمت با سفارش هایمان سر رسید. نفسم

 را

 با صدا بیرون دادم . بی اختیار لبخندی روی لبم

 نشست و نگاهم را به چشم های کیارش دادم که باری دیگر

 .خندان و درخشان به نظر می رسید

 برای چند لحظه سکوت میان مان برقرار شد. او سرش را به

م کرد و من از خوراک ماهیچه ی بی نظیرمسوشی اش گر  

 خوردم

که به قدری خوش طعم بود که کم مانده بود به خاطرش 

 اشک

2078 

  رقصنده با تاریکی 

 .بریزم

 برای چند لحظه ای ظرف زمان و مکان را گم کرده بودم اما

 وقتی

کیارش حرف هایمان را از همان جا که رها شده بود ادامه 

 داد

 به



 :خودم آمدم

 حسام برام تعریف کرد که اون روز ازم دفاع کردی. تصمیم-

گرفتم اگه خواستم چیزی رو برای پدر و مادرم تعریف کنم 

 تو

رو حتما کنار دستم داشته باشم! اون روز هم پدر و مادرم 

 ازت

 .خوششون اومد و هم حسام

 :اخمی کردم و گفتم

- تو چه قدر آخه یه طوری از ماجرا می گفتن انگار که 

 ظریف و

 .شکننده ای! عصبانی شدم چون حسام هم هیچی نمی گفت

 فقط خواستم بدونن که از پس خودت برمی یای. اون طور

 تجسم
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 .کردن تو یه جورایی بی انصافی بود

 :کیارش لیوان آبش را برداشت. چشمکی زد و گفت

- امانیمرسی از غیرت شدنت خانوم  ! 

 و جرعه ای کوچک نوشید. خنده کنان سرم را پایین انداختم و

باری دیگر به غذایم مشغول شدم. آن قدر حواسم پرت نبود 

 که

 متوجه نباشم کیارش زیرچشمی نگاهم می کند... انگار حرفی



 را

 سبک سنگین می کرد. می ترسیدم بپرسم ماجرا چیست و

 چیز

د! رازهای زیادی را درناخوشایندی مثل ماجرا دایی اش باش  

 سینه اش نگه می داشت که خوشایند نبودند و من هم باید به

 ...خودم یادآوری می کردم که دیگر یک ارتباط کاری نداریم

 حاال نسبت دیگری داشتیم، ارتباط مان به صورت دیگری

 درآمده

 .بود و حرف هایمان هم باید شکل دیگری پیدا می کرد
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 می دانستم احتمالش زیاد است که هرگز از آن چه ذهنش را

 مشغول کرده صحبت نکند اما نتوانستم به ندیدن و متوجه

 نشدن

تظاهر کنم. پس همانطور که خوراک را از ظرف گرد و 

 خوش

 آب

 :و رنگش روی برنجم می ریختم گفتم

 چیزی می خوای بهم بگی؟-

ازم کرد و گفتکیارش با نگاهی دقیق براند : 

 دونستن جوابش برام مهمه اما با مطرح کردنش ممکنه شب-

 هر



 .دو نفرمون خراب شه. پس باشه برای یه روز دیگه

 :با خنده گفتم

 که یه روز دیگه رو با جوابش خراب کنیم؟ ماجرا چیه؟-

 لحظه ای مکث کرد. بی پلک زدن آن نگاه دقیق و سیاهش را

 به
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 من دوخت. متوجه بودم که مشغول سبک سنگین کردن

 شرایط

است و با خودم فکر کردم خیلی رمانتیک است که نمی 

 خواهد

شب مان را خراب کند اما اگر به این نتیجه می رسید که 

 جواب

 من کار را خراب می کند یا ظرفیت شنیدن آن چه فکرش را

 می

خوشبختانه کیارش به  کرد ندارم واقعا بهم برمی خورد.

 حرف

 :آمد و با جدیت گفت

می دونم که خواهر برادر نداری اما یه لحظه تصور کن که -

 یه

برادر بزرگ تر داری. پدرت مرتبا خانواده رو با قمار و 

 قرض و



 بدهکاری توی دردسر می انداخته و در نهایت هم می افته

 .زندان

 :با تعجب گفتم

- یم؟داریم در مورد کی حرف می زن  
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 هرچند با شنیدن کلمه ی قمار گوشم تیز شده بود. احساس

 می

 کردم بی ارتباط با آن تشکیالت زیرزمینی نیست. کیارش

 دستش

 :را برای متوقف کردنم باال آورد و گفت

 فکر کن خودت کم سن و سالی و مثل االن هنوز نتونستی-

ستقل بشی. برادرت به خاطر زنداندرآمدی داشته باشی، م  

 افتادن پدرتون نامزدیش بهم خورده... دختری که تمام

 زندگیش

 عاشقانه دوستش داشته رو به این شکل از دست داده اما می

 دونه که باید به خاطر خواهر کوچکترش قوی بمونه پس

 تصمیم

می گیره ازت مراقبت کنه و خرج تحصیل و زندگیت رو بده 

 اما

برای بدهکاری های پدرتون هم کاری کنه. یه مدت مجبوره 

 کار



 می کنه، پول جمع می کنه اما طلب کارهای پدرتون آدم های
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 .قدرتمندی هستن... دست به کارهای عجیبی می زنن

 :با بی تابی گفتم

 داریم در مورد کی حرف می زنیم؟-

ش عین قطعات پازل در ذهنمکیارش فقط نگاهم کرد. کلمات  

 می

 .گشت تا قطعه ی مکملش را بین دریایی از اطالعات پیدا کند

برادر؟ نامزدی به هم خورده به خاطر پدر؟ قمار و 

 بدهکاری؟ با

 :شک و تردید گفتم

 الناز؟-

 لبخندی بی رمق روی لبش نشست. پلک هایش را به نشانه ی

ایم جا به جامثبت بودن جواب بهم فشرد. بی اختیار سر ج  

 .شدم

 حیرت زده نگاهش کردم. هیچ انتظار نداشتم بحث الناز را

 خودش وسط بکشد. من که پاک گیج شده بودم فقط نگاهش

 کردم. بی آن که حرفش را ادامه بدهد ناگهان پرسید که می
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 .خواهم بعد از غذا چای یا قهوه سفارش بدهم یا نه

شخدمت ظرف هایمان را از روی میز جمع کرد. منو را پی



 باری

 دیگر جلوی صورتم گرفته بودم اما چیزی نمی دیدم و نگاهم

روی یک نقطه متمرکز مانده بود. حاال که فهمیده بودم از 

 الناز

حرف زده بود یک بار دیگر جمله هایش را در ذهنم مرور 

 می

ده بود؟ پس برایکردم... پدرش قمار می کرد؟ به زندان افتا  

 همین پدر و مادر محمد مخالف وصلت شان بودند؟ به خاطر

 . ...آوردم که برادرش هم به تازگی از زندان آزاد شده بود

 قلبم در سینه تیر کشید. با خودم فکر کردم هیچ وقت به خودم

 اجازه نداده بودم به دختری که با محمد نامزد شد حسادت

 ...کنم

م فوق العاده ای بود... انتخابی شایستهاو همیشه در ذهنم آد . 

 فکر

 می کردم از آن آدم های جالب اما دردسرساز باشد... اما هیچ

وقت او را درد کشیده تصور نکرده بودم. در ذهنم همیشه 

 همان
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 لبخند مطمئن و بی غل و غش روی لبش بود و دستش دور

بود... هیچ وقت فکر نکرده بودم در  گردن سگی حلقه شده

 سن



 کم شاهد چه درد و رنجی بود.... فکر نکرده بودم قدرت و

 شوری

 .که در کارش داشت از گذشته ای تلخ نشأت گرفته باشد

 پلک هایم را به هم فشردم. نفسی عمیق کشیدم و منو را پایین

آوردم. برخالف انتظارم نگاه کیارش به منو نبود... به من 

 .بود

 آهی

 کشیدم چرا که می دانستم متوجه شده متاثر شده ام. منو را

 روی

 :میز گذاشت. شانه باال انداخت و گفت

 فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم از الناز چیزی به تو بگم... تو-

زیادی روی این قضیه حساسی. الناز دوست تو نیست... تو 

 حتی

 .نمی شناسیش

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم
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 .دست خودم نیست-

 لبخندی تلخ روی لبش نشست. چشم هایش درخشش عجیبی

 :داشت. با صدایی آهسته اما عمیق گفت

از نظر من تو همیشه قدرت فوق العاده ای توی درک رنج -

 آدما



 داشتی. برای همین خواسته و ناخواسته بهشون کمک می

برخالف آدم های دور و برم منو می  کردی... برای همین

 .فهمی

 گاهی فکر می کنم که من یه آهنربام که رازهای زندگی

 دیگرون

 رو به خودم جذب می کنم و تو... تو انگار غصه شون رو به

 خودت

 .جذب می کنی

 و دست راستم را به بازوی چپم کشیدم... نگاهم را به میز

 .دوختم

این را فهمیده بود... یامی دانستم حق با اوست. فرنوش هم   

 شاید
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 . ...بهتر بود بگویم فرنام

 پس درکش از جانب کیارش هیچ غریب نبود. دست خودم

 .نبودم

 ماجرای ریحانه عوضم کرده بود. دلم می خواست درس های

خودم را از آن ماجرا بگیرم اما یک چیزهایی انگار انتخاب 

 خودم

د... بعد از آن ماجرا ناخواسته جزوی از وجودم شده بودنبو . 

 :کیارش سرش را روی میز به سمتم کشید و گفت



 الناز مثل ریحانه نیست. هیچ وقت آدمی نبود که از حق-

 خودش

نتونه دفاع کنه... آدمی بود که از بقیه دفاع می کرد! به 

 خصوص

نباید از کسایی که قدرت دفاع کردن از خودشون رو نداشتن.  

خودت رو این طور به خاطرش اذیت کنی. اون دختری 

 نیست

 که مظلوم باشه و برای نجات دادن خودش به کمک تو

 احتیاجی

 .داشته باشه
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 :سرم را به نشانه ی تایید تکان دادم و گفتم

می دونم... دیده بودم که حامی حقوق حیواناته... ازشون -

اعدف  

 می کرد چون نه می تونن از کسی کمک بخوان نه می تونن

 برای

 شرایطی که گرفتارش شدن کاری کنن... چون کامال بی

 ...پناهن

 .همون طوری که ظاهرا خودش یه زمانی بوده

 کیارش لحظه ای در سکوت نگاهم کرد. لبخندی تلخ زدم و

 :گفتم



- رای برادرش هم افتاد زندان... برای اینکه مجبور شد ب

 پرداخت

اون بدهی کار کنه... بذار بقیه ش رو من بگم... مبارز بود! 

 یه

 مبارز

زیرزمینی توی اون تشکیالت که باید به خاطر بیچارگی 

 خانواده

اش از خونش، از جونش مایه می ذاشت... و وقتی همه چیز 

 به

 .هم ریخت جزو کسایی بود که قربانی شد و افتاد زندان
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 کیارش که با انگشت های کشیده اش روی میز ضرب گرفته

 بود

 :سری تکان داد و گفت

اگه بخوام اتفاق هایی که افتاد رو برات بگم... آره! این -

 چیزی

 .بود که اتفاق افتاد اما... اصل ماجرا این نبود

 :به محض آن که دهانم را باز کردم پرسید

 چی می خوری؟-

رده بودم و چندان برایم مهم هم نبود. پس خودم همانتخاب نک  

 همان دمنوشی را که کیارش سفارش داد انتخاب کردم. با دور



 :شدن پیشخدمت کیارش نفسی عمیق کشید و گفت

 اگه مثل من مدت زیادی با اطالعات زندگی کنی می فهمی-

 که

 .فرق بزرگی بین دونستن سلسه مراتب حوادث و فهمیدنشه

ن مسئله رو بهتر درک کنی، توی این شغل همهرچه قدر ای  

بیشتر پیشرفت می کنی. اتفاق یه ظاهر داره و یه باطن... 

 منشأ
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 .خیلی از قضاوت های اشتباه هم تکیه کردن به ظاهر اتفاقاته

 خیلی وقت ها می تونی نظر مردم رو با توضیح یه مسئله به

کردن باطن ماجرا عوض کنی. فکر می کنم تفصیل و روشن 

 تو

 به خاطر ماجراهایی که با هم داشتیم تا به این لحظه باطن

 اتفاق

هایی که برای من افتاد رو دیدی... یه کسی مثل فرنوش هم 

 یه

چیزهایی از سیر حوادث می دونست اما هیچ وقت درک 

 ...نکرد

یحانههیچ وقت نفهمید. اگه یادت باشه من داستان دوستت ر  

 رو

هم می دونستم. اتفاقی که افتاده بود رو بارها و بارها شبیه 



 اش

 رو شنیده بودم... اما تو اون روز که برای دیدنم اومدی اصل

 ماجرا

رو بهم گفتی... باطنش رو نشونم دادی... باعث شدی از 

 همون

 ماجرایی متاثر بشم که وقتی خودم دنبالش بودم به نظرم

 خسته
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 .کننده و پیش پاافتاده اومده بود

 :سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم و گفتم

 . ...پس باطن ماجرا این نبود-

 :چشم هایش را باریک کرد و گفت

یادت می یاد از سرمایه گذار اصلی این ماجرا برات حرف -

 زدم؟

ه مدت با پدر الناز در واقع به اون بدهکار بود. بعد از ی

 مشورت

 فرنام سراغ اِبی اومد و بهش گفت خودم راهی نشونت می دم

 که

بتونی بدهکاری های پدرت رو صاف کنی. زمانی که من 

 قهرمان

 رینگ بودم اون وارد لیگ آماتورها شده بود. در نوع خودش



 فوق

العاده بود اما اِبی یه مبارز معمولی نبود... اون برای بردن 

 نیومده

آدم فرنام و اون سرمایه گذار بود. زمانی که بهشبود. اون   

 دستور

 می دادن می باخت، زمانی که بهش امر می کردن با چنگ و
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دندون هم که شده می برد. فرنام به طرز خارق العاده ای 

 بازی

ها رو طراحی می کرد تا شرط بندی ها روی مبارزهای 

 مختلف

دربیاد ولی در انتها خودشون باشن که بیشترین  به گردش

 سود

 رو کنن، خودشون با زمین خوردن یا برنده شدن های از قبل

 طراحی شده تمام شرط ها رو ببرن. آدمایی مثل اِبی به

 دردشون

می خورد که به دالیل خاصی تو این زمینه باهاشون 

 همکاری

یکی  داشتن. امثال من اما کار رو خراب می کردن... پس

 یکی

 به



 بهونه های مختلف از شرمون خالص شدن. بعد از اون دیگه

 .مسابقه ها کامال از پیش طراحی شده بود

 با سر رسیدن پیشخدمت کیارش سکوت کرد. با نگاهش

 حرکات

دست پیشخدمت را زیر نظر گرفت و فقط زمانی که به اندازه 

 ی

نفسیکافی از میز دور شد باری دیگر نگاهش را به من داد.   
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 :عمیق کشیدم و گفتم

 االن که از زندان آزاد شده چطور؟ هنوز آدم اوناست؟-

 کیارش فنجان داغ دمنوش را با دست هایش روی میز می

 :چرخاند. آهسته گفت

 حدس زدنش سخته... احتیاط حکم می کنه که در نظر-

 بگیریم

 .هنوز آدم اوناست

و گفتم اخمی کردم : 

 چطور هنوز با آدمایی کار می کنه که انداختنش زندان؟-

 :نگاهش را از فنجان گرفت. با لحنی پر رمز و راز گفت

 !اونا ننداختنش زندان... الناز این کارو کرد-

 چنان شوکه شدم که بی اختیار روی میز به سمت جلو خم

 .شدم



ر را با چشم های گرد شده به کیارش زل زدم. الناز این کا

 کرده

بود؟ با برادری که به خاطر نجات پدرشان همه چیز، حتی 

 روح
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 و جان خودش را فدا کرده بود؟ با این که الناز را نمی شناختم

اما در ذهنم با تکیه بر گزارش هایش، عکس ها و ظاهرش 

 برای

همخودم شخصیتی ساخته بودم که با حرف کیارش در   

 .شکست

کیارش مخزن شیشه ای را از فنجان بیرون کشید و آن را 

 روی

 پیش دستی کنار دستش گذاشت. جرعه ای از دمنوشش

 نوشید

 :و با خونسردی گفت

 ما هیچ وقت این قدر به هم نزدیک نبودیم که از عواطف و-

 احساساتمون برای هم حرف بزنیم اما این رو حس می کردم

 که

نمی کرد. احساس می کردم عذاب این به این کارش افتخار  

 کارش همیشه باهاش بود و آزارش می داد. شاید برای همین

 بود



که هیچ وقت برای دیدن برادرش نرفت زندان. تو تمام این 

 سال
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 .ها باهاش هیچ ارتباطی نداشت

ن دست هایم را دور فنجان حلقه کردم. کلماتی که در آ

 گزارش

خوانده بودم باری دیگر در ذهنم تکرار شد. چشم هایم را از 

 سر

 :دقت تنگ کردم و گفتم

اِبی بعد از ناپدید شدن الناز از زندان آزاد شد... پس یعنی -

 الناز

هیچ وقت با برادرش صحبت نکرد... بهش نگفت که روی 

 چه

موضوعی برای گزارشش کار می کنه. اون گزارشی که 

 منتشر

 شد

اون چیزهایی که اِبی گفت در واقع یه دروغ بود... پی  و

 ریزی

 بود

 .برای اینکه اونا رو کم کم به اسم تو هدایت کنه

 .کیارش سرش را به نشانه ی تایید تکان داد



 !دقیقا-

 با حواس پرتی کمی از دمنوشم نوشیدم. چندان اهمیتی

 نداشت
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فرنام کار می کند یا نه... مهم این بود که او هم  که اِبی برای

 در

 پی به دام انداختن کیارش بود. زیرچشمی به کیارش نگاه

 .کردم

با خودم فکر کردم امکانش بود که کیارش برای حفاظت از 

 الناز

 در مقابل فرنام، آن سرمایه گذار و حتی برادرش او را مخفی

 کرده

 باشد؟

آمدم بعد از مکثی طوالنی به حرف : 

می دونی که از نظر قانونی این حرف ها هیچ ارزشی -

 نداره،

 مگه

نه؟ کامال می شه پیگیری کرد که اصال مالقاتی با هم نداشتن 

 و

 .رد و بدل شدن این حرف ها ممکن نبوده

 :پوزخندی زد و گفت



اونم دنبال راه قانونی نیست. برای همین سراغ پلیس نرفته -

 که

با یه کانال تلگرامی صحبت کرده.  این حرف ها رو بزنه...

 درسته
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که اخبار مجازی ابزار قانون رو ندارن اما نباید دست 

 کمشون

گرفت... چیزیه که توی هر خونه ای باز می شه، خونده می 

 شه،

 در موردش صحبت می شه و در نوع خودش کامال ابزار

که اصال اهل دنبال کردن خبرقدرتمندیه. حتی مادر منم   

 نیست

این گزارش رو دیده بود. یه نفر از دوستاش برای کل 

 گروهشون

 که شامل پدر و مادر محمد هم می شد متن خبر رو فرستاده

بود. قبل از اینکه راه بیفتم سمت خونه ات مادرم زنگ زد 

 بهم

 و

 گفت اگه الناز روی همچین موضوعی کار می کرده پس حتما

 با

هم صحبت کرده... تو از دوستاش بودی. مجبور شدم بگمتو   



 آره

 با هم در مورد گزارشش صحبت کردیم. اِبی هم همینو می

 .خواد

 .می خواد توجه ها به من جلب شه... چون همین کافیه
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 :نگاهی سرد حواله اش کردم و گفتم

- بوده بله... کافیه! چون جدا کار خودت . 

 .فنجان مقابل لبش متوقف شد و با نگاهی عجیب براندازم کرد

 حرفم را بی جواب گذاشت. با وجود سکوت آزاردهنده ای که

 میان مان برقرار شد از زدن آن حرف پشیمان نبودم. می

 دانستم

 ریسک بزرگی کرده ام... قاعدتا باید از آن ماجرا سردرمی

 آوردم،

ناختم و بعد دوست می شدیمکیارش را تمام و کمال می ش . 

 حاال

هم از دست او عصبانی بودم که من را در جریان قرار نمی 

 داد و

هم از دست خودم که نتوانسته بودم جلوی احساساتم را 

 .بگیرم

از رستوران بیرون زدیم. پله ها را جلوتر از کیارش پایین 

 می



 :آمدم که از پشت سرم گفت

 خوشت اومد از اینجا؟-
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 دستم را به نرده گرفتم و به سمتش چرخیدم. لبخندی کمرنگ

 :زدم و گفتم

 .آره خیلی خوب بود-

 انگار حفره ای در قفسه ی سینه ام ایجاد شد... بله... خوب

 ...بود

 اما دچار تردید شدم. همان لحظه فهمیدم که می توانستم

 وانمود

و کارهای او آزارم نمی دهد کنم حالم خوب است، خوشحالم . 

 می توانستم مثل هزار و یک آدم دیگر چشم هایم را ببندم،

 ندای

 قلبم را نادیده بگیرم تا بتوانم خودم را در خوشبختی پوشالی و

 شومی رها کنم. می توانستم خودم را کنار بکشم یا خودم را

فریب بدهم که شغل او به من ارتباطی ندارد... که من الناز 

 را

 نمی شناسم و آدمی بوده که حتی به برادر خودش هم رحم

 . ...نکرده... می توانستم اما

2100 

  رقصنده با تاریکی 

نمی خواستم به خاطر داشتن او هرآن چه از خودم ساخته 



 بودم

 نابود کنم. برای ساختن خودم زحمت کشیده بودم، سختی

 دیده

جراهای ریحانه را پشت بودم. روزهای تیره و تاری مثل ما

 سر

 گذاشتم، با عذاب وجدانم تنها ماندم تا به آن روز برسم و چشم

 هایم را ببندم؟ این دیگر چیزی نبود که ناخواسته بعد از آن

 !ماجرا با وجودم عجین شده باشد... یک انتخاب بود

از ساختمان که خارج شدم باد لرز به اندامم انداخت. روسری 

 از

موهایم توی صورتم ریخت. ماشین ها به سرم سر خورد و  

 سرعت

 از خیابان رد می شدند... شاخ و برگ درخت ها با باد می

 .رقصید

حفره ای که در قفسه ی سینه ام ایجاد شده بود بزرگ و 

 بزرگ

 :تر می شد. کیارش گفت

 بریم؟-
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به سمتش چرخیدمناگهان نفس کم آوردم. با قلبی بی قرار  . 

 لبخندی کمرنگ روی لبش بود و چشم هایش درخشان و



 مهربان

 به نظر می رسید. قلبم در سینه فشرده شد اما حرف هایم بی

 :درنگ، بی فکر کردن به زبانم آمدند

 کیارش می خوام باهات روراست باشم. نمی دونم متوجه-

 شدی

ا پیش رفتم وتا به االن یا نه... ولی من به این امید تا این ج  

باهات دوست شدم که ماجرای تو و الناز برای محافظت 

 کردن

 از

 الناز باشه... برای مخفی کردنش از فرنام، اون سرمایه گذار،

 برادرش یا هر چیز دیگه ای... که همون طور که وعده دادی

 روزی که تاریکی از بین بره و همه چیز روشن بشه ببینم

 چیزی

تهبرای ترسیدن وجود نداش . 
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 مکثی کرد و خواست چیزی بگوید

 که نزاشتم. سعی کردم لحنم

 :محکم باشد، جدی! اما صدایم شکست

من تو را با گذشته ات قبول می کنم... با کینه و کدورتت... -

 با

 حس انتقام جویی شدیدت و تو هم باید قبول کنی من اصول



یت و ضعف خودم رو دارم و تو این خودم رو دارم... حساس

 رو

خیلی خوب می دونی. اگه ماجرای الناز چیز دیگه ای باشه، 

 اگه

 همون طور که توی اون فایل نوشتی الناز رو به هر دلیلی

 معدوم

 کرده باشی و حاال بخوای با تعریف کردن ضعف های

 شخصیتش

 حساسیت من رو بهش کم کنی تا بعد با واقعیت رو به روم

 کنی

 !بدون که من نمی مونم... می رم

 .دست هایش را پایین انداخت و برق چشم هایش خاموش شد

2103 

  رقصنده با تاریکی 

 . ...صورتش برای چند لحظه در هم رفت... مکثی کرد و

 :آهسته گفت

 .تو هیچ جا نمی ری-

****** 

 با خوشحالی دستی به ابروهای ترمیم شده ام کشیدم و نگاهم

 را

 از آینه گرفتم. راحیل که با دقت مشغول سنجاق زدن یقه ی

 هفت و باز پیراهنم بود



 راحیل ازم فاصله گرفت. انصافا تمیز سنجاق زده بود. پارچه

 اصال

 جمع نشده بود. چشم هایش را تنگ کرد و دستور داد بچرخم،

 عقب بروم، جلوتر بیایم، خم شوم. دستی به چانه اش کشید و

 :گفت

- ر پارچه ی مشکی سنجاقه یه برقی داره. اگه مامانم از زی

 بود

 کوکش می زد ولی بعید می دونم ما بتونیم خیلی تمیز درش
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 .بیاریم. این خریدهای کوفتی اینترنتی همه شون این شکلیه

 همیشه یه جای کار می لنگه. خب حضوری می رفتی یه دور

 !تنت می کردی

 با کالفگی کشویم را بهم ریختم تا ببینم گردنبندی پیدا می

 شود

که درست روی همان قسمت از لباس قرار بگیرد یا نه و 

 :گفتم

 .یا سر کارم یا دانشگاه... یا دارم توی خونه مقاله می نویسم-

 کی

 وقت می کردم؟

 :راحیل شانه باال انداخت و برای دلداری دادنم گفت

- به نظر من که سنجاق رو باز کن و با کال لباس قشنگیه...  



 اعتماد

 .به نفس همین طوری که هست بپوشش

پشت چشمی برایش نازک کردم. اصال نمی توانستم تصور 

 کنم

 !که با همچین وضعیتی جلوی پدر و مادر کیارش ظاهر شوم
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تایید پدر انتخاب لباسی که هم مناسب آن مهمانی و هم مورد  

 و مادر کیارش که چندان نمی شناختم باشد اصال کار ساده ای

 نبود. در نهایت یک پیراهن مشکی با یقه ی دلبری انتخاب

 کردم

 که آستین های کوتاه پف داری داشت. باالتنه ی لباس جذب

 .بود اما از کمر گشاد می شد و کامال مناسب اندام من بود

یلم را برداشتم. باید قبول روی صندلی نشستم و گوشی موبا

 می

 .کردم که دیگر کاری بهتر از این برای لباس نمی شد کرد

 وقتی

 برای مسئله ای راه حلی پیدا نمی شد بهترین کار کنار آمدن با

آن بود. راحیل بابلیس را به برق زد. درجه حرارتش را 

 تنظیم

 کرد و در کشوهایم به دنبال اسپری محافظت کننده ی مو

 .گشت



اشار برایم در تلگرام پیغامی فرستاده بود. با دیدن عکسی  

 سلفی
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 که یاشار برایم فرستاده بود چشم هایم از شدت تعجب چهار تا

شد! تصویر یاشار و پریسا را در یک قاب نشان می داد که 

 در

فضای باز کافی شاپی نشسته بودند. پتویی چهارخانه روی 

 شانه

 های پریسا بود و روی میز چندین لیوان خالی و دو بشقاب

 کیک

 :بود. هر دو خنده کنان به دوربین زل زده بودند. زیرلب گفتم

 !یاشار آخر کار خودش رو کرد-

 :حیرت زده برایش نوشتم

 با هم رفتین بیرون؟-

 و به خاطر آوردم که خودم با پریسا حرف زدم... به نوعی

 رضایتم

کار اعالم کرده بودم. پس بهتر بود پیش خودم هم با را با این  

 این قضیه کنار می آمدم. راحیل که با اسپری و بابلیس به

 سمتم
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 آمد گوشی را جلوی چشمش گرفتم. به عکس دقیق شد و



 :گفت

 باالخره با هم رفتن بیرون؟ این همون دوستته که جلوی-

 دهنش

تونه بگیره؟ رو نمی  

 :با بدجنسی خندید. دستی به موهایم کشید و گفت

چه زوج بی نظیری! خیلی بهم می یان... جلوشون هر -

 حرفی

 رو

 .می خوای بزنی باید خوب بهش فکر کرده باشی

 به حرف راحیل خندیدم. متوجه شدم که آرمین هم برایم متنی

تم را فوروارد کرده. متن بلند و باال بود و حوصله نداش

 تمامش را

 بخوانم. پس بی توجه به آن برایش ویسی فرستادم و از عکس

 :یاشار گفتم. آرمین بالفاصله برایم نوشت

 .آره با هم بودیم. با اکیپ شون رفتیم بیرون-

 خنده کنان پیغام آرمین را برای راحیل که با دقت موهایم را
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کردم. گفت درست می کرد تکرار : 

 ای بابا! اول راهن که... حتی قرار اولشون هم نبوده. ببینیم-

 باالخره تونست مخ این بنده خدا رو بزنه یا نه... دختره ی

 !بیچاره



 ولی قطعا از فرنوش خیلی بهتره. خوشحالم بعد یه عمر تو نخ

 .فرنوش بودن یاشار باالخره بی خیال ماجرا شد

رمین رسیددر همین موقع پیغام بعدی آ : 

 !خوندی متن رو؟ ماجرا عجیبه ها-

 اخم هایم را توی هم کشیدم. به یاد متن خبری که آرمین

 نشان

مان داد افتادم. قبل از اینکه یک بار دیگر باالی صفحه بروم 

 و

 متن را بخوانم قلبم به تپش درآمد. همان لحظه فهمیدم که

 یک

علمی متن فورواردی مثبت نگرانه یا گزارشی از کشفی 

 !نبوده

 .خبری مربوط به الناز بوده
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 بی اختیار خودم را جلو کشیدم و بی پلک زدن به صفحه ی

گوشی زل زدم. راحیل اعتراضی به حرکت ناگهانی ام کرد 

 اما

 .توجهی نشان ندادم

 در گزارش یک بار دیگر تکرار شده بود که چند ماهی از گم

 شدن

ناز می گذرد و آن چه امروز مورد توجه قرار گرفته ال



 آخرین

گزارشی ست که الناز روی آن کار می کرده. به نظر می 

 رسید

 نشریه ای که الناز در آن مشغول به کار بوده از منتشر کردن

 این

 خبر خودداری کرده و الناز با شماری از شبکه های خبری

 مجازی

رفته، اما حاال نه برای منتشر کردن این گزارش تماس گ

 خبری

 از الناز بود و نه از گزارش. در متن خبر یادآور شده بود که

 پیش

از آن الناز گزارشی در مورد مسابقات زیرزمینی منتشر کرد 

 که
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 موجب توقیف مجله شد و گمانه زنی کرده بود که ممکن بود

ربوطه برای جلوگیری از اشخاص بانفوذ و سازمان های م

 انتشار

 .این گزارش با ناپدید شدن الناز در ارتباط باشند

بالفاصله عضو کانال خبری شدم. می دانستم از آن شب به 

 بعد

با همان وسواسی که روزی اینستاگرام محمد را زیر و رو 



 می

 کردم آن کانال را زیر نظر خواهم گرفت. با خواندن خبر قلبم

 در

درآمده بود. برخالف گزارش پیشین، این سینه به تپش 

 گزارش

 حرفه ای به نظر می رسید... نقل قول از شخصی نداشت و

حقایقی مثل گزارش های قبلی الناز را در نظر گرفته بود... 

 و در

 . ...انتها متاسفانه حدسی نزدیک به واقعیت زده بود

یاد سرمایه گذار اصلی و دار و دسته اش افتادم که در آن 

ینزم  

 دورافتاده نور را به سمت کیارش تابیدند... هرچند حرکتشان

برای تحقیر کیارش بود و او جوابشان را داد، زخمی شد... 

 اما

 دستش برای محافظت از الناز باال آمده بود. این که آن ها به
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 . ...دنبال الناز باشند اصال بی راه به نظر نمی رسید

 نمی دانستم باید خبر را برای کیارش بفرستم و در موردش

بپرسم یا نه... به نظر نمی رسید ایده ی خوبی باشد. حتما تا 

 به

 آن لحظه از آن خبر که ساعاتی پیش منتشر شده بود، خبردار



 شده بود. به ذهنم سپردم که در ماشین و قبل از رسیدن به

 .مهمانی در موردش حتما سوال کنم

جواب آرمین جمالتی نوشتم که نشان دهنده ی هیجاندر   

 زدگی و کنجکاوی ام باشد... چرا که می خواستم هر جایی

 خبری

 .در این مورد خواند حتما آن را برای من هم بفرستد

 راس ساعت هشت شب کیارش رسید. من که خوشبختانه این

بار کامال آماده بودم با کمک راحیل پالتویم را پوشیدم، شالم 

 را

 .سر کردم و از خانه بیرون زدم

فکر می کردم این بار هم او را رو به روی خانه و تکیه داده 

 به
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 ماشینش ببینم، اما در همین موقع در ورودی باز شد بالفاصله

 هر دو زیر خنده زدیم. گامی به

 :سمت عقب برداشت و گفت

- نبالت. راحیل در رو باز کردمی خواستم بیام باال د . 

 لبخندزنان به او در آن کت شلوار خوش دوخت مشکی و

 کراوات

 خاکستری روشن چشم دوختم و برای چندمین بار با خودم

 فکر



کردم لباس طوری به تنش می نشیند انگار اختصاصی برای 

 او

 .دوخته شده باشد

چتر مشکی رنگی را که در دست داشت برایم باز کرد . 

ن نمبارا  

 نم می بارید و

 کف زمین را خیس کرده بود. با دست آزادم لباسم را باالتر

 گرفتم

 و تا گامی به جلو برداشتم و خواستم چیزی به کیارش بگویم
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 چشمم به همسایه ی طبقه ی اولمان افتاد که چادرش را با

 یک

دست دیگرش پاکت هایدست زیر چانه نگه داشته بود و با   

 خریدش. بالفاصله انگار که کار اشتباهی کرده باشم سر جایم

 ! .خشک شدم

 با دیدن من و کیارش از شدت تعجب گامی به سمت عقب

 برداشت. سعی کردم لبخندی بزنم که در نهایت شبیه به دهان

کجی کردن از آب درآمد. انگار نه انگار که اتفاق خاصی 

 افتاده

دم. کیارش یک بار دیگر به همان مرد خوشباشد سالم کر  

 مشرب لعنتی تبدیل شده بود و طوری مودبانه سالم و احوال



پرسی کرد انگار همسایه مان را بشناسد. به سختی می 

 توانستم

جلوی خنده ی عصبی ام را بگیرم. کیارش مودبانه در را 

 برای

 همسایه مان که با چشم های گشاد شده نگاهمان می کرد باز

گه داشت. دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. دستم ران  

 .جلوی دهانم گرفتم و خنده ام را به سرفه تبدیل کردم
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 :با بسته شدن در کیارش به سمتم چرخید و با جدیت گفت

 چه قدر طول می کشه به مامانت زنگ بزنه؟-

ه می لرزیدصدایم از آن خنده ی سرکوب شد : 

 !نمی دونم... باید دید-

 :گفتم

 !چه قدر هم نامزدطور بودیم! خوب شد نیومدی باال-

 کیارش فقط در جوابم لبخندی پلیدانه زد. پدر و مادرم به

 ...کنار

هراسی شدید راحیل بودم! در واقع او -بیشتر نگران همسایه

 اگر

ممی فهمید من را می کشت و برخالف پدر و مادرم دستش به  

می رسید! در دل دعا می کردم که همسایه مان با مادرم 

 تماس



بگیرد نه پدرم... مطمئن نبودم هنوز در جریان قرار گرفته یا 

 .نه

 هرچند می دانستم مادرم هم باالخره با من تماس می گیردو

 بابت رفتار ضایعم توبیخم می کند اما خوشحال بودم که به

 موقع
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 .بهش اطالع دادم

 با دیدن همسایه مان آن قدر حواسم پرت شده بود که متوجه

 نشدم این بار نه با آن بنز قدیمی اش، بلکه با همان آئودی

 مشکی

 رنگش آمده. از شبی که آن حادثه را پشت سر گذاشتیم

 ماشینش

 :را ندیده بودم. در ماشین را که برایم باز کرد با خنده گفتم

- نت باالخره درست شد؟ماشی  

 اما با نشستن در ماشین احساس کردم قفسه ی سینه ام

 سنگین

 شد. نگاهم بی اختیار به سمت داشبورد ماشین کشیده شد... به

 شیشه ی سمت راننده... حتی بی اختیار به سمت عقب

 چرخیدم

و صندلی عقب را نگاه کردم... جایی که دستش را در 

 شکمش



را به صندلی می فشرد کشیده بود و پیشانی اش ... . 
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 آهی کشیدم و کمربندم را بستم. پلک هایم را برای چند لحظه

 بهم فشردم اما با باز شدن در راننده سعی کردم حالتی طبیعی

به خودم بگیرم و چیزی بروز ندهم. وقتی کیارش روی 

 صندلی

ویه ای بنشیند که به زخمشجا به جا می شد تا بتواند با زا  

 .فشاری وارد نشود قلبم تیر کشید

 کیارش ماشین را به راه انداخت. خیلی زود متوجه شدیم که

 ترافیک به خاطر همان بارندگی جزئی چند برابر شده. در

 خیابان

اصلی صف طویلی ماشین به چشم می خورد. برف پاکن 

 آهسته

می کرد. حرکت و شیشه را از قطرات ریز باران پاک 

 کیارش

 گرم

 :کن صندلی را برایم روشن کرد و گفت

به مادرم گفتم که ما زودتر برمی گردیم... بهونه اوردم که -

 نمی

شه تو رو نصفه شب برسونم خونه و اونا هم موافق بودن و 

 کلی



 .استقبال کردن
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اندازه ی او راه و پوزخندی زدم... واقعا کسی در اطرافم به 

 رسم

 پسر خوب بودن را بلد نبود. حاال متوجه می شدم همان طور

 که

قصد داشت خودش را پسر سر به راه خانواده نشان دهد، از 

 من

 هم به مرور دختری شایسته پیش چشم پدر و مادرش می

 :ساخت. ابروهایم را باال انداختم و گفتم

- م؟باشه... ولی... چرا باید زودتر برگردی  

کیارش با حوصله ماشین را پشت پرایدی که وسط خیابان 

 روی

 .ترمز زده و مسافر پیاده می کرد متوقف کرد

فکر نکنم مهمونی که فرنوش برای اولین بار من و تو رو -

 ببینه

 .خیلی قرار باشه خوش بگذره

 آهی کشیدم... اصال به این قضیه فکر نکرده بودم. سری به

 نشانه

و گفتم ی تاسف تکان دادم : 
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 ...مهمونی دوستای خانوادگی تون... بقیه هم هستن؟ مثال-

 فرنام

 یا... محمد؟

 مطمئن نبودم با تغییر ماهیت ارتباط مان ایده ی خوبی باشد

 که

اسم محمد را بیاورم. با دقت چهره ی کیارش را زیر نظر 

 گرفتم

ظر نمی رسید در واکنش به اسمکه کمی در هم بود اما به ن  

 .محمد باشد

 فرنام فقط فامیل فرنوشه و دوست خانوادگی محسوب نمی-

 ...شه

 محمد اما امیدوارم که نباشه. به خصوص که نتونست مادر و

پدرش رو راضی کنه پیش برادرش بمونن و برگشتن ایران. 

 به

 همین خاطر می گم شاید بهتر باشه برگردیم و البته... بعدش

 .شاید بد نباشه با هم یه جایی بریم
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 نگاهی معنی دار بهم کرد اما متوجه منظورش نشدم. نصفه

 شبی

با هم کجا برویم؟ با خودم فکر کردم خودم را باید سخت 

 برای



 آن شب آماده کنم. حق با کیارش بود. آن شب اولین باری بود

ا در کنار کیارش می دیدند... و همهکه فرنوش و محمد من ر  

 .چیز با حضور پدر و مادر کیارش پیچیده تر می شد

 با به خاطر آوردن گزارشی که خوانده بودم لب هایم را بهم

 .فشردم. عجب شب فرخنده ای آن گزارش بیرون آمده بود

 قطعا

 محمد این بار هم حسابی آشفته و بهم ریخته بود. آهی کشیدم

 :و گفتم

- امیدوارم امشب خبری از محمد نباشه... واقعا موقعیتمنم   

 افتضاحی می شه... درست همون موقع که این گزارش

 ...دراومده

 و .
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 زیرچشمی نگاهش کردم. فکش منقبض شد. پس گزارش را

 :خوانده بود. نفسی عمیق کشیدم و در ادامه ی حرفم گفتم

- ش فرق می کرد. اشاره به ماجرای مبارزاتاین یکی گزار  

زیرزمینی کرده بود... به اینکه ناپدید شدن الناز با اون 

 اشخاص

ارتباط داره. واقعا برادر الناز در این مورد با کسی حرف 

 زده؟

خودش هم مبارز بوده... البته چون زندان رفته و مجازاتش 



 ...رو

. 

 :وسط حرفم پرید و با قاطعیت گفت

- ی! نظرم نسبت به این قضیه عوض شد... تقریبامی دون  

 مطمئنم

این گزارش ها کار برادر الناز نیست. احتماال شخص دیگه 

 ای

 پشتشه که حاال یه مصاحبه ی جزئی هم با اِبی کرده... اصال

 شاید

با اِبی صحبتی نشده و از قولش یه حرف الکی زدن. مطمئنم 

 از

لی بیرون می این به بعد این گزارش ها به صورت سریا

 یاد... هر
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 دو سه شب یه قسمت! و آخرش هم به جایی ختم می شه که

 .برای من اصال خوب نیست

 :با تعجب گفتم

 پس کار کیه؟... محمد؟... فرنام؟-

دستی به چانه اش کشید. نگاهش را به اتوبانی که ماشین ها 

 در

و گفتآن به صف شده بودند داد  : 



 فکر نمی کنم... احتماال کار یه نفر دیگه ست... امشب معلوم-

 می

 !شه

اخمی کردم و نگاهم را به ماشین رو به رو و دودی که 

 اگزوزش

خارج و در هوا محو می شد دادم. احساس می کردم این 

 ماجرا

با برنامه ای که بعد از مهمانی در سر داشت مرتبط است... 

 و

 من

پس و پیشی می خواست وسط آن ماجرا را هم بی هیچ حرف  

 !بکشد
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 ترافیک شدید حسابی معطل مان کرد و پدر کیارش هم دو بار

 تماس گرفت تا بپرسد کجا مانده ایم، اما به نظر می رسید

 کیارش

 کامال نسبت به این قضیه بی تفاوت باشد. تقریبا مطمئن بودم

یر برویم و زود برگردیم و احتماال با محاسبهکه قصد داشت د  

 ی

 .زمان رسیدن مان به من گفته بود هشت شب دنبالم می آید

 ...به نظر می رسید از آخرین مهمان هایی بودیم که رسیدیم



ویالی یک طبقه ای با سالن پذیرایی مربعی شکل و بزرگ 

 بود

که درهای شیشه ای در دو طرف آن منظره ی باغی با 

 درخت

 های بلند در یک سمت و استخر در سمت دیگر را به نمایش

 می

 گذاشت. میان سالن فرش مربعی ابریشمی با رنگ های کم

 نظیر

آبی و خاکستری پهن بود و دور تا دور آن مبل های 

 خاکستری
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 .رنگی به چشم می خورد که توسط مهمان ها اشغال شده بود

 با

ن فضای مهمانی نفسی راحت کشیدم... چرا که به نظر دید

 می

 رسید کسانی که بیشتر با هم آشنایی دارند گوشه به گوشه ی

 سالن دور هم جمع شده اند و با هم مشغول صحبت هستند که

حالت خودمانی تری به مهمانی داده بود. مادر کیارش که 

 روی

دیدنمبلی خاکستری رنگ و پشت به استخر نشسته بود با   

 مان



 با خوشحالی از جا بلند شد. کت دامن کرم شیکی به تن داشت

 و کفش های پاشنه بلندش باعث شده بود یک سر و گردن از

 تمام خانم های حاضر در مجلس بلندتر به نظر برسد. موهای

 مشکی با رگه های سفیدش را روی شانه هایش ریخته بود و

داشتچشم های تیره اش درخشش چشم های پسرش را  . 

 .دستش را پشت شانه ام گذاشت و صمیمانه گونه ام را بوسید

 می خواستم"زمانی که دستی به صورت پسرش کشید و گفت 
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 شگفت زده شدم. لبخندی به "بهتون زنگ بزنم که نیاین

 صورت

هر دو نفرمان زد که بیشتر از آن که محبت آمیز به نظر 

 برسد

شاندهنده ی اضطرابش بودن . 

 با نزدیک شدن پدر کیارش مجالی پیدا نکردیم که جویای

 ماجرا

 شویم. پدر کیارش دستمالی به پیشانی اش کشید، عینکش را

روی بینی اش جا به جا کرد و من را چنان سریع و شتاب 

 زده

به دوستانشان معرفی کرد که زمانی که با تک تک شان 

 دست

یک بار دیگر اسمم را برایشان تکرار می دادم مجبور شدم 



 .کنم

مادر فرنوش را در آن جمع به جا آوردم... آرایش مو و 

 صورتش

 نشان می داد که از صبح درگیر آماده شدن برای این مهمانی

 بوده. لنز خاکستری رنگی که به چشم داشت من را بیش از

 هرچیزی به یاد دخترش می انداخت. در کنار مرد فربه و قد

اهی ایستاده بود که صدای شلیک خنده هایشکوت  
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 هرازچندگاهی بلند می شد و صورتش از فرط خنده قرمز می

 شد. پدر کیارش او را به من معرفی کرد و متوجه شدم پدر

 فرنوش است. صمیمانه با من سالم کرد و خنده کنان به شانه

 یک ی

دست داد که به کیارش واقعا عالقهارش زد. این حس بهم   

دارد و از اینکه باالخره او را کنار کسی می بیند خوشحال 

 است

 اما نگاه مادر فرنوش نشان می داد که می خواهد سر به تنم

 نباشد. چنان نگاه تحقیرآمیزی نثارم کرد که یک بار دیگر به

 آن

 خنده های کنترل ناپذیرم دچار شدم! زمانی که

تم افتاد و فهمید می خندم انگار که خیالشچشمش به صور  

 .راحت شده باشد لبخندی زد



بالفاصله متوجه شدم که کیارش چرا هرگز دختری را به پدر 

 و

مادرش و دوستان خانوادگی شان معرفی نکرده بود. ظاهرا 

 از

 نظرشان دوست معادل نامزد بود و طوری حرف می زدند
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انگار امروز و فرداست که من و کیارش سر خانه و زندگی 

 مان

 برویم! چنان از این برخوردها معذب شدم که گلویم به کلی

 خشک شد و با چشم های از حدقه درآمده فقط نگاهشان

 .کردم

 سعی کردم در مقابل صحبت هایشان سکوت کنم. به نظر می

ی رسید کیارش نسبت به حرف هایشان به طرز جالبی ب

 تفاوت

 باشد. به همان سبک منحصر به فرد خودش می خندید و بعد

 با

 .مهارت موضوع دیگری را پیش می کشید

 در اولین فرصت از جمع شان فاصله گرفتم. از یکی از

 پیشخدمت

 ها لیوانی آب گرفتم و چشمم به پدر فرنوش افتاد که بازوی

 پدر



برایش کیارش را در دستش قفل کرده بود و خنده کنان چیزی  

 تعریف می کرد. ظاهرا برای پدر پرجنب و جوش کیارش آن

 طور
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 گیر افتادن خیلی سخت بود. چند باری پیشانی اش را با

 دستمال

 پاک کرد. کیارش و مادرش اما کمی از آن جمع فاصله گرفته

بودند، سرهایشان را به هم نزدیک کرده و مشخص بود 

درشما  

چیزی را با نگرانی برایش تعریف می کرد. چهره ی کیارش 

 را

 زیر

نظر گرفتم. خونسرد به نظر می رسید که باعث شد کمی 

 خیالم

 راحت شود. برای اینکه به خلوت شان احترام بگذارم کمی

 معطل

 کردم اما ظاهرا حرف شان تمام نمی شد. پوفی کردم و نگاهم

 را

رسید تراسی سرپوشیده بهدر سالن چرخاندم. به نظر می   

 سمت

 استخر وجود داشته باشد. پس جرعه ی آخر آبم را نوشیدم و



وارد تراس شدم. در را پشت سرم بستم و نگاه از قطرات 

 باران

 که
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روی سطح استخر فرود می آمدند گرفتم. چند صندلی و 

 میزی

دختری با اورال دکلته ی کوتاه در تراس به چشم می خورد.  

 قرمز روی یکی از صندلی ها نشسته بود. پالتو پوست مشکی

رنگی روی شانه های نحیفش بود و پاهای باریکش را روی 

 هم

انداخته و با ضرب آهنگی که از گوشی موبایلش پخش می 

 شد

 تکان می داد. با ورود من به بالکن لیوانی که در دست داشت

د و با صدایی گرفته گفترا محکم روی میز کوبی : 

 !مبارک باشه-

 متوجه شدم فرنوش حال مساعدی ندارد. سری برایش تکان

 دادم

 :و گفتم

 !به توام-

 فقط پوزخندی زد. روی یکی از صندلی ها نشستم و با خودم

فکر کردم عجب اشتباهی... بین دو صندلی هیتری قرار 



 داشت

 و
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عجیب نبود که زورش به سرمای آن شب نمی رسید اصال . 

 دستی

 :به بازوهای یخ زده ام کشیدم و گفتم

 . ...پس اینجا بودی... پدر و مادرت رو دیدم و-

 :با بداخالقی گفت

 .دیدم که داشتین سالم و احوالپرسی می کردین-

با خودم فکر کردم اگر اینجا در سرما بنشینم مرگ زودرسی 

 در

یه تجربه می کنم. خواستم از جایم بلند شوم و بهاثر ذات الر  

 :سالن برگردم که فرنوش با لحنی خشن گفت

 تو مگه به من نگفته بودی که هیچ عالقه ای به کیارش-

 نداری؟

توی یکی از همون مهمونی های مسخره گفتی که ازش 

 خوشت

 نمی یاد. پس چرا االن با همین؟ دروغ گفته بودی،

ت پس حساب شده بودمگه نه؟ همه ی کارها ... . 
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 :وسط حرفش پریدم و با حالتی حق به جانب گفتم



 وقتی بهم می زنین یعنی ماجراتون تمومه. خودتم با کس-

 دیگه

 ای دوستی. انتظار داشتی اون از دوریت جون بده؟ خب اونم

 قطعا

ی می کنه با کس دیگه ای دوست می شه. برای تو چه فرق

 اون

 یه نفر کی باشه؟ چه فرقی می کنه من باشم یا یه غریبه؟

 :با بی حالی شانه ای باال انداخت و با لحنی سست گفت

دلم می خواست... نمی دونم... دلم می خواست یه مدت -

 صبر

 کنه و بعد با کسی دوست شه. یه کم به ارتباطی که داشتیم

ارهاش معذرت خواهیفکر کنه و حتی... نمی دونم... بابت ک  

 کنه

 .و بعد وارد مرحله ی دیگه ای شه

صندلی ام را به هیتر نزدیک کردم و رک و پوست کنده 

 :گفتم

 اصال توی همچین فازی نیست. معذرت خواهی که اصال! به-
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 .نظرم به این قضیه کال فکر نکن که بیشتر اذیت نشی

ت هایش داد. همان طور که با حواس پرتی نگاهش را به دس

 با



 :ناخن هایش بازی می کرد گفت

 ...تو با بقیه دخترهایی که من می شناختم فرق داشتی-

 همیشه

فکر می کردم اگه همکالسی بودیم یا... ماجرا بین من و 

 یاشار

 .طور دیگه ای پیش می رفت می تونستم با تو دوست باشم

 نمی

ه آدم شما دو تا با هم دوست شدینفهمم... چرا بین این هم ... . 

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید. با لحنی پر نیش و کنایه گفتم

 آره خب! ماجرای هک کردن گوشی کیارش و ماجراجویی-

 شبانه

مون یه جور خاصی ما رو بهم نزدیک کرد! اصال عجیب 

 بود که

 !دوستی عمیقی بین مون شکل نگرفت

ره آن لحن خشنش را پیش گرفتچپ چپ نگاهم کرد. دوبا : 
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 اصال مگه تو از محمد خوشت نمی اومد؟-

 و نگاه خشم آلودش را به من دوخت. چشم هایش کمی قرمز

 به

 :نظر می رسید. با بی تفاوتی شانه باال انداختم و گفتم

- دمن بهت گفتم زمانی که محمد نامزد کرد همه چیز تموم ش . 



 !نمی دونم چرا این جمله ی من رو نمی فهمی

 .نگاهش را از من گرفت و باری دیگر به استخر داد

 برای اینکه خودم به یکی عالقه داشتم... باورم نمی شه این-

 قدر

 .راحت عشق و عالقه ی آدم تباه شه

 :کوتاه گفتم

 .عالقه ی من به محمد مثل عالقه ی تو به کیارش نبود-

ن برقرار شد. فرنوش نگاهش را به کفش سکوتی میان ما

 مشکی

 اش داد... پلک هایش انگار کمی سنگین شده بود... مژه های

 بلندش روی هم فرود می آمد و بعد از چند ثانیه ناگهان چشم
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 هایش را باز می کرد. با خودم فکر کردم بهتر است به سالن

ا پیدا کنم که مراقب فرنوش باشد. در برگردم و یک نفر ر

 همین

موقع یک بار دیگر به حرف آمد و با آن لحن آهسته و 

 سستش

 :گفت

 ...یه عمر به لحظه ای فکر کردم که معجزه شه و بهم برسیم-

 توی ذهنم ازش بت ساخته بودم. روزی که بهم پیشنهاد داد با

دمهم بیرون بریم و آشنا شیم احساس کردم خوشبت ترین آ  



روی کره ی زمینم. اوایلش بد نبود... یه کم عجیب و 

 مشکوک

 بود... بیش از حد خوددار بود... بیش از حد بی تفاوت به

 هرچیزی

که دور و بر منه اما کم کم... به فاجعه تبدیل شد. توی تک 

 تک

رفتارهاش حس می کردم که کوچیکترین عالقه ای بهم نداره 

 و

ر و برم پر از پسرهایی بود کهفقط تحملم می کنه. یه عمر دو  

منتظر بودن بهشون یه لبخند بزنم تا همه چیز در اختیارم 

 قرار
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 بدن، اما خودم به کسی عالقه مند بودم که برخالف تمام

 آدمای

 دور و برم هیچ چیز خواستنی توی وجودم نمی دید. مسخره

 ست، مگه نه؟

انگشت هایش را به پلک هایش فشرد و آهی کشید. سر 

 زمزمه

 :وار گفت

 وقتی بهش رسیدم فهمیدم اون چیزی نبوده که همیشه-

تصورش رو می کردم... اون چیزی که اذیتم می کنه دیگه 



 این

 نیست که من و کیارش به جایی نرسیدیم. حاال نمی دونم اون

رویایی که باهاش بزرگ شدم رو با چی جایگرین کنم. انگار 

 یه

 .بخشی از وجود خودم رو گم کردم

در همین موقع در تراس باز و پسری چهارشانه وارد شد. 

 کت

شلواری مشکی به تن داشت و اندام ورزشکاری اش من را 

 یاد

حسام می انداخت... خصوصا که یکی از ابروهایش هم 

 شکسته

 بود. پس دوست فرنوش که مرتب برایش گل می خرید و
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در استوری های اینستاگرامی فرنوش کامال رونمایی نشده 

 بود

 او

 بود! باید پیش خودم حسابی فکر می کردم و تصمیم می گرفتم

 که در این مورد چیزی به یاشار و آرمین بگویم یا نه... می

 دانستم

 یاشار کم کم فرنوش را فراموش می کند و حتی با پریسا و

رفته بود تا با کس دیگری آشنا شود دوستانش بیرون . 



پسر موهای مشکی کوتاهش را از دو طرف سر تراشیده بود. 

 ته

ریش مرتب و کوتاهی داشت و به نظرم واقعا خوشتیپ و 

 جذاب

بود. با خودم فکر کردم فرنوش واقعا مریض است! حتی بعد 

 از

 آن

 که ارتباط فاجعه بارش با کیارش تمام شده بود هم آدم نشده

ود... اگر دوست من بود یک صحبت جدی باهاش می کردم ب

 تا

 چشم هایش را باز کند، گذشته اش را بی خیال شود و شانس

 .های حال حاضرش را از دست ندهد
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 :پسر خنده کنان و با لحنی پرانرژی به فرنوش گفت

- س می کنم تنهاپاشو دختر! منو با مامانت تنها نذار! احسا  

 گیرم

 .بیاره کله ام رو می کنه

و با گام های بلند به سمتش رفت. پالتویش را روی شانه 

 هایش

 :مرتب کرد اما فرنوش با بی حالی و غرغرکنان گفت

 . ...حوصله هیچ کدومشون رو ندارم-



 پسر یک زانویش را روی زمین گذاشت. و

 :خنده کنان گفت

- وای ماشین رو بیارم بریمچیزی برات بیارم بخوری؟ می خ  

 اصال

 یه دوری بزنیم و بی خیال مهمونی شیم؟

 فرنوش چشم هایش را بست. دستی به شقیقه اش کشید و

 :گفت

 .بد فکری هم نیست... ولی... بعدا مامانم شاکی می شه-
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 :پسر از جایش بلند شد. لیوان روی میز را برداشت و گفت

 .خب پس بذار لیوانت رو پر کنم-

 با تعجب نگاهش کردم. متوجه نبود که فرنوش تا همین لحظه

 هم زیاده روی کرده؟ نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با

 :عصبانیت گفتم

 !ای کاش یه جور دیگه خوش خدمتی کنین-

سر پسر باال آمد و با تعجب نگاهم کرد. کمرش را صاف 

 کرد و

 :مودبانه گفت

- ا؟شم  

فرنوش با بی حالی دستش را در هوا تکان داد. اشاره ای به 

 من



 :کرد و گفت

 !یکی از بچه های دانشگاه... و دوست کیارش شراره-

لبخند معنادار روی لب پسر نشست. بی اختیار اخم کردم. 

 انگار
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رد من را شناخته بود... ممکن بود فرنوش چیزی در مو

 کیارش

 و

 ...دوستش به او گفته باشد. احتمال دیگری وجود نداشت

. 

 :فرنوش اشاره ای به پسر کرد و گفت

 !دوستم... اِبی-

 پیش از آن که بفهمم باید خودم را کنترل کنم و به روی خودم

 نیاورم چشم هایم از شدت تعجب گشاد شد... و ناگهان انگار

 بهم

چرا حال فرنوش تا این خرابالهام شد... تازه می فهمیدم که   

 .بود

 لبخندش حاال به پوزخندی تبدیل شده بود. رو کرد به فرنوش

 و

 :گفت

 !بریم تو-
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حاال دیگر لحنش آن طور پرانرژی به نظر نمی رسید... کمی 

 تا

 حدودی آمرانه بود! نیم نگاهی به من انداخت. متوجه شدم که

هد فرنوش را با من تنها بگذارد. پیش از آن که دیرنمی خوا  

 شود

 :رو به فرنوش گفتم

 می شه چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟-

 اِبی نگاهی جدی حواله ام کرد. پیش از آن که دهان باز کند و

 :چیزی بگوید فرنوش گفت

 ابی می شه چند دقیقه تنهامون بذاری؟-

دم که فکش انگار هیچ از این موضوع خوشحال نشد. دی

 منقبض

 شد. با بی میلی آشکاری از تراس بیرون رفت. می دانستم

 خیلی

از آن جا دور نشده. حتی بعید نبود که درست پشت در 

 ایستاده

 باشد، اما چاره ی دیگری نداشتم. به سمت فرنوش چرخیدم و

 :حیرت زده گفتم
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- به مبارزهای زیرزمینی داری!  تو مثل اینکه عالقه خاصی



 اول

 . ...کیارش و بعد هم اِبی

 .حاال او بود که چشم های قرمزش از تعجب گشاد شده بود

فرصت نبود تا برایش بگویم که به کمک کیارش و پسرخاله 

 ی

 عزیزش چه اطالعاتی به دست آورده ام. به سمتش رفتم و

 صدایم

اران کمی تا را پایین آوردم. امیدوار ماندم که صدای ب

 حدودی

 به

 :پنهان ماندن صدایم کمک کند

 هیچ معلومه داری چی کار می کنی؟ شماها و دوستای-

 خانودگی تون چرا عین سلایر های درجه سه می مونین؟

 اتفاقی

 این طوری توی هم رفت و آمد می کنین و آشنا می شین؟

 محمد

 . ...و الناز... تو و کیارش... برادر الناز و تو
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 چشم های قرمزش بیش از هر لحظه ای در آن شب گویای

 :هوشیاری اش بود

 !بچه شدی شراره؟ هیچ چیز اتفاقی وجود نداره-



نفس راحتی کشیدم... پس فرنوش می دانست... می دانست 

 که

 در دام افتاده و برای همین حال و روزش خراب بود. حدسم

دیگر تشخیص نمی دادم لرزش بدنم از درست بود. من که  

 :سرماست یا استرس به سمتش خم شدم و گفتم

 پس می دونی که باهات دوسته که مراقب تو باشه؟ که به-

 بابات

 . ...یه جورایی نزدیک باشه

 فرنوش یک بار دیگر دستش را به شقیقه اش بند کرد و چشم

 .هایش را بست

- .. می دونی که پس می دونی کیارش قبال کارش چی بود.

 اِبی

 . ...چی کاره بود. بابای من هم

 :با بی صبری گفتم
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 !می دونم فرنوش-

 :چشم هایش را باز و محتاطانه نگاهم کرد. ادامه دادم

اِبی قبال برای یکی از این سرمایه گذارها کار می کرد. -

 مجبور

و سفته دست طرفبود براش کار کنه چون پدرش چک   

 .داشت



آدِم اون سرمایه گذاره و اونم مخصوصا اِبی رو وارد 

 زندگیت

 کرده

 تا به پدرت نزدیک باشه... تا شاید اگه پدرت چیزی ازش می

 دونه حرفی نزنه... که اگه حرفی بزنه اِبی اون قدر به تو و

 زندگیت

 نزدیک هست که با تهدید کردن تو یا بال اوردن سر تو بتونه

رت رو ساکت کنهپد . 

فرنوش آب دهانش را به گلویش فرستاد. کمی خودش را 

 روی

 :صندلی جمع و جور کرد و آهسته گفت

 . ...بابام هم دعوام کرد و گفت این کارم خطرناک بوده-

2143 

  رقصنده با تاریکی 

 :با عصبانیت وسط حرفش پریدم و گفتم

- وسط مهمونیبرای همین دستش رو گرفتی و اوردیش   

 خانوادگیتون؟

دست هایش را به حالت دفاع کردن از خودش باال آورد و 

 :گفت

چی کار می کردم؟ اگه یکی مخصوصا اونو وارد زندگی -

 من

 کرده



 بذار فکر کنه نقشه اش گرفته... نمی دونم اگه این نقشه اش

 .نگیره برنامه ی بعدیش چیه

حیل می دست از توبیخ کردنش برداشتم. من را یاد را

 .انداخت

 زمانی که فهمید مهدی با دستور کیارش وارد زندگی اش شده

نقشش را ادامه داد تا کیارش را مشکوک نکند... تا باعث 

 نشود

 به جای مهدی دشمن دیگری وارد زندگی اش شود که

 .نشناسد

 زمانی که کیارش برای محافظت از من قصد داشت یکی از

ن حرف را بهم زده دوستانش را معرفی کند فرنوش همی

 ...بود
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 .که قبول کنم و بعد سعی کنم بفهمم ماجرا از چه قرار است

 حاال

فرنوش جای من و راحیل قرار گرفته بود. آشفته و وحشت 

 زده

 .به نظر می رسید... اما همان آدم بود... با همان سیاست ها

 :فرنوش آهی کشید و گفت

- م هم بهم گفت عاقالنه اش اینه که فعال همین نقش روفرنا  

 . ...ادامه بدم تا



 :زهرخندی زدم و گفتم

 !فرنام اینو گفت؟ چه قدر غیرقابل پیشبینی-

دست هایم را بی اختیار مشت کردم. با خودم فکر کردم 

 عجب

 مار خوش خط و خالی ست! در قالب پسرخاله ای نگران و

 معصوم

این نقش تشویق کرده بود. دستی به فرنوش را به ماندن در  

 .پیشانی ام کشیدم. می دانستم فرنوش بدجوری گیر افتاده

 ظاهرا
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 پدر فرنوش مهمتر از آن چیزی بود که فکر می کردم... پس

 این

 !اتفاق هیچ به نفع ما نبود

 :آهسته گفتم

- گیفرنوش تو باید همه چیز رو به پدرت ب ! 

 :آهسته خندید. بی توجه به خنده اش ادامه دادم

یه ماجراهایی وجود داره که هیچ فایده ای نداره که من -

 بخوام

برات توضیحش بدم... کیارش نتونست حتی بهش اشاره ای 

 کنه

 و منم موفق نمی شم. باید از پدرت بشنوی. من و تو همدیگه



 رو

که جایگاهخوب نمی شناسیم، اما این قدر ازت می دونم   

 خانواده

 ت برات یه چیزه و همه ی دنیا یه چیز دیگه. باید با پدرت

صحبت کنی و از اتفاق هایی که برات افتاده بگی... حتی 

 بهش

 . ...بگو که یه مدت با کیارش دوست بودی
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 .شلیک خنده اش متوقفم کرد. بی اختیار خودم را عقب کشیدم

نده کنان به سمتم چرخید و گفتخ : 

 شراره تو دیوونه شدی؟ چند وقته با کیارش آشنا شدی؟ نمی-

 دونی خط قرمزش چیه؟ می خوای یه کاری کنی هم سر من

 به

 باد بره هم خودت؟

 :با عصبانیت گفتم

 نه می خوام مطمئن شم با استفاده کردن از تو سر همه مون-

 به

رو براش توضیح بدی... یهباد نمی ره! الزم نیست همه چیز   

 ...چیزهایی بگو... در این حد که با کیارش رفت و آمد کردی

همین! که بدونه کیارش سعی کرد نزدیکت بمونه. براش 

 توضیح



بده به اِبی مشکوکی... بذار پدرت همه چیز رو برات توضیح 

 .بده

وقتی بفهمی ماجرا از چه قراره بهتر جهت گیری می کنی، 

 بهتر
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 مسائلی که پشت هم برات اتفاق می افته رو درک می کنی و

 می

تونی حواست رو جمع کنی. تا کی قراره این طوری 

 کورکورانه

 پیش بری و هر روز بازیچه ی دست یه نفر باشی؟ وقتشه

 خودتو

 !جمع کنی دختر

ردستش را به قفسه ی سینه اش فشرد. به نظر می رسید دچا  

 سکسکه شده. پالتویش را روی شانه اش مرتب کرد و با

 سکسکه

 .ی بعدی پالتو باری دیگر از روی شانه اش سر خورد

 چه تصورات عجیبی از بابای من داری... یادمه قبال یه-

 چیزهایی

 برای تو و راحیل گفته بودم... یادت نیست؟ گفتم که خیلی من

بار ازش خواستهرو قاتی آدم بزرگ ها حساب نمی کنه. چند   

 بودم در مورد وضعی که پیش اومده بهم توضیحی بده... بهم



 بگه
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 .چه اتفاقی داره می افته اما... بهم گفت خودمو نگران نکنم

 :سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم و گفتم

- االنمی دونم! آره یادمه یه چیزهایی گفته بودی اما شاید   

 وضع

فرق کنه. االن مطمئنا بابات هم با نزدیک شدن اِبی به تو 

 نگران

 .شده

سرش را به دستش تکیه داد و پلک هایش را روی هم 

 .گذاشت

 پدر فرنوش نزدیکی فرنام به فرنوش را دیده و سکوت کرده

 ...بود

حاال که اِبی وارد زندگی دخترش شده بود هم او را در 

 جریان

یا متوجه بازی های دور و برش نبود یا  قرار نداده بود.

 اصرار

 داشت که دخترش چیزی نفهمد. می دانستم آن کسی که باید

 راضی به توضیح دادن شود پدر فرنوش است... من که نمی

 توانستم وسط مهمانی او را کنار بکشم و چند کلمه حرف

 حساب

2149 



  رقصنده با تاریکی 

تم راضی کردن او فقط از یک نفر با او بزنم... می دانس

 برمی

 ...آید

 !کیارش

 آهی کشیدم و قدمی به سمت عقب برداشتم. نمی دانستم اگر

ورق برمی گشت، فرنوش متوجه شخصیت واقعی فرنام می 

 شد

با حضور اِبی در زندگی اش کاری از دستش برمی آمد یا نه، 

 اما

مال درمی دانستم نقشه کشیدن و به دام انداختن کسی که کا  

 .جریان اتفاقات دور و برش است ساده نیست

 با ذهنی مشغول از تراس بیرون زدم و همان طور که انتظار

 داشتم

ابی را درست کنار در تراس دیدم. نگاهی عمیق بهم 

 ...انداخت

 خبردار سر جایم ایستادم

 و با احتیاط نگاهش کردم... خودم را برای جمالت تهدیدآمیز،

یرآمیز آماده کردم اما بی آن که چیزی پرخاشگرانه و تحق

 بگوید

 .از کنارم گذشت و وارد تراس شد
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 یک نوازنده ی حرفه ای پشت پیانو نشسته بود و صدای مالیم

 موزیک سالن را پر کرده بود. مهمان ها همچنان سرگرم

 صحبت

کیارش چشم تو با آشناهایشان بودند. سرم را چرخاندم و با  

 چشم

 شدم که کنار پدرش نشسته بود و نگاهم می کرد. کمی خودش

را روی مبل جلوتر کشیده بود... انگار با دیدن من و اِبی رو 

 در

 روی هم نگران شده بود. اشاره کردم که مسئله ای نیست و با

 قدم های بلند به سمتش رفتم. بالفاصله بلند شد تا جایش را

 به

نشستم. با حرکت سر اشاره ی مختصری به من بدهد اما ن

 پشت

 :سرمان کردم و آهسته گفتم

 تو می دونستی فرنوش با اِبی دوست شده؟-

 :سرش را باال گرفت و با جدیت گفت

 !اینجا نه-
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 نگاهی هشداردهنده بهم انداخت... تا یادآوری کند که جای

 حرف



نیست. می دانستم قصد نداشت من را های محرمانه اینجا  

 بیشتر

 .از این حرف ها وارد مسائلی کند که مربوط به الناز می شد

 نفسم

را با حرص بیرون دادم. با اینکه در آن مهمانی پدر فرنوش 

 که

 به

 پدر کیارش چسبیده و حسابی او را به حرف گرفته بود در

ین مورد دسترس بود، اما می دانستم که نمی توانم بحث در ا

 را

آن شب پیش بکشم... نهایتا با بیرون زدن از مهمانی می شد 

 در

 موردش صحبت کنیم. بهترین موقعیت این بود که در مسیر

رسیدن به مقصد دوم مان که مد نظر کیارش بود بحث را 

 پیش

 .بکشم

 سرم را چرخاندم و چون مادر کیارش را سمت دیگر سالن و
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 سرگرم صحبت با یکی دیگر از مهمان ها دیدم رو به کیارش

 :پرسیدم

 چرا مادرت می خواستن ما امشب نیایم؟-



 به محض اینکه کیارش دهان باز کرد متوجه شدم که می

 خواست

 :بگوید اینجا نه! با دست به سالن اشاره کردم و با تحکم گفتم

- تکرار  مگه مادرت همینجا برات توضیح ندادن؟ چطور

 کردنش

 برای من می تونه خطرناک باشه؟

 آهسته به واکنشم خندید. دستش را به نشانه ی بی اهمیت

 بودن

 :ماجرا در هوا تکان داد و صدایش را پایین آورد

 چیز مهمی نبود. پدر و مادر فرنوش خیلی شاکی شدن که با-

 اِبی دوست شده. حقم دارن... طرف تازه از زندان آزاد شده،

 شغل
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 درست و حسابی نداره و قبال هم مبارز زیرزمینی بوده. حاال

 پیش

خودشون حل و فصلش کرده بودن که جوونه و یه اشتباهی 

 می

کنه. ظاهرا فرنوش چون کالس داشت دیرتر از پدر و 

 مادرش

 راه

دهافتاد سمت مهمونی و خودشون هم از اینکه دیدن با اِبی اوم  



 تعجب کردن... نمی خواستن همه بفهمن که دخترشون با کی

 رفت و آمد می کنه. فکر می کردن بعد چند روز عقلش سر

 جاش

 !می یاد و لزومی نداره کسی بفهمه ولی خب... می بینی که

 حاال

همه می دونن. مادر فرنوش یه کم زبون تند و تیزی داره... 

 یه

 .چیزهایی به پدر و مادرم گفته بود

 :با چشم های گشاد شده نگاهش کردم و گفتم

 به اون بنده های خدا چه ربطی داره؟-
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 :کیارش لبخندی کمرنگ تحویلم داد و گفت

 . ...خیلی مطمئن نیستم بقیه اش رو چطور مطرح کنم-

 چشم هایم را تنگ کردم. یاد نگاه خصمانه ی مادر فرنوش به

تادم. جرقه ای در سرم زده شد. با خنده گفتمخودم اف : 

آهان... پس مادر فرنوش انتظار داشت که تو پا پیش بذاری -

 و

عشق آتشینت رو به دخترش ابراز کنی و حاال که با کس 

 دیگه

 ای آشنا شدی شاکی شده؟

 :کیارش کراواتش را با آن ژست آشنایش صاف کرد و گفت



- ش عهدمون رو زیر پاحقیقتش رو بخوای فکر می کنم فرنو  

 .گذاشت و در مورد دوستی مون یه چیزهایی به مادرش گفت

 اخمی کردم. به یاد حرف فرنوش در تراس افتادم. در مورد

 سکوت

 . ...در مقابل پدرش چیزهایی گفته بود اما در مورد مادرش

یه جوری با پدر و مادرم حرف زده انگار توقع داشته ما -

 رسما

 به
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 خاطر فرنوش پا پیش بذاریم... یا به این خاطره که به شدت

 آدم

 بی منطقیه یا می دونسته من و فرنوش با هم دوست بودیم و

االن از این که دوستی مون این شکلی بهم خورده و فرنوش 

 با

 کسی که در حدش نیست دوست شده شاکیه. در واقع مادرم

ا نیایم که جلوی تو برخوردی نکنن کهگفت شاید بهتر باشه م  

 .ناراحت شی

حاال متوجه می شدم چرا کیارش وقت حرف زدن با مادرش 

 آن

قدر بی تفاوت به نظر می رسید... می دانستم کیارش 

 حساسیت



ویژه ای به ماجرای دوستی اش با فرنوش دارد اما این 

 موضوع

 در

و ما در  زمره ی نگرانی های آدم هایی با زندگی معمولی بود

 آن

 .لحظه درگیر مشکالت پیچیده تری بودیم

 ی "هوم"کیارش نگاهی سریع به پشت سرم انداخت و آهسته 

گفت که ناشی از نارضایتی اش از وضع موجود بود. آهسته 

 سرم
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 را چرخاندم و متوجه شدم که فرنوش و اِبی

 .وارد سالن شده اند

رش نگاهی رد و بدل کردیم و هر دو به سمت پدرمن و کیا  

کیارش برگشتیم. مکالمه ی او با پدر فرنوش دیدنی به نظر 

 می

رسید... پدر کیارش چنان سریع صحبت می کرد که کلماتش 

 از

 هم قابل تفکیک نبود و پدر فرنوش وسط هر کلمه ای که به

 زبان

 می آورد یک دور زیر خنده می زد که باعث می شد بهم

 چسباندن کلماتش و دنبال کردن جمالتش کار آسانی نباشد. با



 این وجود به نظر می رسید صمیمی باشند که مطمئن بودم

 یکی

 از مهمترین دالیل کیارش برای مسکوت نگه داشتن ارتباط

 .فاجعه بارش با فرنوش بود

 در همین موقع دست مادر کیارش روی شانه ام نشست و با
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 مهربانی ازم پرسید که همه چیز رو به راه است و خوش می

 گذرد

 یا نه. پیش از آن که جوابی بدهم متوجه شدم که نگاهی

 مضطرب

 به پشت سرمان کرد... طولی نکشید که اِبی یک صندلی کنار

 پدر

 فرنوش قرار داد. فرنوش روی صندلی نشست و اِبی پشتی

 صندلی

ی به کیارش زد. چهره ی کیارش یک باررا گرفت و لبخند  

 دیگر

 شبیه به اولین باری شده بود که او را دیدم... چشم هایش

 .درخشش عجیبی داشت و فکش منقبض شده بود

با ورود فرنوش و اِبی سکوتی کوتاه در جمع حکم فرما شد. 

 پدر

 فرنوش تالش می کرد طوری بنشیند که پشتش به دخترش و



موقع یکی از دوستان شان سوالی را اِبی باشد. در همین 

 مطرح
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 کرد که از صمیم قلب دعا می کردم در آن شرایط پرسیده

 :نشود

 خب پسرم... از خواهرت چه خبر؟ خبر جدیدی نشد؟-

نگاه من و فرنوش با هم تالقی کرد. من سر جایم خشک شدم 

 و

جا به جا شد. اِبی با همانفرنوش با حالتی معذب سر جایش   

 :لحن پرانرژی اش گفت

 منم مثل شما گزارش ها رو دنبال می کنم... پرس و جو می-

 کنم از هرکسی که ممکنه چیزی بدونه اما هنوز نتیجه ای

 .نگرفتم

 :مادر کیارش با لحنی کمابیش سرزنشگر گفت

 فکر می کنم محمد برای همین امشب نیومد. حتما پیگیر این-

ها شده گزارش . 

انگار با زبان بی زبانی بخواهد به اِبی بگوید که او هم باید 

 در

 خانه
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 می ماند و فکری به حال پیدا کردن خواهرش می کرد، نه



 اینکه

در مهمانی که به او مربوط نیست شرکت کند. اِبی اما سری 

 به

 :نشانه ی تایید تکان داد و گفت

- خواست با همکارهای الناز تماس بگیره و آخرین  می

 گزارشی

 رو پیدا کنه که الناز می نوشت... مطمئنا پیدا کردن اون

 گزارش

 سرنخ کافی بهمون می ده که بفهمیم گم شدنش به چه دلیلی

 .بوده

 متوجه شدم پدر فرنوش و کیارش نگاهی مشکوک رد و بدل

اهش را به کردند. پدر فرنوش کراواتش را شل کرد و نگ

 سمت

دیگر سالن و خودش را بی توجه به اِبی نشان داد، اما 

 صورتش

 بیش از پیش سرخ شده بود. یکی دیگر از مهمان ها با

 کنجکاوی

 :پرسید
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 راسته که می گن شما قبال مبارز زیرزمینی بودی و برای-

 همین



 زندانی شدی؟

سمتش چرخید و به نگاهی هشداردهندهبالفاصله همسرش به   

مهمانش کرد اما مرد فقط شانه باال انداخت... حق داشت 

 نتواند

 کنجکاوی اش را سرکوب کند. پدر فرنوش یک بار دیگر

 کراواتش

 را شل کرد. سرفه ای بلند کرد... چنان سرخ شده بود که به

 نظر

 .می رسید به سختی خودش را کنترل می کند تا از هم نپاشد

اِبی اما خندید... انگار از این سوال خوشش آمده بود. با 

 شیطنت

 پسربچه ای که با توپش شیشه ی همسایه را شکسته باشد

 :گفت

 آره... عجب دورانی بود. آخرش گیر افتادم ولی چه هیجانی-

 !داشت... کیارش می دونه من چی می گم
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ریخت. سکوتی در جمع مان برقرار شد.  قلبم در سینه فرو

 چند

 نفری با اخم و تخم نگاهشان را از اِبی گرفتند و به کیارش

 .دادند

 من و فرنوش نگاهی وحشت زده بهم انداختیم. محتاطانه نیم



 نگاهی به کیارش کردم که تغییری در حالت چهره اش به

 وجود

 :نیامده بود. اِبی تیر خالص را زد

- یه زمانی همکار بودیم آخه من و کیارش ! 

 .از شدت ضربه چشمم سیاهی رفت. قلبم در سینه تیر کشید

 احساس کردم چیزی نمانده پس بیفتم! فرنوش بی اختیار از جا

 :پرید. مادر کیارش با اخم به سمت اِبی چرخید و گفت

 بله؟-

 در همین موقع پدر فرنوش به شدت به سرفه افتاد. مشتش را

 به

اس پدر کیارش پرت شد. محکم پشتسینه اش فشرد. حو  
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دوستش زد اما پدر فرنوش اشاره کرد دست نگه دارد و 

 سرفه

 ی

خشک و وحشتناکی کرد. فرنوش که انگار نمی دانست چه 

 کند

 یک بار دیگر لبه ی صندلی نشست. با لحنی دستوری به اِبی

 :گفت

- ابام بیاری؟می شه یه لیوان آب برای ب  

اِبی پوزخندی به صورت خشک شده ی کیارش زد و با 



 حالتی

راضی و بشاش از جمع فاصله گرفت. پدر فرنوش نفسی 

 عمیق

 کشید. پشت دستش را به چشم اشک آلودش کشید. پدر

 کیارش

 که خیالش راحت شده بود به سمت کیارش چرخید. احساس

شهودمی کردم نشانه های سکته ای خفیف در چهره اش م  

 !است

 :یکی از مهمان ها با تعجب گفت

 ماجرا چیه؟ منظورش چی بود؟-
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 حاال همه ی نگاه ها به سمت کیارش چرخیده بود. کم مانده

 بود

قلبم از سینه بیرون بزند. یک دفعه تصمیمی جنون آمیز 

 گرفتم

ادمو... آن خنده ی عصبی کنترل ناپذیرم را سر د . 

 :و با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 !نگفته بودی شیطون؟-

 کیارش بالفاصله متوجه نیتم شد. یکی از همان خنده های

 خونسردانه اش را در جوابم سر داد. پدر کیارش که کمی

 صورتش



باز شده بود اشاره کرد که ماجرا چیست و کیارش با چنان 

 بی

توهمات خیالی شانه باال انداخت که انگار موضوعِ صحبت  

 بیماری

 .روان پریش باشد

 خونسردی و بی تفاوتی کیارش تقریبا خیال همه را در جمع

راحت کرد... تنها مادر کیارش بود که با چشم هایی گشاد 

 شده
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 به کیارش نگاه می کرد و به نظر می رسید هنوز از شوک

 بیرون

 .نیامده باشد

دستش را روی زانوی پدر کیارش و دست پدر فرنوش یک  

دیگرش را روی دسته ی مبل گذاشت و به زحمت خودش را 

 از

روی مبل بلند کرد. دکمه ی باالی پیراهنش را باز کرد و 

 نفسی

 عمیق کشید. فرنوش بالفاصله از جایش بلند شد تا به پدرش

 :کمک کند اما پدرش خودش را کنار کشید و با بداخالقی گفت

- نکرده! دست این پسره ی بی آبرو و دیوانه رو بگیر الزم 

 و از



 این

 !جا برین

با قدم هایی سنگین به سمت مهمانی که از اِبی در مورد 

 مبارزه

 :ی زیرزمینی پرسیده بود رفت و با عصبانیت گفت

 پسره روانش پاکه! شنیدم مغز یه نفر رو توی رینگ ریخت-

 روی
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زمین. سر طرف رو کوبید... سر و کمر حریفش رو شکوند 

 و

 طرف

 !چند سال توی کما بود

وقتی چهره ی حیرت زده ی مهمان ها را دید بیشتر به 

 هیجان

 آمد. سری به نشانه ی تایید حرف های خودش تکان داد و

 :گفت

 بله! برای همین زندانیش کردن... خواهر خودش معرفیش-

 !کرد

پیشانی اش کشید و پلک هایش را برای چند کیارش دستی به  

ثانیه بهم فشرد. انگار پدر فرنوش به سیم آخر زده بود و 

 برای



 بی

 .اعتبار کردن اِبی زیادی حرف زده بود

 همین خواهرش که گم شده... بله! حتما سر خواهره رو هم-

 .خودش زیر آب کرده

از پیشکه البته هیچ شنونده ی عاقلی نمی پذیرفت، چرا که الن  
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از آزاد شدن اِبی ناپدید شده بود. پدر فرنوش به سمت 

 دخترش

 چرخید و انگار ناگهان متوجه نکته ی مهمی شده باشد با

 :عصبانیت گفت

الزم نکرده با هم برگردین! هیچ جا نمی ری! با خودمون -

 برمی

و گم کنهگردی خونه ولی به این پسره بگو گورش ر ! 

 یک بار دیگر به سرفه افتاد. دستش را روی شانه ی کیارش

 :گذاشت. نگاهش را به کیارش دوخت و گفت

 پسرم! کمکم کن برم تراس و یه هوایی بخورم... انگار دارم-

 توی

 !این سالن خفه می شم

 با نگاهش به کیارش التماس می کرد... انگار به حال مرگ

 افتاده

مکن باشد! کیارش با متانت همان پسرو کیارش تنها ناجی م  



 حرف گوش کن و بی عیب و نقصی که پدر و مادرش می

 شناختند دست پدر فرنوش را گرفت و کمکش کرد تا به سمت
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 .تراس برود

هنوز نگاه از کیارش و پدر فرنوش نگرفته بودم که مادر 

 کیارش

اشت و با جدیت گفتدستش را روی شانه ام گذ : 

 ماجرا چیه؟-

 به سمتش چرخیدم و با محض اینکه با او چشم تو چشم شدم

 ذهنم خالی شد. لحظه ای مکث کردم... شانه باال انداختم و

 :گفتم

 .منم نفهمیدم چی می گفت-

اما مادر کیارش که هنوز با اخمی ظریف نگاهم می کرد 

 :گفت

- مورد اینکه کیارش ازقبال یه چیزی به ما گفته بودی... در   

 پس

 خودش برمی یاد. ربطی به این ماجرا داشت؟

 چشم هایم گشاد شد... با بی چارگی با خودم فکر کردم چه

 ربطی

 دارد؟ چرا باید حرف آن روزم در چنین موقعیتی کار دستمان

2168 

  رقصنده با تاریکی 



الهامبدهد؟ یک دفعه طوری سر تکان دادم انگار چیزی بهم   

 شده

 :باشد. با خنده گفتم

 پس برای همین گفت همکار بودن... احتماال می خواست-

 اشاره

کنه که کیارش هم یه سری کالس رزمی رفته و بیشتر از ما 

 از

 .این چیزها سردرمی یاره

 مادر کیارش سری به نشانه ی تایید تکان داد. خیلی زود

 متوجه

د و می پرسندشدم زمانی که مهمان ها به سمتش می آین  

 ماجرا

چیست لبخندزنان حرف های من را در مورد دوره های 

 رزمی

 که کیارش دیده تکرار می کند. نفسی راحت کشیدم. نمی

 دانستم حرفم را باور کرده یا نه اما به نظر می رسید دست کم

 از
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ی عجبنظرش قانع کننده ترین توضیح همین باشد. اِب  

 دردسری

 !بود



 زیرچشمی نگاهم را از این طرف سالن می گرفتم و به سمت

 دیگر می دادم. هیچ بهانه ای برای جیم شدن به ذهنم نمی

 رسید... و بدتر از آن، مطمئن نبودم رفتنم همه چیز را بدتر

 .نکند

 پس سر جایم ایستادم و طولی نکشید که سر و کله ی اِبی هم

دنش آب دهانم را به زحمت فرو دادمپیدا شد. با نزدیک ش . 

 دست

 هایم را که کم کم از استرس به لرزه درمی آمد به هم قالب

 کردم. اِبی مثل فرنام نبود که پای خودش هم پنهانی گیر

 ...باشد

 ...همه از گذشته اش می دانستند. می دانستند زندانی بوده

 مبارز
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چیزی برای پنهان کردن نداشت و بدتر از آن، به بوده... 

 نظر

 می

 رسید دلیلی برای پنهان کردن راز دیگران هم نداشت. می

 توانست اسرار پدر فرنوش و کیارش را فاش کند و هر دو را

 تحت

فشار قرار بدهد... به نظر می رسید از این کار لذتی وصف 

 ناپذیر



 .می برد

پدر فرنوش را ندید نگاهش را در جمع چرخاند و چون 

 جرعه

 ای

 :از لیوان آبی که همراه داشت نوشید و گفت

 . ...داشتم می گفتم-

 قلبم ضعف رفت! می خواست ادامه بدهد؟ پدر کیارش که

 عصبی

 :شده بود از جا پرید و رو به فرنوش به سرعت گفت

 پدرتون بهتون نگفتن چی کار کنین؟-
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نوش با حالتی معذب از جایش بلند شد و با گام هایفر  

 نامتعادل

به سمت اِبی رفت. مانع صحبت کردن اِبی شد و او را از 

 جمع

 دور کرد. با دور شدن اِبی نفسی عمیق کشیدم. می دانستم

 چاره

ی کار رفتن من و کیارش از مهمانی نیست... باید مطمئن 

 می

مهمانی را ترک میشدیم اِبی از آن جمع دور شده و بعد   

 .کردیم



خدا را شکر کردم که مادر کیارش نتوانست به موقع با ما 

 تماس

 بگیرد و مانع آمدنمان شود. ممکن بود به این ترتیب اِبی از

 غیبت

 .مان استفاده و راحت تر اسرار کیارش را فاش کند

 پدر کیارش به سمت دیگر سالن رفت تا با سایر مهمان ها

 صحبت

می رسید مادر کیارش نمی خواهد همسرش راکند. به نظر   
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همراهی کند و من را در جمع تنها بگذارد. با بیچارگی 

 نگاهی

 به

تراس کردم... با تمام وجود دلم می خواست خودم را به آن 

 جا

 برسانم و بفهمم ماجرا بین پدر فرنوش و کیارش چطور پیش

 می

ی مضطرب مادر کیارش را زیر نظر گرفتم... رود. با حالت

 سرگرم

 صحبت با یکی از مهمان ها شده بود. منتظر ماندم تا صحبت

بین شان گل بیندازد و سرگرم شوند تا بتوانم فاصله بگیرم. 

 در



 :اولین فرصت گفتم

 . ...من ببینم کیارش چیزی احتیاج نداشته باشه-

ارد نگاهم را درو وقتی متوجه شدم مادر کیارش مخالفتی ند  

سالن چرخاندم. اِبی و فرنوش را نمی دیدم... قدم زنان به 

 سمت

تراس رفتم. در را بالفاصله پشت سرم بستم. پدر فرنوش 

 حاال

جای دخترش را روی آن صندلی گرفته بود. کراواتش را به 

 کلی
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ه اش می فشردباز کرده بود و دستش را به قفسه ی سین . 

 صدایش

 :وحشت زده به نظر می رسید

 دیگه هیچ کاریش نمی شه کرد... فراموشش کن! گیرم ...-

 !انداخته

 کیارش باالی سرش ایستاده، دستش را روی دسته ی صندلی

 :عمود کرده و به سمتش خم شده بود. با لحنی قاطع گفت

 !درستش می کنیم-

هایی گشاد شده پدر فرنوش خودش را جلو کشید و با چشم  

 :گفت

 مشخصه که چرا این پسره رو فرستاده. از دست من کاری-



 برنمی

 . ...یاد. خودت باید یه کاری کنی قبل از اینکه

 .و ناگهان چشمش به من افتاد و دهانش را بست
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 کیارش بالفاصله به سمت در تراس چرخید و چون من را دید

 رو

پدر فرنوش گفت به : 

 !چیزی نیست. شراره مطمئنه-

اما حرفشان را ادامه ندادند. کیارش کمرش را صاف و 

 کراواتش

 :را مرتب کرد. رو به من گفت

برنگشت توی جمع و دوباره شروع نکرد به حرف زدن -

 !که؟

چرا اتفاقا برگشت. نذاشتن حرف بزنه و فکر می کنم -

 فرنوش

 !راهیش کرد که بره

ش آهی کشید و سرش را به دستش تکیه داد. کیارشپدر فرنو  

یک بار دیگر به سمتش چرخید. اشاره ای به فضای تراس 

 کرد

 و

 :گفت



 این مسئله چیزی نیست که بشه این جا و تو این لحظه حلش-
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 .کرد... با هم صحبت می کنیم

صدایی ضعیف گفت پدر فرنوش تقریبا ناله ای سر داد و با : 

همه چیز داره از هم می پاشه... این پسره از یه طرف... -

 اون

 یکی

از طرف دیگه. اون شروع کنه به حرف زدن دیگه معلوم 

 نیست

 .چی می شه

 کیارش با لحنی محکم درست همان جمله ای را تحویلش داد

 :که به دخترش گفته بودم

- و جور کنیراه برگشتی وجود نداره... باید خودتو جمع  ! 

 و به سمت من آمد. در تراس

را باز کرد و منتظر ماند تا جلوتر از او وارد سالن شوم. من 

 که

 می

 دانستم با آن جا ماندن چیزی دستگیرم نمی شود مطیعانه از

 :تراس بیرون زدم. کیارش ارام گفت

 پدر و مادرم که به چیزی مشکوک نشده بودن؟-
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 !پوزخندی زدم و با خودم فکر کردم چه قدر دلش خوش است

 ...بابات که خیلی عصبانی شده بود. مادرت مشکوک شده-

 گفتم

 به خاطر این بوده که یه سری کالس رفتی و از این چیزها

 بیشتر

 از بقیه سردرمی یاری اما به این معنی نیست که دیگه جای

 شک

ته کیارش! این دفعه از تیرو تردید براشون نمونده. کار خود  

 . ...خوردن، شکستن دست و چاقو خوردن که بدتر نیست

 اما کامال به حرف خودم اعتماد نداشتم. می دانستم وقتی شمار

 اتفاقات عجیبی که برای کیارش می افتاد زیاد شود حساسیت

 هم بیشتر می شود... و شاید آن وقت یک جمله ی ساده می

هیچکس فکرش را هم نمی کرد توانست کاری را کند که . 

 کیارش

 :زیرلب گفت
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 !گندش بزنن-

 .و به یکی از مهمان ها که از کنارمان می گذشت لبخندی زد

 :آهسته گفت

 !از خجالتش درمی یام! به موقعش-

مادرش از آن طرف سالن اشاره کرد که همه چیز مرتب 



 است و

نان با حرکت سر جواب مثبت داد. درکیارش هم خنده ک  

 همین

موقع گوشی موبایلش زنگ زد. با دیدن اسمی که روی 

 صفحه

 :افتاد اخمی کرد و گفت

 شوخیش گرفته؟-

و تماس را جواب داد. با نگرانی زیر نظرش گرفتم. 

 صورتش توی

هم بود و حرفی نمی زد... به جمالت کوتاه مخاطبش گوش 

 داد

قطع کرد. با خودم فکر کردم  و بی هیچ حرفی تماس را

 امکان

دارد این تماس ارتباطی با برنامه ی بعد از مهمانی داشته 

 باشد

 :یا نه. با نگاهی سریع سالن را از نظر گذراند و آهسته گفت
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فرنوش می گه اِبی نمی ره مگه این که با من حرف بزنه... -

 باید

ب این پسره چیهببینم حرف حسا . 

اصال عجیب نبود... به نظر می رسید فرنوش روی این 



 ارتباط

 چندان کنترل نداشته باشد. با نگرانی به اطرافم اشاره کردم و

 :گفتم

 اینجا؟ واقعا ایده ی خوبیه؟ به نظر نمی یاد تصمیم داشته-

 باشه

جلوی دهنش رو بگیره و به اندازه ی کافی هم اینجا توی 

 چشم

 .هستیم

 سری به نشانه ی تاسف تکان داد. می دانستم ماندن اِبی برای

 ما

 یک انتخاب نبود. فعال او بود که با اطالعاتی که از کیارش

 داشت

در موضع قدرت بود... او بود که انگار دیگر چیزی برای 

 از دست
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باید به دادن نداشت. می دانستم کیارش چاره ای ندارد و  

 دیدنش

 :برود پس با لحنی قاطع گفتم

 !منم می یام-

با شک و تردید نگاهم کرد. مهلت مخالفت کردن ندادم و 

 :گفتم



 چیزی وجود داره که من نباید بدونم؟-

خیلی نمی گذشت از زمانی که گفته بود چیزی وجود ندارد 

 که

 من ندانم و با خودم فکر کرده بودم پس الناز چی؟ حاال حتی

گاهش هم نشان می داد که قطعا چیزهایی وجود دارد، امان  

 :مخالفت نکرد و گفت

 !بریم-

****** 

لبه های پالتو را بهم نزدیک تر کردم و پشت سر کیارش 

 وارد

 پارکینگ رو باز ویال شدم. از بین ردیف ماشین ها چشمم به

سانتافه ی سفید رنگ فرنوش افتاد. فرنوش روی صندلی 

 راننده
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 نشسته و در ماشین را باز گذاشته بود. اِبی با حالتی متفکر به

 ماشین تکیه داده و نگاهش را به زمین دوخته بود. کیارش

 دست

هایش را از زیر کتش رد و در جیب شلوارش فرو کرد. با 

 لحنی

 :سرد گفت

- یخیلی خوشحال شدم که از زندان دراومدی و تصمیم گرفت  



سر و سامونی به زندگیت بدی... یادم رفته بود تخصص 

 اصلیت

 دوست شدن با دخترهای پولداره که هر وقت الزم شد ازشون

 .پول یا ماشین قرض بگیری

 سر اِبی باال آمد و نگاهش را به کیارش داد. فرنوش روی

 صندلی

 به سمت ما چرخید و محتاطانه نگاه مان کرد. کیارش ادامه

 :داد

- این جا می خوای صحبت کنی؟ نمی خوای برگردیممطمئنی   

توی سالن که مثل صد و یه نفر آدم بزدل دیگه بتونی از 

 اخالق
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 خوبم جلوی پدر و مادرم سوء استفاده کنی و کارت رو پیش

 ببری؟

اِبی که انگار نقاب آن پسر پرانرژی و خندان را کنار گذاشته 

 بود

جدیت گفت با : 

آدمایی که بلدن حرف رو کجا بزنن که بیشتر اثر کنه بزدل -

 و

 سوء استفاده چی نیستن... تو آدم بدبختی هستی که مجبوری

 زندگیت رو حتی از پدر و مادرت مخفی کنی. یه دلیل خوب



 بهم

بده که چرا باید جلوی دهنمو بگیرم؟ چرا نباید بابات رو 

 همین

کشم توی حیاط و همه چیز رو کفاالن برای یه کار فوری ب  

 دستش نذارم؟ مگه شغل جدیدت مربوط به اطالعات نیست؟

چی گیرم می یاد که دهنم رو بسته نگه دارم و این اطالعات 

 رو

 فاش نکنم؟

 :کیارش دستش را مشت کرد و با لحنی معنی دار گفت

 ...شاید بتونیم در موردش یه معامله ی درست و حسابی کنیم-
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ه با تاریکی رقصند   

 مطمئنا بهتر از اینه که مفت در اختیار بقیه بذاریش. می تونی

 با

 ...دستاوردی که از شغل االنت داری معامله اش کنی، اما نه

 مدت

 ها پیش توی اون رینگ فهمیدم اون چیزی که امثال تو ازش

 لذت می برن خود خشونته... نه اون چیزی که در ازاش به

 دست

یارن. این خیلی سخته که به آدمای دیگه حالی کنیمی   

 خشونت

طلبی با عطش مبارزه فرق داره... برای همین اون شغل 



 برای

 امثال من وجه ی خوبی نداشت... به سرعت توی ذهنشون با

 .امثال تو یکی می شدم

 :اِبی خنده ای عصبی سر داد و گفت

 امثال تو؟ منظورت چیه؟-

عد دست چپش قفل و چشم هایشانگشت هایش را به دور سا  
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 :را تنگ کرد. تکیه اش را از ماشین برداشت و گفت

 منظورت کساییه که یه دستشون علیله اما این قدر مغرورن-

 که

 فکر می کنن حریف کسی مثل من می شن؟ نگو که هوس

نیدست به یقه شدن با من به سرت زده! خودت خوب می دو  

که حریف من نمی شی... مبارزه ی من و تو با دو تا دست 

 سالم

 هم قابل پیش بینی از آب درنمی اومد... چه برسه به االن که

 !علیلی و عددی به حساب نمی یای

 :خنده کنان دست هایش را باال برد و ادامه داد

اما شانس تو، همون اوایل که تو مدرسه با پسرها دست به -

 یقه

ام یادم داد با آدم های علیل و بچه مچه هایی کهمی شدم باب  

 در



 حدم نیستن درگیر نشم. مبارزه با تو در شأن من نیست... پس

 یه لطفی کن و یه امشب دهنتو ببند که مجبور نشم ببندمش

 :اما کیارش لبخندی کمرنگ زد و گفت
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- زدورهایی مثل تو هم شأن باید منو ببخشی... نمی دونستم م

 و

 منزلت خاصی دارن. مگه شغل تو این نبود که به خاطر یه

 مشت

 چک و سفته هر غلطی که می گن براشون بکنی؟ تمام

 کارهایی

که براشون کردی شرافتمندانه بوده؟ مثال... بذار ببینم! 

 شکوندن

 . ...کمر هارتمن

 صدای خش خش کشیده شدن پاهای اِبی روی سنگ فرش

کینگ نشان می داد که در یک لحظه به سرش زد که بهپار  

 سمت

 کیارش یورش ببرد، اما خودش را به موقع کنترل و دست

 هایش

را مشت کرد. با نگرانی نگاهی به کیارش انداختم اما چشم 

 از

 اِبی



نمی گرفت. با بیچارگی نگاهی به دور و برم کردم. واقعا اگر 

 به

ی کرد چه اتفاقی می سر اِبی می زد و به کیارش حمله م

 افتاد؟
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 وحشت زده با خودم فکر کردم نکند این چیزی ست که

 کیارش

 می خواهد؟ این نقشه ای ست که دارد؟

اِبی نگاهی تهدیدآمیز به کیارش انداخت. رگ روی پیشانی 

 اش

برجسته شده و صورتش دیگر کوچکترین نشانی از 

 خونسردی و

رخوشی یک ساعت پیشش نداشت. از بین دندان هایی کهس  

 بهم

 :می سابید غرید

 . ...تو هیچی از من نمی دونی-

 کیارش سعی کرد خودش را بی تفاوت نشان بدهد. به یکی از

ماشین ها تکان داد و نگاهش را از اِبی گرفت. فرنوش اما 

 ناخن

هایش را می جوید و در سکوت نگاه مضطربش را از اِبی 

 می



گرفت و به کیارش می داد. یک بار دیگر لبه های پالتو را 

 بهم

 نزدیک کردم. جلوتر رفتم
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به سرم زده بود از ادامه ی این مکالمه منصرفش کنم... اگر 

 قرار

 .بود فقط بهم توهین کنند آمدنمان به آن جا اشتباه بود

نتوانست خودش را آرام کند. اِبی نفسی عمیق کشید. انگار 

 عین

 فنر از جا پرید و چند قدم به سمت مان آمد. کیارش اما از

 جایش تکان نخورد. اِبی با عصبانیت با انگشتش

 :اشاره ای به کیارش زد و گفت

تویی که با بنزی که بابای عزیزت برات خریده بود می -

 اومدی

کهتوی اون خراب شده چی می فهمی؟ خیلی زحمت کشیدی   

سعی کردی با رفاهی که توش بزرگ شدی آدم شریفی 

 !بمونی

 خسته نباشی قهرمان! دوست دارم بدونم اگه توی این خانواده

 به

دنیا نیومده بودی، اگه جای من بودی و توی اوج جوونی 

 بابات



 رو جلوی چشم در و همسایه دستبند می زدن و می بردن چی

ی شدن بابات کار می کردی؟ اگه نامزدت به خاطر زندان

 ترکت

 می کرد چی کار می کردی؟ آدمایی مثل تو هیچ وقت توی
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 ...کابوس هاشون هم چیزهایی که من تجربه کردم رو ندیدن

 اون

 وقتی که تو خوشی زیر دلت زده بود و به خاطر هیجان و

 عطش

شین مبارزه می رفتی توی اون رینگ من مجبور بودم ما

 هامون

 رو بفروشم... و بعد دوچرخه ی خواهرم رو... و بعدها حتی

 فرشی

که توی اتاق زیر پامون بود. تو هیچ وقت توی اون شرایط 

 قرار

 نگرفتی و مجبور نشدی با دو قرون حقوقت خواهرت رو

 بفرستی

دانشگاه و یه فکری به خاطر وضعیت بابات کنی. اون موقع 

 که

برامون نمونده بود... بابام تو اومدن سراغم دیگه هیچی 

 زندان



 اقدام به خودکشی کرده بود و خواهرم می خواست ترک

 تحصیل

 کنه... آره! من آدم اونا شدم... بدبختی هامون رو باهاشون

 معامله
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 .کردم چون هیچ راه دیگه ای نداشتم

 :صدایش در گلو شکست

- انگار وقتی کارم به جای باریک رسیدیه جوری حرف نزن   

 ...شرافت اولین چیزی بود که دو دستی تقدیمش کردم! نه

 شرافت آخرین چیزی بود که برام مونده بود و دیگه چاره ای

 جز

 .معامله کردنش نداشتم

 .دستش را دور گلویش حلقه کرد

 به جاش یه قالده دور گردنم بستن... افسار زندگیم دستشون-

این سال ها کینه ی اینو به دل داشتی که از زندگیبود. تمام   

 که می خواستی محرومت کردن... بذارش کنار منی که تمام

 زندگیم دستشون بود و به هر کاری که می خواستن وادارم

کردن... که هر وقت گفتن بخورم زمین، هر وقت گفتن 

 ...ببازم

 هر وقت گفتن ببرم! هر وقت گفتن کتک بخورم و آسیب

مببین ... 
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 .هر وقت امر کردن با چنگ و دندون برای بُرد مبارزه کنم

 کیارش سرانگشت هایش را به پلک های بسته اش فشرد و

 :گفت

 اِبی تو واقعا احمقی! مشکلت اینه که باید توی رینگ می-

 باختی؟

باختن و زمین خوردن برای تو چه چیزی جز شکستن 

 غرورت

داشت؟ مسلما غرورت رو قبل از شرافتت با پذیرفتن اون 

 کار

 کنار

 گذاشتی. برای مایی که توی اون رینگ بودیم باختن یه گزینه

 !نبود

 اِبی گامی نامتعادل به سمت عقب برداشت. یک بار دیگر آن

 خنده

ی عصبی اش را سر داد. وقت حرف زدن صدایش می 

 :لرزید

- گفتن باید ببازی... باختن درنه... مشکل وقتی نبود که می   

 مقابل کارهایی که کردم و روحت هم ازشون خبر نداره هیچ

 !بود
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مشکل اون وقتی بود که بهم گفتن باید ببری... اونم توی 

 مبارزه

با هارتمن... اون هیوالی آلمانی... اون بهترین مبارزی بود 

 که

نگ گذاشتپاش رو توی اون ری ... . 

 :نگاهی تحقیرآمیز حواله ی کیارش کرد و ادامه داد

 می دونم تو و اطرافیانت همیشه این توهم رو داشتین که تو-

بهترین مبارز این رینگ بودی... یه برتری ناعادالنه! وضع 

 مالیت

 از همه بهتر بود و بهترین مربی ها رو داشتی! حسام، مربی

ها رو از بر بود... توی  اصلیت، زیر و بم این مبارزه

 بهترین

 امکانات

و با سطح باالترین رژیم غذایی برای مبارزه ها آماده می 

 .شدی

تکنیکی تر و با ذهن آزادتر بودی چون سرنوشت و زندگیت 

 به

 این مبارزه ها بند نبود! مثل ما نبودی که وقتی می رفتیم توی

د می رینگ می دونستیم اگه ببازیم تمام زندگی مون به با

 ...ره

 اون هارتمن که از توام بدتر بود! تمام این سال ها همه پیش-



خودشون زمزمه می کردن که اِبی قهرمان آخرین دور 

 مبارزات
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 بود اما می دونی حقیقت چیه؟ حقیقتش رو فقط خودم درک

آلمانیکردم، خودم با تمام وجود می دونستم که اون پسره ی   

 از من خیلی بهتر بود. حریفش نمی شدم... اما از طرف دیگه

 هیچ

 کدوم از تماشاچی ها خوششون نمی اومد که یه خارجی برنده

 مسابقه بشه! غرور ملی شون خدشه دار می شد... اما اگه یه

 ایرانی

 می تونست هیوالیی مثل اون رو شکست بده تا مدت ها

با شروع دور جدیدش با مدهوش این مسابقه ها می موندن و  

 انگیزه ی بیشتری می اومدن. پس بهم گفتن که به هر قیمتی

 شده باید مسابقه ی آخر رو ببرم... می دونی بهم چی پیشنهاد

کردن؟ این که اگه موفق شم بدهی بابام صاف و خودم آزاد 

 می

 .شم

دستی به صورتش کشید و رویش را برگرداند. بی اختیار 

 سرم را

ختم. انگار هیچ کدام مان در آن جمع قدرت شکستنپایین اندا  
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سکوت و به زبان آوردن کالمی نداشتیم. عاقبت اِبی باری 

 دیگر

 :به حرف آمد و آهسته گفت

 بهشون گفتم شدنی نیست... که از پسش برنمی یام... گفتن-

 که

ه ای! بایدهیچکس دیگه ای نمی تونه، تو بهترین گزین  

 شکستش

بدی... اگه نه تماشاچی ها ناامید می شن و تعدادشون برای 

 دور

بعدی کم می شه. اون فرنام کثافت گفت که نگران نباش... 

 داور

 !که با ماست

 زیرچشمی نگاهی به فرنوش کردم. انگار یک لحظه خشک

 ...شد

با خودم فکر کردم شاید حرف اِبی را نشنید یا متوجه نشد... 

 اما

 طولی نکشید که از ماشین پیاده شد. دستش را به در ماشین

 بند

کرد و بی اختیار گامی به سمت اِبی برداشت. در دل دعا 

 کردم

2193 

  رقصنده با تاریکی 



 دیگر اسم فرنام وسط کشیده نشود تا فرنوش با شنیدن این

 اسم

 در جهنمی که ذهنش به پا می کرد دست و پا بزند... ابی

 ادامه

 :داد

 گفت تماشاچی ها هم دلشون می خواد تو برنده شی و اگه-

 خطا

 هم کردی مهم نیست، فقط طوری نباشه که کسایی که ضدت

 شرط بستن بفهمن و مدعی شن... برو و به هر قیمتی که شده

شکستش بده... با هر ضربه ای که شده... با هر فنی که 

 ...شده

سانیش هیچ مهم نیست... خطا و بی خطا... انسانی و غیران

 فقط

 !نفهمن چی کار کردی

 اِبی گامی به سمت کیارش برداشت. دست هایش را به یقه ی

 .پیراهنش بند کرد و خم شد. چشم هایش برق می زد

 می فهمی داشتن چی بهم پیشنهاد می کردن؟ داشتن این-

قالده رو از دور گردنم باز می کردن... داشتن آزادم می 

 !کردن
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 :کیارش سری تکان داد و آهسته گفت



 و آخرین تکنیکت هم همون طوری بود که بهت پیشنهاد-

کردن... غیرانسانی! امکان نداره یه مبارز همچین کاری کنه 

 و

 .ندونه که ممکنه کمر حریفش خورد شه

 .اِبی که انگار فشار عصبی امانش نمی داد کمرش را خم کرد

ت هایش را روی زانوهایش گذاشت و نفسی عمیق و دس

 صدادار

 :کشید. کیارش اما با آن لحن آرامش ادامه داد

از کمر به پایین فلجه... چون تو می خواستی اون قالده رو -

 از

 دور گردنت باز کنی... به هر قیمتی که شده... انسانی یا

 . ...غیرانسانی

س زنان گفتاِبی در همان حال سری تکان داد. نفس نف : 

 اینم شانس ماست! این همه آدم می رن تو کما و بعد می-

 ...میرن

 تو دستت می شکنه و دیگه مثل روز اول نمی شه... هیچ

 معجزه
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 ای اتفاق نمی افته... اما این هارتمن رو می بینی؟ صاف این

 پسره

اومد. چرا نمرد؟ واقعای سگ جون آلمانی باید از کما درمی   



 چرا

 نمرد؟

و نفسی صدادار و عمیق کشید. به زحمت کمرش را صاف 

 کرد

 و

 رویش را برگرداند. با خودم فکر کردم با برنده شدن اِبی و

 آسیب

 جدی آن مرد تماشاچی ها طبق پیشبینی مدهوش

 شدند یا نه؟ می دانستم نتیجه ای که با دست خودشان رقم

 زدند

ه نفع شان تمام نشد. باالخره یک جایی در انتها هیچ ب

 مسابقات

 طراحی شده یشان کار دستشان داد. تمام تشکیالتشان از هم

 . ...پاشید و فرنام فراری شد

 :کیارش با جدیت گفت
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وقت زیادی برات نمونده... می دونی ماجرا عوض شده. -

 هیچ

به حرف بیاد و برای عالم و آدم  بعید نیست که دیر یا زود

 بگه

 . ...که چه بالیی سرش اومده



 اِبی کف دست هایش را به چشم هایش فشرد. کیارش ادامه

 :داد

 چک و سفته ای باقی نمونده و دیگه قالده ای دور گردنت-

 .نیست... اما هنوز برای اونا کار می کنی

 :اِبی سرش را پایین انداخت و با صدایی خشدار گفت

 فقط می خوام بدونم خواهرم کجاست. اگه قراره دوباره توی-

 دردسر بیفتم یا زندانی شم با این فرصتی که دارم تنها کاریه

 که

 .می خوام انجامش بدم

 به سمت مان چرخید و یک بار دیگر آن نگاه تهدیدآمیزش را

 به

 .کیارش دوخت

2197 

  رقصنده با تاریکی 

- دنش با تو بی ارتباط نیستو می دونم ناپدید ش ! 

 :کیارش آهسته خندید و گفت

می خوای ازشون استفاده کنی تا خواهرت رو پیدا کنی؟ -

 فکر

 نمی کنم تو این شرایط به نفع خواهرت باشه که دست اونا

 بهش

 برسه! حتما پیش خودت حساب کردی دشمِن دشمنت

 دوستته



زندان، اما عجیبه که فکر کنی آدمایی که پدرت رو انداختن  

 ازت

سوء استفاده کردن و در آخر اون طور به خاطر پیگیری 

 های

 .خواهرت ضرر کردن دوستت به حساب می یان

 اِبی نفسی عمیق کشید. به سمت فرنوش رفت و در همان حال

 :گفت

 .قرار نیست دستشون به خواهر من برسه-

 .کیارش تکیه اش را از ماشین پشت سرش برداشت
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 اگه می خوای دستشون به خواهرت نرسه تنها یه کار باید -

بکنی... اونم این که سر راه من قرار نگیری و دردسر 

 درست

 !نکنی

اِبی با نگاهی دقیق کیارش را زیر نظر گرفت. به فرنوش که 

 در

 :بهش چیزی گفت توجهی نشان نداد و گفت

- دوستانه ای داشتی می گن یه زمانی با خواهرم ارتباط . 

 احتماال دوستی تون از اون مصاحبه شکل گرفته بود اما بعید

 می

 دونم حقیقت داشته باشه... تو خیر و صالح خواهرم رو نمی



 خوای. اونا می خوان ازش استفاده کنن که دهن هارتمن بسته

 بمونه و تو می خوای ازش استفاده کنی که ساکت نمونه،

 حرفش

انتقامت رو ازشون بگیری... اما من  رو بزنه و باعث شه

 فقط می

خوام خواهرم رو از این ماجرا بیرون بکشم... ببرمش جایی 

 که

 !دست هیچ کدومتون بهش نرسه
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 دستم را بی اختیار دور گلویم حلقه کردم. با چشم های گشاد

ه برگشت ازشده به کیارش نگاه کردم. از ذهنم گذشت در را  

 !مهمانی کیارش باید خیلی چیزها را توضیح بدهد

 اما کیارش با همان حالت بی تفاوتش خندید و به سادگی

 :گفت

 . ...نه... ماجرا این نیست-

 :اِبی با جدیت گفت

 من خیلی سفت و سخت تر از اون چیزی که فکرش رو می-

هکنی پیگیر این قضیه ام! تو هم حریف من نمی شی! از این ب  

 بعد هر اطالعاتی که در مورد خواهرم بخوام در اختیارم می

 !ذاری

 اگه نه یه بخشی از گذشته ات همون طوری که دیدی جلوی



 پدر

و مادر و آشناهات رو می شه! می خواستی با من معامله 

 کنی؟

 !این چیزیه که در ازای بستن دهنم می خوام
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ی کرد... چشم هایش درخشش غریبی داشت. باکیارش مکث  

 قدم

 های کوتاه به سمت اِبی رفت. سینه به سینه اش ایستاد. اِبی

 مجبور شد کمی سرش را بلند کند تا بتواند با او چشم تو چشم

 شود. کیارش با چنان لحن سرد و برنده ای شروع به صحبت

 کرد

 :که هرگز نشنیده بودم

- کنی و چیزی در مورد گذشته ی دفعه ی دیگه که دهنتو باز  

من بگی می دمت دست بچه ها... که ببرنت توی همون 

 زمینی

 که مثل سگ دنبال اوامرشون می دویدی... می دم دستت رو

 دقیقا همون طوری بشکنن که دست من شکست! و بعد که هر

 دومون علیل و با هم برابر شدیم می بینیم که کی حریف اون

 !یکی می شه

خون در رگ هایم یخ زد... فکر نمی کردم  احساس کردم

 هیچ
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وقت کسی را با آن چه سرآغاز زیر و رو شدن زندگی 

 خودش

 بود

 تهدید کند... فکر نمی کردم قادر باشد چنین فاجعه ای را

 عملی

کند. انگار پیش از این هرگز این رویش را ندیده بودم... یا 

 اگر

 هم

ده بودم به مرور فراموش کرده بودم که می توانست خشندی  

 باشد، دست به کارهای وحشتناک بزند و به دیگران آسیب

 برساند... برای چند ثانیه شد آن کیارش شمسی که مایل بودم

 .فاصله ام را ازش حفظ کنم

 دعا کردم اِبی ادامه ندهد، هم جوابی نکند... حتی بی اختیار

 گامی

اشتم تا اگر الزم شد مانع ادامه پیدا کردنبه سمت شان برد  

 این

بحث شوم. اِبی به نشانه ی ناباوری پوزخندی به کیارش زد 

 و

 :آهسته گفت
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 !بعید می دونم کیارش... تو آدم این کارها نیستی-



 :کیارش با گام های بلند از اِبی دور شد و گفت

- یمی تونی امتحان کن ! 

 و ناگهان متوقف شد. به سمت اِبی چرخید و با لحنی

 تمسخرآمیز

 :گفت

 می خوای تا گرمی خودم پدرمو صدا کنم تا حرفاتو کامل-

 !بزنی؟

به محض اینکه اِبی دهانش را باز کرد فرنوش با عصبانیت 

 :گفت

 !بس کن دیگه-

و به من اشاره کرد که جلوی حرف زدن کیارش را بگیرم. 

 آهی

ه سمت کیارش رفتم. الزم نشد برای آرام کردنشکشیدم و ب  

 چیزی بگویم. ، نگاهش را دزدید
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 و به سمت ویال برگشتیم. از پشت سرم شنیدم که فرنوش به

 اِبی

 :گفت

بذار برات آژانس بگیرم... به اندازه ی کافی امشب شلوغ -

 کاری

 .کردی



ه متوقف شد. دستش رویکیارش پشت در ورودی خان  

 دستگیره

 .ی در بود اما سرش را پایین انداخته و نفس عمیق می کشید

 به

 نظر می رسید سخت در تالش است تا به آن قالب خونسرد و

 بی

 تفاوت همیشگی اش برگردد. وقتی باالخره توانست به خودش

 مسلط شود در را برایم باز کرد و چشم تو چشم شدیم. پیش از

نشی نشان بدهم با جدیت گفتآن که واک : 

 .االن نه..!. االن نمی خوام در موردش صحبت کنم-
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 می دانستم دو موضوع آسیب دیدگی دستش و پدر و مادرش

خط قرمزش بودند و اِبی آن شب با استفاده از هر دو 

 موضوع

ت بیبهش حمله کرده بود. حدس می زدم علی رغم آن حال  

تفاوتی که بهش تظاهر می کرد حسابی اعصابش را بهم 

 ریخته

 باشد و آن قدر بی مالحظه نبودم که همان جا بحث را پیش

 بکشم. فقط پلک هایم را به نشانه ی درک کردن بهم فشردم و

 .در سکوت به مهمانی برگشتم

روی یکی از مبل ها نشستم. صحبت های کوتاهی را با 



 مهمان

دم، سواالت مادر کیارش را در مورد خانواده ها آغاز می کر

 ام

جواب می دادم و نگاهم هر از گاهی به سمت فرنوش که 

 سمت

 دیگر سالن نشسته بود می چرخید. چشم تو چشم می شدیم،

 برای ثانیه ای به هم خیره می ماندیم و بعد نگاه از هم می

گرفتیم. به نظر می رسید با زبان بی زبانی می خواست 

 حرفی

زند، اشاره ای کند اما هرچه که بود می دانستم نباید آن جاب  

 .مطرح شود
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بی صبرانه منتظر بودم که از آن مهمانی بیرون بزنم و بتوانم 

 به

افکارم سر و سامانی بدهم... احتیاج داشتم تمام اطالعاتی که 

 به

بتوانم از کل ماجرا  دست آورده بودم را کنار هم بگذارم و

 سر

 دربیاورم اما به ماندن در آن مهمانی و تحمل کردن محکوم

 شده

بودم. تا مادر کیارش مکثی کرد با خودم فکر کردم فرنام 



 اولین

 باری که با هم قرار گذاشتیم گفته بود که مسابقات با آسیب

دیدن یک مبارز خارجی برچیده شد... و بعد باری دیگر 

 سعی

 می

اسم را به مادر کیارش بدهم... به دهانش خیره میکردم حو  

 ماندم

و بعد... به خاطر آوردم که فرنام گفته بود وقتی مبارز 

 ایرانی در

 رینگ آسیب می دید کک هیچکس نمی گزید ولی پای

 خارجی

ها که به این قضیه باز شد ماجرا از این رو به آن رو شد. 

 لب

 هایم
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 را بهم فشردم و با خودم فکر کردم عجب نامردی ست! طبق

 آن چیزی که اِبی تعریف کرد او بود که تشویقش کرده بود به

 هر

 ترتیبی که شده آن مبارز را شکست بدهد... چه خطا باشد چه

نباشد... تا تماشاچی ها را راضی نگه دارد... و بعد که به 

 دردسر



که فرار کرد افتاده بودند اولین نفری بود . 

 چه فیلمی برایم بازی کرده بود... چه چهره ی متاثری به

 خودش

گرفته بود! دلش برای کی سوخته بود؟ کیارش؟ مبارزی 

 ایرانی

 که دستش را شکسته بودند یا هارتمن؟ مبارز خارجی که

 ناجوانمردانه شکستش دادند؟ او دلش برای هیچکس نمی

فرنوش کردم... فرنام سوخت... یک بار دیگر نیم نگاهی به 

 به

 زندگی خاله ی خودش هم رحم نمی کرد... اگر نفعش ایجاب

 .می کرد که علیه آن ها فعالیت کند تردید نمی کرد

 کیارش که باالخره به خودش مسلط شده بود فاصله گرفت تا
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ی خالیبرای پذیرایی از من چیزی پیدا کند. بالفاصله صندل  

 اش

 توسط فرنوش پر شد. مادر کیارش محتاطانه به فرنوش نگاه

 .کرد

هنوز خط فکری خودش را دنبال می کرد و این تصور را 

 داشت

 که فرنوش و مادرش به من بابت آشنایی ام با کیارش توهین

خواهند کرد. فرنوش که با حالتی مضطرب دسته ی صندلی 



 را

 :می فشرد گفت

- اهات صحبت کنم؟می شه چند دقیقه ب  

 با خودم فکر کردم جمله ای اشتباهی به زبان آورد. بالفاصله

 مادر

 کیارش سر جایش جا به جا شد. سرم را به سمت فرنوش

چرخاندم. ابروهایم را روی پیشانی باال انداختم و با حرکت 

 سر

اشاره ای ظریف به سمت مادر کیارش زدم. فرنوش 

 بالفاصله

صندلی عقب کشید و رو به  متوجه شد... خودش را روی

 مادر

2208 

  رقصنده با تاریکی 

 :کیارش گفت

 می دونستین من و شراره هم دانشگاهی هستیم؟ البته رشته-

 .مون فرق می کنه

 :مادر کیارش سری تکان داد و کوتاه گفت

 .بله... در جریانم-

فرنوش که با حضور مادر کیارش معذب شده بود نگاهش را 

 دور

ا دور سالن چرخاند. مکثی کرد و یک بار دیگر به سمتمت  



 .چرخید

 سعی کرد لحنش هول زدگی و استرسش را بروز ندهد... که

 :چندان هم موفق نبود

 یه چند تا سوال دارم ازت... من سال اولم و خیلی اطالعات-

 . ...ندارم. به هر حال تو بیشتر در جریان ارشدی

و نگاهی معنی دار بهم  یک تای ابرویش را باال انداخت

 ...کرد

 متوجه شدم اصال قصد ندارد دهانش را بسته نگه دارد و باید
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 کلمات کلیدی را در صحبت هایش با منظور اصلی اش

 جایگزین

 :کنم. ادامه داد

هنوز نمی دونم چی به چیه... و راستش... نمی دونم از کی -

 می

 .تونم بپرسم

 :لبخندی پلیدانه روی لبم نشست و گفتم

 البته یه جوریه که خودت به مرور متوجه می شی چی به-

 .چیه

 . ...فقط باید حواست جمع باشه و

 :وسط حرفم پرید و با لحنی کمابیش عصبی گفت

 .خب اگه وقتی فهمیدم که کار از کار گذشته که فایده نداره-



یقا چه خبرهخیلی راحت تره اگه یه نفر بهم بگه دق ! 

وقتی حرف کسی رو "نمی دانستم چطور می توانم بگویم 

 باور

 .پس مکثی کردم ."نمی کنی چه فایده ای داره گفتنش؟

 چشمم
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 به کیارش افتاد که با یک سینی چوبی کوچک به سمت مان

 می

آمد... فنجانی چای و یک کاپ کیک از روی سینی چشمک 

 می

 :زد. رو به فرنوش گفتم

 .آره خب... حاال می تونیم بعدا در موردش صحبت کنیم-

 شماره

 . ...ام رو که داری

فرنوش سری به نشانه ی جواب مثبت تکان داد، اما اصال 

 قصد

 .نداشتم خودم جواب سوال های او را بدهم

 یک ساعت بعد طبق برنامه ای که کیارش ریخته بود

 خداحافظی

سمت ماشین رفتیم. نمی دانستم بعد از ماجراهای کردیم و به  

 .آن شب کیارش هنوز هم قصد داشت من را جایی ببرد یا نه



وقتی ماشین را از پارکینگ خارج می کرد نگاهم را به 

 صورتش

دوختم. با خودم فکر کردم سوالی بپرسم و بعد از لحن 

 کیارش
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م آن چه را که در سر دارم مطرح کنم یا نه... بفهمم می توان

 اما

 :کیارش پایش را روی گاز گذاشت، نفسی عمیق کشید و گفت

 دلم نمی خواست این صحبت ها امشب مطرح شه. دلم می-

 خواست می شد با هم یه مهمونی بی دردسر بریم که با پدر و

 .مادرمم بیشتر آشنا شی و بتونیم یه کم خوش بگذرونیم

اال انداختم و گفتمشانه ب : 

 چاره ای نداشتیم. مهمونی رو باید می اومدیم و بحث ها هم-

پیش اومد... دلم می خواد بگم ما دخالتی نداشتیم اما... فکر 

 می

 .کنم در مورد صحبت های اِبی دقیقا حرفم صدق نمی کنه

 .اخمی کرد و برای چند لحظه نگاهش را از خیابان گرفت

 منظورت چیه؟-

رخاندم و نگاهم را به سمتی دیگر دادم... چرا که سرم به چ

 اصال

 :نمی توانستم به چشم هایش نگاه کنم و این حرف را بزنم



تا حاال شده اون طوری که گفتی بدی یه نفر رو بچه ها -

 بزنن

 یا... ناکارش کنن؟
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یم را سرش را به سمت جلو چرخاند و سکوت کرد. پلک ها

 روی

 هم گذاشتم. سکوتش باعث شد ضربان قلبم باال برود... فهمیدم

 ...آن چه وحشت زده ام کرده کلماتی نبود که به زبان آوردم

 .پاسخی بود که ممکن بود بشنوم

 سکوتش که به درازا کشید فهمیدم پاسخ خوشایندی انتظارم را

 :نمی کشد. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

- کسی که دور و برته یه وظیفه ای داره... مثال نقش یه هر  

 کسی

 مثل امین مشخصه. اون مبارزهای سابق نقش شون چیه؟ فقط

 . ...نگهبانی می دن یا

یک بار دیگر رانندگی اش ناآرام می شد. نور باال زد و در 

 یک

 :حرکت ناگهانی سبقت گرفت. لحنش اما آرام بود

- ار داشتم دیدی که چی شد. بهخودت اون شبی که با الناز قر  

 .نظرم نقش شون واضحه
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 زیرچشمی نگاهش کردم. کامال متوجه بودم که جواب سوال

 اولم

را نداد... اگر جوابش منفی بود که نیازی به آن سکوت 

 ...نبود

 :قلبم در سینه فشرده شد. سرم را پایین انداختم و گفتم

- اومدهپس پیش  ... . 

 :دستش را برای آرام کردنم باال آورد و در هوا تکان داد

نه اینکه کسی رو ناکار کرده باشن... نه! می دونم حرفم -

 جالب

 نبود اما توقع داشتی چی کار کنم؟ با آدمی که دیگه چیزی

 برای

از دست دادن نداره و منتظره برای بار دوم بیفته زندان 

 چطور

 تا

 کنم؟

نداختم و گفتمشانه باال ا : 

 فقط هیچ وقت فکر نمی کردم کسی رو مستحق جهنمی که-

 . ...خودت تجربه اش کردی بدونی
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 آهی کشید و چیزی نگفت. نفسی عمیق کشیدم و با لحنی

 قاطع



 :ادامه دادم

 دوست ندارم قاتی همچین کاری بشیم... درسته که-

این موضوع رو پذیرفتم و باهاش کنار  کارت قانونی نیست،

 می

 یام اما نمی دونستم ضرب و شتم هم جزوشه. آدمی نیستم که

 بدونم یه چیز بدی در جریانه و خودمو به نفهمیدن بزنم... من

 حتی اون زمانی که به تو حس خوبی نداشتم و فرنام گذشته

 ات

 رو برام تعریف کرد فقط به خاطر همین یه اتفاق باهات

اساحس  

 همدردی کردم. برای اینکه واقعا جوانمردانه نبود. لطفا تبدیل

 نشو به اون چیزی که ازش متنفری... حتما راه حل بهتری

 وجود

 .داره

2215 

  رقصنده با تاریکی 

 :برخالف انتظارم آهسته خندید و گفت

 !شرایط دوستی با شما خیلی داره سخت می شه خانوم امانی-

یکی از دالیل جدیدتون برای بهم زدن این دوستی هر دفعه از  

 پرده

 . ...برداری می کنین

 :چشمکی زد و با خنده ادامه داد



 .یه کم هم از شرایط موندنتون بگین-

 .خواستم جدیتم را حفظ کنم اما موفق نشدم و آهسته خندیدم

 در هر صورت از پیشنهاد بهتر استقبال می کنم... و احساس-

 می

توی ذهنت هست کنم یه چیزی ... . 

 سرم را به نشانه ی تایید .

 :تکان دادم و گفتم

 اول مهمونی که فرنوش رو دیدم به ذهنم رسید در مورد این-

موضوع باهات صحبت کنم... فکر می کنم بشه یه راهکار 

 جدید
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مین یهو خوب پیدا کرد، اما خیلی هم اطالعات ندارم. برای ه  

چیز کلی توی ذهنمه. مثال واقعا برام سواله که پدر فرنوش 

 چه

قدر در مورد فرنام و کارهاش می دونه؟ می دونه فرنام کیه 

 ولی

 اجازه می ده دخترش باهاش رفت و آمد کنه؟

 مطمئن نبودم جوابم را بدهد. وقتی بالفاصله جوابم را نداد

 ناامید

هم مثل هزار و یکشدم و با خودم فکر کردم این مسئله   

 موضوع



دیگر میان ما مسکوت می ماند، اما بعد از مکثی طوالنی 

 :گفت

 یه چیزهایی رو قطعا می دونه. مثال می دونه که شغل سابق-

 فرنام چی بود، اما مطمئن نیستم که از تک تک کارها و ایده

 های

 فرنام خبر داشته باشه. ممکنه بدونه و به خاطر نسبت فامیلی

خودش انکارش کنه و ممکنه فکر کنه اتفاق هاییشون پیش   

 که
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 افتاده به فرنام ربطی نداشته و پای اشخاص دیگه ای از اون

 .تشکیالت در میون بوده

 :نفسی عمیق کشیدم و با جدیت گفتم

مشکل فرنوش اتفاقیه که داره برای خانواده اش، به -

 خصوص

ه. تمام نفرت و دشمنیش بابت این قضیه سمتپدرش، می افت  

تو نشونه رفته در حالی که مقصر پسرخاله اشه. اون آدمیه 

 که

 براش خانواده اش مهمترین چیزه... آدمیه که به خاطر پدر و

 .پسرخاله اش قید عشق زندگیش هم زد

 :کیارش چپ چپ نگاهم کرد. با حرارت بیشتری گفتم

- ه رو قبول کنی اما واقعیتتو هیچ وقت نخواستی این قضی  



 داشت! همچین آدمی پدرش رو ول نمی کنه به پسرخاله اش

 بچسبه. اگه بدونه که فرنام چه کارهایی کرده و چه قدرش به

ضرر پدرش تموم شده توی این موضع نمی مونه، اما انگار 

 جدا

 همه تون اونو داخل آدم حساب نمی کنین. چرا هیچ کدوم تون

چه خبره؟ ندونستن و توی بی خبری بهش نمی گین واقعا  
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 ...نگهش داشتن موجب نشده پاشو از این قضیه بیرون بکشه

 فقط

 باعث شده که توی جبهه ی اشتباهی قرار بگیره و االنم با اِبی

 .دوست شده و باباش رو توی دردسر انداخته

و گفتکیارش سری به نشانه ی تاسف تکان داد  : 

 فایده ای نداره! تالش برای توضیح دادنش باعث شد سوء-

 .برداشت کنه و کال با من چپ بیفته

از تو این حرف رو قبول نمی کنه... از من هم... اما از -

 پدرش

 !چرا

و نگاهی معنی دار به کیارش کردم. نگاهش را ازم گرفت و 

 به

ی فکر فرو رفت. از سکوتش استفاده کردم و بعد از مکث

 کوتاه با



 :لحنی آرام تر ادامه دادم

 پدرش خود به خود به این نتیجه نمی رسه که باید به-

 دخترش
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 توضیحی بده. فرنوش قبال یه جورهایی بهم گفته بود که

 خانواده

 اش بچه حسابش می کنن... دست کمش می گیرن، اما به

 نظرم

اب ویژه ای باز کرده. از این قضیه پدر فرنوش روی تو حس

 که

 اِبی

 با فرنوش دوست شده استفاده کن و به این بهونه پدرش رو

 راضی

 کن که ماجرا رو برای دخترش توضیح بده. بذار این خشم و

 .نفرتش اونجایی که باید نشونه بره

 :کیارش صورتش را توی هم کشید و گفت

- یبا هیچ کاری رومشکل اینه که... پدرش مرد خوبیه ولی تقر  

 .نمی تونه درست انجام بده

 خنده ام گرفت اما جلوی خودم را گرفتم و سعی کردم لحن

 :جدی ام را حفظ کنم
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 می دونم که ممکنه فرنوش اصال متقاعد نشه، اما این کار به-

ضررت تموم نمی شه. همین االن هم با تو دشمنه و هر 

 کاری

 فرنام بهش می گه می کنه. دیگه از این بدتر که نمی شه، اما

 اگه

 موفق بشی... شاید بشه یه مهره ی خیلی نزدیک به فرنام پیدا

 .کنی

 چشمکی زدم که باعث شد لبخندی کمرنگ روی لب کیارش

 :بنشیند. ادامه دادم

خیلی از آدما از استراتژی هایی که خودشون علیه بقیه به -

 کار

ه می خورن. تا کی قراره فرنام دور و بری می برن ضرب

 های تو

 رو تحت کنترل خودش بگیره؟ تا االن اون بوده که مهره های

 تو

 رو، دوستات رو، با نقشه هاش سمت خودش کشیده... این بار

نوبت تواِ. این رو بذار به حساب انتقام کاری که با مهدی 

 . ...کرد

نده ای شیطنتیک تای ابرویش روی پیشانی باال پرید. خ  
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 :آمیزش را که سر داد فهمیدم به هدف زده ام! لبخندزنان گفت



این طوری که مطرحش می کنی وسوسه برانگیز به نظر -

 می

 !رسه

 :ادامه داد

 من که باید یه صحبت مفصل با پدر فرنوش داشته باشم. می-

ش کنم با دخترش صحبتشه به بهونه ی ماجرای اِبی متقاعد  

 .کنه

 :با این که می دانستم ممکن است سوالم بی جواب بماند گفتم

و صحبت مفصل تون هم راجع به همون طرحیه که -

 ریختین و

 می گفت نمی شه و نمی تونه؟

 ماشین را گوشه ی خیابان متوقف کرد. گوشی موبایلش را

رخیدبرداشت و به نظرم رسید که پیغامی فرستاد. به سمتم چ  

 و

 :گفت

گفته بودم اگه کاری از دستم بربیاد براشون می کنم... در -

 واقع
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 طرح و نقشه ی همه ی اون کسایی بود که با از هم پاشیدن

 اون

 تشکیالت افتادن زندان، کاسه کوزه ها سرشون خراب شد و



ذار اصلی قربانی شدن. می خواستن با هم علیه سرمایه گ

 پرونده

 .تشکیل بدن... شهادت بدن

 .آهسته خندید و سری به نشانه ی تاسف تکان داد

 .اما می بینی که... هرکدومشون رو یه طوری گیر انداخته-

 یک تای ابرویم را باال انداختم. می دانستم پیش کشیدن این

مسئله باعث می شود کیارش باری دیگر سکوت کند، اما دل 

 را

م و گفتمبه دریا زد : 

در عین حال که به فکر از میدون به در کردن این افراد -

 بوده،

برنامه ای هم برای الناز داشته. اِبی می گفت که اونا می 

 خوان

 از

الناز استفاده کنه تا هارتمن صحبت نکنه... پس برای این 

 دنبال

 !الناز بودن
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ی تایید تکان داد و مکثی کرد... کیارش سری به نشانه 

 نگاهش

را به سمت دیگر خیابان داد. بعد انگار تصمیمش را گرفت و 



 با

 :جدیت رو به من کرد و گفت

زمانی که اِبی وارد اون مسابقات شد الناز هم چند باری -

 برای

 تماشا اومد. هر تماشاچی باید تایید صالحیت می شد و الناز

 هم

ال بود که باباش رو خودشونچون یه دختر کم سن و س  

 انداخته

بودن زندان فکر می کردن براشون بی خطر باشه و مخالفتی 

 با

 حضورش نداشتن. می بینی که آدم بعضی وقتا با دست کم

 گرفتن دیگرون چه اشتباهی می کنن... با این که قمارباز و

 شرط

 بندهای حرفه ای بودن اما اگه بهشون می گفتی کی باعث از

 هم

دن تشکیالت شون می شه هیچ کدوم شون روی اونپاشی  

 دختر
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 .شرط نمی بستن

 آهسته خندیدم. طوری در دلم به الناز افتخار کردم انگار که

دوستم باشد... مثل راحیل یا پریسا شخصی باشد که از 



 نزدیک

 .بشناسم

- ن بِن و النازیه سری معتقد بودن که یه ارتباط عاطفی بی  

 وجود داشت... می گفتن که بهم عالقه مندن اما من به شخصه

 .هیچ وقت دنبالش نرفتم که ببینم حقیقت داشته یا نه

 :سری تکان دادم و با خنده گفتم

 چون خوب یادمه بهم گفتی با مسائل خاله زنکی کار نمی-

 .کنی

 :شانه باال انداخت و گفت

- طالعات اساسی واقعا ایندست خودم نیست! بین این همه ا  

 چیزها به چشمم نمی یاد... بذار یه چیزی رو پیشت اعتراف

 !کنم
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 .لجم درمی یاد وقتی یکی از این مسائل مهم از آب درمی یاد

 اگه

 دست من بود که چه اطالعاتی مهم باشه و چی نباشه انتخاب

حرفه ای افراد می کردم... اماهای فوق العاده ای از زندگی   

 دست

 من نیست و اون چیزی که توی حیطه ی کار من توی بورسه

روابط خصوصی و شخصی افراده... این چیزیه که آدما 

 دوست



دارن ازش علیه هم استفاده کنن. در هر صورت... زمانی که 

 الناز

 اولین گزارشش رو از این تشکیالت منتشر کرد تازه فهمیدن

کمش گرفتن و دیگه بهش اجازه ندادن وارد  زیادی دست

 اونجا

شه، اما ظاهرا الناز و بِن بعد از اون هم همدیگه رو می دیدن 

 و

 در ارتباط بودن. به خاطر همین یه عده نتیجه گیری کردن که

 این دو نفر به هم عالقه داشتن... معتقد بودن که به خاطر

 عالقه

آخرش و بالیی که ای که الناز به بِن داشت از مبارزه ی 

 سرش
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 اومد گزارش نوشت... همه آماده بودن که با یه ماجرای

 ساختگی

 مثل تصادف یا دعوای خیابونی آسیب دیدگی بِن رو توجیه

 کنن،

اما الناز کاسه کوزه شون رو بهم ریخت. زمانی که بِن توی 

 کما

که پای برادر خودش هم  بود ماجرا رو فاش کرد و از این

 گیر



 بود

نترسید... برخالف اِبی که به خاطر پدر و خواهرش اجازه 

 داد به

 قول خودش قالده دور گردنش ببندن و به هر کاری وادارش

کنن. الناز اما آدمی نیست که به خاطر پدر یا برادرش از 

 کاری

 که می دونه فقط از خودش برمی یاد دست بکشه... می بینی؟

برخالف اون چیزی که فرض کرده بودن! فکر می  کامال

 کردن

این دختر که سرنوشت باباش دست خودمونه و خطری 

 ...نداره

 . ...اما الناز آدمی نیست که بشه کنترلش کرد

 .صفحه ی گوشی اش روشن شد و خبر از رسیدن پیغامی داد
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پایین انداخت و بعد دوبارهبرای چند لحظه کیارش سرش را   

 :ماشین را روشن کرد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 االن ایرانه؟-

 کیارش نگاهش را از خیابان گرفت و برای چند لحظه به من

 .داد

 کی؟ بِن؟ نه... یه مدت طوالنی توی کما بود. بعد که از کما-

 دراومد وضعیت خوبی نداشت و نمی شد جا به جاش کنن اما



 به

هتر شدنش برش گردوندن آلمانمحض ب . 

 :با چشم هایی گشاد شده نگاهش کردم و گفتم

 برای همین فرنام برگشت ایران؟-

 :کیارش لبخندزنان گفت

تقریبا... بِن به خاطر وضعیت بد جسمی و روحیش هیچ -

 وقت

 حرفی از اتفاقاتی که براش افتاد نزد. اگه الناز نبود هیچ وقت
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 ...کسی خارج اون تشکیالت نمی فهمید چه بالیی سرش اومد

 تا

سال پیش! اون موقع شروع کرد در مورد تجربیاتش از 

 مبارزات

زیرزمینی حرف زدن. توی صحبت هاش کسی رو محکوم 

 نکرد

اما فرنام جانب احتیاط رو رعایت کرد و برگشت جایی که 

 اگه

 بِن

کنه، کسی رو محکوم یا تصمیم گرفت یه افشاگری اساسی  

 .شکایت کنه دست پلیس بین الملل بهش نرسه

بی اختیار لبم را به دندان گرفتم و با خودم فکر کردم پس 



 برای

همین بود که پدر فرنوش هم سرمایه های خارج کشورش را 

 به

 داخل منتقل کرد. او هم با آن تشکیالت در ارتباط بود و از

 اینکه

سید و محتاطانه رفتار می کردبِن به حرف بیاید می تر . 

پس هارتمن می خواد چیزی رو افشا کنه. اونا با همون -

 فرضی

 که داشتن تصمیم گرفتن مطمئن شن با در اختیار داشتن الناز
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 .می تونن تهدید یا منصرفش کنن

آره... برای همین دنبالش بودن. االن شرایط برای ضربه -

 زدن

 بهشون ایده آله... استرس دوباره به حرف اومدن هارتمن به

جونشون افتاده و فعال هم براشون بهتره ریسک نکنن، از 

 کشور

 .خارج نشن

 :با امیدواری نگاهش کردم و گفتم

 برای همین خواستی مطمئن شی که دستشون به الناز نمی-

 رسه؟ که حتی اگه این احتمال وجود داشت که این مسئله

ویر  



 افشاگری هارتمن تاثیر بذاره مطمئن شی اون حرفش رو می

 زنه

 و پرونده ی این آدما رو برای همیشه می بنده؟

با حالتی عصبی که احساس می کردم تا به آن روز ازش 

 ندیدم

 :دستی به پیشانی اش کشید و گفت
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- نه یا نه! تمام اینمن منتظر نمی مونم که هارتمن حرف بز  

 مدت

سکوت کرد و هیچی نگفت. چطور می تونم روی همچین 

 نقشه

 ای قمار کنم؟ شراره اونا شرط بندن... قماربازن! تمام زندگی

 شون

روی شانس و احتمال می گرده... من اما قمار نمی کنم! من 

 از

 اولش هم فایتر بودم. وقتی یه نبرد رو شروع می کنم منتظر

ل نمی مونم... من فقط دنبال برنده شدنمشانس و احتما ! 

صورتش را به سمتم چرخاند. نیمی از صورتش را می 

 ...دیدم

 چشمش همان درخشش آشنا را داشت... نیمه ی دیگر

 صورتش



 :در تاریکی پنهان مانده بود. آهسته گفت

شِب قرار اول مون بهم گفتی که حد و مرزت رو برای -

 موندن

لناز مشخص می کنه. دلم می خوادتوی این دوستی ماجرای ا  

 بهت
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 بگم به الناز پناه دادم تا دستشون بهش نرسه... تا مطمئن شم

بِن همه چیز رو فاش می کنه و همه شون از میدون به در 

 می

شن... تا بتونم برای همیشه تو رو کنار خودم نگه دارم... اما 

 می

ق باشمخوام باهات صاد ... . 

 :صورتش را برگرداند و چهره اش در تاریکی محو شد

 . ...من به الناز پناه ندادم تا ازش محافظت کنم-

 خون در رگ هایم یخ بست. همان لحظه و همان جا فهمیدم

 که

نگرانی هایم بی جا نبود... که حس بدی که از ابتدای این 

 ماجرا

ه او خیره همراهی ام می کرد غلط نبود. بی پلک زدن ب

 ...شدم

به او که نگاهش را می دزدید، چهره اش در تاریکی گم بود 



 و

 لب

 .هایش بهم دوخته شده بود

 سرم را پایین انداختم. نگاهم را به دست هایم دادم که بی

 اختیار
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 مشت شده بود... ناخن هایم را به کف دستم می فشردم و کم

یخ زده ام بی حس می شد. پلک هایم را روی همکم دست   

 گذاشتم و سعی کردم خودم را آرام کنم... که به این معنی

 نیست

 که قصد بدی داشته... شاید تنها هدف دیگری را دنبال می

 کرد،

اما نتوانستم طاقت بیاورم. سرم به سمتش چرخید و با بی 

 تابی

 :گفتم

- دارم بدترین کیارش! بهم بگو ماجرا چیه... چون من 

 برداشت

ممکن رو می کنم! برای چی به الناز پناه دادی؟ قطعا بی 

 ربط

 با

 اون آدما نبود... یه ربطی وجود داشت که سر و کله شون هم



 پیدا

 .شد... اما االن می گی که ماجرا این نیست

نگاهم نمی کرد... بی پلک زدن به خیابان چشم دوخته بود. 

 بعد
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 :از مکثی کوتاه گفت

آره... ربط داشت. ظاهر قضیه همینه... که بهش پناه -

 دادم... که

 ازش محافظت کردم. دلم می خواست جواب همین باشه... یا

 دست کم توانش رو داشته باشم که بذارم تو این شکلی فکر

 .کنی

 حاال من بودم که با حالتی عصبی دست به پیشانی ام می

 .کشیدم

 قلبم چنان محکم در سینه می زد که احساس می کردم هر

 .لحظه ممکن است قفسه ی سینه ام را بشکافد و بیرون بزند

 الناز می دونست که براش نقشه کشیدن. می دونست می-

 خوان

 ازش استفاده کنن تا جلوی بِن رو بگیرن. بهش گفتم می تونم

ین کاروکمکش کنم... و پیش چشم اونا هم تا به امروز هم  

 .کردم

 نفسم را با صدا فوت کردم. احساس کردم قلب به هیجان آمده
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ام کمی آرام گرفت. پس چرا می گفت قصدش محافظت از 

 الناز

 نبود؟

 :با لحنی آرام تر ادامه داد

 ...برام قابل تحمل نیست که فکر کنی آدم بد و پستی هستم-

 تا

سعی کردی بهترین وجه شخصیتم رو ببینی وبه امروز   

 امیدوارم

نظرت هیچ وقت عوض نشه. می دونم سخته... چون الناز 

 رو

 نمی

 شناسی... نمی دونی چه تیپیه. سعی کردم برات بگم که بتونی

تصورش کنی... که متوجه باشی اگه به این نتیجه برسه که 

 یه

ن نداره گزارش می تونه زمین و زمان رو دگرگون کنه امکا

 از

 نوشتنش صرف نظر کنه. فکر می کنم تا به حال اینو فهمیده

باشی که حتی به پدر و برادرش هم فکر نمی کنه و گزارش 

 رو

 !منتشر می کنه... یه آدم کامال کله شق و غیرقابل کنترله
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ضیحاخمی کردم... می دانستم چون تمام تالشش را برای تو  

 .دادن کرده بود... اما من به همین دلیل تحسینش کرده بودم

 حاال کم کم حدس می زدم چه اتفاقی افتاده... احتماال آن

 اخالق

 و روحیه ی الناز که روزی باعث برچیده شدن تشکیالت

زیرزمینی و به نفع کیارش تمام شد این بار در راستای 

 اهداف

ار از سر دقت تنگ کیارش نبود. با چشم هایی که بی اختی

 کرده

 :بودم به کیارش زل زدم. ادامه داد

حضور الناز توی اون تشکیالت باعث شد این قدر -

 اطالعات به

 دست بیاره و این قدر با آدم های مختلف آشنا بشه که تا مدت

ها سوژه برای گزارش جنجالی داشته باشه. همین موضوع 

 بهش

ه و خبرنگارکمک کرد پله های ترقی رو به سرعت طی کن  

 شناخته شده ای بشه. تا وقتی که دنبال حقوق حیوانات بود

 همه
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چیز مرتب بود... عالی! حتی چند باری با هم همکاری 



 .کردیم

 یه

 سری از سوژه های کاریم رو که الزم می دیدیم توی غالب

 گزارش

... یا در ازای منتشر می کردیم... برای مقابله با کسی

 درخواست

 کسی. برای رد گم کنی خیلی وقت ها خودش این کارو نمی

 کرد

 و از دوست های خبرنگار دیگه اش می خواست. همه چیز

 خوب

پیش می رفت... رفیق بودیم... همکار! با هم یه همکاری 

 عالی

 داشتیم که به نفع هر دونفرمون بود. حتی اینقدر برام محترم

 بود

معرفیش کردم... چون یه زمانی فکر می کردم که به محمد 

 اون

 یکی از بهترین آدم هاییه که می شناسم. تا زمانی که فهمیدم

 واقعا ساده بودم که فکر می کردم این دختر رفاقت سرش می

 شه. توی اون تشکیالت تنها سوژه ی ناب یه سری مسابقات
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نونی نبود. یه سوژه ی خوب برای یه زیرزمینی و غیرقا



 گزارش

جنجالی دیگه هم بود... اون چیزی که اولین بار فرنام 

 طرحش

 رو

 . ...زد... ایجادش کرد

 :زیرلب گفتم

 . ...شغلش-

 :سری به نشانه ی تایید حرفم تکان داد و با حرارت گفت

 خیلی اتفاقی فهمیدم که من براش نه دوست بودم و نه-

 ...همکار

ر و برمه چون تحت نظرم داره... خودم که البته نهکه دو ... 

 !شغلم

 !شغل من سوژه ی گزارش جنجالی بعدیش بود

ابروهایم از شدت تعجب روی پیشانی باال و باالتر رفت. 

 نفسش

 را

با خشم بیرون داد. بی اختیار سرعت ماشین را بیشتر می 

 ...کرد
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نگاهش را می دزدید... چشم از خیابان نمی  و هنوز هم

 .گرفت



 انگار من کم بهش لطف کرده بودم! کم بهش سوژه و داستان-

 داده بودم! حاال می خواست از من و شغلم یه گزارش تهیه

 ...کنه

 که خبر دارین توی این شهر کسایی هستن که اطالعات به

 دست

ت... ازمی یارن و می فروشن؟ از آدم های مهم و بی اهمی  

 خالفکار

 و سیاستمدار و ماجراهایی که زیر پوست شهر اتفاق می افته

 اطالعات جمع می کنن، پیش خودشون نگه می دارن تا به

قیمتی گزاف و در بهترین شرایط بفروشن؟ سوژه ی فوق 

 العاده

 ایه! یه سوژه ی بکر و جنجالی دیگه که الناز برای اولین

 مطرحش

 . ...می کنه

اهش کردم. نیازی نبود تا جمالت الناز را برایمحیرت زده نگ  
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 بازسازی کند. ذهنم با سرعتی سرسام آور به کار افتاده بود و

ناخودآگاه جمالِت گزارشی نوشته نشده را می ساخت. لبم را 

 به

 دندان گرفتم. با خودم فکر کردم الناز با دم شیر بازی کرده

 ...بود



. 

 :صدای کیارش باال رفت و رشته ی افکارم پاره شد

 .از اولش می دونستم یه همچین چیزی توی ذهنش هست-

 می

خواست در مورد شغل فرنام به عنوان گزارش جنجالی 

 دومش

بنویسه، اما فرنام از ایران رفته بود و اون زمان کس دیگه 

 ای به

الش این کار مشغول نبود. سوژه اش سوخت و اونم بی خی

 ...شد

 تا روزی که فرنام برگشت و خیال نوشتن این گزارش یه بار

 دیگه

 به سرش افتاد. می دونم با تمام وجودش می خواد به فرنامی

 که
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خانواده اش رو نابود کرد ضربه بزنه... فرنامی که باعث شد 

 بِن

و تحلیل مسابقه هافلج شه، برادرش زندانی شه و با بررسی   

 برای

 برد و باخت بقیه تصمیم می گرفت، اما این دیگه شغل فرنام

 !نیست... االن این شغِل لعنتی منه



 فکش را بهم می سابید... چند بار نفس عمیق کشید، اما

 نتوانست

 :خودش را کنترل کند و یک بار دیگر منفجر شد

- شم! رِد  فرنام با این گزارش ضرر نمی کنه... من نابود می

 من

گرفته می شه، اطالعاتی که فروخته شده به من وصل می 

 .شه

 این بار شغل من، امپراطوری من رها می شه و فرنام خیلی

 راحت

 برش می داره. یه آدم چرا باید این قدر احمق باشه که بخواد

 همچین گزارشی بنویسه؟ مگه من بهش سوژه و داستان نمی

د؟ انگار نمی تونست جلویرسوندم؟ مگه سوژه کم اورده بو  
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خودش و هیجاناتش از فهمیدن یه موضوع رو بگیره... فرق 

 ما

 این

بود! من اطالعات رو جمع می کردم و پیش خودم محفوظ 

 نگه

 می داشتم، اما اون جار می زدش و ازش جنجال درست می

 .کرد

ه تا باال می رفت! می این طوری پله های ترقی رو ده تا د



 دونی

 گزارشش چه غوغایی به پا می کرد؟ دقیقا همون اتفاقی می

 افتاد

که با لو رفتن اون تشکیالت افتاد! همون شلوغ کاری ها، 

 همون

انکار و تکذیب ها و همون برچیده شدن ِ بی سر و صدای 

 همه

 چیز اما این دفعه دشمن های من نبودن که کار و زندگی شون

شد... خودم بودم که نابود می شدم تباه می . 

 باالخره سرش به سمتم چرخید. چشم هایش در آن تاریکی

 برقی

 .شوم و عجیب داشت
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 من منتظر نمی مونم که گزارش لعنتیش دربیاد و دودمانم رو-

به باد بده! من مثل موسس های اون مسابقات زیرزمینی 

 احمق

و این دختر و گزارش هاش رو دست کم نمی گیرمنیستم  ... 

 نمی

 ذارم گزارشش دهن به دهن بچرخه تا روزی که نشه نادیده

 .گرفتش، پیگیرش شن و سراغم بیان

ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد... به نظر می رسید 



 چنان

اعصابش متشنج شده که توان رانندگی کردن را از دست 

 .داده

خشمگینش گوشم را پر کرده بود صدای سوت نفس های . 

 نگاهم

 .به انگشت هایش که فرمان را می فشرد قفل شده بود

 :با صدایی که به زحمت درمی آمد گفتم

 !تو در واقع دزدیدیش... تا ساکت نگهش داری-

 مشتش را به پیشانی اش فشرد. با ناباوری سری تکان دادم و

 :گفتم
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 چی کار کردی؟-

 :و وحشت زده نگاهش کردم. با صدایی دورگه گفت

 !نمی تونم به حال خودش بذارمش-

 :با صدایی که بی اختیار باال رفته بود گفتم

 و این کاری بود که به ذهنت رسید بکنی؟-

جوابم را بالفاصله نداد... چند بار نفس عمیق کشید و وقتی 

 آرام

 :تر شد با لحنی شمرده گفت

- طوری نبود که این کار اولین راه حلی باشه که به ذهنم این  

 رسید. هر کاری که کردم به بن بست رسید... برای منتشر



 کردن

 اون گزارش فقط این که داستان من رو بدونه کافی نبود... به

همکاری روزنامه، مجله یا یه نشریه احتیاج داشت. من که 

 نمی

که متوجه شه خواستم سر به سر خودش بذارم، کاری کنم  

 ماجرا

 رو فهمیدم سعی کردم پنهانی به تمام کسایی که باهاشون کار
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می کرد نزدیک بشم و اونا رو از دورش پراکنده کنم. با 

 داستان

 های دهن پرکن و کم دردسر مجالت، روزنامه ها و دوستاش

 که

می کنه رو تطمیعمی شناختم و می دونستم باهاشون کار   

کردم... راضی شون کردم که خودم می تونم اطالعاتی 

 بهشون

 برسونم که الناز خوابش هم نمی بینه. اونا رو کشیدم سمت

 خودم

و فکر کردم موفق شدم... اما دست بردار نبود... وقتی 

 تصمیم

بگیره کاری رو انجام بده نمی شه متوقفش کرد. انگار با 

 سردبیر



فهمید که این گزارشش رو منتشر نمی کننمجله حرف زد و  . 

 . ...به موقع متوجه شدم رفته سراغ شبکه های خبری مجازی

 :بی اختیار وسط حرفش پریدم و گفتم

 همینی که این خبرها رو در موردش منتشر می کنه؟-

 با دیدن فک منقبض شده اش جوابم را گرفتم. بی اختیار خودم

 .را عقب کشیدم
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 .آره... این گزارش ها هم به احتمال زیاد کار رابط الناز بود-

 چون

 خبری از الناز نشد کم کم شروع کرد به پرداختن به ناپدید

 شدن

الناز و آخرین گزارشش... همون گزارشی که یه چیزهایی 

 ازش

 می دونن. قدم به قدم و آهسته آهسته چیزهایی رو فاش می

دونم باالخره روزی می رسه که از من اسم می کنن... می 

 یارن

 .و ارتباط ام با الناز رو تو هاله ای از ابهام قرار می دن

 احساس می کردم چیزی نمانده که سرم از شدت درد منفجر

 شود. دستم را به شقیقه ی دردناکم بند کردم. پلک هایم را

 روی

ی سینه ام هم گذاشتم. قلبم دیگر آن طور دیوانه وار به قفسه  



 ...نمی کوبید... آن چه تمام وجودم را پر کرده بود حیرت بود

 آن

 قدر شوکه شده بودم که حتی نمی دانستم باید چه واکنشی
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 نشان بدهم، چه موضعی بگیرم و چه فکری در مورد کیارش

ادبکنم. کیارش نفسی عمیق کشید و با لحنی سرد ادامه د : 

 حاال که قصد داشت گند بزنه به رفاقتمون دلیلی نداشت که-

 من

 با حماقت اونو دوست خودم حساب کنم. پس همون طور که

 اون

به دوستی با من تظاهر می کرد تا به وقتش از پشت خنجر 

 بزنه

 منم همین کارو کردم. می دونستم آدم کله شقیه و خیلی وقت

نمی گیره. پسها خطری که تهدیدش می کنه رو جدی   

 مجبور

 .شدم موقعیتی که داشت پیش می اومد رو براش ترسیم کنم

بابت فعالیت های اون سرمایه گذار اصلی ابراز نگرانی 

 ...کردم

خودم وحشت رو به جونش انداختم. مرتب گزارش کارهایی 

 رو

 که انجام می شد دادم... پیگیرش بودم.... و وقتی ترس و



 وحشتش
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 اوج گرفت پیشنهاد دادم موقتا ازش در مقابل کسایی که

 دنبالشن

محافظت کنم. بهم اعتماد کرد. با هم طرحش رو زدیم... با 

 هم

اجراش کردیم و وقتی لو رفتیم کنار هم بودیم... همون 

 طوری

 .که قول دادم ازش محافظت کردم

و گفت اخمی ظریف روی پیشانی اش نشست. پوزخندی زد : 

 ته دلم امید داشتم که مجبور نشم اون کاری رو بکنم که-

 نقشه

 اش رو داشتم... که تو وجود این دختر ذره ای قدرشناسی و

 معرفت باشه... اما یه مدت که از پناه دادنش گذشت فهمیدم

 هنوز با رابطش در تماسه... که هنوز سر طرح و نقشه ی

 .خودشه

جا نیست چون ما قصد داریم بایه کم طول کشید که بفهمه اون  

 خیرخواهی ازش محافظت کنیم... اونجاست تا مطمئن شیم

دهنش رو بسته نگه می داره و از چیزهایی که می دونه 

 جایی
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 حرفی نمی زنه. طول کشید... اما عاقبت فهمید که اون آدم بی

... فهمید که با بدکسیخبر و ساده ای که فکر می کرد نبودم  

 !درافتاده

 :بی اختیار پرسیدم

 پس زنده ست؟-

 سرش ناگهان به سمتم چرخید. شد آن کیارش شمسی که در

 مهمانی تولد فرنوش دیده بودم... با همان نگاه تیز و نافذی که

 :تاریکی را می شکافت. با لحنی عصبی گفت

- زچه فکری در مورد من کردی دختر؟ فکر می کنی چون ا  

 حق

 خودم و کارم دفاع می کنم لزوما آدم هم می کشم؟

 !احساس می کردم چیزی نمانده که از شدت سردرد کور شوم

 پلک هایم را روی هم گذاشتم. کف دستم را به شقیقه ام

 ...فشردم

 :با لحنی دلجویانه صدایم زد
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 . ...شراره-

سف تکان دادم. آهسته گفتمفقط سری به نشانه ی تا : 

فکر می کنی تا کی می تونی زندانی نگهش داری؟ تا ابد؟ -

 می

 خوای دهنش رو تا ابد بسته نگه داری؟



به ضرب و زور چشم هایم را باز کردم... تار می دیدم. 

 نگاهش را

 :به فرمان ماشین داده بود. با لحنی آرام گفت

- و مدرکش رو از تونستم از این فرصت استفاده کنم تا سند  

 بین

ببرم. هیچ چاره ای ندارم جز اینکه این قدر مخفی نگهش 

 دارم

تا روزی که کارم با کسایی که باید باهاشون تسویه حساب 

 کنم

 تموم شه، تمام اطالعات رو از بین ببرم، ردم رو پاک کنم و

 ...بعد

آزادش کنم. رنگ آزادی رو نمی بینه... تا روزی که من 

 هنوز

 این
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تشکیالت رو دارم... یا روزی که درسش رو بگیره و بفهمه 

 نباید

 .پاش رو از گلیمش درازتر کنه

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و گفتم

 .و بعد که آزاد شد... به جرم آدم ربایی محاکمه می شی-

 :یک بار دیگر سرش به سمتم چرخید و با عصبانیت گفت



یت خوبی به وجود اومده بود... دنبالش بودن و موقع -

 احتمالش

 وجود داره که بتونم ثابت کنم ازم خواسته بود ازش محافظت

 .کنم

جوابی ندادم... چرا که به نظرم احتمالش ناچیز بود. می 

 دانستم

که با منتشر شدن آن گزارش ها بیشتر و بیشتر تحت فشار 

 قرار

ک تر می شود... و... بلهمی گیرد... به لبه ی پرتگاه نزدی ! 

 باالخره

روزی می رسید که اسمش به میان می آمد... پرده از کاری 

 که

 انجام می داد برداشته می شد. با خودم فکر کردم تمام مان به
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کیارش تکیه کردیم... من... پدر فرنوش... و می دانستم 

 مهدی

 در

زند و چشم امیدش به کیارش است...  جهنم دست و پا می

 هیچ

 کدام مان به روزی که کیارش به دام بیفتد فکر نکردیم... فکر

 نکردیم بدون حضور او چطور باید این راه را به تنهایی طی



 .کنیم

 :آهسته گفت

 نمی تونستم دست روی دست بذارم! نه آدمی هستم که به-

 کل

م که بذارم از روی کره ی زمین محوش کنم نه آدمی هست

 آزاد

 بچرخه و تمام زحمت های این چند سال رو توی بدترین

 موقعیت

 به باد بده. از خودم متنفرم برای این حرفم اما... واقعا بعضی

 وقتا

 بهش فکر می کنم که برای داشتن یه شغل این شکلی باید

 روحیه
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 .ی فرنام رو داشته باشی

ی سرد حرفش را ادامه دادمبا لحن : 

 .که به هیچکس رحم نکنی... حتی به خانواده ی خودت ...-

 ...آره

 اگه فرنام بود کلکش رو می کند، اما تو می دونی که من اول

 فرنام رو شناختم، حتی اول با اون همکاری کردم و بعد تغییر

 موضع دادم. پس از من انتظار نداشته باش کارهایی رو تایید

 کنم



ه اگه فرنام جای تو بود می کردک . 

 برای چند لحظه در سکوت بهم نگاه کردیم. چشم هایش

 ...خاموش شده بود. می فهمیدم که منتظر نگاهم می کند

 منتظر

 نتیجه گیری ام بود. ناخودآگاه یاد شب مهمانی فرنوش افتادم

 که

 با محمد هم کالم شدم، بهم ریختم و کیارش برای آرام کردنم
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 سر رسید. همان شب گفته بود که گزارش های الناز بدترین

 بالیی ست که ممکن است سر یک تشکیالت بیاید... که یک

 نفر

باید جلوی الناز را می گرفت... که گاهی چیزهایی در 

 تاریکی

 :وجود دارد... آهسته گفتم

- ... ازت یه چیزهایی توی وجودت همیشه برام مبهم بود

 فاصله

می گرفتم، چون فکر می کردم چیزهای ناخوشایندی باشن، 

 اما

 .تو گفتی آدم از چیزهایی که نمی شناسه، نمی بینه می ترسه

 گفتی روزی که تاریکی از بین بره، همه چیز روشن بشه می

 بینم



 ...که چیزی توی تاریکی وجود نداشته... که ترس نداشته

 وحشتم

 .بی مورد بوده

ی تلخ روی لبم نشست و ادامه دادملبخند : 

اما کیارش این بار واقعا توی تاریکی چیزهای وجود -

 . ...داشت
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جوابی نداد... تنها رویش را برگرداند و نگاه ازم گرفت. 

 نفسی

عمیق کشید... دهان باز کرد و بعد... انگار پشیمان شد. 

 سرش را

و بعد از مکثی طوالنی گفت پایین انداخت : 

 گاهی بهش فکر می کنم... که چی می شد اگه یه آدم دیگه با-

 انتخاب های دیگه بودم. این طوری شاید با هم بودن مون

 راحت

 .تر می شد

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و گفتم

 راستشو بخوای کیارش... فکر می کنم اگه من یا تو آدم های-

های دیگه ای داشتیم هیچ وقت کنار دیگه ای بودیم، انتخاب  

 هم قرار نمی گرفتیم. ما نه دوست های مشترکی داشتیم، نه

شغل مشترک. تمام اون اتفاق ها، اون انتخاب ها باعث شد 



 این

لحظه و این جا با هم باشیم... و می دونی! فکر می کنم هر 

 دو

 نفرمون همدیگه رو این شکلی که هستیم قبول و بعد این

 ارتباط
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رو شروع کردیم. پس حاال هم باید تا آخرش توی فراز و 

 نشیب

 .با هم باشیم

 با قدردانی لبخندی بهم زد، اما نگاهم را گرفتم. پلک هایم را

 بهم

فشردم و سرم را به دستم تکیه دادم. سردردم شدت گرفته 

 .بود

سینه فشرده می شد جمالت کیارش در سرم تکرار و قلبم در . 

خودش را در بد دردسری انداخته بود... وحشتم از این بود 

 که

 از

 پس فرنام بربیاید... از پس کسانی که با زندگی تک تک شان

بازی کرده بودند و بعد بازی را به الناز ببازد. الناز آن 

 حریفی

 بود



 که نه خالفکار بود، نه می شد حذفش کرد و نه می شد به

 قیمتی

اف خرید. کیارش یک بار دیگر شروع به صحبت کرد، گز

 اما

 چند

 :لحظه طول کشید تا بتوانم روی حرف هایش تمرکز کنم
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با بچه ها تماس گرفته و سپرده بودم که همه چیز رو زیر -

 نظر

 . ...بگیرن... که اگه شد بریم دیدن الناز و خیالت راحت شه

یار لبخندی روی لبم نشست. شِب قرار اول مان در بی اخت

 مورد

الناز حرف زده بودم و فکرش را هم نمی کردم تا این حد 

 برای

حرفم ارزش قائل شود، پیگیر شود و قضیه را جدی بگیرد. 

 می

 دانستم حاال نوبت من است که با قدردانی نگاهش کنم، اما

 لحظه

 .ای مکث کردم

یک طرف وسوسه شده بودم الناز دستی به چانه ام کشیدم. از  

 را



 از نزدیک ببینم و پیغام هایی که کیارش آن شب می فرستاد و

 دریافت می کرد خبر از تالشش برای ممکن کردن این دیدار

 می

داد... الناز را دورادور دیده و از زبان دیگران شناخته 

 ...بودم

 نامزد
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ری که در تاریخی مشخص معدوم می شدمحمد... دخت ... 

نویسنده ی گزارش هایی جنجالی... خبرنگاری در کمین 

 سوژه

های کیارش... فقط خدا می دانست چه قدر دلم می خواست 

 او

را از نزدیک ببینم... خودم او را بشناسم، اما از طرفی 

 ...دیگر

 فکر

 .بهتری ذهنم را مشغول کرده بود

دم و با لحنی قاطع گفتمپس به سمت کیارش چرخی : 

 مرسی که به فکر من و نگرانی هام هستی... متوجه ام که-

 خیلی

 هم برای این مالقات زحمت کشیدی و حتما با چند نفرم

 !هماهنگ کردی. دوست دارم الناز رو ببینم... اما امشب نه



 شگفت زده نگاهم کرد. انگار یک لحظه به خودش و آن چه

حنی که نارضایتی اش از این تصمیمشنیده بود شک کرد. با ل  

 را

 :نشان می داد گفت
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 شراره... مگه خودت نگفتی که می خوای ماجرای الناز رو-

 بدونی؟ مگه نمی خواستی ببینیش؟

 با خودم فکر کردم اگر این تصمیمم عصبانی اش کند کامال

طمینانم به اینطبیعی ست، اما هر لحظه که می گذشت ا  

 تصمیم

 بیشتر می شد. به سرعت سری به نشانه ی تایید حرف هایش

 .تکان دادم که باعث شدت گرفتن سردردم شد

 درسته... می دونم هم که احتمال زیاد تحت نظر هستیم و-

 هماهنگی برای ترتیب دادن این قضیه راحت نیست ولی باشه

رده باشم و برای یه فرصت بهتر... زمانی که فکرهام رو ک

 بدونم

 وقتی دیدمش می خوام چی بگم، می خوام چطور برخورد کنم

 .و چی بپرسم

 کیارش فقط نگاهش را به گوشی موبایلش داد. احتماال پیغامی

با مضمون بهم خوردن برنامه فرستاد. ماشین را بی هیچ 

 حرفی
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تصمیمم خوشش نیامدهروشن کرد و فهمیدم اصال از این  . 

 با شنیدن ماجرای الناز ایده ای خام و عجیب ذهنم را پر کرده

بود... سردردم مجال بررسی و پرورش دادنش را نمی داد... 

 اما

 می خواستم بیشتر فکر کنم و زمانی ریسک لو رفتن محل

 اختفایش را به جان بخریم، به دیدنش برویم که این مالقات

نه اینکه صرفا کنجکاوی ام را ارضا گرهی را باز کند... 

 .کند

دست هایم را مشت کردم. نگاهم را به خیابان های تاریکی 

 که

 پشت سر می گذاشتیم دادم. باید یک نقشه ی بی کم و کاست

 می کشیدیم... جنون آمیزتر از آن شب که مخفیانه به همراه

فرنام، فرنوش و راحیل کیارش و الناز را زیر نظر گرفتم... 

 و

 . ...هوشمندانه تر از دزدیدن الناز

طوری که حتی فرنام نتواند دست مان را بخواند... اگر که 

 چنین

 . ...چیزی امکان پذیر بود

****** 
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 استاد راهنمایم بیشتر از این نمی توانست از دستم عصبانی

 باشد

حق بدهم. به قدریو من هم بیشتر از این نمی توانستم بهش   

 کارهای پایان نامه ام عقب افتاده بود که احساس می کردم

 هرگز

 تمام نمی شود... با این وجود در کتابخانه ی دانشکده لپ تاپم

 را

حتی به شارژ هم نزده بودم... گوشی موبایلم را دست گرفته 

 و از

 .کشف آن روزم هیجان زده بودم

شده بودم... از این پست های اینستاگرامی الناز را حفظ 

 صفحه

 به آن صفحه می رفتم... اسمش را جستجو و هرچیزی که

 مربوط

 به او می شد مطالعه می کردم. ایده ای که داشتم در ذهنم

 بزرگ

و بزرگ تر می شد... یک طرح و نقشه ی امیدوارکننده به 

 نظر

می رسید و همین موضوع نگرانم می کرد! که دچار توهم 

 شده
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باشم... که فرنام و الناز را دست کم گرفته باشم! به خودم و 

 آن

 نقشه ایمانی نداشتم اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و

 بهش فکر نکنم... که برای اطمینان از بخش های مختلفش

 دست

 . ...از جستجوی اینترنتی ام بردارم

ری تلگرامی را باز و مطلبهر چند دقیقه یک بار کانال خب  

اخیرش در مورد الناز را مرور می کردم. بازتابی از اخبار 

 ناپدید

شدن الناز در سایر رسانه ها را منتشر و از مجله ای که الناز 

 در

آن مشغول به کار بود سخت انتقاد کرده بود. به نظر می 

 رسید

 این مجله در پوشش دادن اخباری که مربوط به ناپدید شدن

کی از خبرنگارهایش می شد کم کاری کرده بود... و من ی

 فقط

 با

خودم فکر می کردم که کیارش با چه اطالعاتی آن ها را 

 خریده

که حتی در مورد خبرنگارشان آن طور که باید و شاید 

 مطلبی



 منتشر نمی کردند؟! و بعد وحشت شغلی که کیارش داشت به
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م می افتاد... با خودم فکر کردم تا وقتی کیارش اینجان  

 اطالعات

را دارد در امن و امانم، اما اگر این امپراطوری به دست 

 فرنام

 می

 . ...افتاد دنیا برای تمام مان ناامن و ترسناک می شد

برای خواندن گزارش های الناز به هر دری زده بودم... هر 

 کاری

توانم با او و سبک کارش بیشتر در توانم بود انجام دادم تا ب

 آشنا

 شوم. در نهایت اپلیکیشن کتابخوانی پیدا کرده بودم که می شد

نسخه ی اینترنتی مجله ای را که الناز در آن مشغول به کار 

 بود

 .خرید و مطالعه کرد

 از هیجان سر جایم بند نمی شدم. قدیمی ترین شماره های

 مجله

ده بودم و هر گزارشی را که در اپلیکیشن موجود بود را خری

 که

 مربوط به الناز می شد با ولع می خواندم. متاسفانه بخش



 مجالت
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 اپلیکیشن نسبتا جدید بود و اکثر شماره های مجله بعد از

 ناپدید

شدن الناز منتشر شده بود... در نتیجه گزارشی از الناز در 

 آن

ی خورد. کنار دستم دفتر یادداشتیشماره ها به چشم نم  

 گذاشته

 بودم تا بتوانم نکاتی را که به ذهنم می رسد یادداشت کنم و به

افکارم سر و سامانی بدهم، اما برگه ها خالی مانده بود... 

 نمی

 توانستم دستم را پایین بیندازم، خودکار بردارم و چیزی

 ...بنویسم

و بعد از چند روزاحساس می کردم این کار عقبم می اندازد   

 .باالخره توانسته بودم کارم را پیش ببرم

 همان طور که انتظار داشتم با گذشت چند سال قلم الناز پخته

 شده بود... نمی شد گفت گزارش هایش آب و تاب آن گزارش

هایی را داشت که در مورد مسابقات زیرزمینی می نوشت، 

 اما

و جمالتش جمله هایش دیگر کلیشه ای نبود، قلمش جذاب  
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تاثیرگذار به نظر می رسید... انگار در این شغل کم کم 

 پیشرفت

می کرد و مطمئن بودم که با موضوعی جنجالی و این قلم 

 گیرا

 می تواند به یکی از آن خبرنگارهای پرآوازه و محبوب تبدیل

 شود

 . ...که نامشان هرگز فراموش نمی شود

عد انگار دستی به دور قلبم مشت شد و آن را سخت درو ب  

 سینه

 فشرد. می دانستم که چنین موضوعی در ذهن داشت... که

 طرح

 این گزارش را مدت ها بود که در سر داشت... تا روزی که

 کیارش

 .شمس سر از کارش درآورد و متوقفش کرد

 آهی کشیدم. احساس می کردم الناز در ذهنم به دو نفر تبدیل

ده! کسی که داستان زندگی اش را می دانستم، از ال به الیش  

 گزارش هایش او را نزدیک به خودم احساس می کردم... و

 دختر
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 . ...منفعت طلبی که کیارش ازش حرف می زد

 :در همین موقع آرمین برای بار دهم پیغام داد و نوشت



- شلوغه؟نمی یای؟ سرت این قدر   

آهی کشیدم و نگاهی به ساعت کردم... چهار بعد از ظهر 

 شده

 بود! از ساعت یک بی وقفه گزارش خوانده بودم! متوجه شدم

 که

 چرا چشم هایم می سوخت و انگشت هایم دور گوشی موبایل

 .خشک شده بود

 باید به خودم و چشم هایم استراحت می دادم. از جایم بلند

 شدم

روم، چیزی بخوریم و بعد خواندن گزارشتا به دیدن آرمین ب  

های الناز را از سر بگیرم. نگاهی به لپ تاپم انداختم... از 

 این که

بابت عقب افتادن کارهایم عذاب وجدانی نداشتم تعجب 

 ...کردم

 انگار مشکالتی که کیارش دچارش شده بود به کار خودم

 اولویت
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ه بود. آن ایده ای که ذهنم را پر کرده بود کم کم شاخپیدا کرد  

و برگ پیدا می کرد... با فکر کردن بهش تپش قلب می 

 گرفتم

 و



 قدرت فکر کردن به هر چیز دیگری را به کلی از دست می

 ...دادم

حتی فکر کردن به این قضیه که چرا آرمین بعد از ناهار 

 مرتب

چیزی بخوریمپیغام می داد که همدیگر را ببینیم و  ... . 

 وارد البی دانشکده علوم شدم و خیلی زود چشمم به آرمین

 افتاد

که مشغول کار کردن با دستگاه خودپرداز بود. به سمتش 

 رفتم

 :و به محض اینکه کنارش ایستادم گفت

چه عجب! اراده کردی پایان نامه ات رو این ترم تحویل -

 بدی و

 بشی اولین نفری که دفاع می کنه؟

را مچاله کرد و در سطل زباله ی کنار دستگاه  رسید

 خودپرداز

 :انداخت. پوزخندی زدم و گفتم
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با این وضعیتی که من دارم آخرین نفری ام که دفاع می -

 !کنه

 و به سمت بوفه ی دانشکده رفتیم. با نگاهی سرسری به صف

متوجه شدیم که اگردانشجوها در سالن دخترها و پسرها   



 آرمین

 برای خرید اقدام کند کمتر معطل می شویم. پس تکیه ام را به

 دیوار دادم و یک بار دیگر گوشی موبایلم را جلوی صورتم

 .گرفتم

 چشم هایم کم کم تار می دید، اما گزارش الناز از وضعیت

 دانشجوهای شهرستانی که به سختی در تهران خانه اجاره می

خانه ها بابت مجرد بودن بهشان اعتمادکردند، صاحب   

 نداشتند،

خانه هایشان مورد سرقت قرار می گرفت و دارایی 

 ناچیزشان به

تاراج می رفت خواندنی و جالب بود... در گزارشش غرق 

 شده

 بودم... با خواندن کلماتش احساس می کردم یکی از دوستان
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ن دانشگاه گزارش را نوشته و سرم گیج مینزدیکم در همی  

 رفت

وقتی فکر می کردم همین شخص گزارشی هم از شغل 

 کیارش

 . ...تهیه کرده

 :آرمین ذرت مکزیکی را دستم داد و گفت

 چی می خونی؟-



 مهلت نداد جواب بدهم. چنگال کوچکش را در سیب زمینی

 سرخ

 :کرده ی سس آلودش فرو کرد و هیجان زده گفت

- رش رفتین مهمونی؟با کیا  

 تکیه ام را از دیوار برداشتم. به دنبال آرمین به سمت در

 خروجی

 دانشکده رفتم و جواب مثبت دادم. کمی در مورد پدر و مادر

 :کیارش برایش توضیح دادم. با لحنی عجیب پرسید

 ...فرنوش هم بود؟ آخه از دوستای خانوادگی کیارش ایناست-

. 
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 :چشم غره ای نثارش کردم و گفتم

 ...بله! ایشون هم تشریف داشتن! دوست جدیدش رو دیدم-

. 

 با تعجب به سمتم چرخید و سر جایش متوقف شد. با خنده

 ادامه

 :دادم

 از این بدنسازهای چهارشونه بود... اما خوشتیپ و جذاب به-

 نظر

 .می رسید

ها به راحیل گفته بودمو هویتش را پیش خودم نگه داشتم! تن  



 که اِبی با فرنوش دوست شده و چه چیزهایی از زندگی اش

 :تعریف کرده. آرمین با نگرانی گفت

 وقتی فهمید تو و کیارش با هم دوست شدین برخورد بدی-

 نکرد؟

متوجه نمی شدم آرمین چرا دقیقا در یکی از مسیرهای پر 

 رفت
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مد دانشگاه متوقف شده... سعی می کردم به سمت محوطهو آ  

 ی

 سرسبز پشت مسجد بروم تا روی نیمکتی بنشینم اما آرمین از

 .جایش تکان نمی خورد

چرا یه کم دلخور شد... با هم حرف زدیم... توقع دیگه ای -

 هم

 . ...نداشتم ولی

ظرف سیب زمینی سرخ کرده اش را پایین آورد و عاقب 

 رک و

نده گفتپوست ک : 

 ببین اگه به نظرت می رسه که فرنوش بابت این قضیه می-

 خواد

حالت رو بگیره، ازت کینه به دل گرفته و می خواد روی 

 اعصاب



 !بره همین االن بگو

 با تعجب به چهره ی جدی اش نگاه کردم. شانه باال انداختم و

 :گفتم
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- وی ذهنش چی می گذره؟ چطور مگه؟من از کجا بدونم ت  

 اتفاقی

 افتاده؟

قلبم در سینه به تپش درآمده بود... آن چه نگرانم کرد این 

 نبود

 ...که فرنوش حساسیتی به ارتباط من و کیارش نشان بدهد

 چیزی که نگرانم می کرد این بود که اوایل هفته کیارش بهم

 . ...گفت با پدر فرنوش صحبت کرده

و دادم. آرمین با حالتی عصبی گفتآب دهانم را فر : 

بهم زنگ زد و چیزهای عجیب و غریبی گفت... گفت اگه -

 می

 شه امروز که رفتم دانشگاه تو رو به یه بهونه ای از دانشکده

 بکشم

بیرون... یه جایی باهات قرار بذارم تا ببیندت! گفتم چرا 

 خودت

 .با شراره هماهنگ نمی کنی؟ چرت و پرت تحویلم داد

ابروهایی که از شدت تعجب باال رفته بود نگاهش کردمبا  . 



 آرمین
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 :ادامه داد

 عجیب تر هم شد... رسما داشت هذیون می گفت! می گفت-

 اگه

بشه گوشی شراره رو ازش بگیری و بعد بذاری بیاد دیدنم 

 بهتر

 . ...هم می شه

م ماجرا اصال آن طور کهنفس در سینه ام حبس شد... فهمید  

 آرمین فکر می کند نیست... نمی خواست در مورد کیارش

 حرف

بزند. نمی خواست گوشی موبایلم دور و برم باشد... چرا که 

 می

 خواست در مورد فرنام صحبت کند... پارانوئید شده بود می

 خواست مطمئن شود که کسی به هیچ طریقی به حرف هایمان

 !گوش نمی کند

ی دست پاچه به گوشی موبایلی که در دست داشتم نگاهبا حالت  

 :کردم. آرمین دستش را در هوا تکان داد و گفت

 من بهت گفتم بیایم همدیگه رو ببینیم چون از صبح تا حاال-
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 .خفم کردعه این قدر زنگ زده... اما حس بدی دارم



ه و نخواد کسیانگار بخواد سرت رو زیر آب کن ... . 

 :وسط حرفش پریدم. اشاره ای به اطرافم کردم و گفتم

 !وسط دانشگاه می خواد به حسابم برسه؟ عیب نداره آرمین-

 االن

 کجاست؟

 با بی میلی آشکاری به راه افتاد. پشت سرش به سمت محوطه

 ی پشت مسجد رفتم. طولی نکشید که چشمم به فرنوش افتاد

ها نشسته و کیف ورزشی اش راکه روی یکی از نیمکت   

 کنارش

 گذاشته بود. تیپ لباس پوشیدنش با آن اسنیکرهای سفید و

 شال

 سرمه ای ساده ای که روی موهایش انداخته بود شبیه لباس

هایی که معموال برای دانشگاه می پوشید به نظر نمی رسید. 

 یا

 جدا از باشگاه به سمت دانشگاه آمده بود یا تالش مذبوحانه ای
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 .برای رد گم کنی کرده بود

 با دیدن من بالفاصله از جایش بلند شد. آرمین با بدبینی

 نگاهی

به کیف بزرگ فرنوش انداخت... انگار اسلحه ای مخوف 

 برای



 :کشتن من در آن جا داده باشد! فرنوش رو به آرمین گفت

 می شه تنها با شراره حرف بزنم؟-

لبخندی کمرنگ و شیرین بهش زد که اصال آرمین را تحت و  

 تاثیر قرار نداد. با نگاه از من کسب تکلیف کرد و بعد روی

 نزدیک

ترین نیمکت در محوطه نشست... آن قدر فاصله داشت که 

 اگر

صدایمان را پایین بیاوریم نشنود... اما آن قدر هم دور نبود 

 که

 ما

ردرا نبیند و نتواند زیر نظر بگی . 

فرنوش با اشاره ی دست دعوت کرد بنشینم. با خونسردی 

 ذرت

 مکزیکی ام را هم زدم تا مطمئن شوم سس در همه ی قسمت
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 :ها یکسان پخش شده و در همان حال گفتم

ماجرا چیه فرنوش؟ چرا به آرمین زنگ زدی؟ فکر می کنه -

 می

و کیارش کلکم رو بکنیخوای به خاطر دوستی من  ! 

 :نفسی صدادار و عمیق کشید و گفت

نمی خواستم کسی متوجه شه بهت زنگ زدم و باهات -



 قراری

 .گذاشتم

 :خودم را به آن راه زدم. اخمی کردم و پرسیدم

 کی قراره بفهمه؟ اِبی؟ کیارش؟-

چشم هایش را تنگ کرد و با دقت زیر نظرم گرفت. من هم 

 با

 بی

ردن ذرت مکزیکی ام شدم. طولی نکشید تفاوتی مشغول خو

 که

 به حرف آمد و به انتظاری که سعی می کردم اصال بروزش

 ندهم

 :پایان داد

 !یه سوالی ازت داشتم و امیدوارم راستشو بگی-
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نگاهش نکردم... چرا که به قدری منتظر واکنش و حرف 

 هایش

ستم به بی تفاوتی تظاهر کنمبودم که دیگر نمی توان ! 

 تو برای چی با کیارش دوست شدی؟-

ذرت مکزیکی را پایین آوردم و نگاه عصبی ام را به او 

 .دوختم

 تمام هیجان و استرسم یک باره فروکش کرده بود... دلسرد



 شدم،

چرا که فکر می کردم می خواهد از پدرش یا فرنام حرف 

 ...بزند

عیت نزدیک تر بود. با اما ظاهرا حدس آرمین به واق

 عصبانیت

 :گفتم

دقیقا همین پنجشنبه در این مورد حرف زدیم... چند بار -

 قراره

 منو ببینی و این سوال رو بپرسی؟

 :سرش را عقب کشید. با حالتی مشکوک براندازم کرد و گفت

 یاشار می گفت از محمد خوشت می یاد... اما بعد با فرنام-

 بیرون

رش دوست شدیرفتی... و بعد با کیا ! 
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 برایم قابل تحمل نبود درست در لحظه ای که در شرف تکمیل

کردن نقشه ای به آن بزرگی بودم از این دست مکالمات 

 بچگانه

 داشته باشم. سعی کردم صبر و حوصله به خرج بدهم، جلوی

ودم راانفجار خشمم را بگیرم... به سختی موفق شدم جلوی خ  

 .بگیرم و سرش داد نزدم

 خودت بهم خبر دادی محمد نامزد کرده... خودت منو به-



پسرخاله ات معرفی کردی! حاال می پرسی چرا؟ باهاش 

 بیرون

رفتم و ازش خوشم نیومد... آدم ممکنه با پنجاه نفر یه بار 

 برای

 آشنایی بیرون بره و از هیچ کدوم خوشش نیاد! به نظرت چیز

با اولین کسی که به عنوان جنس مخالف تویعجیبیه که   

 دوران

 بچگیم شناختم دوست نشدم و با یه نفر بیرون رفتم که ببینم

 سرش به تنش می ارزه یا نه؟

 با انگشت اشاره ای به خودش زد و با چشم هایی گشاد شده

 .نگاهم کرد
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 داری به من تیکه می اندازی؟-

ندی پلیدانه روی لب نشاندم و گفتملبخ : 

 !آره... و خوشحالم که گرفتی چی می گم-

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 وقتی به ماجراهایی که تو داشتی فکر کردم متوجه شدم چیز-

مشکوکی وجود داره... که اول مقابل کیارش قرار گرفتی و 

 بعد

 باهاش این طور رفیق شدی. به ذهنم رسید شاید برای کسی

رکا  



 . ...می کنی و نقشه ای برای کیارش داری

 :پوزخندی زدم. وسط حرفش پریدم و گفتم

تو رو خدا این تئوری های توطئه ات رو در حضور من -

 برای

کیارش تعریف کن! دوست دارم اون موقعی که حالتو می 

 گیره

 اونجا باشم... خدا شاهده به یه کم تفریح و خنده ی اساسی

 توی

رمزندگیم احتیاج دا ! 
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 صدایش را باالتر برد تا با وجود حرف های تمسخرآمیزم

 صدایش

 :به گوشم برسد

 اما بعدش به ذهنم رسید شاید یه چیزی فهمیدی که من در-

 !جریانش نبودم... برای همین صد و هشتاد درجه چرخیدی

ختم و تکیهنفسی عمیق کشیدم و چیزی نگفتم. پا روی پا اندا  

 ام را به پشتی نیمکت دادم. فرنوش از سکوتم استفاده کرد و

 :صدایش را پایین آورد

 گفتی با پدرم حرف بزنم... موقعیت پیش اومد و یه صحبت-

هایی کردیم. برام عجیبه چون اولین بار بود که منو تا 

 حدودی



 .در جریان اتفاق هایی که داره می افته قرار داد

ای چند لحظه روی هم گذاشتم... پس پدرشپلک هایم را بر  

 . ...باهاش صحبت کرده بود. نفس راحتی کشیدم

 تو چی از کیارش فهمیدی؟-

 :چشم هایم را باز کردم. مختصر و مفید گفتم
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فهمیدم اشتباه قضاوت کرده بودم. حق با تو بود... این -

 موضوع

ریخته بود و همزمانی اش با این قضیهکه وضع پدرت به هم   

 که

 کیارش با تو دوست شد اتفاقی نبود... اما نتیجه گیری من از

 این

 ماجرا اشتباه بود. به دالیلی به مرور به این نتیجه رسیدم که

 کیارش به پدرت عالقه داره و بابت لطفی که پدرت مدت ها

 قبل

با تو بهش کرده سعی می کنه هواش رو داشته باشه... و 

 دوست

 نشد چون می خواست اطالعاتی از پدرت جمع کنه... باهات

 دوست شد که مطمئن شه می تونه نزدیکتون باشه و ازتون

 .مراقبت کنه

 :شانه باال انداختم و ادامه دادم



 حق می دم بهت که از دستش ناراحت باشی... حس کنی-

 بازیت
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این احساست بی راه هم نیست، اما من به این داده... چون  

 نتیجه

 .رسیدم که نیت بدی از این کار نداشته

و قاشق آخر ذرت مکزیکی ام را به دهان بردم. زیرچشمی 

 به

فرنوش نگاه کردم که نگاهش را به دوردست ها داده و به 

 فکر

 فرو رفته بود. هیچ تصمیم نداشتم خودم را قاتی ماجرا کنم و

ر مورد فرنام بدهم... می دانستم با این کار فقط توضیحی د

 همه

 چیز را خراب می کنم اما نتوانستم جلوی کنجکاوی ام را

 ...بگیرم

 می خواستم بفهمم چه قدر در جریان قرار گرفته. پس روی

 :نیمکت به سمتش چرخیدم و گفتم

اصال تو چرا در وهله ی اول به این نتیجه رسیدی که -

 کیارش

پدرت سوء استفاده کنه؟ تو این ایده رو توی ذهنمی خواد از   

 من کاشتی که کیارش آدم پلیدیه و دنبال فروش اطالعات از



 این
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 .و اونه... که دنبال زمین زدن پدرته

 :شانه باال انداخت و آهسته گفت

 نمی دونم... به نظرم تنها احتمال موجود بود. احساس می-

 کردم

 .از خانواده ام خوشش نمی یاد

 :یک بار دیگر تالش کردم و گفتم

 چرا این فکر به ذهنت رسید که باید گوشیش رو هک کنی و-

 ببینی از پدرت چه اطالعاتی به دست اورده؟ اصال کی بهت

 گفته

 بود توی گوشی کیارش می تونی چیزی از پدرت پیدا کنی؟

شانی اش کشید و به فکرجوابم را بالفاصله نداد. دستی به پی  

 فرو

 :رفت. در جوابم باز هم شانه باال انداخت و تکرار کرد

 .چون احتمالش قوی بود-

 :دل را به دریا زدم. با انگشت بهش اشاره کردم و گفتم
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 خودت به این نتایج رسیدی؟ خودت نقشه کشیدی؟-

سری تکان داد. پوفی کردم در جوابم با حالتی گیج و ویج ... 

دوست داشتم بلند شوم و به احترام فرنام کف بزنم! ظاهرا 



 روی

ذهن فرنوش طوری کار کرده بود که فکر می کرد ایده ی 

 انجام

این کارها از خودش بوده... می دانستم سخت ترین کار دنیا 

 این

 است که به کسی نقشه و ایده ای بدهی، بی آن که متوجه شود

ایده از خودش نبوده و بهش تحمیل شده... و الحق کهاین   

 فرنام

 !کارش را درست انجام داده بود

احتمال دیگری هم وجود داشت... که فرنوش راستش را به 

 من

 نمی گفت... که دقیقا می دانست فرنام این نقشه را کشید اما

 نمی خواست بپذیرد... هنوز نمی خواست به خودش اعتراف

 کند

که ازش سوء استفاده کرد کیارش نبود... که آن کسی 

 پسرخاله

 !ی عزیزش بود
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 :لبم را با زبان تر کردم و گفتم

 پس تو بدون دلیل خاصی از اول به کسی که از بچگی-

 عاشقش



بودی مشکوک بودی... بهش بدبین بودی و این فکر توی 

 سرت

ر شد. االن با پدرت صحبتبه مرور زمان بزرگ و بزرگ ت  

 کردی

 و ظاهرا فهمیدی ماجرا این نبوده... در نتیجه گیج شدی که

 خب

 چرا بهش شک داشتی! البته تو شک نداشتی فرنوش... تو

 مطمئن

 بودی! برای همین اون نقشه ی جنون آمیز رو کشیدی و منم

قاتی ماجرا کردی. فرنوش معنی این حرف ها اینه که یا تو 

 یه

ی تمام عیار و شکاکی یا یه چیزی می دونی که داریدیوونه   

 . ...سعی می کنی با تمام وجود انکارش کنی

 زهرخندی زد و سرش را پایین انداخت. پس یک چیزهایی از
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 فرنام فهمیده بود... اما نمی خواست قبول کند. می دانستم تمام

گری نگاه کرده بود... با یک بارعمرش به فرنام به چشم دی  

 حرف

 زدن با پدرش زیر و رو نمی شد، به این راحتی ذهنیتی که

 تمام

عمر با آن زندگی کرده بود را عوض نمی کرد... تا مدت ها 



 آن

 چه شنیده بود را پیش خودش به چالش می کشید و آن روز

 هم

 برای همین به دیدنم آمده بود. خواستم پیش آرمین برگردم که

 :فرنوش سرش را بلند کرد و گفت

اما کیارش الناز رو معدوم کرد... خودم فایلش رو خوندم... -

 اون

 . ...شب رفتیم و شاهد بودیم

مکثی کردم. به یاد شبی افتادم که کیارش پرده از ماجرای 

 الناز

برداشت... چهره اش که برای چند لحظه در تاریکی گم بود 

 در
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 خاطرم نقش بست. نفسی عمیق کشیدم. نمی دانستم چطور

 باید

توضیح بدهم... چرا که هنوز تصمیم نگرفته بودم نسبت به 

 این

 :قضیه چه احساسی داشته باشم. عاقبت گفتم

 کیارش کارهای عجیبی می کنه... اما من احساس می کنم-

 .معموال برای این کارها نیت خوبی داره

ی تنگ شده نگاهم کرد. احتماال با خودش فکر میبا چشم های  



 !کرد چطور ممکن است کسی را با نیت خوبی معدوم کنند؟

فقط یه چیزی شراره... شبی که گوشی کیارش رو هک -

 کردیم

 برای دیدنت اومدیم دم خونه تون. اون شب گفتی حجم

 اطالعات

 این قدر زیاد بود که نمی شد تمامش رو برداشت. پس

ش رو روی لپ تاپت کپی کردینجدیدترین . 

 قلبم به تپش درآمد. فقط توانستم سرم را به نشانه ی جواب

 :مثبت تکان بدهم. ادامه داد
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 فرنام ازت خواست جدیدترین فایل ها رو روی لپ تاپت-

 بریزی؟

 لحظه ای مکث کردم. به چشم های شیشه ای و خاکستری

 رنگ

ش زل زدم... امیدوار بودم لحظه به لحظه ی آن شب را فرنو

 به

 خاطر بیاورد... به خوبی ماجراها را کنار هم قرار بدهد تا

 حقیقت

 .را ببیند. باز هم سری به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم

 خودش

 :را روی نیمکت به سمتم کشید و گفت



 وقتی فهمید اطالعات از روی لپ تاپت پاک شده مرتب می-

فت یه آشنا داره که می تونه درستش کنه... هی راه حل گ

 برای

ریکاوری اطالعاتت پیشنهاد می کرد. تو که لپ تاپت رو 

 بهش

 ندادی؟

 :بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. با لحنی معنی دار گفتم
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-  نه... فرنوش! من هرکاری که از دستم برمی اومد انجام

 دادم تا

 . ...اطالعات کیارش دست آدم هایی که نباید نیفته

 برای چند لحظه خیره به هم نگاه کردیم. می دانستم حرف

 های

پدرش باعث شده جرقه هایی در سرش زده شود. نمی 

 توانستم

 به او و قضاوت هایش کامال اعتماد کنم... می دانستم کمی

د، اما یک چیز هیجانی عمل و بیشتر اوقات زیاده روی می کن

 را

 در موردش به خوبی فهمیده بودم...که آدم پا پس کشیدن

 ...نبود

 به هر دری می زد تا به جواب برسد... و این بار... به دنبال



 جواب

 سوال های درستی بود... نه مشتی توهم که دیگر حتی خودش

 .هم نمی دانست چطور زمانی ذهنش را تسخیر کرده بود

****** 
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 من یه ساعت پیش برای جلسه بیرون رفتم سر شما توی-

 گوشی

 !بود... االن که برگشتم هم هیچ چیزی عوض نشده

با شنیدن صدای امین سرم را از روی گوشی موبایلم بلند 

 .کردم

برای مدتی طوالنی به گوشی زل زده بودم و حاال امین را 

 تار

 می

وارد شد. صندلی اش را کنار زد و گوشیدیدم. با اخم و تخم   

موبایلش را روی میزش گذاشت. با لحنی پر نیش و کنایه 

 :گفت

 !دوست مدیرعامل شرکت هستین و خیالتون راحته دیگه-

 با تعجب نگاهش کردم. خیالم بابت چه چیزی راحت بود؟

 جایگاهم در این شرکت؟ چرا هیچ کدام متوجه نمی شدند که

ر این شرکت برایم چندان مهم نیست؟ماندن و نماندن د  

 به پشتی صندلی ام تکیه دادم. آن قدر روی گوشی موبایل و



 لپ

 تاپم قوز کرده بودم شانه و گردنم گرفته بود. کش و قوسی به
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 بدنم دادم و برای چند لحظه چشم هایم را بستم... می سوخت

 و

شتناکی قرمز شده بود. احساس میاز شب قبل به طرز وح  

 کردم

 اگر تحقیقاتم یکی دو روز دیگر ادامه پیدا کند به نابینایی

 کاملم

 !ختم می شود

 به زحمت چشم هایم را باز کردم. امین را دیدم که میزش را

 دور

 زده و جلوتر آمده بود. انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید

 :برایم تکان داد و گفت

- نمی تونه این شکلی ادامه پیدا کنه! احساس می این وضعیت  

 کنم منو اینجا مسخره کردی! می یای شرکت و دنبال کار

 خودتی... انگار اینجا خونه ی خاله ست! توی تمام دوره ی

 کاریم

 !همچین چیزی ندیدم
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ی دادم، منتظر نگاهم کرد... ظاهرا باید جوابی به اتهاماتش م



 اما

مشکل اینجا بود که هنوز طرح ذهنی خودم را دنبال می 

 کردم

 و به سختی می توانستم روی حرف هایش تمرکز کنم. وقتی

 جوابی ندادم عصبانیتش شدت گرفت. یک بار دیگر به سمت

 میزش برگشت و با صدایی که تقریبا از شدت خشم دورگه

 شده

 :بود گفت

- کیارش روشن کنم باید همین امروز تکلیف رو با ! 

 و از جایی که کیارش هنوز به شرکت نیامده بود مجبور شد

 روی

صندلی اش بنشیند. سرم را به سمت مانیتور چرخاندم و 

 وانمود

کردم سر کارم برگشته ام... نه اینکه حرف های امین برایم 

 مهم

 باشد، بلکه برای اینکه دهانش را ببندد و بتوانم روی افکارم

 تمرکز
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 کنم. چیزی به پایان تحقیقاتم نمانده بود... نقشه ام تمام و

 کمال

 در ذهنم بود و همین موضوع آشفته ام می کرد. نمی دانستم



 در

عمل هم به آن خوبی بود که در ذهن داشتم یا نه... اصال 

 عملی

ست یا نه! بسیاری از بخش هایش را با پیش فرض های 

 خودم

 پیش برده بودم... پیش فرضی که از اشخاصی داشتم که نمی

 شناختم و نمی توانستم روی عکس العمل هایشان حسابی باز

 .کنم

 زمانی که امین نگاه چپی به من بست و بیرون رفت فهمیدم

 کیارش رسیده. لبخندی تمسخرآمیز روی لبم نشست... می

آموز آندانستم کامال حق با امین است و من به عنوان کار  

 شرکت

وظایف مشخصی دارم... هیچ وقت آدمی نبودم که بتوانم 

 نسبت

 به مسئولیت هایم بی تفاوت باشم اما مشکل اینجا بود که
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 وضعیتم در شرکت اصال برایم مهم نبود و کارهای زیادی

 .داشتم

پایانکم کاری ام در شرکت و پشت گوش انداختن کارهای   

 نامه

 ام تشویقم می کرد که بیشتر به ابعاد مختلف نقشه ام فکر



 ...کنم

 حاال که داشتم چنین بهایی می دادم و از کار و زندگی افتاده

 .بودم باید مطمئن می شدم که نقشه ام حتما نتیجه می دهد

طولی نکشید که امین با حالتی از خود راضی وارد شد و 

 پشت

صورتش خنده ام گرفت که به میزش جا گرفت. با دیدن  

 سرعت

 آن را به سرفه ای تبدیل کردم... می دانستم بدگویی کردن از

 .من سرحالش آورده

طولی نکشید که به دفتر کیارش احضار شدم. امین با چهره 

 ای

 .راضی رفتنم را تماشا کرد که باعث شد دوباره به خنده بیفتم

2294 

  رقصنده با تاریکی 

کنان وارد دفتر کیارش شدم و زمانی که چشمم به او خنده  

 افتاد

 که پشت میز ایستاده و به سمت کامپیوتر و تبلتش خم شده

 .فهمیدم برای کاری سریع به شرکت آمده و قصد ماندن ندارد

 این را از جین و کت چرمی که به تن داشت هم می شد

 ...فهمید

وشیدبرای حضور در شرکت لباس های رسمی تری می پ . 

 قدمی



 :به سمتش برداشتم و گفتم

 افتخار دیدن شما به خاطر شکایت های امین نصیبم شده-

 رئیس؟

 :کیارش سرش را بلند کرد. با خنده نگاهم کرد و گفت

چی پیش خودت فکر کردی دختر؟ فکر کردی می یام -

 شرکت

 و بدون اینکه ببینمت می رم؟

طور که و یک بار دیگر سرش را پایین انداخت و همان 

 شارژر
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 :تبلتش را جمع می کرد گفت

 امروز نمی شه با هم ناهار بخوریم... عصر بیام دنبالت؟-

 اخمی کردم. ته دلم امید داشتم که زمان بیشتری داشته

 ...باشد

ازم بپرسد چرا کارهای شرکت را رها کرده ام... که مشغول 

 چه

من هم توضیحش را به زمان ناهار موکولکاری هستم... و   

 ...کنم

و بعد برایش بگویم که چه نقشه ای دارم، اما به نظر می 

 رسید

درگیر باشد... و البته نشان داد که گله و شکایت امین را هم 



 از

 یک گوش گرفته و از دیگری در کرده. سعی کردم لبخند

 پلیدانه

نم و این آرزوای که بی اختیار روی لبم می نشست را جمع ک  

 را

که ای کاش امین اینجا بود و شاهد این ماجرا می شد، از 

 ذهنم

 .بیرون کنم
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 :سری تکان دادم و گفتم

 .باشه... عصر حرف می زنیم-

و خودم را آماده کردم که عصر هم زمانی برای مطرح 

 کردن

 نقشه

تمام نشده باشد و فقط من راام پیش نیاید... ممکن بود کارش   

برساند و دنبال کارهایش برود... ممکن بود خسته باشد و 

 نتواند

 روی حرف هایم تمرکز کند... پیش خودم تمام احتماالت را

 بررسی می کردم تا اگر همه چیز مطابق میلم پیش نرفت به

 ناراحتی و کدورت منجر نشود. بدترین احتمال این بود که کل

نظرش احمقانه بیاید و آن وقت تمام تالش آن چندنقشه ام به   



 وقتم دود می شد و به هوا می رفت... چیزی که بدون شک

 شدیدا

 !ناراحتم می کرد

در همین موقع بی هیچ اطالع رسانی در باز و امین گوشی 

 به

دست وارد دفتر شد. با دیدنش اخمی کردم و به خودم و 

 آرزوی
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 عجیب و غریبم لعنتی فرستادم. از ذهنم گذشت که نباید توی

صورتش می خندیدم... بلکه به عنوان دوست مدیر عامل 

 شرکت

 باید حسابی حالش را جا می آوردم که حساب کار دستش

 .بیاید

 حاال که قرار بود با چنین دلیلی محکومم کند باید یک بهانه ی

را فکری مشابه از ذهندرست و حسابی دستش می دادم. ظاه  

 :کیارش گذشته بود. با لحنی سرزنشگر گفت

امین! بهت که گفتم... بعدا در موردش حرف می زنیم. -

 ...امروز

. 

 :اما امین وسط حرفش پرید

 .همین االن یه خبر دیگه منتشر کردن-



 چشم هایم از شدت تعجب چهار تا شد. برای چند ثانیه سکوت

رب امین زل زدیمبرقرار شد و به چهره ی مضط . 

 دست در جیب بارانی ام کردم و گوشی موبایلم را بیرون

 .کشیدم
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 کیارش با اخم و تخم صاف ایستاد. امین با قدم های بلند به

سمتش رفت و گوشی را جلوی صورتش گرفت. نتوانست 

 طاقت

 :بیاورد و با بی قراری گفت

- نگاری بوده که اولین بار در مورد مسابقاتنوشته الناز خبر  

زیرزمینی نوشته و شاهدی وجود داره که ادعا می کنه 

 آخرین

 . ...بار الناز رو توی همون محوطه دیده

 نفس در سینه ام حبس شد... تمام شاهدهای آن ماجرا را در

ذهنم مرور کردم... کار سختی نبود... تک تک شان را خودم 

 به

دم. با ناباوری به امین نگاه کردم. ادامه دادآن جا کشانده بو : 

 حدس زده دلیل ناپدید شدن الناز هرچی هست با این مسئله-

 مرتبطه... اما از کجا فهمیدن؟

نیم نگاهی به من کرد... ظاهرا حضورم معذبش کرده بود. 

 مکثی



کرد و بعد... انگار تصمیم گرفت در حضورم سکوت کند. 

 کیارش

م کشید. روی صندلی اش نشست و اما صورتش را توی ه

 :گفت

 .الناز از اون تاریخ به بعد با کسی در تماس نبود-
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 :امین آهسته گفت

به یه طریقی این مالقات آخر لو رفته و خبرش منتشر -

 ...شده

 شاید فرنام فهمیده، به این ترتیبی گزارشی داده تا تحت

 فشارت

 .بذاره

ارش سرش را به طرفین تکان داد. نگاه خیره اش را به کی

 میز

 :کارش دوخت و گفت

 احتمالش هست... فرنام می دونست که آخرین بار الناز رو-

 اونجا

 .دیدیم

 ...و نگاهی به من کرد. با عذاب وجدان سرم را پایین انداختم

 می

دانستم در واقع من و فرنوش باعث حضور فرنام شدیم. لبم 



 را

 به

دان گرفتم. کیارش ادامه داددن : 
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 یه احتمال دیگه هم هست... که الناز به من اعتماد کامل-

 نداشت

 .و به رابطش گفته بود که قرار مالقاتی اونجا داره

 .امین دستی به چانه اش کشید. کیارش نفسی عمیق کشید

سمت کامپیوترشنگاهش را از میز گرفت و روی صندلی به   

 :چرخید. با لحنی عجیب گفت

 تفاوتی توی نتیجه اش نمی کنه... هر دو احتمال به یه نتیجه-

 . ...ختم می شه... به گزارش بعدی و ضربه ی نهایی شون

 :من و امین بی پلک زدن به کیارش زل زدیم. ادامه داد

 !به کسی که الناز برای دیدنش به اون مکان رفت... من-

شنیدن این حرفش در سینه فشرده شد... هرچند کهقلبم با   

پیش از آن که به زبان بیاورد هم می دانستم این گزارش به 

 چه

معناست. چه قدر طول می کشید تا گزارش بعدی منتشر 

 شود؟

 یک روز؟ دو روز؟ یک هفته؟ آهی کشیدم و فهمیدم احتمالش
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انیم به موقع جلوی منتشر شدن اینضعیف است که بتو  

 گزارش

 :را بگیریم. زیرلب گفتم

 .وقت مون داره تموم می شه-

 :کیارش با حرکت سر تاییدم کرد. امین شتاب زده گفت

 امیدوارم وکیلت آماده باشه! اگه همچین اتهامی بهت وارد-

 کنن

 . ...باید گوش به زنگ باشه و سریع

شد و وسط حرفش پرید کیارش یک بار دیگر از جایش بلند : 

امکان نداره به یه خبر مزخرف تلگرامی واکنش نشون -

 ...بدم

 واکنش من به این معنیه که چیزی وجود داشته که مجبور

 شدم

 از خودم دفاع کنم. تا زمانی که به صورت رسمی به چیزی

 محکوم

 .نشم هیچی از من نمی شنون
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را در کیفش جا داد. بی آنکه به ما نگاه کند با لحنیو تبلتش   

 :خشک و رسمی به امین گفت

 .یه بار دیگه روی رابط الناز کار کن-

 :امین سرش را پایین انداخت و گفت



 . ...بی فایده ست... تو این مدت زمان کوتاهی که-

 :اما کیارش صدایش را باال برد

 !کاری که بهت گفتم رو بکن-

نگاهی به کیارش انداخت. بی هیچ حرفی از امین زیرچشمی  

 دفتر

کیارش بیرون زد. با خروج امین از دفتر، کیارش روی 

 صندلی

 .اش نشست و به سمت دیوار شیشه ای پشت سرش چرخید

 انگشت اشاره و شستش را به پلک هایش فشرد و نفسی عمیق

 کشید. مکثی طوالنی کردم و اجازه دادم به اعصابش مسلط

 .شود

نی آرام شروع به صحبت کردمبا لح : 
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کیارش می دونی که اگه این خبر منتشر شه پدر و مادرت -

 هم

 می خوننش، درسته؟

 با اخم و تخم دستش را پایین انداخت. نگاهش را دزدید و

 آهسته

 :گفت

 !مرسی از یادآوریت-

 :لحن تلخش را نشنیده گرفتم و ادامه دادم



 .چند روز پیش اِبی حرف هایی زد که مشکوک شون کرد-

 همین

 االن هم یه بخشی از ذهنشون به حرف های اِبی مشغوله. اگه

گزارشی دربیاد که تو رو به ماجرای مسابقات زیرزمینی 

 وصل

 کنه دیگه نمی تونی به راحتی ارتباطت رو با این قضیه انکار

 .کنی

د و با چهره ای درانگشت هایش را روی میز به هم قالب کر  

 هم
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 به من چشم دوخت که با حالتی معذب در برابرش ایستاده

 .بودم

 شبیه به مدیرعاملی جدی و سخت گیر به نظر می رسید که به

 گزارشات کارمندش در مورد کم کاری هایش گوش می کند و

نگاهی معنیهر لحظه ممکن است با بی رحمی توبیخش کند.   

 :دار بهش کردم و گفتم

 خودت گفتی ماه پشت ابر نمی مونه و باالخره حقیقت در-

 مورد

 .گذشته ات فاش می شه

 فکش منقبض شد. احساس می کردم اگر ادامه بدهم با انفجار

 .خشمش رو به رو می شوم، اما دل را به دریا زدم



می دونم باورش سخته اما اون لحظه نزدیکه... امروز، -

 فردا یا

 !نهایتا آخر هفته

 پلک هایش را روی هم گذاشت. گامی به سمتش برداشتم و

 :گفتم
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 ...بهتره خودت پیش دستی کنی و یه چیزهایی بهشون بگی-

 .قسمت های دلخراشش مثل ماجرای دستت رو مطرح نکن

شتی، بهشون بگو اون زمان که شور کارهای رزمی رو دا

 دانشجو

 بودی، جوون بودی چند باری به این تشکیالت زیرزمینی سر

 زدی. الزم نیست چیزی از قوانینش بدونن، یا از مسابقات و

 شرکت کننده ها. یه چیز کلی بهشون بگو... مگه چه قدر می

 تونن بابت کاری که سال ها پیش انجام دادی و دیگه هم دنباله

 اش رو نگرفتی سرزنشت کنن؟

ی کردم، اما جوابم را نداد. میزش را دور زدم و کنارشمکث  

 .ایستادم

 اگه چیزی بهشون نگی و این گزارش بیرون بیاد دیگه نمی-

 تونی

 ماجرا رو جمع کنی، دیگه نمی تونی اون چیزی که توی

 ذهنشون



 نقش می بنده رو عوض کنی اما اگه پیش دستی کنی و یه
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 چیزهایی بگی با منتشر شدن این گزارش خودشون سعی می

کنن خودشون رو راضی کنن که اغراق شده، دارن بهت 

 تهمت

می زنن، قضیه رو بزرگ می کنن و از کاه کوه می سازن. 

 این

 رو

توی رفتار مادرت دیدم که به صورت اتوماتیک سعی می 

 کنه

مبراتوضیحی پیدا کنه که تو رو از هر خطایی پیش خودش   

 .کنه

 !تا فرصت هست باهاشون صحبت کن کیارش

 اگه راحت نیستی منم می تونم این کارو کنم... می تونم یه

 .چیزهایی به مادرت بگم

 .که جا خوردم "!نه"به سمتم چرخید و با چنان قاطعیتی گفت 

 نفسی عمیق و صدادار کشید و

 :گفت

 !خودم باهاشون صحبت می کنم-

ش را برگرداند. در آن لحظه دوستو با چهره ای در هم روی  

2307 

  رقصنده با تاریکی 



 داشتم نقشه ای بی عیب و نقص داشته باشم تا بتوانم برای حل

 کردن این مشکل ارائه کنم، اما نقشه ام به سختی حل کردن

چنین مشکلی را پوشش می داد. نیم نگاهی به چهره ی 

 عصبی

هترین زمان برای مطرحکیارش کردم. مطمئن نبودم که ب  

 کردنش باشد... پس کمرم را بی هیچ حرفی صاف کردم و

 :خواستم ازش فاصله بگیرم که با لحنی مالیم تر گفت

 چی می خوای بهم بگی که داری مزه مزه اش می کنی؟-

 بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. فکر نمی کردم با وجود

ه شده باشدنگاهش که به جایی دیگر دوخته شده بود متوج . 

 :آهسته گفتم

 یه چیزی مدتیه که فکرمو مشغول کرده. مطمئن نیستم االن-

 حوصله ی شنیدنش رو داشته باشی. خیلی روش کار کردم

 برای

 . ...همین

 :از جایش بلند شد و کیفش را برداشت. چشمکی زد و گفت
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- ود و می گفت کارهاتو برای همین امین از دستت شکار ب

 انجام

 نمی دی؟

 .پشت چشمی نازک کردم که به خنده اش انداخت



 .آره... برای همین شاکی شده بود. یه چیزی توی ذهنمه-

 دستش به سمت گوشی موبایلش رفت. با خودم فکر کردم

 مطرح

 کردن این نقشه در موقعیتی که وسایلش را یکی یکی برمی

نامردی در حق نقشه ام است داشت تا از شرکت بیرون بزند 

 که

 :آن طور رویش کار کردم! پرسید

 در ارتباط با کی؟ الناز؟ فرنام؟-

 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 !تمام شون-

ابروهایش روی پیشانی باال پرید. دستش روی گوشی 

 موبایلش

 :خشک شد. با جدیت گفتم

 .اما قبل از هرچیز... باید الناز رو ببینم-
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** 

 مقابل خانه ای دو طبقه و قدیمی متوقف شدیم. رنگ سفید در

 پوسته پوسته شده بود و روی آن آثاری از آگهی های رنگی

 تخلیه

 چاه به چشم می خورد. کیارش زنگ زد و دستش را در جیب

کت طوسی رنگش فرو برد. بازوهایم را به بدنم چسباندم و 



 به

د موهایم را به صورتم ریخته بود، اما هوا خودم لرزیدم. با

 آن

 قدر

سرد بود که نمی توانستم دست هایم را از جیبم بیرون بیاورم 

 و

 .موهایم را از صورتم کنار بزنم

 کیارش در را برایم باز کرد و پشت سرم به راه افتاد. حیاط

 کوچک

بود و بیشتر فضای آن با باغچه ای بزرگ پر شده بود. در 

 مسیر

ی یک ماشین شاسی بلند مشکی و یک پژو پارس سفیدورود  
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 پشت سر هم پارک بود. داربستی فلزی و طاق مانند بر فراز

ورودی خانه نصب شده بود که پیچک به دور آن پیچیده بود. 

 از

 فضای باریک بین ماشین ها و باغچه گذشتیم. پلکانی سنگینی

طبقه ی دوم می رسید اما کیارش اشاره ای به و مارپیچی به  

 در

 .قهوه ای سوخته ای کرد که در طبقه ی همکف وجود داشت

 با نزدیک شدن به در صدای موزیک متالی را شنیدم که در



 خانه

پخش بود. اخمی کردم و پیش از آن که دستم روی زنگ 

 فرود

 .بیاید در باز شد

ا پر کرد. با دیدنبا باز شدن در صدای بلند موزیک گوشم ر  

 مرد

 قد بلند و چهارشانه ی آشنایی که پشت در ایستاده بود جا

خوردم. حسام پوزخندی به صورت متعجبم زد و کنار رفت. 

 با
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 خودم فکر کردم یعنی آن جا خانه ی حسام است یا زندانی

 برای

خانه شدم و نگاهی  الناز و چند نگهبان؟ بی هیچ حرفی وارد

 به

سفید-دور و برم کردم... کاناپه ی چرم مشکی، فرش سیاه  

 پوست

 گاو و تلویزیون خمیده بزرگ گویای این بود که پا به خانه ی

 حسام گذاشته ایم. صفحه ی تلویزیون پلی لیست حسام را

 نشان

می داد و سیستم صوتی نهایت تالشش را برای کر کردن مان 

 با



که به نظر آلمانی می رسید، به کار برده بود. آن آهنگ متال 

 در

 سالن پذیرایی به جای مبل و میز ناهارخوری تردمیل، استند

 دمبل و کیسه بوکس دیده می شد. با حالتی معذب لبه ی مبل

 نشستم و نگاهم را به کیارش دادم که ظاهرا دنبال چیزی می

جودگشت. عاقبت با اخم و تخم صدایش را باال برد تا با و  

 صدای
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 :کرکننده ی موزیک به گوش حسام برسد

 !صدا به صدا نمی رسه... کمش کن-

حسام خنده کنان کنترل را از روی کانتر برداشت و موزیک 

 را

قطع کرد. نفسی راحت کشیدم. بیشتر فضای کانتر با بسته 

 های

ده به ظرف هایمکمل پروتئینی پر شده و فضای باقی مان  

 شسته

نشده اختصاص داده شده بود! حسام از روی ظرف های 

 تلنبار

 شده روی کانتر دو لیوان جدا کرد... نگاهی سرسری به شان

 انداخت و میزان کثیفی شان را سنجید. لطف کرد و مختصر

 آبی



 :روی شان ریخت و پرسید

 نسکافه می خورین یا چای؟-

با صدایی که به زحمت  دستم را دور گلویم حلقه کردم و

 درمی

 :آمد گفتم

 !من که چیزی نمی خورم-
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 :حسام به سمت ما چرخید. با خنده به کیارش گفت

 !بار اولشه این طرف ها می یاد... بعدا عادت می کنه-

 و بعد هر دو آهسته خندیدند. با خودم فکر کردم اگر بار بعدی

یا لیوانم را با خودم می آورم یا آستین باال می  در کار باشد

 زنم

 و آن ظرف ها را می شورم! نفسی عمیق کشیدم و عطر تلخ

 حسام

را که ردش در فضای خانه باقی مانده بود به ریه هایم 

 .کشیدم

 :کیارش لیوان چای را از دست حسام گرفت و گفت

 مستاجرت با این صدای بلند موزیک مشکلی نداره؟-

سر به طبقه ی دوم اشاره کرد. حسام روی کاناپه ی یکو با   

 نفره

 نشست. لیوان چای را روی دسته ی کاناپه گذاشت و با بی



 خیالی

 :گفت
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 خودشون هم اهل حالن! من به مهمونی و شلوغ کاری آخر-

 هفته

 .ی اونا کاری ندارم... اونام کاری به کار من ندارن

 :کیارش با مالیمت گفت

 فقط یه کاری نکن که توجه کسی به جریانات این خونه جلب-

 .شه

 حسام خندید و نگاهی به کیارش انداخت انگار بخواهد بگوید

بدون توجه به آن دو نفر نگاهم را  ."منو چی فرض کردی؟"

 در

خانه چرخاندم... انگار بخواهم میزان امنیت آن مکان را با 

 نگاه

م. متوجه شدم که بی اختیار مشغول جویدن ناخنمتخمین بزن  

 شده ام... بالفاصله دستم را پایین انداختم. با فکر کردن به آن

 .مالقات، به نقشه ام تپش قلب گرفته بودم

 :زیرلب گفتم

 .یه تصور دیگه ای از جایی که نگهش می دارین داشتم-

 :حسام جرعه ای چای نوشید و گفت
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 جای ثابت نداره... بین چند تا مکان امن در گردشه. همیشه-

 هم

 .یه سری مراقب داره

 :اشاره ای به فضای خانه اش کرد و ادامه داد

نه اینکه اینجا مطمئن نباشه... ولی حوصله ی من یکی رو -

 سر

 .می بره

 با ابروهایی که بی اختیار روی پیشانی باال رفته بود نگاهش

م... خیلی بد شد که آن دختر ربوده شده با خنده و شوخیکرد  

 اسباب سرگرمی شان را فراهم نمی کرد! حسام اشاره ای به

 کانتر

 :آشپزخانه کرد و گفت

 درست و حسابی غذا نمی خوره... نمی دونم می خواد به-

 خودش

گرسنگی بده، به خاطر سوء تغذیه بمیره و خیال همه رو 

 راحت
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 کنه یا فکر کرده اینجا زندانه و اعتصاب غذا معنا و مفهومی

 .داره

یک بار دیگر کنترل را برداشت. آهنگی انتخاب کرد و این 

 بار



 .صدا را پایین آورد

هر وقت غذاش رو نخورده پس می فرسته براش آهنگ -

 آلمانی

اد می ذارم. می خوام زبانش تقویت شه... اما انگار زی

 خوشش

 نمی

 !یاد

 و با بدجنسی لبخندی زد که نشان می داد دقیقا علتش را می

داند. با خودم فکر کردم شکنجه ی روحی روانی در قبال 

 عدم

 :همکاری! نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 می تونم ببینمش؟-

اما به جای اینکه به حسام نگاه کنم نگاهم را به کیارش 

 .دوختم

گذاشت و گفت کیارش لیوانش را روی میز : 

 !برای همین اینجاییم-
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 .نگاهی به حسام کرد و حسام بالفاصله از جا بلند شد

 به دنبال حسام وارد راهرویی تاریک شدیم و به سمت اتاق

 سمت

 چپ رفتیم. بی اختیار دست هایم را مشت کردم. کلید انداخت



را به دهانم تکیه دادم و سعی  و در اتاق را باز کرد. مشتم

 کردم

 به ضربان باالی قلبم بی توجه باشم. حسام با صدایی بلند و

 لحنی

 :ترسناک گفت

 .بلند شو دختر! مهمون داری-

و خودش را کنار کشید. چشمکی به من زد و به هال 

 .برگشت

 .کیارش به سمت اتاق رفت، اما من چند لحظه صبر کردم

 نفسی

ای مکث کردم. به خاطر آوردم که به عمیق کشیدم و لحظه  

خاطر دیدن آن دختر شبانه به آن مکان متروکه رفتم... با 

 تصور

ناپدید شدنش برای کیارش شمشیر را از رو بستم... با 

 خواندن
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 گزارش هایش تحسینش کردم و حاال... آن جا بود... در آن

 ...اتاق

 . ...تنها

هایم را بهم فشردم. گامی به سمت جلو برداشتم... تا با لب  

 دختری رو به رو شوم که تا چند ماه پیش دیدنش را به خواب



 . ...هم نمی دیدم

در اتاق رختخوابی مرتب با روتختی آبی روشن، فرشی 

 ماشینی

و رنگارنگ که تقریبا تمام کف اتاق را پوشانده بود و یک 

 میز

 گرد

می خورد. دختری روی یکی از  و دو صندلی به چشم

 صندلی

 ها

 نشسته و سرش را روی میز گذاشته بود. موهای قهوه ای

 روشنش

روی میز پخش بود. نگاهی با کیارش رد و بدل کردم. 

 کیارش

 :اخم هایش را توی هم کشید و با صدایی بلند صدایش زد
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 !الناز-

را از روی میز بلند کرد. با دیدنش چندالناز به کندی سرش   

 لحظه نفس در سینه ام حبس شد... با خودم فکر کردم خودش

است! پنجه میان موهای روشن و پریشانش کشید و آن را 

 عقب

زد. نگاه عصبی اش را به کیارش دوخت... صورتش انگار 



 آب

 رفته

بود... به نظر می رسید به شدت وزن کم کرده و آن قدر 

 رنگ

ده بود که نگران سالمتی اش شدم. صدایش به خاطرپری  

 سکوتی

 :طوالنی دورگه و خشن به نظر می رسید

 ببخشید به احترامت نایستادم... این کیه با خودت اوردی؟-

و با نگاهش سر تا پای من را از نظر گذراند. نگاه 

 خشمگینش را

 از من گرفت و به کیارش داد. با خودم فکر کردم شباهتی به

ی که عکس هایش را در اینستاگرام می دیدم ندارد... آندختر  
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 سرزندگی و شور و حال از چهره اش رخت بسته بود. دیگر

 خبری

 از آن لبخند بی غل و غش که تمام صورتش را پر می کرد

 ...نبود

 موهایش که بلندتر از همیشه به نظر می رسید دور و برش

 ریخته

 بود و باعث شده بود به جای آن دختر جسور و بی باکی که

 همیشه در عکس هایش می دیدم به شکل زنی مجنون و



 عصبی

 .دیده شود

 دست هایم را به هم قالب کردم و پیش از آن که جواب بدهم

 با

 :لحنی خشن و تهاجمی گفت

 دکتر که نیستی؟-

شده مکثی کردم... با خودم فکر کردم پس آن ها هم متوجه 

 اند

که الناز مریض احوال به نظر می رسد. با دیدنش ضربان 

 قلبم
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 شدت گرفت... حتی اگر می خواستند وانمود کنند الناز

 خودخواسته از نظرها پنهان شده کاهش وزن شدید و رنگ و

 رویش دستشان را رو می کرد. سری به نشانه ی رد حرفش

 تکان

م. با خودم فکر کردم کسی که برای الناز لباس تهیه کردهداد  

 بود

ذره ای فکر نکرده بود... در آن تی شرت آستین بلند مشکی 

 و

شلوار خاکستری رنگ گم بود. سرشانه های تی شرت به 

 میانه



 ی

بازویش می رسید و آستین هایش را دو بار تا زده بود. 

 صدایم

 را

 :صاف کردم و گفتم

- شممن دوست کیار ! 

 می توانستم وانمود کنم با او نسبتی ندارم و اعتماد الناز را به

 خودم جلب کنم، اما ترجیح دادم با صداقت پیش بروم. می
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 دانستم پنهان کاری در درازمدت تمام نقشه ها را نقش برآب

 می

لنازکند و من برای خراب کاری به آن جا نیامده بودم! ا  

 پوزخندی

 :زد و با حالتی تمسخرآمیز گفت

 عالیه! کیارش یه رفیق به تمام معناست... به دوستاش،-

 خصوصا

 !دخترها، لطف ویژه داره

 و هر دو دستش را از هم باز و با حالتی نمایشی به خودش

 اشاره

 :کرد. کیارش نگاهی سرد حواله اش کرد و گفت

 !شراره دوست نزدیکمه-



های الناز پاک شد. یک بار دیگر نگاه دقیقش رد خنده از لب 

 را

به من دوخت. طوری نگاه از من گرفت و به کیارش داد 

 انگار

 بخواهد من و کیارش را مقایسه کند. سری به نشانه ی تاسف
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 :تکان داد و رو به کیارش گفت

- ی شاهکارتخب حاال که چی؟ برای چی اوردیش اینجا؟ دار  

 رو

 نشون دوستت می دی تا بهت افتخار کنه؟

 با بی حوصلگی سرش را روی میز گذاشت و با لحنی

 تمسخرآمیز

 :خطاب به من گفت

 کیارش فوق العاده ست... بهت تبریک می گم برای این-

 انتخاب

 !مزخرفت

کیارش دست هایش را از زیر کتش رد و در جیب شلوارش 

 فرو

وار پشت سرش داد و گفتبرد. تکیه اش را به دی : 

 . ...نیومدم که شاهکارم رو نشونش بدم. اومدم چون-

 :نیم نگاهی به من کرد. سرش را پایین انداخت و ادامه داد



 چون شرط شراره برای دوستی مون این بود که مطمئن شه-
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 !بالیی سر تو نیومده

یک بار دیگر باال بیاید. به کنجکاوی باعث شد سر الناز 

 پشتی

 صندلی تکیه داد و با نگاهی موشکافانه براندازم کرد. چشم

 هایش

 :را تنگ کرد و گفت

 . ...اما من تو رو نمی شناسم-

و مکثی کرد... انگار یک بار دیگر مشغول زیر و رو کردن 

 ذهنش

 :شد تا من را به خاطر بیاورد. شانه باال انداختم و گفتم

- رو نمی شناسم منم تو . 

ابروهای الناز به نشانه ی ناباوری روی پیشانی اش باال 

 .رفت

 :کیارش گفت

شراره به خاطر یه قضیه ی شخصی گوشی من رو هک -

 کرد و

 فهمید با تو قرار مالقات مشکوکی دارم. سعی کرد خودشو

 برسونه
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لی... قرار که لو رفت عقباونجا تا جلوی قضیه رو بگیره و  

 .کشید

بعد هم تو ناپدید شدی. تا مدت ها به من بدبین بود... و 

 ...حاال

 .اومده تا باهات صحبت کنه

 :الناز با بدبینی نگاهم کرد و با پرخاشگری گفت

 تو اگه می دونستی داره چه اتفاقی می افته و خیرخواه من-

اطر کسی کهبودی زنگ می زدی به پلیس! کدوم احمقی به خ  

 نمی شناسه می زنه بیرون و برای نجات شخصی که نمی

 شناسه

 می یاد؟

من و کیارش نگاهی رد و بدل کردیم. کیارش نگاهی معنی 

 دار

 دیدی"به من کرد... انگار بخواهد با زبان بی زبانی بگوید 

 ."گفتم؟

سرم را به سمت الناز چرخاندم و امیدوار ماندم که کیارش 

 صبر

بیشتری به خرج بدهد. با حرکت دستم الناز را بهو شکیبایی   
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 .آرامش دعوت کردم

 همین االن بهت گفتم... گوشیش رو هک کرده بودم. این یه-



 مدرک قانونی نیست که بتونم ارائه اش کنم. خودمم توی

 دردسر

چیزی بهترمی افتادم. اومدم تا شاید بتونم کاری کنم... یا یه   

 پیدا کنم و بتونم به پلیس خبر بدم اما اصال نفهمیدم چی به

 چی

شد. دیدم که تو رفتی سمتش... رفتارتون دوستانه بود... و 

 حتی

وقتی اوضاع به هم ریخت، نورافکن رو روشن کردن و 

 سمت

 تون

 گرفتن کیارش دستش رو جلو اورد تا تو رو پشت سر خودش

 .پناه بده

ا بهم فشرد. چشم هایش را بست و طوریالناز لب هایش ر  

 سرش

را تکان داد انگار بخواهد خاطره ی آن شب را با تمام قدرت 

 از
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 سرش بیرون کند. دست های مشت شده اش را روی میز

 .گذاشت. بعد از مکثی کوتاه به کلی آن موضوع را رها کرد

 انگشت

کیارش نشانه رفت و گفتاشاره اش را به سمت  : 



 شما دو تا دست تون توی یه کاسه ست! می خواین ادای-

 پلیس

خوب و پلیس بد رو دربیارین... یه دختر از همه جا بی خبر 

 رو

پیدا کردین و اوردین اینجا تا با خوش رفتاری تحت تاثیرم 

 قرار

 . ...بده و

 :کیارش با ناشکیبایی وسط حرفش پرید و با لحنی تند گفت

 و چی؟ مگه اینجا بازجویت می کنیم که بخوایم از این اداها-

 در

 بیاریم؟

 :الناز دستش را در هوا تکان داد. رویش را برگرداند و گفت

 !پس حتما می خواین وادار به همکاریم کنین-
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 :سرم را روی شانه کج کردم و گفتم

- ی خوایم ازت دعوت به همکاری وادار که نه... در واقع م

 !کنیم

 خنده ای عصبی سر داد. روی صندلی جا به جا شد و زیرلب

 چیزی با خودش گفت. آهسته به حرف خودش خندید و سرش

 را تکان داد. طوری رفتار می کرد انگار احمقانه ترین چیز

 ممکن



 را شنیده باشد. به سمت کیارش چرخیدم و خواستم چیزی

دم با نارضایتی نگاهم می کند. به نظر بگویم که متوجه ش

 نمی

 رسید میزان صداقتم توجهش را جلب کرده باشد. پیش از آن

 که

 :به حرف بیایم الناز گفت

وقتی منو خالف میلم اینجا نگه می دارین دیگه چیزی به -

 اسم

 همکاری معنی پیدا نمی کنه. من مجبور نیستم بهتون کمکی

 .کنم

 :با لحنی هشداردهنده گفتم
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 و منم مجبور نیستم به تو کمک کنم... مجبور نبودم شبونه با-

 دو نفر آدمی که به زحمت می شناختم و دوستم که اصال دلم

 نمی خواد توی دردسر بیفته دنبال ماجرای تو رو بگیرم، اما

ماجرایی که تک تک مون درگیرش شدیم بزرگ تر از 

 اختالف

دو نفره. می تونیم اول اون رو حل و بعد فکری به حال شما  

 .مشکالتی که با هم داریم کنیم

 دستش را برای متوقف کردنم باال آورد. با لحنی متفاوت، مثل

 :خواهری بزرگ تر و جدی، گفت



 ببین! استداللت برای اینکه من به حرفت گوش کنم اینه که-

  در جریانبرای نجات من اومدی... در حالی که من اصال

 همچین

چیزی نیستم. این طوری نیست که تو یه حرفی رو بزنی و 

 من

 بدون سند و مدرکی ازت قبول کنم و براساس اون تصمیم

 بگیرم

 .باهاتون همکاری کنم یا نه
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 :می دانستم حق با اوست. کوتاه گفتم

- ش گفتی یه لندکروزتو خودت اون شب ما رو دیدی. به کیار  

 مشکی دیدی که از جاده ی فرعی سمت تون می اومده... و

 .کیارش بهت گفت عیبی نداره چون اونم تنها نیومده

به پشتی صندلی تکیه داد. با شک و تردید نگاهم کرد و بعد 

 از

 :مکثی کوتاه گفت

درسته... ولی... ممکنه این جمله رو کیارش بهت گفته باشه -

 و

اون طرفا پیدات نشده باشه اون شب اصال . 

 نفسم را با صدا بیرون دادم. می دانستم نمی توانم به او ثابت

 کنم



 که خیرش را می خواستم... اعتمادش به کیارش خدشه دار

 شده

بود و من را هم در همان جبهه می دید. به نشانه ی بی 

 اهمیت

 :بودن این مسئله دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

- ! به هر حال آدما ممکنه به همدیگه لطفی بکنن امامهم نیست  
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به این معنی نیست که تا ابد توی یه موضع می مونن... این 

 که

 توی یه برهه ی زمانی اهداف مشترک دو نفر رو بهم نزدیک

 کرده

 به این معنی نیست که تا ابد با هم دوست می مونن. خود تو

 هم

زمانی از اون مسابقات زیرزمینی نوشتی، با فاش شدن  یه

 اون

 مسئله و برچیده شدن تشکیالتشون به کیارش لطف کردی و

 بعد در اولین فرصتی که پیش اومد یه گزارش از کار خود

 کیارش

 .تهیه کردی

 :اخمی کرد. رو به کیارش کرد و با صدایی بلند گفت

- ون گزارشتو حرف حالیت نمی شه؟ اسمی از تو توی ا  



 .نیومده

 این گزارش رو از وقتی متوجه شدم شغل فرنام چیه می

 خواستم
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 بنویسم. این حتی شغل کوفتی تو نبود! ایده و شغل فرنام بود

 که

تو از نبودش استفاده کردی و زدی به اسم خودت! چطوریه 

 که

استفاده کنی اما من تو می تونی از شغل فرنام به نفع خودت  

 نمی تونم؟

 :کیارش هم صدایش را باال برد

رد هر اطالعات فروخته شده ای رو بگیرن به من می -

 !رسن

 الزم

 ...نیست مستقیم از کسی اسم ببری تا تشیکالتش رو نابود کنی

 در مورد اون مسابقات زیرزمینی هم اسمی از کسی نیورده

 بودی

م پاشیداما دیدی که چطور همه چیز از ه ! 

مطمئن بودم این هزارمین بار است که این حرف ها بین آن 

 دو

 نفر رد و بدل می شود. دستم را برای آرام کردن شان باال



 .آوردم

2333 

  رقصنده با تاریکی 

 :رو به کیارش کردم و گفتم

 می شه چند دقیقه توی هال منتظر بمونی؟-

. نفسش را با حرص نگاهی تهدیدآمیز روانه ی الناز کرد

 بیرون

داد و از اتاق بیرون رفت. در را پشت سرش بستم و لحظه 

 مکث

 کردم تا از تنش کم شود، اما الناز مهلت نداد. پوزخندی زد و

 :گفت

 !گفتم که... پلیس خوب و پلیس بد-

 و خنده ای تمسخرآمیز سر داد. در سکوت نگاهش کردم. با

 خودم

شناس خوبی نیستم. همه چیز فکر کردم آن قدری که باید آدم  

را حساب کردم به جز یک چیز... این که الناز در این مدت 

 به

 شدت عصبی و پرخاشگر شده. جمالت خوبی را برای شروع

 .انتخاب نکردم و تقریبا نقشه ام را از دست رفته می دیدم

به خاطر آوردم که چه قدر برای طراحی اش وقت صرف 

 .کردم
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 نفسی عمیق کشیدم. برای تلف نشدن آن زمان باید تمام

 تالشم

 را می کردم. گامی به سمت الناز برداشتم. صندلی را عقب

 کشیدم

 :و گفتم

من اینجا نیومدم که در مورد گزارشی که براساس شغل -

 فرنام

 یا کیارش نوشتی حرف بزنم. اومدم پیشنهاد یه کار دیگه رو

 بهت

 .بدم

انه اش را به دستش تکیه داده بود و طوری نگاهم می کردچ  

 که

 ...سر کالس های عمومی دانشگاه به استادهایم نگاه می کردم

نگاهی به ظاهر متمرکز و ذهنی که به هرچیزی مشغول بود 

 به

 :جز صحبت های استاد. آهسته گفتم

 دنبالت می گردن... منم برای همین اینجام! چون دلم نمی-

 خواد
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 کاری از پیش ببرن. اومدم اینجا تا مطمئن شم برنده ی این

ماجرا کیارشه. این چیزیه که به نفع تک تک مونه... اما 



 مهلت

 زیادی نداریم. متوجهی که اگه کیارش شکست بخوره مخفی

 گاه

تو هم در برابر کسایی که دنبالتن تا با استفاده ازت بِن 

منهارت  

رو ساکت نگه دارن لو می ره؟ اون وقت دست اونا می افتی 

 و

 فکر

 می کنم خیلی زودتر از من متوجه شده باشی که کیارش در

 مقایسه با اونا آدم شریفی محسوب می شه... کسی نیست که

 برای سود و منفعت خودش دستور شکستن دست یه مبارز و

 .شکوندن کمر یکی دیگه رو بده

ت. انگار تصویر ناخوشایندی در برابر صورتش توی هم رف

 چشم

 هایش جان گرفت. دست به سینه نشست و سرش را پایین

 .انداخت

همین االن که تو اینجایی اونا دارن زندگیت رو زیر و رو -

 می
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کنن... برادرت رو از زندان آزاد کردن. االن یه بار دیگه با 

 هم



 کار

نمی کن . 

 سرش را باال آورد. چهره اش مثل کسی به نظر می رسید که

 .دردی جانکاه را بی صدا تحمل می کند

می خواد پیدات کنه... می دونه که دیر یا زود با کارهایی -

 که

 می کنه زندانی می شه. پس فقط یه هدف داره و اونم پیدا

 کردن

خواهرشه... می دونی که اگه پیدات کنه چی می شه؟ نمی 

ونهت  

 !مثل کیارش ازت محافظت کنه. پس می افتی دست شون

 فکش منقبض شد. از سکوتش، حالت نگاهش می خواندم که

 این

 .بار مسیر درستی را انتخاب کرده ام

 نامزدت، محمد، هم دنبالت می گرده. اشتباه بزرگی کرده و-

 گیر
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زش استفاده می کنه تا کیارش روفرنام افتاده. فرنام داره ا  

 زمین

 بزنه... و همه چیز به اسم محمد تموم می شه! آدم درستکاری

 مثل اون رو متقاعد کرد که آدم اجیر کنه تا به جون کیارش



 بیفتن. فرنام بابت این کارهای خالف گیر نمی افته... اما پای

 !محمد گیره

 :اشاره ای به اتاق کردم و ادامه دادم

- که تو اینجا زندانی شدی زندگیت داره اون بیرون  درحالی

 از

 هم می پاشه. من مطمئنم که تو هم دلت نمی خواد کسایی که

با زندگی تو، پدر و برادرت اون طور بازی کردن برنده ی 

 ماجرا

 باشن... نمی خوای دست اونا بیفتی که برای مقاصد خودشون

ه نامزدتازت استفاده کنن. این آدما دارن سعی می کنن ب  

 صدمه

بزنن... برای برادر مهدی، دوست کیارش، پاپوش درست 

 کردن

 و
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 ممکنه باعث شن اعدام شه... فرنام یه روانی رو تحت

کنترل خودش داره تا تو یه فرصت مناسب به جون من 

 .بندازه

دنپس یه لطفی کن و اگه می خوای عدالتی رو با منتشر کر  

 اون

 گزارش اجرا کنی به تعویقش بنداز. اگه زیر پای کیارش رو



 خالی

 .کنی تمام مون از بین می ریم

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 اگه به جای من با یه قاضی طرف بودی ازش می خواستی-

 حکم

 اشتباه صادر کنه تا بتونی زندگی من، خودت و اطرافیانت رو

 نجات بدی؟

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

تا این حد به خودت و قدرتت برای اجرای عدالت باور -

 داری؟

 :سری به نشانه ی رد حرفم تکان داد و گفت
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نه... اگه بتونم با قلمم عدالتی رو اجرا کنم دریغ نمی کنم... -

 اما

منظورم این نبود. تصور کن جای من یه پزشک نشسته 

 ...بود

خواستی جون یه نفر رو به خطر بندازه تا شماها ازش می 

 رو از

 این مصیبت نجات بده؟ از یه مهندس می خواستی توی

 طراحی

 جاده یا ساختمون سهل انگاری کنه تا ماجرا به نفع شما تموم



 ک و

 یارش برنده شه؟ پس چرا از من می خوای رسالت خودمو به

ودم مخفیعنوان یه خبرنگار انجام ندم و حقیقت رو پیش خ  

 نگه

 دارم؟

 برای چند لحظه به چشم های هم زل زدیم... با خودم فکر

 کردم

زیادی خودش را جدی گرفته! هنوز مشغول هضم حرفش 

 بودم

 :که روی میز به سمتم خم شد و گفت
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فکر می کنی اگه گزارشی از اون مسابقات زیرزمینی به -

 موقع

شد کیارش شمس هیچ وقت با دونستن این که اگه منتشر می  

 خیلی توی این کار رشد کنه حذف می شه وارد این مسابقات

 می شد؟ دستش رو از دست می داد؟ به سرش می زد و

 امپراطوری اطالعات راه می انداخت تا انتقامش رو بگیره؟

 زندگی

کیارش زیر و رو می شد اگه می دونست توی اون مسابقات 

 چه

هایی پشت پرده در جریانه. تو چی؟ من نمی دونم بازی  



 ماجرای

زندگی تو چیه و چطور با کیارش آشنا شدی... اما پیش 

 خودت

فکر کن چه قدر زندگیت فرق می کرد اگه تمام این ماجرا رو 

 از

 .قبل خونده بودی

 ...لبخندی کمرنگ روی لبم نشست. نیاز به فکر کردن نبود

 :صادقانه گفتم
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 خیلی زیاد! احتماال اینجا نمی نشستم، هیچ وقت تو رو نمی-

 .دیدم و با کیارش هم طرف نمی شدم

 آهسته و آرام از جایش بلند شد. دست به سینه شروع به قدم

 :زدن در اتاق کرد. با جدیت گفت

تا حاال دیدی نظرات احمقانه و کورکورانه ی بعضی ها، -

 مثال

ت سیاسی اشتباه، چطور آدم رو به جوش می یاره؟ نظرا

 دیدی

که توی تمام دنیا با تکیه به اطالعات غلطی که با قصد و 

 غرض

 طراحی شده چه اشتباه های بزرگی رخ می ده و چطور روی

 زندگی تک تک افراد جامعه و حتی جهان اثر می ذاره؟ بهش



که  فکر کردی که اگه یه منبع اطالعاتی درست و موثق بود

 می

 شد با تکیه بهش حقیقت تمام بازی هایی که دور و برمون راه

 افتاده رو بفهمیم چه قدر زندگی همه مون متفاوت می شد؟

 همه

 ی ما اگه دقیقا می دونستیم توی چه دنیایی زندگی می کنیم،

 پشت پرده ی تک تک سیاست ها رو می دونستیم بهتر برای

2342 

  رقصنده با تاریکی 

 زندگی مون تصمیم می گرفتیم. حق ما این نیست که توی

 .تاریکی و با ناآگاهی زندگی مون رو پیش ببریم

با خودم فکر کردم احتماال بارها و بارها این حرف ها را 

 زده... در

 دانشگاه... در انجمن هایی که عضو بوده... محل کارش. در

 سکوت

رخید و گفتنگاهش کردم. سر جایش متوقف شد. به سمتم چ : 

 همیشه کسایی هستن که با ناآگاه نگه داشتن مردم، با توی-

 تاریکی گذاشتن شون منافع شون رو پیش می برن. کی باید

دست شونو رو کنه؟ کی باید این آگاهی رو به بقیه بده؟ 

 وظیفه

ی کیه؟ من! تو از من می خوای وظیفه ام رو انجام ندم. 

 فرنام با



ر و برمون رو عوض کرد. این کارایجاد اون شغل دنیای دو  

 مطمئنا

به صورت های مختلف انجام می شه، توی صنف های 

 ...مختلف

و روزی می رسه که دیگه فقط به صورت انحصاری در 

 اختیار

 کیارش شمس نیست... و این حق آدمای دور و بر ماست که
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کردن عوض شده... شکلبدونن دنیایی که توش زندگی می   

 دیگه

ای به خودش گرفته... که بازی های دیگه ای دور و برشون 

 در

 .جریانه

سری به نشانه ی درک کردن تکان دادم، اما تا دهان باز 

 کردم

 متوجه شدم که حرف هایش هنوز تمام نشده. نگاهی عجیب

 بهم

 :انداخت... آهسته گفت

- بفهمم و مخفی فکر نکن تا حاال پیش نیومده که چیزی رو  

 نگهش دارم. یه زمانی فکر می کردم بعضی وقت ها خیر و

 صالح



 در اینه که خودم رو به ندیدن بزنم... به نفهمیدن! بعد متوجه

شدم که چه اشتباه بزرگی کردم... زمانی فهمیدم که کار از 

 کار

 گذشته بود و دیگه هیچکس نمی تونست درستش کنه. من یه

کسی که دوستش داشتم کردم... و بار این کارو به خاطر 

 روزی
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 .نیست که بابتش احساس پشیمونی و عذاب وجدان نکنم

 لب هایش را بهم فشرد. نگاهش را به فرش ماشینی داد. با

 :مالیمت گفتم

 در مورد بِن هارتمن حرف می زنی... درسته؟-

ان داد. زمزمه کردسرش را به نشانه ی رد کردن حرفم تک : 

 .در مورد برادرم حرف می زنم-

 مکثی کرد. تقریبا مطمئن بودم که دیگر صحبتی نمی کند، اما

انگار تمام وجودم گوش شده بود. نگاهم را مستقیم به 

 صورتش

 دوختم. موهایش را با بی حوصلگی از صورتش کنار زد. نیم

یی که بهنگاهی به من کرد و انگار تغییر عقیده داد. با صدا  

 زحمت

 :به گوش می رسید گفت

 زمانی که روی اولین گزارشم کار می کردم و با کیارش-



 مصاحبه

کردم فهمیدم چه بالیی سرش اوردن، اما خودسانسوری 

 .کردم
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 نگفتم دستش رو با تصمیم برگزار کننده های مسابقه ها

دیدن دستش از مسابقات کنار شکستن... گفتم به خاطر آسیب  

 .گذاشته شد... نمی خواستم برای برادرم دردسر درست کنم

ترسیدم اگه بدونن که چه قدر از کارهاشون سر دراوردم 

 بالیی

 . ...سر اِبی بیارن... و وقتی که با بِن آشنا شدم

صورتش طوری توی هم رفت انگار با به زبان آوردن آن 

 اسم

 .دردی عظیم متحمل شده

 متوجه شدم که داره پیشرفت می کنه. اِبی همیشه می ...-

 گفت

 که بِن فوق العاده ست... که اون رینگ مبارزی مثل بِن به

 خودش

 ندیده. نگرانش بودم... چون می دونستم با کیارش چی کار

 کرده

 بودن... سعی کردم از ادامه ی این راه منصرفش کنم اما نمی

و اونم قانع نمی شد. دهنم روتونستم دلیل درستی براش بیارم   
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 بسته نگه داشتم تا از تنها کسی که از خانواده ام باقی مونده

 بود

محافظت کرده باشم. حاال هر روز که از خواب بیدار می 

 شم،

 روی

 پاهام می ایستم به این فکر می کنم که بِن اون سر دنیا روی

ر وقت می رم کوه به این فکر می کنم که ویلچر نشسته... ه

 اون

هیچ وقت نمی تونه این مسیر رو باال بیاد... به این فکر می 

 کنم

که زندگیش زیر و رو شد و من مقصر بودم... حقیقت رو 

 پیش

 خودم مخفی نگه داشتم و این شانس رو ازش گرفتم که

 تصمیم

می دونستبگیره اون مسابقات رو ادامه بده یا نه... شاید اگه   

 چه

 چیزهایی فهمیدم بی خیال می شد... شاید ادامه نمی داد... اما

چیزی نگفتم و آخر سر همون کسی کمرش رو شکست که 

 می

 !خواستم ازش محافظت کنم... برادرم
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حرفی نزدم... فقط نگاهش کردم و در وجود ظریف، عصبی 

 و

حظه خودم را دیدم. یک بار دیگرخسته اش برای چند ل  

 احساس

 نزدیکی عجیبی با او کردم... انگار که او را مثل یک دوست

 . ...بشناسم

 اما نه! من او را نمی شناختم... تنها با احساس عذابش آشنایی

داشتم. او هر لحظه و هر روز با عذابی زندگی می کرد که 

 من را

 . ...سخت یاد خودم می انداخت... ریحانه

 با اشتباه های جبران ناپذیر آشنا بودم... می دانستم این عذاب

 چطور روی شانه های آدم... قلب آدم سنگینی می کند. با

 خودم

 فکر کردم معنی شناختن یک نفر این است که با هم برای

 مدت

 طوالنی دوست باشیم، سر یک کالس حاضر شویم، در کافی

 شاپ
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 و رستوران وقت بگذرانیم یا شریک بودن در عمیق ترین

 احساسی

 ست که قلب مان را هر روز و هر لحظه به درد می آورد؟



 :سری تکان دادم و با احتیاط گفتم

 .پس تو واقعا با بِن هارتمن رفت و آمد داشتی-

 شانه هایش را به نشانه ی بی اهمیت بودن این موضوع باال

 .انداخت

- . آره! همدیگه رو می شناختیمیه زمانی.. . 

 .چشم هایم را تنگ کردم. با دقت او را زیر نظر گرفتم

 بازوهایش

را در آغوش گرفته و خودش را جمع کرده بود. نگاهش یک 

 بار

 :دیگر مات فرش مانده بود. لبخندی زدم و گفتم

 پس خیلی هم تصورشون اشتباه نیست که تو می تونی نظر-

ت کردن و فاش کردن اون ماجراهارتمن رو در مورد صحب  

 عوض
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 !کنی

 :نگاه خشمگینش را به من داد. با عصبانیت گفت

اتفاقا تصورشون کامال غلطه! تو چرا این قدر خوشحالی؟ -

 نکنه

 برنامه ی کیارش هم همینه؟ که از من استفاده کنه تا مطمئن

 شه بِن حرف می زنه؟

باال برد و فریاد زدصدایش را  : 



بِن حرف نمی زنه! چرا هیچکس این رو نمی فهمه؟ طرف -

 یه

 جور اختالل بعد از حادثه داره... چند ساله که سکوت کرده و

 !هیچ دلیلی نداره که نظرش رو در این مورد عوض کنه

با دست اشاره ای بهش کردم... تا متوجه دلیلی که ازش 

 حرف

دای حسام از هال بلند شدمی زد شود. در همین موقع ص : 

 !صدات رو توی خونه ی من بلند نکن-

و همان طور که انتظارش را داشتم بالفاصله صدای آن 

 موزیک

 آلمانی بلند شد. الناز تقریبا فریادی از خشم و بی چارگی

 .کشید
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م یک دفعه چرخید و با حرص لگدی به در کمد زد. از جای

 بلند

 شدم و با خودم فکر کردم شکنجه های روحی روانی حسام

 کامال

موثر بوده. بی هیچ حرفی از اتاق بیرون زدم و به هال 

 .برگشتم

 حسام با خونسردی روی لپ تاپش چیزی را نشان کیارش می

 :داد. با لحنی دستوری به حسام گفتم



 !خاموشش کن-

 :حسام نیم نگاهی به کیارش کرد و زیرلب گفت

 !خیلی دیگه دل نازکه-

 .و نگاهش را به من داد

شرمنده! دیگه هرجایی قانون خودش رو داره! اگه قرار -

 باشه

 هی

 به این ور و اون ور مشت و لگد بزنه و صداشو روی سرش

 بندازه

موقعیتش توی خونه به خطر می افته. موزیک راه خوبی 

 برای
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صداهای اضافیه خفه کردن ! 

برای چند لحظه خیره نگاهش کردم. بی توجه به من سرش 

 را

 پایین انداخت و خواست حرفش را ادامه بدهد که با گام های

بلند جلو رفتم. کنترل را از روی میز برداشتم و موزیک را 

 قطع

 .کردم. نگاه خشمگینم به نگاه طلب کار حسام گره خورد

- می کنیم. نیاز به این روش همه چیز مرتبه! داریم صحبت  

 های



 .عجیب و غریب نیست

اما کنترل را پس ندادم. آن را با خودم به اتاق بردم و یک 

 بار

 دیگر در را پشت سرم بستم. الناز پشتی صندلی را در مشت

 هایش می فشرد. نگاهش که به کنترل افتاد پوزخندی زد. می

نشاز ذه "پلیس خوب، پلیس بد"دانستم یک بار دیگر   

 .گذشته

 :با جدیت گفتم

 خوشم نمی یاد کسی توی کارم دخالت و همه چیز رو خراب-
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کنه. پس فکر نکن به خاطر تو این کارو کردم. من خیلی 

 اینجا

 نمی مونم. وقتی برم می تونی برای همیشه با حسام تنها

 !بمونی

 .چون ظاهرا تصمیمت اینه

ی گفتبا سرسخت : 

تو اومدی منو راضی کنی اون گزارش رو منتشر نکنم و -

 منم

 .جوابت رو دادم

 :یک بار دیگر روی صندلی نشستم. با خونسردی گفتم

 نه من برای این نیومدم. ضمن اینکه اجازه ندادی جوابت رو-



بدم. کیارش اصال حسابی روی حرف زدن و نزدن بِن باز 

 .نکرده

خودش راهی برای حل مشکالتشبرخالف بقیه، تصمیم داره   

 .پیدا کنه و منم هر جوری که بتونم کمکش می کنم

 :لبخندی کمرنگ روی لبش نشست و گفت

 خوبه! کیارش همیشه از بقیه شون بیشتر می فهمید. چون-

حرف زدن و نزدن بِن هیچ ربطی به من نداره... من نمی 

 تونم
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یه تغییری ایجاد کنم. نمی دونم در چه حد متوهمتوی این قض  

 شدن که فکر می کنن من برای بِن هنوز همون دختر شرقی

 .هستم که با هم قرار می ذاشتیم و طبیعت گردی می کردیم

 لحظه ای تصویر عکس هایش در اینستاگرام در ذهنم نقش

 بست... حرفش در این مورد که هر بار که به کوه می رود با

کر می کند بِن نمی تواند این کار را انجام دهد درخودش ف  

 ذهنم

 تکرار می شد. مشتم را به دهانم فشردم. با خودم فکر کردم

 شاید

 ...بعد از این همه سال آن چه در قلبش زنده مانده عالقه نباشد

بلکه همان عذابی باشد که حرفش را می زد و ظاهرا 

 تصورش



 هم

لی را رها کرد. با حالتیبرای عده ای مشکل بود. پشتی صند  

 :عصبی دستی به صورتش کشید و گفت

من برای اون دختری نیستم که بهش عالقه مند بود... -

 خواهر
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 .کسی هستم که باعث شد از کمر به پایین فلج شه

 نگاهش را دزدید. فکش منقبض شده بود. احساس کردم به

 اندازه

حضورم و دوره ی آن دوران عذاب کشیدهی کافی با  ... 

 کمابیش

از صحبت هایش چیزهایی فهمیده بودم که تصور بهتر و 

 دقیق

تری از جریان بهم می داد. می دانستم ممکن است حرف 

 های

الناز کامال درست نباشد و برای اینکه از او برای راضی 

 کردن بِن

ف دیگرهارتمن استفاده نشود این حرف ها را بزند. از طر  

 متوجه

 بودم که آسیب دیدن دست کیارش باعث شد زندگی اش زیر و

 رو شود... حتی نمی توانستم تصور کنم بِن هارتمن چطور با



 فلج

شدنش کنار می آید. شاید از دید او الناز فقط خواهر اِبی 

 ...بود

 کسی که زندگی اش را تباه کرد! حرف الناز بعید به نظر نمی
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 رسید و این تصور که با استفاده از او می شود بِن هارتمن را

 راضی کرد توهمی بیش نبود. در دل خدا را شکر کردم که

 کیارش

حسابی روی این مسئله باز نکرده بود... به نظرم بهترین 

 تصمیم

را گرفته بود. به جای اینکه به احتماالت تکیه کند به دنبال 

 راه

ئن تری گشته بودحل مطم . 

 :با لحنی آرام گفتم

 شاید متوهم نشدن... شاید دارن به هر ریسمانی که می تونن-

چنگ می زنن تا خودشون رو نجات بدن، اما برای ما اصال 

 مهم

نیست که می تونی روی بِن اثری بذاری یا نه... مهم اینه که 

 اونا

 .فکر می کنن می تونی

ید و یک بار دیگر رویسرش را تکان داد. نفسی عمیق کش  



 صندلی نشست. هنوز به صورتم نگاه نمی کرد... با حالتی

 مضطرب با آستین های بلند لباسش بازی می کرد. با جدیت

 :گفتم
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نیومدم اینجا که ازت بخوام اون گزارش رو منتشر نکنی... -

 می

و بنویسی... سال هادونم خیلی وقته می خوای این گزارش ر  

 قبل

 تصمیمش رو گرفتی، اما اگه چند سال برای منتشر کردنش

 صبر

 .کردی مطمئنا می تونی چند ماه دیگه هم صبر کنی

باالخره نگاهش را به من داد... با چشم هایی تنگ شده 

 براندازم

 :کرد. سرم را با حالتی اطمینان بخش تکان دادم و گفتم

- رو با الهام از کار فرنام  اگه می خواستی این گزارش

 ...بنویسی

 اگه قلمت بتونه به قول خودت عدالتی رو اجرا کنه که باید

 شامل

 حال فرنام شه پس گزارش رو هم زمانی منتشر کن که این

 شغل

 .تمام و کمال برای فرنام باشه



 :حیرت زده نگاهم کرد. ادامه دادم
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- ن نیست که گزارش رو منتشر نکن... فقط صبرحرف من ای  

 !کن

اون قدری که بتونیم فرنام رو توی تله بندازیم و بعد... کار 

 رو

 .تموم کن

 زیرچشمی نگاهم کرد... انگار بخواهد مطمئن شود که شوخی

 نمی کنم، زیر حرفم نمی زنم. دستی به چانه اش کشید و

 :گفت

- من روی برنده شدن متاسفانه توی نبرد بین کیارش و فرنام  

فرنام شرط می بندم. فرنام کارهایی می کنه که کیارش 

 حاضر

 .نیست انجام بده. همین موضوع به فرنام قدرت می ده

 :به خودم اشاره کردم و گفتم

درسته! اما فرنام تنهاست... یه نفره. کیارش با چند نفر کار -

 می

تی دارهکنه و هر کسی هم دور و بر اونه یه توانایی و قابلی . 

 شانه باال انداخت و طوری نگاهم کرد که فهمیدم اصال قانع

 .نشده
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 حاال فرنام رو چطور می خواین توی تله بندازین؟-

 لحنش نشان می داد به ممکن شدن چنین چیزی اصال باور

 ندارد. نفسی عمیق کشیدم. انگشت هایم را روی میز به هم

 قالب

 :کردم و گفتم

کار راحتی نیست چون فرنام از وقتی برگشته ایران عمال -

 کار

خالفی نکرده. با استفاده از دیگران اهدافش رو پیش برده و 

 اگه

بخوایم دنباله ی این کارها رو بگیریم باعث توی دردسر 

 افتادن

 قربانی های فرنام می شیم و نمی تونیم مطمئن باشیم که

دش می رسه. پس مجبوریم بریم سراغدستمون عاقبت به خو  

 .کارهای قدیمی تر... کارهایی خالفی که خودش انجام داده

 :با نارضایتی نگاهم کرد و گفت

 برای همین می خواین اون گزارش رو منتشر کنم؟ دلیل نمی-

 شه چون یه بار باعث شد اون تشکیالت از هم بپاشه این دفعه

می کرد. کیارش  هم همون نتیجه رو بده. اون دفعه فرق

 شمس
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 هم توی اون مسابقات آسیب دید ولی هیچی به هیچی! دفعه



 ی

 .بعد پای یه خارجی وسط بود. قضیه فرق می کرد

 :دستم را برای متوقف کردنش بلند کردم و سریع گفتم

 می دونم... می دونم! ولی قرار نیست مثل آدم های خوش-

 خیال

نتظر عواقِب منتشر شدن گزارش تو باشیم. اگه اثر کرد کهم  

 چه

بهتر! اگه نه ما یه نقشه ی دیگه داریم. در واقع می خوایم 

 تنها

کسی رو که می تونه ثابت کنه فرنام چه کارهایی کرده وادار 

 به

 لو دادن فرنام کنیم. یکی از سرمایه گذارهای اون تشکیالت

 . ...هست که سخت هم دنبال تو

 :خنده ای تلخ سر داد. وسط حرفم پرید و گفت

طیب نیا! می خواین طیب رو وادار کنین که فرنام رو لو -

 .بده
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 ناگهان انگار که چیزی بهش الهام شده باشد از جا پرید. بلند

 شد

 :و چند گام به سمت عقب برداشت. با ناباوری گفت

- ویلش بدین تا در ازاش فرنام رو لو بدهنمی خواین منو تح  



 !که؟

 آهسته خندیدم. سرم را به طرفین تکان دادم. با بدجنسی

 :گفتم

 وقتی با کیارش طرف می شدی باید فکر اینجاش رو هم می-

 کردی. می تونست این کارو بکنه... معامله کنه باهاش و در

 ازای

دن بِنمدارکی که ثابت کنه فرنام خالف کرده و با آسیب دی  

 .هارتمن هم در ارتباط بوده، تو رو تحویلش بده

 لحظه ای مکث کردم... تا اجازه بدهم حرف هایم اثرش را

 .بگذارد

 می خواستم او را وادار کنم به تصمیم نادرستش در زمینه ی
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 درگیر شدن با کیارش فکر کند... و بعد سری تکان دادم و

 :گفتم

 اما نه... فعال همچین قصدی نداریم. فعال که داری همکاری-

 می

 کنی... اون باشه برای وقتی که تصمیم گرفتی دردسر درست

 !کردی

 با چشم های گشاد شده نگاهم کرد. بی توجه به اینکه ته دلش

 :را خالی کرده ام ادامه دادم

 نذار به این حساب که کیارش می خواد به تو لطفی کنه. فعال-



 نقشه مون این نیست چون ترجیح می دیم یه برنامه ی

 مطمئن

 تر داشته باشیم. طیب نیا... فامیلیش این بود؟ طیب نیا یه

 زمانی

 همکار فرنام بود و دستشون توی یه کاسه بوده. فرنام هم مثل

 کیارش می تونه با معامله کردن اطالعات جریان رو به نفع

2362 

  رقصنده با تاریکی 

خودش عوض کنه. می تونه اطالعاتی در موردش به پلیس 

 بده

 تا توی جرم خودش هم تخفیفی بگیره... نه اینکه بدمون بیاد

 این

 دو نفر شر همدیگه رو بکنن... کامال ایده آله! اما مسلما طیب

 نیا

این حساب رو پیش خودش می کنه و ممکنه حاضر به 

 همچین

شیم چاره ای براش باقیمعامله ای نشه. پس باید مطمئن   

 نمونده

 . ...جز اینکه فرنام رو بفروشه

 الناز که کمی خیالش راحت تر شده بود اخمی کرد. یک بار

 دیگر

 :پشتی صندلی را بین دست هایش قفل کرد و گفت



فکر نمی کنم خیلی کار سختی باشه. اونم دل خوشی از -

 فرنام

نبال فرصتیهنداره. حتی اگه باهاش همکاری هم کنه مطمئنا د  

 .تا حسابش رو باهاش تسویه کنه
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 .سری به نشانه ی تایید حرفش تکان دادم

درسته... ولی تا مجبور نشه این کارو نمی کنه. خودش -

 بهتر از

هرکسی می دونه فرنام چه جانوریه و با همه ی چیزهایی که 

 از

درگیر نشن. اینجاست که هم می دونن ترجیح می دن با هم  

 نیاز

 به همکاری با تو داریم

 :دست هایم را بهم قالب کردم و بی مقدمه گفتم

 با این که گزارشت در مورد اون تشکیالت زیرزمینی مورد-

استقبال قرار گرفت هیچ وقت داستانش رو ادامه ندادی. من 

 یه

پیشنهاد برات دارم و خودم و کیارش هم برات تمام امکانات 

ور  

 فراهم می کنیم تا یه گزارش در این مورد تهیه کنی... الزم

 نیست



بنویسی. اگه فکر می کنی جالب از آب در می یاد می تونی 

 یه

 چیزی شبیه مستند تهیه کنی. هر طور که خودت فکر می

 کنی
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بهتره... مثال از اون مکان متروکه فیلم بگیریم و با 

بارزهایم  

 اون

 دوران مصاحبه کنی... آسونه! جالب می شه. خیلی گشتم اما

 .ندیدم کسی این کارو انجام داده باشه

 :با خنده اشاره ای به هال زدم و گفتم

 .می تونی از همین حسام شروع کنی که توی هال نشسته-

 حسام

 و کیارش خیلی از اون مبارزها رو می شناسن و باهاشون در

نن توی کمترین زمان ترتیب مصاحبه رو بدن. تماسن. می تو

 یه

 . ...مستند عالی می شه

 :چپ چپ نگاهم کرد و با قاطعیت گفت

 مرسی از ایده ات! دلیل اینکه این کارو نکردم این بود که-

 عالقه

 ای به موضوع نداشتم. تمام زندگیم بعد اون قضیه از هم



 ...پاشید

2365 

  رقصنده با تاریکی 

لم نمی خواست یه بار دیگه برگردم سر اون ماجرا... حتی د

 اگه

 به قول تو عالی بشه و مورد توجه قرار بگیره. برای چی باید

 همچین گزارشی تهیه کنم؟ چه ربطی به طیب نیا داره؟

 .دست به سینه نشستم و تکیه ام را به پشتی صندلی دادم

- ی که خب طیب نیا تمام تمرکزش رو گذاشته روی راه های

 می

 شه بِن هارتمن رو ساکت نگه داشت. برای همین هم دنبال تو

بود. تصور کن با خبر بشه که تو داری گزارشی تهیه می 

 کنی از

 تمام قربانی های این ماجرا، مثال مبارزها، و قصد داری اونو

 برای

 هارتمن بفرستی... تا با دیدنش احساساتش برانگیخته شه... به

کوتش رو بشکنه ونوعی وسوسه شه که س ... . 

 :وسط حرفم پرید و با عصبانیت گفت

 !من هیچ چیزی رو برای بِن نمی فرستم-

روی صندلی نشست. با استرس خودش را روی صندلی جلو 

 و

عقب می کشید... موهایش را با خشونت از صورتش کنار 



 زد و
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 :زیرلب گفت

 !نمی فهمین-

ا به شقیقه اش بند کرد و چشم هایش را بستدستش ر . 

 خواستم

 :توضیح بدهم که یک دفعه از شدت عصبانیت منفجر شد

واقعا هیچ کدوم تون نمی فهمین، مگه نه؟ طرف دچار یه -

 نوع

 اختالله و حتی نمی تونه مثل یه آدم عادی زندگی کنه. توقع

دارین دلش به حال ما بسوزه و حرف بزنه؟ چرا فکر می 

ینکن  

 مایی که توی فلج شدنش سهیم هستیم براش انقدر مهمیم؟

 :دست هایم را برای آرام کردنش در هوا تکان دادم و گفتم

 من نگفتم واقعا بفرستیش... اصال برام مهم نیست که باهاش-

 چی کار می کنی. می خوای توی ایران منتشرش کن... می

 خوای

استفاده  برای هارتمن بفرست... اصال اگه نخواستی ازش

 .نکن

 .فقط مهم اینه که فکر کنن چنین قصدی داری
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با عصبانیت لب هایش را بهم فشرد. انگشت اشاره ام را به 

 نشانه

 :ی تهدید برایش تکان دادم و گفتم

 بار آخریه که صدات رو بلند می کنی! درست به حرف های-

 من

سئله ای رو یه بار برای من توضیحگوش کن! وقتی یه نفر م  

 بده

 .می فهمم

بی پلک زدن نگاهش کردم. می دانستم حرفم به خرجش 

 نرفته

 .و تا انفجار دیگرش فقط به اندازه ی چند جمله فاصله ست

 چشم

 :هایش را تنگ کرد و با زیرکی گفت

 طیب همین طوری هم دنبال منه... احتیاجی نیست که یه-

ساس خطر کنه. قضیه ی گزارش چیه؟گزارش تهیه کنم تا اح  

 اگه قرار نیست برای بِن بفرستیش پس چه کاربرد دیگه ای

 داره؟
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 :طفره رفتم و گفتم

 می خوایم تحریکش کنیم که پیدات کنه. اون به صورت کلی-

 دنبالت هست. قطعا اگه جات رو بدونه و موقعیتش پیش بیاد



ا کردنت می یاد... اگه بدونه داری همچین کاری میبرای پید  

 کنی تالشش رو بیشتر می کنه. تصور کن خودمون موقعیتش

 رو

 ایجاد کنیم که جات لو بره... توی زمانی که ما تعیین می

 ...کنیم

 و مثل دفعه ی پیش یه حمله ی مسلحانه کنه و این بار یه نفر

 .به موقع به پلیس گزارش بده

اهم کرد و گفتبا بدبینی نگ : 

 شماها دیوونه شدین؟ اگه حمله ی مسلحانه اش از کنترل-

 خارج

 شه چی؟ اگه پلیس به موقع نرسه یا اصال نیاد... من این وسط

 !قربانی می شم
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 .لبخندی کمرنگ روی لبم نشست

 نگران نباش! اون فکر نمی کنه با کشتن تو می تونه بِن-

 هارتمن

 رو ساکت نگه داره. در نتیجه یه تالش مختصری می کنه که

 .زنده نگهت داره

 .بهت زده نگاهم کرد

 همکارهای قدیمیش دنبال اینن که با هم متحد شن و-

 دستشو



 رو کنن، اما تک تک شون رو گیر انداخته. وقتی بیفته زندان

ز دست اونا باز می شه و می تونن اقدام کنن... و اینو بعد ا

 گیر

افتادن بهش اطالع می دیم... که قراره جرمش سنگین تر 

 ...شه

 . ...که خبرهای بدی توی راهه مگر اینکه

 :آهسته حرفم را ادامه داد

 .مگر اینکه فرنام رو لو بده-

 سرم را به نشانه ی تایید حرفش خم کردم. برای چند لحظه
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آهسته گفت خیره نگاهم کرد. : 

 !دیوونگیه-

 از جایم بلند شدم. دست هایم را روی میز ستون کردم و به

 :سمتش خم شدم. با جدیت گفتم

 انتخاب با خودته. یا با من همکاری می کنی، اجازه می دی-

 فریب شون بدیم و گیرشون بندازیم... یا اینکه راه دیگه ای

 برامون

له کنیم... تو رونمی مونه جز اینکه با خود طیب نیا معام  

 تحویلش

 .بدیم و منتظر بمونیم که همکار قدیمیش، فرنام، رو بفروشه

 نوک زبانش را به لب های خشک شده اش کشید. کنترل را



 .برداشتم و از میز فاصله گرفتم

 وقت زیادی نداریم. فقط همین امشب رو وقت داری که به-

 .حرفام فکر کنی

یره ی در گذاشتم و بهبه سمت در رفتم. دستم را روی دستگ  
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 .سمتش چرخیدم. با چشم های گشاد شده نگاهم می کرد

 احساس می کردم از آن فاصله هم می توانم صدای کار کردن

مغزش را بشنوم... هر لحظه منتظر بودم یک بار دیگر از 

 شدت

هم خشم یا اضطراب منفجر شود، اما فقط حیرت زده نگا

 کرد. با

 :لحنی آرام گفتم

امیدوارم تصمیم درستی بگیری... بذاری کاری رو که اون -

 شب

 !نتونستم بکنم باالخره تموم کنم... بذار نجاتت بدم

 :کنترل را در هوا تکان دادم و با لحنی معنی دار گفتم

 من فقط تا یه جایی می تونم جلوشون وایستم و حرفم رو به-

امون همکاری نکنی دیگه هیچ کاری کرسی بنشونم. اگه باه

 از

 .دستم برنمی یاد

برخالف انتظارم توجهی به حرفم نشان نداد. زمزمه وار 



 :گفت

 اون گزارش رو برای چی می خوای؟-

 نگاهم را مستقیم به چشم های وحشت زده اش دوختم و

 :گفتم
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- ی طیب نیا دارم. نمی برای کنترل کردن نقشه ای که برا

 خوام

 برای بِن هارتمن بفرستمش... متاسفم که اینو می گم! اما

 برخالف

 تمام آدمای دیگه که هنوز به حرف زدن و نزدن هارتمن فکر

 می

 کنن من معتقدم که اون از دست رفته... و فکر نمی کنم هیچ

 .گزارشی اونو به خودش برگردونه

م چیزی نخواند. از اتاق سرم را پایین انداختم تا از نگاه

 بیرون

 .زدم

 برای چند لحظه به در بسته ی اتاق تکیه دادم. برایش نگفتم

 آن

گزارش را برای چی می خواستم... نمی خواستم به 

 سرنوشتی

مثل الناز دچار شوم... که کاری از دستم بربیاید و برای 



 کیارش

نکنم. نمی خواستم روزی برسد که مثل او یک گوشه بنشینم 

 و

با آمدن اسم کیارش شمس چهره ام از عذاب کاری که نکردم 

 و

2373 

  رقصنده با تاریکی 

 ...دردی جانکاهی که به سختی تحمل می کردم در هم برود

 گزارش را برای این می خواستم و الناز به زودی این را می

 .فهمید

****** 

ام را بهسکوت عجیبی در ماشین برقرار شده بود. نگاه خیره   

 داشبورد دوخته بودم. کیارش تالش می کرد موضوعی برای

 صحبت پیدا کند، اما چنان در افکارم غرق شده بودم که نمی

 :توانستم روی حرف هایش تمرکز کنم. یک بار می شنیدم

 . ...نمی خوای یه آهنگ بذاری؟ این دفعه تو انتخاب کن-

چند لحظه فقط سرم را به نشانه ی جواب منفی تکان دادم.  

 بعد

 :دوباره صدایش گوشم را پر کرد

اگه دیر نبود می رفتیم یه جا شام بخوریم... هنوزم شاید -

 .بشه

 نظرت چیه؟



 با حواس پرتی شانه باال انداختم. بعد از چند دقیقه متوجه شدم
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جلب که دیگر چیزی نمی گوید. انگار از اینکه توجه ام را 

 کند

 ناامید شده بود. در سکوت رانندگی می کرد و نگاه از خیابان

 نمی

 گرفت. با خودم فکر کردم عجب آدم افتضاحی هستم! عذاب

 وجدان گرفتم و سعی کردم برای چند لحظه تمام چیزهایی که

 ذهنم را به خودش مشغول کرده بود کنار بزنم. این بار من

 تالشی

 :کردم و گفتم

- که یه چیز تِیک اِوی طور بگیریم خوشت نمی هنوزم از این  

 یاد

 یا می تونم پیشنهادش رو مطرح کنم؟

 :طوری نگاهم کرد که جوابم را گرفتم. خنده کنان گفتم

 یا تو خیلی الکچری هستی یا من خیلی دانشجویی رفتار می-

 کنم... برای این گفتم که از خوردن استقبال می کنم، اما خیلی

ان نشستن رو ندارمحوصله ی توی رستور . 
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 :سری تکان داد و گفت

 .عیبی نداره. بریم خونه ی من! از بیرون سفارش می دیم-



 بی هیچ حرفی سرم را چرخاندم. متوجه شدم که مسیر را

 عوض

 کرد. آن بخش کم تجربه ی وجودم مشغول حساب و کتاب

 ...بود

؟ قبال با هم تنها شده بودیم... اما آنکه درست است بروم یا نه  

 زمان دوست نبودیم. می دانستم آن قدر باشخصیت است که

 اگر

نه بیاورم به نظرم احترام می گذارد و یک بار دیگر مسیر 

 خانه

 ام

 را پیش می گیرد، اما این قدر هم او را می شناختم که بدانم

 اگر

می کند حد و حدودی برای دوستی یمان تعیین کنم رعایتش . 

 با

 این وجود ضربان قلبم کمی باال رفته بود. دستم بی اختیار به
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 سمت کیفم رفت تا به راحیل خبر بدهم آن شب دیر برمی

 گردم،

 اما به محض بیرون کشیدن گوشی موبایل به خاطر آوردم که

رش راحیل برای چند روز به لواسان و پیش مادر و پد

 .برگشته



 :خواستم آن را به کیفم برگردانم که کیارش گفت

 .چک کن ببین گزارشی منتشر کردن یا نه-

نفسم را با صدا بیرون دادم... چک کردن گزارش های 

 خبری

 وسواس جدید کیارش شده بود! نگاهم را به صفحه ی گوشی

 :دوختم و گفتم

 . ...می دونی که باالخره منتشر می شه کیارش-

م یک بار دیگر یادآوری کنم که باید تا قبل از منتشرخواست  

 شدن

خبر با پدر و مادرش حرف بزند... حداقل به مادرش همه 

 چیز را

بگوید، اما گفتنی ها را گفته بودم. او هم دالیل خودش را 

 برای

 .مقاومت کردن داشت
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شغول زیر و رو کردن گوشه ی لبم را به دندان گرفتم و م

 کانال

 های خبری شدم. بهتر بود اول الناز کار تهیه ی گزارش را

 شروع

 کند و بعد اسم کیارش به میان بیاید... یعنی ایده آل بود ولی

 خیلی خوب می دانستم امکانش کم است که در این حد خوش



 .شانس باشیم

 خبری نیست... فکر می کنی فقط اسمت وسط می یاد یا کل-

جرا رو مطرح می کنن؟ما  

 و سرم را بلند کردم. نگاه از چراغ ترمز ماشین رو به رویی

 گرفت

 :و گفت

بستگی داره اون گزارش ها کار کی باشه. اگه کار فرنام -

 باشه

 حتم دارم که اول فقط اسمم وسط می یاد. اجازه می ده در

 دفاع

 از خودم حرف بزنم و گور خودم رو بکنم. بعد احتماال چند تا
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 مدرک می ذاره وسط که حرف کیارش شمس دروغی بیش

 .نبوده... که آدم ربایی کار خودش بوده

نگاهم برای چند لحظه به دست هایش مات ماند... و بعد 

 سری

 به نشانه ی تاییدش تکان دادم. من هم مطمئن بودم این دقیقا

گیرد. با تصور اینکه  همان راهی ست که فرنام پیش می

 خیال

کیارش راحت شده گوشی را کنار گذاشتم، اما ناگهان 

 خودداری



 :اش را از دست داد

 باید از الناز می پرسیدی که گزارش ها کار دوستاش بوده یا-

 .نه... اگه کار النازه باید این برنامه رو کنسل کنه

دممن که توقع آن لحن و جمله را نداشتم با تعجب نگاهش کر . 

 می دانستم این موضوع ذهنش را مسموم کرده... اما دست کم

 ده بار این بخش از کارمان را دوره کرده بودیم. با شکیبایی

 :توضیح دادم

 ببین کیارش! اگه این قدر این قضیه اذیتت می کنه خودت-

 می
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اری، اما قبول تونی پیگیری کنی و ته و توی ماجرا رو دربی

 کن

 توی برنامه و نقشه ای که ما طرح کردیم هیچ تفاوتی ایجاد

 نمی

 کنه... حتی کمک مون هم می کنه. من هنوزم معتقدم اگه کار

الناز باشه درستش اینه که فعال در موردش حرفی نزنیم... 

 می

 خوام احساس کنه گیر افتاده و حاضر شه باهامون همکاری

 .کنه

اش گرفته، یه نفر اون بیرون هست که هواشاگه بدونه نقشه   

 رو



 داره و تو رو توی تنگنا گذاشته حاضر نمی شه باهامون

 همکاری

 کنه. باید حس کنه تنها مونده... گیر افتاده. اگه باهامون

 همکاری

 نکنه توی بد دردسری می افتی... وقتی باالخره الناز رو پیدا

 کنن

 .به آدم ربایی محکوم می شی
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نده با تاریکی رقص   

 جوابی نداد. کامل به سمتش چرخیدم و بعد از مکثی طوالنی

 :ادامه دادم

 باید بتونیم ثابت کنیم که بهش پناه دادی، حتی باهاش-

 مشغول

 همکاری بودی... چی بهتر از یه گزارش؟ بعد چند سال اراده

 کرده

طمئندر مورد شغل فرنام گزارش بنویسه. چطور می تونیم م  

 باشیم که چند سال دیگه از ماجرای واقعی پرده برنمی داره و

 نمی گه تو برای متوقف کردنش زندانیش کردی؟ باید مدرکی

برای همکاریتون داشته باشیم... و اگه اون گزارش رو تهیه 

 کنه

این مدرک رو با دست خودش ساخته. حق داری نگران 

 ...باشی



پیش بریم. احساس می ولی بذار اون طور که هماهنگ کردیم  

 .کنم این شکلی نتیجه بهتری می گیریم

صاف سر جایم نشستم و تکیه دادم. یک بار دیگر سکوت 

 میان

مان برقرار شد. این بار او بود که درگیر افکار خودش شده 

 .بود
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 با رسیدن به خانه اش کیفم را روی یکی از مبل های مشکی

نگ رها کردم. کیارش کتش را از تن کند و ازم فاصله ر

 .گرفت

 خوشبختانه پیش خودم حساب کرده بودم که ممکن است در

خانه ی حسام گرمم شود و پالتویم را دربیاورم و بافت 

 آبرومند

خاکستری روشنم را پوشیده بودم. گوشی موبایلم را برداشتم 

 و

عی می کردم بامشغول انتخاب غذا شدم. حاال من بودم که س  

 جمالتی کوتاه او را با خودم همراه کنم. پیدا کردن غذایی که

 هم

 مورد پسند من باشد و هم کیارش دشوار بود. تا وقتی یاشار

 پایه

 ی رستوران گردی هایم بود همه چیز مرتب بود. سلیقه ی



 غذایی

 مان کامال به هم شبیه بود، اما کیارش زندگی را زیادی سخت

را از روی گوشی بلند کردم و گفتم می گرفت. سرم : 

 یعنی االن اگه بخوام پیتزا سفارش بدم ضدحال می زنی؟-
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نگاهم را به او دادم که با فاصله از من و درست کنار مبل 

 تک

سیاه و بزرگی ایستاده بود که پشت به سالن و رو به تراس 

 قرار

ور آباژور پایه بلند و مسی رنگی که داشت. همان مبلی که ن

 در

 جوارش قرار داشت درست روی پشتی اش می افتاد. با خودم

 فکر کردم وقتی فهمید گوشی اش را هک کرده ام و من را به

 .خانه اش کشید روی همان مبل ازم بازجویی کرده بود

 :با همان ژست آشنا پنجه میان موهایش کشید و گفت

- سفارش بده نه... هرچی دوست داری . 

دست هایش را در جیب شلوارش فرو برد و نگاهش را به 

 چراغ

 های روشن ساختمان ها و خیابان ها داد. با خودم فکر کردم

 چه

 قدر همه چیز عوض شده بود. حاال دیگر برای من آن مردی



 نبود

 که با تمام وجود می خواستم ازش فاصله بگیرم... کسی که

 حتی
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 ته دلم آرزو کرده بودم از تله ای که گرفتارش شده بود زنده

بیرون نیاید. حاال برایم کسی بود که وقتی کنارش بودم حتی 

 از

 ساعت و عقربه هایش شاکی می شدم که زمانی را نشان می

 دادند که باید باهاش خداحافظی می کردم. تمام ساعات کاری

 و

د حاشیه ی زندگی ام، وقت کشی... تحصیلی ام انگار شده بو

 تا

 .زمان دیدن او فرا برسد

 همیشه می دانستم از آن آدم هایی هستم که بدجوری درگیر

یک نفر می شوم... از آن هایی که آهسته و آرام عشق و 

 عالقه

 ای عجیب در وجودشان رشد می کند و سخت می توانند

م چطورخودشان را از بندش رها کنند. هیچ سر درنمی آورد  

 این

 را پیش از دیدن او می دانستم. پیش از او، حتی این بخش از

 .وجودم را لمس هم نکرده بودم



 از جایم بلند شدم و آهسته به سمتش رفتم. سرم را روی شانه
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 :کج کردم و گفتم

 .نمی خوام چیزی سفارش بدم که دوست نداشته باشی-

به من و نگاهش به شهر بود. . سرش را پایین هنوز پشتش  

 انداخت و چیزی

 :نگفت. محتاطانه گفتم

 . ...اگه به خاطر حرفم توی ماشین-

 اجازه نداد حرفم تمام شود و با لحنی که خستگی از آن می

 بارید

 :گفت

 .شراره... از دست تو ناراحت نیستم-

سعیدست هایش را از جیب بیرون کشید و به سمتم چرخید..   

کرد با لحنی متفاوت صحبت کند... انگار بخواهد ناراحتی 

 اش را

 :ازم مخفی کند. با سر به گوشی موبایلم اشاره کرد و گفت

 چی پیدا کردی؟-
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 روی دسته ی مبل نشست . گوشی موبایلم را باال آوردم. تا به

 آن لحظه

از اپلیکیشن های سفارش غذارستوران مد نظرم را از یکی   



انتخاب کرده بودم، اما هنوز تصمیم نگرفته بودم کدام پیتزا 

 را

 سفارش بدهم. گوشی را طوری گرفتم که هر دو نفر بتوانیم

 ببینیم. با شوق و ذوق برایش توضیح دادم که فکر پیتزای

سبزیجات و مارگاریتا را از سرش بیرون کند که اصال 

 راضی ام

شاره به عکس خوش آب و رنگ پیتزای رست نمی کنند. ا

 بیف

 کردم که در منو ذکر شده بود فلفل هالوپینو هم دارد و برایش

 توضیح دادم که جزو معدود چیزهایی ست که باعث می شود

 معده درد شوم... پس فکر این مورد را هم نکند. قبل از اینکه

 در

مورد پیتزای چیکن باربیکیو اظهار فضل کنم نگاهم به 

 صورتش

افتاد. نگاهش را به جای صفحه ی گوشی به صورتم دوخته 

 .بود

 لبخند کمرنگی که روی لب داشت باعث شد قلبم در سینه فرو
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 :بریزد. گوشی را پایین آوردم و گفتم

 !حواسم هست که به حرف هام توجه نمی کنی ها-

 چیزی نگفت. به چشم



نگاه کردم... هنوز غمگین به نظر می رسید های درخشانش . 

 :صفحه ی گوشی را خاموش کردم و با جدیت گفتم

 ماجرا چیه کیارش؟-

 نگاهش را به زمین دوخت و بعد از .

 :مکثی طوالنی گفت

 چیزی نیست... فقط... یاد شبی افتادم که بهت گفتم روزی که-

 همه چیز روشن بشه می بینی چیزی برای ترس وجود

هنداشت ... 

و حاال... نه تنها چیزی روشن نشده، تو رو هم قاتی 

 ماجراهای

 .خودم کردم

 :آهسته گفتم

 کیارش! تو منو قاتی چیزی نکردی... خودم خواستم... خودم-
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 .پیشنهاد دادم

 :سرش را تکان داد و با صدایی گرفته گفت

- دگی کنی... قاتی بازی هایحق تو این نیست که این طور زن  

 من بشی که همیشه یه نفر آخرش یه ضربه ی سخت می

 .خوره

 حتی اگه از همه ی دور و بری های من باهوش تر و خوش

 فکرتر



 باشی، حقت این نیست که روی زندگیت برای نجات دادن من

 از

 این مخمصه ریسک کنی. من اوایل جوانیم یه جور خالف

 ...کردم

بود و حاال یه طور دیگه. دلم می خواست  مبارز غیرقانونی

 یه

 راهی وجود داشت که بتونیم ماجرا رو طور دیگه ای پیش

 ...ببریم

که تو زندگی معمولی و دانشجویی خودت رو داشته باشی... 

 نه

 .این چیزی که من برات ساختم
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تمسرم را روی شانه کج کردم و با مالیمت گف : 

 من تو رو می شناختم و قبول کردم با هم دوست شیم. وقتی-

 یه نفر رو انتخاب می کنی باید تمامش رو بخوای... نه فقط

 قسمت های خوب و قشنگش رو. نمی تونی بخش هایی از

وجودش رو که کامال باب میلت نیست نادیده بگیری. می 

 دونم

یه زندگیقبال بهت گفته بودم که یه دانشجوی ساده ام، که   

 معمولی دارم و تو دنبال رازهای زندگی من رفتی و همه چیز

 رو



 عوض کردی، اما ازت خواهش می کنم حرف هام رو نشنیده

بگیری. اون زندگی بی دردسر و آروم تر بود... اما تو توی 

 اون

 زندگی من جایی نداشتی... پس منم دیگه اون زندگی رو نمی

 .خوام

ه نگاه درخشانش را به چشم هایمسرش را بلند کرد و باالخر  

 :دوخت. لبخندی روی لبم نشست و گفتم

 نمی شه به آدمی که حس داشتن یه چیز بهتر توی زندگیش-
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 داشته بگی برگرد و زندگی سابقت رو ادامه بده... چون اون

 زندگی

ده بودی،فقط تا زمانی جذاب بوده که این حس رو تجربه نکر  

 نمی دونستی چیز دیگه ای هم توی زندگی وجود داره که می

 . ...تونه برات

ضربان قلبم شدت گرفت. با شک و تردید نگاهش کردم و 

 ادامه

 :دادم

 .عزیز باشه ...-

 قلبم چنان محکم به سینه می کوبید .

 که مطمئن بودم صدایش به گوش او هم می رسد. آهسته

 :گفت



- ود که می دونستم احتمالش هستپیش خودم مدت ها ب  

 دستگیر بشم، توی تله بیفتم و سعی کرده بودم قدم به قدمش

رو پیشبینی کنم... که بتونم برای خودم یه راه دررو بسازم. 

 کم
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 کم داشتم اینو می پذیرفتم که اگه گیر بیفتم پدر و مادرم هم

 از

و برای همیشه دورم رو خط می همه چیز باخبر می شن  

 ...کشن

 .اما نمی تونم قبول کنم که باعث شم اتفاقی برای تو بیفته

 :خواستم اعتراض کنم که ادامه داد

 تا وقتی که چاره ای پیدا نکرده بودم به خودم اجازه ندادم پا-

 پیش بذارم و ازت بخوام با هم دوست شیم. شراره... این بار

 واقعا

ایل درست کردم که بین اطالعات دیگه امبه اسم تو یه ف  

 نگهش

 می دارم. طوری تنظیمش کردم که انگار در جریان بودم چند

 بار

 اقدام کردی چند نفر رو هک کنی... که من به عنوان حق

 السکوت

 .تو رو کنار خودم نگه داشتم تا باهام همکاری کنی
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هایم از حدقه بیرون بزند. حیرت زده گفتمکم مانده بود چشم  : 

 !دیوونه شدی؟ کیارش! همین االن پاکش کن-

 :گفت

 ازت می خوام اگه اتفاقی افتاد تو هم همین حرف ها رو-

 تحویل

 بدی... که مجبور بودی تظاهر کنی با من دوستی، که من

 مجبورت کرده بودم با من کار کنی. من یه عمر قانون شکنی

عجیب نباشه که یه جا گیر بیفتم، اما حق تو اینکردم و شاید   

 .نیست

 :قلبم در سینه تیر کشید. با عصبانیت گفتم

 من نمی خوام تو به خاطر من همچین کاری کنی! اگه تو-

 تصمیمت اینه که پای کارهایی که کردی وایستی، منم همین

قصد رو دارم. حتی اگه کار به اونجا بکشه و اون فایل رو 

 پیدا

ن تقصیرها رو گردن تو نمی اندازم که جرم تو روکنن م  

 سنگین
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 .تر کنم و خودمو نجات بدم

 :صدایش را باالتر برد و با تحکم گفت

 می دونی داری در مورد چی حرف می زنی؟ اگه گیر بیفتی-



برای ادامه تحصیل هم دچار مشکل می شی... خانواده ات 

 چی

؟ من ازت نخواستم با هم دوست شیم که زندگیت رومی شن  

 .خراب کنم، آینده ات رو ازت بگیرم

 برای چند لحظه به چشم های هم خیره شدیم... بی پلک

 ...زدن

 :بی حرف زدن. آهسته گفت

 ازت خواستم چون... حس کردم هیچ کس، هیچ وقت مثل تو-

 .نمی شه... و اشتباه نکرده بودم

بان بیاورم نگاهش کردم... این بار دربی آن که کالمی به ز  

 چشم

 های درخشانش نه غم بود، نه شیطنت و نه بازی... لحظه ای

 مکث کردم
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 پیش از آنکه سرم را عقب بکشم نگاهم را به چشم هایش

 .دوختم

 ...برای چند لحظه خیره بهم نگاه کردیم

****** 

خاب کنم که کدام شب هرگز صبح نشود واگر می توانستم انت  

 تا

 ابد امتداد پیدا کند همان شب را انتخاب می کردم. شبی که



 هیچ وقت در زندگی ام فکر نمی کردم پیش بیاید... که روی

 مبلی پشت به فضای خانه و رو به شهری که کم کم چراغ

 هایش

 خاموش می شد کنار کسی لم بدهم و به صدای منظم نفس

بدهمهایش گوش  . 

 بی هیچ حساسیتی، بی هیچ حرفی .

به شهر زل زده بود. نور آباژوری که کنار مبل قرار داشت 

 حاال
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روی پیشانی او افتاده بود. هیچ حرفی برای شکستن آن 

 سکوت

طوالنی و پرمعنایی که میان مان برقرار شده بود مناسب به 

 نظر

م هیچ مهم نبود... می توانستم تا ابد همان جانمی رسید. برای  

 بنشینم... می توانستم دیگر هیچ وقت حرف نزنم، نشنوم و

 خودم

را در همان خانه و کنارش حبس کنم و راضی باشم... جایی 

 در

 .سینه ام شوری عجیب احساس کنم

 و بعد ناگهان فهمیدم که هرگز بهش نگفته ام... هرگز به زبان

 . ...نیاورده ام



 روی

 مبل نشستم و پاهایم را در آغوش گرفتم. نگاهم را به او دادم

. 

 با خودم فکر

کردم هنوز برای گفتنش دیر نشده. هنوز می توانم توجه اش 

 را

 به خودم جلب کنم، برای اولین بار برایش بگویم که چه قدر

 . دوستش دارم
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ش از آن که اراده کنم و کالمی بهنفسی عمیق کشیدم و پی  

 زبان

 :بیاورم، اخم هایش را توی هم کشید و گفت

 . ...یه چیزهایی در مورد پیتزا می گفتی-

 :آهسته خندیدم و گفتم

 .تو که اصال گوش نمی کردی... االنم دیگه دیر شده-

 :به سمتم چرخید و گفت .

 . ...می دونی که من از انگشتم هزار تا هنر می ریزه-

 ابروهایم را به شوخی روی پیشانی باال انداختم. در جوابم

 :چشمکی زد. گفت

 متاسفانه آشپزی جزوش نیست. باید دل به کار بدیم و یه-

 .رستوران پیدا کنیم که این وقت شبم سرویس بده



 ده ها رستوران می شناختم که آن وقت شب سرویس می

 دادند،
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ما لبخندی تلخ روی لبم نشست... شاید تنها لحظه ای درا  

 زندگی

 ام بود که دلم نمی خواست از غذا حرف بزنم. می خواستم

 دهان

 . ...باز کنم و از خودمان بگویم

 اما نه... فرصت را از دست داده بودم. به چشم بهم زدنی آن

 لحظه

امی مناسب به فنا رفته و حاال کیارش منتظر بود من برای ش  

 تصمیمی بگیرم. آهی کشیدم. خودم را راضی کردم که شاید

 این

 طوری بهتر باشد... که خیلی سریع پیش نرویم و به خودمان

زمان بدهیم، اما زمانی که سرم را در گوشی موبایلم فرو 

 بردم تا

 .دوباره رستوران پیدا کنم عمیقا ناراحت بودم

ادم. دستم رابعد از ثبت سفارش سرم را به پشتی مبل تکیه د  

دراز کردم و آن آباژور را که نور کور کننده اش درست 

 روی

 چشم
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 هایم افتاده بود خاموش کردم. در همین موقع احساس کردم

 کیارش پشت مبل ایستاده، . اخمی

 :ظریف روی پیشانی اش نشست و گفت

- این وقت شب شراره... راستش رو بخوای دوست ندارم 

 برگردی

 .خونه و توی این وضعیت تنها بمونی

 من که در افکار خودم غرق بودم نزدیک بود بپرسم کدام

وضعیت... و بعد بالفاصله به یاد امیربهادر افتادم. نفسی 

 عمیق و

 :صدادار کشیدم، اما جوابی ندادم... با جدیت ادامه داد

ه ی من ایندلیل اصلی که پیشنهاد کردم امشب بیایم خون -  

 بود که امیدوار بودم همین جا بمونی. راحیل هم نیست. اینجا

 دست کم مطمئنه. اگه راحت نیستی که با هم توی یه خونه

 . ... بمونیم رک و پوست کنده بگو. من می تونم برم خونه ی

 من که هیچ از این حرفش خوشم نیامده بود تکیه ام را از

 پشتی

م و وسط حرفش پریدممبل برداشتم. به سمتش چرخید : 
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 بیا یه کاری کنیم! بیا از این به بعد وقتی دو تا قدم توی-

 دوستی



 !مون می ریم جلو چند دقیقه بعدش پنج تا قدم نریم عقب

 آن قدر لجم گرفته بود که بدم نمی آمد بعد از شام دیر وقت به

اما خودم هم در غیاب راحیل درخانه ام برگردم و تنها بمانم،   

 خانه دلشوره داشتم. لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. دست

 :هایش را از پشتی مبل برداشت و گفت

پس تا وقتی راحیل برگرده اینجا بمون! هر وقت خواستی -

 می

 .ریم یه سری از وسایلت رو برداری

عقب گرد کرد و به هال برگشت. احساس کردم موجی از 

 گرما

م گرفت. اگر در آن خانه می ماندم در امان بودم. میدر بر  

 توانستم با کیارش بیشتر زمان بگذرانم و در مورد خودمان

 حرف

 بزنیم. هیچ وقت در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودم و باید

 پیش
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 خودم اعتراف می کردم کمی تا حدودی مضطرب شدم. پیش

ار و یک اتفاق را تجسم می کردم که ممکن بودخودم هز  

 بیفتد،

 شرایط از کنترل خارج و به کدورت بین مان منجر شود، اما

 بخشی از دوستی همین بود که یاد بگیریم با چنین موقعیت



 هایی

چطور باید کنار آمد. من و کیارش درگیر فرنام، طیب نیا و 

 الناز

آن چه میان مان  شده بودیم و آن طور که باید و شاید روی

 می

 گذشت کار نمی کردیم... شاید تصمیم خوبی از آب در می

 ...آمد

 .شاید به رشد دوستی یمان کمک می کرد

 اما در انتها هرچه قدر به خودم امید می دادم آن اضطراب

 لعنتی

 که به جانم افتاده بود کمرنگ نمی شد. هر چند ثانیه یک بار

کردم همین االن بایدپشیمان می شدم، با خودم فکر می   

 اعتراف
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 . ...کنم منصرف شده ام... نباید این قدر تند می رفتیم و

 :در همین موقع صدای کیارش را از هال شنیدم

 !گندش بزنن-

 سریع به سمتش چرخیدم. پشتش به من و نگاهش به گوشی

بلند به سمتش رفتمموبایلش بود. از جا پریدم و با گام های  . 

 :هول زده پرسیدم

 چی شده؟-



لب هایش را برای چند لحظه بهم فشرد. گوشی موبایل را 

 پایین

 آورد. نگاهش در هال تاریک و خاموش درخشان به نظر می

رسید. با دیدن چهره اش ضربان قلبم اوج گرفت. آب دهانم 

 را

 به

 :زحمت به گلوی خشک شده ام فرستادم و گفتم

- همین امشب گزارش جدید دادن؟نگو که  ! 

 سرش را پایین انداخت. بی آن که جوابم را بدهد شروع به

 :خواندن متنی از گوشی موبایلش کرد
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 تا کنون تمام تالش ها برای پیدا کردن نشانی از الناز سرایی-

رسد خبرنگار نشریه ی .(..) به بن بست رسیده. به نظر می 

 این

 خبرنگار جوان در حال تهیه ی گزارشی از مدیران جوان و

 موفق

 . ...بوده و آخرین بار برای تهیه ی گزارش

 :صدایش را باالتر برد و با لحنی معنا دار ادامه داد

با کیارش شمس، مدیر عامل شرکت مهر ماهان مدیا، -

 دیداری

 .داشته



پلک هایم انگار یک سطل آب یخ روی سرم ریخته باشند... 

 را

بهم فشردم و به خودم لرزیدم. دیر شده بود... حاال پای 

 کیارش

 رسما وسط بود. بی اختیار دستم را جلوی دهانم گرفتم... نمی

 توانستم باور کنم که جلوی چشم هایم همه چیز از هم می

 :پاشید. کیارش با لحنی غضبناک گفت

 . ...کیارش شمس-
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 پلک هایم را باز کردم و نگاه متعجبم را بهش دادم. یک بار

 دیگر

 :تکرار کرد

 . ...کیارش شمس... نگفته ماهان-

 :اخم کردم. دست به سینه در برابرش ایستادم و گفتم

 چه این شخص رابط الناز باشه و چه آدم فرنام ازت با همین-

رشاسم گزارش می نویسه. تو برای هر دوی اون ها کیا  

 .شمسی

 کیارش گوشی را در هوا تکان داد و با همان لحن آشنایش که

 :عجیب ترین نکته ها را بهم گوشزد می کرد گفت

 برای کسایی که من رو توی حوزه ی کاری شرکت بشناسن-

 شاید یه کم عجیب باشه که کسی اسم شناسنامه ام رو به کار



ادینبره و شنیدن اسم کیارش یا ماهان شمس برای مردم ع  

 اساسا هیچ فرقی نداره، اما شراره یادت نره هرکسی که بدونه

 کار
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 واقعی من چیه من رو با این اسم می شناسه... مثل این می

 مونه

 که با نوشتن این گزارش یه جور ُکد داده باشه. حاال یه سری

 می

که یه ماجراییفهمن که جدا کاسه ای زیر نیم کاسه ست...   

 وجود داشته که اسم الناز سرایی کنار کیارش شمس قرار

 .گرفته

 این گزارش عادی و بی اعتبار توی فضای مجازی باقی نمی

 ...مونه

 . ...دنبالش رو می گیرن... و وقتی دنبالش رو بگیرن

 :آهسته گفتم

 !همه چیز رو می فهمن-

موقع آنبا حالتی عصبی دست به صورتم کشیدم. در بدترین   

گزارش منتشر شده بود... تازه به دیدن الناز رفته بودیم... 

 هنوز

کارش را شروع نکرده بود. کیارش روی یکی از مبل ها 

 نشست



 و
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 :گفت

 قبل از اینکه بیان سراغم و در مورد الناز پرس و جو کنن،-

 مجبور

اید یه کاری کنیم... بایدشم دروغ بگم و پنهان کاری کنم ب  

 برنامه

 !رو بکشیم جلو

 حیرت زده نگاهش کردم. هنوز آماده نبودیم. ذهنم با سرعتی

 سرسام آور به کار افتاد. چطور ممکن بود در این مدت زمان

 کوتاه

 همه چیز را جفت و جور کنیم؟ و بعد به بخش دیگر حرف

 . ...کیارش فکر کردم... قبل از اینکه به دنبالش بیایند

 قلبم در سینه فشرده شد. یک لحظه سرم گیج رفت و احساس

 کردم توان ایستادن روی پاهایم را ندارم. نمی توانستم به

 کیارش

 که آن گوشه در تاریکی نشسته و با جدیت با تلفنش صحبت

 می
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سمت کرد نگاه کنم. رویم را برگرداندم و یک بار دیگر به 

 مبل



 رفتم. پشتی مبل را در مشتم سخت فشردم. پلک هایم را روی

 ...هم گذاشتم و با خودم فکر کردم فقط چند دقیقه ی قبل

 چند

 دقیقه ی قبل با خودم فکر کرده بودم هرگز برایش نگفته ام که

 . ...چه قدر دوستش دارم

که هرگز آن طور که باید و شاید از احساسم به او حرف 

 نزده

 ...ام

 و حاال فکر می کردم ممکن است هیچ وقت این فرصت پیش

 . ...نیاید... که شاید برای همیشه از دستش بدهم

****** 

جعبه ی پیتزا روی میز بود، اما کسی دست بهش نزد. امین 

 که

خودش را در اولین فرصت رسانده بود طول و عرض هال 

 را می

هدیرفت و می آمد. دوست دیگر کیارش که در دورهمی م  
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 متوجه شده بودم حتی بیشتر از مهدی مورد اعتماد کیارش

 است،

بهزاد، هم به آن جا آمده بود و نتایج جستجوهایش را روی 

 لپ



تاپ نشان کیارش می داد. من روی یکی از مبل ها خشک 

 شده

تهبودم. دست هایم را بهم قالب کرده و لب هایم را بهم دوخ  

 بودم. با چشم هایی گشاد شده نگاه از امین می گرفتم و به

 .کیارش می دادم که با جدیت روی لپ تاپ بهزاد خم شده بود

 امین که صدایش لرزش خفیفی داشت بی آن که لحظه ای از

 :حرکت بایستد می گفت

این همه ی چیزی بود که از طرفی که گزارش منتشر می -

 کنه

زندگی می کرده و یه خبرنگار درجه  پیدا کردیم. قبال ایران

 سه

بوده. هیچ ردی و ربطی به الناز پیدا نکردیم. احتمالش 

 بیشتره

که برای فرنام کار کنه. یه سهل انگاری بزرگ کرده و 

 گزارش

 رو

صاف همین امشب اونم توی یه ساعت غیر معمول چاپ 

 .کرده
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و طبقه بندی کردیم معموال توی  گزارش ها رو بررسی

 ساعات



 مشخصی از شبانه روز منتشر می شن مگه خبر فوری مثل

 ...زلزله

 کیارش بی آن که سرش را از روی لپ تاپ بلند کند وسط .

 حرفش

 :پرید و با لحن خشک و رسمی مدیرعامل شرکت گفت

 !بله! همون موقع متوجه شدم-

 :زمزمه کردم

- رو دیدیم درست بعد از اینکه الناز ... . 

 امین که از شدت هیجان و اضطراب روی پا بند نبود انگشت

اشاره اش را به نشانه ی تایید به سمتم نشانه رفت و با 

 صدایی

 :که بی اختیار باال رفته بود گفت

 دقیقا! امکان نداره تصادفی باشه. فرنام فهمیده یه اتفاقی داره-

ارش مطرح شهمی افته و برای همین خواسته امشب این گز . 

 قبل
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 .از اینکه کاری از پیش ببرین

 تپش قلبم شدت گرفت. کف دست هایم را سخت بهم فشردم

 تا

 به این ترتیب کمی از اضطراب کشنده ای که تمام وجودم را

 گرفته بود تخلیه شود. با نگرانی نگاهم را به کیارش دادم و



 :گفتم

- وجه شدن دیدن شون رفتیم؟ تعقیب مون کردن؟چطوری مت  

 ما تحت نظر بودیم یا اونا؟ االن جای الناز اونجا امنه؟

 :هول زده اشاره ای به دور و برم کردم و پرسیدم

 فکر نمی کنی بهتر باشه بیاریمش اینجا؟-

کیارش کمرش را صاف کرد. نگاهش را از لپ تاپ گرفت و 

 به

نشست و با لحنی دلگرم من داد. لبخندی کمرنگ روی لبش  

 :کننده گفت

نه شراره... جا به جا شدنش توی این شرایط خطرناکه. قبل -

 از
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 .اینکه این دیدار صورت بگیره همه چیز چک شده بود

 احتمالش

 .کمه کسی تعقیب مون کرده باشه

باشد کهبا خودم فکر کردم یعنی ممکن بود مهدی تنها کسی ن  

دور و بر کیارش می چرخید، اما به فرنام گزارش می داد؟ 

 امین

که ظاهرا درست مثل من فکر می کرد سرعت قدم زدنش کم 

 و

 :کمتر شد. اخمی کرد و با عصبانیت گفت



پس حتما کار یکی از دور و بری هامونه. یه جاسوس -

 . ...دیگه

اد وکیارش اما دستش را به نشانه ی رد حرف امین تکان د  

 :گفت

 .توی متهم کردن کسایی که می شناسیم این قدر عجله نکن-

 بهزاد نگاهش را از لپ تاپش گرفت. باالخره به حرف آمد و

 :برخالف امین با لحنی کامال خونسرد گفت

چرا؟ چون تو احساساتت جریحه دار می شه وقتی دور و -

 بری

 هات تو زرد از آب درمی یان؟
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 من نگاهی چپی بهش بستم و کیارش نگاه هشداردهنده اش را

 :به او دوخت. امین صدایش را باال برد

این کاریه که فرنام می کنه. نقطه ضعف آدم های دور و -

 برت

 رو

 پیدا و ازشون علیه ات استفاده می کنه. کی دیگه در جریان

 قرار

حرفی زدهمالقات امشب بود؟ یه نفر جایی که نباید  . 

 :بهزاد اخمی کرد و به آرامی گفت

حسام در جریان بوده... اون مراقب النازه، اما خیلی بعیده -



 که

 کار اون باشه. تمام این مدت از کل قضیه خبر داشته و کلی

 فرصت داشته که همه چیز رو لو بده. چرا باید صاف همین

 . ...امشب

د از جایش بلندکیارش که از بحث آن دو نفر به ستوه آمده بو  

 :شد. با لحنی که ختم این بحث را نشان می داد گفت

 .حسام جای برادر بزرگتر منه-
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 :به بهزاد و امین اشاره ای کرد و ادامه داد

 !به اون بیشتر از شما دو تا روی هم اعتماد دارم-

شکار رو برگرداندبهزاد به خنده افتاد، اما امین با حسادتی آ . 

 کیارش بی توجه به وقفه ای که ایجاد شده بود طوری ایستاد

 که

 هر سه نفرمان را در زاویه ی دیدش داشته باشد. با حالتی که

 انگار مشغول توضیح دادن پروژه ای کاری در شرکتش باشد

 :شروع به صحبت کرد

فرنام مدت ها پیش این کار رو شروع کرده... فقط محدوده -

 ی

اریش کوچیک بوده. اون همه چیز رو در مورد مبارزهایی ک

 که

پاشون رو می ذاشتن توی رینگ می دونسته. براش هیچ 



 کاری

نداره که یه عده شون رو برای مسائلی که به ما مربوط هست 

 یا

 نیست تحت کنترل خودش داشته باشه. ما امشب رفتیم دیدن

ره تا ترتیب یهالناز و قرار شد که حسام با چند نفر تماس بگی  

 سری مصاحبه رو بده. احتمالش هست با یه عده امشب تماس
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 . ...گرفته باشه

 سری به نشانه ی تایید تکان دادم. باالخره به حرف آمدم و

 :حرفش را کامل کردم

 و یکی از اونا به گوش فرنام رسونده باشه که الناز می خواد-

احبه کنهباهاش مص . 

لبخندی کمرنگ روی لب کیارش نشست. اشاره ای بهم زد و 

 با

 :هیجان بیشتری گفت

 دقیقا! ما چون کل قضیه رو می دونیم داریم طوری تعبیرش-

 می کنیم انگار دست مون تا ته خونده شده و همه ی اون

 چیزی

که ما می دونیم رو طرف مقابل مون هم می دونه... اما 

 قضیه

تر از این حرفاست. احتماال فرنام احساس خطر احتماال ساده  



کرده و متوجه شده یه بازی دور و برش در جریانه که ازش 

 بی

 خبر بوده. برای همین نقشه اش رو جلو انداخته تا یه حواس
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پرتی و درگیری اضافی برامون ایجاد کنه، اما ما می تونیم 

 از

 این

نفع خودمون استفاده کنیم قضیه به . 

 سراپا گوش شدیم. من که اضطرابم به میزان قابل توجهی با

 حرف

 های کیارش فروکش کرده بود به سمت جلو خم شدم. دستم را

روی زانویم ستون کردم و چانه ام را به آن تکیه دادم. نگاهم 

 را

 به کیارش دوختم که بعد از مکثی کوتاه، با نگاهی درخشان

 ادامه

داد می : 

 یه نفر رو احتیاج داشتیم که خیلی مورد اعتماد نباشه... که با-

طیب نیا زد و بند داشته باشه... که وقتی باهاش قرار 

 مصاحبه

 می ذاریم به طیب نیا خبر بده و بیان به محلی که ما تعیین

کردیم. تا به این ترتیب حین اقدام برای ربودن الناز ماجرا 



 رو لو
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 بدیم. حاال یه نفر رو می تونیم شناسایی کنیم که به فرنام

 گزارش

 .می ده

 :بهزاد لپ تاپش را بست. به پشتی مبل تکیه داد و با اخم گفت

 .اگه دنبال گزارش باشین باید تک تک افراد رو چک کنیم-

 واقعا

 این گزارش ها واجبه؟

 :به سمتش چرخیدم و پرسیدم

- از شکایت کنه که توسط کیارش ربوده شده می خوایناگه الن  

 چی کار کنین؟

 :بهزاد با خونسردی شانه باال انداخت و جواب داد

 خودش از کیارش خواست که کمکش کنه، بهش پناه بده تا-

 . ...دست طیب نیا بهش نرسه. مدرکش موجود

 :وسط حرفش پریدم

- م کاسهوقتی بگه بعد از چند وقت حس کرد کاسه ای زیر نی  
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ست، پشیمون شد و خواست برگرده اما کیارش اجازه نداد، 

 که

البته بی شباهت به حقیقت نیست، چطور می خواین ادعاش 



 رو

 رد کنین؟

 :از مکثش استفاده کردم و با حرارت بیشتری ادامه دادم

- پشیون پس باید مدرکی داشته باشین که نشون بده نه تنها  

نبوده، بلکه پیش کیارش به کاری هم مشغول بوده. چه بهتر 

 که

 .اون مدرک رو الناز با دست خودش بسازه

 به سمت کیارش چرخیدم و دست هایم را برای آرام کردن جو

 در هوا تکان دادم. با نگاهم ازش خواهش می کردم، اما سعی

 :کردم لحنم جدی باشد

- قضیه ی گزارش ها رو بیاین و به خاطر این اتفاق کل 

 تعطیل

نکنیم. به کسایی که صد در صد مورد اعتمادن و همه 

 چیزشون

 .چک شده محدودش کنین

کیارش نگاه از من گرفت و به بهزاد داد که با تکان دادن 

 سرش

 مخالفتش را نشان می داد. امین دستش را به شقیقه اش بند
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را از بحث بیرون کشیده بود. کیارش باری  کرده و خودش

 دیگر



 نگاهش را به من داد. سری به نشانه ی موافقت تکان داد و

 :گفت

 !محدودترش می کنیم-

 :بعد با قاطعیت رو به امین و بهزاد کرد

 .ببینین حسام با کی تماس گرفته که مورد اعتماد نبوده-

 .بفهمین گیرش چیه

که از ما فاصله می گرفت  پشتش را به ما کرد و همان طور

 و به

 :سمت تراس می رفت، گفت

 وقت زیادی ندارم. باید آماده شم... خیلی طول نمی کشه که-

بیان سراغم تا جویای ربطم با گزارش و ماجرای گم شدن 

 الناز

 .شن

****** 

 راحیل ول کن ماجرا نبود! در راهروی دانشکده ایستاده بودم

 که
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به لطف آسانسور کم رفت و آمد بود. پله ها را با حالت 

 عصبی

باال می رفتم، به پاگرد می رسیدم و بعد دوباره پله ها را 

 پایین



می آمدم. آهی کشیدم و گوشی را از یک دست به دست 

 دیگرم

 :دادم. در جواب راحیل گفتم

 می دونم! آره ما هم شوکه شدیم اسمش رو توی گزارش-

دیمدی . 

 :راحیل با عصبانیتی که لحظه به لحظه شدت می گرفت غرید

 ما هم اونجا بودیم شراره! متوجهی؟ اگه کار فرنام باشه حتی-

 . ...می تونه پای ما رو هم وسط بکشه و

بعید می دانستم هدف فرنام این باشد. با بی تابی پله ها را 

 باری

را به دیوار دادمدیگر پایین آمدم. به نفس نفس افتادم. تکیه ام   

 و گفتم

 .نه راحیل! دنبال کیارشه-

 :راحیل با نگرانی پرسید

یعنی به خاطر یه گزارش تلگرامی سراغ کیارش می یان؟ -

 نمی
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 شه وانمود کنین شایعه بوده؟

نمی دونم راحیل! پدر کیارش که امروز یه راست رفته -

 شرکت

بفهمه ماجرا چیه. مادرش صبح زنگ زده بود دیدن کیارش تا  



 به

 من و پرس و جو می کرد... جدای این قضیه، کیارش می گه

 ...همین که اسمش اومده برای یه عده مفهوم خاصی داره

 کسایی

که بدونن شغل کیارش چیه االن تمام قطعات رو دارن کنار 

 هم

 می ذارن و متوجه می شن پس حتما واقعا کیارش ربطی به

ینا  

ماجرا داشته. برای همین معتقده دیر یا زود سراغش می یان 

 تا

 .در این مورد باهاش حرف بزنن

 :راحیل پوفی کرد. از فرصت استفاده کردم و گفتم

ببین راحیل! من دیگه باید برم. هر وقت برگشتی تهران با -

 هم

 .حرف می زنیم
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ن پله ها را باال رفتم. فرصتی برای رفتن و بعد نفس نفس زنا

 به

 کتابخانه و تمرکز روی کارم پیدا نکردم. آرمین را دیدم که

 دست

 به سینه رو به روی کتابخانه ایستاده بود و با دیدن من هیجان



 زده به سمتم آمد. همان طور که توقع داشتم به محض اینکه

 :جلویم متوقف شد پرسید

 ماجرای کیارش چیه؟-

ی دیگر آه کشیدم. صدایم را پایین آوردمبار : 

 !اینجا نه-

 و نگاهی هشداردهنده نثارش کردم. سری به نشانه ی فهمیدن

 :تکان داد و گفت

 .بیا بریم از بوفه ی علوم یه چیزی بگیریم-

 می دانستم هیجان زده تر از آن است که بتوان دست به سرش

ع بعد درکرد. به دنبالش از دانشکده بیرون زدم و یک رب  

 محوطه
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 ی پشت مسجد نشستیم و مشغول خوردن چیپس و ماست

 موسیر شدیم. آرمین همان طور که با گوشی موبایلش پیغامی

 :می فرستاد گفت

 .پس کیارش جدا با الناز دیدار داشته-

 :چیپس را در ماست زدم و با بی تفاوتی گفتم

- ی نیست. کیارش و الناز با هم دوستن. النازآره... چیز عجیب  

 هم

ظاهرا داشته یه گزارش تهیه می کرده. یه صحبت دوستانه 

 در



مورد همین گزارش با کیارش داشت. حاال چرا براشون این 

 قدر

 .قضیه مهم بوده که توی گزارش اوردن رو نمی دونم

 :آرمین اخمی کرد و در تاییدم گفت

- وع گزارش اون بوده که قطعا باآره! عجیبه! یعنی اگه موض  

 خیلی

ها صحبت کرده. چرا صاف از کیارش اسم اوردن؟ نکنه 

 باهاش

 سر لج دارن و می خوان خرابش کنن؟
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 ."!دقیقا"به زحمت جلوی خنده ام را گرفتم و در دل گفتم 

 شانه

 :باال انداختم و مظلومانه گفتم

 .بعید نیست-

رمین پیغام دیگری با گوشی فرستاد. حسابی از چیپسآ  

 غافلگیر

شده بود و در نتیجه تمام تکه های یک دست و بزرگ به 

 چنگ

 .من می افتاد. گوشی را پایین آورد و متوجه پیشروی من شد

 :اخمی ظریف روی پیشانی اش نشست و پرسید

 مامان و بابات چیزی نپرسیدن؟-



انگار هنوز گزارش را با حرکت سر جواب منفی دادم. 

 نخوانده

 .بودند و امیدوار بودم که هیچ وقت هم چشم شان به آن نیفتد

یکی از نگرانی هایم همین بود... که مادرم گزارش را بخواند 

 و

 بعد تماس بگیرد تا بپرسد ماجرا چیست. می دانستم که باید
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آرمین ساختم تحویلش بدهم، اماهمین داستانی را که برای   

 اگر

 . ...گزارش های دیگری بیرون می آمد

مادر و پدرم هنوز کیارش را ندیده بودند و در مورد کل 

 ماجرا

 شک و تردید داشتند. هنوز تصمیم نگرفته بودند که می

 خواهند

 نسبت به ارتباط ما دقیقا چه موضعی بگیرند و کافی بود که

نظر برسد. یک بار دردسرهای کیارش آدم دردسرسازی به  

 ریحانه

و امیربهادر دامن زندگی ام را گرفت و هنوز هم با یادآوری 

 آن

 دوران می گفتند که اگر این ماجرا نبود نتیجه ی بهتری در

کنکور می گرفتم. بارها گفتم که از نتیجه راضی بودم و آن 



 چیز

 بهتری را که آن ها در ذهن داشتند نمی خواستم، اما گوش

 شان

بدهکار نبود. حاال با دردسر دیگری به نام کیارش شمس سر 

 و
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کار داشتم. اگر این بار اتفاقی می افتاد فقط به تاثیر روی 

 درس

 و کارم ختم نمی شد... پای زندگی عاطفی ام هم وسط بود و

 یک

می  چیزهایی برای همیشه بین و من و مادر و پدرم عوض

 .شد

 به کیارش گوشزد می کردم که از گذشته اش برای مادر و

 پدرش

 حرف بزند، اما این توان را در خودم نمی دیدم که در مورد

 کیارش

حرفی به مادرم بزنم، پرده از رازی بردارم و حتی اشاره کنم 

 که

کیارش فقط آن مدیرعامل موفق و جوان نیست... که این 

 بخش

حاال هویت واقعی اش در کوچکی از وجودش است و 



 معرض

 افشا

 .شدن است

آرمین باری دیگر شروع به صحبت کرد و رشته ی افکارم 

 پاره

 :شد
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 چطوری با این دختره فرنوش رفتار می کنی که عین سگ-

 ازت

 !می ترسه؟ هر دفعه می خواد ببیندت به من زنگ می زنه

ه رسیدن به دهانم متوقف شد. حیرت چیپس در میانه ی را

 زده

 :نگاهش کردم و گفتم

 داری با اون اس ام اس بازی می کنی؟ دوباره می خواد منو-

 ببینه؟

و گوشه ی لبم را به زبان گرفتم. او خیلی خوب می دانست 

 که

 شب گم شدن الناز چه اتفاقی افتاد... که اسم کیارش به سادگی

اورده بود. چیزهایی در موردو اتفاقی سر از آن گزارش درنی  

 پسرخاله اش شنیده و حاال... همه چیز برایش پیچیده تر شده

 .بود



 :مشتاقانه سر تکان دادم و گفتم

 .عیب نداره. بهش بگو بیاد. ببینم حرف حسابش چیه-
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 آرمین دلجویانه باقی مانده ی چیپس را به سمتم کشید و

 :گفت

 .حتما اونم می خواد در مورد کیارش ازت سوال کنه-

 از جایی که ماست تمام شده بود دیگر شوقی برای باقی مانده

 چ ی

 یپس نداشتم. معموال خیلی خوب در کنار هم مدیریت شان

 می کردم و با هم تمام می شدند، اما آرمین حواسش به این

تماندازه جمع خوردن نبود. آرمین را تایید کردم و گف : 

 .آره... احتماال در این مورده-

 و بعد لباس هایم را از خرده چیپس تکاندم. پنج دقیقه ی بعد

 به

 .دنبال آرمین به یکی از طبقات فوقانی دانشکده ای ناآشنا رفتم

 بوی رنگ در طبقه پیچیده و در راهرو صندلی های خاک

 گرفته

لو شکسته روی هم تلنبار شده بود. به نظر می رسید مشغو  
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بازسازی آن طبقه باشند. آرمین در راهرو منتظر ماند و من 

 به



یکی از کالس ها رفتم. چشمم به فرنوش افتاد که روی یکی 

 از

صندلی های ردیف اول کالس نشسته بود. این بار بارانی 

 مشکی

 و جذبی به تن داشت و بوت های بلندش را روی لگینگ

 چرمش

 کشیده بود. موهای بلندش را زیر مقنعه باز گذاشته و آرایش

مالیمی داشت. برخالف چند وقت اخیر، مرتب و جذاب به 

 نظر

 .می رسید

 :با دیدن من مودبانه گفت

 .مرسی که اومدی-

با فاصله ازش روی یکی از صندلی ها جا گرفتم. بالفاصله 

 به

 حرف

 :آمد و هیجان زده گفت

- خیرا در مورد کیارش منتشر شد خوندماون مطلبی رو که ا . 
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 عجب افتضاحی! خیلی طول نمی کشه که بفهمن کیارش توی

 .این ماجرا دست داشته

 به چهره ی هیجان زده اش نگاه کردم. سعی کردم زبانم را



 کنترل

 کنم. به خودم یادآوری کردم این تقصیر فرنوش نیست که

اش یک عوضی تمام عیار است. با این حال موفق پسرخاله  

 نشدم

 :جلوی خشمم را بگیرم و با لحنی تند گفتم

 فکر می کنم خیلی خوشحال شده باشی. این چیزی بود که از-

اول می خواستی... انگیزه ات همین بود. که دنباله ی 

 ماجرای

 الناز رو بگیریم، کیارش روی توی دام بندازیم تا تو انتقام

 شکست

 .عاطفیت رو ازش بگیری

 فرنوش برای چند لحظه حیرت زده نگاهم کرد. انگار متوجه

 شد
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که برداشت متفاوتی از نتایج آن گزارش داریم. دست هایش 

 را

 :به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت

 البته من می دونم شما دو نفر با هم دوستین. این طوری-

تنیس  

 . ...که منتظر باشم

 بی توجه به تقالیش برای جمع کردن اظهار نظرش میان



 کالمش

 :پریدم

 برام عجیبه که می گی با پدرت حرف زدی اما هنوز نمی-

 دونی

 که گیر افتادن کیارش هیچ به نفع پدرت نیست. فکر می کردم

 می دونی اگه کیارش گیر بیفته همکار سابق پدرت دودمانتون

ی دهرو به باد م . 

 انگشت هایش را روی دسته ی صندلی به هم قالب کرد و با

 :حالتی معذب نگاهش را به زمین دوخت. آهسته گفت
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 ما خیلی در مورد کیارش صحبت نکردیم. صحبت هامون-

 بیشتر

 . .ِ..در مورد

 و لب هایش را بهم فشرد. فکر کردم هنوز در حال انکار

ارهاییک  

 باشد که پسرخاله اش کرده، اما نیم نگاهی بهم انداخت و

 حرفش

 :را کامل کرد

 .فرنام بود-

نفسم را با صدا بیرون دادم و سکوت کردم. سرش را روی 

 شانه



 :کج کرد و پرسید

 می دونین گزارش ها کار کیه؟-

 به نشانه ی بی اهمیت بودن ماجرا شانه باال انداختم. انگشت

دسته ی صندلی به هم قالب کرد و گفتهایش را روی  : 
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 ما اون شب اونجا بودیم. من، تو، راحیل... پس اگر کار ما-

 ...نباشه

. 

 من که کمی بیشتر به خودم مسلط شده بودم در سکوت

 نگاهش

 می کردم. می دانستم دخالت و خط دادنم نتیجه ی عکس می

قات قبلی نباید چیزی می گفتم. پس میدهد. درست مثل مال  

 خواستم تا جای ممکن شنونده باشم و اجازه بدهم در حضورم

 به

 :نتایجی که باید برسد. آهسته حرفش را کامل کرد

 .پس یعنی کار فرنام بوده-

 :با لحنی تمسخرآمیز گفتم

 از خودش نپرسیدی؟-

برخالف انتظارم واکنش عجیبی به حرفم نشان نداد. فقط 

رهخی  

نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه باالخره پلک زد. صدایش را 



 پایین
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 :آورد

 من به حرفت خیلی فکر کردم... به این که گفتی این ایده رو-

 از

 کجا اوردم که کیارش علیه خانواده ام کار می کنه... که چرا

 بهش

وشی موبایلش روشک داشتم و فکر می کردم باید توی گ  

 .بگردم

حق با تو بود... جواب رو می دونستم، اما انکارش می 

 کردم. برام

 خیلی راحت تر بود کیارش رو محکوم کنم تا فرنام. من با

 کیارش

 دوست بودم و بی عالقگی واضحش به من و دوستی مون

 ...غرورم

 دلم رو شکسته بود. محکوم کردن کیارش بهم حس خوبی می

د بتونم تا حدودی خودم رو جمع و جور کنمداد. باعث ش ... 

 خودم

رو راضی کنم که احساس اون به من اصال اهمیتی نداره... 

 که
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 احساس خودم بی جا بوده، که من خوب نمی شناختمش، اما

 . ...فرنام

 :پلک هایش را بهم فشرد و زمزمه کرد

- ن آدمی نبود که درست نشناسم. یهفرنام فرق می کرد... او  

 آشنای دور نبود که گاهی توی مهمونی ها می دیدم... جای

برادرم بود. هنوزم باورم نمی شه کسی با هم خون خودش 

 این

 .کارو بکنه

 :سری به نشانه ی تایید تکان دادم و با لحنی آرام گفتم

 دلیل نمی شه چون تو برای خانواده ات از خود گذشتگی می-

تک تک اعضای خانواده ات هم همین انتخاب رو داشته کنی  

باشن. بعضی ها به خاطر جاه طلبی از خانواده شون می 

 .گذرن

 .پلک هایش را باز کرد. چشم هایش درخشش عجیبی داشت

 .دسته ی صندلی را در دست هایش فشرد و به سمتم خم شد

 :چشم هایش را تنگ کرد و گفت

- یارش. هر دو نفرشون من نه طرف فرنامم و نه طرف ک

 بهم بد
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 کردن... اما تازه فهمیدم که درست وسط بازی ام. نمی تونم

 جانب



اون دو نفر رو بگیرم. برای همین ترجیح می دم طرف تو 

 رو

 !بگیرم

 جا خوردم. روی صندلی جا به جا شدم و لحظه ای به آن چه

تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم شنیده بودم فکر کردم. با : 

 .من؟ من طرفی ندارم! منم مثل خودت کاره ای نیستم-

 به حرفم توجهی نشان نداد. با انگشت اشاره ای به من زد و

 :گفت

 تو برخالف اونا بدخواه کسی نیستی. آدمی نیستی که بخوای-

 .کسی رو از سر راهت برداری تا به هدفت برسی

ردنش باال آوردم و گفتمدستم را برای متوقف ک : 

 چرا اتفاقا! منم بدخواه بعضی ها هستم. دوست ندارم سر به-

تنشون باشه و زنده بودنشون، آزاد بودنشون بدجوری آزارم 

 می

 .ده
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 :با حرکت سر حرفم را رد کرد و گفت

- تمی دونم از کی حرف می زنی. اون پسره دوستت رو اذی  

 کرده

 بود. این که بدخواهی نیست... این حق خواهیه! منم حقم رو

 می



خوام... حق خودم رو از این که یه روز بازیچه ی یکی بودم 

 و

 روز

 دیگه بازیچه ی اون یکی. به چشم هیچ کدوم اینقدر فهیم و

 عاقل

 نبودم که برام بگن ماجرا چیه... جنگ سر چیه. فقط ازم

 استفاده

چیز تمومه کردن و حاال همه . 

 :از جایش بلند شد و ادامه داد

 با وجود اینکه باهات رفتار خوبی نداشتم، خودمم ازت سوء-

 استفاده کردم بدخواهم نبودی. حتی بهم گفتی خودم رو جمع

 .کنم... حواسم رو به اطرافم بدم
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مرنگ رویاشاره ای به قد و باالی خودش کرد. لبخندی ک  

 لبش

 :نشست و گفت

خب... حاال دارم خودمو جمع کردم و آماده ام! امیدوارم تا -

 به

 این لحظه یه چیزهایی در مورد من فهمیده باشی... که من

 اجازه

 نمی دم کسی بازیم بده و بعد در بره... حاال هرکسی که می



 خواد

 باشه! چه مردی باشه که از بچگی دوستش داشتم... چه کسی

یه روزی برای من حکم برادر داشته! امیدوارم این بار کهکه   

خواستی دنبال کار یه آدم با نقشه های عجیب رو بگیری 

 روی

 .من هم حساب کنی

 می دانستم برای اعتماد کردن به او نباید عجله کنم. باید می

 سنجیدم و می فهمیدم که واقعا حرف های پدرش چشمش را
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باز کرده یا هنوز کورکورانه جانب پسرخاله اش را می 

 .گیرد

 پس

 :قاطعانه گفتم

االن نه! نباید بفهمه تو می دونی چی کار کرده. این تنها -

 برگ

برنده ایه که داری... که هنوز بهت اعتماد داره و فکر می 

 کنه تو

 .به حرفش گوش می کنی

تیمی باشیم و من  با جدیت نگاهم می کرد. انگار جدا عضو

 هم

رهبری تیم را به عهده گرفته باشم. باید اعتراف می کردم 



 اینکه

مصمم به نظر می رسید، در بحث جدیتش را طوری حفظ 

 می

 کرد انگار پروژه ی بزرگ و خطیر در دست داشته باشیم و

 خودش

را کم کم جمع و جور می کرد تحت تاثیر قرارم داده بود. 

 سری

ردن تکان داد و پرسیدبه نشانه ی درک ک : 

 و اِبی؟-

 :شانه باال انداختم و گفتم
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بذار فکر کنن نفهمیدی چرا این پسره دور و برته اما -

 حواست

 .بهش باشه

 دستش را روی دسته ی صندلی ام ستون کرد و به سمتم خم

 :شد. سرش را روی شانه کج کرد و گفت

- ... همون شبی که دنبال الناز رفتیم، فرنام تویحق با تو بود  

 خیابون پیاده مون کرد و روی جدول نشستیم. اون شب گفتی

 با

یه ریسمان پوسیده بهم وصلیم. حرفت درست بود. ما همیشه 

 با



 ...هم سر جنگ داشتیم. مشکالت رو از چشم هم می دیدیم

 دست مون به اصل کاری نمی رسید و از هم انتقام می

یمگرفت ... 

 ...در حالی که بهم وصل بودیم. طول کشید تا این رو بفهمیم

 .ولی... فکر می کنم هنوز دیر نشده

خاطرم بود که این حرف را اولین بار پریسا در تراس خانه 

 ی
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 کیارش زده بود... گفته بود من و او برای همیشه با ماجرای

 ریحانه

واهیم بود. برای من هم طول کشید تا حرف او بهم وصل خ

 را

 .بفهمم... تا درک کنم که درد آدم ها را بهم پیوند می دهد

و آن شب که کنار راحیل و فرنوش روی جدول نشستم و 

 چشم

 به خیابان تاریک دوختم آن پیوند را میان خودمان حس

 ...کردم

 . ...ناتوان در مبارزه... وحشت زده... تنها

می کردم آن چه ما را بهم پیوند می دهد سست و چرا فکر  

 ناچیز

 است؟



****** 

 موزیک مالیم و بی کالمی از سیستم پخش حسام به گوش می

 رسید. نگاهی به الناز کردم که این بار در اتاقش حبس نشده

 .بود
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پشت میز هال روی زمین نشسته بود و روی ورق های 

A شتپ  

سر هم یادداشت برمی داشت. در چهره اش عالقه و تمرکز 

 را به

 راحتی می شد خواند. انگار برای مدتی کوتاه فراموشش شده

 بود

 در این خانه حبس شده. در عوض با کاری که بهش سپرده

 بودیم

 انرژی گرفته بود و با تنش و عصبانیت کمتری روزهایش را

 پشت

 .سر می گذاشت

روی کانتر برداشت. نگاهی سرسری  حسام یک لیوان از

 بهش

 :کرد و پرسید

 چای می خوری؟-

 :بی تعارف گفتم



 !اگه لیوان رو می شوری-

 خنده کنان پشتش را به ما کرد. لیوان را آب کشید... ظاهرا با
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 .مایع ظرف شویی میانه ای نداشت

ز مکثی طوالنی لیوان را لیوان چای را به سمتم گرفت. بعد ا

 از

 دستش گرفتم. چشمم به لکه های روی لیوان افتاد و معده ام

 به

 نشانه ی اعتراض تیر کشید. آهی کشیدم و لیوان را روی میز

 :گذاشتم. رو به حسام گفتم

 .ظاهرا با هم به صلح رسیدین-

 الناز بی آن که سرش را از روی برگه ها بلند کند حرفم را

 اصالح

 :کرد

 !صلح موقت-

حسام نگاهی تهدیدآمیز روانه اش کرد. الناز سرش را از 

 روی

 :برگه بلند کرد و گفت

 کیارش رو با خودت نیاوردی؟-

 :لبخندی کمرنگ روی لبم نشست. با خوشرویی گفتم
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 شاید دیرتر بیاد... این کار مربوط به کیارش نیست و اونم-

 برنامه

ای خودش رو داره. بودن و نبودنش خیلی مهم نیسته . 

 این طور جواب دادم تا حساسیتش به این طرح و نقشه کمتر

شود، اما قرار بود کیارش هم با من بیاید تا روند کار را با 

 هم

بررسی کنیم. تمایلی عجیب برای زنگ زدن به کیارش 

 ...داشتم

ینقدر دیرباید سراغش را می گرفتم و می فهمیدم که چرا ا  

 .کرده

گفته بود به خانه ی پدر و مادرش می رود تا برای دهمین 

 بار

 !بابت گزارش منتشر شده جواب پس بدهد

 می دانستم حاال باید خودم به تنهایی کار را پیش ببرم. پس به

 :پشتی کاناپه تکیه دادم و پرسیدم

 با چند نفر مصاحبه کردی؟-

ا اخم و تخم اشاره ای الناز لحظه ای دست از نوشتن کشید. ب

 به

 :حسام کرد و گفت
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 !با این و دو سه تا از رفیقاش-



 با رضایت به برگه هایی که پشت سر هم سیاه می کرد چشم

 دوختم. اگر به سرش می زد تا از کیارش شکایت کند، بگوید

 که

دست خطمرتکب به آدم ربایی شده این برگه هایی که با   

 خودش

 پر شده بود به کار می آمد... آن فیلم مصاحبه ای که روی

 دوربین

فیلم برداری ضبط کرده بود... تمامش به کمک مان می آمد 

 تا

 تصویر دیگری بسازیم، نشان بدهیم پناهش داده بودیم و

 شرایط

 را برایش مهیا کردیم تا بتواند روی گزارشی کار کند تا به

 دشمنی

قضا به دنبالش بود ضربه بزندقدیمی که از  . 

با اضطراب گوشه ی لبم را به دندان گرفتم. امیدوار بودم 

 جایی
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 میانه ی راه متوجه نشود که چرا پیشنهاد این کار را مطرح

 کرده

 بودم. الناز دست از کار کردن کشید. پنجه میان موهای بلند و

را از صورتش عقب راند. با ناخن  پریشانش کشید و آن



 هایش

 به

 :جان آستین های بلند لباسش افتاد و گفت

 من هنوز با اون قسمت نقشه که ازم به عنوان طعمه استفاده-

 .می کنین راحت نیستم

 :حسام اخمی کرد و به جای من جواب داد

 تو مگه قراره کاری کنی که راحت باشی؟-

زدن به من زل زده بود. الناز اما نگاهش نکرد... بی پلک 

 منتظر

 :شنیدن جواب از من بود، اما حسام با لحنی عصبی ادامه داد

 دفعه ی پیش که به خاطر فرمایش شما رفتیم توی مجتمع-

 چی شد؟ منو بیهوش کردن، کیارش رو با تیر زدن. تو که یه

 تار
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ثل اون دفعه! نگران چیمو از سرت کم نشد! این بار هم م  

 هستی؟

 . ...ما باید نگران باشیم که

 :الناز با خشم وسط حرفش پرید

یه طوری مطرحش نکن انگار به خاطر درخواست من -

 جونتون

رو به خطر انداختین! به خاطر نقشه ی خودتون بود که 



 ریسک

 .کردین و آسیب دیدین... تا بتونین اینجا حبسم کنین

توقف کردن شان باال آوردم و با صداییدست هایم را برای م  

 بلند

 :گفتم

 !بسه دیگه-

 می دانستم اگر آن دو نفر را به حال خودشان بگذارم تا شب

 دعوا

 می کنند و در نهایت به صدای بلند آهنگ های متالی که

 حسام
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برای عصبانی کردن الناز پخش می کرد ختم می شد. در 

 همین

 .موقع زنگ زدند. باالخره کیارش سر رسیده بود

زیر نگاه تیز الناز حتی نتوانستم نفسی راحت بکشم. فقط با 

 بی

 تفاوتی نگاهی به حسام انداختم که در را برای کیارش باز می

 :کرد. الناز رو به من کرد و با جدیت گفت

 من برای این نقشه با تو هماهنگ شدم نه کیارش. حواست-

تو مسئول اینی که به من اطمینان بدی همه چیز ختم هست؟  

به خیر می شه. من دارم با تو کار می کنم نه با اون. نقشه 



 های

 اون که چنگی به دل نمی زنن... با شلیک گلوله و درگیری

 شروع

 .و به زیرآبی رفتن ختم می شن

، اما "می دونم"سری برایش تکان دادم و زمزمه کردم 

 خیالش

چشم هایش را تنگ کرد و گفتراحت نشد.  : 

 کیارش با این قضیه که زدی توی دل نقشه هاش، برای-

 خودت
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طرح ریختی و حاال یه سری متحد برای اجراشون داری، 

 مثل

 من، راحته؟

 :اخمی کردم. شانه باال انداخت و ادامه داد

- ارتباط مون زده نمییا برای اینه که خودش با گندی که به   

 تونه

ازم چیزی بخواد. پس یه نفر، ترجیحا یه دختر، رو جلو 

 انداخته

تا اعتمادم رو برای اجرای این نقشه جلب کنه... شاید هم 

 برای

 اینه که هنوز نمی دونه نباید توی تشکیالتش به کس دیگه ای



این طور قدرت بده. فکرش رو نکرده که ممکنه اون آدم 

 اینقدر

ت کنه که خودش رو کنار بزنه و جایگاهش رو پیشرف

 تصاحب

 .کنه

پوزخندی زدم. سرم را به نشانه ی رد حرف هایش تکان دادم 

 و

 :گفتم

هیچ کدوم الناز... کیارش می دونه من آخرین آدمی روی -

 کره

 .ی زمینم که دلم جایگاه و شغل اون رو می خواد
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ی مشکوک روی لب الناز جا خوش کرده بود. از اما لبخند

 ذهنم

 گذشت فقط من نیستم که برای او نقشه ای در ذهنم دارم... به

 طرز عجیبی به نظرم می رسید که او هم برای ما برنامه ای

 .دارد

 نباید این قضیه را نادیده می گرفتم. به محض اینکه آزاد می

 شد

بود نقشه اش مشخص می شد چه چیزی در ذهن دارد. ممکن  

 تنها شکایت از کیارش برای آدم ربایی نباشد... ممکن بود



 چیزی

 .پیچیده تر و غیرقابل پیشبینی باشد

من او را زیر نظر داشتم و او من را... هر دو برای دیگری 

 طرح

 !می ریختیم... نقشه می کشیدیم... و من باید پیروز می شدم

این... بهای شکست من ویرانی زندگی کیارش بود و 

 وحشتناک

 .ترین چیزی بود که می توانستم تصورش را کنم

عطر خنک کیارش زودتر از خودش وارد خانه شد. به 

 سمتش
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 چرخیدم و به او که هودی مشکی رنگی زیر کت چرم مشکی

 اش

 پوشیده و با خنده با حسام دست می داد لبخند زدم. الناز با بی

اوتی سرش را پایین انداخت و خودش را مشغول یادداشتتف  

 هایش نشان داد. کیارش جلو آمد و

 :گفت

 .اگه کارت تموم شده بریم-

 و بعد به سمت الناز چرخید. در کسری از ثانیه صد و هشتاد

درجه تغییر کرد... طوری به الناز اشاره کرد انگار مثل میز 

 و



 کاناپه

لحنی دستوری به حسام گفت جزوی از وسایل خانه باشد. با : 

اینو یه کم بفرست روی تردمیل! این طوری که توی اتاق -

 برای

مدت طوالنی مونده خشک شده. شاید مجبور شه اون روز 

 بدوه

 .و تحرک نشون بده

الناز زیرچشمی نگاهی به من کرد. انگار با زبان بی زبانی 

 می
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ری کند که او را درگیر چه کاری کرده ام. نمیخواست یادآو  

 دانستم چطور بهش اطمینان خاطر بدهم... می دانستم درگیر

 نقشه ای فوق العاده خطرناک شده... طیب نیا بدون مبارزه

 تسلیم

 نمی شد. مطمئن بودم تا آخرین نفس می جنگد و بله... حق با

... حسام بود. تیراندازی می شد، درگیری صورت می گرفت

 اما

 .الناز فدا نمی شد... دیگران آسیب می دیدند

در همین موقع لبخندی موذیانه روی لب الناز نشست. سرش 

 را

 :یک بار دیگر بلند کرد و از کیارش پرسید



 با تو کی مصاحبه کنم؟-

 کیارش صورتش را توی هم کشید. طوری نگاهش کرد انگار

هد. به انتظار نداشت او به خودش اجازه ی حرف زدن بد

 سردی

 :گفت

من خودم با رازها و داستان های آدم ها بازی می کنم... -

 واقعا
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 فکر کردی اجازه می دم کسی از من داستان بسازه و نمایش

 بده؟

 :الناز یک تای ابرویش را باال انداخت و جواب داد

- زارش می تو و اون بالیی که سرت اومد نقطه ی اوج گ

 ...شی

 فراموش نشدنی! قیافه و ظاهرت هم یه جوریه که به دل آدم

 .های سطحی و سبک مغز می شینی

 چشم های کیارش درخشش شومی داشت. نیم نگاهی سریع به

 :من کرد و با لحنی تهدیدآمیز گفت

 !مواظب حرف زدنت باش دختر-

م اما من توهین الناز را به خودم نگرفته بودم... زمانی خود

 یاشار

 و آرمین را مسخره می کردم که جذب قیافه ی کیارش شده



 .اند

 :الناز بی توجه به حرف کیارش با لحنی تمسخرآمیز گفت

اگه می ترسی بشناسنت می تونی پشت به دوربین بشینی... -

 یا

 می خوای شطرنجیت کنیم؟
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نگشت اشاره اش را بهحسام که خونش به جوش آمده بود ا  

 سمت

 :الناز دراز کرد و گفت

این دفعه بندازمت توی اون اتاق تا دو روز از آب و غذا -

 خبری

 .نیست

با عصبانیت برگه های نوشته شده را از زیر دست الناز کشید 

 و

 :گفت

اصال بذار ببینم چی داری می نویسی! مزخرف در مورد -

 من

بدی؟ننوشته باشی که تحویل عالم و آدم  ! 

 اما می دانستم به این ترتیب می خواهد تعدادی از برگه های

دست نویس را از چنگ الناز دربیاورد و جایی امن پنهان کند 

 تا



اگر الناز پی به نقشه یمان برد نابودشان نکند... این کار را 

 در

 قالب لج و لج بازی همیشگی اش با الناز به خوبی توجیه می

 .کرد

شرفت کار راحت شده بود به کیارش اشارهمن که خیالم از پی  
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 .کردم که می توانیم برویم

 پنج دقیقه ی بعد من و کیارش در ماشین نشسته بودیم و

 صورت

 :کیارش هنوز در هم بود. با لحنی آرام گفتم

 کیارش من ناراحت نشدم. قرار نیست بقیه ی آدم ها اون-

 چیزی

ماست رو درک کنن که بین . 

 :دست از سابیدن دندان هایش بهم برداشت و زمزمه کرد

 فقط دوست ندارم کسی پیش خودش فکر کنه می تونه در-

 !حضور من به تو توهین کنه و بعد قسر در بره

 :خنده کنان گفتم

 خب پس بذار حالت رو بهتر کنم! در واقع داشت از من-

 استفاده

 .می کرد تا به تو توهین کنه

 :چینی به بینی اش انداخت و با صدایی خشدار گفت
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 .آره... راست می گی! حالم رو بهتر کرد-

 .با صدای بلند خندیدم و احساس کردم کمی صورتش باز شد

 نگاه از خیابان گرفت و چشمکی دلگرم کننده بهم زد. بعد از

 چند

دایم را صاف کردم و دقیقه ای که به سکوت گذشت ص

 :پرسیدم

خب پدر و مادرت چطور بودن؟ تونستی راضی شون کنی -

 که

 همه چیز مرتبه؟

در جوابم آهی کشید که گویای تالشش برای انجام این کار 

 .بود

 :لبخندی تلخ روی لبم نشست و گفتم

 پدرت هنوز دلخوره، مگه نه؟-

شتسری به نشانه ی تاسف تکان داد. ماشین را به موقع پ  

 تاکسی

که ناگهان تصمیم گرفته بود روی ترمز بزند و مسافری 

 سوار

 کند

 متوقف کرد. اخم هایش را توی هم کشید و نچ نچی کرد. به
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 :سمتم چرخید و گفت

 مادر و پدر محمد بهشون زنگ زده بودن که بپرسن ماجرا-

 چیه

تا حاال چیزی نگفتم. گفتمو من اگه چیزی می دونستم چرا   

 اگه

 بار دیگه ازشون همچین چیزی پرسیدن جواب بدن که قرار

 نیست من به اونا جوابی پس بدم. اگه کسی که مسئول پرونده

 ست باهام تماس بگیره حرفی نیست... می گم که در جریان

مالقاتم با الناز چه حرف هایی رد و بدل شده. یه سری 

 خبرنگار

زدن به خودم و شرکت و ساناز مجبور هم از صبح زنگ 

 شده

 . ...بود

 :حیرت زده وسط حرفش پریدم

 وایستا ببینم! یعنی غیرمستقیم پیغام دادی که می خوای با-

 مسئول پرونده اش حرف بزنی؟
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 :خنده کنان گفت

 .خوشم می یاد که با یه اشاره قضیه رو می گیری-

صال از قضیه خوشم نیامده بود. حاال من اخم کردهاما من ا  

 ...بودم



 :صورتم را توی هم کشیده بودم. با عصبانیت گفتم

دیوونه شدی؟ تا همین االنم شانس اوردیم که اونا برای -

 حرف

 زدن باهات پا پیش نذاشتن. براشون غیر مستقیم پیغام

 فرستادی

نسبت بهکه بیان و باهات حرف بزنن؟ فکر می کردم قراره   

 .گزارش هیچ واکنشی نشون ندی

نوک زبانش را به لب هایش کشید. مکثی کرد... نگاهش را 

 به

خیابان داد و یک بار دیگر در غالب آن مرد مرموزی فرو 

 رفت

 که

 نقشه ها و طرح هایش را هیچکس نمی توانست بخواند. با

 لحنی
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ردم هشداردهنده صدایش ک  چرا که باید به یاد ..."!کیارش "

 می

 آورد همه چیز بین ما عوض شده... ما با هم دوست بودیم،

 شریک،

 همکار... با هم این نقشه را پیش می بردیم و من خودم را به

خاطر او وارد ماجرا کرده بودم. نفسش را با صدا بیرون داد 



 و با

 :بی میلی شروع به صحبت کرد

- ام ناخواسته یه راه جلوی پام گذاشته کهشراره... خود فرن  

 بتونم

طیب نیا رو توی دام بندازم و ماجرای الناز رو تموم کنم. 

 چرا

باید نادیده اش بگیرم؟ آره! ممکنه به قیمت آبروم تموم شه، 

 اما

احساس می کنم دفاع کردن از آبروم راحت تر از کاریه که 

 االن

از این شخص و  دارم می کنم. این قدر نیرو پخش کردم تا

 اون

 شخص و این نقشه و اون نقشه دفاع کنن که چند ماهه کارم

 خوابیده. توی موضع دفاعی موندم و هیچ پیشرفتی نداشتم. از
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طرف دیگه فرنام داره می تازه... داره تمام مشتری هام رو 

 سمت

می ده. قبل  خودش می کشه... داره تشکیالتش رو گسترش

 از

 اینکه اینقدر بزرگ شه که نشه جلوش رو گرفت باید کاری

 .کرد



 بذار مسئول پرونده بیاد دیدنم تا بهش بگم الناز خودش ازم

 خواست بهش پناه بدم. همین االن بچه ها یه پرونده برای

 طیب

 . ...نیا تهیه کردن که اگه خریدار داشت میلیاردی قیمت داشت

ادامه داداخمی کرد و آهسته  : 

ولی خب... یه جوری همه رو از میدون به در کرده که -

 دیگه

 ...حتی خریداری هم نمونده. مجبوریم پرونده رو حروم کنیم

 می

دیمش به همین مسئول پرونده ی الناز تا بدونن از کی فرار 

 می

 کرده. بعد هدایتش می کنم به جایی که مشخص می کنیم. از
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 طرف دیگه حسام به یکی از مبارزهای نزدیک به طیب نیا

 تماس

می گیره و ماجرای مصاحبه کردن رو مطرح می کنه... اونا 

 هم

 از

 . ...اون طرف برای به دام انداختن الناز می یان

 حتی فکر کردن به طرحی که ریخته بود هم باعث می شد

 تپش



لویم حلقه کردم و باقلب بگیرم. دستم را بی اختیار دور گ  

 چشم

 :هایی گشاد شده نگاهش کردم. سری تکان داد و گفت

 با هم رو به رو می شن و حتی اگه طیب نیا توی این قضیه-

پیروز شه این بار با پلیس رو به رو شده... با اونا درگیر 

 شده. در

 .هر صورت کارش تمومه

ماحساس می کردم حرف های حسام و الناز مثل خوره به جان  

افتاده. تصویر آخرین رویارویی کیارش و طیب نیا برای 

 لحظه

 ای
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 از ذهنم پاک نمی شد... یاد باندی افتاد که کیارش به کتفش

بسته بود... به آن یک هفته ای که در بستر بیماری بود... و 

 حاال

این بار  باری دیگر به دل ماجرا می زد... این بار چطور؟

 برمی

 گشت؟ با یک زخم دیگر؟

 :با نگرانی پرسیدم

تو هم قراره توی دل عملیات باشی؟ چه احتیاجی به تو -

 دارن؟



می شه عقب بمونی؟ همه ی کارها رو ردیف کردی. دیگه 

 الزم

 .نیست خودتم باهاشون رو به رو شی

 با لحنی دلگرم .

 :کننده گفت

- ور نیستن... پول نمیشراره آدم هایی که دور و بر منن مزد  

 گیرن که برای رقیب شاخ و شونه بکشن. ما با هم علیه یه

 دشمن

 متحد شدیم. اونا با من کار می کنن، به من وفادارن چون من

 رو
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 از همون ابتدا با خودشون همدرد می دیدن. همه مون ضربه

مه مون با هم جلوشونخوردیم، زندگی همه مون تباه شد و ه  

 ایستادیم. نمی تونم خودم عقب وایستم و توقع داشته باشم بهم

 .وفادار بمونن

و بله... حاال جواب را می دانستم... من بودم که باید عقب 

 می

ماندم... مبارزه ی آن ها، زخمی شدن و به خطر افتادن شان 

 را

 .می دیدم و وفادار می ماندم... صبور می ماندم

ثل شبی که از پشت تپه ای خاکی به میدان چشمدرست م  



 دوختم... به کیارش که دستش را برای محافظت از الناز باال

آورد... حسام که صدایش می زدند و جوابی نمی آمد... و این 

 بار

 نبرد سخت تر بود... خطرناک تر... و من دیگر از پشت تپه

 چشم

اضطراب نقشه  به میدان نداشتم. باید در خانه می ماندم و از

 ای

 که در طرح کردنش دست داشتم به خودم می پیچیدم... باید

 قوی می ماندم تا با عواقبش دست و پنجه نرم کنم. می دانستم
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الناز خواسته یا ناخواسته زهرش را ریخته بود. اگر بالیی 

 سر

یچ وقت یادکسی می آمد مسئولیتش با من بود... و من ه  

 نگرفتم

چطور آدم ها را در مخمصه رها و بعد با آرامش خاطر 

 زندگی

 .کنم

کیارش می خواست بحث را منحرف کند. قضیه را کوچک 

 جلوه

 :دهد و حواسم را پرت کند

 راحیل تا کی لواسان می مونه؟-



 اما دلم نمی خواست رشته ی افکارم پاره شود... می خواستم

اب بروم و خودم را آماده کنم. پسپیشاپیش به استقابل عذ  

 فقط

 .شانه باال انداختم... ولی می دانستم تا فردا برمی گردد

 کیارش که متوجه شد موفق نشده ذهنم را منحرف کند

 ماشینش

 :را به سمت پارکینگ برج هدایت کرد و گفت
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- کرد. البته مادرم توی خونه یه بحث دیگه رو هم مطرح  

 خودش

می خواست بهت زنگ بزنه و در موردش صحبت کنه ولی 

 بذار

 .آماده ات کنم. یه پیشنهادی برای عید نوروز داشت

آهی کشیدم. این حرفش قرار بود حالم را بهتر کند؟ با 

 دلخوری

 نیم نگاهی بهش کردم و از دیدن لبخندی پلیدانه که روی

 لبش

سرد گفتمنشسته بود تعجب کردم. با لحنی  : 

 کو تا عید؟-

 :بی توجه به حرفم ادامه داد

 خاله ام فرانسه زندگی می کنه و مامانم می خواد بهش سر-



 .بزنه

پیشنهادش این بود که اگه شراره مشکلی نداره که باهامون 

 بیاد

 بگیم براش دعوت نامه بفرستن و برای ویزا اقدام کنیم. می

 !دونی

2463 

  رقصنده با تاریکی 

 .معتقده توی سفر می تونیم بهتر همدیگه رو بشناسیم

 و موفق شد! روی صندلی ماشین جا به جا شدم. خودم را به

 :سمتش کشیدم و با لحنی تند گفتم

 چی؟-

 با بدجنسی خندید. چشم هایش در آن پارکینگ نسبتا تاریک

 درخشش خاصی داشت. ماشین را پارک کرد. چرخید و

 چشمکی

را با خشونت باز کردم و گفتمزد. کمربندم  : 

اصال فکر نمی کنم ایده ی خوبی باشه که مسافرت بریم. -

 االن

 .وسط این نقشه و طرح مون خیلی بی جا به نظر می رسه

 بهتره

 بمونیم و مطمئن باشیم کار درست پیش می ره. عید که

صحبتش رو می کنی وقتیه که الناز آزاد شده... باید روی 

 قضیه



کنیم. وسط این کار بلند شیم بریم مسافرت؟ ی فرنام کار  

سرش را روی شانه کج کرد و نگاهی بهم انداخت که می 

 گفت

2464 

  رقصنده با تاریکی 

 :آهسته گفت ."بچه شدی؟"

شراره... هر چند نفر که الزم باشه رو سر این کار می -

 .ذارم

 بعدم

شون بهم برسه واگه الناز ازم شکایت کنه ایران نیستم که دست  

 وکیلم از راه دور حلش می کنه. اگه جار و جنجال راه بندازه

 سر

پدر و مادرم اونجا گرمه و خیلی متوجه نمی شن. اگه 

 نگرانیت

 .اینه... بی مورده

و با نگاهش نشانم داد که خوب می داند نگرانی ام از این 

 بابت

 :نیست. آهی کشیدم. مجبور شدم اعتراف کنم

- فتم مادر و پدرم سختگیری اجتماعی ندارن... نهببین! من گ  

 دیگه در این حد! هم زوده، هم... عجیبه! مطمئنا قبول نمی

 کنن

 .قبل از اینکه تو و خانواده ات رو ببینن با هم مسافرت بریم
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 از ماشین پیاده شدم و به سمت آسانسور رفتم. خودش را به

 من

. و به سادگی گفترساند : 

 .خب برای اونم یه راه حل دیگه دارم-

با خودم فکر کردم این بار اگر راه حلی عجیب و غریب 

 شنیدم

 باید صبور باشم و این طور هیجان زده واکنش نشان ندهم. با

 ورود به آسانسور هر دو سکوت کردیم. کیارش طبق معمول

ا به مشغول خوش و بش با نگهبان شد و من هم نگاهم ر

 زمین

دادم. آن چه مطرح کرده بود از رویاهایم هم به دور بود... 

 هیچ

 وقت فکرش را نکرده بودم با او و خانواده اش همراه شوم و

مسافرت بروم... باید پیش خودم اعتراف می کردم که هیچ 

 وقت

 به مسافرت رفتن با خودش هم فکر نکرده بودم. انگار چنان

 غرق

که از رویاهای عادی یک دختر دوردردسرهایمان شده بودم   
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 مانده بودم. لحظه ای دلم به حال خودمان و دوستی یمان

 .سوخت



 احساس کردم در حق آن چه داشتیم ظلم می کردیم... که باید

 وقت بیشتری برای هم می گذاشتیم و مثل آدم های عادی

 بیشتر

 .با هم معاشرت می کردیم

 نمی دانم زندگی با من چه کرده بود که دیگر حتی رویایی هم

 نداشتم. هر وقت جرقه و تصویری در ذهنم جان می گرفت،

 حقیقتی که احاطه ام کرده بود قد علم می کرد... رویاهای خام

 و شکل نگرفته ام به کسری از ثانیه پوچ و در همان ذهنم

 خاکستر

حال بودند... دور... می شدند و فرو می ریختند... چرا که م

 خنده

 دار... منطق توبیخم می کرد، نهیبم می زد که مگر کوری و

 نمی

 بینی در چه شرایطی زندگی می کنی؟
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 ...اما من کمی رویا احتیاج داشتم که چندان محال نباشند

 کمی

آرزو... کمی تصویر از روزهای خوش در ذهنم که چندان 

 دور

 . ...نباشد

 و حاال آن قدر گم شده بودم که نمی دانستم برای ساختن یک



رویا باید از کجا شروع کنم... به کلی گمشان کرده بودم... 

 رویاها

 1.را... یا شاید خودم را

 با رسیدن به خانه کیارش به سمت اتاقی که برایم در نظر

 گرفته

کنم و ذهنم بود هدایتم کرد. تشویقم کرد لباس هایم را عوض  

را درگیر نکنم. به کندی دوش گرفتم، موهایم را خشک کردم 

 و

 لباس هایم را عوض کردم. هنوز اینقدر با هم ندار نشده بودیم

 که با لباس راحتی در کنار هم ظاهر شویم... پوزخندزنان با

 خودم

 !فکر کردم آن وقت کیارش حرف از سفر می زد
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 لگینگ چرم و تی شرت آستین بلند مشکی با یقه دلبری به تن

 .کردم

از اتاق بیرون زدم. با بدبینی نگاهی به دور و برم کردم و 

 اخمی

 روی پیشانی ام نشست. چراغ ها روشن نبود و هوا کم کم

 تاریک

 می شد. یک لحظه سر جایم متوقف شدم. خانه طوری در

 سکوت



که در حمام بودم کیارش بیرون  فرو رفته بود انگار زمانی

 رفته

 و

 .در خانه تنهایم گذاشته بود

 با گام هایی کوتاه جلو رفتم و صدایش کردم، اما جوابی

 .نشنیدم

 .از ذهنم گذشت شاید حمام است. نگاهی به دور و برم کردم

 باریکه ی نوری را می دیدم که از سمت راست روی زمین

 افتاده

کیارش در آشپزخانه منتظرم  بود. نه... به نظر می رسید

 .باشد
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 این بار بلندتر صدایش کردم... پس چرا جلو نمی آمد؟ جوابی

 نمی داد؟ اتفاقی افتاده بود؟

 نرسیده به آشپزخانه متوقف شدم. به ذهنم رسید به اتاق

 برگردم،

.. ممکن شوکر را از کیفم بردارم و بعد به آشپزخانه بروم.

 بود

 کسی در خانه در کمین مان بوده باشد؟ اما کیارش مدت ها

 پیش

بهم ثابت کرده بود که از پس خودش برمی آید. لحظه ای 



 مکث

 کردم و بعد ترس را کنار گذاشتم. دست هایم را مشت کردم و

 .با قدم های بلند به سمت آشپزخانه رفتم

شن بودندفقط سه چراغ آویِز حبابی شکل باالی جزیره رو . 

 بادکنک های هلیومی مشکی و قرمز با فاصله از چراغ ها به

 سقف

چسبیده بودند و روبان قرمز رنگ شان در هوا آویزان مانده 

 .بود
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 جزیره زیر انبوهی از گل، جعبه ی کادو و وسایل تزئینی گم

 .بود

و در عوض شمع صندلی های مشکی رنگ اپن را کنار زده 

 های

 پایه بلندی جلوی جزیره به چشم می خورد که کیارش با

 فندک

 .روشن شان می کرد

 متوجه حضورم شد. بی آن که نگاهم کند خنده کنان به کارش

 :ادامه داد و گفت

 شراره جان! وقتی صدا می زنی و جواب نمی دم معنیش این-

 !نیست که تندی بیا این سمت... نذاشتی تمومش کنم

اما من فقط با دهان باز نگاهش می کردم. به طرز احمقانه 



 ای با

خودم فکر کردم امروز که تولدم نیست! و بعد به گزارش 

 کاری

که صبح برای استادم فرستادم فکر کردم... به تاریخی که 

 زدم و

 ..."اوه"در ذهنم هیچ انعکاسی نداشت... بی اختیار گفتم 

 ولنتاین
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بود! با کف دست به پیشانی ام کوبیدم. از آن روزهای لعنتی 

 بود

 که آدم مجرد با فرارسیدنش افسرده می شد و عاقبت انگار

 خیلی

 خوب یاد گرفته بودم نادیده اش بگیرم... آن قدر که درست

 سالی

 که نباید فراموشش کردم. کیارش فندک را کنار گذاشت. به

 :سمتم آمد و گفت

 !بله... تو ماشین متوجه شدم که اصال حواست نیست-

 !یک بار دیگر به آن خنده های غیرقابل کنترل دچار می شدم

 ذوق زده جستی زدم و به سمتش رفتم.. با صدایی که خنده در

 آن موج

 :می زد گفت



 !ولنتاینت مبارک عزیزم-

 دو فنجان قهوه آماده کردم و متوجه شدم که برای خریدن

رمین و یاشار مشورت کرده. حتی آن ها هم نمیشکالت با آ  
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 دانستند که شکالت محبوب من در واقع افتر اِیت است و

 اشتباه

 راهنمایی کرده بودند... در عوض یک توبلرون غول آسا و

 هیجان

 انگیز کنار جعبه ی کادو به چشم می خورد. یک سبد گل را

و جا باز کردم. کیارش صندلی را برایم جلو پایین گذاشتم  

 کشید

 :و خنده کنان گفتم

پس خونه ی مادر و پدرت نرفته بودی! داشتی اینجا رو -

 آماده

 .می کردی

 حواسم بود که با رسیدن به خانه یک راست به سمت اتاقم

 راهنمایی ام کرد تا چشمم به آشپزخانه نیفتد. شکالتی را که

گذاشته بودم با شک و تردید نصف کرده و کنار دستش  

 .برداشت

 :چشمکی زد و گفت
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 آره! در واقع تلفنی حرف زدیم... اما به هر حال حرفشون-

 همون

 !چیزهایی بود که شنیدی

 .و دوباره آن لبخند پلیدانه روی لبش جا خوش کرد

ه بحث راجوابش را با لبخندی گل و گشاد دادم و بی آن ک  

 ادامه

بدهم جرعه ای از قهوه ام نوشیدم. طوری شکالت را بررسی 

 می

 کرد و با شک و تردید گاز می زد که مطمئن بودم مشغول

محاسبه ی کالری اش و تنظیم برنامه ی ورزشی فردایش 

 برای

 سوزاندنش است. من اما بی توجه به این مسائل هیجان زده

 سراغ

کردم یک عمر برای خوردن آنشکالتم رفتم و با خودم فکر   

 حجم شکالت وقت دارم! با مهربانی

 :گفت
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 اگه برای سفر مشکلی داری عیبی نداره... یه کار دیگه می-

 .کنیم

 :با قدرشناسی لبخندی زدم و گفتم

 !مرسی-



 :اما آن لبخندش من را می ترساند! ادامه داد

- ه ی عید رو جا به جا کنیم. به جاش میما می تونیم برنام  

 یایم

 !شمال

 .قلبم در سینه ایستاد! نگاهم را روی شکالت متمرکز کردم

 احساس کردم صورتم داغ شده. بدم نمی آمد تعارف را کنار

بگذارم و با دست خودم را باد بزنم یا موهایم را روی یک 

 شانه

د بریزم تا گردنم خنک شود. سعی کردم خودم را خونسر

 نشان

 دهم و از در شوخی وارد

 :شدم

 خیلی زود از فرانسه به همین شمال خودمون رسیدین... می-
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 خواین اصال عید رو تهران بمونیم یه کم شهر رو بگردیم؟

و سعی کردم جلوی خنده ام را بگیرم. یک بار دیگر همان 

 طور

حواسش به من بود، اما نه به لبخندزنان نگاهم می کرد... 

 حرف

 هایم. من را یاد ماجرای پیتزا سفارش دادنمان می انداخت و

 باعث می شد خنده ام شدت بگیرد. بعد از مکثی طوالنی به



 حرف

 :آمد و گفت

 برای دریا و جنگل نمی یایم... منظورم این بود که بیایم و با-

 هم

 .آشنا شیم

بین دو دستم گرفتهخوشحال شدم که فنجان قهوه ام را   

 ...بودم

 چنان محکم فشارش دادم که اگر در دستم خرد می شد تعجب

نمی کردم. راه گلویم به یک باره بسته شده بود. نه می 

 توانستم
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 .درست نفس بکشم و نه می توانستم آب دهانم را فرو بدهم

 فقط

باال پریده بود نگاهش کردم با ابروهایی که روی پیشانی ام . 

 لبخند

 شیطنت آمیزش برای لحظه ای از روی لب هایش حذف نمی

شد. گلویم را آهسته صاف کردم. روی صندلی جا به جا شدم 

 و

 :یک بار دیگر با همان لحن شوخ گفتم

 با گل و شیرینی می یاین؟-

 :چشمکی زد و با صدایی خشدار جواب داد



 !دست خالی که نمی شه بیایم-

 .دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. از خنده منفجر شدم

 :و گفتم

 !چرا این طوری می کنی؟ داری اذیتم می کنی-

 باالخره خنده اش گرفت و آن لبخند لعنتی از صورتش پاک

 .شد
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 :جرعه ای از قهوه اش نوشید و گفت

- عجیب می کنی... تو از حرف های من برداشت های 

 منظورم

 به

 خواستگاری نیست که. من این قدر بی ذوق و شوق

 خواستگاری

 نمی کنم. گفتم بیایم آشنا بشیم. مطمئنم خانواده ات هم می

 خوان من رو ببینن... همون طور که مامان بابای من می

 خواستن

 .باهات آشنا شن

 نفسی راحت کشیدم. خودم بهش تذکر داده بودم که قدمی به

عقب برنداریم... اما با اینکه خیلی سریع پیش برویم هم 

 مخالف

 :بودم. پشت چشمی نازک کردم و گفتم



یه جوری می گی بی ذوق و شوق خواستگاری نمی کنی -

 انگار

 .یه کار روتینیه که تا حاال صد بار انجامش دادی

 :با جدیت گفت .
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- فقط یه بار انجامش می دم و اونم درست و نه... کاریه که  

 !حسابی... به موقعش

بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. نگاهم را دزدیدم و سرم 

 را

 :به سمتی دیگر چرخاندم. زمزمه کرد

 تو به اینکه برای همیشه کنار هم باشیم فکر می کنی؟-

 احساس کردم ضربان قلبم چنان باال رفته که گوشش را پر

 .کرده

ک هایم را بهم فشردم... اگر حقیقتش را می خواست باید پل

 می

 . ...گفتم که نه

 بهش فکر نمی کردم چون می ترسیدم نقشه هایمان نقش بر

 آب

 شود و برای همیشه از دستش بدهم. می ترسیدم رویاپردازی

کنم، دنیا زیر و رو شود و بعد من بمانم و رویایی که دیگر 

 هرگز



ت. لب هایم را بهم فشردم. با گفتنرنگی از حقیقت نمی گرف  
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 ی نشان داد که منتظر جوابم است. نفسم را با صدا"هوم"

 بیرون

 :دادم و اعتراف کردم

می ترسم که کار هیچ وقت به اونجا نرسه و... از دستت -

 .بدم

پلک هایم را باز و با عذاب وجدان نگاهش کردم. سرش را 

 عقب

 :کشید. چشمش را به شوخی تنگ کرد و گفت

 تو هنوز متوجه نشدی که من ده تا جون دارم؟-

 :لبخندی کمرنگ زدم. با مالیمت گفت

 . ...می دونم نگرانی ولی گوش بده به من شراره-

 :وسط حرفش پریدم

 !نه! تو گوش بده به من-

 برای چند لحظه در سکوت به چشم های درخشانش خیره

 ماندم

فتمو بعد گ : 

 !خیلی دوستت دارم-
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بی پلک زدن نگاهم کرد... می توانستم برق نگاهش را ببینم 



 که

 ..برای چند لحظه خاموش... و بعد چشم هایش چراغانی شد

 زمان ایستاد... دنیا از ذهنم پاک شد... در همان لحظه غرق

 ...شدم

 . ...در او

ی موبایلش باعث شد یک دفعه به صدای ویبره ی گوش

 خودمان

 :بیایم . اخمی کرد و گفت

 !هرکسی که بود بالک می شه-

 با خنده وبه ویبره ی بعدی

 :گوشی اش توجهی نشان ندادیم. گفتم

 دکور رو بهم بریزم ناراحت می شی؟-

 من و لبخند شیطنت آمیزم را

 .برانداز کرد

زمین گذاشت از جایش بلند شد. یک سبد دیگر را برداشت و . 

 با
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 خنده روی جزیره نشستم . حاال ویبره ی گوشی اش

 خبر از تماس تلفنی می داد. بی توجه به آن، نگاهش را

 مستقیم

 :به چشم هایم دوخت و گفت



 می دونی که خیلی دوستت دارم، مگه نه؟-

فشردم. .  پلک هایم را به نشانه ی جواب مثبت آهسته بهم

 یک

 بار

 دیگر صدای ویبره بلند شد. آهی کشیدم. دست در جیب هودی

 :اش کردم و گوشی موبایلش را بیرون کشیدم. با خنده گفتم

 !هووی منه که-

 :با تعجب گفت

 امین؟-

 :گوشی را به سمتش گرفتم و گفتم

 !قشنگیش به این بود درست حدس زدی-
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ماس را جواب نداد و گوشی را کنار گذاشت. شگفت زدهت  

 نگاهش

 :کردم. اخمی کرد و گفت

 .وقتی این طوری تماس می گیره یعنی قضیه مربوط به کاره-

 . ...نمی خوام االن چیزی حواسم را پرت کنه

 :و لبخندزنان گفت

 .االن حواسم به توه-

****** 

 روی صندلی نشستم. گوشی



و گفتموبایلش را دستم داد  : 

 می دونی که باید شام سفارش بدی؟-

 :با خنده گفتم

 پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه که خیلی دوست-

 داری؟

 !آره در جریانم
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 با همان ژست آشنایش پنجه میان موهایش کشید، اما این بار

 .جدا به نیت مرتب کردن موهایش

- مشکلی ندارم می دونی که من . 

 .از آشپزخانه بیرون زد تا با تلفن خانه با امین تماس بگیرد

 برای

چند لحظه با حواس پرتی و بی هدف منوی رستوران ها را 

 باال

 و

 پایین کردم. با خودم فکر کردم حاال از قبل هم بیشتر دوستش

 .دارم... خوشحال بودم که حد و حدودی را رعایت می کند

 آهسته

دم پیش می رود و اجازه می دهد به وجودش عادتو قدم به ق  

 کنم. من با کس دیگری جز او نبودم... بی تجربه بودم و می

 دانستم یک گام اشتباه می تواند به نفرتم از کل قضیه ختم



 .شود

 با موجی از گرما در قلبم به جستجویم ادامه دادم. سفارش را
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و بعد دست الی موهایم کشیدم ثبت کردم . . 

 وقتی وارد آشپزخانه شد جدی به نظر می رسید. با سر اشاره

 ای

 :به گوشی موبایلش کرد و گفت

 سفارش دادی؟-

 با سر جواب مثبت دادم. به سمت یخچال رفت و دو لیوان آب

یخ ریخت. یکی را جلوی من گذاشت و متوجه شدم که 

 نگاهش

 :را می دزدد. با تعجب گفتم

 امین چی کار داشت؟ اتفاقی افتاده؟-

جوابم را نداد... یعنی نمی خواست دروغ بگوید. لیوان آبش 

 را

 سر

 :کشید. وقتی نگاه خیره ام را روی خودش حس کرد گفت

 !باشه برای یه وقت دیگه-

 پس مسئله ی مهمی هم بود که ممکن بود شب مان را خراب

 :کند. با اخم و تخم پرسیدم
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 یه گزارش دیگه؟-

 :با جدیت نگاهم کرد و گفت

 نه... گفتم که! باشه برای یه وقت دیگه! بچه ها دنبال قضیه-

 .ان

 :بی توجه به حرفش با خنده گفتم

 الناز و حسام که به جون هم نیفتادن؟-

 لبخندی کمرنگ زد. سرش را به نشانه ی جواب

گفت منفی تکان داد. با مالیمت : 

بذار شام بخوریم... اگر خواستی بعدش در موردش حرف -

 می

زنیم ولی... گفتم که... بچه ها دنبال قضیه ان. کاری از 

 دستت

 در

 .این لحظه برنمی یاد

اصرارش برای مخفی نگه داشتن ماجرا بیشتر نگرانم می 

 کرد. از

 :جا بلند شدم. دست به سینه در برابرش ایستادم و گفتم
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 ما شب خوبی داشتیم و چیزی هم خرابش نمی کنه... نمی-

 خوام

تا آخر شب تو کنجکاوی و نگرانی دست و پا بزنم. بهم بگو 



 و

 !تمومش کن

 سرش را پایین انداخت و به نشانه ی تاسف تکان داد. با لحنی

 :خسته گفت

- شروع می شهنه شراره... اگه بگم تموم نمی شه... نگرانی  . 

 سرم را روی شانه کج .

 :کردم و گفتم

 بگو که تا دیر نشده یه فکری به حالش بکنیم. مربوط به منه؟-

 فرنام کاری کرده؟

 و بعد یک دفعه خودم را عقب کشیدم. با صدایی که بی اختیار

 :باال رفته بود گفتم

 !امیربهادر-

بو در کمال تعجب دیدم که پلک هایش را به نشانه ی جوا  
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 :مثبت بهم فشرد. هیجان زده گفتم

 خب چی شده؟ پیداش کردن؟-

 :با بی میلی آشکاری گفت

 .گوشی موبایلش روشن شده و ردش رو زدن-

شگفت زده نگاهش کردم. ضربان قلبم لحظه به لحظه باالتر 

 می

 :رفت. بی اختیار روی پنجه ی پایم بلند شدم و گفتم



 خب؟ پیداش کردن؟ کجاست؟ کسی رو فرستادی؟-

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 ...آره... گوشیش رو یه لحظه روشن کرده... تماس گرفته-

 احتماال

 چون می دونسته ردش رو می زنیم و می خواسته بدونیم که

 .کجاست

 .قلبم در سینه تیر کشید. احساس کردم گلویم خشک شد

 حیرت

 :زده گفتم
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 مگه کجاست؟ نزدیک خونه ی ما؟-

 سرش را به نشانه ی جواب منفی تکان داد. نفسم را با صدا

 بیرون

 :دادم. دستش را دور شانه ام انداخت و گفت

 .شراره... ردش رو توی لواسون زدن-

 . ...انگار یک سطل آب یخ روی سرم خالی کرده باشند

ب برداشتم. احساس کردم چیزیناخودآگاه گامی به سمت عق  

 در وجودم فرو ریخت. بخشی از تنم به درد آمد... بخشی که

 برایم

سخت عزیز بود... که انگار در تمام این سال ها تکیه گاهم 

 بود،



 . ...سرچشمه ی قدرت و امیدم

 :زمزمه کردم

 !نه-

و به کیارش زل زدم. صبر کردم... تا شاید حرفش را 

 اصالح

 ...کند
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 پسش بگیرد... یا دسِت کم توضیحی برای خاطرجمع کردنم

 .ضمیمه کند، اما فقط نگاهم کرد

 :لرزش تنم شدت گرفت... آهسته گفت

شراره... می دونی که تمام سعی ام رو می کنم تا راحیل -

 رو به

 .موقع پیدا کنم

 .اجازه ندادم حرفش تمام شود

م و هول زده به سمت اتاقم دویدم. باید باپشتم را بهش کرد  

راحیل تماس می گرفتم. شاید هنوز فرصت داشتم... شاید 

 هنوز

 . ...دیر نشده باشد

گوشی موبایل را از روی میز چنگ زدم. پای تخت زانو زدم 

 و

 گوشی را جلوی صورتم گرفتم. با آن دست های لرزان به



 زحمت

قاط اشتباهی رویگوشی را نگه می داشتم. انگشتم روی ن  

 صفحه

فرود می آمد... به جای لیست مخاطب ها از گوگل کروم 

 سردر
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 . ...آوردم... به جای بستن صفحه، سایت باز کردم

 گوشی را برای چند لحظه به دست چپم سپردم. دست راستم

 را

قمشت کردم. پلک هایم را روی هم گذاشتم و نفسی عمی  

کشیدم. احساس می کردم بغض آهسته و آرام راه گلویم را 

 می

 ...بندد. به خودم نهیب می زدم که نه! وقت عزاداری نیست

 وقت

حسرت و اشک و آه فرانرسیده... هنوز می توانم کاری 

 ...کنم

 می

 . ...توانم همه چیز را عوض کنم

 اما چشم هایم را باز کردم و یک قطره اشک روی اسکرین

 گوشی

 . ...چکید. لب هایم لرزید



باورم نمی شد... امیربهادر نباید سراغ راحیل می رفت... 

 باید به

 کمین من می نِشست... باید بعد از این همه سال با من رو به

 رو
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 !می شد... داستان ما باید این طور تمام می شد

فرود آمد. به زحمت انگشت لرزانم باری دیگر روی صفحه  

 لیست

مخاطبین را باز کردم. شماره ی راحیل را گرفتم و گوشی را 

 به

 گوشم چسباندم. صدای بوق آزاد را که شنیدم نفسم را با صدا

 فوت کردم. گوشی موبایلش هنوز خاموش نشده بود... هنوز

 جای

 امیدواری بود... پس حتما هنوز دست امیربهادر به راحیل

 نرسیده

 . ...بود

با تمام وجود به دیوار سفید رو به رویم زل زدم... زیرلب 

 می

 :گفتم

 . ...بردار... بردار... بردار-

اما تماس را جواب نمی داد. با بیچارگی گوشی را پایین 



 .آوردم

به خودم دلگرمی دادم... که عادت راحیل است... گوشی را 

 ته
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ش می اندازد و بعد صدای زنگ را نمی شنودکوله پشتی ا . 

 صدای

 :کیارش رشته ی افکارم را پاره کرد

 شراره... خواهش می کنم به خودت مسلط شو! می دونم که-

 . ...وحشت کردی ولی

 گوشی را پایین آوردم. بغضی که راه گلویم را بسته بود به

 زحمت

ق دادمپایین دادم. سرم را بلند کردم و نگاهم را به در اتا . 

 کیارش

 در چهارچوب در ایستاده بود. با دیدن صورت اشک آلودم

 سکوت

 :کرد. صدایم می لرزید و کلمات را به زحمت ادا می کردم

 وقتی... اومدم... اینجا... این جوری شد؟... وقتی... وقتی-

فهمیدن... که دستشون... بهم نمی رسه... رفتن... رفتن 

 سراغ

 اون؟
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 :پلک هایش را آهسته بهم فشرد و با لحنی دل جویانه گفت

شراره... خودت رو با این حرف ها اذیت نکن! این تقصیر -

 تو

 !نبود

 .نمی دونیم دقیقا توی مغز فرنام چی می گذره

زهرخندی زدم... اما باید می دانستیم... باید حدس می زدیم 

 که

باید اعتراف می کردم فرنام من شاید اصال هدفش من نباشم. 

 را

 بهتر از تمام اطرافیانم شناخته بود. او امیربهادر را سراغ من

 نفرستاد تا کابوسی جدید برایم خلق کند... او را سراغ بهترین

 دوستم فرستاد... تاریخ را تکرار کرد... چرا که به خوبی می

 دانست

به همیناین ضربه ای کاری ست... که پیش از این، یک بار   

 دلیل

 شکستم، سال های سال طول کشید تا سرپا شوم. او می

 دانست

چطور ضربه بزند، چطور زجر بدهد که تا عمر دارم 

 فراموش
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 ...نکنم... که هیچ وقت، هیچ چیز زخم هایم را التیام ندهد



 درست

طور که همان طور که به کیارش ضربه زد... درست همان 

 سال

 . ...ها پیش او را نابود کرد

کیارش جلوتر آمد. کنارم روی زمین زانو زد. با صدایی که 

 به

 :زحمت درمی آمد گفتم

من... من دورش زدم... بهش فایل جعلی دادم... با تو -

 همدست

 شدم... گوشی موبایلت رو پاک کردم... و اون... اون منتظر

 ...موند

و بزنه... و حاالمنتظر موند تا ضربه اش ر ... . 

 صورتم را در دست هایم پنهان کردم. اگر می شد به عقب

 برگردم

تمامش را عوض می کردم. اجازه نمی دادم کیارش به من 

 پناه

بدهد... خودم به استقبال خطر می رفتم... اجازه می دادم من 

 را

به سادگی با امیربهادر رو به رو کند... او بهای کارهای من 

 علیه
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فرنام بود، سزای کم کاری هایم برای ریحانه... چرا دامن 

 راحیل

 را گرفت؟

 :کیارش با لحنی محکم گفت

گوش کن شراره! بهت حق می دم که ناراحت باشی، -

 بترسی و

نگران دوستت شده باشی. امین به محض اینکه فهمید ماجرا 

 از

ا رو فرستاد تا راحیل رو پیدا چه قراره یه سری از بچه ه

 ...کنن

راحیل مثل آدمای دیگه نیست. اون قوی تر از این 

 ...حرفاست

 خیلی قوی تر از دوستت ریحانه ست و تا پیداش کنن می تونه

 .از پس خودش بربیاد

 دست هایم را پایین انداختم. به سمتش چرخیدم و حیرت زده

 :گفتم

- تر قویه کافیه؟ معنیشتو واقعا فکر می کنی این که یه دخ  

 اینه

که دیگه هیچ وقت مورد آزار و اذیت قرار نمی گیره؟ که 

 دیگه

 هیچ بالیی سرش نمی یاد و در امانه؟
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نتوانستم جلوی انفجار خشمم را بگیرم و صدایم بی اختیار 

 باال

 :رفت

- گی یه کیارش طوری حرف نزن انگار هیچ چیزی از زند

 دختر

 نمی دونی! این طوری نیست که اتفاق های بد فقط برای آدم

های زبون و ضعیف بیفته... ممکنه دامن هر کسی رو 

 ...بگیره

 چه

 باهوش باشن چه نباشن... رزمی کار باشن یا نه... فقط کافیه

دختر باشن! دخترها قوی نمی مونن چون قوی بودن از آدم 

 در

ظت می کنه... اونا قوی می موننمقابل هر بال و َشری محاف  

 چون

 !جز این چاره ی دیگه ای ندارن

 چیزی نگفت. نمی توانست

 دلداری ام بدهد... می دانست نمی تواند با حرف آرامم کند و

 دست از تالش کردن برداشت. برای چند لحظه پلک هایم را

 روی
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م و سعی کردم کمی به خودمهم گذاشتم. نفس عمیق کشید  

مسلط شوم. هنوز خودم را پیدا نکرده بودم که کیارش به 

 حرف

 :آمد

 فرنام بهمون مهلت نفس کشیدن نمی ده. شاید جزئیات رو-

 ندونه، اما می دونه براش نقشه کشیدیم. با هر چیزی که در

 .توانشه بهمون حمله می کنه تا نتونیم کارمون رو پیش ببریم

 تا

کار رو از بین ببره، زمان بخره... اون قدری که  پیوستگی

 بفهمه

 ...نقشه چیه و به کل از بینش ببره. اول اون گزارش و بعد

 .امیربهادر. تو رو با گیر انداختن راحیل توی تنگنا می ذاره

 خیلی

زود باهات تماس می گیره و چیزی در ازای سالمت راحیل 

 ازت

وط می شهمی خواد. چیزی که احتماال به من مرب ... . 

 .اخم هایم را توی هم کشیدم

 مجبور شدم دستم را به شقیقه ام بند کنم. سر گیجه ی
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 وحشتناکی داشتم. نگاهم را به زحمت روی صورت کیارش

 :متمرکز کردم و گفتم



 !کیارش! گوش بده-

 اجازه نداد ادامه بدهم. با

 :جدیت گفت

- ی زنه تا وسوسه ات کنه کاری براش کنی... بهت زنگ م

 بهش

 .اطالعات بدی

 مستقیم به چشم .

 :هایش زل زدم و با صدایی خشدار گفتم

کار درستی کردی... برای کسی که مسئول پرونده ی النازه -

 یه

 پیغام غیرمستقیم فرستادی. خیلی زود می یان سراغت و

بریمجبوری همون طور که نقشه کشیدیم قضیه رو پیش ب . 

 گوشش به من بدهکار نبود. انگار که حتی صدایم را نشنیده

 .بود

 :در ادامه ی حرفش گفت
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 توی همین خونه بمون! اینجا در امانی. اجازه نده هیچ راه-

 ارتباطی باهات پیدا کنه تا نتونه تحت فشارت بذاره. با جواب

ون زمان بخریندادن می تونی یه کم برام . 

می دانستم حق با اوست. بله! داستان تازه شروع شده بود... 

 باید



 منتظر می ماندم و می دیدم که فرنام در ازای این کارش ازم

 چه

چیزی می خواهد، اما به حرفش توجهی نکردم. صدایم را 

 باالتر

 :بردم

 نذار با بالیی که سر ما می یاره از مسیر منحرفت کنه. حتی-

 اگه

آسمون سنگ هم بباره نقشه رو پیش ببر. به ما توجهی از  

 ...نکن

 .چون این چیزیه که همه مون می خوایم

 فکش را بهم فشرد و نفسش را با خشم بیرون داد. با صدایی

 :خشدار گفت
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اگه نتونیم راحیل رو تا اون موقع پیدا کنیم باید به فکر -

 معامله

یمباش . 

 اشک در چشم هایم حلقه زد. با به زبان آوردن آن کلمات قلبم

 سنگین و سنگین تر می شد. تمام توانم را به کار بردم و با

 لحنی

 :آرام تر ادامه دادم

 همه مون... همه مون این رو می خوایم. می دونم که این-



 چیزیه

 که راحیل می خواد... مهدی... من... الناز... حسام و بقیه ی

مکارهات... حتی اِبی... فرنوش... پدرش. نذار فرنام با ه

 پایین

کشیدن ما نقشه هات رو به باد بده. تو ادامه بده... بهم قول 

 !بده

 :آهسته گفت

 . ...شراره-

 :زمزمه کردم
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کیارش... قول بده که هر اتفاقی که افتاد نقشه رو تا ته -

 ...بری

ون رو تموم می کنیکارش . 

 مکثی کرد... پلک هایش را روی هم گذاشت. با لحنی محکم

 :گفتم

 !کیارش... بهم قول بده-

 :لب هایش را بهم فشرد. و آهسته گفت

 !قول می دم-

****** 

کیارش رفته بود... همان شب رفت تا هر کاری از دستش 

 برمی



فرنام آید برای پیدا کردن راحیل انجام دهد... پیش از آن که  

ترتیبی بدهد تا امیربهادر طوری مخفی شود که دست 

 هیچکس

 بهش نرسد. تا صبح چشم روی هم نگذاشتم. نیمه شب به پدر

 و

 مادر راحیل زنگ زدم و خبر دادم که راحیل هنوز به خانه

نرسیده، که گوشی موبایلش را جواب نمی دهد و نگرانم 

 .کرده
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 می دانستم خواب بودند، خیالشان از بابت راحیل تخت! می

 دانستم ممکن بود سکته یشان بدهم، اما زنگ زدم چرا که باید

تشویق شان می کردم با پلیس تماس بگیرند و وقت را با 

 سراغ

 .گرفتن از دوست و آشنا تلف نکنند

از روی مبل نگاهم را به شهر دادم. گوش هایم را تیز 

 ...کردم

 برای

 شنیدن صدای زنگ تلفن... که خبر از پیدا شدن راحیل

 ...بدهند

 !اما هیچ صدایی نبود... سکوت

 نمی دانستم چه کار دیگری می توانستم بکنم... نمی توانستم



 دست روی دست بگذارم و منتظر بمانم که کیارش و

 همکارهایش

 کاری کنند... اگر کارشان به نتیجه نمی رسید خودم را بابت

روی آن مبل و زل زدن به شهر نمی بخشیدم... اما نشستن 

 باید

 . ...چی کار می کردم؟ ذهنم خالی بود

2503 

  رقصنده با تاریکی 

باورم نمی شد که یک عمر هیوالیی به نام امیربهادر آن 

 بیرون

در کمین بود... قربانی می گرفت و می تاخت... و حاال 

 تاریخ

 تکرار

تم سایه ی نحسش روی زندگی دوستممی شد... می دانس  

 .افتاده

 می دانستم دوستم را آزار می دهد، اما کاری از دستم برنمی

 .آمد

 پاهایم را بغل کرده و مات مانده بودم. هوا کم کم روشن می

 شد

که گوشی موبایل روی دسته ی مبل لرزید. از جا پریدم و 

 هول

ا کردم کهزده گوشی را چنگ زدم. چنان با هیجان این کار ر  



 نزدیک بود گوشی از دستم رها و به شدت به سمت دیوار

 شیشه

 ای پرتاب شود. سریع آن را در دستم چرخاندم و نگاهم را به

 صفحه دادم. با دیدن اسمی که روی صفحه افتاده بود چشمم

 !سیاهی رفت... فرنام
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هایم یک بار دیگر به نفسم را در سینه حبس کردم. دست  

 لرزش

درآمد... نه... نه! این نمی توانست خبر خوبی باشد. زنگ 

 زده

 بود

 که تهدید کند... که از من در ازای سالمتی راحیل چیزی

 .بخواهد

 به این معنی بود که دست شان به راحیل رسیده... که دوستم

 زندانی ست. قلبم در سینه تیر کشید. لب های لرزانم را بهم

شردم. اگر جوابش را نمی دادم چه اتفاقی می افتاد؟ ممکنف  

 بود

بالیی سر راحیل بیاورد؟ کیارش گفته بود برایشان زمان 

 .بخرم

 می توانستم چند ساعت معطل کنم. وانمود کنم که هنوز

 درست



متوجه ماجرا نشدم یا در شرایطی نیستم که با او حرف بزنم، 

 اما

قیقت رو به رو شوم بهتراحساس می کردم هرچه زودتر با ح  

 .است
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 نفسی عمیق کشیدم و تماس را جواب دادم. صدای فرنام در

 :گوشم پیچید

سحرخیز شدنت رو به حساب سر کار رفتنت بذارم یا -

 نگرانی؟

جوابش را ندادم. بی پلک زدن به منظره ی پیش رویم زل 

 .زدم

تمکثم که طوالنی شد گف : 

نمی دونم چرا سخت می گیری شراره. همه چیز طبق -

 برنامه

 ای پیش می ره که با هم ریختیم، مگه نه؟

 ضربان قلبم شدت گرفته بود، اما صدا ازم درنمی آمد. برگ

 برنده

 دستش بود و این را به خوبی می دانستم. نباید اجازه می دادم

کند وبه خاطر این برتری موقتش بازی ام بدهد، مسخره ام   

 :خودم هم همراهی اش کنم. بی توجه به سکوتم ادامه داد

 تو مشکلت چی بود دختر؟ من بهت گفتم به کیارش نزدیک-



 شی، چیزهایی که می خوام رو پیدا کنی. طوری رفتار کردی

انگار ازش خوشت نمی یاد و سخت مخالف این نقشه ای. 

 رفتی
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ش و بعد دقیقا همون کاری رو کردی که گفتم،توی شرکت  

 درسته؟

 لب هایم را بهم فشردم. دستم روی دسته ی مبل مشت شده

 .بود

 خب پس همه چیز طبق نقشه مون پیش رفته... همه چیز-

 مرتبه. هنوز هم دیر نشده. من بهت می گم از کیارش چی می

 .خوام. برام پیداش کن! موقعیتی که االن پیشش داری عالیه

 .خیلی بهتر از اون چیزیه که با هم نقشه اش رو می کشیدیم

 االن خیلی طبیعی تر پیش رفتین و مطمئنم دستت بازه. بذار

 .همه چیز رو با هم درستش کنیم

طوری حرف می زد انگار نه انگار که دوستم را دست 

 امیربهادر

 سپرده... انگار هنوز در یک جبهه بودیم و آب از آب تکان

 نخورده

ود. با لحنی سرد، اما محکم گفتمب : 

 !پاتو از گلیمت درازتر کردی فرنام-
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 :مودبانه پرسید

 ببخشید؟-

 نفسم را با خشم بیرون دادم. آن دستم که گوشی را کنار گوشم

 :نگه داشته بود به شدت می لرزید. با صدایی بلندتر گفتم

- احیلنباید می رفتی سراغ ر ! 

 :با لحنی معنی دار جواب داد

تو هم پات رو از گلیمت درازتر کردی شراره... فایل -

 ساختی و

 بهم دادی که من رو از سر خودت بازی کنی و به کیارش

 نزدیک

 بشی. یادت که نرفته؟

 :بی توجه به حرفش گفتم

 !کارت تمومه فرنام-

 :صدایش را از آن طرف خط شنیدم که با خونسردی می گفت

 . ...می تونی با یه-

 .تماس را قطع کردم. کف دست هایم را به چشم هایم فشردم
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بله... این چیزی بود که می خواست. اطالعات کیارش، در 

 ازای

 راحیل! می دانستم تهدیدهایش شروع می شود... با تماس

 هایش،



ند. نباید اجازه میپیغام هایش شب و روز را بهم جهنم می ک  

 دادم با اعصابم بازی کند... در عوض باید راحیل را پیدا می

 کردم،

اهرم فشارش را از بین می بردم. درست همان کاری که 

 پدرم

 در

 مورد قضیه ی امیربهادر و ریحانه یادم داد. آن زمان موفق

 نشدیم

 .اما حاال... به هیچ قیمتی نباید شکست می خوردیم

فرنام پشت خطم نیاید و من را بیشتر از اینبرای این که   

 عصبی

 نکند تلفن خانه را برداشتم. با کیارش تماس گرفتم و

 خوشبختانه

بالفاصله تماسم را جواب داد. با اینکه جواب را می دانستم 

 بی
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 :سالم و احوال پرسی پرسیدم

 خبری نشد؟-

اطمینان بخش جواب داد کیارش با لحنی آرام و : 

 .هنوز نه! داریم روش کار می کنیم-

 نفسم را با صدا فوت کردم. موهایم را با خشونت پشت گوشم



 زدم

 :و با صدایی خشدار گفتم

 !کیارش... دیر شده-

 :خواست وسط حرفم بپرد که صدایم را باال بردم

 !فرنام بهم زنگ زد-

 .آن طرف خط سکوت برقرار شد

- ه راحیل نرسیده بود بهم زنگ نمی زداگه دستشون ب ! 

 .سکوت کیارش مهر تاییدی به حرفم بود

 می خواست همون نقشه ی قبلیش رو ادامه بده. به نظرش-

 این

2510 

  رقصنده با تاریکی 

 که من با تو دوستم بهم دسترسی خوبی می ده که اطالعاتت

 رو

 .براش ببرم

 :در کمال خونسردی گفت

- هم نیستفکر بدی  ! 

 :با عصبانیت داد زدم

 !چی می گی؟ دارم جدی صحبت می کنم-

 :بعد از مکثی کوتاه با همان لحن آرامش گفت

 منم کامال جدی صحبت می کنم. اگه این چیزیه که می خواد-

 .حرفی نیست. می تونه تمامش رو داشته باشه



 چشم هایم از شدت تعجب گشاد شد. کم خوابی روی قدرت

ر گذاشته بود یا کیارش به کل عقلش را از دستشنوایی ام اث  

داده بود؟ صدایش آرام به نظر می رسید... طوری حرف می 

 زد

انگار بخواهد در مورد کارهای معمول شرکت راهنمایی ام 

 .کند
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 بعدا بهت می گم منظورم چیه. فعال جوابش رو نده! باید یه-

 کم

م و جلو بیفتیم. بذار چند ساعت بگذره. بعد با همزمان بخری  

 .فکری به حالش می کنیم

 باید پیش خودم اعتراف می کردم از این که می دیدم نقشه ای

 .دارد کمی دلگرم شدم. هیچ چیز به ذهن خودم نمی رسید

 تماس را قطع کردم و به صدای زنگ گوشی موبایلم توجهی

 نشان

ا بی چارگی خودم را روی تختندادم. به سمت اتاقم رفتم. ب  

 مچاله کردم. یک بار دیگر آن حال عجیبی بهم دست داد که

 شب

 زخمی شدن کیارش داشتم... انگار تب داشتم. بدنم ُگر گرفته

 ...بود و صورتم می سوخت. از این پهلو به آن پهلو می شدم

. 



 ذهنم خالی و همه چیز پیش چشمم تیره و تار بود. قلبم آرام و

داشت. هر لحظه ممکن بود سینه ام را بشکافد و بیرونقرار ن  
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 . ...بزند. کم کم چهره ای در ذهنم نقش بست... امیربهادر

یک عمر گیر انداختنش را به تعویق انداخته بودم و او کارش 

 را

پیش برد... یک بار دیگر از اطرافیانم قربانی می گرفت. 

 تصویر

ست های ریحانه در برابر چشم هایم جان گرفت... دست د

 های

 .سوخته اش

عرق سرد روی تنم نشسته بود. غلت زدم و پاهایم را در 

 آغوش

 کشیدم. پلک هایم را سخت بهم فشردم... به خاطر آوردم که

فرنام حرف از امیربهادر زده بود... عکس هایش را برایم 

 فرستاده

شوم و در عوض آن شبی که  بود. می توانستم با او متحد

 فرنام

امیربهادر را در یک مهمانی با مواد گیر انداخت کارش را 

 برای

 . ...همیشه تمام می کرد



می توانستم امیربهادر را برای همیشه از میدان به در کنم. 

 در

این صورت، شب قبل راحیل به خانه می رسید و با هم شام 

 می

روز ولنتاین لعنت میخوردیم. به تجردمان آن هم درست در   

فرستادیم، اما راه دیگری را انتخاب کردم... کنار کیارش 

 .ماندم
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همه چیز را قمار کردم و اگر می باختم دیگر نمی توانستم 

 سرپا

 . ...شوم

 کف دست هایم را به چشم های تبدارم فشردم. نقشه ای

برای همیشه تمام کنیم. تمام کسانیداشتیم... که این بازی را   

 را که فرنام به بند کشیده بود آزاد کنیم... هنوز از آن نقشه

سردرنیاورده بود. کمی فرصت داشتیم. الناز گزارش تهیه 

 می

 کرد، همکارهای کیارش برای رویارویی با آدم های طیب نیا

 آماده

 می شدند، پدر فرنوش با همکارهای سابقش همدست شده بود

کیارش برای شخصی که مسئول پرونده الناز بود پیغامی و  

فرستاده بود... هنوز بازی به نفع فرنام تمام نشده بود. ضربه 



 ای

سخت به من زد... اما به همین خاطر باید تمام توانم را به 

 کار

 می بستم. باید انتقام این بی رحمی را ازش می گرفتم. نباید

یدان به درم کند. حرف الناز اجازه می دادم با این حرکت از م

 را
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به خاطر آوردم... او با من کار می کرد... فرنوش با من 

 متحد

 شده

 بود... نه کیارش! بخش بزرگی از این کار به وجود من گره

 خورده

 .بود

 اگر کنار می کشیدم فرنام می شد مردی که روزی می شد

کوتاهی کردم. می شد امیربهادری دیگرمتوقفش کرد، اما  ... 

هیوالیی که از اطرافیانم قربانی می گرفت و دیگر نمی 

 توانستم

برای به دام انداختنش کاری کنم. او می خواست تاریخ را 

 برای

 !من تکرار کند و من... نباید اجازه می دادم

****** 



 .گام هایی بلند و محکم برمی داشتم، اما سرم گیج می رفت

لکپ  

 هایم را با حالتی عصبی تند تند بهم می زدم و تمام حواسم را

 به حفظ تعادلم داده بودم. چشم های ساناز با دیدن من چهار تا
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شد. میزش را دور زد. زیرچشمی نگاهی به مردی خوش 

 پوش

 که روی مبل نشسته و ظاهرا منتظر بود به دفتر کسی

اییراهنم  

شود انداخت. به سمتم آمد و بازویم را گرفت. سرش را 

 نزدیک

 :گوشم آورد و زمزمه کرد

 !حالت خوبه؟ رنگ به صورتت نیست-

 دستم را به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله در هوا تکان دادم

 و

 :گفتم

 چیزی نیست. حالم خوبه. می رم توی اتاقم. فکر نمی کنم-

بهت خبر داده یا نه؟کیارش امروز بیاد. نمی دونم  ! 

 ساناز حیرت زده خودش را عقب کشید. یک بار دیگر نگاهی

 سریع به مردی که منتظر نشسته بود کرد. نوک زبانش را به

 لب



 :هایش کشید و گفت
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 ام... مطمئنی؟ ساعت ده جلسه داشت. برای همین به این آقا-

رش بموننگفتم که می تونن منتظ . 

 :با بی حوصلگی گفتم

 .حتما زنگ می زنه و کنسلش می کنه-

 .ساناز را متعجب و حیرت زده پشت سرم به جا گذاشتم

 در را باز کردم و امین را پشت میزش دیدم. چنان با دیدنش

 شوکه شدم که دستم روی دستگیره در خشک شد. صدایم بی

 :اختیار باال رفت

- گه نباید دنبال کارهای راحیلتو اینجا چی کار می کنی؟ م  

 باشی؟

 امین نگاهش را از مانیتور گرفت. دست هایش روی کیبورد

 :متوقف شد و با لحنی سرد گفت

 می بینم اینقدر توی شرکت پیشرفت و ترقی کردین که به-

 !جایی رسیدین که منو بازخواست می کنین
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ت سرم کوبیدم و گامی به سمتشبا عصبانیت در را پش  

 .برداشتم

 :بی توجه به حرفش اشاره ای به سیستمش کردم و گفتم

 کیارش گفت دنبال راحیل هستین. اینجا دنبالشین؟-



 :چشم غره ای نثارم کرد و جواب سرباال داد

 بچه ها دنبالشن. نمی شه همه کارهامون رو بذاریم کنار و-

 دنبال

 .فرمایشات شما بریم

ده بود از شدت خشم به سرم بزند و به سمتش حملهکم مان  

 .کنم

 پیش از آن که کنترلم را از دست بدهم ویبره ی گوشی موبایلم

 را از جیب بارانی ام حس کردم. قلبم به تپش درآمد. می

 دانستم

 فرنام است... نمی توانستم تا ابد تماسش را نادیده بگیرم و

 دست
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 به سرش کنم. این کار هیچ به نفع راحیل نبود. بیشتر از این

 نمی

 . ...توانستم برای کیارش وقت بخرم

 از این که می دیدم در این فرصت محدود امین به دنبال

 کارهای

 :همیشگی اش است بیشتر عصبانی می شدم. صدایم باال رفت

 االن این کار واجبه؟-

 :به سمتم چرخید و با عصبانیت گفت

 زده به سرت؟ قرارداد داریم. نمی تونم کار رو ول کنم که-



 دوست

 !تو رو پیدا کنم

 :ابروهایم روی پیشانی باال پرید و گفتم

 .پس که این طور! الزم نکرده هیچ غلطی برای کسی کنی-

 خودم

 .می رم دنبالش
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ید و گفتو عقبگرد کردم. امین هول زده از جا پر : 

 تو کجا می ری؟ اصال وایستا ببینم! کیارش گفته بود تو توی-

 . ...خونه اش می مونی. برای تو امن نیست که

دستم روی دستگیره ی در نشست. نگاهی غضبناک حواله 

 اش

 :کردم و گفتم

 فرنام دنبال گروگان گرفتن من نیست. دنبال اینه که حرف از-

هم خوب گروگانی داره. تو  زیر زبونم بکشه و برای این کار

 نمی

 !خواد نگران این چیزها باشی. به پروژه های مهمت برس

 چشم غره ای نثارش کردم و بیرون زدم. نباید امیدم را به آن

 ها

 می بستم. انگار به اندازه ی من وحشت زده نبودند، احساس

 خطر



 نمی کردند. راحیل را بی خیال شده و دنبال کارهای خودشان

لب هایم را با عصبانیت بهم فشردم. باید خودم دست بهبودند.   

 کار می شدم. امین پشت سرم راه افتاد، اما بی توجه به او که
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صدایش را پایین آورده بود و اصرار می کرد که در شرکت 

 یا

 خانه

به ی کیارش بمانم و خودم را به خطر نیندازم با قدم های بلند  

 .سمت آسانسور رفتم

 نگاهم را به در بسته ی آسانسور دوخته بودم. لعنتی در طبقه

 ی

 پنجم گیر کرده بود و باال نمی آمد. امین باال و پایین می پرید

 م و

 :ی گفت

 خود کیارش دنبال این قضیه ست. چند تا آدم بهتر از من رو-

سر این کار گذاشته. تو برو خونه ی کیارش و از اونجا 

 !بیرون نیا

به حسام زنگ می زنم که بیاد خونه و هم مراقبت باشه و 

 ...هم

. 

 احمق! حسام باید توی این شرایط پیش"خواستم بهش بگویم 



 اما ترجیح دادم به کل نادیده اش "الناز و مراقب اون باشه

 .بگیرم
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موبایلش می هول زده دست به جیبش کشید. دنبال گوشی  

 گشت. حتما می خواست طبق معمول خبرچینی کند و همه

 چیز را کف دست کیارش بگذارد. با بی قراری یک بار دیگر

 دکمه

 ی آسانسور را زدم... انگار که این کار باعث می شد زودتر

 خودش

 !را به این طبقه برساند

 :باالخره آسانسور باال آمد. امین گفت

- رنامه ی دیگه ای داشته باشه. همهگوش کن! فرنام ممکنه ب  

 چیز بین تو و کیارش عوض شده. ممکنه ازت استفاده کنه تا

 .اطالعاتی از کیارش به دست بیاره

 فقط نفسم را بیرون دادم. نوک زبانم را به دندان گرفتم تا به

 .سمتش براق نشوم و نگویم که از اول هم نقشه اش همین بود

و کیارش را در دست به ذهنش رسیده بود که دست من  
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 هم بگذارد و اجازه بدهد به کیارش نزدیک شوم... انگار هیچ

 وقت

 بی خیال آن نقشه نشد. حاال به نحوی دیگری همان نقشه را



 .پیش می برد

 :سوار آسانسور شدم. با لحنی آمرانه گفتم

 !برگرد سر کارت-

که نگاهی تهدیدآمیز حواله اش خواست وارد آسانسور شود  

 .کردم

 در آسانسور که بسته شد نفس راحتی کشیدم. می دانستم به

سرعت به اتاقش برمی گردد و به کیارش گزارش می دهد، 

 اما

 برایم مهم نبود. آن طور که توقع داشتم پیگیر ماجرای راحیل

 نبودند. نباید اجازه می دادم این مسئله برایم پشیمانی به بار

یاورد. گوشی موبایل راحیل به طرز اسرارآمیزی هنوز ب

 روشن

 بود
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 و بوق آزاد می زد. می دانستم راحیل آدمی نیست که بی

 مبارزه

 تسلیم شود. او قوی ترین دختری بود که می شناختم. ممکن

دهبود راحیل در گیر و دار به دام افتادنش گوشی را پنهان کر  

 باشد؟ یا دست کم بین راه آن را به جا گذاشته بود تا به این

 ترتیب از دسترس آن ها خارجش کند؟ قاعدتا اگر گوشی

 راحیل



به دست فرنام و امیربهادر می رسید بی معطلی خاموشش 

 می

 .کردند

باید خودم را به خانه ام می رساندم. اگر به خانه کیارش 

 برمی

کیارش سر برسند و نتوانم کارم گشتم ممکن بود امین یا خود  

 را کامل کنم. اگر راحیل آن قدر زرنگی به خرج داده بود که

 گوشی را از دسترسشان خارج کرده باشد حتما این کار را در

 حالی کرده که گوشی آنالین بوده. می دانست به این ترتیب

 می
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 .توانم پیدایش کنم

اسنپ گرفتم. همان طور که انتظار داشتم کیارش به سرعت  

 تماس گرفت. می دانستم مخالف سرسخت برگشتنم به خانه

ست، اما نمی خواستم مانع انجام کارم شود. پس تماسش را 

 بی

 :پاسخ گذاشتم. طولی نکشید که سیل پیغام هایش سرازیر شد

 .شراره لطفا گوشیت رو بردار! نگرانم کردی-

- ی دم که دنبال ماجرای راحیل هستیم. توبهت اطمینان م  

 برگرد

 .خونه ی من



 .تا ظهر می یام خونه که ببینمت-

 می شه جواب بدی؟-

 نفسی عمیق کشیدم. نگاهی به تماس های از دست رفته از

 طرف

 کیارش و فرنام کردم. قلبم در سینه فشرده شد. بدجوری گیر
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م. گوشی را با عصبانیت در کیفم انداختم و چشمافتاده بود  

 هایم

را بستم. در ذهنم برنامه ریزی می کردم... پیدا کردن 

 لوکیشن

 ...گوشی راحیل... تماس گرفتن با کیارش و اطالع دادن بهش

 جواب دادن تماس های مصرانه ی فرنام! مرتب برنامه ام را

 تکرار

چیز را طبقمی کردم. این موضوع که حس می کردم همه   

 برنامه

 ای مطمئن پیش می برم بهم قوت قلب ناچیزی می داد که سرِ 

 .پا نگهم داشته بود

 وارد خانه شدم و سریع لپ تاپم را از کیفم بیرون کشیدم و به

شارژ زدم. باید اول وارد اکانت گوگل راحیل می شدم و بعد 

 از

 Find my phoneآن استفاده می کردم تا با برنامه ی 



شن گوشی را پیدا کنم. یادم می آمد که یک بار درلوکی  

 دانشگاه
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با لپ تاپ من وارد ایمیلش شده بود، اما انگار پسوردش را 

 روی

لپ تاپم ذخیره نکرده بود. به خاطر آوردم ماجرا مربوط می 

 شد

مه یبه پیش از پاک شدن تمام اطالعاتم با بدافزاری که برنا  

 کیارش به جان لپ تاپم انداخت. آهی کشیدم. پسوردش را

 نداشتم. باید سعی می کردم از طریق ریکاوری کردن ایمیلش

 به

نتیجه برسم و اگر باز هم راه به جایی نمی بردم باید هکش 

 می

 .کردم

صدای مداوم زنگ گوشی اعصابم را ضعیف و ضعیف تر 

 می

 .کرد

اما می دانستم احتماال تماس  در دل به فرنام ناسزا می دادم،

 ها

 از طرف کیارش باشد. نتوانستم ایمیل را ریکاوری کنم و با

 .عصبانیت لپ تاپ را روی میز به عقب ُسر دادم



صدای زنگ گوشی دیوانه ام کرده بود. پوفی کردم. زیپ 

 کیف

 را
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ی ام را پرتاب کردمبا خشونت کشیدم. کیف پول و آینه ی جیب  

 و گوشی را برداشتم. همان طور که حدس زده بودم کیارش

 .بود

 نگاهی به لپ تاپم کردم و آهی کشیدم. چطور باید راضی اش

 می کردم که اجازه بدهد برای راحیل کاری کنم؟ می دانستم

 اگر

 جواب ندهم آن قدر زنگ می زند تا دیوانه ام کند. آن قدر

 لفتش

طع شد. بالفاصله اس ام اس داددادم که تماس ق : 

 گوشیت رو جواب می دی یا بلند شم بیام اونجا؟-

 اخمی روی پیشانی ام نشست. با خودم فکر کردم پیش از آن

 که

 من راحیل را پیدا کنم، کیارش من را پیدا کرده بود! از جایی

 که

 با تصور پشت خط نگه داشتن فرنام استرس وحشتناکی به

 جانم
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می افتاد با تلفن خانه با کیارش تماس گرفتم. مهلت حرف 

 زدن

 :ندادم و با تعجب پرسیدم

 هنوزم یکی رو داری که منو تعقیب می کنه؟-

 کیارش سوالم را نادیده گرفت که خود این مسئله نشان دهنده

 ی درست بودن حدس و گمانم بود. با لحنی کمابیش عصبی

 :پرسید

- س چرا برنگشتی خونه من؟پ  

 :آهی کشیدم و جواب دادم

 دیگه فرقی نمی کنه کیارش! فرنام اگه می خواست بالیی-

 سرم

بیاره که بهم زنگ نمی زد. اون می خواد تحت فشارم بذاره 

 تا از

 !تو براش خبر و اطالعات ببرم. خودت هم اینو می دونی

 !اگه خونه ی من باشی خیالم راحت تره-

با خودم فکر کردم خیال من اما هیچ جا راحت مکثی کردم.  
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نیست... نه در خانه ی او، نه در شرکت، نه در خانه ام... 

 این

 شهر

 :برایم تا پیدا شدن راحیل جهنم شده بود. آهسته گفتم



 کیارش... چرا گوشی راحیل روشنه؟ می خوام گوشیش رو-

 پیدا

 .کنم

د لحظه سکوت آن طرف خط برقرار شد. ادامه دادمبرای چن : 

می دونه که می تونم لوکیشن گوشی رو پیدا کنم... شاید -

 برای

 . ...همین روشنه... شاید یه سرنخه

 :با لحنی آرام گفت

 اون تنها کسی نیست که می دونه می تونی گوشی رو پیدا-

 .کنی

تو رو جاییشاید دام باشه... شاید فرنام بخواد به این ترتیب   

بکشونه. تو فکرش رو نکن! خودمون روی این قضیه کار 

 می

 .کنیم
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 لب هایم را بهم فشردم. سخت با خودم می جنگیدم تا برایش

نگویم که اگر کاری نکنم دیوانه می شوم... که می ترسم آن 

 ها

ببخشم. میکم کاری کنند و تا آخر عمرم نتوانم خودم را   

 . ...ترسیدم یک بار دیگر ماجرای ریحانه را تکرار کنم

 خواستم بپرسم چه کاری می توانم در این موقعیت انجام بدهم



 :که کیارش موضوع صحبت را عوض کرد

 می دونم توی این موقعیت مطرح کردنش درست نیست، اما-

 به

 هر حال بخشی از نقشه مون رو تو طراحی کردی و فکر می

 کنم

اید در جریان قرار بگیریب . 

 :بی اختیار از جایم بلند شدم و وحشت زده پرسیدم

 چیزی شده؟ برای الناز اتفاقی افتاده؟-

 :با خونسردی گفت
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 نه! اما به الناز مربوط می شه. حتما یادت می یاد که وقتی-

 توی

تقیم برای ماموراون گزارش اسم من اومد یه پیغام غیرمس  

 پرونده

 اش فرستادم... خب! ظاهرا نقشه مون گرفت. باهام تماس

 گرفتن

 .و امروز باید برم ببینمش

 دهانم از شدت تعجب باز ماند. به همین زودی؟ قلبم به تپش

 :درآمد. کیارش ادامه داد

هنوز هم تصمیم دارم راستش رو بگم... یعنی ورژن خودم -

 از



 .حقیقت رو براش بگم

ی دانستم... می خواست به پلیس بگوید که به الناز پناه داد تام  

 دست طیب نیا بهش نرسد و برای ساکت نگه داشتن هارتمن

 ازش استفاده نکنند. پرونده ی طیب نیا را که حرفش را زده

 بود
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 تحویل شان بدهد و راضی شان کند که همکاری کنند. در این

 صورت حسام با کسی که می دانستند برای طیب نیا جاسوسی

 می کند قراری برای تهیه ی گزارش می گذاشت و زمانی که

 طیب نیا برای به دام انداختن الناز می آمد در تله ی کیارش

 می

افتاد... این بار با پلیس رو به رو می شد و حتی اگر موفق 

 می

 شد

پیدا می کرد... فراری پا به فرار بگذارد حکم یک فراری را 

 که به

خاطر ترس از هارتمن نمی توانست از ایران خارج شود... 

 دست

 و پایش بسته می شد و بعد شکایت پدر فرنوش می توانست

 کار

 .را برایش سخت کند



 مشتم را جلوی دهانم گرفتم. امیدوار بودم ماجرا دقیقا همین

پیاده کرد تا طور پیش برود... می دانستم فرنام این برنامه را 

 در

جریان نقشه ای که هنوز به آن پی نبرده بود وقفه ای بیندازد 

 و

2533 

  رقصنده با تاریکی 

راه درست برای مقابله با او پیش بردن همین نقشه بود، اما 

 پای

 دوستم در میان بود. با بی چارگی نگاهی به اطرافم کردم و

 :گفتم

- ش... برو دیدنش. فقط... بهکاری که درسته رو بکن کیار  

 نظرت

 کاری از دست من برنمی یاد؟ می تونم کمک کنم تا از این

 طرف

 .راحیل رو زودتر پیدا کنیم

برگرد خونه ی من شراره. هر کاری می خوای بکنی از -

 خونه

 ی

من بکن. این طوری خیالم راحت تره. نمی تونم روی این 

 کار

وضعیتته. برگرد تمرکز کنم وقتی دائم حواسم پیش تو و ... . 



 پلک هایم را روی هم گذاشتم. نفسی عمیق کشیدم و موافقت

 کردم. کیارش گفت بهتر است با کسی که برای مراقبت ازم

گذاشته به خانه برگردم و مشخصاتش را برایم گفت. لپ تاپم 

 را
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یدن به خانه یجمع کردم، اما تصمیم داشتم کارم را با رس  

 کیارش تکمیل کنم. بعد از پیدا کردن لوکیشن گوشی با

 مشورت

 کیارش تصمیم می گرفتم چی کار کنیم... به آدرسی که روی

 صفحه ی لپ تاپم پدیدار می شد برویم یا نه. چند دست لباس

 .تمیز در کیفم جا دادم و از خانه بیرون زدم

به این طرف و  چند قدمی از خانه فاصله گرفتم و نگاهم را

 آن

طرف کوچه دادم. کسی را نمی دیدم. با چشم به دنبال 

 صندوق

دار سفید رنگی که کیارش حرفش را زده بود گشتم. درست 

 رو

 به روی خانه یک صندوق دار سفید پارک بود اما کسی در

ماشین نبود. حتما منظور کیارش ماشین دیگری بود. در 

 کوچه

صحبت های کیارش نشدهمنتظرم بود یا متوجه بخشی از   



 بودم؟

 چند قدم از خانه فاصله گرفتم تا ماشین هایی را که از آن جا

 در
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 دیدرسم نبود بهتر ببینم. قلبم به تپش درآمد؛ چرا که احساس

 می کردم اگر واقعا کسی منتظرم باشد دم در خانه منتظر می

خیابان اصلی بروم. با بدبینی نگاهی ماند و اجازه نمی دهد تا 

 به

 که رو به رویم پارک شده بود کردم. به سمتش رفتم و داخل

 ماشین را نگاه کردم. در کمال شگفتی متوجه شدم که سوئیچ

 روی ماشین است. چشم هایم گشاد و نفس در سینه ام حبس

 !شد... اتفاق بدی افتاده بود

نه ام پناه می گرفتمباید به سرعت از ماشین فاصله و در خا . 

 سرم

 را عقب کشیدم که ناگهان تصویر مردی قد بلند را پشت سرم

 در

 .شیشه ی ماشین دیدم

 قلبم در سینه فرو ریخت. از جا پریدم. قبل از اینکه بتوانم

 قدمی
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 .بردارم دستی بزرگ روی صورتم نشست و دهانم را پوشاند



 دست

را پشت سرم پیچاند و با قدرت من را به سمت خیابانچپم   

 .کشاند

 وحشت زده جیغی زدم که در فشار دست شخصی که بهم

 حمله

 کرده بود خفه شد. با دست آزادم سعی کردم دستش را چنگ

 بزنم... به پشت سرم مشتی پرتاب کردم. با قدرت من را به

 سمت

شت سرمخیابان کشید. صدای جیغ الستیک ماشینی را از پ  

 شنیدم. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند... فهمیدم که به

زور می خواهد من را سوار ماشین کند. بی اختیار جیغ 

 دیگری

 کشیدم

 خم شدم و کفش های سیاهش را دیدم. سعی کردم به پاهایش

ضربه بزنم اما با چاالکی جا خالی داد. زانو زدم و خواستم 

 خودم
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 را روی زمین بکشانم که دستم را ول کرد و به سرعت آن را

 دور

 بدنم حلقه کرد. من را داخل ماشینی شاسی بلند کشاند و

 شخص



دیگری که صورتش را پوشانده بود در ماشین را به سرعت 

 بست

و خودش را به صندلی راننده رساند. یک بار دیگر صدای 

 جیغ

ماشین از جا کنده شد. مردی که من راالستیک ها بلند و   

 سخت

 چسبیده بود رهایم کرد. بالفاصله به سمت در ماشین شیرجه

 زدم. در قفل بودم. خودم را عقب کشیدم و خواستم لگدی

 محکم

به شیشه بزنم که صدای آشنای کسی را که روی صندلی 

 عقب

 :کنارم نشسته و من را به دام انداخته بود شنیدم

- و پا نزن که مجبور نشم بیهوشت کنم بی خودی دست . 

 سر جایم خشک شدم. دستم را که به لرزه درآمده بود آهسته
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 مشت کردم. لب هایم را بهم فشردم. نگاهم به

صورتش افتاد... موهایش را از دو طرف سر تراشیده بود. 

 ته

 ریش

د. یکی از ابروهایشکوتاه و مرتبی صورتش را پوشانده بو  

 شکسته



 .بود و چشم های تیره اش خندان به نظر می رسید

 :با ناباوری گفتم

 . ...اِبی-

 کاله هودی اش را که عقب رفته بود پایین

 انداخت. با همان سرزندگی آزاردهنده اش چشمکی بهم زد و

 :گفت

 !می بینم که من رو خوب یادته-

ه گفتمحیرت زده نگاهش کردم و با صدایی دورگ : 

 داری چه غلطی می کنی؟-
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 .خندید و جوابی نداد. در همین موقع گوشی موبایلم زنگ زد

 سر

من و اِبی هم زمان به سمت جیب بارانی ام چرخید. به 

 سرعت

 گوشی را از جیبم بیرون کشیدم و در کسری از ثانیه اسم

 کیارش

به سمتم حمله کرد . با آرنج دست را روی صفحه دیدم. اِبی  

 آزادم ضربه ای

 محکم به قفسه ی سینه اش زدم. صدای حبس شدن نفس در

 سینه اش را شنیدم و برای لحظه ای طالیی دستش

 شل شد. انگشتم را روی صفحه ذره ای تکان دادم و تماس



 برقرار

 :شد. فریاد زدم

 . ...کیارش... من-

د و تماس را قطع کرد. بااما اِبی گوشی را از دستم قاپی  

 خونسردی

گوشی را خاموش کرد و در جیب هودی اش گذاشت. انگار 

 نه
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 انگار که چند لحظه پیش با هم درگیر شده بودیم! دستی به

 آرنج

 دردناکم کشیدم. به نظر می رسید به خودم بیشتر آسیب زده

 :باشم تا او! با خونسردی گفت

 !االن وقتش نیست که با هم حرف بزنین. خدا رو چه دیدی؟-

 .شاید یه روزی دوباره صدای هم رو شنیدین

 .نفسم را با خشم بیرون دادم. قلبم محکم به سینه می کوبید

 دهانم خشک شده بود. نگاه وحشت زده ام را به اتوبانی که به

 سرعت پشت سر می گذاشتیم دادم. راننده مسیری عجیب

 خلوت

را انتخاب کرده بود. پس ترافیک همیشگی تهران کجا بود؟ 

 به

 محض رسیدن به ترافیک باید به پنجره مشت می زدم و توجه



مردم را در خیابان جلب می کردم... باید منتظر فرصتی 

 مناسب

 می ماندم. دست هایم را بهم قفل کردم و لبم را به دندان

 .گرفتم
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 :اِبی به سمتم چرخید و گفت

 توی عمرم روی دختر جماعت دست بلند نکردم. یه کاری-

 نکن

 اصول اخالقی خودم رو زیر پا بذارم. عین یه دختر خوب و

 حرف

 !گوش کن سر جات بشین و عصبی ام نکن

 :نتوانستم جلوی انفجار خشمم را بگیرم و فریاد زدم

- اصول اخالقی دارن نمی دونستم الت و الوات هایی مثل تو ! 

خونسردی اش دیوانه ام می کرد! طوری نگاهش را بهم داد 

 و

شروع به توضیح دادن کرد انگار در کافی شاپ روی به 

 روی هم

 :نشسته و گپی دوستانه می زدیم

 اصول اخالقیم با بچه دانشگاهی هایی مثل شما فرق داره-

 خانوم

ها توی دکتر... مهندس... یا هر کوفتی که هستی. خیلی  



 همچین
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 موقعیتی یه چاقو می ذارن پهلوت... صورتت رو خط خط یا

 دست هایم را سخت بهم فشردم تا عصبانیتم را تخلیه کنم، اما

 بی فایده بود. با استرس وحشتناکی که در وجودم شدت می

ه بودمگرفت ترکیب شده بود و کنترلم را به کلی از دست داد : 

 این همه ی چیزیه که امثال تو بلدن، مگه نه؟ این که وقتی-

 سر

و کارشون به یه دختر می افته برای تهدید کردنش، 

 ترسوندنش

 حرف از خط خطی بزنن. اینو ازتون بگیرن چی دیگه برای

 گفتن

 دارین؟ چه کار دیگه ای ازتون برمی یاد؟

شد و آن سرزندگی و خونسردی از وجودش پر کشید. جدی  

 پشتم لرزید. بی اختیار سرم را عقب کشیدم. با لحنی آرام

 :گفت

بودم. کمر بِن MMAمن قهرمان مسابقات زیرزمینی -

 هارتمن

رو توی رینگ خورد کردم. واقعا برات سواله که چه 

 کارهایی ازم
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 برمی یاد؟

را روی هم  سرم را به سمت دیگر چرخاندم. پلک هایم

 گذاشتم

 .و سخت بهم فشردم. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند

 :حرف خودش را ادامه داد

فکر نکن از این آدم ها ندارن... طیب نیا و فرنام رو می -

 .گم

معموال وقتی با یه دختر طرف می شن این آدما رو 

 سراغشون

 .می فرستن

ک نفرشان را به چانه ام لرزید... بله! حق با او بود... ی

 خوبی می

شناختم. دوستم را گروگان گرفته بود. یعنی من را هم به 

 همان

جا می بردند؟ یعنی با امیربهادر رو به رو می شدم؟ صدایم 

 به

 :زحمت درمی آمد

 پس چی شد که این دفعه تو رو فرستادن؟-

 و نگاهم را به شیشه های ماشین دادم. شیشه های پشت دودی

یدن به شیشه دودی فایده ای هم داشت؟ کسیبود... مشت کوب  

تقال کردنم را در ماشین نمی دید، اما اگر در ترافیک معطل 



 می
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شدیم... در این صورت می توانستم به در و شیشه بکوبم و 

 صدا

 .تولید کنم. قطعا توجه یک نفر به ماشین جلب می شد

کشید. با لحنی آهسته، انگار با خودشنفسی بلند و صدادار   

 حرف

 :بزند، گفت

 . ...من از طرف کسی نیومدم-

حیرت زده به سمتش چرخیدم. سر تا پایش را از نظر 

 .گذراندم

 :نگاهش را مستقیم به صورتم دوخت و ادامه داد

 .اومدم چون می خوام خواهرم رو آزاد کنم-

 :وحشت زده زمزمه کردم

 . ...نه-

اکنشم گفتبی توجه به و : 

کیارش تنها کسی رو که توی زندگیم برام باقی مونده -

 ...گرفته

 پس من هم کسی رو که براش عزیزه می گیرم! معامله ی

 خوبی
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 !از آب درمی یاد

 کف دستم را محکم به پیشانی ام کوبیدم. عجب بدشانسی

نیا نبود... کار فرنام مسخره ای! به دام افتادنم کار طیب 

 !نبود

 اِبی

به سرش زده و تمام برنامه هایمان را بهم ریخته بود. هول 

 زده

 :گفتم

 .گوش کن اِبی! نباید این کارو بکنی-

 :با چشم های گشاده نگاهم کرد و گفت

 واقعا؟-

نگاهش را به جلو دوخت. خرناسی کشید و با لحنی 

 تمسخرآمیز

 :گفت

 !متقاعد شدم-

راننده زیر خنده زد. به مسخره بازیشان توجهی و به همراه  

 .نکردم

 طوری کلماتم را شمرده شمرده ادا می کردم انگار به بچه ای
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 کودن و احمق توضیح بدهم که نباید با شیطنت های بچگانه

 :خودش را به خطر بیندازد



- می کنی  خوب گوش کن! ماجرا اصال این طور که فکر

 .نیست

 .کیارش الناز رو توی خطر ننداخته... کیارش بهش پناه داده

 داری

همه چیز رو خراب می کنی. همین امروز فرداست که الناز 

 از

 .پناهگاهش بیرون بیاد و همه چیز تموم شه

 با ناباوری نگاهم کرد. اشاره ای به جمع سه نفره یمان در

 ماشین

 :کرد و گفت

- ه کم تصادفی نیست؟ عیبی نداره... منمجدا؟ همین فردا؟ ی  

 !همین امروز فردا آزادت می کنم

 و دوباره همان خنده ی تمسخرآمیزش را سر داد. سری به

 نشانه

 :ی تاسف تکان داد و گفت

2547 

  رقصنده با تاریکی 

 دختر! می دونی من چند وقته دنبالتم؟ از شب مهمونی که-

 برای

رش برات مراقب گذاشته بود اما کار روبار اول دیدمت! کیا  

 سخت

کرد. مرتب ماشینش عوض می شد... خود مراقبت عوض 



 می

 .شد

 خیلی طول کشید تا کم کم دستم بیاد کدوم به کدومن... امروز

 دیدم که یکی شون که قبال هم دور و بر خونه ات دیده بودم

بهپیاده شد و تا دم خونه اومد. فهمیدم یه اتفاقی افتاده و   

 شدت

دارن ازت مراقبت می کنن. با خودم گفتم یا االن، یا هیچ 

 !وقت

 هیجان زده سری به نشانه ی تاییدش تکان دادم. صدایم از

 شدت

 :استرس می لرزید

 خب حدست درست بوده. واقعا اتفاقی افتاده! دارم بهت می-

 گم
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 . ...که! کیارش داره

ضطرب به راننده و بعد به اِبی کردم. خواستم بگویم نگاهی م

 که

 کیارش برای دیدن پلیس می رود و پرونده ی طیب نیا را

 تحویلشان می دهد، اما به موقع جلوی زبانم را گرفتم. ممکن

 بود

ادعای اِبی دروغی بیش نباشد. ممکن بود از خواهرش کینه 



 ای

شد... احتمالشبه دل داشته و قصد نجات دادنش را نداشته با  

وجود داشت که تمام حرف هایش ادعایی بی اساس باشد، 

 هنوز

 برای طیب نیا کار کند و کل قضیه نقشه ای برای کشیدن

 حرف

 .از زیر زبانم باشد

 پس زبانم را بین دندان هایم قفل کردم. نباید بیشتر از این

 حرفی

 می زدم. اِبی اما با کنجکاوی سرش را جلو کشید و حرفم را

کرارت  
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 :کرد

 . ...کیارش داره-

 دستم را به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله در هوا تکان دادم

 و

 :مختصر و مفید گفتم

 !داری گند می زنی به همه چیز... فقط همین-

 :شانه ای باال انداخت و گفت

- النازاصال برام مهم نیست داره چه غلطی می کنه. خب اگه   

 داره



آزاد می شه که خوش به حال تو می شه. بالفاصله بعد از 

 آزاد

شدنش برمی گردی خونه ات... اما مشکل از جایی شروع 

 می

 شه

 .که الناز آزاد نشه... اون موقع برای تو اصال خوب نمی شه

 آب دهانم را به زحمت به گلوی خشک شده ام فرستادم. یک

 بار
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 دیگر نگاهم را به خیابان دادم. سرعت ماشین کم شده بود و

 ماشین های بیشتری در مسیرمان به چشم می خورد. بعید می

 دانستم با آن شیشه های دودی کسی من را پشت ماشین

 .ببیند

 لبم را به دندان گرفتم. در همین موقع به ذهنم رسید که

 چیزی

رش برای چنین موقعیتی آمادهدر کوله پشتی ام داشتم... کیا  

 ام

 کرده بود! در کیفم یک شوکر داشتم... اما در اعماق کیف

 مدفون

 شده بود. با چشم به دنبال کیف گشتم. اِبی آن را کنار پای

 .خودش گذاشته بود. فایده ای نداشت... دستم بهش نمی رسید



تنها راه چاره ام این بود که با مشت و لگد به در بکوبم و 

 جلب

 توجه کنم. خودم را به سمت پنجره کشیدم. بالفاصله ابی

 :گفت
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 سر جات بشین که سالم برگردی پیش جناب شمس! مطمئنم-

 دوست نداره دوستش رو با سر و صورت شکسته و زخمی

 ببینه

 نگاه غضبناکم را به او دوختم که لبخندی پلیدانه روی لبش

. دست به دامن تنها راه چاره ای که برایم باقی نشسته بود

 مانده

 :بود شدم

 .زنگ بزن به کیارش! بذار همه چیز رو برات توضیح بده-

 :ابروهایش روی پیشانی باال پرید

 که لوکیشنم رو شناسایی کنه؟-

 :صدایم بی اختیار باال رفت

خب از اینجا زنگ نزن که! بهش زنگ بزن و بگو برای -

 چی

 داری

ن افتضاحی به بار می یاری. اصال شاید گوشی رو داد همچی

 به



 .خود الناز تا بهت بگه همه چیز داره طبق نقشه پیش می ره

 :اِبی چشم هایش را تنگ کرد و حرف آخر را زد
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 تو به من نمی گی چی کار کنم و چی کار نکنم دختر! روشن-

 شد؟

دستم برنمی آمد. فقط باید امیدوار می دیگر هیچ کاری از  

 ماندم

 که کیارش به حرفی که شب قبل زدم گوش کند... به اتفاقاتی

 که برای ما می افتد توجهی نشان ندهد و نقشه اش را پیش

 .ببرد

 اگر آن نقشه به ثمر می رسید تمام مشکالت مان با هم حل

 می

 .شد

م که در باقیسرم را میان دست هایم گرفتم. خدا را شکر کرد  

 نقشه ای که طرح کردیم نقش کلیدی نداشتم... چرا که از آن

 .لحظه به بعد من یک مهره ی حذف شده بودم

****** 

2553 

  رقصنده با تاریکی 

 ماشین را به خارج شهر کشاندند. اِبی گوشی موبایل را دستم

 داد

 :و گفت



- و فقطحاال می تونی زنگ بزنی به اون دوست عوضیت   

بهش بگو که چه اتفاقی افتاده! بگو اِبی منو دم در خونه 

 !گرفته

 نفسم را با صدا فوت کردم. می دانستم کیارش خودش به

 راحتی

 می فهمد که اِبی من را به دام انداخته و می تواند حدس بزند

که این نقشه ی پر عیب و اشکال خروجی یک مغز معیوب 

 مثل

طی هم به فرنام و طیب نیا مغز اِبی است و شاید هیچ رب

 نداشته

 باشد. قصد داشتم چیز دیگری به کیارش بگویم... در فرصت

 چند

 ثانیه ای که اِبی بهم می داد... پیش از آن که به کنار پرتم کند

 .و گوشی را دم گوش خودش بگذارد

اِبی گوشی را کنار گوشم گذاشت. لبم را با زبانم تر کردم. 

 خودم
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ریکی رقصنده با تا   

 را آماده کردم که به محض شنیدن صدایش فریاد بزنم به من

 !فکر نکن... نقشه را تا آخر ادامه بده

 !دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد-

 :با تعجب سرم را عقب کشیدم. با اخم رو به اِبی کردم و گفتم



 !خاموشه-

یدم کهبا حالتی مشکوک نگاهی به گوشی موبایلم کرد. د  

 شماره

ی کیارش را چک کرد. پیغام هایی را که به آن شماره 

 فرستاده

 بودم خواند تا متوجه شود که جدا آن شماره متعلق به کیارش

است. اخمی غلیظ روی پیشانی اش نشست. انگار فکر 

 اینجایش

 را نکرده بود. با خودم فکر کردم احتماال کیارش برای دیدن

 مامور

لناز رفته. قطعا در این صورت پیش ازرسیدگی به پرونده ا  

 .ورودش به ساختمان سربازی گوشی موبایلش را می گرفت

خیالم کمی راحت شد. در این صورت به حرفم گوش کرده 

 .بود
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 دنبال نقشه یمان رفته بود. دوست اِبی که روی فرمان ماشین

 :ضرب گرفته بود پرسید

- کنیم اِبی؟ بعدا زنگ بزنیم؟ چی کار  

 :اما اِبی مخالفت کرد

نه! اون وقت باید از خونه بکشیمش بیرون، ببریم یه جای -

 دور



 .افتاده که از اونجا زنگ بزنه که رد مخفیگاهمون رو نزنن

 دردسر

 .می شه

گوشی موبایلم را به چانه اش تکیه داد و به فکر فرو رفت. با 

 بی

دور و برم کردم. در آن زمین  قراری چرخیدم و نگاهی به

 خاکی

و دور افتاده جز کیسه های پالستیکی رها شده چیز دیگری 

 به

 چشم نمی خورد. کیسه ها با بادی که می آمد همراه می شدند

 و مثل جانوری شوم در هوا به پرواز درمی آمدند و کمی آن

 طرف

تر روی زمین فرود می آمدند. نگاهی مضطرب به کوله 

 پشتی ام
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 کردم. حتی اگر دستم به آن شوکر می رسید و اِبی و دوستش

 را

 ناکار می کردم به کجا می رفتم؟ در آن زمین دورافتاده خودم

 را

 به کجا می رساندم؟

 .دستی به پیشانی ام کشیدم. چشم هایم را روی هم گذاشتم



ا کرد. در همینقطعا می شد راه حلی برای این وضعیت پید  

 موقع

یک بار دیگر اِبی شماره ی کیارش را گرفت اما گوشی 

 موبایلش

 :خاموش بود. با لحنی که آزردگی اش را نشان می داد گفت

 نکنه مسخره بازیشه؟ می دونه اگه یکی تو رو به دام بندازه-

 بهش

 زنگ می زنه و در ازاش چیزی می خواد. پس گوشی رو

 خاموش

ی خودش زمان بخرهکرده که فعال برا . 
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 آهی کشیدم. به نظرم آمد که مغز اِبی آن قدرها هم معیوب

 .نبود

 کیارش بهم گفته بود جواب فرنام را بالفاصله ندهم و کمی

 زمان

 .بخرم. شاید االن هم مشغول پیاده کردن چنین استراتژی باشد

ک عمر به عنوان مزدور کار لبم را به دندان گرفتم. اِبی ی

 کرده

 بود. بارها در چنین موقعیتی قرار گرفته و قطعا با استراتژی

 های

 این کار بیشتر از من آشنا بود، اما احساس می کردم این بار



 ماجرا

چیز دیگری ست. اِبی فرنام نبود و کیارش می توانست 

 راحت تر

بخرد تا از این حرف ها به دامش بیندازد... الزم نبود زمان  

 برایش

 نقشه ای بکشد. مگر می خواست مطمئن شود که این جدا

 نقشه
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 ی خود اِبی بوده. یک جای کار می لنگید... به جای آن که

 بتوانم

 روی نجات دادن خودم متمرکز شوم با تمام وجود نگران

 کیارش

ه باشد؟شده بودم. ممکن بود اتفاقی برایش افتاد  

حاال دلشوره ای دیگر به جانم افتاده بود. باید خودم را آزاد 

 می

کردم و به کیارش می رساندم.... و بعد با هم راحیل را پیدا 

 می

 :کردیم. با بی قراری نگاهی به اِبی کردم و گفتم

 می خوای زنگ بزنی چی بگی؟ بگی منو دزدیدی و فقط من-

 رو

نگ بزن به یکی ازبا خواهرت معامله می کنی؟ خب ز  



 همکارهای

 !کیارش... به امین! همین ها رو بهش بگو

 :اِبی که انگار بهش برخورده بود سرم داد زد

 منو ارجاع می دین به منشی؟ از این خبرها نیست! صبر می-
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 !کنم تا خودش گوشی رو برداره

اشتم. احساس می کردمآهی کشیدم. سرم را روی زانوهایم گذ  

هر لحظه ممکن است از شدت اضطراب باال بیاورم. اِبی هم 

 با

 :خشم نفسش را بیرون داد و گفت

 این قدر آدم حسابت نمی کنه که وقتی کسی روز روشن می-

 دزدتت جواب گوشی موبایلش رو بده؟

 :زمزمه کردم

 !فقط خفه شو-

چه قرارکه خوشبختانه به گوشش نرسید. می دانستم کیارش   

 مالقاتی دارد اما جور درنمی آمد. بهم گفته بود با کسی که

 برای

محافظت ازم گذاشته به خانه اش برگردم. مطمئن بودم در 

 این

صورت تا از رسیدنم مطمئن نشود دنبال کار خودش نمی 

 .رود



 می دانستم آن قدر زنگ می زند و پیغام می دهد تا به خانه

 اش
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 برسم. پس تا به حال فهمیده بود که اشکالی در این برنامه به

 وجود آمده... که من جایی به دام افتاده ام و کسی که نگهبانم

 بوده ناکار شده. قاعدتا بعد از به پایان رسیدن قرار مالقاتش

 .گوشی موبایلش را روشن می کرد

گ زدیم کهآن قدر صبر کردیم، به گوشی موبایل کیارش زن  

 شارژ

گوشی موبایلم تمام شد. خورشید غروب کرد و در تاریکی 

 فرو

 رفتیم. اِبی که پایش را با حالتی عصبی تکان می داد نگاه از

 دوستش که بیرون ماشین ایستاده بود و سیگار می کشید

 گرفت

 :و گفت

 کیارش منو مسخره ی خودش کرده! نکنه تو دوستش-

یلم بوده که بقیه رو به اشتباهنیستی و همه ی این کارها ف  

 بندازه؟

خنده ای عصبی سر دادم. ای کاش حرفش واقعیت داشت... 

 دل
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توی دلم نبود... احساس بدی داشتم... نه برای سرانجام 

 نامعلوم

خودم... بلکه برای کیارش... ممکن بود همان طور که آرزو 

 کرده

اجرای نقشه رفته و وقت تلف نکرده باشد؟ در بودم به دنبال  

 این

 صورت عالی می شد. الناز آزاد و من به دنبالش از شر اِبی

 خالص

می شدم... اما چرا گوشی موبایلش را بعد از اتمام قرار 

 مالقاتش

 روشن نکرده بود؟ کارشان این قدر طول کشیده بود؟

 :اِبی که دیگر خسته شده بود اعتراف کرد

- خره ترین گروگان گیری تاریخه! شنیده بودم که میاین مس  

 گن به گروگان گیر باج ندین ولی دیگه این جورش رو ندیده

 !بودم! من که باالخره گیرش می یارم... حاال ببین

 .و ضربه ای به شیشه ی ماشین زد تا دوستش را خبر کند

 :باری دیگر به راه افتادیم. اِبی پرسید

- ؟شارژر گوشیت توی کیفته  
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 با سر جواب مثبت دادم. با نگرانی نگاهی به کوله پشتی ام

 .کردم



اگر کوله پشتی را زیر و رو می کرد و شوکر را پیدا می 

 کرد

 چه؟

آخرین امیدم را از دست می دادم. دوست اِبی نگاهش را از 

 آینه

 :به ما داد و گفت

- ی نداری. روشنش نکنی بهترهدیگه به اون گوشی احتیاج . 

 ممکنه پیداتون کنن. فقط به شماره ی کیارش از یه جای دیگه

 !زنگ بزن و بگو ماجرا اینه

 اِبی نگاهی به من کرد. من که می خواستم آن گوشی روشن و

 :به هر طریقی ردیابی شود تذکر دادم

 .من شماره اش رو حفظ نیستم-

و گفت اِبی لبخندی پیروزمندانه تحویلم داد : 

 !اما من حفظش کردم-

 لبم هایم را بهم فشردم. سعی کردم با دید مثبت به قضیه نگاه
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 کنم... حداقل دیگر در کوله پشتی ام به دنبال شارژر نمی

 گشت

 .و احتمال ضعیفی برای کشف نشدن آن شوکر باقی می ماند

- دوستش از دست دادشانسش رو برای صحبت کردن با  . 

بله... اِبی من را از مخفیگاه خارج نمی کرد تا با کیارش 



 تماس

 بگیرم و پای تلفن صحبت کنم. خودش به دنبال این کار می

رفت. دیگر نمی توانستم پشت تلفن فریاد بزنم من را رها 

 ...کن

 !به دنبال نقشه برو

شیننگاهم را به خیابان تاریک و خلوت دادم. چراغ روشن ما  

 .تاریکی را می شکافت و به سمت مقصدی نامعلوم می رفتیم

 چرا

 گوشی موبایلش را روشن نکرده بود؟ چرا جواب نمی داد؟

 کجای

 .این شهر بود؟ قلبم در سینه آرام و قرار نداشت

****** 
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بارانی ام را روی موزائیک کثیف و شکسته ی اتاق انداخته 

 و

رویش نشسته بودم، اما فایده ای نداشت. سرما به راحتی از 

 این

 سد می گذشت و تنم را به لرزه در می آورد. چشم هایم کم کم

به تاریکی عادت کرده بود و متوجه شده بودم که در یک 

 اتاق

 کامال خالی زندانی شده ام. پنجره ای در اتاق وجود نداشت و



نور بود که از زیر در بسته  تنها منبع روشنایی باریکه ای از

 ی

اتاق وارد می شد. در آن چند ساعت از صداهایی که از 

 بیرون

 اتاق می آمد فهمیدم که دوست اِبی رفته، اِبی برای خودش

 شام

 سفارش داد و تماس های پی در پی گوشی موبایلش را نادیده

 .گرفت

 آن شب فقط یک تکه نان خشک و یک لیوان آب به من داد و

چ حرفی تنهایم گذاشتبی هی . 

پاهایم را در آغوش گرفتم. تکیه ام را به دیوار پشت سرم 

 دادم

 و
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 سرم را روی زانوهایم گذاشتم. دهانم کامال خشک شده بود. با

خودم فکر کردم کیارش کسی بود که الناز را زندانی کرد... 

 آن

ز این... چرا من باید کارمایهمه در شرایطی بسیار بهتر ا  

 کارهای

 عجیب او را پس می دادم؟

 به کیارش اطمینان داشتم. می توانست نقشه ای را که کشیدیم



به بهترین نحو اجرا و الناز را هم آزاد کند. به این ترتیب 

 زندانی

 شدن من چند روزی بیشتر طول نمی کشید و سرانجام از آن

 جا

بدترین حالت بود. اِبی مثل فرنامآزاد می شدم... و این تازه   

 نبود

 که نقشه ای بکشد که مو الی درزش نرود. مثل طیب نیا با

 نفوذ

 نبود. احتمالش زیاد بود که کیارش بتواند خیلی زود پیدایم

 ...کند

شاید برای همین گوشی موبایلش خاموش بود. نیازی به 

 مذاکره
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بود. می دانست چه اتفاقی افتاده و باید چی کار کندبا اِبی ن . 

در آن اتاق سرد می لرزیدم، اما دل گرم تر از زمانی بودم 

 که در

 .ماشین کنار اِبی نشسته بودم

 نگرانی ام بیشتر بابت راحیل بود. لبم را به دندان گرفتم. دل

 شوره امانم نمی داد. مطمئنا فرنام منتظر جوابی از طرف من

 .بود

 حاال که خبری ازم نشده بود چه بالیی سر راحیل می آورد؟



 دیگر

 نمی توانستم سر جایم بند شوم. از جا پریدم و شروع به قدم

 زدن

در اتاق کردم. کیارش گفته بود که فکری در سر دارد... 

 حرفی

در مورد اطالعاتش زده بود... که آن ها را به فرنام برسانم. 

 گفته

د، اما با به دام افتادنم نقشه ی آزادبود برایم توضیح می ده  

 کردن

 .راحیل را هم بهم می ریخت. مشتم را به پیشانی ام کوبیدم

 این
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 دیگر چه مصیبتی بود که سرم آمد؟ اگر بنا به باختن بود

 ترجیح

می دادم به طیب نیا ببازم... به فرنام... برایم گران تمام شده 

دبو  

 که کسی مثل اِبی این طور به دامم انداخت و تمام نقشه هایم

 را

 .به باد داد

 آن شب خواب به چشمم نیامد. زمانی که صدای باز و بسته

 شدن



در ورودی خانه را شنیدم حدس زدم که صبح شده. اِبی از 

 خانه

بیرون زده تا با کیارش تماس بگیرد. من هم باید فکرم را به 

 کار

نظر می رسید جواب ندادن کیارش اعصاب  می گرفتم. به

 اِبی را

 بهم ریخته باشد. ممکن بود هنوز فکر گشتن کوله پشتی ام به

 ذهنش نرسیده باشد. با رسیدنش باید به در می کوبیدم. بهش

می گفتم برایم آب بیاورد. سرما را بهانه می کردم و کوله 

 پشتی

می داشتم را برای برداشتن لباس باز می کردم. شوکر را بر

 و به
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 سمتش شلیک می کردم... باید شانسم را برای آزاد کردن

 خودم

 .امتحان می کردم

 زمانی که اِبی به خانه برگشت نیازی نشد به در بکوبم. یک

 راست

 .به سمت اتاقم آمد

در اتاق باز شد و هجوم نور چشم هایم را کور کرد. دست 

 هایم



جلوی چشم هایم گرفتم و در میان آخ آخ و نفرین های را  

 بلندی

 :که بی اختیار به زبان می آوردم صدای اِبی را شنیدم

 پسره بیماره؟ روانیه؟ می خواد با اعصاب من بازی کنه که-

 مطمئن شه سرت رو می برم و می ذارم روی سینه ات؟

 :یک دفعه داد زد

- از توی بی ساعت یازده صبحه! یه روز تمام خبری 

 خاصیت

 نشده
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 و هیچی به هیچی؟

 قلبم در سینه فرو ریخت... با خودم فکر کردم راحیل چه می

 :شود؟ اما فقط گفتم

 !آب-

 :اِبی با بداخالقی گفت

 زهرمار! وقتی آب می خوری که من بهت بگم! شماره ی-

 شرکت

دلم به رحم اومد و بهت  و خونه اش رو بده! اون وقت شاید

 آب

 .دادم

 :با صدایی که به زحمت در می آمد گفتم



امم... من... حفظ نیستم. شماره ی شرکت رو از سایت -

 شرکت

 .پیدا کن

 و شماره ی خونه اش؟-

 اگر می گفتم شماره داخل گوشی موبایلم ذخیره شده کیفم را

2570 

  رقصنده با تاریکی 

شارژر می گشت. خاطرم بود که شارژر دربرای پیدا کردن   

 کیفم

 بود و بعد چند دست لباس رویش ریختم. ممکن بود با بیرون

ریختن لباس ها شوکر و شارژر را با هم پیدا کند. آهسته 

 جواب

 :دادم

 ...نمی دونم... حدودی یادمه. زنگ بزن به شرکت. به امین-

. 

ستی بهبا کالفگی رویش را برگرداند. با حالتی عصبی د  

 صورتش

 :کشید و بعد به سمتم چرخید. با عصبانیت گفت

 این قدر داخل آدم حسابت نمی کنه که حتی جواب تلفن-

 بده؟

 خط دیگه ای داره؟

 :به نشانه ی بی اطالعی شانه باال انداختم. زیرلب گفت



 !ما رو ببین کی رو دزدیدیم-

لمبا این که با فهمیدن خبر خاموش بودن گوشی موبایلش ته د  
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 خالی شده بود، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و تحسینش

 .نکنم. موفق شده بود اِبی را تحت فشار بگذارد

 من را به هال خانه کشید. پاهایم در اثر ضعف و سرما می

 .لرزید

 روی یکی از کاناپه های فکسنی نشستم. نگاهم را دور تا دور

 خانه

گرداندم. خانه ای دو خوابه و کوچک به نظر می رسید. در 

 هال

 خانه فقط یک دست کاناپه و یک فرش ماشینی کوچک به

 چشم

 می خورد. یک میز چوبی که جای جایش خراشیدگی های

 عمیق

 به چشم می خورد بین کاناپه ها قرار داشت و رویش با لیوان

لبریز از های پالستیکی، بطری آب معدنی و یک جاسیگاری 

 ته

 سیگار پوشیده شده بود. به نظر نمی رسید آن خانه ساکنی

 دائمی

 داشته باشد. می دانستم استفاده کردن از خانه ای که در اکثر
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 روزهای سال خالی باشد به منظور نگه داشتن یک گروگان

ین خانه ایچندان عاقالنه نیست. ورود و خروج افراد به چن  

 باعث

برانگیخه شدن شک و بدگمانی همسایه ها می شد... مگر 

 اینکه

 اِبی به دالیلی از همسایه ها مطمئن بود... یا به خانه دید

 نداشتند

 .و یا خانه های مجاور هم خالی بود

نگاهی به پنجره ی کوچک هال کردم. شاخ و برگ خشکیده 

 ی

ده بود. لبم را بهدرخت های حیاط دیدم را به کلی مسدود کر  

 .دندان گرفتم و چرخیدم... چشمم به در ورودی خانه افتاد

 قطعا

 در قفل بود. خواستم باقی نقاط خانه را از نظر بگذرانم و

 موقعیتم

 را پیش خودم تحلیل کنم که حوصله ی اِبی سر رفت. با

 :بداخالقی گفت
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- اِرت دارمصاف سر جات بشین! ک . 

لرزان و ساکت سر جایم نشستم. پای راستم به طرز 



 وحشتناکی

 .تیر می کشید. انگار سرمای کف اتاق به استخوانم زده بود

 سعی

کردم نسبت به درد بی تفاوت باشم و خم به ابرو نیاورم. 

 نگاهم

را به او دوختم که حاال هودی اش را درآورده بود و یک 

 پیراهن

به تن داشت . دیگر شبیه آدم رباها  سرمه ای جذب و شیک

 به

 نظر

 نمی رسید. شبیه پسری به نظر می رسید که با دختری زیبا

 .مثل فرنوش باشد و برای ناهار به یک رستوران مجلل ببرد

 :روی یکی از کاناپه ها نشست و با جدیت گفت

 خوب گوش کن ببین چی بهت می گم! اگه کیارش اینقدر بی-

نیست چه بالیی سرت می یاد برای منمخیاله که براش مهم   

 می

تونه همین قدر بی اهمیت باشه! همین جا ولت می کنم، در 

 رو
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 قفل می کنم و می رم دنبال کار و زندگیم! هر چه قدر خودت

 رو به این طرف و اون طرف بکوبی، داد بزنی و زاری کنی



فکرم نمی کنم خیلی تحمل هیچکس صدات رو نمی شنوه.  

گشنگی رو داشته باشی... در عرض چند روز هالک می 

 .شی

 من

باید خواسته ام رو به گوش کیارش برسونم. اگه خودش 

 گوشی

رو برنمی داره دو تا راه چاره برام باقی می مونه... یا باید 

 شروع

 کنم به بریدن موهات، گوش هات، انگشت هات و یکی یکی

فرستم که به حرف بیادکادوپیچ براش ب ... . 

 وحشت زده نگاهش کردم. چرا کیارش جوابش را نمی داد؟

 امکان

 نداشت این طور نسبت به من بی تفاوت بماند... شاید اتفاقی

 افتاده بود. قلبم کم مانده بود از سینه بیرون بزند. بی اختیار

 وسط حرف اِبی پریدم و با صدایی خراشیده که به زحمت از

شده ام خارج می شد گفتم گلوی خشک : 
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یه اتفاقی افتاده... امکان نداره... که... این طوری کنه... -

 جواب

 .نده

اِبی دست از تظاهر به آن حالت جدی و بی اعصابش 



 .برداشت

طوری خندید انگار واقعا از این موقعیت و کارش لذت می 

 .برد

 :سری تکان داد و گفت

 چه عالی! امیدوارم هر گورستونی که هست برای همیشه-

 .همونجا بمونه اما باید خواهرم رو آزاد کنه

 با بی تابی دستی به پیشانی ام کشیدم. با خودم فکر کردم حاال

 که از من خبری نیست ممکن است فرنام هم چنین نقشه های

 وحشیانه ای برای به حرف کشیدن من کشیده باشد؟ که

 راحیل

ا عذاب بدهد تا سر و کله ی من پیدا شود؟ اگر پیگیر می ر

 شد

 که چرا خبری از من نشده می فهمید که اِبی من را به دام

 انداخته... و اگر زودتر از کیارش می فهمید که کجا نگهم می

 . ...دارند
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راب از اِبی بی توجه به من که کم مانده بود از شدت اضط

 حال

 :بروم ادامه داد

 یا اینکه باید یه نفر دیگه رو پیدا کنیم که حرفم رو به گوشش-

 .برسونم



 :شتاب زده گفتم

 !من که دیروز بهت گفتم به امین زنگ بزن-

با خونسردی کوله پشتی ام را از پشت کاناپه برداشت. با 

 دیدن

می کوله پشتی قلبم در سینه فرو ریخت... شوکر! اگر پیدایش  

 :کرد تنها راه فرارم به رویم بسته می شد. در همین حال گفت

 امین دست راسته کیارشه... درسته؟ باید باهاش صحبت کنی-

 و

 بگی اگه از کیارش خبری نشه تیکه تیکه ات می کنم و بسته

 !هاش رو روزانه می فرستم دم شرکت

 خواستم آب دهانم را به گلوی خشک شده ام بفرستم، اما

 دهانم
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 هم خشِک خشک بود. سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم و

 :برای اینکه جلوی کندوکاوش در کیف را بگیرم گفتم

 .االن شرکته... زنگ بزنی بهش می تونم براش توضیح بدم-

 نگاهی به محتویات کوله پشتی انداخت. یکی دو تا از لباس ها

 را

حتماال فکر کرد تمام محتویاتش همین باشد. آن راکنار زد و ا  

جلوی پایش روی زمین انداخت. از جیب شلوار مشکی اش 

 یک



کاغذ بیرون کشید. به نظر می رسید شماره ی شرکت را یا 

 به

پیشنهاد من از سایت یا به طریقی دیگر پیدا کرده باشد. 

 شماره

جا بلند را گرفت و بهم اشاره کرد نزدیک بیایم. به سرعت از  

 شدم

 و به سمتش رفتم. گوشی موبایل با قاب صورتی را از دستش

گرفتم و با شنیدن صدای بوق های آزاد نفسی عمیق و 

 صدادار

 کشیدم. دست اِبی روی شانه ام نشست. با لحنی تهدیدآمیز

 :گفت
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- تباهی بزنیمکالمه باید خیلی کوتاه باشه. فهمیدی؟ حرف اش  

در جا شونه ات رو می شکنم... بعد هم ولت می کنم توی 

 اتاق

 و

 در رو می بندم تا از درد بمیری. فهمیدی؟

 در همین موقع صدای ساناز در گوشم پیچید. ساناز دوستانه

 سالم

و احوال پرسی کرد. انگار به هیچ وجه متوجه غیبت من 

 نشده



ی راحت کشیدم. میباشد. من را به اتاق امین وصل کرد. نفس  

 ترسیدم با ناپدید شدن من و خاموش شدن گوشی کیارش

 امین

 باالخره دل از پروژه های شرکت کنده و دنبال کارهای دیگر

کیارش را گرفته باشد. صدای هیجان زده ی امین اما نشان 

 می

 :داد که کامال در جریان اتفاقات باشد

 شراره! کجایی؟-
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 زیرچشمی نگاهی به اِبی کردم که کنارم ایستاده بود. سعی

 کردم خونسردی ام را حفظ و روی تک

 :تک کلماتم فکر کنم

 .گوش کن امین! یه مشکلی پیش اومده-

 :اِبی با حرکت سر اشاره کرد ادامه بدهم

 . ...اِبی منو گرفته و-

 :امین شتاب زده گفت

- کمخودمون اینو فهمیدیم. فقط یه  ... . 

 در همین موقع اِبی گوشی را ازم گرفت. . سرم

 را بلند کردم و نگاه وحشت زده ام را به او دوختم که با لحنی

 :جدی با امین حرف می زد

 .گوش کن بچه جون! هیچ از این آقای شمس خوشم نیومده-



 !بهش بگو وقت رو تلف نکنه و بیاد پای تلفن

اِبی توی هم برود. بهامین جوابی داد که باعث شد اخم های   

 نظر
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می رسید کمی به فکر فرو رفت. بعد از مکثی کوتاه . با 

 لحنی

 :قاطع گفت

 برام مهم نیست کدوم گوریه. به گوشش برسون که اگه می-

 خواد دوستش رو ببینه باید خواهرم رو آزاد کنه. اگه تا

و نشنوم... مطمئن نشم کهیه ساعت دیگه صدای خواهرم ر  

 صحیح و سالمه گوش این دختره ی پررو رو می کنم و یه

 راست

 می فرستم دم شرکتت. روشن شد؟

و تماس را قطع کرد. با خودم فکر کردم اگر در این یک 

 ساعت

 امین نتواند این پیغام را به گوش کیارش برساند چه اتفاقی می

من را بکنند و افتد؟ شاید خیلی هم بدش نمی آمد که گوش  

 .تحویلش بدهند... ازم دل خوشی نداشت

 ...اِبی راضی از کارش روی کاناپه نشست. نگاهش را دزدید

 خواست تظاهر کند آنچه شنیده هیچ اهمیتی برایش ندارد، اما

 :طاقت نیاورد. با کنجکاوی سرش را باال آورد و گفت
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- ا پلیس قرار مالقاتی چیزی داشته؟دیروز کیارش ب  

 پس امین در این مورد چیزی گفته بود. با حرکت سر جواب

 .مثبت دادم. پوزخند تمسخرآمیز اِبی ته دلم را خالی کرد

 :نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد و گفت

 !وای پسر! عجب افتضاحی-

 دست هایم را چنان محکم مشت کرده بودم که ناخن هایم در

فرو رفته بود. شتاب زده پرسیدمکف دستم  : 

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟-

فقط شانه باال انداخت. بی هیچ حرفی از جا بلند شد و به 

 سمت

 راهرویی رفت که به گمانم به آشپزخانه ختم می شد. خواستم

 :به دنبالش بروم که صدایش را باال برد

 همون جا که هستی بمون! مگه گفتم دنبالم بیای؟-

زیدم و سر جایم خشک شدم. اِبی از میدان دیدم خارجلبم را گ  

 شد. نگاهی سریع به کوله پشتی کردم. باید همین االن

 . ...محتویاتش را بیرون می ریختم و
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 اما اِبی خیلی سریع به هال برگشت. یک لیوان آب در دست

به هوا رفت. به داشت. هرچه نقشه در ذهن داشتم دود شد و  

لیوان آبی که اِبی در دست داشت زل زدم. جلوتر آمد. تکیه 



 اش

 را به در بسته ی خانه داد. نگاهی به صفحه ی گوشی موبایل

 :دیگری با قاب مشکی انداخت و گفت

 چرا پلیس می خواست کیارش رو ببینه؟-

 دست هایم را با بی تابی در هم قالب کردم. لیوان آب که به

نش رفت امیدم ناامید شد. آهی از ته دل کشیدم وسمت دها  

 :گفتم

 با منتشر شدن اون گزارش پلیس بهش مشکوک شد. می-

 .خواستن ببیننش و ربطش رو به الناز بفهمن

 لیوان آب را پایین آورد. گوشی موبایل را به جیب شلوارش

 برگرداند. ویبره ی گوشی نشان می داد که کسی سخت در

 تالش

تماس بگیرد، اما او تصمیم نداشت جوابش را است با اِبی 

 .بدهد
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 به سمتم آمد و لیوان آب را به سمتم گرفت. با هر دو دستم

 لیوان

 را چسبیدم و الجرعه سر کشیدم. همین که لیوان را پایین

 آوردم

 :اِبی گفت

- سط راهامین می گفت از دیروز که رفته برنگشته. پس یا و  



 َسقَط

 .شده یا گرفتنش

 و آهسته خندید. حیرت زده نگاهش کردم. قلبم به تپش

 .درآمد

 ممکن بود امین برای اینکه زمان بیشتری بخرد چنین دروغی

 به

 .اِبی گفته باشد؟ بله... ممکن بود. نباید بد به دلم راه می دادم

 حتما قضیه همین بود. کیارش سعی می کرد شخصا با اِبی در

اس قرار نگیرد. حتما دلیل خوبی برای این کار داشت. اِبیتم  

 :چشمکی زد و گفت
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 برای ما که خبر خوبیه... مگه نه؟ معنیش اینه که به زودی-

 الناز

 .رو پیدا می کنن و تو هم می تونی بری دنبال کار و زندگیت

 من را به سمت اتاق هدایت کرد. با

ده گفتخن : 

 همچین بدم نمی شه. یه چند کیلو وزن کم می کنی و از-

 اینجا

 .که اومدی بیرون می تونی یه دوست بهتر پیدا کنی

 :با عصبانیت گفتم

 یکی مثل تو؟-



 با صدای بلند خندید. و در را باری دیگر

 رویم بست. با عصبانیت چرخیدم و مشتی به در بسته زدم. به

اق تاریک شدم. پایم یک بار سرعت مشغول قدم زدن در ات

 دیگر

 تیر کشید. مجبور شدم به دیوار سرد تکیه بدهم. سرم را بین

 دست هایم گرفتم. چه اتفاقی برای کیارش افتاده بود؟ حرف
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هایش را در مورد الناز باور نکرده بودند؟ دستگیرش کردند؟ 

 یا

ود؟تمامش جزوی از نقشه اش ب  

 احساس می کردم اگر گرسنگی، تشنگی و سرما امانم بدهد

 استرس این ماجرا حتما جانم را می گیرد. بیشتر از اینکه به

خودم فکر کنم نگران جان راحیل و وضعیت کیارش بودم. 

 قرار

نبود یک روز تمام ناپدید شود... قرار بود به دیدنم بیاید... با 

 هم

اتفاق بدی افتاد که کارش یکاز نقشه هایمان بگوییم. حتما   

 روز

 .تمام طول کشیده بود

 یاد شب ولنتاینی که با هم گذراندیم در ذهنم زنده شد..... که

 می گفت دوستم دارد... که دوست



 . ...دارد خانواده ام را ببیند... برای دیدن شان بیاید شمال و

 .ُسر خوردم و روی زمین نشستم. پاهایم را در آغوش کشیدم

یز از هم پاشیده بود. به چشم بهم زدنی کیارش راهمه چ ... 

 راحیل
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 را از دست داده بودم. به دام افتاده و دستم از همه جا کوتاه

 شده

 بود. باری دیگر شده بودم همان دخترک هجده ساله که می

 دانستم ماجرایی شوم و نحس در جریان است، اما دستم به

اییج  

 ...بند نبود. بهم ریختن اوضاع همیشه برایم قابل تحمل بود

باالخره سردرمی آوردم چطور اوضاع را تحت کنترل 

 بگیرم، اما

 بدترین کابوس زندگی ام همین بود... که هیچ کاری از دستم

 .برنیاید و همه چیز به سرعت در اطرافم ویران شود

****** 

ده بود و این بار میاِبی که روی تماس امین حساب باز کر  

 دانست

که قطعا امین تماس را ردیابی می کند من را باری دیگر 

 سوار

 بر



ماشین کرد و از شهر خارج شدیم. اِبی رانندگی می کرد و 

 برای
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اینکه مزاحمش نشوم چشم ها و دستم هایم را بسته بود. بعد 

 از

ردم صدای الستیک را نه رویگذشت مدتی طوالنی حس ک  

 .آسفالت، بلکه زمین خاکی می شنوم

ماشین را متوقف کرد و وقتی شالم را که روی چشم هایم 

 بسته

بود باز کرد یک بار دیگر حس کردم چیزی نمانده که نور 

 کورم

کند. یک ظهر زمستانی لعنتی بود و خورشید وسط آسمانی 

 بی

دیگر... با زباله ابر و آبی می درخشید. یک زمین خاکی 

 های

 رها

 شده در جای جایش... تپه های خاکی بلند و کالغ هایی که

 .صدای نحس شان در زمین پیچیده بود

 اِبی یک بار دیگر آن گوشی موبایل با اسکرین شکسته و قاب

 صورتی را در دست داشت. حاضر بودم قسم بخورم که آن

 گوشی



چکی به دزدی ست. می دانستم دزدی برای او خالف کو

 حساب
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 می آید. خالف بزرگش چی بود؟ تا به حال همان طور که

 تهدید

کرده بود گوش کسی را بریده و برای کسی فرستاده بود؟ تا 

 به

 حال آدم کشته بود؟

 ظاهرا امین تسلیم خواسته ی اِبی شد. طولی نکشید که گوشی

گو گذاشت. ضربان قلبم باال زنگ خورد و آن را روی بلند

 رفته

 :بود. صدای آشنای حسام را شنیدم

 اِبی... پسره ی احمق! خودتی؟-

 :اِبی با صدای بلند زیر خنده زد. حسام از خشم منفجر شد

 دعا کن دستم بهت نرسه! تیکه تیکه ات می کنم و بعد هر-

 تیکه

ات رو پرت می کنم یه ور کشور! فکر کردی اون دختر بی 

 کس

کاره؟و   

 .کس و کارش بازداشته یا ُمرده؟ گوشیش رو جواب نمی ده-

 پشت تو قایم شده؟
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 :و مهلت جواب دادن به حسام نداد

 تمومش کن پیرمرد! تو که خیلی وقته بازنشسته ای و زورت-

هم به من نمی رسه. وقت تلف نکن که زمان بخری و 

 لوکیشن

یی کنی. فایده ای نداره. اینجا دختره رو نگه نمیمنو شناسا  

 .دارم

 .گوشی رو بده به خواهرم

 :حسام صدایش را باال برد

اول بذار صدای شراره رو بشنوم. باور کن اگه یه مو از -

 سرش

 کم

 شده باشه من میدونم و تو و خواهرت

 اِبی بی توجه به تهدیدهای حسام خنده کنان گوشی را به

 سمتم

اینکه پای تلفن چه چیزی به کیارش بگویم فکر گرفت. به  

 کرده

بودم... برای حرف زدن با امین مهلتی پیدا نکردم، اما حاال 

 نمی
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 دانستم چه حرفی را باید تحویل حسام بدهم. اِبی که احتماال



مکث طوالنی ام را به حساب زرنگ بازی گذاشته بود داد 

 :زد

- اال دیگه! تا شب وقت نداریم کهی ! 

نگاه سردم را به اِبی دوختم و با صدایی که دعا می کردم 

 محکم

 :و جدی به نظر برسد، نه ضعیف و از ته چاه درآمده گفتم

 حسام! کاری که بهتون گفته شده رو بکنین... نذارین با این-

 . ...کارها

رد. صورت اِبی توی هم رفت. بالفاصله گوشی را ازم دور ک

 با

 :تعجب پرسید

 چی می گی؟ منظورت چی بود؟-

 بی هیچ حرفی زل زدم بهش. اِبی که از چهره ام هیچ چیز

 نخوانده

 :بود گفت

 یه جور عجیب و غریبی هستی دختر. تا حاال کسی بهت-

 گفته؟
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 :گوشی را به دهانش نزدیک کرد و گفت

- ناز رو بشنومحسام! بذار صدای ال . 

 و زیرلب شروع کرد به خط و نشان کشیدن. صدای حسام را



 می

 شنیدم که ظاهرا گوشی را از دهانش فاصله داده و خطاب به

 الناز

 :می گفت

 .دمار از روزگار تو و این برادر احمقت درمی یارم-

 دست هایم را که با طناب محکم به هم بسته شده بود باال

 .آوردم

تکیه دادم. با استرس نگاهم را به گوشی اِبیمشتم را به لبم   

 دوختم. احساس می کردم نباید تسلیم خواسته ی اِبی می

 .شدند... نباید گوشی را به الناز می دادند

اِبی از شدت هیجان سر جایش جا به جا شد. گوشی را از 

 روی

 :حالت بلندگو برداشت و آن را به گوشش فشرد
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 الناز! حرف بزن! سالمی؟ کجا نگهت می دارن؟-

 فکر نمی کنم الناز موفق شد جواب درستی بدهد. اِبی که از

 :شدت هیجان صدایش باال رفته بود گفت

هرجا باشی پیدات می کنم الناز! نگران نباش! از اون جا -

 آزادت

 می کنم. قوی باش! به من گوش می دی؟

طرف تر چند کالغ به جان  و سکوت برقرار شد. کمی آن



 بسته

ای پالستیکی افتاده بودند... نوک می زدند... بال می زدند... 

 از

 . ...باال حمله می کردند

 اما تماس قطع شده بود. من و ِابی با چشم های گشاده شده

 خیره به گوشی ماندیم. نمی دانم الناز بعد از این همه سال

 جوابی

ی که خودش باعث شد به زندانبه برادرش داد یا نه... برادر  

 برود

 و هیچ وقت برای دیدنش نرفت، اما چهره ی اِبی چیز دیگری

 . ...نشان می داد
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 حسابی سر حال به نظر می رسید. حتما صدای خواهرش را

 شنیده بود که با دمش گردو می شکست. گوشی موبایل را

 بیرون

کنان ماشین را روشن کرد. زیرلب ناسزایی انداخت و خنده 

 به

خودش و خواهرش دادم. لب هایم را با نفرت بهم فشردم. 

 نمی

 دانستم تا کی می توانم با دست های بسته، با لب هایی بهم

 دوخته آن جا بنشینم... کم کم نگرانی هایم جای خودش را به



 خشمی دیوانه کننده می داد... به زحمت سر جایم بند می

دم،ش  

خودم را کنترل می کردم که سر اِبی فریاد نزنم، وقت 

 رانندگی

طوری حواسش را پرت نکنم که تصادفی سخت کنیم و هر 

 دو

 نفرمان راهی بیمارستان شویم. کم مانده بود دیوانه شوم... از

 .خشم منفجر شوم و آتش بگیرم

 دست های بهم بسته شده ام را مشت کردم... نفسی عمیق

خودم نهیب زدم که آرام باش... پیدایت می کنندکشیدم و به  ... 

2594 

  رقصنده با تاریکی 

اما کی؟ امین؟ چه فکر احمقانه ای... او نه انگیزه و نه 

 عرضه ی

پیدا کردنم را داشت... امیدم را به کیارش بسته بودم و حاال 

 از

 او

گرخبری نبود... اگر این غیبتش بخشی از نقشه اش نبود، ا  

 واقعا

 !گیر افتاده بود چه؟ کارم تمام بود

****** 

اِبی آن قدر سرحال بود که برایم نان سنگک تازه با پنیر 



 .آورد

 به

 قدری عصبانی بودم که دلم می خواست بشقاب را توی

 صورتش

 بشکنم ولی می دانستم با ضعف کردن و از حال رفتن نمی

 توانم

اندازه ی کافی کاری از پیش ببرم. تا همان لحظه هم به  

 اوضاعم

خراب بود. اعتیادم به کافئین و مواد غذایی قندی تاثیرش را 

 بر
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بدنم گذاشته بود. مغزم کار نمی کرد... حتی از مرور 

 خاطرات،

دوره کردن نگرانی ها و تصور آزادی هم باز مانده بود. اِبی 

 اما

آرام و قرار نداشت. مرتب تماس چنان هیجان زده بود که 

 هایی

را که با گوشی موبایلش گرفته می شد رد می کرد... بی آن 

 که

حتی اخمی روی پیشانی بنشاند. در اتاق من را باز می 

 ...کرد



 می

 بست... در مورد کیارش سوال می پرسید و به انتظار جواب

 منی

 را که بعد از حرف زدن با حسام به کل خاموش مانده بودم

 زیر

 :نظر می گرفت

 چطوری آشنا شدین؟-

 کیارش هنوز هم تمرین می کنه؟-

 چی داشتی به حسام می گفتی؟ چی کار باید می کردن؟-

 نگران نیستی هیچ وقت ولت نکنم و دیگه نتونی کیارش رو-

 ببینی؟
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 جدی جدی دست کیارش هیچ وقت مثل روز اولش نشد؟-

- کار مهمی داره که گوشیش رو خاموش کرده؟ چه  

 عاقبت به این نتیجه رسید که خیال حرف زدن ندارم و در را

 رویم بست. صدای موبایلش را می شنیدم که هر چند دقیقه

 یک

بار زنگ می زد، اما اِبی تماس ها را رد می کرد. یک بار 

 دیگر

قچشم هایم به تاریکی عادت می کرد... در تاریکی طرح اتا  

 خالی



 را به وضوح می دیدم. خاطره ای گنگ در ذهنم جان می

 ...گرفت

انگار ذهنم تمام تالشش را به کار گرفته بود تا آن شب را 

 پیش

 چشمم به تصویر بکشد... شب مهمانی فرنوش که محمد با

 حرف

 هایش آشفته ام کرد. کیارش من را به اتاقی

یدمتاریک کشید. انگار صدایش را باری دیگر می شن : 
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 از تاریکی می ترسی؟-

 :زمزمه کرده بودم

 .نه... از تو می ترسم-

آدم ها از تاریکی نمی ترسن... می دونستی؟ از چیزهایی -

 می

 . ...ترسن که توی تاریکی نمی بینن، لمسش نمی کنن

که حاال در تاریکی تنها مانده بودم. ذهنم خسته تر از آن بود  

نقشه ی فرار بکشم، به راحیل فکر کنم... به اینکه چطور 

 نقشه

 یمان را در غیاب کیارش پیش ببرم. ذهنم فقط یک نقطه

 آرامش

 می شناخت که پیدایش نمی کرد. صدایش را در ذهنم می



 ...ساخت

آرام آرام به خواب رفتم... در خواب باری دیگر به راهروی 

 خانه

صدایش پا به اتاقی تاریک ی فرنوش برگشتم. به دنبال 

 گذاشتم

 . ... ...و حاال... صدایش را می شنیدم
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 صدای زنگ آیفون بلند شد. گردن خم شده ام به سرعت باال

 آمد

و تقی صدا کرد. پشت گردنم تیر کشید. صورتم توی هم رفت 

 و

 .دستم را به پشت گردنم بند کردم

کردم. صدای لعنت فرستادن اِبی را می شنیدم،  گوشم را تیز

 اما

به نظر می رسید قصد نداشت در را باز کند. با امیدواری 

 فکر

 کردم یعنی کسی من را پیدا کرده؟ گوشی موبایل اِبی دوباره

 زنگ می زد. دستم را به دیوار گرفتم و به زحمت روی پای

 خشک

خوشحالی شده و دردناکم ایستادم. به سمت در رفتم و با  

 گوشم



 .را به آن چسباندم. یک بار دیگر صدای آیفون به گوش رسید

 !حتم داشتم کسی پیدایش کرده بود که نباید

 به نظر می رسید عاقبت تسلیم شد. صدای جرینگ جرینگ

 دسته کلیدی را شنیدم و به دنبالش صدای باز شدن قفل در
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بالفاصله صدایی آشنا به گوشم رسیدورودی خانه.  : 

 !خدا شاهده کم مونده بود زنگ بزنم به پلیس-

 با ناباوری خودم را عقب کشیدم. با چشم های گشاده شده به

 در

 بسته ی اتاق زل زدم. فرنوش آن جا چی کار می کرد

 هیجان کار خودش را کرد! باالخره ذهنم بیدار شد و به کار

 .افتاد

اِبی با هم همدست باشند؟ شاید فرنوش ممکن بود فرنوش و  

 برایم در دانشگاه فیلم بازی کرده بود. شاید با فهمیدن حقیقت

 در مورد فرنام با من متحد نشده بود، بلکه با اِبی نقشه ای

 کشیده

 .بود. حاال من بودم که لعنت می فرستادم

 دوباره گوشم را به در اتاق چسباندم. صدای قلب به هیجان

 آمده

ا هم در پس زمینه ی حرف هایشان می شنیدم. اِبی کهام ر  
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 شروع به حرف زدن کرد حدس زدم یک بار دیگر با همان

 :سرزندگی آزاردهنده اش به جنب و جوش درآمده

 عزیزم! من که بهت گفتم ماشین رو قرض می گیرم. چرا-

 نگران

 شدی آخه؟

ا کرده بودم تا به جزئیات توجه کنم،اخمی کردم. تالشم ر  

مشخصات فضای داخل ماشین را به خاطر بسپارم... یک 

 ماشین

 شاسی بلند بود. داخل ماشین لوازم شخصی، بوگیر یا چیزی

 مثل

قفل فرمان به چشم نمی خورد، اما حاال که بهش فکر می 

 کردم

به نظر می رسید همان ماشین فرنوش بود که یک بار پیش 

 از

سوارش شده بودم. فرنوش صدایش را باال برداین  : 

اصال معلومه داری چی کار می کنی؟ من گفتم ماشین رو -

 هر

وقت خواستی بردار. نگفتم بپیچون، ببر و دیگه پس نیار! 

 داری

از اخالق خوبم سوء استفاده می کنی اِبی! ببین! من خر 

 .نیستم
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چه غلطی می کنی. می دونم که پول می گیری تامی دونم تو   

 شر به پا کنی. با ماشین من کجا رفتی؟ چی کار کردی؟

 :اِبی خنده کنان گفت

 چی می گی عزیزم؟ این حرف ها چیه؟ خجالت بکش! شاید-

 می

 . ...خواستم سورپرایزت کنم و

 :فرنوش وسط حرفش پرید و با عصبانیت فریاد زد

- نگ با این کارت سورپرایز شدمخیلی خوب موفق شدی! قش ! 

 :اِبی با خونسردی گفت

 .حق داری. اشتباه کردم. باید بهت می گفتم-

 لحنش چندان پشیمان به نظر نمی رسید. با خودم فکر کردم

 باید چی کار کنم؟ باید واکنشی نشان بدهم؟ توجه فرنوش را

 جلب کنم؟ هنوز تصمیم نگرفته بودم تا چه حد می توانم بهش

د کنم. ممکن بود این دعوا ساختگی باشد؟ قطعا اِبی میاعتما  
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 دانست که می توانم حرف هایشان را بشنوم. خنده در صدای

 اِبی

 :موج می زد

 اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ یادم نمی یاد با هم اینجا اومده-

 !باشیم



می زدم که فرنوشصدای تلق و تلوقی به گوشم رسید. حدس   

 کیف دستی اش را روی میز رها کرده باشد. با لحنی آزرده

 :گفت

 !از صاحب خونه گرفتم-

 پایم تیر می کشید. این سرمازدگی دیگر چه مصیبتی بود؟

 روی

 زانوهایم خم شدم. دستم را به پای دردناکم بند کردم، اما

 گوشم

 :به حرف هایشان بود. اِبی دیگر نمی خندید

- مطمئنی؟ دوست های من دهنشون قرصهدوستم؟  ! 
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من این طرف دیوار پوزخند می زدم. فرنوش با لحنی معنی 

 دار

 :گفت

 آره ولی خب کی یه دختر خوشگل که نگران دوستش-

 شده و شک کرده رو تا

 این حد جدی می گیره؟

ویخنده ام گرفت. فرنوش خیلی خوب از تاثیری که ر  

 اطرافیانش

 می گذاشت آگاه بود. می دانست کسی او را با آن اندام ریزه

 میزه



 و قیافه جدی نمی گیرد و از این مسئله به خوبی

 استفاده می کرد. به خاطر آوردم که چه قدر راحیل بابت این

قضیه حرص می خورد... از اینکه پسرها در دانشگاه دور 

 فرنوش

ردند و منتظر یک اشارهرا می گرفتند، خوش خدمتی می ک  

 اش

 بودند متنفر بود. خنده روی لبم خشک شد. به خاطر آوردم که
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راحیل دیگر آن جا نبود... من یک گوشه ی شهر و او در 

 جایی

 .دیگر حبس شده بودیم

 :اِبی با عصبانیت گفت

- سابش میچه غلطا! اون پسره ی دخترندیده رو که من به ح  

 رسم... ولی واقعا دلیلی نداشت تو به من شک کنی. می

 خواستم

 . ...چند روز برای خودم

 :اما فرنوش وسط حرفش پرید و با لحنی تند گفت

 .کی به تو شک می کنه؟ من به خاطر ماشینم اومدم-

با خودم فکر کردم در یک روز عادی با شنیدن این مکالمه 

 می

اما در آن لحظه باید تصمیم میتوانستم حسابی تفریح کنم،   



گرفتم چه کنم؟ به کِل این ماجرا برچسب غیرواقعی بودن 

 بزنم

و ساکت بمانم یا دل به دریا بزنم و اعالم حضور کنم؟ در 

 همین

 :موقع اِبی گفت

 خیلی خب... خیلی خب! بذار از اینجا بزنیم بیرون. بریم یه-
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خوریم و در موردش حرف بزنیمچیزی ب . 

 :این پا و آن پا می کردم. زیرلب به خودم نهیب می زدم

 !فکر کن! فکر کن-

 ممکن بود هنوز از نقشه اش برای فرنوش نگفته باشد؟ اگر

 فرنوش

 می فهمید چه واکنشی نشان می داد؟ مخالف سرسخت کیارش

ارد؟ بود، اما باید باور می کردم که از من کینه ای به دل ند

 از

 منی که با کسی دوست شدم که از بچگی می پرستید؟

 :ظاهرا فرنوش هنوز بی خیال نشده بود

 اصال برای چی اومدی اینجا؟ دوستت هم انگار نمی دونست-

 .کلید اینجا رو برای چی می خواستی

 :اِبی اما مهلت نداد و گفت

 .بیا بریم عزیزم! اینجا به هم ریخته ست. معذب می شم-



ده بود آخرین فرصت از دستم برود. به نظر می رسیدکم مان  

 می
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 خواهد فرنوش را دست به سر کند. ممکن بود مکالمه ای که

شنیدم ساختگی باشد، اما در این صورت سکوت کردنم، 

 واکنش

 نشان ندادنم چه فرقی در وضعیتم ایجاد می کرد؟ نتوانستم

ل را پیدا کنم. پس یک دفعه تصمیمم را گرفتمجواب این سوا . 

 .با مشت و لگد به در کوبیدم و فریادی زدم

 :بالفاصله صدای وحشت زده ی فرنوش را شنیدم

 یا خوِد خدا! چه خبره؟ اِبی؟-

 :اسمش را فریاد زدم

 !فرنوش! فرنوش در رو باز کن-

 :ناباوری در صدایش موج می زد

 شراره؟ تویی؟-

دم هایش را که به در نزدیک می شد شنیدمصدای تلق تلق ق . 

 .صدای چرخیدن کلید در قفل را شنیدم و نور به اتاق تابید

 چشم
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 .هایم را بستم و دستم را ناخودآگاه جلوی صورتم گرفتم

 فرنوش



 :با لحنی خشمگین گفت

 تو با ماشین من آدم ربایی کردی؟-

یم را راحت تر باز کردم. فرنوش که با آن این بار چشم ها

 بوت

 پاشنه بلند مشکی قد بلندتر از همیشه به نظر می رسید، دست

 به کمر ایستاد و نفسش را با خشم فوت کرد. اِبی آهسته به ما

 :نزدیک شد. با لحنی شیطنت آمیز بهم گفت

 گفتم اگه دختر خوبی نباشی چی می شه؟-

سنجم و ببینم فرنوش با اِبی چندفقط برای این که موقعیت را ب  

 :چند است گلویم را صاف کردم و آهسته گفتم

 .یادم نمی یاد... یه چیزی در مورد اذیت و آزار-

 .گفتی

 چشم های اِبی چهار تا شد. فرنوش هینی گفت و دستش را

جلوی دهانش گذاشت. صورت اِبی کمی قرمز شد و زیر 

 چشمی
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 :نگاهی به فرنوش کرد. فرنوش گفت

 زده به سرت؟-

 :اِبی رو به من کرد و با خشم غرید

 من اینو گفتم؟-

 اما دیگر برایم مهم نبود. کمی تا حدودی دستم آمده بود ماجرا



 از چه قرار است. به نظر نمی رسید فرنوش و اِبی همدست

 .باشند

هایی کهحاال متوجه می شدم که فرنوش تا چه حد پای حرف   

 در دانشگاه بهم زد می ایستد. اگر در این وضعیت فکری به

 حالم

می کرد صداقتش را نشان می داد، اگر دورم می زد نشان 

 می

 داد که ماری خوش خط و خال است و اگر بی تفاوت می ماند

 برایم تبدیل به همان دختر خودمحور و از دماغ فیل افتاده ای

ی ام می شناختممی شد که به عنوان هم دانشگاه . 
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 اِبی انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید برایم تکان داد و

 :گفت

وقتی برگردم برای این حرف به حسابت می رسم. مثل -

 اینکه

 !تنت می خاره

 دستی به سر دردناکم کشیدم. شقیقه هایم می کوبید... ترکیب

و استرس کار خودش را کرده وحشتناک سرما، گرسنگی 

 .بود

 کم

مانده بود از پا درم بیاورد. با این وجود سعی کردم لحنم 



 محکم

 :باشد

باید ازم تشکر هم بکنی که کارت رو راحت کردم! فکر -

 کردی

 نمی فهمید با ماشینش چی کار کردی؟ چند تا از خونه ها توی

از  کوچه مون دوربین مداربسته دارن. باالخره از توی یکی

 فیلم

 ها مشخص می شد روز روشن، وسط کوچه چی کار کردین،

 سوار

 .کدوم ماشینم کردین
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این حرف را از خودم درآورده بودم. اگر هم خانه ای در 

 کوچه

 یمان دوربین مداربسته داشت من در جریانش نبودم، اما نقشه

چشمی نگاهی به فرنوش ام گرفت. اِبی یک بار دیگر زیر

 .کرد

 :فرنوش دست به سینه ایستاد و با لحنی آمرانه پرسید

 ماجرا چیه؟-

 :اِبی رو به فرنوش گفت

 !تو خودت رو قاتی این ماجرا نکن عزیزم-

 :فرنوش با عصبانیت گفت



 با من مثل بچه ها رفتار نکن! پرسیدم ماجرا چیه؟-

و با جدیتاِبی نفسش را با صدا فوت کرد. لحنش عوض شد   

 :گفت

 می خوام خواهرم رو پیدا کنم. کیارش می دونه خواهرم-

 کجاست. بهش دسترسی داره. از طرفی ظاهرا شراره براش

 خیلی

 .عزیزه. پس الناز در عوض شراره
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 فرنوش نوک زبانش را به لب هایش کشید. مکثی کرد. انگار

نسبت به این قضیه چه واکنشی نشانداشت تصمیم می گرفت   

 :دهد. عاقبت صورتش را توی هم کشید و گفت

 برای این کار از ماشین من و خونه ی دوستت مایه گذاشتی؟-

 گند زدی! کیارش تا شب نشده پیدات می کنه و به حسابت

 می

 .رسه

 .سری به نشانه ی تاسف تکان داد و از ما فاصله گرفت

- انی بودی خیلی چیزها عوض توی این چند سالی که زند

 .شده

 این کاری که کردی به درد اون سال های قبل زندانت می

 خورد

 نه االن! ولش کن بره! شاید دل کیارش به رحم بیاد و از سر



 .خریتی که کردی بگذره

 اِبی با چشم های تنگ شده نگاهش کرد. آن حالت سرزنده و
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وجودش پر کشید و با نوعی بدبینی فرنوش را زیر شاداب از  

 نظر

 .گرفت

 آهی کشیدم. دیگر تحمل این وضعیت را نداشتم. پاهایم ضعف

می رفت. احساس می کردم چیزی نمانده که سرم منفجر 

 .شود

تکیه ام را به چهارچوب در دادم. فرنوش گوشی موبایلش را 

 از

 :جیب پالتوش بیرون کشید و با اخم و تخم گفت

 بذار به کیارش زنگ بزنم و مسالمت آمیز همه اش رو حل-

 .کنیم

 به چشم بهم زدنی اِبی شد آن مردی که پیش از آن هیچکدام

 ندیده بودیم. با گام های بلند به سمت فرنوش رفت. گوشی

 :موبایل را با خشونت از دستش گرفت و فریاد زد

- ه چی می گی؟ دنبال بهونه ای زنگ بزنی به اون پسره ک

 ولت

 کرد و رفت؟ می خوای خودی نشون بدی؟

فرنوش با تعجب نگاهش کرد. چنان از رفتار اِبی شوکه شد 



 که
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 ..حتی نتوانست واکنش نشان بدهد

انگشت اشاره اش را که تنها یک سانتی متر با صورت 

 فرنوش

 :فاصله داشت به نشانه ی تهدید تکان داد و گفت

داری حوصله ام رو سر می بری دختر کوچولو! پاتو از -

 گلیمت

 درازتر کنی پرتت می کنم توی اون اتاق تا با شراره منتظر

 کیارش

 .بشین که آزاد بشه و بیاد نجات تون بده

 فرنوش بهت زده خودش را عقب کشید. نفسی عمیق کشید و

باسعی کرد نشان بدهد که از تهدیدهای اِبی اصال نترسیده.   

 :جدیت گفت

 .گوشیم رو پس بده! تویی که داری روت رو زیاد می کنی-

 تکیه ام را از چهارچوب در برداشتم. به اندازه ی کافی دیده

 ...بودم

به نظر می رسید می توانم روی کمک فرنوش حساب کنم... 

 اگر
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ادم... در هرهم تمامش بازی بود که چیزی از دست نمی د  



 صورت

آن جا زندانی بودم. اِبی هوش و ذکاوت فرنام را در طرح 

 نقشه

 نداشت و احتمالش زیاد بود که اگر فرصت کافی به امین و

 حسام

 . ...بدهم بتوانند پیدایم کند... همانطور که فرنوش پیدایم کرد

 می دانستم اِبی تحمل شنیدن چه چیزی را ندارد... همان شب

یده بودم. نقطه ضعفش را نشانه رفتممهمانی فهم : 

 کل این قضیه یه نقشه ی ضعیف و احمقانه برای نجات دادن-

 .کسیه که حتی نمی خواد تو رو ببینه. ریسک بزرگی کردی

 آخه

 یه کم عقلت رو به کار بگیر! خواهرت فقط داره ازت سوء

 استفاده

 می کنه تا از جانب خودش مطمئن شه. اون اصال نمی خواد

ت نحست رو بعد کاری که با هارتمن کردی ببینه. تو ریخ

 کمر
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مردی رو شکوندی که بهش عالقه داشت... باهاش رفت و 

 آمد

داشت. نابودش کردی. اگه خواهرت دل خوشی از آدم وحشی 

 و



 !نفهمی مثل تو داشت می اومد زندان مالقاتت

نگاه جدی اش را بهم دوخت. دراِبی کمرش را راست کرد و   

 نگاهش تهدیدی خاموش می دیدم... که اگر یک کلمه ی دیگر

حرف بزنم جوابم را نه با کلمه، بلکه با زور بازو می دهد. 

 پس

 :مسیر حرفم را عوض کردم

 ...مشکلی نداشتم که برای ادب شدن آدمی مثل تو صبر کنم-

 تا

رن اما اینآدم های کیارش برسن و حقت رو کف دستت بذا  

کارت جون دوستم رو توی خطر انداخته. دوستم رو آدمایی 

 که

 .براشون کار می کنی دو شب قبل دزدیدن

 :صورت فرنوش توی هم رفت. با ناباوری گفت

 چی؟ کی؟ راحیل؟-

توجهی بهش نشان ندادم. حتی پلک نزدم و نگاه از اِبی 

 .نگرفتم

2616 

  رقصنده با تاریکی 

ت گفتمبا نفر : 

 با من در ارتباط بودن... که از کیارش اطالعات بدزدم و در-

 ازای

 سالمت دوستم بهشون بدم. وقتی منو گرفتی ارتباطم باهاشون



 قطع شد. اگه بالیی سر دوستم بیاد تا آخر دنیا دنبالت می

 ...یام

 با پول، اطالعات، یا هر کوفتی که شده هرچی آدم می تونم

 جمع

مت توی همون رینگی که به خاطر کارتمی کنم... می کش  

 تعطیل شده... می دم کمرت رو همون طور بشکنن که کمر

 !هارتمن رو شکوندی

 فرنوش با دهان باز نگاهم کرد. وحشت زده به سمت اِبی

 چرخید

 :و گفت

 در مورد کی حرف می زنه؟ هم خونه اش؟ یکی رو دو شب-
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یدین و یکی دیگه رو امروز؟پیش دزد  

اما اِبی نتوانست خودش را کنترل کند. یک دفعه گوشی 

 موبایل

فرنوش را محکم به سمتش پرت کرد... طوری که محکم 

 توی

 دستش خورد و صدای فریادش را بلند کرد. با گام هایی بلند

 خودش را به من رساند. . صورتش را جلو کشید و فریاد

 :زد

- هستی که منو تهدید می کنی؟ تو اینجافکر کردی چه خری   



 زندانی منی... از این لحظه به بعد بهت هیچ تضمینی نمی دم

 که

 . ...سالم از اینجا

 در همین موقع چشمم به فرنوش افتاد که پشت سر اِبی

 ایستاده

 و با وحشت نگاه مان می کرد. با حرکت سر اشاره کردم که

 !برود
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 منظورم را فهمید و یک دفعه به سمت در شلیک شد. صدای

 باز

 شدن در که بلند شد اِبی خودش را عقب کشید. چنان به عقب

 پرتم کرد که روی زمین به داخل اتاقی که در آن زندانی بودم

 .ُسر خوردم

 وسط اتاق متوقف شدم. درد وحشتناکی در کمرم پیچید، اما

 وقت

دم که اِبی به سرعت به سمت در باز خانهآه و ناله نداشتم. دی  

 دوید. با بیشترین سرعتی که در توانم بود خودم را از روی

 زمین

 جمع و جور کردم. با دست هایم فشاری به زمین سرد وارد

 کردم

 و روی پاهایم ایستادم. دستم را به کمر دردناکم گرفتم و وارد



ی گیردهال شدم. می دانستم به چشم بهم زدنی فرنوش را م . 

 وقت زیادی نداشتم. با دست هایی که از استرس به شدت می
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 لرزید کوله پشتی ام را از پشت کاناپه بیرون کشیدم. لباس

 هایی

را که برای بردن به خانه ی کیارش برداشته بودم بیرون 

 .ریختم

کیف  شوکر پرتابی را که کیارش بهم سپرده بود از ته

 .برداشتم

 ضامنش را آزاد کردم و در همین موقع صدای داد و فریاد

 فرنوش

 را شنیدم. نفسی عمیق کشیدم. به خودم نهیب زدم که به

 خودت

 !مسلط باش! گوش به زنگ باش! آماده

 شوکر را کنار بدنم پنهان کردم. از شدت هیجان نفس نفس می

رفت. دستم زدم و قفسه ی سینه ام به شدت باال و پایین می  

 .چنان می لرزید که بعید می دانستم بتوانم نشانه گیری کنم

 در

 همین موقع اِبی تنه ای به در زد. در به شدت باز شد و با

 صدایی

 بلند به دیوار پشتش برخورد کرد. با صدایی
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 :بلند ناسزا می داد

- ارن! بهت می گمولم کن احمق! می دم پدرت رو دربی  

 !ولم کن

در همین گیر و دار نگاه اِبی به من افتاد. مثل دیوانه ها 

 .خندید

انگار کار هر روزش باشد که کسی را این طور به دام 

 بیندازد و

 به

 سمت زندان بکشد. در همان وضعیت که فرنوش را به سمت

 اتاق

 :تاریک و سرد می کشید گفت

- ت بی خودی فرار خوبه عقلت می رسه که با این وزن

 ...نکنی

 دو

 !سوت می گرفتمت

 نفسی عمیق و صدادار کشیدم. از کاناپه فاصله گرفتم و وقتی

 :حرف زدم صدایم صاف بود... بی هیچ لرزشی

در نرفتم... چون با این وزنم کار دیگه ای از دستم برمی -

 !اومد
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را نشانه گرفتم. دیدم که یک لحظه دستم را باال آوردم و اِبی  

 سر

 جایش خشک شد. چشم هایش از حیرت گشاد شد و... شلیک

 !کردم

 یک بار دیگر آن جریان آشنا را دیدم که به سمت اِبی پرتاب

 .شد

 .اِبی با صدای گرومپی روی زمین افتاد و به خودش پیچید

 فرنوش

 چهار دست و پا ازش فاصله گرفت و وحشت زده به حرکات

 غریب

 :بدن اِبی رو زمین زل زد. سرش فریاد زدم

 !معطل نکن! فرار کن-

بالفاصله از جا پرید و باری دیگر به سمت در شلیک شد. 

 کوله

 پشتی ام را روی شانه ام انداختم و به دنبالش دویدم. لحظه ی

آخر نگاه وحشت زده ام را از اِبی که روی زمین به خودش 

 می
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پیچید گرفتم. کلید را از روی در برداشتم و همان طور که 

 شبی

که مهدی پا به فرار گذاشت من و راحیل را در خانه حبس 



 کرد

 :در را از پشت روی اِبی قفل کردم. سر فرنوش داد زدم

برو... برو سمت ماشین! حالش جا بیاد در خونه رو می -

 شکنه و

 !دنبال مون می یاد

ماشین فرنوش که در کوچه پارک بود دویدیم. بهبه سمت   

 زحمت خودم را با آن وزن، ضعف شدید و کوله پشتی سنگین

 به

 سمت ماشین می کشاندم. نفسم باال نمی آمد و چشم هایم

 سیاهی می رفت. کمرم چنان تیر می کشید که احساس می

 .کردم هر لحظه ممکن است فلج شوم و روی زمین بیفتم

 فرنوش

احتی با آن پاشنه های بلند می دوید خودش را بهکه به ر  

 ماشین
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 رساند. دستش را روی دستگیره ی در گذاشت و یک دفعه

 فریاد

 :زد

 !سوئیچ-

در نیمه راه رسیدن به ماشین متوقف شدم. کوله پشتی ام 

 روی



رازمین افتاد. خم شدم و با دست هایم زانوهای لرزانم   

 .چسبیدم

 نفسم باال نمی آمد. قفسه ی سینه ام تیر می کشید... در همان

 حال هم می دانستم اشتباه وحشتناکی کرده ایم. یک سوئیچ

 که

دست اِبی بود و اگر سوئیچ دومی هم در کار بود حتما در 

 کیف

فرنوش که روی میز به امان خدا ول کرد قرار داشت. با 

 اشاره

 ی

ک تر بیاید. نفس نفس زنان گفتمدست ازش خواستم نزدی : 

گوش... کن! من... من نمی تونم پا به پات بیام. نمی دونم -

 چه
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 .قدر طول می کشه که اِبی سر پا شه و دنبالمون بیاد

 به زحمت کمرم را صاف کردم. دستم را به کمرم گرفتم و

 صورتم

حشت زده با دهانی نیمه بازاز درد توی هم رفت. فرنوش و  

 نگاهم

 :می کرد. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

برو! من معطلش می کنم... گرفتن من براش مهم تر از -



 گرفتن

توست... مجبور می شه اول منو ببره توی خونه. تو فرار 

 !کن

 وحشت زده دست هایش را در هوا تکان داد و با صدایی که

 جیغ

 :جیغی شده بود اعتراض کرد

- می شه ولت کنم... حاال که بهش حمله کردی... کیارشن ... 

 کیارش رو مگه گرفتن؟

 :بازویش را گرفتم و صدایم را باال بردم
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 برو... به امین یا حسام زنگ بزن! بهشون آدرس بده! باید-

 خیلی

جاسریع این کارو بکنی! قبل از اینکه فرصت کنه منو جا به   

 .کنه

 یک لحظه مکث کرد. با دست هایی مشت شده عقب عقب

 .رفت

هراسان نگاهم کرد. انگار آخرین باری باشد که در زندگی 

 اش

من را می دید... و بعد پلک زد. سرش را به نشانه ی 

 مخالفت

 :تکان داد و گفت



 نه! با هم می ریم! هنوز که خودشو نرسونده! تا جایی که-

 بتونیم

 .دور می شیم

 .و کوله پشتی ام را از روی زمین برداشت

 می دانستم بحث کردن به معنی تلف کردن وقت اندکی ست

 که

 داریم. پس پشت سرش قدم زنان رفتم... بدنم که در آن اتاق
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 خشک شده بود آرام آرام گرم شد... قدم هایم بلندتر شد... درد

عتم را بیشتر کردم. فرنوش بی هدف کمرم فروکش کرد. سر

 از

 این خیابان به سمت خیابان بعدی می رفت... از این کوچه به

کوچه ی بعدی. مرتب برمی گشت و پشت سرمان را نگاه 

 می

کرد. من که بارانی ام را در زندانم جا گذاشته بودم از سرما 

 می

 لرزیدم. پای راستم یک بار دیگر تیر می کشید. با این حال

ثمک  

 .نمی کردم... متوقف نمی شدم

عاقبت دستم را گرفت و من را رو به روی سوپرمارکتی 

 متوقف



کرد. دو پسر جوان که یکی دلستری در دست داشت و 

 دیگری

پاکتی سیگار از سوپرمارکت بیرون زدند. نگاهشان به من 

 افتاد

 که فقط با یک بافت، با

اده بودمموهایی آشفته و شوکری در دست کنار فرنوش ایست . 

 سرعت بیشتری به قدم هایشان دادند و در حالی که نگاه های

 .متعجبشان را به من دوخته بودند به سمت ماشین شان رفتند
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 من و فرنوش نفس راحتی کشیدیم. مطمئن شدیم که اینجا

 جای

نمی مناسبی ست. رهگذرها ما را می بینند و اِبی به راحتی  

 تواند

 .به سراغ مان بیاید

 :فرنوش به سرعت برنامه اسنپ را باز کرد و پرسید

 مقصد رو بزنم خونه ی کیارش؟-

 دلم زیر و رو شد. نقطه ی امن من خانه ی او نبود... خودش

 ...بود

 :با آن چشم های سیاه و درخشانش. آهسته گفتم

 .نمی دونم... کیارش... خونه نیست-

خواست چیزی بگوید، اما بعد دهانش را سرش را بلند کرد.  



 .بست

انگار به خاطر آورد من و او فقط هم دانشگاهی نیستیم... 

 بلکه

 به

 وسیله ی مردی به نام کیارش شمس هم به هم مربوطیم که
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 :احساسات متفاوتی نسبت بهش داریم. با لحنی دلجویانه گفت

- ای امن... جایی که دوباره پیدات نکنه. خونه باید بری یه ج

 ی

 کیارش امنه... مگه نه؟

 با حرکت سر تاییدش کردم. حق با او بود... خانه ی کیارش

 امنیت

 داشت، اما بی حضور صاحبش که هیچ خبری ازش نداشتم

 برایم

حکم جهنم را پیدا می کرد. باید برمی گشتم به آن خانه... 

 برای

ه آشپزخانه ای می رفتم که هنوز غرق برداشتن لیوانی آب ب

 گل

و بادکنک بود. باید تمامش را می دیدم، خاطراتمان را دوره 

 می

 .کردم و تاب می آوردم



فرنوش مقصد را انتخاب کرد و به انتظار ایستاد. من که 

 دیگر

 نای

 ایستادن نداشتم کمی از سوپرمارکت فاصله گرفتم. لبه ی

 جدول
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 نشستم. پلک هایم را روی هم گذاشتم و چند بار نفس عمیق

 کشیدم. کمی که حالم بهتر شد چشم هایم را باز کردم. نگاهم

 را به شوکر دادم که هنوز در دست می فشردم. با بی حالی

لبخندی زدم. باید اعتراف می کردم که بعد از کیبورِد لپ 

 تاپم،

د عالقه ام تبدیل شده بود. بارشوکر پرتابی به اسلحه ی مور  

 دوم

 .بود که جان من و یک نفر دیگر را نجات می داد

 :فرنوش دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت

 از جلوی چشم جمعش کن! همین االنم به خاطر لباست جلب-

 .توجه می کنی

 لبه ی شالم را روی دستم انداختم. فرنوش هم کنارم روی

 جدول

گوشی موبایلش دوختنشست و نگاهش را به  . 

 هوا کم کم تاریک می شد و سرما تمام تنم را کرخت کرده



 ...بود
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اما حاال آزاد بودم... رها... می توانستم به دنبال آدم هایی 

 بروم

 که تمام زندگی ام بودند و برایشان از جانم مایه بگذارم... می

ه یمان را تعیین کنم و این موضوعتوانستم مسیر درست نقش  

 بهم قوت قلب می داد... شعله ای را در دلم روشن نگه می

 داشت

 که سرمای غروب حریفش نمی شد. سال ها پیش فکر می

 کردم

 بدبختی داشتن مشکالتی بیشمار است، اما حاال می دانستم که

 در واقع بیچارگی نماینده تمام و کمال بدبختی ست... ببینی،

، درک کنی اما دستت به جایی بند نباشد... در سکوتبفهمی  

 تمامش را نظاره کنی و نتوانی برای حل کردن مشکالتت قدم

 برداری. حاال آزاد بودم... می توانستم کاری کنم و باید این

 فرصت

 را غنیمت می شمردم. این بار داستان ریحانه را تکرار نمی

 ...کردم
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 .این بار تا پای جان می جنگیدم

سرم را چرخاندم و قدرشناسانه به فرنوش نگاه کردم. نگاه 



 جدی

اش را در انتظار ماشین به کوچه دوخته بود. چهره اش 

 مصمم

به نظر می رسید. انگار او هم کار هر روزش باشد این 

 .اتفاقات

سنپ به خودمان که باری دیگر در خیابانی ناآشنا در انتظار ا

 لبه

 ی جدول نشسته بودیم نگاهی کردم. با خودم فکر کردم

 امتحانش را پس داد. می دانستم اگر تصمیمش را برای انجام

 کاری بگیرد کوتاه نمی آید. حاال می دانستم که می توانم بهش

 . ...اعتماد کنم و این شاید حتی از آزاد شدنم هم مهم تر بود

 :زمزمه کردم

 !فرنوش... ممنونم-

رش به سمتم چرخید. لبخندی کمرنگ روی لبش نشست وس  

 با

 :لحنی شوخ گفت

ما دخترها باید هوای همدیگه رو داشته باشیم دیگه... مگه -

 نه؟
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 این حرفش لبخندی تلخ روی لبم نشاند. یادم آمد روزی که

 می



را  خواست متقاعدم کند باهاش همکاری و گوشی کیارش

 هک

 کنم همین حرف را زده بود... در راهروی دانشکده... و من

 جوش

 آورده بودم... که دختری که حتی یک دوست صمیمی دختر

 نداشت، خودمحور بود و مشتی پسر احاطه اش کرده بودند

 چطور

این حرف را می زد... دختری که هیچ وقت پشت دختر 

 دیگری

هوای دخترهای دیگر درنیامده بود... و حاال می فهمیدم که 

 را

 . ...داشت... هوای من را

****** 

به لطف ارتباط فرنوش و کیارش، فرنوش شماره ی چند نفر 

 از

 دوستان کیارش را در گوشی اش داشت. لوکیشن خانه ی

 دوست
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 اِبی و مشخصات ماشین فرنوش را که آن نزدیکی پارک بود

 برای

فرستادیم تا پیش از آن که دیر شود اِبی را به دامبهزاد   



 .بیندازند

 در آن لحظه به دنبال تسویه حساب شخصی یا گرفتن انتقام

 نبودم. فقط نمی خواستم برای فرنام خبر ببرد و به گوشش

 برساند که فرنوش به من کمک کرده. نقشه ای داشتم که نمی

ِش بر آب شودخواستم به این سادگی و با مداخله ی اِبی نق . 

 فرنوش وارد خانه ی کیارش نشد. وقتی مطمئن شد به سالمت

 .رسیده ام مقصد دیگری برای خودش تعیین کرد و رفت

 در البی برج معطل شدم. البیمن من را می شناخت، با دیدن

لباس و ظاهرم شوکه شده بود اما آن روز دستوری مبنی بر 

 راه

جازه ی ورودم را نمی دادنم به خانه دریافت نکرده بود و ا

 .داد

 ظاهرا خانه ی کیارش جدا امن بود... آن قدری که حتی خودم

 !هم نمی توانستم واردش شوم
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 سر البیمن فریاد زدم که دستورش را دیروز داشته... چطور

ممکن است این دستور تا امروز اعتبارش را از دست داده 

 باشد؟

ن وجود بی هماهنگی های الزم حاضر نبود اجازه ی با ای

 ورودم

 را بدهد. روی یکی از مبل ها نشستم و کوله پشتی ام را پایین



پایم رها کردم. گوشی موبایلم پیش اِبی جا مانده بود و کاری 

 از

 دستم برنمی آمد. با انگشت هایم روی دسته های مبل ضرب

دوخته بودم. تماسگرفته و نگاه خصمانه ام را به البی من   

 هایش

 با کیارش راه به جایی نبرد. گوشی موبایلش همچنان خاموش

بود. با شماره ای اضطراری که کیارش برای چنین مواقعی 

 کنار

 گذاشته بود تماس گرفت. خوشبختانه آن شماره، شماره تماس

 .حسام بود. با فهمیدن این موضوع نفس راحتی کشیدم

برایم لیوانی چای آورد. لیوان راالبیمن به نشانه ی دلجویی   

 محکم با هر دو دستم گرفتم. با اینکه نیم ساعتی می شد که

 در
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 البی نشسته بودم هنوز سرمایی که در خانه ی اِبی و بعد در

 طول

 مدت فرار به تنم نشسته بود آزارم می داد. انگشت هایم کم کم

ئله ی فرار از دست اِبی حل شده و انگار گرم می شد... مس

 در

ذهنم جا باز شده بود... برای فکر کردن به کیارش و 

 ...راحیل



 . ...برای نگران شدن

 :جرعه ای از چای ام نوشیدم و از البیمن پرسیدم

 ...دیروز آقای شمس به خونه سر زدن؟ مثال... قبل از ظهر-

. 

و بعد گرفتار شد یامی خواستم بدانم موفق به دیدن پلیس شد   

 :قبل از آن، اما البیمن با شرمندگی نگاهم کرد و گفت

 متاسفم خانوم امانی! در این زمینه نمی تونم اطالعاتی به-

 کسی

 .بدم

 پوفی کردم. کم کم کاسه ی صبرم لبریز می شد... پس چرا

 حسام
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 سرنمی رسید؟

سرعت به خانه ی کیارش بیاید، اما فکر می کردم حسام به  

 رسیدنش دست کم دو ساعت طول کشید. عاقبت او را با آن

 سر

 .طاسی که زیر نور لوسترهای عظیم البی برق می زد دیدم

 حتی

 پالتوی کوتاه مشکی اش هم نمی توانست به او با آن صورت

 شکسته، گوشه ی چشم کج شده و ابروی نصفه حالتی رسمی

من در البی به سرعت به سمتم آمد. با دیدنشبدهد. با دیدن   



احساس کردم باری از روی شانه هایم برداشته شد... تا به 

 من

برسد، کنارم روی زمین زانو بزند نگاه ازش نگرفتم... انگار 

 که

 فرشته ی نجاتم را دیده باشم. دستش را با بی حوصلگی برای

ضیح میمتوقف کردن البیمن که تند تند برایش شرایط را تو  

داد باال آورد. با دیدن صورتم که احتماال رنگ پریده به نظر 

 می

 رسید و ظاهر آشفته ام لب هایش را بهم فشرد. پیش از آن که
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 :به حرف بیاید صدایم را پایین آوردم و گفتم

 گوش کن حسام! خیلی مهمه که اِبی رو پیدا کنی. قبل از-

هاینک  

 . ...فرنام دستش بهش

 :با حرکت سر متوقفم کرد و با خنده گفت

 فکر می کنی تا حاال کجا بودم؟-

 :با خوشحالی روی مبل جا به جا شدم و هیجان زده پرسیدم

 جدا؟ گرفتینش؟-

 :با حرکت سر تاییدم کرد

داشتیم روی قضیه کار می کردیم. فکر نکردی ولت کردیم -

 که



عنوان مخفی گاه احتمالی داشت رودختر؟ گزینه هایی که به   

 به

 سه جا محدود کرده بودیم که خودت دست به کار شدی و در

 رفتی. خود احمقش چیزی نمونده بود در بره ولی خب... بچه

 ها
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 .گرفتنش

 نفس راحتی کشیدم. میان این همه مشکل حداقل می توانستم

رای فرنام حرف نمی برد. برای محکممطمئن باشم که کسی ب  

 کاری و اینکه با خیال راحت بتوانم طرح نقشه ام را در ذهنم

 :کامل کنم گفتم

 گوشیش رو می خوام. باید مطمئن شم توی این گیر و دار با-

 کسی تماس نگرفته و گزارش نداده باشه. گوشی خودم دستش

 ...مونده و

 :با لحنی آرام و اطمینان بخش جواب گفت

یکی از بچه ها می ره وسایلت رو می یاره. االن می خوای -

 چی

 کار کنی؟ می خوای بری خونه ی کیارش یا با من می یای؟

 نگاهم را به سقف البی و لوستر مجللش دادم. اگر به خانه ی

 کیارش برمی گشتم، پا به آشپزخانه می گذاشتم و چشمم به

ای جای آن خانهتزئینات ولنتاین می افتاد دیوانه می شدم. ج  



 با
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 کیارش خاطره داشتم. لباس هایم را در آن کوله پشتی ریخته

 بودم تا مدت زمان بیشتری در آن خانه کنارش زندگی کنم و

 .حاال... حتی نمی دانستم کجاست... قلبم در سینه مچاله شد

 :با لحنی قاطع گفتم

- خونه رو تمیز کنه... من باهات میخدمتکارش رو بفرستین   

 .یام

حسام پالتویش را به من داد. کوله پشتی ام را برداشت و من 

 را

به سمت خروجی البی هدایت کرد. زیر آن پالتو یک تی 

 شرت

آستین کوتاه به تن داشت که برای هوای بیرون کامال 

 نامناسب

ربود. با این وجود به نظر نمی رسید سرما ذره ای بر او اث  

 گذاشته

 باشد. با خارج شدن از برج

هوای سرد به صورتم سیلی زد. چشم هایم را در برابر باد که 

 به

 چشم هایم تیغ می کشید باریک کردم. حسام اما آهسته می

 :خندید. گفت
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بذار اینو بهت بگم شراره... بار دومه که از شرایط هچل -

 هفتی

قسر در می ری مثل این . 

 و در ماشین را برایم باز کرد. ماشین را به راه انداخت و بی

 توجه

به صدای بوق ماشین که به نبستن کمربندش اعتراض می 

 کرد

 :حرفش را ادامه داد

 .خوشم اومد. دختر سرسختی هستی-

 :آهسته، انگار با خودش حرف بزند، گفت

 .یه همچین کسی به درد کیارش می خوره-

که حرفش را شنیده بودم پرسیدم اما من : 

 خودش کجاست؟-

نمی توانستم سرم را بلند کنم، به چشم هایش زل بزنم و 

 جواب

را بشنوم. انگار با دزدیدن نگاهم، خیره شدن به لبه ی 

 پالتویش

 که به تن داشتم می توانستم از مصیبت فرار کنم. دیگر لحنش

 :هیجان زده و تحسین آمیز به نظر نمی رسید
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 !هنوز مطمئن نیستیم-

 کم مانده بود چشم هایم از حدقه بیرون بزند. سرم بی اختیار

 باال

 :آمد و وحشت زده پرسیدم

 چی؟ یعنی هیچ ایده ای ندارین که کجاست؟-

 :حاال او بود که نگاهش را می دزدید

 .بعدش برات می گم-

و نگاه حیرانم را به خیابان  با خودم فکر کردم بعد از چی؟

 که

 به

خاطر دور دور و ماشین بازی پر سر و صدا و شلوغ شده 

 بود

 .دادم

ضربان قلبم باری دیگر باال رفته بود. مشت دست هایم تا 

 خارج

 .شدن از آن مسیر پرترافیک باز نشد

 متوجه شدم حسام از شهر خارج می شود. فکر می کردم به

 خانه
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 :اش برمی گردیم. با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم

 کجا می ریم؟-



وارد اتوبان شد و از چند ماشین سبقت گرفت. سرعت را 

 باالتر

 :برد. پوزخند شومی روی لب هایش نشسته بود

 .می ریم که به حساب اون پسره ی احمق برسیم-

رفت. بی هیچ پس برای دیدن اِبی می رفتیم. ضربان قلبم باال  

 حرفی نگاهم را به اتوبان و ماشین هایی که با سرعت از

 کنارشان

 رد می شدیم دوختم. لب هایم را بهم می فشردم تا به این

 ترتیب

 .بتوانم هیجاناتم را کنترل کنم

 در کمال تعجب متوجه شدم که از اتوبان خارج شد و به سمت

قی دیده یک راه فرعی رفت. در آن مسیر دیگر نه چراغ بر

 می

 شد و نه ماشینی. آسفالت خاک گرفته و گوشم از صدای

 برخورد
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 خرده های سنگ با گلگیر ماشین پر شده بود. دلم گواهی می

 . ...داد که حسام مسیری آشنا را انتخاب کرده

 با رسیدن به دروازه ای فلزی نفسی عمیق کشیدم. حدسم

 درست

به سمت یک مجتمع ساختمانی که نیمه کاره رها شده  بود.



 بود

 می رفتیم... جایی که مسابقات زیرزمینی برگزار می شد، اما

 این

 بار از مسیر متفاوتی وارد آن مجتمع شده بودیم نه آن راه

 فرعی

که فرنام انتخاب کرده بود. دروازه باز بود و حسام بی 

 معطلی

 وارد

تم و با تعجب گفتممجتمع شد. صاف سر جایم نشس : 

 اوردینش اینجا؟-

 :حسام نگاهی مشکوک بهم انداخت

 مگه اینجا رو می شناسی؟-
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 بالفاصله دهانم را بستم. قطعا کیارش برایش نگفته بود که من

 فرنام را راضی کرده بودم همراهم شود و به آن جا بیاید تا

 بفهمم

چه بالیی سر الناز بیاورد. اگر حسام می کیارش می خواهد  

 دانست که روزی این قدر به فرنام نزدیک بودم این طور ازم

خوشش نمی آمد و هوایم را نداشت. با حرکت سر جواب 

 منفی

 .دادم



 از کنار اسکله های نیم ساخته، زمین های گودبرداری شده و

 تپه

 های بلند گذشتیم. به نظرم رسید درست به سمت همان

 میدان

 نیمه ساخته ای می رفت که بار پیش به عنوان محل قرارشان

 با

 .الناز انتخاب کرده بودند

 با رسیدن به میدان چشمم به سه ماشین مشکی رنگ افتاد که

2645 

  رقصنده با تاریکی 

کنار هم پارک شده بودند. چراغ های روشن شان تنها منبع 

 نور

چند مرد درشت اندام و قد بلند آن محوطه به نظر می رسید.  

 رو

به روی ماشین ها ایستاده بودند. مردی دیگر پایین پایشان 

 زانو

 زده بود و از همان فاصله هم می توانستم تشخیص بدهم که

 .دست هایش بسته ست

 :با دهان باز به آن منظره نگاه کردم. حسام با خونسردی گفت

 توی ماشین می مونی یا با من می یای؟-

رت زده نگاه از آن منظره گرفتم و گفتمحی : 

 2.بستگی داره بخوای طرف رو چی کار کنی-



 خنده کنان از ماشین پیاده شد. علی رغم میل باطنی ام به

 دنبالش راه افتادم... تا شاید بتوانم جلوی خون و خونریزی را

 !بگیرم

 حسام بی هیچ عجله ای پیش می رفت... با گام هایی بلند، اما

ی رسیدن بهش باید به قدم هایم سرعت بیشتری میمن برا  
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 دادم. با آن تی شرت مشکی که در آن سرما به تن داشت فوق

العاده عجیب به نظر می رسید. رو به روی مردها متوقف 

 .شد

 صدا از کسی در نمی آمد و انگار مردها بی آن که پلک بزنند

کردند. تا به آن لحظه متوجه جذبه ای کهخیره نگاهش می   

 برای

دیگران داشت نشده بودم. حسام در ذهن من مثل برادر 

 بزرگ

 تر کیارش بود که سعی می کرد هوایش را داشته باشد. هیچ

 وقت

 او را در جایگاه واقعی اش ندیدم... در جایگاه کسی که مربیِ 

 قهرمان آن قفس هشت ضعلی بود... کسی که پیش چشم آن

مردها محترم بود و می دیدم که به تک تک دستوراتش با 

 تمام

 .وجود گوش می کنند



 پشت سر حسام ایستادم. دست هایم را در جیب پالتو فرو بردم

و با کنجکاوی مردی را که روی زمین زانو زده بود برانداز 

 .کردم

 اِبی با نزدیک شدن حسام سرش را بلند کرد. پشتش به چراغ
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های روشن ماشین ها بود و صورتش را واضح نمی دیدم، 

 اما به

نظر می رسید خون از بینی اش به سمت چانه اش سرازیر 

 شده

 .باشد

 با دیدن حسام با حالتی شیطنت آمیز خندید. حسام با صدایی

 :رسا و لحنی خشک و جدی گفت

 !اینجا رو که یادت می یاد؟-

ر می رسید آن حالت سرزنده اش مانع از درکاِبی که به نظ  

 :موقعیتش می شد خندید و گفت

 من حافظه ام بهتر از تو کار می کنه پیرمرد! چطوره دست-

 هام

رو باز کنی... بریم توی رینگ... ببینیم کی حریف کی می 

 شه؟

 روی زانوهایش کمی جا به جا شد. با حرکت سر اشاره ای به

تمردهای پشت سرش کرد و گف : 



 یه گله آدم ریختی روی سرم. فکر کردی هنر کردی این-

 طوری
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 گیرم انداختی؟

 :حسام صدایش را باال برد

 توهم تو هیچ وقت تموم نشد، مگه نه؟ زمان توی ذهنت توی-

 چند سال قبل متوقف شده... فکر کردی اینجا رینگه و اینم یه

که دو به دو و با دست خالی حریف هم مسابقه ی دیگه ست  

 شیم و مردم هم تشویقمون کنن؟ تموم شد! کی می خوای

 !بفهمی؟ یه قرنه که تموم شده

 :رو به مردی که پشت سر اِبی ایستاده بود گفت

 ...ببرینش همونجا... به همون نرده های دور رینگ ببندینش-

 .همون جایی که باعث شد این طوری شاخ شه

ه سمتم چرخید. با دست اشاره کرد نزدیک بیایمیک دفعه ب . 

 دست هایم را از جیب پالتو درآوردم و آهسته جلو رفتم. حسام

 :گفت

بگو چی کارت کرد؟ بگو که ده برابر بدترش رو سرش -

 !بیارم

 :اِبی نگاهی خشم آلودی نثار من و اعتراض کرد
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- ن کردی؟ من روی دختر مردم دستچه فکری در مورد م  



 بلند

 .نمی کنم

 :حسام به سمتش بُراق شد

 آره! دست که بلند نمی کنی... فقط می دزدی شون و توی-

 خونه

 !ی دوستت حبس شون می کنی

اِبی با حالتی ناراحت سر جایش جا به جا شد و با نگرانی 

 چشم

 به دهانم دوخت. می دانستم کافی ست لب تر کنم تا حسام به

 حسابش برسد و دلم را خنک کند، اما هنوز هم سر حرفم

 ...بودم

 نمی خواستم در آن لحظه ازش انتقام بگیرم. فقط باید سعی

 می

 :کردم نقشه ام را حفظ کنم. رو به حسام کردم و گفتم

 فقط مطمئن شین دهنش رو باز نمی کنه و جایی حرف نمی-
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 .زنه

ام انگار که دستور مهمی داده باشم رو به مردها گفتحس : 

 شنیدین خانوم چی گفت؟-

 و با سر به من اشاره کرد که کار تمام است. نفس راحتی

 .کشیدم



 :در همین موقع اِبی گفت

می دونی! فرق خواهر من با تو توی این بود که اون با -

 کسی

 مثل کیارش شمس دوست نبود که یه مشت نره غول در

تش باشنخدم . 

 :یکی از مردها از پشت سر اِبی به اعتراض گفت

 !حتما دلیلی براش هست-

 :دیگری آهسته تر گفت

 .این که حالیش نمی شه. این آشغال برای همونا کار می کنه-

 می دانستم هیچ کدام از آن ها دل خوشی از طیب نیا و فرنام

،نداشتند و برای همین با کیارش متحد شدند. برخالف کیارش  
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 اِبی پیش چشم آن ها قهرمان نبود... مزدوری بود که حاال به

 چنگ شان افتاده بود. حسام چنان صدایش را روی سرش

 :انداخت که کم مانده بود پرده ی گوشم پاره شود

تو و این خواهر احمق! در عوض یه نامزد عوضی تر از -

 خودش

رسته تا از پشت به کیارش چاقو بزنن... میداره که آدم می ف  

 فهمی اینا رو یا توی زندان اینم از مغزت کشیدن بیرون؟ از

 !پشت

 اما من خیره به اِبی نگاه کردم که زیرلب به حسام یا کیارش



 ناسزا

 :می داد. با جدیت گفتم

 من در مورد خواهرت بهت دروغ نگفتم. فقط توی جبهه ی-

شتی... زمان اشتباهی ریسک کردیاشتباهی بودی و خبر ندا . 

 .و نگاهی معنی دار بهش کردم. اِبی در سکوت نگاهم کرد

 حسام

 :به مردها اشاره ای زد و بلند گفت
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 !ببرینش-

 باری و به سمت ماشین

 هدایتم کرد. چنان سریع آن لحن دستوری و تهاجمی اش

 تبدیل

هسته شد که ابروهایم از شدت تعجب رویبه لحنی مالیم و آ  

 :پیشانی باال پرید

بریم سمت خونه! به اندازه ی کافی این دو روز عذاب -

 .کشیدی

 دیگه بسه! البته اونجا خواهر احمق اینم هست که بدجوری

 روی

 .اعصاب آدم پیاده روی می کنه

اما من دیگر به اِبی فکر نمی کردم... یا به خواهرش. در 

 ذهنم



ای را که در سر داشتم به دقت پیش می بردم. می نقشه  

 دانستم

 باید خیلی سریع کاری برای پیدا شدن راحیل کنم... باید

 بفهمم
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 چه بالیی سر کیارش آمده، اما دست خودم نبود. بی اختیار

 بخش

 های مختلف نقشه را در ذهنم کامل می کردم... اگر می

ستمتوان  

 این طرح را انجام دهم دیگر هیچ وقت الزم نبود از ترس این

 !اتفاقات به خودم بلرزم

****** 

 با ورود به خانه ی حسام نفس راحتی کشیدم. خانه در سکوت

 فرو رفته و نگهبانی که در غیاب حسام مراقب الناز بود روی

 مبل

 نشسته بود. حسام گفتگوی کوتاهی با نگهبان داشت. بدم نمی

مد به اتاق الناز بروم و در مورد نقشه یمان، کارهای آ

 برادرش و

 مکالمه تلفنی شان صحبت کنم، اما احساس می کردم چیزی

نمانده ضعف و بدن درد از پا درم بیاورد. پیش از آن که 

 خودم



 :حرفی از حال خرابم بزنم حسام گفت
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- ی برای خوردن بهت داده باشه،فکر نمی کنم پسره چیز  

 درست

 می گم؟

به سمت آشپزخانه رفت و در یخچال را باز کرد. روی یکی 

 از

 صندلی های اپن نشستم و دست هایم را به شقیقه های

 دردناکم

 بند کردم. به نظر می رسید به چند روز استراحت برای

 برگشتن

 به وضعیت جسمانی طبیعی ام احتیاج دارم. حسام ظرف یک

ارب  

مصرف در بسته ای را از یخچال بیرون کشید. در همین 

 موقع

 :نگهبان سرش را از روی گوشی موبایلش بلند کرد و گفت

 !فکر می کنم امین و بهزاد اومده باشن-

حسام ظرف را جلویم گذاشت و به سمت در رفت. با 

 عصبانیت

 :گفت
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- رهمی که نیست! توجه رو به خونه چرا اومدن اینجا؟ دو

 جلب

 !می کنن نفهم ها

مجبور شدم برای گرم کردن برنج و کبابی که در ظرف بود 

 از

 جایم بلند شوم. بشقابی که برداشته بودم لک داشت و کامال

 تمیز

 به نظر نمی رسید، اما ضعف داشتم و این چیزها را نمی

 .فهمیدم

ا ادامه پیدا کردندست هایم می لرزید و احساس می کردم ب  

 این

 .وضعیت ممکن است از حال بروم

 با ورود بهزاد و امین به خانه صدای بوق های پشت سر هم

ماکروویو بلند شد. بشقاب غذایم را که حاال ازش بخار بلند 

 می

 شد بیرون کشیدم. حسام با همان لحن رئیس موابانه اش

 خطاب

 :به امین گفت
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 تو با کی هماهنگ کردی که اومدی اینجا؟-

امین اما چشم غره ای به حسام رفت. با دیدن من در 



 آشپزخانه

 :سری برایم تکان داد و گفت

 تو واقعا از دستش در رفتی؟-

 روی صندلی اپن نشستم و بی آن که حرفی بزنم قاشقی برنج

 به

 :دهانم بردم. امین خنده کنان گفت

- نمی اومد خوب زرنگی! بهت . 

بهزاد کوله پشتی اش را روی زمین گذاشت. چشمکی بهم زد 

 و

 :گفت

 .خب البته کمک هم داشت-

 قاشق در نیمه راه رسیدن به دهانم متوقف شد. داشت چی کار

 !می کرد؟ نمی خواستم کسی در مورد فرنوش چیزی بداند

 سریع

سرم را به طرفین تکان دادم. بهزاد بالفاصله دهانش را 

امابست،   
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 حسام و امین با تعجب به سمتش چرخیده بودند. با دستپاچگی

 :خنده ای مصنوعی سر داد و گفت

 !من-

 :حسام بهش توپید



 کمک؟ هر کاری برای دوست کیارش کردی وظیفه ات-

 بوده! حالیت شد؟

 بهزاد دست هایش را برای آرام کردن حسام باال آورد، اما

 حسام

بدون توجه به او یک بار دیگر با امین درگیر شد. بهزاد از 

 این

 فرصت استفاده کرد و به سمتم آمد. لقمه ام را جویدم و پایین

دادم. احساس می کردم هر چه قدر می خورم ذره ای بر 

 ضعف

 و گرسنگی وحشتناکم اثر نمی کند. بعید می دانستم آن غذا

تر به یک چیز شیرین نیازچاره ی کارم باشد. به نظرم بیش  

 .داشتم

 چپ چپ به بهزاد که رو به رویم ایستاده بود نگاه کردم و

 آهسته

2658 

  رقصنده با تاریکی 

 :گفتم

مواظب حرفات باش! نمی خوام هیچکس، حتی امین و -

 حسام،

 بدونن که فرنوش با من کار می کنه. متوجه ای؟

اد. چند شب پیش کیارشسری به نشانه ی درک کردن تکان د  

 در خانه اش گفته بود که به حسام بیشتر از تمام اطرافیانش



 اعتماد دارد، اما نمی خواستم تا قطعی شدن نقشه ام کسی

 چیزی

 بفهمد. برای به دام انداختن اِبی ناچار شده بودم با بهزاد تماس

بگیرم... چرا که از امین بدم می آمد، از اینکه درست و 

 حسابی

ر ماجرای راحیل نشده بود دلخور بودم و ترجیح می دادمپیگی  

 با

 او کار نکنم. نباید اجازه می دادم اشخاص بیشتری در جریان

 قرار

 .بگیرند

 در همین موقع بهزاد دستش را در جیب کتش فرو برد و خنده
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 .کنان گوشی موبایلم را روی میز گذاشت

شحالی از روی صندلی پایین پریدم. طوری با از شدت خو

 ذوق

 و

 شوق به گوشی موبایلم نگاه کردم انگار بعد از مدت ها یک

 دوست

 صمیمی را دیده باشم. با خوشحالی دست نوازشی به اسکرین

 خاموشش کشیدم و بعد با عجله به سمت کوله پشتی ام رفتم و

 شارژرم را بیرون کشیدم. همین که دو درصد شارژ شد



 روشنش

 کردم. با انرژی بیشتری قاشقی دیگر از غذا خوردم. اینترنت

همراهم را روشن کردم و پیغام مادرم از تلگرام روی صفحه 

 :آمد

 نکنه باز گوشیت خراب شده؟-

 یادم نمی آمد کی این بهانه را آورده بودم، اما هرچه بود مفید

 به

گوشینظر می رسید. سریع برایش نوشتم که بله! باری دیگر   

 موبایلم خراب شده بود و دنبال حل همین مشکل بودم و جای
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 نگرانی نیست... و بعد متوجه شدم که چه زمانی این بهانه را

آورده بودم... زمانی که کیارش فهمید گوشی موبایلش را 

 هک

ام به کردم و اطالعاتش را دزدیدم... و بعد من را پایین خانه 

 دام

انداخت و گوشی موبایلم را ازم گرفت. با به خاطر آوردن آن 

 روز

و خاطره ی زمانی که در لیست آهنگ های گوشی ام به 

 دنبال

 گزینه ای مناسب می گشت قلبم در سینه مچاله شد. بی

 اختیار



 صفحه ی واتساپش را باز کردم. به عکسش، آخرین پیغام

 هایمان

ظرف زمان و مکان را گم کردم. نگاه کردم... و یک لحظه 

 با اوج

 گرفتن صدای امین و حسام به خودم آمدم. وقتی متوجه شدم

 که هیچ پیغامی از فرنام، مادر راحیل و کیارش ندارم آهی

کشیدم. رو به بهزاد که به کانتر تکیه داده و با خونسردی 

 شاهد

 :مشاجره ی امین و حسام بود کردم

 خبری از راحیل نشد؟-
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 :بهزاد به سمتم چرخید. با نگاهش ازم عذرخواهی می کرد

وقتی یه نفر این طوری آب می شه و می ره توی زمین -

 یعنی

 یه نفر مثل کیارش و فرنام پنهانش کردن... یعنی تا نخوان

 دست

 .کسی بهش نمی رسه

 . ...گوشی راحیل روشن بود-

تاییدم تکان داد و گفتبهزاد سری به نشانه ی  : 

فکر می کنم شارژ تموم کرده. االن خاموشه. بین راه جا -

 مونده



 .بود... شاید توی درگیری شون

قاشق را در بشقاب انداختم. دستم را روی کانتر عمود کردم 

 و

 :سرم را به آن تکیه دادم. بهزاد با لحنی دلجویانه گفت

- ه چیزی پیش منکیارش یه فکری داشت. قبل از اینکه بره ی  

 .گذاشت که بهت بدم. فکر می کنم به این قضیه مربوطه

اخمی کردم. از چی حرف می زد؟ در همین موقع حسام 

 دست

 از سر امین و بازخواست کردنش برای این حضور بی موقع
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 :برداشت. به سمت ما چرخید و با بداخالقی پرسید

- ش به کجا کشید؟ماجرای کیار  

 سرم را بلند کردم و با تمام وجود گوش شدم... نگاهم را به

 دهان

 بهزاد دوختم و حتی بی اختیار کمی روی صندلی به سمتش

 خم

 :شدم. بهزاد آهی کشید و گفت

 وکیلش دنبال قضیه ست. مطمئنه که با قرار وثیقه می تونن-

 .فعال آزادش کنن

باال بردم من که دیگر طاقت نداشتم صدایم را : 

 می شه بگین دقیقا اینجا چه خبره؟ کیارش کجاست؟ باالخره-



 می دونین یا نه؟

 :بهزاد به سمتم چرخید و با صبر و حوصله توضیح داد

مجبور بود اون روز بره دیدن پلیس. اگه نه بیشتر از این -

 بهش

شک می کردن. مشخص بود چه حرفی باید بهشون بزنه اما 

 به
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هر حال از اولش هم می دونست این کار ریسک بزرگیه. 

 حتما

 .اوضاع خوب پیش نرفت که خبری ازش نشد

 :وحشت زده نگاهش کردم و گفتم

 خب یعنی چی؟ بازداشتش کردن؟-

 احساس می کردم ضربان قلبم چنان باال رفته که صدایش

 گوش

 :همه را پر کرده. بهزاد جواب داد

- لیس بازداشتش کرده بود که می فهمیدیم... ولی اگه پایاگه پ  

 . ...سازمان دیگه ای وسط باشه و اونا بازداشتش کرده باشن

نگاهی معنی دار بهم کرد. قلبم در سینه فرو ریخت. مشتم را 

 به

 پیشانی ام کوبیدم. امکان نداشت اطالعات بابت مسئله ی الناز

 :کیارش را دستگیر کند. آهسته گفتم



- کشون به پرونده ی الناز نبودش ... . 

 :بهزاد تاییدم کرد

اگه به خاطر پرونده ی الناز قرار بود بازداشت شه این کار -

 رو
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 پلیس می کرد، اما وقتی این طور بازداشت شده یعنی مشکل

شون چیز دیگه ای بوده... شاید اون پرونده ای که از طیب 

 نیا

راشون رو کردب . 

 :امین دستی به چانه اش کشید و گفت

اصال انتظارش رو نداشتم. همیشه یه طور مطمئنی حرف -

 می

زد. می گفت اگه کار به اینجا برسه می تونه چیزی رو 

 معامله و

 .خودش رو آزاد کنه

این حرف به نظرم آشنا می رسید. انگار این را به من هم 

 گفته

زده بود... که برای من هم یک بود... اما حرف دیگری هم 

 فایل

 ساخته... تا اگر گیر افتادم بتوانم ادعا کنم که او به این کار

 مجبورم کرده. احساس کردم کم مانده حالم بهم بخورد. می



 دانست که کار به اینجا می کشد و هیچ چیز نگفته بود. می

 . ...دانست

 حاال وکیلش مطمئنه که می تونن درش بیارن؟-

با حرکت سر جواب مثبت دادبهزاد  : 

2665 

  رقصنده با تاریکی 

 پدر کیارش هم فعال فکر می کنه قضیه فقط به خاطر اون-

 شایعه

 .ی اینترنتیه. وای به حال روزی که بفهمه ماجرا چیه

 :حسام با اخم و تخم گفت

اگه پلیس پیگیر ماجرای طیب نیا شد و سراغ مون اومد -

 چی؟

نجا نیست. باید چی کار کنیم؟کیارش که ای  

 :بی معطلی گفتم

 !باید طبق نقشه تمومش کنیم! چه با کیارش... چه بی کیارش-

 :امین شانه باال انداخت و گفت

 .تا کیارش برگرده می تونم کارها رو راه بندازم-

صورت حسام طوری توی هم رفت انگار امین توی 

 صورتش تف

لناز از اتاقش به گوشانداخته باشد. در همین موقع صدای ا  

 :رسید

 . ...می شه من یه لحظه برم دست-
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 حسام به سمت دیواری که پشت آن اتاق الناز قرار داشت

 چرخید

 :و فریاد زد

 !زهرمار-

اما رفیق درشت اندامش به سمت اتاق رفت. حسام رو به 

 امین

 با

 :لحنی تحقیرآمیز گفت

- دماغت رو نمی تونی باال بکشی بچه! تو رو چه به تو؟ تو 

 این

 کارها؟

 :امین چپ چپ نگاهش کرد و با لحنی تند گفت

 تو خوبی! حتما باید به حرف تو گوش کنیم! چون خیلی کم-

 !کله خری و خیلی کم دردسر درست می کنی

 :اشاره ای به من کرد و ادامه داد

- چی می شه؟می بینی وقتی شما فایترها نقشه می کشین   

 فکر
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می کنی نقشه ی دزدیدن شراره رو اگه یه آدم با عقل و 

 شعور



 می کشید این قدر راحت می تونست فرار کنه؟ دلیل نمی شه

 .چون هیکل گنده کردین بلد باشین نقشه بکشین و اجرا کنین

ینحسام جلو رفت و سینه به سینه ی امین ایستاد. ام  

 محتاطانه

 :کمی خودش را عقب کشید. حسام صدایش را باال برد

 کی به حرف تو گوش می کنه؟ فکر کردی کسی از ما به-

 حرف

تو گوش می کنیم؟ با دستور تو با آدم های طیب نیا درگیر 

 می

 شیم و جونمون رو توی خطر می اندازیم؟

 در همین موقع الناز از اتاقش خارج شد. نگاهی به جمع

ختاندا . 

حاضر بودم قسم بخورم که اصال نمی خواسته دستشویی 

 ...برود

 بلکه با شنیدن جر و بحث آن دو نفر شاخک هایش تیز شده و

 :نخواسته چیزی را از دست بدهد. امین پوزخندی زد و گفت
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 خب خیلی سخته به حرف تو بتونن گوش کنن وقتی همون-

وش و از میدون به در شدیاول بی ه ! 

حسام از کوره در رفت و یقه ی امین را چسبید. رفیقش 

 سریع



 به سمتش دوید تا جدایشان کند. الناز تکیه اش را به دیوار داد

و خنده کنان نگاهشان کرد. پلک هایم را روی هم گذاشتم. 

 یک

بار دیگر دستم را روی کانتر عمود و سرم را به آن تکیه 

 .دادم

علوم نبود کیارش در آن لحظه کجا بود و همه چیز بههیچ م  

سرعت از هم می پاشید. ته دلم خالی شده بود... یک بار 

 دیگر

همان حالی بهم دست داد که در آن اتاق تاریک داشتم... 

 ...تنها

 دستم از همه جا کوتاه... بی اطالع از وضعیت آدم هایی که

 برایم

 . ...عزیز بودند

 :حسام داد می زد

 من تو رو خفه می کنم پسره ی بیشعور! عرضه نداری-

 این دختر رو وقتی دزدیدن پیدا کنی بعد حاال خودت رو می
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 اندازی وسط که ماها رو رهبری کنی؟

 :بهزاد سعی می کرد با لحنی منطقی حرف بزند

- کنیمبحث رهبری رو به نظرم ول کنین. با هم همکاری می   

 .دیگه درسته؟ همین کاری که تا حاال کردیم



 :امین اما ساز خودش را می زد

کسی بقیه رو رهبری می کنه که پشت کامپیوتره موقعیت -

 رو

 شناسایی می کنه. آخه تویی که باید حواست به این دختره،

 الناز،

 باشه چطوری می تونی همه چی رو هم زمان کنترل کنی؟

آزاد شدم، لبه ی جدول نشستم و با به خاطر آوردم زمانی که  

 خودم عهد کردم این بار کم کاری نکنم... که تا آخرین نفس

 بجنگم و دیگر خودم را کنار نکشم... که اگر فرنام می خواهد

 تاریخ را تکرار کند من اجازه ندهم. حاال باید پای عهدم می

 .ایستادم... پای قولی که به خودم دادم
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 نفسی عمیق کشیدم. دستم را پایین انداختم و از جایم بلند

 .شدم

 :گامی به سمتشان برداشتم و صدایم را باال بردم

 !بسه دیگه-

 حسام با خشم نفسی عمیق و صدادار کشید و امین چپ چپ

 :نگاهم کرد. با عصبانیت گفتم

- ی یه روز... فقط یه روز کیارش نبود و هر کاری که تو

 این چند

 سال کرده رو دارین به باد می دین. یعنی فقط یه روز نمی



 تونین

 اون چیزی رو که ساخته، اون چیزی که جزوش هستین رو

 حفظ

 کنین؟

با انگشتم به تک تک شان، حتی به الناز که پوزخندزنان 

 دعوا را

 :نگاه می کرد، اشاره ای زدم و گفتم

- کدوم مون خوب تاطیب نیا و فرنام توی این جمع با هیچ   
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 نکردن. هیچ کدوم نمی خوایم ببینیم که قسر درمی رن. اگه

 امروز و این لحظه این نقشه رو عملی نکنیم با این وضعیت

نامشخصی که کیارش داره همه چیز به باد می ره. می 

 فهمین؟

رو بگیرهدیگه کیارش نیست که جلوی نقشه های این دو نفر  . 

طیب نیا پدر فرنوش و همکارهای سابقش رو خورد می 

 ...کنه

هرچی ازش دارن رو به دست می یاره و نابود می کنه. 

 فرنام

 جای

کیارش رو می گیره و در اولین اقدامش سراغ تک تک مون 

 می



 .یاد و دمار از روزگارمون درمی یاره

د وسکوتی سنگین برقرار شد. امین دستی به چانه اش کشی  

 :بهزاد سرش را پایین انداخت. با عصبانیت ادامه دادم

 من اجازه نمی دم تمام چیزهایی رو که کیارش توی این سال-

 ها برای به دست اوردنش از جونش مایه گذاشت رو سر یه

 دعوای

 الکی به باد بدین. می فهمین؟ از جونش مایه گذاشت... گلوله
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 خورد... چاقو خورد... که فقط یه روز بعد ناپدید شدنش همه

 چیز

رو از بین ببرین؟ این جا دعوایی به اسم کی رئیس کیه 

 !نداریم

 هر کسی نقشش از قبل مشخص شده و باید کاری که به عهده

 اش گذاشتن رو طوری انجام بده انگار که کیارش اینجا باالی

 !سرشه

آرامی گفت بهزاد صدایش را صاف کرد و به : 

 منم نظرم همینه. البته یه مشکلی داریم... فرنام یه کم سنگ-

 جلوی پامون انداخته... مثل ماجرای دوست خودت. یه کم

 شرایط

 .رو عوض کرده. بد نیست یکی باشه که بتونه بهمون خط بده

 الناز آهسته خندید. با خودم فکر کردم در این زمینه شبیه



ی جا و آزاردهنده اش دقیقا من برادرش است... خنده های ب

 را

 :یاد اِبی می انداخت. با شیطنت گفت

 خب چرا این کار رو شراره نمی کنه؟-
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 امین و حسام با تعجب به سمتش چرخیدند. حسام اشاره ای به

 :دیواری که الناز به آن تکیه داد بود زد و گفت

 اینجا دستشوییه؟-

ز بی توجه به آن ها رو به من کرد و گفتالنا : 

 تو کسی بودی که نقشه کشیدی، درسته؟ تو بودی که به من-

این نقش رو دادی. ماجرا رو طوری طراحی کردی که به 

 گیر

 افتادن طیب نیا ختم شه. اول و آخرش هم تو نقشه می کشی

 که با فرنام چی کار کنن. خب چرا جای کیارش رو پُر نمی

 کنی؟

با حرص گفت امین : 

 !نمی دونستم تو هم این وسط حق رای داری-

 :الناز دست هایش را باال گرفت و گفت

 !من ترجیح می دم با شراره کار کنم تا شما دو تا-

 :و آهسته خندید. بهزاد به سمتم چرخید. چشمکی زد و گفت
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- کرده که قبل از رفتنکیارش هم حتما به اینجای قضیه فکر   

 یه

 .چیز مهمی برات گذاشته

نگاهمان به هم گره خورد. لعنتی از چی حرف می زد؟ چرا 

 هر

بار این شکلی نگاهم می کرد و حرفش را نصفه و نیمه رها 

 می

کرد؟ حسام نگاهی به الناز کرد و بعد... همه را شگفت زده 

 .کرد

حنی قاطع با الناز موافقت کرد! از امین فاصله گرفت و ل

 :گفت

 اگه کیارش این طور صالح دیده هیچ حرفی نیست. هرچی-

 باشه

ثابت کرده دختر شجاعیه، از پس خودش برمی یاد، خوش 

 فکره

 .و مهم تر از اون... کیارش بهش اعتماد صد در صد داره

 :امین با عصبانیت گفت

همیشه این طوری نبوده... یادم می یاد گوشی کیارش رو -

 هک

 .کرده بود

 حسام طوری خندید انگار امین شیطنت های شیرین دوران
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 :کودکی ام را یادآوری کرده باشد

 کیارش اون قضیه رو فراموش کرده. تو کاسه ی داغ تر از-

 آشی؟

 :امین صدایش را باال برد

من سال ها قبل از اینکه شراره کیارش رو ببینه با کیارش -

 کار

می کردم... از زیر و بم این کار خبر دارم. اون وقت کسی 

 که در

 . ...جریان نصف این اطالعات نیست باید

 :حسام وسط حرفش پرید و با قاطعیت گفت

 معنیش اینه که باید هر اطالعاتی که الزم داره در اختیارش-

بذاری. فهمیدی؟ اگه قراره ساز مخالف بزنی کاله مون 

 بدجوری

پسر توی هم می ره ! 

امین با عصبانیت پشتش را به ما کرد و زیرلب چیزی در 

 این

 .مورد که عقل مان را از دست داده ایم گفت

حیرت زده به الناز نگاه کردم. با سرزندگی عجیبی که من را 

 یاد
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اِبی می انداخت چشمکی بهم زد. تکیه اش را از دیوار 

 برداشت

 و

از اینکه حسام قاتی کند به سمت دستشویی رفت قبل . 

 می فهمیدم که همان طور که من برای او نقشه داشتم او هم

 برای من نقشه کشیده بود... اما چی کار کرده بود؟ باید تمام

 این

 آدم ها را من هدایت می کردم؟ من باید فکری به حال فرنام

 می

 !کردم؟ بار همه چیز روی دوش من افتاد

دم فکر کردم خدایا! وقتی عهد کردم که بی تفاوت بمانمبا خو  

 . ...منظورم این نبود که این طور قاتی ماجرا شوم

 با حالتی عصبی دستی به پیشانی ام کشیدم. حاال هزار و یک

 مشغله ی جدید به سراغم می آمد... بار تمام مسئولیت ها را

 باید

می  به دوش می کشیدم... باید جای خالی کیارش را پر

 ...کردم

. 
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****** 

به یک مکان ساکت و خالی برای کار کردن نیاز داشتم. با 



 اینکه

 حسام اتاقش را تمام و کمال در اختیارم گذاشته بود نمی

 توانستم

 تمرکز کنم. کم کم می فهمیدم چرا حسام این طور کنترلش را

علیه مان نقشه می کشد. تا از دست می دهد... چرا الناز 

 لحظه

ای سکوت در خانه برقرار می شد سر یک چیز کوچک 

 درگیر

می شدند و بعد خانه از صدای موزیک متال آلمانی پر می 

 .شد

 آن قدر نگران سر و صدایشان بودم که نتوانستم جواب تماس

مادر راحیل را بدهم. عاقبت کم آوردم... از اتاق بیرون زدم 

 و

را کم کردم. به سمت حسام رفتم که روی صدای موزیک  

 نیمکت

دراز کشیده و با هالتر پرس سینه می زد. باالی سرش 

 ایستادم

 :و رک و پوست کنده گفتم
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 فکر نمی کنم بتونم اینجا کار کنم. بی تعارف بگم سر و-

 صداتون



 .داره دیوونه ام می کنه

ِست تمرینش را کامل می کرد... دم، بدون توجه به من 

 ...بازدم

 :و باال و پایین رفتن هالتر... تیر خالص را زدم

 !چاره ای ندارم جز این که برگردم خونه ی خودم-

 این حرفم موثر واقع شد. هالتر را سر جایش گذاشت. روی

 :نیمکت نشست و گفت

 .خونه ات امن نیست. دیگه فقط دوست کیارش نیستی-

این کار رو به عهده گرفتی باید یه جای خیلی مطمئناالن که   

باشی. اگه اینجا راحت نیستی تنها جایی که تونی بری خونه 

 ی

 .کیارشه، اما فکر نکنم دلت بخواد

 نه... واقعا نمی خواستم بی کیارش پا به خانه اش بگذارم. در

 خودم نمی دیدم بتوانم روی آن مبل تک بنشینم و در مقابل

تمام مقاومت کنم... تا به آن لحظه با فرار از هجوم خاطرا

 فکر
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 کردن به او دوام آورده بودم. با رفتن به خانه اش همه چیز

 سخت

 تر می شد، اما باید حواسم را به مسئولیتی می دادم که قبول

کرده بودم. باید همان طور که از بقیه خواسته بودم هر کاری 



زا  

 دستم برمی آمد انجام می دادم. پس برخالف میل باطنی ام

 قبول

 .کردم

 با رسیدن به خانه ی کیارش چند دقیقه ای مکث کردم. قدمی

 به جلو برنداشتم. خانه اش درست مثل آینه ی دق می ماند. او

را جای جایش می دیدم... ایستاده رو به دیوار شیشه ای 

 ...خانه

در کنار آن آباژور مسی... روی مبل تک و مشکی رنگی 

 میل

 شدیدی برای نشستن روی زمین و گریه کردن به حال خودم

داشتم. دلم می خواست اختیارم را به جنون بدهم... در آن 

 خانه

 خالی بدوم، فریاد بزنم و صدایش کنم. دلم می خواست چنگ
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سینه ام را بشکافد بیرونبیندازم و قلبی که کم مانده بود   

 ...بکشم

 تا شاید درد را کمتر احساس کنم... تا شاید دیگر این طور

 .احساس خفگی نکنم

 او آب شده و در زمین فرو رفته بود... و حاال به جای زاری

 کردن،



 به جای بی تابی کردن باید قوی می ماندم تا آن چه عمرش را

اشکی را که بهبرایش گذاشته بود حفظ کنم. با پشت دست   

 چشمم آمده بود پاک کردم. گوشی موبایلم را برداشتم و همان

 طور که به سمت اتاقم می رفتم تا وسایلم را در کمد جا بدهم

 .شماره ی مادر راحیل را گرفتم

 مادر راحیل برایم گفت که با راحیل بحث کرده بود که چرا

 برای

نیست وچنین مسیری اسنپ گرفته... آیا آژانس مطمئن تر   

راحیل طبق معمول کار خودش را کرده. اطالعاتی که از 

 شرکت
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 اسنپ به دست آورده بودند نشان می داد که خود راحیل سفر

 را

 لغو کرده. با خودم فکر کردم حتما مثل همیشه برای اینکه

 راننده

ده بود. دررا معطل نکند با نزدیک شدنش به خانه، بیرون ز  

 دادسرا به دنبال گرفتن مجوزی برای چک کردن چند دوربین

مداربسته بودند بلکه بتوانند ماشینی را که راحیل سوارش 

 شده

 شناسایی کنند... و عاقبت ازم پرسیدند که به کسی مشکوکم؟

 کسی بوده که با راحیل دشمنی داشته باشد؟ راستی آن پسره



شد؟مهدی چطور؟ ممکن بود کار او با  

 پلک هایم را بهم فشردم. با خودم فکر کردم باید راهی پیدا

 کنم

تا اطالعات درست بدهم... چطور باید در مورد ارتباط فرنام 

 و

 امیربهادر با این قضیه مطلعشان می کردم؟ به مادر راحیل
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یدااطمینان دادم به محض اینکه خودم اطالعات بیشتری پ  

 کردم

 .تماس بگیرم

 بعد از آن به ساناز زنگ زدم و توضیح دادم که برای کیارش

 .سفری فوری پیش آمده و باید تمام جلسات را کنسل کند

 ازش

 خواستم من را به اتاق امین وصل کند. بهم خبر داده بودند که

یکی از همکارهای پدر فرنوش زمانی که گزارش را در 

 تلگرام

کاری با او و کیارش منصرف شده بود. خوانده بود از هم

 یک

 نفس

 برای امین توضیح دادم که با پدر فرنوش در تماس باشد و

 توضیح



 بدهد که کیارش برای تکمیل همین نقشه رفته و همه چیز

 کامال

 تحت کنترل و مرتب است. امین اطالع داد که یکی دیگر از

 همکارهای پدر فرنوش هم پا سست کرده. دخترش که محل
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 کارش هشتگرد بود احساس می کرد ماشینی ناشناس تعقیبش

 می کند و کسی زیر نظرش دارد. پدرش حتم داشت طیب نیا

کسی را برای این کار گذاشته. در نتیجه به حسام زنگ زدم 

 و

خواستم حواسش را به این ماجرا بدهد. دو نفر از کسانی را 

 که

انی از اِبی گذاشته بود دنبال این کار بفرستد. در برای نگهب

 آخر

 مادرم تماس گرفت و بهم گفت اگر برای تهیه کردن یک

 گوشی

 جدید پول احتیاج دارم تعارف نکنم. ظاهرا دختر دوستش

 باالخره یک سمت دکترا در آلمان پیدا کرده بود و استاد

راهنمای مربوطه به شرطی او را پذیرفته بود که زبان 

 برنامه

 یاد بگیرد و می خواست بداند می توانم به اوRنویسی 

 خصوصی



 درس بدهم یا نه... مکالمه ام را کوتاه کردم و گفتم مشکلی

 ندارم،

 .اما بعد از عید می توانم برای این کار وقت بگذارم
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بیاورم کفزمانی که باالخره توانستم گوشی موبایلم را پایین   

 دستم عرق کرده بود. شقیقه هایم انگار نبض داشت و می

 .کوبید

حتی فرصت نکرده بودم از اتاق خارج شوم. روی تخت 

 نشسته

 بودم و احساس می کردم مغزم به ده قسمت نامساوی تقسیم

 شده که هر قسمت مشغول تحلیل و برنامه ریزی برای یک

ه ام در کمالمشکل است. ساعت ناهارم گذشته بود و معد  

 تعجب

 تازه متوجه این قضیه شده بود و حاال با صدای قار و قوری

 اعالم

وجود می کرد... گوشی موبایلم را به شارژ زدم و بعد یک 

 پیتزا

 .سفارش دادم

از اتاق بیرون زدم... می توانستم بیشتر در اتاق بمانم... 

 بیشتر

 کار



تیار پله هایکنم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. بی اخ  
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 شیشه ای خانه را باال رفتم... خودم را به اتاق خواب بزرگ

 کیارش

رساندم که این بار کامال مرتب به نظر می رسید. نور 

 مطبوعی

 تمام اتاق را روشن کرده بود. بی هیچ حرفی، انگار مدت ها

 پیش

شم روی تختش دراز برای این کار برنامه ریزی کرده با

 .کشیدم

 بالشش را به بینی ام چسباندم گفته

 بود همیشه چیزی برای معامله کردن دارد... که اگر به دام

 بیفتد

می تواند خودش را آزاد کند و برگردد... اما هیچ وقت نگفته 

 بود

 کی... نگفته بود چه قدر باید انتظار بکشم تا او را باری دیگر

 آزاد

بود کار ممکن است به اینجا بکشد و دلم میببینم... نگفته   

خواست به این خاطر از دستش عصبانی باشم... ناراحتی 

 عمیقم

 را پشت دلخوری مخفی کنم، اما نمی توانستم. چنان دردم



 عظیم
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 بود که پشت هیچ احساس دیگری جای نمی گرفت... ذره ذره

 ی

گرفت... بزرگ و بزرگ تر می شد... وجودم را دربرمی 

 تمام

 وجودم

 .با آن یکی می شد

 بینی ام را به بالش فشردم و چشم هایم را بستم. یک دفعه

 صدای

 تلفن به گوشم رسید. صاف روی تخت نشستم. می دانستم بعید

 است تلفنی که به آن خانه شود به من مربوط باشد، اما گوشی

م و ممکن بود با پاسخگو نبودنمموبایلم را در اتاقم گذاشته بود  

 .شماره ی خانه را گرفته باشند

گوشی تلفن را برداشتم و یک بار دیگر روی تخت دراز 

 .کشیدم

 حالت چطوره شراره؟ بهت سخت که نگذشت این چند روز؟-

 با شنیدن صدای فرنام از جا پریدم و روی تخت نشستم. پلک

 .هایم را بهم فشردم
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 در جوابش فقط نفسی عمیق و صدادار کشیدم. بی آن که



 منتظر

 :جوابم بماند گفت

 فکر می کنم آدم های کیارش به موقع نجاتت دادن. این پسر-

 .بدموقع مزاحمت ایجاد کرد و نذاشت کارمون رو تموم کنیم

 کم

 کم داشت حوصله ام سر می رفت و کم مونده بود خودم دست

 .به کار شم

 فکم را بهم می سابیدم. پس می دانست که اِبی من را زندانی

کرده بود. اجازه داده بود چند روزی بگذرد و با تصور به 

 دام

 افتادنم حسابی تفریح کرده بود، اما اطالعاتش راجع به آن

 موضوع

 هنوز دقیق نبود. فکر می کرد حسام و همکارانش نجاتم داده

ا کمک دخترخاله اش گریختماند... هنوز نفهمیده بود که ب . 

 گوشه
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 ی لبم را به دندان گرفتم. امیدوار بودم چند روزی مهلت پیدا

 .کنم تا بتوانم از این موضوع استفاده ی الزم را بکنم

 حتما نگران دوستت بودی. یه مقدار از دستت عصبانی شدم-

 که

نمی دادی... تا اینکه فهمیدمدر دسترس نبودی و جوابم رو   



 .تقصیر خودت نبوده و اِبی مزاحم شده. مسئله ای نیست

 مطمئنم

 .راحیل به دل نگرفته

جمله ی آخر را طوری با خونسردی و به آرامی به زبان 

 آورد

 انگار

 با خودش صحبت کند، اما با شنیدن حرفش قلبم در سینه فرو

ا عصبانیت گفتمریخت. نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم و ب : 

 در ازای اذیت و آزار دوست من چیزی بهت نمی رسه،-

 متوجهی

 که! اگه بفهمم کوچیکترین بالیی سرش اوردی منم دیگه

 وظیفه
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 ی خودم نمی دونم که اطالعات رو صحیح و سالم به دستت

 .برسونم

 :با حالتی که انگار گیج شده باشد پرسید

مثال می خوای در عوض چی کارشون کنی؟ فایل ها رو با -

 ته

 سیگار بسوزونی؟

 قلبم تیر کشید. از جایم بلند شدم... با بی تابی دور خودم

چرخیدم و بعد روی زمین نشستم... سرم را به تشک تکیه 



 دادم

 و برای اینکه از شدت خشم فریاد نزنم دستم را مشت کردم و

یب عصبانیتم را تخلیه کنمسخت فشردم تا به این ترت . 

 منظورش

را خیلی خوب فهمیده بودم... این کاری بود که با راحیل 

 ...کرد

 قصدش از اول هم این بود که آن کابوس قدیمی را تمام و

 کمال

 .برایم بازسازی کند

 ...برایم عکس امیربهادر را در همین حالت فرستاده بود
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اویر در ذهنم رژه می رفت. دست های ریحانه را به تص

 خاطر

 آوردم... لباس های آستین بلندی که برای پنهان کردن زخم

 . ...هایش در خرداد ماه می پوشید... ساعد های سوخته اش

 تمام سرم نبض داشت و می تپید. دلم با تصور کاری که کرده

م تا پایانبود پیچ می خورد، اما باید آرامش خودم را دست ک  

 آن

 .مکالمه حفظ می کردم

 اما خوبه که وظیفه ی خودت می دونی که اطالعات کیارش-

 رو



 .بهم برسونی. خوبه که حرف همدیگه رو می فهمیم شراره

مکثی کرد، اما جوابش را ندادم. اگر اطالعات کیارش چیزی 

 بود

 که می خواست آن را به دستش می رساندم... حرفی نبود! اما

 به

خودم... با صالح دید خودمروش  . 
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 با فکر کردن به نقشه ای که برایش داشتم آرام شدم. کمی از

 آن

 فشار عصبی که کم مانده بود دیوانه ام کند کم شد. فرنام ادامه

 :داد

 االن که کیارش توی دست و پا نیست بهترین فرصته که این-

در حالت عادی مطمئنا نمی تونستی اطالعات رو جور کنی.  

 .راضیش کنی که همچین قیمتی برای آزاد کردن راحیل بدی

 چشم هایم را تنگ کردم و به دیوار رو به رویم زل زدم. به

 خاطر

آوردم که کیارش چیزی در مورد دادن اطالعات گفته بود... 

 به

نظر می رسید نقشه ای برای فرنام داشت... فرنامی که 

 قاطعانه

کر می کرد کیارش با تمام وجود از آن اطالعات محافظت ف



 می

 .کند

می تونی اون اطالعات رو خودت پیدا کنی یا به کمک -

 احتیاج

داری؟ می دونی که هر وقت کمک خواستی می تونی روی 

 من
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 حساب کنی، مگه نه؟

طوری این جمله کم مانده بود چند ناسزای رکیک نثارش کنم.  

را به زبان آورده بود انگار مثل یاشار و آرمین از دوستان 

 نزدیکم

 باشد و تا به آن لحظه همه جوره حمایتم کرده باشد. کوتاه

 :گفتم

 .به کمک کسی نیاز ندارم-

 :با خوشحالی گفت

 خب پس... همه چیز مرتبه! منم مطمئن می شم که دوستت-

ن قدر راحت می تونیم با صحیح و سالمه. خیلی خوبه که ای

 هم

 صحبت کنیم، به خواسته های هم احترام بذاریم. کیارش

 زیادی

 زبون نفهمه و نمی شه هیچ جوری باهاش کنار اومد. بهت



 توصیه

می کنه قبل از اینکه سر و کله اش پیدا شه کار رو جمع و 

 جور

 .کنی. فرصت زیادی برات نمونده
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دهانم از شدت تعجب باز ماند... فرصت زیادی باقی نمانده 

 بود؟

 . ...یعنی... یعنی کیارش داشت آزاد می شد

 احساس کردم اتاق برایم چند درجه روشن تر شد... انگار هوا

سبک و سرشار از اکسیژن شد... کم مانده بود پر بکشم. 

 باورم

هد. نمینمی شد فرنام بتواند ناخواسته خبر خوبی بهم بد  

 توانستم لبخندی را که روی صورتم نشسته بود جمع و جور

 .کنم... از شدت هیجان شروع کردم در اتاق باال و پایین رفتم

بالشش را سر جایش برگرداندم. روتختی را با یک دست 

 مرتب

کردم... انگار هر لحظه ممکن بود صدای قدم های کیارش را 

 در

 . ...طبقه ی پایین بشنوم

دامه دادفرنام ا : 

 خیلی نمی شد با اون گزارش معطلش کنم. هم خودش و هم-



 پدرش وکیل های قََدری دارن. معنیش اینه که فرصت زیادی

برای آزاد کردن دوستت نداری... می دونی که امیربهادر 

 خیلی

اعصاب و روان درست و حسابی نداره و واقعا صالح نیست 

 که
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 .بیشتر از این دوستت رو باهاش تنها بذاری

بی توجه به حرف هایش که می دانستم برای بهم ریختن من 

 و

 :تضعیف روحیه ام به زبان می آورد گفتم

 تو نگران نباش! من اگه بخوام کاری رو انجام بدم کسی نمی-

 .تونه جلوم رو بگیره

ا و تماس را قطع کردم. حاال دیگر مطمئن شدم... گزارش ه

 کار

فرنام بود. نقشه ای دقیق برای به دست آوردن اطالعات 

 طرح

 کرده بود... که کیارش را حتی اگر شده برای مدتی کوتاه از

 میدان

 به در کند، راحیل را گروگان بگیرد و من را وادار کند به آن

 نقشه

 .ای تن بدهم که مدت ها قبل مطرحش کرده بود



در این کار پخته تر شده این بار هم من نقشه ای داشتم، اما  

 .بودم، با تجربه تر... این بار شکست نمی خوردم

** 
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 حسام مجبور شد مدت زمانی طوالنی با نگهبان های برج

 صحبت کند تا راضی شوند بهزاد را به خانه ی کیارش راه

 .بدهند

بود نشان میحرف هایی که بهزاد در خانه ی حسام بهم زده   

 داد

 اهمیت موضوع در حدی ست که باید در جایی کامال مطمئن

مطرح شود. من که با شنیدن حرف های فرنام در مورد 

 آزادی

 کیارش و خوردن چند برش پیتزا حسابی انرژی گرفته بودم

 بهزاد

 را به نشستن روی یکی از مبل ها دعوت کردم. از جایی که

 نمی

جلوش رژه می رفتم. جمالت را درتوانستم سر جایم بند شوم   

 ذهنم مرتب می کردم، اما به نظر می رسید بهزاد هم می

 خواهد

 :مسئله ای را با من مطرح کند. با لحنی هشداردهنده گفت

 ببین! می دونم فکر می کنی همه چیز در مورد الناز تحت-
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نگیر! دلیل داشت که کنترله ولی این دختره رو دست کم  

 خواست

تو جای کیارش این کار رو عهده بگیری. مامورهای 

 اطالعات

 اگه

 با شغل کیارش مشکل داشته و برای همین بازداشتش کرده

 باشن فکر نمی کنن اون این کار رو تنهایی انجام داده. مسلما

 دنبال بقیه ی تیمش می گردن و بزرگترین دردسر برای اونی

کیارش رو گرفته و همه چیز رو مدیریت میمی شه که جای   

 کنه. الناز این کار رو کرد که بعد کیارش تو گیر بیفتی... نه

 چون

 .راحت بود که با تو کار کنه

 :با بی تابی سری به نشانه ی فهمیدن تکان دادم و گفتم

می دونم... می دونم! ولی کیارش فکر این جاش رو کرده -

 .بود

شد بهم گفت که یه فایل با اسماون شب که گزارش منتشر   

 من
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ایجاد کرده... به خاطر سابقه ی هک کردنم. ماجرا رو 

 جوری



 جلوه

داده که انگار از من آتو داشته و برای همین به یه سری 

 کارها

وادارم می کرده. ازم خواسته بود اگه من رو گیر انداختن 

 بگم

 که

م، بلکه کیارش به این کارها مجبورم کردههمدستش نبود . 

 آهی کشیدم و پلک هایم را روی هم گذاشتم. پیشنهادش را رد

 کرده بودم. هنوز هم مطمئن نبودم اگر کار به آن جا بکشد

 حاضر

شوم چنین دروغی بگویم و کیارش را مقصر نشان دهم. 

 بهزاد

 :آهسته گفت

- افتهپس می دونست که دیر یا زود این اتفاق می  ... . 

 سری به نشانه ی جواب مثبت تکان دادم. نفسی عمیق کشیدم

 .و سعی کردم بحث را عوض کنم

 از چیزهایی که فهمیدم گفتم... از اینکه کیارش قبل از به دام

2698 

  رقصنده با تاریکی 

 افتادن در مورد دادن اطالعات به فرنام گفته بود و اینکه حتی

ست کیارش به زودی آزاد می شود. در فرنام هم می دان

 انتهای



صحبت هایم، موهای بلندم را پشت گوشم زدم و با عجله 

 :گفتم

 خب! امیدوارم اون چیزی که کیارش پیشت گذاشته همون-

 .چیزی باشه که فکرش رو می کنم

اخم ظریفی روی پیشانی بهزاد نشسته بود. حواسم بود که 

 تمام

به دقت به حرف هایم گوش مدت مودبانه سر جایش نشسته و  

داده بود. اگر حسام را که به شدت احترامم را نگه می داشت 

 و

 هوایم را مثل خواهری کوچکتر داشت در نظر نمی گرفتم،

 بهزاد

می توانست جایگاه همکار مورد عالقه ام را تصاحب کند. 

 در

 :جواب سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت

- از روی سرور بردارم و دستت بهم گفت که اطالعاتش رو  

برسونم، اما واقعا باورش برام سخته که بخواد همچین چیزی 

 رو

 .با آزادی دوست تو معاوضه کنه
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 :محتاطانه دست هایش را باال آورد و اضافه کرد

 ...نه اینکه فکر کنم آزاد کردن دوستت مهم نیست ها... نه-



 فقط

رم به این بود کهمنظو ... . 

 :با اشاره ی دست متوقفش کردم و گفتم

 می دونم چی می گی! خودم هم حاضر نبودم این طوری به-

فرنام باج بدم. ترجیح می دادم کال هیچ معاوضه ای انجام 

 نشه

 و

 .بتونیم راحیل رو پیدا و آزاد کنیم، اما همه چیز عوض شد

ه... برای همینکیارش می دونست دیر یا زود گیر می افت  

 داشت

به اینجای قضیه فکر می کرد. اگه کیارش قراره به عنوان 

 کسی

 که اطالعات جمع می کرده، می فروخته دستگیر بشه باید

 مطمئن بشیم فرنام هم باهاش پایین می ره. به هر حال کیارش
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منظورم می تنها کسی نبود که این شغل رو داشت. متوجه  

 شی؟

سری به نشانه ی تایید تکان داد. صورتش باز شده بود و به 

 نظر

 می رسید احساس بهتری به این کار پیدا کرده باشد. در همین

 موقع کوله پشتی اش را باز کرد و تبلتی سفید رنگ به دستم



 .داد

 :تبلت را در دستم چرخاندم. روشنش کردم و پرسیدم

 همینه؟-

وز هم ساکت بود و در جواب سوال هایم حواسم بود که هن

 فقط

 :سر تکان می داد. در ادامه حرف هایم گفتم

ضمن اینکه... من نمی خوام همه ی این اطالعات رو به -

 فرنام

 .بدم

 .یک بار دیگر اخم کرد. آهسته خندیدم

یا اون طوری بهش بدم که توقعش رو داره. اگه اطالعات -

 می
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 خواد حرف نیست... اما من تعیین می کنم چی به دستش

 برسه

 !و چطور

 دیگر نتوانست تحمل کند. یک دفعه بلند شد و ایستاد. شتاب

 :زده گفت

 ببین! اصال عاقالنه نیست که با جون دوستت بازی کنی. اگه-

 کیارش راضیه که این معاوضه انجام بشه، خودش برات این

هیچ حرفی نیست. می فهمم چی می اطالعات رو گذاشته  



 ...گی

کیارش گیر افتاده و حاال که مطلع شدن این شغل وجود داره 

 و

 .چنین کارهایی انجام می شه فرنام هم باید با کیارش پایین بره

 ما هنوز امیدواریم نقشه ای که برای طیب نیا داریم کار کنه و

 . ...باعث شه فرنام رو لو بده. پس به هر حال

حنی جدی وسط حرفش پریدمبا ل : 

 !بشین بهزاد-
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غرغرکنان سر جایش نشست. دیگر آرام به نظر نمی رسید. 

 پای

 راستش را با حالتی عصبی تکان می داد. با لحنی دستوری

 :گفتم

 .می خوام بشینین تک تک این پرونده ها رو بررسی کنین-

 تمام

اومدن فرنام به ایران ایجاد شدن رو جدا اونایی که بعد از  

 ...کنین

 بینشون انتخاب کنین و حواستون باشه! اونایی رو بردارین که

 .بیشترین ارتباط ممکن رو با فرنام دارن

 :تبلت را در هوا تکان دادم و گفتم

 !قرار نیست این رو دست فرنام بدم که-



 :حیرت زده نگاهم کرد. با لحنی معنی دار گفتم

- نام ایده های خوبی داره... نقشه های خوبی می کشه... فر

 مثل

 نقشه ای که برای برادر مهدی کشید. خب منم فقط یه کم از

 کار خودش الهام گرفتم. خودت گفتی دیگه... کیارش مسلما
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دست تنها این امپراطوری اطالعات رو ایجاد نکرده. بذار 

 بگردن

یدا کنن کسی رو که بهش کمک می کردهو پ ! 

 :حرکت عصبی پای راستش به چشم بهم زدنی متوقف شد

 تو می خوای... تو می خوای یه سری اطالعات که می شه-

 فرنام

رو بهش ربط داد توی کامپیوتر یا گوشیش جا بدی... می 

 خوای

 .براش تله بذاری

دهدر جوابش فقط لبخند زدم. نفسش را فوت کرد. هیجان ز  

 :کف دست هایش را بهم سابید و گفت

من می تونم فایل های به درد بخور برای این کار رو کنار -

 هم

 ردیف کنم. می تونم یه کمی توش دست ببرم که به نظر برسه

 ...فرنام جمع آوریش کرده یا توی جمع آوریش نقش داشته



 ...ولی

 چطور می خوای توی کامپیوتر فرنام جاسازیش کنی؟ چطور

 می
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 خوای مخفیش کنی که نفهمه؟

 همان طور که تبلت را خاموش می کردم لبخندزنان جواب

 :دادم

 فرنام بهترین آدم شناس دنیاست... فوق العاده خوش فکر و-

 خالقه... اما دانش کامپیوتریش به اندازه ی مهندس این رشته

ار می تونه اطالعات رو توینیست. یه نفر آدم وارد به این ک  

 کامپیوترش طوری جاسازی کنه که خودش هم نفهمه چی

 روی

 کامپیوترش یا وسایل دیگه اش کار گذاشته شده. مسئله، فقط

 مسئله ی دسترسیه. کسی رو باید داشته باشیم که بهش

 نزدیک

 باشه و بتونه بدون دردسر این کار رو انجام بده. اون بین ما

 نفوذی

ما دستمون خالی بود. چند وقت پیش قضیه عوض داشت، اما  

شد... یادت می یاد دیروز چرا بهت اشاره کردم دهنت رو 

 ببندی
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 و در مورد همکارم پیش کسی حرف نزنی؟

 لبخندی روی لبش نشست. پلک هایش را به نشانه ی جواب

 :مثبت بهم فشرد و گفت

- یه طوری این اطالعات رو دستش برسونی می دونی که باید  

 که

 !فرنام نفهمه؟

 :آهی کشیدم و زیرلب گفتم

 .آره... این چیزیه که باید روش کار کنیم-

*** 

فرنام بعد از آزاد شدنم از چنگ اِبی با گرفتن شماره ی خانه 

 ی

 کیارش خواست نشانم دهد که حواسش بهم هست... آمارم را

زرگی بهم کرد. که حواسم باشددارد و به این ترتیب لطف ب  

 کجا

می روم، چه کسی را به آن خانه راه می دهم. می دانستم 

 تحت
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 نظرم دارد و باید عده ی زیادی را به زحمت می انداختم تا

 بتوانم

 ردم را گم کنم و به دنبال فرنوش بروم. پس چاره ای نداشتم

 جز



را با واسطه انجام بدهم. چندان کار مشکلی به این که این کار  

 نظر نمی رسید. من و فرنوش آشناهای زیادی در دانشگاه

 ...داشتیم. می توانستم این کار را به وسیله ی پریسا انجام دهم

 یا یاشار... حاال با هم دوست شده بودند و طبیعی بود که به

بود، اما دیدنشان بروم. دیدن آن دو نفر امر شک برانگیزی ن

 هر

 دو نفر دهان لقی داشتند و به هیچ وجه حاضر نبودم برای

 چنین

 کاری به آن ها اعتماد کنم. شاید در حالت معمول، به هیچ

 وجه

 حاضر نمی شدم آرمین را وارد چنین ماجرایی کنم اما شرایط

 .مدت ها بود که از حالت عادی خارج شده بود
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 .برای رد گم کردن هیچ چیز بهتر از برگشتن به روتین نبود

 پس

 به دانشگاه رفتم. استاد راهنمایم را دیدم و چند ساعتی در

 کتابخانه با حواس پرتی روی پایان نامه ام کار کردم. طبق

 معمول

 عصر به همراه آرمین به بوفه ی دانشکده علوم رفتیم و سیب

میان فلش مموری کوچکیزمینی سرخ شده خریدیم. در این   

 را



 به آرمین رساندم. فردای آن روز در دانشکده فنی همایشی

 برگزار

 می شد. آرمین و فرنوش با هم آشنایی داشتند و اگر در حین

 پیدا کردن جایی در سالن برای نشستن با هم رو به رو می

 شدند،

 و این بین فلش را رد و بدل می کردند کسی

 .مشکوک نمی شد
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نده با تاریکی رقص   

 بهزاد فایل ها را به همراه توضیحاتی که برای فرنوش نوشته

 بودم

به وسیله ی نرم افزار کیارش قفل کرده بود تا اگر این 

 اطالعات

 به دست شخص دیگری افتاد خبردار شویم و برنامه را کنسل

 .کنیم

 سخت ترین کار راضی کردن آرمین بود بی آن که به اصل

جراما  

 پی ببرد. آن قدر برای فهمیدن علت دیدارهای پنهانی من و

 فرنوش و محتوای آن فلش مموری کنجکاوی نشان داد که

 عاقبت مجبور شدم دروغ بگویم... که فرنوش به دوستش

شک داشته و ازم خواسته تلفن همراه و تلگرامش را هک کنم 

 و



رایماطالعاتی به دست بیاورم. آرمین مدت زمانی طوالنی ب  

سخنرانی کرد که چرا این کارم یک حماقت به تمام معنا 

 ...بوده

 و چه ریسک بزرگی برای یک آدم بی ارزش کرده ام. با این

 وجود
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 چون می دانست کاری که کرده ام جرم است حاضر شد

 دهانش

 .را بسته نگه دارد و در این مورد با کسی صحبت نکند

 با رساندن فلش مموری به دست آرمین خیالم راحت شد. چند

 ساعتی در کتابخانه خودم را سرگرم کارهایم نشان دادم و بعد

 اسنپ گرفتم تا به خانه ی کیارش برگردم. در راه سعی می

 کردم

جلوی خواب آلودگی ام را بگیرم و با خودم فکر می کردم 

 این

 بار

زنگ می زند؟هم نگهبان معطلم می کند؟ به حسام   

غرغرکنان وارد البی شدم، اما البیمن با یک تماس کوتاه 

 اجازه

 ی ورودم را داد. با خوشحالی به سمت آسانسور رفتم و فکر

 کردم



 نگهبان داخل آسانسور هم به خاطر چهره ی خندان من

 سرحال

 .به نظر می رسد
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قنعه و پالتویم را روی دسته ی با رسیدن به خانه کیارش م

 مبل

 انداختم. بالفاصله متوجه شدم صدای آب از طبقه ی باال به

 گوش

 می رسد. سریع عکس العمل نشان دادم. گوشی موبایلم را از

 کوله

 .پشتی بیرون کشیدم و انگشتم را باالی اسم حسام نگه داشتم

 با

 . ...خودم فکر کردم گفته بود این خانه امن است. پس چطور

 در همین موقع صدای آب قطع شد و من هم از آن حالت

 تدافعی

خارج شدم. حیرت زده گوشی را پایین آوردم... بله... خانه 

 امن

بود... امن تر از همیشه... البیمن به حسام زنگ نزده بود... 

 با

 . ...صاحب این خانه تماس گرفته بود

و دستمنفس در سینه ام حبس شد. گوشی موبایل را با هر د  



 .گرفتم و با قدم های کوتاه به سمت پلکان شیشه ای رفتم

 نگاهم
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 ...را به طبقه ی باال دوختم. صداهای ضعیفی از باال می آمد

. 

 پله های شیشه ای را به کندی باال رفتم... با بغضی که

 ناخواسته

م حلقه زده بوددر گلویم نشسته بود جنگیدم. اشک در چشم . 

 به

 سرعت پشت دستم را به چشم هایم کشیدم و قطره های

 درشت

 .اشک را پاک کردم

 پیش از ورود به اتاق مکث کردم. نفسی عمیق کشیدم... تا به

 خودم مسلط و با لبخند و شوق وارد شوم. قلبم چنان محکم به

 سینه می کوبید که احساس می کردم چیزی نمانده قفسه ی

ا بشکافد و پیش از من خودش را به او برساندسینه ام ر ... . 

گوشی را در یک مشت می فشردم و دست آزادم را روی 

 قفسه

 ی سینه ام گذاشتم. نفسم را با صدا فوت کردم و آهسته وارد

 .اتاق شدم
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نور از دیوار شیشه ای به داخل اتاق می تابید و مردی را که 

رد  

 برابر دیوار ایستاده بود در خود غرق کرده بود... آهسته جلو

 رفتم

و کنار تخت متوقف شدم. گوشی موبایل را روی تخت 

 انداختم

 و

 مشتم را جلوی دهانم گرفتم. به او چشم دوختم که ... حوله ای

 سفید رنگ را به موهای

 خیسش می کشید و با شنیدن صدای قدم هایم به سمتم

 .چرخیده بود

توانستم حرف بزنم... لبخندی به لب بیاورم و آن طور که ن

 می

 .خواستم ذوق و شوق نشان دهم... فقط سر جایم باقی ماندم

 مشتی که در برابر دهانم گرفته بودم به لرزه درآمد. بی پلک

 زدن

به چشم های سیاه و درخشانش زل زدم... انگار اگر لحظه 

 ای

می شد. زمزمه کرد نگاه ازش می گرفتم باری دیگر ناپدید : 
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 . ...شراره-



 نفس در سینه .

 حبس کردم تا صدای نفس هایش را بهتر بشنوم و مطمئن

 شوم

 .اینجاست... برگشته و دیگر من را این طور تنها نمی گذارد

 خیره .

 نگاهش کردم. مثل همیشه به نظر می رسید... با همان زخم

 های

روی تنش، با آن خط بخیه ی عمودی روی پیشانی اش،آشنا   

 . ...نگاه درخشان و لبخند آشنایش

 :آهسته گفتم

 چرا بهم نگفتی؟ چرا نگفتی این شکلی می شه؟-

 :به سادگی جواب داد

 چون اونوقت این نقشه رو نمی کشیدی... نمی ذاشتی به-

 پلیس
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 .چیزی بگم

ایم را بهم فشردم. حق با او بود... حاضر نمی شدم او لب ه

 را به

 خطر بیندازم. همان لحظه هم سخت پشیمان بودم که فکر

 بهتری نکردم. احساس می کردم شاید می توانستم کاری کنم

 که او این چند روز را راحت تر پشت سر بگذارد. باید چیزی



 برای

گفتمالمت پیدا می کردم... یا او... یا خودم.  : 

 .دلم برات تنگ شده بود-

 من اما پلک هایم را سخت بهم .

 فشردم... چرا که هنوز مطمئن نبودم حضورش، آن جا

 ایستادنش

 واقعیت داشته باشد... احساس می کردم ذهنم زیر بار فشار

 دست

به دامن یک رویا شده... او را تمام و کمال در برابرم نقش 

 ...زده

م ممکن است خودم را باری دیگرکه اگر چشم هایم را باز کن  
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تنها ببینم... در اتاق او که کم کم عطر تنش را هم از دست 

 می

 .دهد

 :به آرامی پرسید

 از دستم عصبانی هستی؟-

 .روی دسته ی مبل نشست و حوله را روی شانه اش انداخت

 :مکثی طوالنی کردم. . اعتراف کردم

- م باشم ولی... تو از اولش هم آدم پردردسری بودیمی خوا . 

 آهسته به حرفم خندید. با دیدن خنده اش لحظه ای مکث



کردم... با شیفتگی به خنده اش نگاه کردم... دندان هایش... 

 به

 خنده ی آشنایش که آن قدر دلتنگش بودم که بی اختیار اشک

گربه چشم هایم آورد. یک نفس عمیق دیگر... یک تالش دی  

 برای

 :پایین دادن بغض... ادامه دادم

 ولی خب... من قبول کردم شرایطت رو، مگه نه؟-

 لبخندی تلخ روی لبم .
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 نشست؛ چرا که عاقبت فهمیده بودم چرا به دنبال سرزنش

 کردن

 خودم بودم... وقتی فهمیدم چه بالیی سر راحیل آمده با او

 رفتار

ی نداشتم. دستش را پس زده بودم... اجازه نداده بودمخوب  

 آرامم

 کند. به حرفش گوش ندادم و به خانه ی خودم برگشتم... به

 دنبال مالمت خودم بودم، چون خوب می دانستم اگر برنمی

گشت خودم را هرگز برای کارم نمی بخشیدم.. با جدیت 

 :گفت

- مجرد بودم واین شرایط رو وقتی برای خودم ایجاد کردم که   

 .اگر هم توی یه ارتباط قرار می گرفتم برام اینقدر مهم نبود



 دلم

 نمی خواد با تو این کارو بکنم. من همه چیز رو برات سخت

 !کردم... ببخشید

 حیرت زده .
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 :نگاهش کردم. صدایم بی اختیار باال رفت

- تباهی نکردی. این کهچی رو ببخشم کیارش؟ تو کار اش  

 تقصیر

 .تو نبود

 :سری تکان داد و مخالفت کرد

 ...نباید تا وقتی همچین شرایطی داشتم پا پیش می ذاشتم-

 ...وقتی پا پیش گذاشتم نباید می ذاشتم کسی بفهمه با همیم

 وقتی گذاشتم بفهمن که با همیم نباید می ذاشتم بفهمن چه

رو وادار به کاری کنن  قدر برام مهمی... که برای اینکه من

 تو رو

 .گروگان بگیرن

آهی کشیدم. حاال می فهمیدم... از اِبی حرف می زد. ادامه 

 :داد

از درگیری های من سوء استفاده و برای تو دندون تیز -

 .کردن

 .منم گیر افتادم و نتونستم نجاتت بدم



 :بی اختیار لبخندی زدم و گفتم

- ن امید که نجاتم بدی،کیارش... من با تو دوست نشدم به ای  
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 .مراقبم باشی. از پس خودم برمی یام

 درسم را از ماجرای ریحانه گرفتم. مدت ها پیش فهمیدم هیچ

 نجات دهنده ای سر نمی رسد؛ چرا که زندگی با هیچکس

 خوب

تا نمی کند. آدم ها در هزار و یک مشکل خودشان غرق اند 

 و

می فهمند از چه رنج می بری، در چه مخمصه ایحتی ن  

 گرفتار

شده ای... فهمیدم بزرگ ترین نامردی که می توانی به 

 خودت

 بکنی این است که دست روی دست بگذاری، منتظر بمانی

 کسی

سر برسد و شرایطت را عوض کند. اگر خودت از جا بلند 

 نشوی،

شه در آستین باال نزنی و به جنگ مشکالتت نروی برای همی

 آن

شرایط گرفتار می مانی. از هیچکس توقع نجات نداشتم جز 

 از



 .خودم... و تا به آن روز هم خودم را روسفید کرده بودم

 برای اینکه جو را تلطیف کنم با دستم ادای شلیک کردن را
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 :درآوردم و خنده کنان گفتم

- ه اون اسلحه رو ازم با همون شوکر زدمش! مرسی ک

 .گرفتی

 اگه

 .نه برای اِبی خیلی بد می شد

 :لبخندی تلخ روی لبش نشست. و گفت .

 می دونستی که خیلی بهت افتخار می کنم که این طور از-

 پس

 خودت برمی یای؟

 :چشمکی زدم و گفتم

 .دیگه کم کم یه چیزهایی یاد گرفتم-

عذرتاز چهره اش فهمیدم که یک بار دیگر می خواهد م  

 خواهی

 کند. دستم را برای متوقف کردنش باال آوردم و با لحنی جدی

 :گفتم
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من از دست تو عصبانی نیستم. حاضرم ده بار دیگه توی -

 این



 موقعیت قرار بگیرم اما این چند وقتی رو که با هم بودیم از

 دست

کن... معذرتندم. پس خواهش می کنم معذرت خواهی ن  

 خواهیت ناراحتم می کنه. من از دستت ناراحت نیستم... فقط

 !خیلی... خیلی... دلم برات تنگ شده... همین

 :از جایش بلند شد. . آهسته گفت

 . ...منم همین طور شراره-

سرش را عقب کشید و نگاهش را باری دیگر به چشم هایم 

 .داد

 :با جدیت پرسید

 اذیتت کرد؟-

کشید تا بفهمم یک بار دیگر در مورد اِبی لحظه ای طول 

 حرف

می زند. سرم را به نشانه ی جواب منفی تکان دادم و با بی 

 تابی

 :گفتم

 .تموم شد و رفت-
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 دلم نمی خواست دیگر در موردش حرف بزنم. می خواستم

 فقط

با او  برای چند لحظه تمامش را فراموش کنم... وقتم را



 بگذرانم

 .و به هیچکس دیگری فکر نکنم

 :با لحنی معنی دار گفت

 من که به حسابش می رسم... به حساب هرکسی که فکر کنه-

 .می تونه برای تو دردسر درست کنه و قسر در بره

 .حسام در نبودت از خجالتش دراومد-

 برای چند لحظه خیره به چشم هایم ماند. انگار می خواست با

ذهنم نفوذ کند، افکار و دلمشغولی هایم را کنار  نگاهش به

 بزند

 .و عمق احساسم را بسنجد، اما من چیزی را پنهان نمی کردم

 انگار تمام آن چه عذابم می داد با دیدنش دود شده و به هوا

 رفته

 .بود
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 در همین موقع صدای زنگ گوشی موبایلم بلند شد. طوری

 پلک

زدم انگار تازه با این صدا از خواب بیدار شده باشم. چرخیدم 

 و

در کمال تعجب متوجه شدم که آن را روی تخت کیارش 

 پرتاب

 کرده ام. نگاهی کوتاه به کیارش کردم و آهی کشیدم. کیارش



 :گفت

 .شنیدم همه چیز رو افتاده روی دوش تو-

سانده وبا خودم فکر کردم کی قبل از من خودش را به او ر  

 همه

 چیز را برایش تعریف کرده؟ حتما هوویم امین! کم کم می

 .فهمیدم شوخی آن شبم اصال بی راه نبوده

 کیارش مودبانه کنار ایستاد تا من به کارم برسم، اما من با بی

 میلی ازش فاصله گرفتم و همین که به تخت نزدیک شدم

 تماس
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با اخم و تخم گوشی را برداشتم تا صدایش را قطع قطع شد.  

 کنم

 که نگاهم به تماس از دست رفته افتاد... فرنام

 لب هایم را بهم فشردم. بالفاصله اس ام اسی آمد. فرنام نوشته

 :بود

امیدوارم از این فرصت استفاده کرده باشی. وقت زیادی -

 برامون

 .نمونده

موقع دست کیارش زیرلب ناسزایی نثارش کردم. در همین  

 نگاهش را

 به اسکرین گوشی داد. پوزخند زد. سری به نشانه ی تاسف



 تکان

 :دادم و گفتم

 .باید مفصل حرف بزنیم-

 گوشی را از دستم کشید. قلبم در سینه فرو ریخت. هنوز

 فرصت
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 نکرده بودم برایش ماجرا را شرح دهم. یک وقت با خودش

 فکر

 نکند تمام مدت نفوذی فرنام بوده ام؟ بهم شک نکند؟ فکر

 نکند

 من هنوز همان کسی هستم که از پشت خنجر می زند؟ اما

متوجه شدم که همان لبخند خواستنی و مهربان را به لب 

 .دارد

 :کوتاه گفت

 !االن نه-

 .گوشی را با بی توجهی باری دیگر روی تخت انداخت

وشی موبایلم به صدا درآمد... با کمیدقایقی بعد باری دیگر گ  

فاصله از سرم... در حالی که زیر موهای پریشانم گم شده 

 ...بود

 همان موقع که دیگر نه به گوشی فکر می کردم... نه به آن

 کسی



 . ...که زنگ می زد... نه به زندگی و نه به دنیا

 فارغ از تمام شان... تمام ذهنم برای او بود

** 
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 با خودم فکر کردم دقیقا چه بالیی سر کیارش آوردم که تا این

 حد طرفدار غذای بیرون شده؟ مطمئن بودم هر گزینه ای

 مطرح

 کنم موافقت می کند، اما من که از شدت هیجان و ذوق سر

 جایم

 بند نمی شدم دوست داشتم خودم دست به کار شوم. تا به

 حال

نخورده و باید اعتراف می کردم چیز  دست پخت من را

 خاصی

 را

 هم از دست نداده بود. حین تفت دادن گوشت چرخ کرده با

 پیاز،

 :قاشق چوبی ام را به سمتش نشانه رفتم و گفتم

 .توقعت رو خیلی باال نبر-

 .در جوابم خندید. پشت سرم ایستاد

 :و گفت

دست خودم نیست... تصورم از هرچیزی که مربوط به تو -



یم  
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 .شه یه چیز بی نظیره

 آهسته به حرفش خندیدم... به زودی با حقیقت رو به رو می

 .شد

 تلفنش زنگ خورد و مجبور شد ازم فاصله بگیرد. ظاهرا

 .همکارانش کم کم متوجه می شدند که آزاد شده

پشت سر من می آمد و می رفت. تلفنش مرتب زنگ می 

 خورد

 و باید جواب همکارانش را می داد که یا می خواستند بدانند

 کارها را چطور پیش ببرند، یا جویای احوالش می شدند. بی

 اختیار گوشم را تیز کرده بودم و می خواستم بدانم چه

 دستوراتی

 می دهد... به آن ها می گوید کارها را متفاوت از آن چه من

ه شروع کردند ادامهخواسته بودم پیش ببرند یا کاری را ک  

 .بدهند

انگار می خواستم کاری را که برای مدتی کوتاه به عهده 

 داشتم

 عیب یابی کنم و متوجه شوم کجا اشتباه کرده ام، اما در کمال
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 شگفتی متوجه شدم کارم را بد انجام نداده ام و در روند کار



 .دخالت نمی کند

مشغول درست کردن سس سفید شدم تلفن هایشزمانی که   

 تمام شد. آخرین تماس از طرف پدرش بود که با وجود اینکه

 اولین نفر بود که بعد از آزاد شدنش به دیدنش رفت هنوز

 جویای

 علت این ماجرا بود. باالخره روی یکی از صندلی های اپن

 نشست

 :و کوتاه و مختصر گفت

- همه چیز رو جمع و  مرسی که حواست بود و سعی کردی

 جور

 .کنی

نگاه از سس که غلظت مد نظرم را نداشت و نمی دانستم 

 چطور

 باید درستش کنم گرفتم. لبخند شیطنت آمیز آشنایی بهم زد

 و

 :گفت
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 همیشه می دونستم باالخره یه روز می رسه که مجبور می-

 شی

وم امانیاین کار رو عهده بگیری خان ! 

 چشم هایم از شدت تعجب چهار تا شد. احساس کردم زمان به



عقب برگشته... به چند ماه پیش... او هم هنوز من را به 

 خاطر

 هک کردن گوشی اش سرزنش می کند و من هم چاره ای

 ندارم

جز این که آزادی ام از چنگ او را با اطالعاتم از فرنام 

 تاخت

 .بزنم

 :با جدیت گفتم

- ولش هم از این شغل تو خوشم نمی اومد کیارش! یهمن از ا  

 جورایی هیچ چاره ی دیگه ای نداشتیم. به اینجای کار فکر

 کرده

 بودی؟ به اینکه اگه خودت نباشی چی می شه؟

دست به سینه سر جایش نشست و طوری نگاهم کرد انگار 

 در
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سسی که در دست داشتم در شرکت باشیم و من با آن قاشق  

 :حال ارائه ی نتایج یکی از پروژه ها باشم

 حسام و همکاراش سفت و سخت پشت همدیگه می ایستن و-

 به هیچکس جز خودشون گوش نمی کنن... همکارهای دیگه

 ات

مثل امین و بهزاد رو کال قبول ندارن. از نظرشون سوسول و 



 بی

خطر کنن. فقط  عرضه ان. حاضر نیستن به خاطر حرف اونا

 به

 تو

وفادارن. از طرف دیگه امین و بهزاد و این دسته از 

 همکارهات

حسام و بقیه رو قبول ندارن و برای این کار مناسب نمی 

 .بینن

فکر می کنن عقل شون به نقشه کشیدن نمی رسه. فقط یه 

 روز

 از گرفتاری تو گذشته بود که با هم درگیر شدند و نزدیک بود

باد بدن همه چیز رو به . 

 :دستی به چانه اش کشید و گفت
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 هیچ کدوم در واقع برای این کار مناسب نیستن. امین-

 شخصیت

 ناسازگار و بهزاد قدرت مدیریتی ناچیزی داره. حسام صبر و

تحمل نداره و بی حساب عمل می کنه. بهترین کار این بود 

 که

ی کردن تا من برگردمهمه چیز رو متوقف م ... . 

 :قاشق را با بی توجهی در هوا تکان دادم و گفتم



 حتی یادم نمی یاد چی شد که با هم درگیر شدن. اگر فکر-

 می

 .کردن به کل برنمی گردی که همه چیز به فنا رفته بود

 . ...خوشحالم حداقل تونستی راضی شون کنی که-

یم بی اختیار باالسرم را به شدت به طرفین تکان دادم و صدا  

 :رفت

 نه نه نه! من کسی رو راضی نکردم. من رو وسط این کار-

 .انداختن

 به سمت گاز چرخیدم و زیرلب ادامه دادم
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اگه بفهمی کی پیشنهادش رو مطرح کرد اصال خوشحال -

 نمی

 .شی

ه سمتمکیارش که حرفم را شنیده بود از جایش بلند شد. ب  

 آمد

 :و پشت سرم ایستاد. پرسید

 چطور مگه؟-

 و از باالی سرم نگاهی به آن چه می پختم انداخت. آهی

 کشیدم

 :و گفتم

 .الناز پیشنهادش رو داد-



سرم را به عقب چرخاندم و محتاطانه نگاهش کردم. همان 

 طور

 :که پیشبینی می کردم صورتش توی هم رفت. با حرص گفت

- تره هم جزوی از گروه حساب می شه ونمی دونستم این دخ  

 فرصت پیشنهاد دادن پیدا می کنه. دقیقا وقتی من نبودم
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 داشتین چی کار می کردین؟ حواست هست که حسابی روش

 باز

 نکنی شراره؟! برادرش تو رو دزدیده بود، در جریانی دیگه؟

عریف کنم. از اینکه اِبیمجبور شدم ماجرا را مفصل برایش ت  

 چرا

من را برای مدتی کوتاه ربود و اینکه چطور از فرنوش 

 کمک

گرفتم تا خودم را آزاد کنم. کیارش با اخم ظریفی روی 

 پیشانی

 به حرف هایم گوش کرد. می دانستم در حال تعریف کردن

 ماجراهایی مربوط به کسانی هستم که اصال ازشان خوشش

 نمی

طور که ورقه های الزانیا را کف ظرف  آید. در آخر همان

 می

 :چیدم گفتم



می دونم الناز نیت خیری نداشت و می خواست من بعد از -

 تو

 توی دردسر بیفتم، اما دست کم پیشنهادش مشکلی که داشت
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 ایجاد می شد رو موقتا حل کرد. فرنوش هم... حاال حس می

 کنم

ی تونم بهش اعتماد کنمتا حدودی م . 

 برای یک لحظه دست از کار کردن برداشتم. رو به رویش

 :ایستادم و گفتم

وقتی برگشتم خونه ام و بهم زنگ زدی چیزی در مورد -

 دادن

 اطالعات به فرنام گفتی. من قصد نداشتم با اون حجم از

 اطالعات

 .بهش اعتماد کنم و نمی خواستم همچین چیزی رو بهش بدم

ونستم تو کجایی... چی کار می کنی و کی برمی نمی د

 .گردی

 پس مجبور شدم یه نقشه ی دیگه طرح کنم. می دونم ریسک

 . ...بزرگیه اما اگه موفق شیم

ظرف الزانیا را در فر گذاشتم. روی صندلی های اپن نشستیم 

 و

 برایش از آن چه در ذهن داشتم گفتم... وقتی برایش گفتم که
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 بهزاد فایل ها را قفل کرد تا مطلع شویم اطالعات دست چه

 کسی

 :افتاده، آهسته خندید و گفت

 کم کم داری توی این کار به کمال می رسی! قبال اصال این-

 .قسمت کار رو در نظر نمی گرفتی

 در جوابش فقط لبخندی زدم و بعد از مکثی کوتاه گفتم که

همراه توضیحی از آن چه که در ذهن چطور فایل ها را به  

 داشتم

دست فرنوش رسانده ام. با بی تابی نگاهم را به صورتش 

 دوختم

و منتظر واکنشش شدم. مکثی کوتاه کرد. جرعه ای کوچک 

 از

 لیوان چای که برایش ریخته بودم نوشید و در انتها سری به

 نشانه

 :ی تایید تکان داد و گفت

- این قدر با هم زمان گذروندیم که خوبه شراره... فکر خوبیه.  

 کم
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 .کم فکرمون داره به هم نزدیک می شه

 نفس راحتی کشیدم. در واقع آن قدر با هم زمان گذرانده بودیم



 .که اعتمادش را بعد تمام کارهایی که کردم جلب کرده بودم

ت بی حرکت منلیوان چای را پایین آورد و نگاهش را به دس  

 داد. به نظر می

 رسید برای چند لحظه با خودش درگیر شد... می دانستم

 حرفی

را مزه مزه می کند... حرفی که انگار از لحظه ای که 

 دیدمش

 در

 دلش مانده بود. بعید می دانستم چیز خوشایندی باشد. با بی

 صبری نگاهی به فر انداختم... خیلی خوب می شد اگر آماده

مانع مطرح کردن حرفش می شد، اما غذا آماده شدن غذا 

 .نبود

 :در همین موقع کیارش آهسته گفت

 .حلقه ی محاصره شون برای من تنگ شده-
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 سرم به سرعت به سمتش چرخید. یک لحظه با خودم فکر

 کردم

 کی؟ و بعد آهی کشیدم. و

 :پرسیدم

- تن، مگه نه؟به خاطر الناز نگهت نداش  

 :سرش را به نشانه ی جواب منفی تکان داد و گفت



 نه! ماجرای الناز خیلی هم خوب پیش رفت... دقیقا همون-

 طور

که برنامه ریزی کردیم. مشکل جای دیگه بود... مشکل این 

 بود

 که منتظرم بودن... منتظر یه گاف، یه اشتباه تا سراغم بیان و

و خودم بهشون دادمجلوی کارم رو بگیرن. این فرصت ر ... 

 خودم

دو دستی اطالعاتی که از طیب نیا داشتم رو تقدیم کردم و 

 مهر

 .تاییدی به فرضیات شون زدم

لحظه ای سکوت برقرار شد. این بار من به دست او خیره 

 .ماندم

2737 

  رقصنده با تاریکی 

 یاد مهمانی فرنوش افتادم... زمانی که با کمک فرنام گوشی

موبایلش را هک کردم و فایل ها را برداشتم. در خانه با 

 استفاده

از آن نرم افزار چند فایل را باز و بررسی کردم. چرا در 

 انتهای

 یک سری فایل ها می نوشت که اطالعات را تحویل مقامات

 داده؟

 :اعتراف کردم



 نمی دونم چرا... همیشه این پیش فرض رو داشتم که فکر-

اگه نه نمی تونستی این همه سال این شغلاینجاش رو کردی.   

 .رو اداره کنی

 :پوزخندی زد و گفت

آره... خیلی وقت ها بهشون خوش خدمتی کردم. پرونده -

 هایی

 که در نوع خودشون مهم بودن اما کسی نبود که بتونه قیمت

 شون رو پرداخت کنه بهشون تقدیم می کردم تا همچین روزی

و به خاطر کاری که شروعخدمات خوبم به چشم شون بیاد   

 کردم
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 نابودم نکنن، اما حد داشت شراره... نادیده گرفتن حد داشت و

خیلی وقت بود که اون حد رو رد کرده بودم. این کار بزرگ 

 تر

 پ و

 یشرفته تر از اون شد که بتونن چشم شون رو ببندن و نادیده

هایی گره خورد که نمی شد مسکوتاش بگیرن. به پرونده   

 نگهشون داشت. به وظایفی گره خورد که ازم می خواستن

 انجامش بدم و من نمی خواستم جزوی ازش باشم. دوست

 ندارم

 برای کسی کار کنم... من هم همیشه آدم ِ خودم بودم... رئیس



خودم. اونا هم منتظر یه فرصت موندن... اسمم رفت توی 

 اون

ودم دست پر رفتم و دیگه نتونستن کنارگزارش لعنتی، خ  

 .وایستن و نگاه کنن

 انگشت شست و اشاره اش را به پلک های بسته اش فشرد و

 :آهسته گفت
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می دونی... روزی که الناز اون تشکیالت رو با یه گزارش -

 به

 موقع

درتی میو درست و حسابی از بین برد فهمیدم رسانه چه ق  

 تونه

داشته باشه. این رو از اولش می دونستم. یه محور کارم 

 کارهای

 کامپیوتری قوی بود، یه محور کار جاسوسی، یه محو کار

 همکاری

 با آدم های اهل عملی مثل حسام و یه زمانی به الناز نزدیک

 بودم

تا کارهای رسانه ای رو انجام بدم... هر وقت که الزم بود. 

 می

شه همچین چیزی رو نادیده بگیرم و بعد... الناز دونستم نمی  



 بهم نامردی کرد. ولی من تنها کسی نبودم که از اون ماجرا

 درسم

 رو گرفتم. فرنام هم متوجه شد نقط ضعف تشکیالتش کجا بود

 .و تقویتش کرد. در نهایت با این گزارش بهم ضربه زد

 :دستش را پایین انداخت و زمزمه کرد
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دارم به یه بازنشستگی اجباری نزدیک می شم. دست و پام -

 رو

 .بستن. ازم خواستن از شهر خارج نشم

 :با بی تابی وسط حرفش پریدم

 اما تو می گفتی همیشه می تونی یه چیزی رو معامله و-

 خودت

 .رو آزاد کنی

 کمرش را صاف کرد. چشمکی بهم زد و با همان لبخند

 شیطنت

 :آمیز آشنایش نگاهم کرد

 همیشه... اما این بار هیچکس از بهایی که باید بدم خوشش-

 نمی

 .یاد

 :پیش از آن که فرصت کنم سوالی بپرسم. با خنده گفت

 !به پایان کار نزدیک می شیم خانوم امانی-
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- اختیبا این حساب کسایی که به خاطرشون این شغل رو س  

 می

شن آخرین پرونده هات... چالش برانگیزترین پرونده هایی 

 که

 .داشتی... طیب نیا و فرنام

 :نگاهی معنی دار بهم انداخت و گفت

 طیب نیا پروژه ی آخر منه... حاال که پلیس برای همکاری-

 راضی

 شده احتمال شکست خوردن این برنامه ناچیزه و می تونه

 ُحسن

باشه اما دوست ندارم تا زمانی که ختام خوبی برای کار من  

 طیب

نیا همکار سابقش فرنام رو لو بده این شغل دست فرنام 

 ...باشه

 اگه من قراره تحت نظر باشم و از شغلم دست بکشم فرنام هم

باید از کار برکنار شه. نقشه ی خوبی براش داری خانوم 

 !امانی

 .فرنام پروژه ی اول و آخر تو محسوب می شه
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انگار یک سطل آب سرد روی سرم ریخته باشند. چشم هایم 



 از

 :شدت تعجب چهار تا شد! صدایم بی اختیار باال رفت

 !چی؟ نه-

 :کیارش با جدیت گفت

کاری که شروع کردی رو تموم کن شراره. تا وقتی که -

 فرنام

 سر

اصال توی این کار باشه من کارم رو ول نمی کنم و این... 

 این

 .شرایط به نفعم نیست

با دهان باز نگاهش کردم. فکر می کردم فقط کمکش کرده 

 ...ام

 آن چه به ذهنم رسیده را عملی کرده ام... فکر نکرده بودم که

 این کار، تمام و کمال به عهده ی من باشد. طرف شدن با

 فرنام؟

 . ...این کار ناممکن بود

** 

ویی بگیرم و نشان دهم که فرنام ازم خواسته بود ویدی

 اطالعات
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را به دست آورده ام. با دوربین گوشی ام از اسکرین تبلت 



 فیلم

 گرفتم. دستم را روی لیست فایل ها حرکت می دادم و به

 صورت

 .تصادفی یکی از فایل ها را انتخاب و باز می کردم تا ببیند

 ویدیو

ادم و تبلت را باری دیگر خاموش کردم. دسترا برایش فرست  

 هایم را روی میز عمود کردم و سرم را که از شدت درد کم

 مانده

 بود منفجر شود دو دستی چسبیدم. درد از شقیقه هایم به

 چشمم

 می زد. حجم ویدیو باال بود و طول کشید تا صدای فرستاده

 شدن

شده بهپیغامم را بشنوم. آهی کشیدم و با چشم هایی تنگ   

گوشی نگاه کردم. برایش نوشتم که در عوض باید صدای 

 راحیل

را بشنوم و بهتر است که صحیح و سالم باشد... اگر نه 

 خودش

 می داند و فایل های نصفه و نیمه ای که به جای باقی مانده ی
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 !اطالعات با استیکر سیگار مزین شده اند

چند اموجی خنده فرستاد... انگار دوستان نزدیکیدر جوابم   



 باشیم و شوخی های بامزه و گاه و بی گاه پایه و بنیان

 !رفاقتمان

 در همین موقع مادرم تماس گرفت. چشم هایم را روی هم

 گذاشتم و از ته دل دعا کردم بچه های فامیل دو دقیقه دست

 از

حال خودمپیشرفت کردن برداشته باشند تا مادرم من را به   

 بگذارد. سردرد بیچاره ام کرده بود و آن شب طاقت شنیدن

 .موفقیت های دهان پرکن هیچکس را نداشتم

خوشبختانه یک حال و احوال معمولی بود... با کمی 

 کنجکاوی

در مورد دوستی ام با کیارش... و سوال در مورد این که 

 چرا این

 دفعه تلفن خانه را جواب نمی دادم؟

کردم... به دنبال یک توضیح آکادمیک و  لحظه ای مکث

 راضی
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 کننده گشتم. نیم نگاهی به کیارش کردم که دم در اتاق

 ایستاده

 و شانه اش را به درگاه تکیه داده بود. لبخند پلیدانه اش به

 خنده

 ام می انداخت. نگاهم را ازش گرفتم تا بتوانم جدیتم را حفظ



م. مجبور شدم توضیح بدهم که برای تمرکز بیشتر رویکن  

 این "مطالعاتم به کتابخانه آمده ام. مادرم با تعجب پرسید 

 وقت

 بهانه آوردم که کارم زیاد بوده و مجبور شدم به ."شب؟

 کتابخانه

 .ملی بروم تا مزاحم هم خانه ام نشوم

کیارش تکیه اش را از درگاه برداشت. وارد اتاق شد و از 

شتپ  

 سرم گذشت. روی تختم به پشت دراز کشید و گوشی موبایلش

 .را جلوی صورتش گرفت

 .تالشم برای کوتاه کردن مکالمه ام با مادرم بی نتیجه بود
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 بگو کیارش بیاد دنبالت... نصفه شب تنهایی برنگردی سمت-

 !خونه

- ش کنی؟ گوشی کهگوشی موبایلت چی شد؟ تونستی درست  

 کارش به اینجا برسه دیگه نمی شه روش حساب کرد. می

 ترسم

 .یه وقت کار دستت بده

پول بریزم به حسابت که گوشی بخری ناراحت می شی؟ -

 بذار

 .به حساب عیدی



 سرم را به یک دست تکیه داده بودم و جواب هایم کوتاه و

 کوتاه

 . ...تر می شد... بله... نه... بعدا

دم که کمی آن طرف تر کیارش آهسته می خنددمتوجه بو . 

 :عاقبت تماس را قطع کردم. کیارش با لحنی معنی دار گفت

 خانوم امانی... به خانواده نگفتین این چند وقت مهمون من-

 هستین؟
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 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

- من چند شما چطور آقای شمس؟ پدر در جریان هستن که  

 وقته اینجا ساکنم؟

 گوشی موبایلش را پایین آورد و خندید. با تقلید از لحن من

 :گفت

 پدر این چند وقت به اندازه ی کافی شاکی بودن... نیاز به-

 سوژه

 .ی جدید ندارن

 .به پهلو چرخید و وزنش را روی ساعد دست راستش انداخت

به تختصندلی چرخداری را که رویش نشسته بودم با تکانی   

 نزدیک تر کردم. برایش توضیح دادم که مجبور شده بودم

 خراب

 بودن گوشی موبایلم را بهانه ای برای جواب ندادن به تماس



 های

 مادر و پدرم کنم و حاال اصرار داشتند که برایم یک گوشی

 جدید
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کرد و گفت تهیه کنند. کیارش با حالتی تمسخرآمیز نچ نچی : 

 .چه مشکل بغرنجی... واقعا اشک به چششم اورد-

 :خنده کنان گفتم

 اذیت نکن! خب اگه گوشی جدید بگیرم چطور وقتی در-

 دسترس نیستم بهونه بیارم؟ اون وقت باید دنبال یه بهونه ی

 .درست و حسابی باشم

 :سری تکان داد و گفت

- بودن تلفناینم حرفیه ولی ای کاش برای مسئله ی جوابگو ن  

 خونه بهونه ی بهتری می اوردی. تو که قرار نیست برگردی

 خونه

 .ات

 اخم کردم. دست به سینه تکیه ام را به پشتی صندلی دادم و

 :گفتم

قرار نیست؟ مگه فکر می کنی ماجرای فرنام چه قدر طول -

 می

 کشه؟ بهش گفتم اطالعات رو دارم. همین روزهاست که قرار
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بذاره. بعدش برمی گردم خونه دیگه... شرایط استثنایی بود 

 که

 .اینجا موندم

 :لبخندی شیطنت آمیز روی لبش نشست

 !شراره... من خدای ایجاد شرایط استثنایی ام-

 خواستم جدیتم را حفظ کنم، اما موفق نشدم و آهسته

 .خندیدم

 :سری به نشانه ی رد حرفش تکان دادم

- یارش! من اینجا نمی مونم. نمی شه با هم زندگی کنیمنه ک ... 

 . ...درست نیست قبل از اینکه

 و به موقع جلوی دهانم را گرفتم. داشتم چی می گفتم؟ قبل از

 اینکه ازدواج کنیم؟ زده بود به سرم؟ روی صندلی جا به جا

 شدم

 و صدایم را صاف کردم. سعی کردم به روی خودم نیاورم که

 جمله

نصفه کاره رها کرده ام. کیارش اما چشم هایش را تنگ  ام را

 و
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 :تکرار کرد

 قبل از اینکه؟-

 :با بدجنسی خندید و ادامه داد



 قبل از اینکه بیام شمال؟-

 :از جایم بلند شدم و با جدیت گفتم

 هر وقت اومدی شمال در موردش حرف می زنیم. تا قبل از-

 اون

 .بهتره با شوخی کردن در موردش لوسش نکنیم

 :به در اتاق اشاره ای کردم و گفتم

 من می رم مسواک بزنم. راه بیرون رو که بلدی؟؟-

** 

صحبت کردن با راحیل اصال حالم را بهتر نکرد. لحن قوی 

 و

محکمش بیشتر عصبانی ام کرد... آن قدر که دیگر یک جا 

 بند

اگر بالیی سرش آورده اند بهنمی شدم. ازش پرسیده بودم که   
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 من بگوید، اما طفره رفته بود. نه برای اینکه آن ها اجازه ی

 حرف

زدن ندهند... نه! آن ها بیمارتر و روان پریش تر از این 

 حرف ها

 بودند. می خواستند من بدانم تا تحت فشار قرار بگیرم، تا با

د و شاید راحیل با علم به این قضیه خونسرداعصابم بازی کنن  

 .برخورد کرده بود



 فرنام با سرزندگی پرسیده بود که چه زمانی برای من بهتر

 ...است

 انگار بخواهیم با هم قراری برای آشنایی بگذاریم و ببینیم

 روحیاتمان به هم می خورد یا نه! آخر همان هفته را پیشنهاد

ودتر این ماجرا تمام می شد کرد و من نه نیاوردم. هرچه ز

 بهتر

 .بود... راحیل زودتر به خانه برمی گشت

 !که باعث شد آمپر بچسبانم "می یام دنبالت"فرنام گفته بود 

 .فقط جلوی زبانم را گرفتم تا نفهمد چه قدر عصبانی شده ام

 این
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د بیشتر ازکه سعی می کرد همه چیز را عادی جلوه ده  

 هرچیزی

حالم را بهم می زد... با خودم فکر می کردم بارها و بارها 

 این

 کار

را کرده... شغلش همین بود. کاری بود که برای آن ساخته 

 شده

 . ...بود

کیارش که برای دیدن پدر و مادرش و توضیحات هزار باره 

 در



مورد آن گزارش و ماجرای بازداشت شدنش رفته بود دو 

 ساعت

به خانه رسید. با دیدن صورت کبود از عصبانیتم متعجب بعد  

 :پرسید

 !چی شده؟ بالیی که سر راحیل نیورده؟-

و بعد سیل توصیه هایش سرازیر شد... همه ی آن چه را که 

 از

بر بودم شرح داد و عاقبت با دیدن اخم های توی هم و 

 سکوت

معنی دارم صحنه را ترک کرد. روی مبل نشستم و پاهایم را 

 در

 شکمم جمع کردم. می دانستم مادر راحیل به زودی تماس می
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 گیرد، پرس و جو می کند و نمی دانستم باید چه حرفی

 تحویلش

بدهم... چطور این حقیقت که با دخترش حرف زده ام را 

 ازش

مخفی کنم. از شدت نگرانی کم مانده بود دیوانه شوند. آرمین 

 و

یاشار از دست راحیل دلخور بودند که گوشی موبایلش 

 خاموش



 بود و به پیغام هایشان جواب نمی داد و من هم مزخرفاتی در

 مورد شکست عشقی ردیف کرده و تحویلشان داده بودم. می

 دانستم که اصال حرفم را باور نکرده اند و منتظر فرصتی

 مناسب

برگشتن راحیل باید هستند تا تخلیه اطالعاتی ام کنند. بعد از  

به عالم و آدم بابت دروغ هایم جواب پس می دادم... اما 

 تمامش

فدای سر راحیل... اگر قیمت برگرداندن او این بود هیچ 

 حرفی

 .نداشتم

 در همین موقع کیارش به سمتم آمد. یک ماگ شکالت داغ
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لبخندی روی لبم بنشینددستم داد که باعث شد بی اختیار  . 

 می

 دانستم یک لیوان نوشیدنی داغ هیچ کدام از مشکالتم را حل

 نمی کند، اما اعصابم را آرام می کرد و او این را خوب می

 .دانست

 :روی دسته ی مبل نشست و گفت

 با همدیگه برای تاریخش به تفاهم رسیدین؟-

 :کوتاه جواب دادم

 !پنجشنبه-



ستی به چانه اش کشید. اخم کردمنیم نگاهی بهش کردم. د . 

 روز

 اشتباهی را انتخاب کرده بودم؟ حتی به ذهنم هم نرسید که با

او در مورد تاریخ مشورت کنم. زیرلب، انگار با خودش 

 حرف

 بزند،

 :گفت

2755 

  رقصنده با تاریکی 

 .عیبی نداره... می شه یه کاریش کرد-

ضیح بدهد با لحنیوقتی فهمیدم قصد ندارد برایم تو  

 :هشداردهنده گفتم

کیارش! حواسم بهت هست... این دفعه هم داری یه چیزی -

 رو

 ازم مخفی می کنی، مگه نه؟

نگاهش را برای چند لحظه به سمت دیگری داد و بعد... 

 سرش

 :به سمتم چرخید. با خونسردی گفت

 چیز مهمی نیست. با خودم فکر کرده بودم خوب می شه که-

رمون رو پیش ببریم. این که پروژه ی فرنام رو به همزمان کا

 تو

 .سپردم خیلی به نفع مون تموم می شه



 :صادقانه گفتم

 !دلم نمی خواد تنهایی برم توی لونه زنبور-

 می دونی اگه زمانی بریم سراغ طیب نیا که حواس فرنام پی-

گرفتن اطالعته، چیزی که براش خیلی مهمه، به نفع همه 

 .مونه

و پا نیست و احتمالش کمه که این طوری بتونهتوی دست   
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 .دخالت کنه و همکار سابقش رو نجات بده

 :با ناباوری نگاهش کردم و گفتم

واقعا دلیلت اینه؟ دو تا نقشه ی اساسی رو همزمان اجرا -

 کنیم،

نیروهایی که می تونیم برای هر کدوم به کار بگیریم رو 

صفن  

 کنیم برای اینکه فرنام دخالت نکنه؟ تو همین االن هم داری با

 پلیس کار می کنی. اون باهوش تر از اینه که این طوری

 مستقیم

وارد قضیه شه. حتما یه فکر دیگه ای می کنه تا دهن طیب 

 نیا

رو ببنده و مانع شه که علیه اش حرفی بزنه... یه نقشه ای 

 می

ش زیاده تا وقتی اجرا نشه ما کشه که صادقانه بگم احتمال



 ازش

 .خبردار هم نشیم

 :آهسته خندید. شانه باال انداختم و حق به جانب گفتم

 راست می گم دیگه! دست ِ کم من رو هر دفعه یه طور-

 سورپرایز

 .کرده
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 :از جایش بلند شد و با لحن عجیبی گفت

- رای بقیه سورپرایز دارهاون تنها کسی نیست که ب . 

 نفسی عمیق کشیدم. چیزی در سر داشت... می فهمیدم، اما

 اصرار عجیبی برای مخفی نگه داشتنش داشت. می دانستم او

من را در بی خبری نگه نمی دارد مگر مطمئن باشد اگر 

 بفهمم

 با کل ماجرا مخالفت می کنم... و من هم زمانی مخالفت می

یدم نقشه ای، حرکتی او را به خطرکردم که به یقین می رس  

 می

اندازد. او هر ریسکی را به جان می خرید... انگار هنوز هم 

 یک

مبارز بود. روزگاری روی خونش در رینگ قمار می کرد و 

 حاال

 در این میدان... و من هیچ وقت آدمی نبودم که بتوانم ال به



 الی

جان بیایمتماشاچی ها جای بگیرم، نگاه به مبارزه بدهم، به هی  

 و

 .ببینم که به خودش آسیب می زند
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 حس بدی به آن چه که ازم مخفی می کرد داشتم. یک بار

 دیگر

 برای من همان کیارش شمس مرموز و ترسناکی شد که در

 شب

 تولد فرنوش در تراس خانه اش دیدم. آیا هیچ وقت توانسته

 بودم

بشناسم؟او را به درستی   

** 

قرار مالقات الناز با مبارزی که می دانستند به طیب نیا 

 نزدیک

 است را برای روز پنجشنبه تنظیم کردند. نمی توانستم پیش

 .خودم از دست کیارش برای این تصمیمش عصبانی نباشم

 ترجیح می دادم هر دو کار را با همکاری هم پیش ببریم... نه

م پی یک نقشه برویماینکه از هم جدا شویم و هر کدا . 

 اما حرف هایمان را زده بودیم. من به او و نقشه اش ایمان

 .داشتم
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 می دانستم که متاسفانه الناز به زودی آزاد می شود و

 دردسرهای

 جدیدی برایمان ایجاد می کند... و کیارش هم به من ایمان

ک شدن به روز موعود از داشت... حسی که خودم با نزدی

 دست

 .می دادم

 او زودتر از من راهی شد... و بعد خنده کنان

خانه را ترک کرد. حیرت زده شاهد رفتنش بودم... او هم 

 دستِ 

کمی از فرنام نداشت. با هیجان خاصی دنبال کارش می 

 ...رفت

دنبال کار خطرناکی که ممکن بود به تیراندازی، زخمی شدن 

 و

نجر شود. روی مبل نشستم و سعی کردمشکست خوردنش م  

 تپش قلبم را نادیده بگیرم. نگاه خیره ام به زمین مانده بود. به

 خاطر آوردم که مدت ها پیش گفته بود مردهای سر به راهی

 مثل محمد وقتی وارد این بازی می شوند افتضاح به بار می

 آوردند... با خودم فکر کرده بودم اما او نه... مردهایی چون

 او به

 . ...این شرایط تعلق دارند
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من مردی را انتخاب کردم که زندگی اش این بود... سرش 

 برای

 این کارها درد می کرد. یک بار آسیب جسمی از کار هیجان

انگیزش دورش کرد و این بار لو رفتنش، اما حاضر بودم 

 شرط

دی برای خودش و من پیدا میببندم که به زودی دردسر جدی  

کند. او را انتخاب کردم و حاال باید پای انتخابم می ماندم... 

 اما

 من به کجا تعلق داشتم؟ مثل محمد افتضاح به بار می آوردم یا

 می توانستم راحیل را نجات دهم؟

شوکر شارژ شده، گوشی موبایلم و تبلت خاموش را در کیف 

 رو

لحه هایی که احتیاج داشتم! ازدوشی ام جا دادم... تنها اس  

 کیارش

خواسته بودم اطالعات روی تبلت را گزینش کند و همه چیز 

 را

 به فرنام نسپارد. دلم نمی خواست اسرار آدم ها دست کسی

 مثل

 فرنام بیفتد که از یک روانی برای گروگان گرفتن یک
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یارش خیلی کوتاه گفته بود کهدختر استفاده می کرد، اما ک  



 همه

 .چیز تحت کنترل است و خودم را نگران این مسئله نکنم

 سعی کردم لباسی سبک و راحت تن کنم. یک هودی بلند کرم

 و یک لگینگ مشکی انتخاب کردم. می دانستم نقطه ضعفم

 دویدن و فعالیت بدنی ست و نمی خواستم با یک لباس دست و

نام تک زنگی زد و فهمیدم کهپاگیر سخت ترش کنم. فر  

 .رسیده

 نگاهم را دور تا دور خانه گرداندم... می دانستم در حال جدا

 شدن

 از تنها نقطه ی امنی هستم که می شناسم... اما به خودم قول

 دادم که سر بلند برگردم... راحیل را صحیح و سالم به خانه

 برسانم

مو یک بار برای همیشه به کابوس فرنام پایان ده . 

 ماشینش را درست رو به روی برج متوقف کرده بود. متوجه

 شدم
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 که دو نگهبان جلوتر از من به سمت ماشینش می روند. می

توانستم به قدم هایم سرعت بدهم و خودم را زودتر برسانم، 

 اما

 مخصوصا عقب ماندم. اجازه دادم دو نفر نگهبان شاهد باشند

 که



سوار ماشینش می شوم... تا اگر به سرنوشت راحیل دچار 

 شدم

 مدرک خوبی به جا گذاشته باشم. دیدم که فرنام خنده کنان

 چیزی را برای نگهبان ها توضیح می دهد. با دست به من که

 دست هایم را در جیبم فرو برده بودم و با خونسردی به سمت

یدند و با حالتیماشین می رفتم اشاره کرد. نگهبان ها چرخ  

 مشکوک نگاهم کردند. با حرکت سر اشاره کردم که مشکلی

 .نیست و بی هیچ حرفی سوار ماشین شدم

 همان لبخند دوستانه و ملیح را به لب داشت که چال گونه اش

را به نمایش می گذاشت. پلیور خاکستری روشنی روی 

 پیراهن

نسفیدش پوشیده بود و جین ذغالی به تن داشت. ظاهر م  

 شبیه
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به شخصی آماده ی دویدن به نظر می رسید و او شبیه به 

 کسی

بود که از سر کار مستقیم به دیدن دوستانش می رود. دستی 

 را

که به سمتم دراز کرده بود نادیده گرفتم. اصال قرار نبود 

 اجازه

دلم نمی بدهم که بفهمد چه قدر مضطرب و عصبی هستم، اما  



خواست در این بازی صمیمیت که راه انداخته بود شرکت 

 .کنم

 :با لحنی هشداردهنده گفتم

الزم نیست برای تموم کردن این کار ادای رفیق صمیمی ام -

 رو

 .دربیاری

 :در جوابم یک بار دیگر آن لبخندش را به لب آورد و گفت

- ه از نظر من همه چیز مرتبه... دقیقا همون طوری پیش رفت

 که

 .ازت خواستم

خودت رو به اون راه نزن! اطالعاتت رو می گیری و -

 راحیل رو

 آزاد می کنی. همین! این وسط نه رفاقتی هست، نه آشنایی و

 نه

 از این به بعد ارتباطی! متوجهی؟
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 به لحن جدی و عصبی ام خندید. ماشین را بی هیچ عجله ای

 به

انداخت. با لحنی که نفس در سینه ام حبس کرد گفتراه  : 

 متوجه ام شراره... از اولش هم بودم. مطمئنم تو هم ته دلت-

 می



 دونستی که نتونستی منو دست به سر کنی. اگه باهام راه می

 اومدی هیچ کدوم از این اتفاق ها نمی افتاد. این پسره،

 امیربهادر،

م گیر می انداختمرو طبق قول و قراری که با هم داشتی ... 

 طوری

 .که سرش بابت تمام کارهایی که کرده باالی چوبه ی دار بره

راحیل این چند روز رو خونه ی خودش می موند و آب از 

 آب

 تکون نمی خورد، اما طرف کیارش رو گرفتی... کار دست

 خودت

 دادی. وقتی شروع می کنی به رفت و آمد با آدمی مثل اون

 باید
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 فکر اینجاش هم بکنی. نمی دونم چرا فکر می کردم با

 دخترهای

 ...دیگه فرق می کنی... شاید دوست داشتم این طور فکر کنم

 که

 اگه یه نفر هوش و ذکاوت تو رو داشته باشه از دردسری مثل

 .کیارش شمس هم دوری می کنه

ز همان ابتدا میزبانم را به لب خشکیده ام کشیدم. بله... ا  

 دانستم



کیارش دردسر به تمام معناست... از یک جایی به بعد برایم 

 بی

 معنی شد. برای همراهی با او حاضر شدم تمامش را به جان

 بخرم

و پشیمان هم نشدم. قصد نداشتم انرژی ام را با حرف زدن 

 در

آره!  "مورد مسائل شخصی ام تلف کنم... پس فقط گفتم 

 راست

دهانش را ببندد! نفسی عمیق کشید و ادامه دادتا  "می گی : 

 این چیزی که امروز برای تحویل دادنش اومدی گذشته ی-
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 کیارشه... پرونده های فروخته شده. الزم نیست بابت این کار

 .حس بدی داشته باشی. گذشته برگ برنده ی هیچکس نیست

.. به خودم نهیب زدم که هم جوابیلب هایم را بهم فشردم.  

 !نکن

 :اما طاقت نیاوردم

 این جمله ها رو وقتی از کتاب های خودشناسی می خونی-

 قشنگه... نه وقتی از دهن کسی مثل تو بیرون می یاد که

 گذشته

ی منو زیر و رو کردی... کثیف ترین چیزی که وجود داشت 

 رو



اری. نمی خوادبیرون کشیدی و َعلَم کردی تا تحت فشارم بذ  

 برای کسی مثل من که خیلی وقته فهمیده تو چه شغلی داری

 و

دست به چه کارهایی می زنی از این حرف ها بزنی. می 

 دونم

 ...توی این پرونده ها، توی گذشته ی این آدم ها می گردی

 چیزهایی پیدا می کنی که فکر می کردن برای همیشه از یاد
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رفته و با استفاده از همون ها تحت فشارشون می ذاری، 

 ازشون

 کار می کشی، تسویه حساب می کنی. مگه برای همین دنبال

 این اطالعات نیستی؟

 باالخره نقاب آن دوست خیرخواه را پایین کشید. آن لبخند

 ملیح

و اعصاب ُخردکن از صورتش پاک شد. با لحنی معنی دار 

 :گفت

- جون دوستت برات اینقدر ارزش داشت که با خوشحالم که  

 همچین چیز بزرگی معامله اش کردی. کم پیدا می شن آدم

هایی که اینقدر برای اطرافیانشون ارزش قائل بشن که 

 همچین

 .خریتی کنن



لب هایم را بهم فشردم. نگاهی نفرت بار روانه اش کردم، اما 

 او

یا فعالیت چشم به خیابان دوخته بود. نقطه ضعف من دویدن  

 بدنی نبود... نقطه ضعفم این بود که نمی توانستم بی تفاوت

 بمانم

و او اولین کسی بود که فهمید... پیش از فرنوش، راحیل... 

 پیش
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 . ...از خودم

فهمید که بعد از ریحانه عوض شدم... که هیچ وقت نتوانستم 

 با

م زندگی کنم و حاال مرتب از این عواقب کارهای نکرده ا

 نقطه

 ضعف استفاده می کرد. همیشه فکر می کردم بدی ها تا آخر

 دنیا دنبالم می کنند و یک جا دامنم را می گیرند، اما حاال در

 دام آن چه که به یک تغییر و تحول مثبت تعبیرش می کردم

وافتاده بودم. دنیا به چالشم کشیده بود. اگر آن آدم خودمحور   

 . ...بی تفاوت سابق بودم راحیل در امان می ماند

از آینه نگاهی به پشت سرش انداخت و رشته ی افکارم را 

 پاره

 :کرد



 نمی بینم کسی دنبال مون کنه. از جناب شمس بعیده. بعد از-

 ماجرای اِبی حتما برای تو مراقبی چیزی گذاشته، مگه نه؟

با اخم نگاهم در جوابش فقط لبخند زدم و سری تکان دادم.  

 .کرد

 لوکیشن گوشیت روشنه، آره؟ این طوری از جات با خبر می-
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 شه؟

حدسش کامال درست بود. در واقع کیارش برایم مراقب 

 گذاشته

 بود، اما سپر به سپر ماشین را تعقیب نمی کرد. آن قدر با

 فاصله

نفهمد چه ماشینی بهمی آمد که حتی کسی مثل فرنام هم   

دنبالش است. در عوض موقعیتم را از روی گوشی موبایلم 

 دنبال

می کردند. حاال من جا پای او می گذاشتم... لحن معصومانه 

 و

 :دوستانه اش را تقلید کردم

 چه عیبی داره؟ مگه جای بدی می ریم؟-

فکش منقبض شد. یک بار دیگر از آینه نگاهی به پشت 

 سرش

ه گفتانداخت و آهست : 



 حتی یه درصد هم پیش خودم فکر نکردم کیارش خودش رو-

 .قاتی این ماجرا نمی کنه

درست فکر کرده بود! ماشین را پشت چراغ قرمز متوقف 

 .کرد

 :بعد از مکثی کوتاه به سمتم چرخید
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پس قرارمون اینه؟ من تو رو ببرم اونجایی که راحیل هست -

 و

 قبل از اینکه اطالعات رو بهم بدی آدم های کیارش بریزن

 سرم؟

 تو شاید حاضر بشی این اطالعات رو با من معامله کنی، اما

 ...کیارش حاضر نمی شه به خاطر راحیل همچین بهایی بده

 حتی

 .بعید می دونم حاضر بشه به خاطر تو همچین قیمتی بده

 :چشم غره ای نثارش کردم. ادامه داد

- رو که این همه سال برای ساختنش زحمت کشید، به چیزی  

اوج رسوند رو فدا نمی کنه... خصوصا اگه نتیجه ی این 

 کارش

انتقال قدرت به من باشه. پس یه نقشه ای در کاره. امکان 

 نداره

 اجازه بده دست من به این اطالعات برسه. به محض اینکه



 مبادله

می شهای صورت بگیره و راحیل آزاد شه وارد عمل  . 
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 می دانستم کیارش نقشه ای دارد و بعید نبود درست حدس

 زده

 باشد، اما حتی من هم نمی دانستم چه در سر دارد... با این

 حال

 می دانستم بخشی از حقیقت از دیدش مخفی مانده. دلیل

 اینجا

رارنبودن کیارش چیز دیگری بود که هنوز در جریانش ق  

 نگرفته

 بود. وقتی کسی مثل او آدم ها را به خوبی می شناخت به این

 ...معنی بود که با دروغ بیش از هر چیز دیگری آشنایی دارد

 برای

 :آدم هایی مثل او هیچ زهری موثرتر از حقیقت نبود

 نه... سر کیارش به کار مهم دیگه ای بنده. تو که کمابیش در-

های سریالی رو منتشر  جریانی. مگه خودت اون گزارش

 نمی

 کردی؟

 دیگر لبخند نمی زد. فقط خیره نگاهم کرد. شانه باال انداختم و
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 :ادامه دادم

 مسئول این کار منم، اما به این معنی نیست که بهت اعتماد-

صد در صد دارم... واقعا فکر کردی این قدر پپه ام که بی 

 فکر

 می

م من رو هرجایی که می خوای ببری و اطالعات رو هم ذار

 دو

 دستی تقدیمت می کنم؟

 روی فرمان ماشین ضرب گرفت. نگاهم به آن دستبند چرم

 آشنایش افتاد. هنوز هم همه چیز به نظرش عادی بود؟ هنوز

 هم

 این کار را یک پروژه ی کاری معمولی می دید؟

پدید شد. انگاراخم ظریفی که روی پیشانی اش نشسته بود نا  

 تصمیمش را گرفت... نفسی عمیق و صدادار کشید. گوشی

موبایلش را برداشت و زیرچشمی دیدم که یک عدد تک 

 رقمی

برای کسی فرستاد. حدس می زدم چند استراتژی مختلف 

 برای
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 انجام این کار داشت و حرف هایی که می زدم تا حدودی

 تعیین



 کننده ی مسیر نقشه اش بود. ضربان قلبم اوج گرفت... من

 فقط

 یک نقشه داشتم، تمام امیدم را هم به همان بسته بودم... و

 هیچ

 چیزی در آن تغییری ایجاد نمی کرد... یا پیروز می شدم... یا

 .سخت ترین شکست عمرم را می خوردم

 :با سبز شدن چراغ ماشین را به راه انداخت و زیرلب گفت

 عیبی نداره... اگه این طور می خواد حرفی نیست! بذار در-

 جریان

 .باشه که کجا می ریم

با شک و تردید نگاهش کردم. پس حتما مقصد ناخوشایندی 

 در

ذهن داشت. هزار و یک جا برای چنین معامله ای به ذهنم 

 می

 رسید. مکان هایی ساده که نه در اختیار مراقب های کیارش

 باشد
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 که موجب نگرانی فرنام شود و نه کسی را مشکوک کند، اما

 انگار

 قصد داشت همه چیز را پیچیده تر کند. شک داشت که چه

 اتفاقی بعد از تحویل گرفتن اطالعات می افتد و من هم فکر



 می

 .کردم حتما نقشه ی کیارش به همین بخش مربوط می شود

ی دارد... ازم خواسته بود برنامه هایمان گفته بود سورپرایز

 را

 هم

 زمان پیش ببریم... قطعا یک نقشه ای داشت... که آن قدر

 . ...ناخوشایند بود که از من هم مخفی اش کرده بود

 قلبم به حال خودش نبود. برای چند لحظه از فکر خودم و

 راحیل

بیرون آمدم. نگران کیارش شدم که سرش برای این کارها 

 درد

می کرد... خودش را به خطر می انداخت، زخمی می شد و 

 باز

 .نقشه می کشید... باز به آب و آتش می زد تا به هدفش برسد
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صفحه ی گوشی موبایل فرنام روی داشبورد خاموش و 

 روشن

 شد. بالفاصله گوشی را برداشت، سرعت ماشین را کم کرد و

ه گوشی دوخت. پوزخندی زد و بی توجه به بوقنگاهش را ب  

 .ماشین پشت سرش به رانندگی آهسته و پرآرامشش ادامه داد

 با



 :لحنی خشک و جدی پرسیدم

 حاال قراره کجا بریم؟-

 هنوز نمی دانستم مقصدش کجاست ولی آماده بودم با مشکوک

 شدن به محل مورد نظرش اعتراض کنم. با شکیبایی خاصی

 :توضیح داد

- ه جا که وقتی اطالعات رو تحویلم دادی آدم های کیارشی  

 روی

 سرم خراب نشن... اگه جایی مونده باشه که تحت نظر نداشته

 !باشه

 نفسم را با صدا بیرون دادم. نمی دانم چرا جمله ی آخر را به
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 زبان آورد. تا جایی که می دانستم کیارش، حسام و

ارهایشهمک  

 برای به دام انداختن طیب نیا رفته بودند... سرشان به آن کار

گرم بود... مگر چه قدر نیرو باقی می ماند که تمام مکان 

 های

 مورد نظر فرنام را پوشش بدهند؟ اما طولی نکشید که متوجه

 . ...منظورش شدم

با ورود به اتوبان و خروج از تهران نفسم را با صدا بیرون 

 .دادم

یدم به کجا می رویم. بی اختیار گوشه ی لبم را به دندانفهم  



 گرفتم. می رفت به آن مجتمع ساختمانی دورافتاده... به محل

 برگزاری مسابقات... جایی که می دانستم چندین و چند راه به

 آن می رسد و آن قدر رفته و آمده که نقطه به نقطه اش را از

 بر

بود... کسی که حسام  شده، اما نگرانی ام بابت چیز دیگری

 آن

 جا
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 مخفی کرده بود... کسی که باید دهانش را بسته نگه می

 ...داشت

 !اِبی

 :فرنام با صدایی که خنده در آن موج می زد گفت

بچه ها می گن یکی دو تا از همکارهای کیارش رو اون -

 طرف

که از دست اِبی راحت ها دیدن... بذار حدس بزنم! از وقتی  

 شدی

 خبری ازش ندارم... اونجا قایمش کردین؟

 :حرفش را اصالح کردم

 .اونجا زندانیش کردن تا برای کاری که کرده تنبیه بشه-

 و نگاهم را دزدیدم. دیگر امیدی به مخفی نگه داشتن اِبی

 .نداشتم



 آدم های فرنام آزادش می کردند. من اما باید دهانم را بسته

 نگه

ی داشتم... نه برای حرف هایی که اگر بی فکر به زبان میم  

 آوردم
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 به ضررم تمام می شد... بلکه به این خاطر که احساس می

 کردم

 !چیزی نمانده قلبم از دهانم بیرون بزند

 پس آدم های او همین االن هم ..."بچه ها می گن"گفته بود 

 آن

رده بودند. یکی دو نفر آدمی که کیارش آن جا جا را پر ک

 داشت

به هیچ دردی نمی خورد... اگر تعداد آدم های فرنام بیشتر 

 نبود

 این طور با خونسردی و لبخندزنان به آن سمت نمی راند. می

 توانستم زیرش بزنم... همان جا! تهدیدش کنم که تبلت را پاک

سابش می می کنم... اگر هم مخالفت کرد با شوکر به ح

 .رسیدم

 دستم به راحیل نمی رسید، اما شاید این کار باعث می شد با

 سر

 .توی چاه نروم



 زیرچشمی نگاهش کردم... او و آن رانندگی آهسته و اعصاب

خردکنش... یاد شبی افتادم که همگی با هم برای سردر 

 آوردن
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قاتش با الناز به آن مقصد از کار کیارش شمس در شب مال

 می

 رفتیم... کم مانده بود جان راحیل با رانندگی کردن فرنام باال

 بیاید. پلک هایم را برای چند ثانیه روی هم گذاشتم... می

 دانستم

 با مخالفت نکردن ریسک بزرگی می کنم، اما نمی توانستم

 راحیل

 .را رها کنم

پیوتر حواسش بهبه خودم دلداری دادم که بهزاد از پشت کام  

مسیری که می روم هست. می فهمد از شهر خارج شده ام و 

 به

 مکانی ناامن می روم... شاید به عقلش می رسید و اِبی و

همراهانش را دور و عده ای دیگر را برای محافظت از آن 

 محل

 .خبر می کرد

 فرنام یک بار دیگر به آن جاده ی فرعی زد... از یک خیابان

 باریک،



ابانی باریک تر شد... دیگر خبری از آسفالت نبود و وارد خی

 روی
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 جاده ای خاکی و نه چندان صاف پیش می رفتیم. گوشم از

 صدای خش خش الستیک ماشین روی زمین خاکی پر شده

 .بود

 حیرت زده به اطرافم نگاه کردم. بار پیش آن جا را در شب

 دیده

چ نفهمیده بودم که عجب خراب شده ی عظیمیبودم... هی  

 !ست

 به زحمت انگشت هایم را کنترل می کردم تا دور بند کیفم

 سفت

 نشوند... که سرجایم بند شوم و بد به دلم راه ندهم، اما حقیقت

 این بود که آن زمین دور افتاده با تپه های خاکی بلند، مصالح

پر تپه و چاله ساختمانی روی هم تلبنار شده و جاده ی خاکی  

شبیه کشتارگاهی دورافتاده و مخفی برای مخالفان فرنام به 

 نظر

 .می رسید

 آب دهانم را به زحمت به گلویم فرستادم. راه خاکی به پشت
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 محوطه ی ساختمانی رسید...از برابر اسکلت چند ساختمان



یک زمین گود برداری گذشتیم و عاقبت فرنام ماشین را بین  

 شده و تپه ای ماسه ای پارک کرد. تپش دیوانه وار قلبم تمام

بدنم را به لرزه درآورده بود. خاطره ی آن شب برایم زنده 

 ...شد

انگار باری دیگر به همراه فرنوش و راحیل در آن ماشین 

 نشسته

بودیم... فرنوش اعتراض می کرد که آنتن ندارد و چطور 

 باید به

خبر بدهدپلیس   انقدر جاش پرته که تا برسن طرف هفت " ...

 و فرنام با صدایی که به طرز دلهره آوری "!کفن می پوسونه

چون اینجا  "خونسرد و صاف به نظر می رسید گفته بود 

 جاییه

 ."که یه آدم عاقل برای کشتن یه نفر انتخابش می کنه

را به با لب هایی بهم دوخته شده از ماشین پیاده شدم. نگاهم  

 اطراف دادم. پرنده پر نمی زد. تا چشم کار می کرد ساختمان

 های نیمه کاره و مصالح ساختمانی رها شده به چشم می

 .خورد
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 روی یکی از تپه ها پالستیکی ضخیم کشیده و با چند سنگ

 سر

 جا محکمش کرده بودند. باد زیر پالستیک می پیچید و



داهایص  

ترسناکی ایجاد می کرد. آهسته به خودم لرزیدم... نه از 

 ...سرما

از تصور اینکه اگر جنازه ام در یکی از آن زمین های 

 گودبرداری

 شده بیفتد گوشی همچنان لوکیشنم را نشان می دهد... اما

 . لوکیشن جسدم به درد کی می خورد؟

ی کیفماز جا پریدم و به سمتش چرخیدم. بالفاصله دستم رو  

 نشست. فرنام اما من را به یکی از آن لبخندهای ملیحش که

 چال

 :گونه اش را به نمایش می گذاشت مهمان کرد و مودبانه گفت

 ببخشید! ترسوندمت. دوست داری یه سیاحتی کنیم؟-

 :اخمی کردم و با عصبانیت گفتم
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- قرار امروزمون برای چیه! بیامثل اینکه اصال توجیه نیستی   

 !کارمون رو تموم کنیم. تا شب که وقت ندارم

 مودبانه به سمت جلو هدایتم

 کرد. مجبور شدم به راه بیفتم. نگاهم به سرعت اسکله ی

ساختمان ها و پشت تپه ها را نشانه می رفت... انگار هر 

 لحظه

 ممکن بود آدم های فرنام ناغافل از پشت تپه بیرون بپرند.



 فرنام

 :که با خونسردی شانه به شانه ام می آمد گفت

 چرا؟ کار مهم تری داری؟-

 .و نگاهی عاقل اندرسفیه بهم انداخت

 هیچ وقت از کیارش نخواستی تو رو ببره رینگ رو ببینی؟-

 جایی

 . ...که مبارزه می کرد و اون قدر بهش افتخار می کنه

نایه گفتمدستی به چانه ام کشیدم و با لحنی پر نیش و ک : 

 دارم فکر می کنم در مورد بی اهمیت بودن گذشته چه شر و-

 .وری ردیف کنم و تحویلت بدم
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 متوجه منظورم شد و آهسته خندید. به میدان اصلی مجتمع

 رسیدیم. با دیدن سه ماشینی که در محوطه پارک بود قلبم در

بودم که آدم های فرنام آن جا سینه فرو ریخت. فکر کرده  

 ...باشند

 . ...ولی نه به این تعداد

 بی اختیار پا سست کردم. آن جا آمدنم خریت محض بود! بعید

بود بتوانم به این ترتیب راحیل را نجات دهم. بیشتر به نظر 

 می

 رسید خودم هم با پای خودم به سمت دامی که برایم پهن شده

ت فرنام چرخیدم و گفتمبود می رفتم. با عصبانیت سم : 



 تو انقدر از من حساب می بری که این همه آدم برام اینجا-

 گذاشتی؟

یک بار دیگر آن نگاه عاقل اندر سفیه اش را بهم دوخت و 

 :گفت

 از کسی حساب نمی برم ولی کیارش شمس رو خوب می-

 .شناسم

تعارف را کنار گذاشتم. گوشی موبایلم را بیرون کشیدم. باید 

 با
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بهزاد تماس می گرفتم و برنامه را لغو می کردم... بعد 

 چطور

 دور

 می شدم؟ حتما ماشینی که تعقیبمان می کرد می توانست

 .خودش را بهم برساند

 متوجه بودم که فرنام در برابرم ایستاده و دست به سینه نگاهم

از همین می می کند. ظاهرا قصد نداشت متوقفم کند و  

 ...ترسیدم

که او می خواست این تماس را بگیرم. یک لحظه مکث 

 .کردم

نگاه از صفحه ی گوشی نگرفتم. گوشم از صدای ضربان 

 قلبم پر



 شده بود، اما صدای خش خش قدم هایی را می شنیدم که

 نزدیک و نزدیک تر می شد. نفسم را فوت کردم و شماره ی

 بهزاد

ب دادرا گرفتم. بالفاصله جوا : 

 . ...شراره... کجا-

 :وسط حرفش پریدم و با عصبانیت گفتم

2786 

  رقصنده با تاریکی 

 !فرنام اینجا رو پر آدم کرده-

 سرم را بلند کردم و دیدم که فرنام آهسته می خندد. شانه باال

 :انداخت و گفت

عیب نداره... حدس می زنم آدم های کیارش هم به زودی -

 می

 .رسن

هزاد هول زده گفتب : 

 چیزی نیست... کار تقریبا تمومه شراره... یه کم به مشکل-

 خوردن ولی تمومه. هر کی سر پا باشه رو می فرستم اون

 !سمت

 اخم کردم. مشکل؟ هر کی سر پا باشد؟ قلبم تیر کشید... به

 نظر

نمی رسید طیب نیا قصد داشته باشد بی مبارزه میدان را 

 خالی



را بهم فشردم. می خواستم حال کیارش راکند... لب هایم   

 بپرسم... می خواستم بدانم سالم است، مثل دفعه ی پیش

 زخمی
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 شده، جزو کسانی ست که سرپا هستند... اما می دانستم نباید

چنین چیزی را جلوی فرنام مطرح کنم. پس نوک زبانم را 

 بین

. بهزاد ادامه داددندان هایم قفل کردم : 

تماس رو قطع نکن... بذار روی بلندگو! من از این ور -

 مکالمه

 رو

 .ضبط می کنم

 اما نگاه من به مردی خیره ماند که باالخره خودش را به ما

 رسانده

بود... دستش را روی شانه ی فرنام گذاشت و در گوشش 

 چیزی

 گفت. سرش را عقب کشید و چشم تو چشم شدیم. با دیدنش

س کردم یک سطل آب سرد روی سرم خالی کرده اندح ... 

 !مهدی

 :نگاهش را دزدید. برای همین شیر شدم و بی تعارف گفتم

 !کاش راه داشت که جای برادرت تو می مردی-



 اما مهدی فقط "بله؟"بهزاد از آن طرف خط با تعجب گفت 
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نستم حرف بی رحمانه ای سرش را پایین انداخت. می دا

 ...زدم

 می دانستم چاره ای جز پشت کردن به کیارش برایش باقی

 نماند، اما احساس می کردم مرگ به این کاری که کرد شرف

 داشت... به اینکه کنار بایستد و اجازه بدهد دختری را که

 دوستش داشت این طور آزار بدهند. گوشی را روی بلندگو

به کیفم برگردانم که دست فرنام روی گذاشتم و خواستم آن را  

 صفحه گوشی نشست. نگاهش را مستقیم به چشم هایم دوخت

 :و گفت

 من نمی خوام بهت آسیب بزنم. هیچ کدوم از آدم هایی که-

 اینجا هستن برای این نیومدن. می خوام شما دو تا دختر رو

 راهی

 .خونه تون کنم

د و ادامه دادو گوشی را از دستم کشید. مکالمه را قطع کر : 

اما اگه حرکت اضافی ببینم بالیی سرتون می یارم که تا -

 عمر

 !دارین یادتون نره. حواست باشه
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گوشی را خاموش کرد و به سمتم گرفت. با لحنی آمرانه 



 :گفت

 ...کیارش می دونه کجایی! دیگه احتیاجی به لوکیشن نیست-

 !بریم

ت دست من را فراخواند و جلوتر از من به سمت با حرک

 ماشین

 ها رفت. سه ماشین وسط میدان متوقف شده بودند... که خیلی

 زود متوجه شدم نزدیک ترین ماشین به من همان ماشین

 مهدی

 ست. با چشم هایم شمردم و متوجه شدم که نه مرد اطراف

همماشین ها می گردند. عده ای سیگار می کشیدند و تعدادی   

 .با نگاه تیزشان ما را زیر نظر داشتند

نگاهم روی اِبی ثابت ماند که با فاصله از ماشین ها ایستاده 

 .بود

مچ دست هایش را می مالید و به نظر می رسید چشم هایش 

 را

به زحمت باز نگه می دارد. پس تازه آزادش کرده بودند. 

 شانه

ی رسیدهایش کمی پایین افتاده بود و روی فرم به نظر نم . 

 گمانم
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 .چند روز زندانی ماندن اصال بهش نساخته بود



دو مرد کنارش ایستاده بودند و نگاه از اِبی می گرفتند و به 

 من

 می دادند. اِبی با پشت دست چشم هایش را مالید و بعد

 نگاهش

ازرا به ما داد. به سمت مان قدمی برداشت که دست یکی   

 مردها

روی سینه اش نشست و مانعش شد. اِبی با عصبانیت فریاد 

 :زد

 تموم شد دیگه! کورین مگه؟ دو نفری قراره همه رو حریف-

 شین؟

 پس آن دو مرد آدم های کیارش و زندانبان اِبی بودند. نیم

 نگاهی

به فرنام کردم که یک بار دیگر پیغامی کوتاه با گوشی 

 موبایلش

هایی بلند و محکم به سمت شان رفتم می فرستاد. با قدم . 

 توجه

هر سه نفرشان بهم جلب شد. نگاهم را مستقیم به صورت 

 رنگ
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 :پریده ی اِبی دادم و گفتم

 برای انجام یه معامله اینجا قرار گذاشتیم. واقعا فکر کردی-



 فرنام

خواست بفرسته برای آزاد کردن تو آدم می فرسته؟ اگه می  

 .همون شب اول می فرستاد

 :نگاهم را به آن دو مرد قوی هیکل و قد بلند دادم و گفتم

 ولش کنین! یکی تون بمونه... یکی بره و با ماشینی چیزی-

 .برگرده

 مردها نگاهی بهم کردند. مردی که گوش شکسته اش این ظن

هکه پیش از این کشتی گیر بوده را در ذهنم تقویت می کرد ب  

 :سمتم آمد. سرش را نزدیک آورد و زمزمه کرد

 فکر نمی کنم عاقالنه باشه که شما رو با این همه آدم تنها-

 .بذاریم

 نیم نگاهی بهش کردم. حق با اِبی بود که می گفت آن دو نفر
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 حریف همه نمی شدند، اما حتی اگر معامله ای هم سر می

 گرفت

این وضعیت چطور باید دور می شدم؟ از کجا معلوم که با 

 این

 دفعه فرنام به سرش نزند تا دوست کیارش شمس را به

 عنوان گروگان پیش خودش نگه دارد؟ احساس می کردم از

 این

 نقشه ی به درد نخور و لعنتی بوی تعفنی بلند شده که تمام



 :محوطه را پر کرده. آهسته گفتم

- ا اینجا ولی عقب تر موندن. تماستعقیب مون می کردن ت  

 بگیر

و بگو بیان نزدیک تر. این طوری بعد معامله نمی تونم دور 

 .شم

 مرد گامی به سمت عقب برداشت. در همین موقع فرنام به

 سمت

 .مان آمد. مهدی دنبالش کرد و با چند قدم فاصله از ما ایستاد

 با

ی نفرت نگاهش کردم... با خودم فکر کردم درست عین سگ

 که
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 دنبال صاحبش راه می افتد و دم تکان می دهد. فرنام لبخندی

 :دوستانه به اِبی زد و گفت

 بعدش با بچه ها بیا تا بتونیم یه گپ و گفتگوی دوستانه-

 داشته

 باشیم، نظرت چیه؟

 اِبی فقط چپ چپ نگاهش کرد. می دانستم طولی نمی کشد

 که

اری من و فرنوش برای فرنام می گوید. فرنوش از همک

 قاعدتا تا



 به آن روز فایل ها را وارد سیستم فرنام کرده بود. برنامه ی

 دیگری

برایش نداشتم و بعد از مالقات اِبی و فرنام هم به یک مهره 

 ی

 .سوخته تبدیل می شد

 :اِبی با عصبانیت گفت

- هیچ کدوممن فقط می خوام خواهرم رو پیدا کنم. حوصله ی   

 .تون رو هم دیگه ندارم
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 نگاهش را به من دوخت و پیش از آن که دهان باز کند و به

 همه

 :چیز گند بزند با خونسردی گفتم

 .خواهرت احتماال تا حاال رسیده خونه ی خودش-

ناگهان تمام زمزمه ها خاموش و سکوت برقرار شد. تقریبا 

 سر

 هر

سی که در آن محوطه حضور داشت به سمتم چرخید. نگاهک  

 حیران شان را به من دوختند. حتی چشم های مهدی هم

 گشاد

شده بود، اما نگاه من فقط به فرنام بود که می دیدم هزار و 

 یک



عالمت سوال در ذهنش ایجاد شده. شانه باال انداختم و با 

 همان

 :لحن ادامه دادم

- ار مهم دیگه ای داشته که االنپس فکر کردی کیارش چه ک  

 اینجا نیست؟

 :اِبی با عصبانیت قدمی به سمتم برداشت و گفت
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 . ...به وهللا اگه دروغ بگی این دفعه پیدات می کنم و-

 دو مردی که دو طرفش ایستاده بودند بازوهایش را گرفتند و

اِبی از عصبانیت منفجر  سعی کردند او را عقب بکشند، اما

 شد و

 :فریاد زد

 دیگه اسیر شما دو تا نیستم... نمی فهمین؟-

 توجهی به دعوایشان نشان ندادم. خیره به فرنام نگاه کردم که

 بی پلک زدن به من چشم دوخته بود. به سمتم خم شد و

 :گفت

 .می دونی که اگه دروغ بگی می فهمم-

لش که در دست داشتبا حرکت سر اشاره ای به گوشی موبای  

 :کردم و گفتم

راحت باش! همین االن زنگ بزن و بپرس! اما بدون که -

 خودت



 این کارو با خودت کردی. خواستی کیارش رو به خاطر الناز

 گیر

 .بندازی... دورش کنی و موفق شدی اما اینم نتیجه اش
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ه کردسرش را نزدیک گوشم آورد و زمزم : 

معنی حرفی که می زنی رو می فهمی دیگه؟ کیارش توی -

 راه

 هدف و کارش جونش هم می ده... ولی دوستش رو طعمه

 می کنه... با من می فرسته تا حواسم رو حتی شده برای چند

ساعت پرت کنه و کارش رو پیش ببره. این قدر بدبختی که 

 تن

 به این نقشه اش دادی؟

وانم را می سوزاند گفتبا لحنی که تا مغز استخ : 

 .فکر می کردم بیشتر از این حرف ها دوستت داشته باشه-

 قلبم تیر کشید. می دانستم این حرف ها را می زند تا تضعیف

روحیه ام کند، اما از بد چیزی مایه گذاشته بود. ته دلم را 

 خالی

کرد... نه که هیچ وقت به عالقه ی کیارش به خودم شک 

 کرده

تصورش هم زیر و رویم کرد. پلک چشمم می باشم... اما 

 ...پرید



 همین را کم داشتم! یک عالمت واضح و روشن برای اینکه

 بفهمد

رویم تاثیر گذاشته. آهی کشید و کمرش را صاف کرد... یک 

 بار
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 دیگر توی نقش دوست صمیمی ام فرو رفته بود... انگار دلش

الم سوخته باشد. می خواست با اعصاب من بازیعمیقا به ح  

 کند؟

 :حرفی نبود! من هم می توانستم مقابله به مثل کنم

همکار سابقت طیب نیا حتما از این فرصت استفاده می کنه -

 و

 دنبال الناز می ره... تا پیداش کنه و دنبال توهم خودش برای

 .ساکت نگه داشتن هارتمن بره

که دست از ستیز با آن دو مرد نیم نگاهی به اِبی کردم 

 برداشت

 و به سمتم چرخید. می دانستم با تمام وجود گوش شده و

 :حواسش به من است. رو به فرنام ادامه دادم

 به نظرم این تویی که تا شب وقت نداری... کار مهم تری-

 .داری

 پلیس دلیل داشته که کیارش رو بعد از دستگیری به خاطر

ده... چون می دونسته به تعهدش پایبندهمسئله ی الناز آزاد کر  



و الناز رو ول می کنه. حاال هم حتما حواسشون به الناز 

 .هست
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 باید بری و همکار سابقت رو راضی کنه خر نشه دنبال اون

 دختر

بره... که خودش رو توی تله نندازه و گیر پلیس نیفته که 

 برای

ن خوب نمی شه. ماجرای الناز و طیب نیا سر هیچ کدوم تو

 دراز

داره... به مسابقات زیرزمینی می رسه... جایی که تو هم 

 نقش

 مهمی داشتی. فکر کنم با حرفام موافق باشی... هرچی نباشه

 خودت اون گزارش ها رو منتشر کردی و باعث شدی پای

 پلیس

 .وسط بیاد. حتما به اینجاش فکر کرده بودی

گمراه کننده بود و شباهت ناچیزی به حقیقتحرف هایم   

 .داشت

 .چندان امید نداشتم که به این ترتیب اثری روی فرنام بگذارم

 بعید می دانستم هیچ وقت موفق شده باشم با حرف هایم او را

 فریب بدهم... و اگر جویای حقیقت می شد هم طولی نمی

 کشید
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مید برای منصرف کردن طیب نیا دیر شده. اِبی اماکه می فه  

 :حیرت زده به فرنام نگاه کرد و گفت

 . ...تو... تو که نمی خوای-

فرنام که دیگر حوصله اش از این بازی سر رفته بود دستش 

 را

 در

 :هوا تکان داد و با ناشکیبایی گفت

 !تو این وسط شلوغ نکن اِبی! ساکت باش-

سمت هیوندای سفید رنگی که درو ازم فاصله گرفت. به   

 محوطه

پارک بود رفت. به مردی که به ماشین تکیه داده و سیگار 

 می

 :کشید اشاره کرد و گفت

 !دختره رو بفرست بیرون-

 :به سمتم چرخید و با اخم و تخم گفت

 .همین االن این معامله ی مسخره رو تمومش می کنیم-

دم خونسرد و بیشانه باال انداختم و با لحنی که سعی می کر  
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 اما "برای همین اینجاییم "تفاوت به نظر برسد زمزمه کردم 

نگاهم به سرعت هیوندای سفید را نشانه رفت. یکی از مردها 



 در

ماشین را باز کرد و من بی اختیار قدمی به سمت جلو 

 .برداشتم

ن، بی قراری به خودم نهیب زدم که محکم سر جایت بما

 نکن،

 ضعف نشان نده اما با تمام وجود دوست داشتم همه را کنار

 بزنم

 .و دوان دوان خودم را به آن ماشین برسانم

طولی نکشید که راحیل از ماشین پیاده شد. برخالف اِبی 

 قامت

 کشیده اش نشکسته بود. اخمی غلیظ روی پیشانی داشت و

 نگاه

خص و آن شخص بدهد جدی اش را به جای اینکه به این ش

 به

 زمین دوخته بود. یک بلیز آستین بلند مشکی روی جین سرمه

 ای رنگش به تن داشت. موهای کوتاهش آشفته به نظر می

 رسید
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 .و جای یک کبودی نزدیک به شقیقه اش به چشم می خورد

 در

ار داشتمماشین بسته شد و با خودم فکر کردم چرا انتظ  



 امیربهادر

 را هم آن جا ببینم؟ به نظر نمی رسید راحیل را تا آن جا

 همراهی

 .کرده باشد

 بی اعتنا به آدم هایی که میدان را پر کرده بودند به سمت ما

 آمد. حتی نیم نگاهی هم به مهدی نینداخت که پشت سر فرنام

 ایستاده بود. کنارم ایستاد و دستم بی اختیار روی ساعدش

ست. متوجه شدم که بدنش زیر این تماس منقبض شدنش . 

 قلبم

 در سینه فرو ریخت... فهمیدم دستم روی زخم های بهبود

 نیافته

 اش نشسته. پلک هایم را روی هم گذاشتم و دستم را باالتر

 .بردم
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بازویش را چسبیدم... و در دل قسم خوردم اگر یک روز هم 

 به

آخرین روز زندگی ام مانده باشد امیربهادر را پیدا کنم و 

 انتقام

 تمام این سال ها و تمام این دخترها را ازش بگیرم. لبخندی به

راحیل زدم که نگاهش به پشت سر من ثابت مانده بود. 

 احتماال



با خودش فکر می کرد کی به کیست؟ و به خصوص... اِبی 

 که

مهدی دیده بود آن جا مدت ها پیش تصویرش را در گوشی  

 چی

 :کار می کرد؟ با اخم و تخم رو به من زمزمه کرد

 اینجا چه خبره؟-

انگار نه انگار که مدتی طوالنی اسیر شده، ساعدش زخمی 

 بود و

 در انتظار آینده ای نامعلوم به سر برده بود... انگار

یک روز معمولی دیگر را در هال خانه یمان سپری می 

 کردیم و

هم برای اتفاقات عجیب دور و برمان نقشه میدر کنار   

 .کشیدیم

 بی اختیار لبخندی تحسین آمیز روی لبم نشست. بهش افتخار
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 ...می کردم... به بهترین دوستی که در تمام زندگی ام داشتم

 که

 به سادگی نمی شکست و سر تسلیم فرود نمی آورد. در همین

نام به ستوه آمد و گفتموقع فر : 

 !فکر می کردم وقت محدودی داشته باشی خانوم امانی-

 نفسم را با صدا بیرون دادم و به سمتش چرخیدم. تبلت را



 آهسته

 از کیفم بیرون کشیدم و روشن کردم. راحیل با لحنی مشکوک

 :گفت

 این چیه؟-

 سوالش را بی جواب گذاشتم و تبلت را به سمت فرنام گرفتم

 که

دیدن آن چه در دست داشتم چال گونه اش یک بار دیگر بابا   

 لبخندی نمایان شده بود. تبلت را با بی تابی از دستم کشید و
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 بالفاصله سرش را در آن فرو برد. متوجه شدم که به سرعت

 فایل

 :ها را باز می کند و از نظر می گذراند. زیرلب گفت

- ت رحم کنه شراره... اگه زیرش زده باشی و فایل هاخدا به  

 نصفه

 . ...نیمه باشن

 چشم غره ای نثارش کردم. بله! به فکرم رسید که این کار را

 بکنم

 ولی کیارش مانع شده بود. هنوز هم معتقد بودم که این کار

 اشتباه بزرگی ست و با پنهان کردن بخشی از اطالعات فرنام

. امکان نداشت تک تک پرونده هایمتوجه کمبودی نمی شد..  

 کیارش را از بر باشد. در همین موقع سرش را بلند کرد و با



 خنده

 :گفت

 .مرسی که فایل های قفل نشده رو با خودت اوردی-
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 :لبخندی تمسخرآمیز روی لبم نشست و گفتم

- رم رسید که اینیادت رفته بود بگی که قفل نباشن ولی به فک  

 .طوری بیشتر به دردت می خورن

نگاهم به دست فرنام ثابت ماند... به تبلت... به اطالعات 

 هزاران

 .نفر که حاال در دست یک انسان نامطمئن جا خوش کرده بود

 از

 آن روز به بعد دیگر در امان نبودند... مردی زیرک به کمین

 شان

طور که من، می نشست... برایشان نقشه می کشید، همان  

 مهدی،

کیارش و ده ها نفر دیگر را با اطالعاتی که از ریز و جزء 

 زندگی

 شان داشت تحت فشار گذاشت. احساس می کردم هزاران نفر

 را

فروخته ام... هزاران زندگی را برای همیشه زیر و رو کرده 

 .ام



 سرم

 .را با شرمندگی پایین انداختم
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 کم کم نگران می شدم. چرا آن ماشینی که ما را تعقیب می

 کرد

 جلو نمی آمد؟ من و راحیل باید چطور برمی گشتیم؟ تپش

 قلب

 امانم نمی داد... چنان استرس و اضطرابم اوج گرفته بود که

 دیگر

 فکرم به جایی نمی رسید. بی اختیار به دست راحیل چنگ

 .زدم

ه تعداد بیشتری فایل از نظرچشم از فرنام نمی گرفتم که هرچ  

 می گذراند لبخند روی لبش وسیع تر می شد، اما ذهنم درگیر

 حل مشکل بعدی بود... واقعا فرنام اجازه می داد راه مان را

 بکشیم

 و برویم؟

 عاقبت تبلت را پایین آورد. نفس راحتی کشید. به نظر می

 رسید

گفتراضی باشد. دستش را با حالتی دوستانه جلو آورد و  : 
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کی فکرش رو می کرد به این موضوع اعتراف کنم، اما از -



 کار

 !کردن با شما لذت بردم خانوم امانی

 با خشم نگاهش کردم. فکم را به شدت بهم می سابیدم. صدای

 :راحیل را شنیدم که در جواب فرنام گفت

 !برو بمیر-

ا عقب کشید و به سمت یکی ازفرنام آهسته خندید. دستش ر  

مردها چرخید. دهان باز کرد تا چیزی بگوید... اما لبخند 

 روی

 لبش خشک شد. مکثی کرد و... یک دفعه سرش به سمت

 مسیری که با هم برای رسیدن به میدان طی کرده بودیم

 .چرخید

 :رو به مهدی که زیرچشمی به راحیل نگاه می کرد پرسید

 این صدای چیه؟-

ه تپش درآمد... شاید اگر آرام می گرفت صدایی را کهقلبم ب  

 فرنام

ازش حرف می زد می شنیدم. این دفعه دست راحیل دور 

 مچم
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حلقه شد. زمزمه ی مردها اوج گرفت. بالفاصله چرخیدم و 

 به

 نگهبانی که کیارش برای اِبی گذاشته بود نگاه کردم... تماس



ه بود؟ ماشینی که در تعقیب مان بود باالخره رسیده بود؟گرفت  

 اما آن مرد هم گیج به نظر می رسید. سرم یک بار دیگر به

 سمت

 صدا چرخید و... با دیدن ماشینی که به سمت مان می آمد

 آهی

 کشیدم. قلبم دیوانه وار می تپید... انگار تمام قوایش را به کار

تنم رها کند. بی اختیار یک انداخته بود تا خودش را از بند 

 قدم

 ...به سمت آئودی سیاهی که به سمت مان می آمد برداشتم

 . ...کیارش خودش را رسانده بود

ماشینش را با فاصله اما رو به روی ماشین های پارک شده 

 در

میدان متوقف کرد. مشتم را جلوی دهانم گرفتم... بی پلک 

 زدن

اشتم لشکری پشت نگاهم را به ماشینش دوختم. انتظار د

 سرش

 ببینم... ماشین هایی که ردیف می شدند... درست مثل آن شب
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که حسام اِبی را به دام انداخت و همکارهایش شانه به شانه 

 در

 کنار هم و پشت سر اِبی به خط شدند... اما خبری از ماشین



ی می داد که کیارشدیگری نبود. قلبم تیر کشید. دلم گواه  

 یکی

 .از دیوانه وارترین نقشه های عمرش را کشیده

 راحیل که از شدت کنجکاوی به ستوه آمده بود برای دهمین

 بار

 :پرسید

 چه خبر شده؟ ماجرا چیه شراره؟-

 :زمزمه کردم

 !بعدا راحیل... بعدا-

در ماشین باز شد و کیارش را دیدم که با خونسردی از 

 ماشین

ت چرم مشکی رنگش را از تن کند و روی پیاده شد. ک

 صندلی

راننده انداخت. در پشت را برای شخصی باز کرد. با چشم 

 های

 گشاده به این صحنه نگاه کردم... داشت چی کار می کرد؟
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 با دیدن شخصی که از ماشین پیاده شد صدای حبس شدن

 نفس

دم. دهانم از شدت تعجب باز مانددر سینه ی راحیل را شنی ... 

 به



 جای چند مرد قوی هیکل، چشمم به دختر ریزنقشی افتاد که

 از

 ماشین پیاده می شد. پنجه میان موهای قهوه ای لختش کشید

و آن را عقب راند. الناز درست پشت سر کیارش ایستاد و 

 نگاه

خصمانه اش را به فرنام داد. به زحمت می توانستم دهان 

را بازم  

 جمع کنم... این اصال جزو نقشه یمان نبود! حتی به حدسیاتم،

 .تصوراتم هم نزدیک نبود

 ذهنم با سرعت سرسام آوری به کار افتاد. می دانستم... می

 دانستم که کیارش نقشه ای در ذهن دارد که آن را با من در

 . ...میان نمی گذارد... و حاال به چشم می دیدم

سته بود این دو نقشه را همزمان اجرادر کمال تعجب ازم خوا  
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 کنیم... خودش دنبال یک کار رفته و من را به تنهایی اینجا

فرستاده بود... به صورت الناز نگاه و با خودم فکر می کردم 

 او

 می

 داند چرا اینجاست؟ یا کیارش او را هم ناغافل وسط ماجرایی

؟ پس نقشه اش این بود که الناز را اینجانامعلوم کشیده  

 ...بکشاند



 اما چرا؟

 نیم نگاهی به فرنام کردم. صورتش توی هم رفته و طوری

 کیارش

 را نگاه می کرد انگار به عنوان تماشاچی شاهد صحنه ی

 .مفتضحانه ای باشد که مزه ی کل نمایش را برایش برده باشد

 با

 :عصبانیت گفت

- کار می کنی؟زده به سرت؟ داری چی   

 کیارش جلوتر آمد. با آن تی شرت چسبان آستین کوتاه مشکی
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 و لبخند شیطنت آمیز روی لبش ابهت صحنه ای را که فرنام

 در

 آن میدان ساخته بود به چالش کشیده بود. نگاه من اما به زخم

ا چاقوییتازه و خون آلودی روی سرش بود. انگار گلوله ی  

 درست

 از باالی شقیقه اش رد شده و طرحی خون آلود میان موهای

 سیاهش به جا گذاشته بود. یک بار دیگر مشتم را به دهانم

فشردم... پس طیب نیا را دیده بودند... درگیر شده و کار را 

 تمام

 کرده بودند که اینجا بود. به نظر نمی رسید آسیب جدی دیده

رفت، اما الناز چی؟ مگر در این باشد و دلم کمی آرام گ



 صورت

الناز با پلیس نمی رفت؟ اینجا چی کار می کرد؟ کیارش چه 

 در

 . ...سر داشت؟ یک چیزی جور درنمی آمد

 :کیارش اشاره ای به الناز کرد و گفت

 من و الناز یه سری خرده حساب با هم داریم. گفت می خواد-

دیمبرادرش رو آزاد کنه و برای همین هم مسیر ش ... . 
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 الناز قدمی به جلو برداشت و کنار کیارش ایستاد، اما احساس

می کردم نگاهش را می دزدد و مخصوصا سعی می کند به 

 اِبی

 نگاه نکند. با ناخن هایش به جان آستین های بلند لباس

 مشکی

م اِبیاش افتاده بود. خش خش قدم هایی را شنیدم و فهمید  

 بی

 اختیار چند قدم به سمت خواهرش برداشته... اما سر جایش

 خشک شد... پشت سرم ایستاد. آن قدر نزدیک بود که صدای

 خس خس نفس هایش را می شنیدم. محتاطانه نگاهی به

 جانبش کردم. مچ دست راحیل را کشیدم و گامی به سمت

 :کیارش برداشتم. کیارش ادامه داد

- نام! تو می دونی من برای چی اینجامخودم هم که... فر ! 



 فرنام پوزخندی زد. نیم نگاهی به تبلتی که در دست داشت

 :انداخت و گفت

یه درصد هم فکر نکردم که تو در ازای جون راحیل -

 راضی می

2814 

  رقصنده با تاریکی 

 !شی به من اطالعاتی بدی... اونم همه اش رو

بود ماجرا از چه قرار است حیرتراحیل که باالخره فهمیده   

 زده

 :نگاهم کرد. در جوابش فقط سر تکان دادم. فرنام ادامه داد

نه در ازای جون شراره حاضر می شدی این کار رو کنی، -

 نه

حتی در ازای جون خودت! فکر می کردم شراره اطالعات 

 رو

 ازت

کش بره... اما نه... ظاهرا ارتباط محترمانه ای دارین و 

 همدیگه

 .رو در جریان همه چیز قرار می دین

 و پوزخند تمسخرآمیزی روی لبش نشست. من و کیارش از

 همان

فاصله نگاهی سریع رد و بدل کردیم... من با استرس و او 

 در



 کمال خونسردی... نه! همه چیز را مطرح نمی کردیم... هیچ

 وقت

 دست از پنهان کاری برنداشت. کم کم می فهمیدم آدم هایی
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 مثل او به تاریکی تعلق دارند... با آن یکی شده اند... همیشه

 بخشی از وجودشان در ابهام است و حاال... من را هم با سر

 میان

 .ماجرایی انداخت که هیچ اطالعی ازش نداشتم

 :فرنام صورتش را توی هم کشید و گفت

- راحت معامله می یه سری آدم ها جون خودشون رو خیلی  

 کنن،

 سرش قمار می کنن... انگار یه چیزی باشه که اگه از دستش

 بدن

 می تونن تو مدت زمان کوتاهی جبرانش کنن، اما در ازاش

 حاضرن از چیزی که با دست های خودشون ساختن محافظت

 کنن و تو کیارش... تو هنوز همون فایتری هستی که یه روز

به کل حذفت کنم و االن... مجبور شدم به صالح تشکیالت 

 یک

 .بار دیگه تکرارش می کنم
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 کیارش جوابی به فرنام نداد. هنوز با همان لبخند محو روی



 لبش

نگاهش می کرد. وجود خونسرد و بی تفاوتش اضطراب 

 عجیبی

 به جان همه انداخته بود... می دیدم که سر مردها به سمت هم

چرخد و مرتب نگاه های مشکوکی با هم رد و بدل میمی   

 .کنند

 :فرنام گردنش را کج کرد و الناز را خطاب قرار داد

اما تو... واقعا برای چی اینجایی؟ یه گزارش دیگه؟ یه نقشه -

 ی

 دیگه؟ بعد همه ی کارهایی که کردی اومدی برادرت رو آزاد

چیز رو کنی؟ این احمقانه ترین چیزی بود که شنیدم. همه  

 بهم

ریختی و برادرت رو فرستادی زندان... حاال اومدی ببینیش؟ 

 تو

اگه روت می شد توی چشم های اِبی نگاه کنی می رفتی 

 زندان

 !مالقاتش

 الناز اما چیزی نگفت. احساس می کردم خودش هم دقیقا نمی
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حاال که دیگر چارهدانست چرا آن جاست و به نظر می رسید   

 ای



برایش باقی نمانده تصمیم گرفته طرف کیارش را بگیرد و 

 موقتا

 سکوت کند. در همین موقع چشم تو چشم شدیم. پلک هایم را

به نشانه ی مرتب بودن اوضاع بهم فشردم... بزرگترین 

 دروغی

 که

 !در تمام عمرم به کسی القا کردم

کرد و گفت فرنام پوزخندی زد. اشاره ای به جمع مان : 

 تمام این گندها رو تو زدی دختر! متوجهی؟ به خاطر یه-

 گزارش

 ارزون قیمت توی یه مجله ی درپیت همه رو فروختی. هیچ

 وقت

خطا نکردم... هیچ وقت اشتباه قضاوت نکردم... جز در 

 !مورد تو

 آخه یه نگاه به سر تا پاش بندازین! اصال بهش می خوره یه

شه که به برادر خودش هم رحمهمچین آدم نخاله ای با  
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نکنه؟ دختر! تو بزرگ ترین اشتباه تمام زندگی من بودی... 

 اون

موقعی که مجوز ورودت به عنوان تماشاچی رو دادم فکر 

 کردم



احساساتت با دیدن کتک خوردن برادرت خدشه دار شه و 

 بری

دست کمت گرفتم... در پی کارت، اما باید اعتراف کنم 

 ...واقع

 تو

 .رو با اون همه بدبختی و فالکت داخل آدم حساب نکردم

 :نگاهی تحقیرآمیز به سرتا پای الناز انداخت و ادامه داد

 هیچ فکرش رو نمی کردم یه دختر بدبختی مثل تو قرار باشه-

 .همه چیز و بهم بریزه

دستالناز دست از بازی کردن با آستین هایش برداشت و   

 هایش

 :را پایین انداخت. اخم هایش را توی هم کشید و گفت

دوست دارم بدونم دقیقا از کجا سوختی. از قد و قواره ام؟ -

 بی

 چیز و بی پول بودنم؟ یا دختر بودنم؟
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 فرنام اما یک بار دیگر آن لبخند ملیحش را به لب آورد و

 صادقانه

 :گفت

- اش همه ! 

الناز در جوابش پوزخندی زد. فرنام قدمی به سمت ما 



 برداشت

 و

 :گفت

 خوب موقعی به فکر نوشتن یه گزارش جدید افتادی... وقتی-

 قدرت دست کیارش بود. اگه من بودم نمی ذاشتم این طور

 راحت

برای خودت بگردی و دردسر درست کنی... االنم اینجا 

 چیزی

من سر کار باشمگیرت نمی یاد. نه تا وقتی که  . 

کیارش خنده کنان به سمت الناز چرخید و طوری نگاهش 

 کرد

اما الناز سکوت کرده و  "دیدی گفتم؟"انگار بخواهد بگوید 

 مثل

 .من شرایط را با دقت زیر نظر گرفته بود
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فرنام رو به کیارش کرد و تبلتی که در دست داشت را در 

 هوا

کان دادت . 

 می دونستم بی خیال این نمی شی... می دونستم دنبالش می-

 یای و نقشه داری. فقط توقع نداشتم تک و تنها سر و کله ات

 پیدا شه. بقیه کجان؟



و با حالتی مشکوک سرش را چرخاند و نگاهش را به 

 ساختمان

پشت سرم داد... به جایی که شب حضورمان در مجتمع 

 فرنوش

خفی شدن انتخاب کردند. کیارش با لحنیو راحیل برای م  

 :تمسخرآمیز گفت

 این طوری بهم توهین نکن! فکر کردی دقیقا همون حقه ای-

 رو

 سوار می کنم که قبال رفیقت، طیب نیا، به کار برده و خودت

 هم

 شاهدش بودی؟
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تم هر دوبرای چند لحظه خیره به هم نگاه کردند. می دانس  

 برای

 چند لحظه به خاطره ی آن شب فکر می کنند... به نورافکنی

 که

آدم های طیب نیا از ساختمان رو به رویی به میدان و 

 صورت

 . ...کیارش تاباندند

 در همین موقع مهدی آهسته قدمی به سمت فرنام برداشت و

چیزی در گوشش زمزمه کرد. فرنام با حالتی مشکوک 



 نگاهی به

نداخت. مهدی هم نیم نگاهی شتاب زده به کیارشکیارش ا  

کرد... انگار با زبان بی زبانی عذرخواهی می کرد. با شانه 

 هایی

 پایین افتاده و گردنی خم شده از فرنام فاصله گرفت. فرنام

 اخمی

 :کرد و گفت

 !بچه ها گزارش دادن که تنها نیومدی... فقط جلو نیومدن-

 عقب
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 .تر نگه داشتن... دو تا از خروجی های مجتمع رو بستن

 نفسم را با صدا بیرون دادم. خیالم کمی تا حدودی راحت شد

 که

 کیارش به سرش نزده... نقشه ای کشیده که دست کم آن قدر

 :حساب شده ست که من نتوانم حدسش بزنم. فرنام ادامه داد

- بزنم بیرون! می دونستم پس نقشه ات اینه! نذاری از اینجا 

 تو

 نمی ذاری دست من به این اطالعات برسه! بقیه شون کی می

 رسن؟

 :کیارش لبخندی به لب آورد و با همان لحن تمسخرآمیز گفت

 !به زودی-



 فرنام لب هایش را بهم فشرد و مکث کرد. با خودم فکر کردم

 شاید دلیلش این باشد که کارشان با طیب نیا تمام نشده

 ...باشد

 شاید خودشان را به زودی برسانند و میدان را پر کنند... شاید

 .هنوز ممکن باشد که بی هیچ دردسری از اینجا بیرون بزنیم
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 :فرنام که تصمیمش را گرفته بود به سمتم چرخید و گفت

 !ما همچین قراری با هم نداشتیم شراره-

را باز کنم و جوابی بدهم گامی به سمتمپیش از آن که دهانم   

 : .برداشت

 !تو با من می یای-

 قلبم در سینه فرو ریخت. با چشم های گشاد شده مات فرنام

 .شدم، اما متوجه شدم که کیارش قدمی به سمت جلو برداشت

 بی اختیار خودم را عقب کشیدم، . قاطعانه

 :گفت

- صحت معامله ی من و تو هنوز کامل نشده. وقتی از 

 اطالعات

 و

 کامل بودنش مطمئن شدم، وقتی کیارش عقب کشید می تونی

 !برگردی بری خونه ات

 بالفاصله صدای خش خشی از پشت سرم شنیدم. دو مردی که
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 پیش از این نگهبان اِبی بودند از پشت سر نزدیکم شدند، اما

 چند

یع جلو آمدند و کنارش ایستادندنفر از آدم های فرنام هم سر . 

 وحشت زده به سمت عقب چرخیدم. نگاهم را به مردانی دادم

 که

 پشت سرم ایستاده بودند و دستشان با حالت تهدیدآمیزی به

سمت جیب شان رفته بود و گوش به زنگ به نظر می 

 .رسیدند

گردنم به سرعت به سمت فرنام چرخید و نگاهم را به 

 صورت

 در

آدم هایش دادم که نگاه های خشمگینی به مردانهم رفته ی   

 پشت سرم می انداختند. دست آن ها هم به جیب یا پشت

 لباسشان بود. می دانستم در آستانه ی یک درگیری تمام

 عیارند

 !و من... در مرکزش بودم

 چشم هایم سیاهی می رفت. نگاه وحشت زده ام به اطراف می
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چرخید... انگار می خواستم چیزی برای دفاع از خودم پیدا 

 .کنم



 فرنام این بار آن نگاه عاقل اند سفیه آشنایش را به مردهای

 پشت

 :سرم داد

 مطمئنین که دو نفری همه رو حریف می شین؟-

 راحیل به نرمی من را پشت سرش پناه داد و باعث شد دست

 :فرنام پایین بیفتد. با جدیت گفت

- نفر سه ! 

 فرنام یک لحظه با تعجب به راحیل نگاه کرد و بعد لبخندی

 روی

 .لبش نشست

 آب دهانم را به زحمت به گلوی خشک شده ام فرستادم و با

 :صدای نخراشیده ای گفتم

 ما همچین قراری نداشتیم فرنام! چیزی که می خواستی رو-

گرفتی! حاال راهت رو بکش و برو! به من ربطی نداره که 

 فکر

2826 

  رقصنده با تاریکی 

 .اینجاش رو نکردی

 با تمام وجود می لرزیدم. نه! امکان نداشت سوار آن ماشین

 ...شوم

 که من را ببرد ناکجاآباد... با امیربهادر رو به رو کند... هم

 اطالعات



 را از کیارش بگیرد و هم من را... نباید اجازه می دادند این

 اتفاق

یار نگاهم به سمت کیارش کشیده شد. در دلبیفتد. بی اخت  

 فریاد

اما سر جایش متوقف شده بود... با  "!یه کاری بکن"زدم 

 حالتی

 مشکوک نگاهمان می کرد. متوجه شدم نیمی از حواسش به

 گوشی موبایلش است که در دست داشت و به نظرم رسید

 پیغامی

 می فرستد. نگاهی سریع با الناز رد و بدل کرد. مشتم را

 جلوی

 دهانم گرفتم... باید چی کار می کردم؟
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 در همین موقع صدای ماشین هایی را شنیدم که آهسته

 نزدیک

 تر می شدند. دو ماشین سیاه از مسیری مخالف راهی که

 کیارش

آمد به سمت مان آمدند. چهره ی فرنام توی هم رفت و 

 باالخره

شم... ظاهرا کیارش خبرشان کرد که جلوترتوانستم نفس بک  

 بیایند. ماشین ها متوقف و بالفاصله چند نفر پیاده شدند. دستم



 را پایین انداختم. مشت هایم را سخت فشردم... آن قدر که

 ناخنم

 کف دستم فرو رفت. به نظر برابر می رسیدیم... حاال چی؟

 درگیر

ی توانستممی شدند؟ دزدکی نگاهی به پشت سرم انداختم. م  

پیش از آن که مردها سالح شان را بیرون بکشند دست 

 راحیل

 را بگیرم و به سمت نزدیک ترین تپه بدویم؟ همان تپه ای که

 . ...آن شب من و فرنام پشتش پناه گرفتیم
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 :مهدی یک بار دیگر به سمت فرنام قدمی برداشت و گفت

- که این دفعه رو بی خیال به نظرم بهتره ... . 

سر فرنام به سرعت به سمتش چرخید. نگاهی تهدیدآمیز 

 حواله

 اش کرد و مهدی هم بالفاصله ساکت شد. دستی به چانه اش

کشید و نگاه مضطربش را به کیارش دوخت که حاال دست 

 کم

 .پنج نفر به سمتش می رفتند

آوردمردها به ماشین کیارش رسیدند. یک نفر کتش را در ... 

دیگری بی تعارف اسلحه ای از پشت کمرش بیرون کشید. 

 یکی



 دست به سینه به ماشین کیارش تکیه داد و در همین موقع

 فهمیدم که حسام بین آن مردها نیست... لبم را به دندان

 .گرفتم

یا کیارش قصد نداشت تمام آدم هایش را به آن زمین بکشاند 

 و

یش نرفته بودیا اوضاع اصال با طیب نیا خوب پ . 

 :کیارش آهسته قدمی به سمت فرنام برداشت و گفت
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 می تونستی از اول شروع کنی... اطالعات خودت رو جمع-

 .کنی

 !راه خودت رو بری... اما طمع کردی

 :فرنام ازم فاصله گرفت

 تو هم می تونستی شغل خودت رو بچسبی... اما نه! طمع-

دیکر ! 

 .باید کار من رو می دزدیدی

آدم هایش سر جایشان باقی ماندند. یک بار دیگر دزدکی به 

 تپه

ها نگاه کردم. چطور باید خودمان را از این مخمصه نجات 

 می

 دادیم؟ ترسم از لحظه ای بود که سالح هایشان را بیرون

 ...بکشند



 می دانستم آن ها مثل من نیستند... شوکر با خودشان حمل

ینم  

 کنند و نشانه گیری شان هم حرف ندارد. با حالتی عصبی

 دستی

فکر کن... فکر  "به صورتم کشیدم... به خودم نهیب زدم 

 ."!کن

2830 

  رقصنده با تاریکی 

 کیاش از آن نقش خونسرد و عجیبش بیرون آمد... شد همان

 کیارش شمسی که می شناختم... ازش می ترسیدم و سعی می

سر راهش قرار نگیرم. نگاه سیاه و درخشانش ترسناک کردم 

 به

نظر می رسید. در صورتش ردی از خنده یا تمسخر دیده 

 نمی

 :شد... با لحنی تهدیدآمیز گفت

تو می دونی این بازی چطور تموم می شه! می دونی من -

 هنوز

 همون فایتری هستم که می شناختی... تا پای جونم می ایستم

پس نمی کشن... تو اما... تو همون آدمی و اطرافیانم هم پا  

 هستی

 که مثل همیشه با اولین مشکل دست خالی پا به فرار می

 .ذاری



فرنام بیشتر و بیشتر ازم فاصله گرفت. به ماشین مهدی 

 نزدیک

تر می شد. دستش را به چیزی که پشت شلوار و زیر 

 پلیورش

 :پنهان کرده بود بند کرد
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می دونی! تو شاید یه زمانی بهترین فایتر اون رینگ -

 ...بودی

 اما

 من همیشه بهترین شرط بند بودم. هیچ وقت پول هام رو برای

 اینکار وسط نذاشتم، اما اشتباه نمی کردم. می خوای االن یه

 شرط بندی سریع برات کنم؟ بذار ببینم! اوهوم! نتیجه یه کم

ا می تونم بهت قول بدم که تو یکی اینغیرقابل پیشبینیه ام  

 !دفعه دیگه زنده از این میدون بیرون نمی ری

 و اسلحه اش را از پشت لباسش بیرون کشید. هین بلندی گفتم

و بی اختیار قدمی به سمت فرنام برداشتم که راحیل شانه ام 

 را

 محکم چسبید و مانعم شد. کیارش با دیدن اسلحه ی فرنام

تپوزخندی زد و گف : 

این دیگه یکی از اون بازی هایی نیست که تو طراحش -

 ...بودی



 منم هیچ وقت مهره ی تو نبودم که به دستورت توی زمین

 کاشته

 !شده باشم
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 زبانم را به دندان گرفتم که به سمت کیارش نچرخم، فریاد

 نزنم،

یک نکند. همین کهالتماسش نکنم که فرنام را با حرفش تحر  

 :فرنام شروع به صحبت کرد راحیل زیرلب گفت

 .آماده باش شراره! آماده ی دویدن-

 برای چند لحظه نگاه مان را بهم دادیم... یک بار دیگر مثل

 قدیم

 ها... بی هیچ کالمی حرف زدیم... نقشه کشیدیم... تصمیم

 .گرفتیم

 . ...نفسی عمیق کشیدم و

ام هایی بلند جلو آمد. دست هایش رادر همین موقع الناز با گ  

 :برای متوقف کردن کیارش و فرنام باال آورد و گفت

 چی کار می کنین؟ راه انداختن حموم خون به نفع هیچکس-

 تموم نمی شه. هر کسی رو که این وسط با تیر بزنین، ناقص

 کنین، بکشین صد تا صاحب پیدا می کنه و می شه یه قتل، یه
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 جنایت و این دفعه می شه اطالعاتی بسیار جالب در مورد



 خودتون که بعید می دونم خیلی بتونین از چشم پلیس مخفی

 نگهش دارین. به محض اینکه به سمت هم شلیک کنین، به هم

 .حمله کنین کار هر دو نفرتون تمومه

 :فرنام پوزخندی زد و گفت

- که بالیی سر ما دو نفر نیادو تو هم خیلی برات مهمه  ! 

 الناز با جدیتی آشنا، همان طور که روز اول مالقاتمان در

 زندانش

 :برایم سخنرانی کرد، گفت

 من دلم نمی خواد شاهد یه کثافت کاری دیگه باشم. هنوز-

ماجرای بِن هارتمن برای من تموم نشده... هنوز روی قفسه 

 ی

نش برای آدمی مثلسینه ام سنگینی می کنه. می دونم فهمید  

تو که لذت می بره غلت خوردن بقیه رو توی لجن ببینه 

 !سخته

 اما من نمی خوام وایستم و شاهد یه جنایت دیگه باشم، حتی با

وجود اینکه می دونم کار آدم هایی که دل خوشی ازشون 

 ندارم
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همچین ماجرایی راه به این ترتیب تموم می شه. این بار اگه  

 بندازی فرنام، قسم می خورم کاری باهاتون کنم، یه گزارشی

 .بنویسم که تمام دنیا رو پر کنه



 :فرنام دستش را با بی تفاوتی در هوا تکان داد و گفت

پس راهت رو بکش و برو! کسی از تو دعوت نکرده بود -

 که

 !تشریف بیاری

 :الناز صدایش را باالتر برد

- ه جاش کار دیگه ای کنین! مگه حرف از شرطمی تونین ب  

 بستن

نزدین؟ از مبارزه؟ مگه این جا رو انتخاب نکردین؟ پس 

 !بفرما

 یه

مبارزه ی دیگه... مبارزه ی آخر! بین دو تا فایتر... و هرکی 

 که

 باخت باید شغل لعنتی اش رو بدون اون اطالعات و از صفر

 شروع

 .کنه
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 من و راحیل با اخم و تخم نگاهی رد و بدل کردیم. این چه

 حرف

 مسخره ای بود؟ کیارش آهسته به پیشنهاد الناز خندید، اما

 فرنام

 نگاهی به آدم هایش کرد. با دیدن آن لبخند ملیح و دوستانه



 ای

 :که روی لبش جا خوش کرد قلبم در سینه تیر کشید

 !خوشم اومد! فکر خیلی خوبیه-

انم از شدت تعجب باز ماند. کیارش هم خنده اش را جمع وده  

جور کرد. رد نگاه فرنام را به پشت سرم گرفتم و... فهمیدم 

 چه

فکری در سر دارد. از ته دل آهی کشیدم. چرخیدم و نگاهم 

 را

 به

 !بهترین مبارزی دادم که پایش را در آن رینگ گذاشت... اِبی

ادم. با حالتی گیج و ویجبا استرس چرخیدم و نگاهم را بهش د  

 به اطرافش نگاه کرد... کم کم همه ی نگاه ها به سمتش می
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 :چرخید. دستی پشت گردنش کشید و با تعجب گفت

 !من؟ زده به سرتون؟ من خیلی وقته از این کارها نمی کنم-

انی داد وفرنام اسلحه ای را که کنار پایش نگه داشته بود تک  

 :گفت

حق با خواهرته! اینا رو اگه بزنم صد تا صاحاب پیدا می -

 ...کنن

 ولی تو و این خواهرت بی صاحاب تر و بدبخت تر از این

 .حرفاین



 جنازه ات هم وسط اینجا بیفته کسی پیدا نمی شه بگه این کی

 بود که مرد. خود خواهرت هم پی اش رو نمی گیره... سر

 خاکت

نمی گم؟ اگه با من موافق نیستی می تونیم نمی یاد. درست  

 .امتحان کنیم

 .و نگاهی معنی دار به اسلحه ای که در دست داشت انداخت

 اِبی

دستی به صورتش کشید. پایش را با حالتی عصبی روی 

 زمین
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 خاکی عقب و جلو می کشید و صدای خش خش ناخوشایندی

. فرنام صدایش را باال برد و آمرانه گفتایجاد می کرد : 

 !بیا جلو دیگه پسر-

 اِبی با بیچارگی نگاهی به دور و برش کرد... دریغ از یک

 ...مخالف

 یک صدای معترض... همه چشم دوخته بودند بهش و منتظر

 بودند زودتر جلو برود. سرش را پایین انداخت و با بی میلی

 گامی

رد شد زمزمه ی ناسزاهایی را  به جلو برداشت. از کنارم که

 که

 به



 ...عالم و آدم می داد شنیدم. فرنام با هیجان پشت شانه اش زد

با خودم فکر کردم هیچ وقت فرنام را این طور ندیده بودم... 

 با

شور و شوق عجیبی که چشم هایش را چراغانی کرده بود... 

 به

 ذهنم رسید پیش از این نفهمیده بودم که او درست مثل

اشاچی های این مسابقات است... عطش مبارزه، هیجانتم  
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 زده اش کرده بود. فکر می کردم آن چه می پرستد آن شغلی

ست که زمانی داشت و کیارش ازش دزدید... هیچ فکر 

 نکرده

بودم که او هم به نوعی عاشق این مبارزات بود و برای 

 همین به

اش کمک کرد و حاال... می توانست باری دیگر راه اندازی 

 شرط

ببندد... روی مبارز موفقی که خودش بزرگ و بعد با دست 

 های

 . ...خودش تباهش کرد

راحیل با شانه اش ضربه ای آهسته به شانه ام زد و با سر 

 تپه را

نشانم داد. آهسته از فرنام و آدم هایش فاصله گرفتیم... کمی 



 به

دیم و از اینکه کسی مانعم نشد خوشحالسمت تپه متمایل ش  

شدم. راحیل وسط راه متوقفم کرد... فاصله ام از ماشین 

 کیارش

 تا ماشین مهدی یکسان به نظر می رسید. با تعجب به راحیل

 نگاه کردم. با حرکت سر پشت سرم را نشان داد. چرخیدم و

 فهمیدم پلکان سیمانی ساختمان نیمه ساخته درست پشت

.. فهمیدم راحیل قصد ندارد من را سوار ماشینسرمان است.  

کیارش کند... می خواهد اگر اوضاع به هم ریخت به سمت 

 آن
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 پلکان بدویم، وارد ساختمان نیمه ساخته شویم و از پلکان

 پشت

ساختمان بیرون بزنیم. می خواست اگر همه چیز به هم 

 ریخت

کند. با کیارش یا بی کیارش برایش مهم از آن جا دورم 

 ...نبود

 م و

 .ی دانستم به هر قیمتی این کار را می کند

 آدم های کیارش نگاهی با هم رد و بدل کردند. انگار می

 خواستند



 تصمیم بگیرند که کدام یک پیش قدم شوند... می دانستم

 مبارزهای پیشین آن رینگ هستند و هیچ کدام دوست ندارند

 با

سرایی، قهرمان سابق مسابقات، رو به رو شوند... جای  اِبی

 خالی

 حسام را یک بار دیگر با تمام وجود احساس کردم. در همین

 موقع مردی که با پیاده شدن از ماشین کتش را درآورده بود

 قدمی به سمت جلو برداشت. کنار کیارش که ایستاد فهمیدم

 که
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ت هم قد اوست... اما چهارشانه تر به نظر می رسید. درس

 سری

 :برای کیارش تکان داد و گفت

 !بذار من باهاش رو به رو شم-

 :کیارش نفسی عمیق کشید... مکثی کرد و با قاطعیت گفت

 !نه-

 سرش را باال گرفت. شانه هایش را عقب داد و نگاه سیاه و

 :درخشانش را مستقیم به اِبی دوخت

- کارو می کنم خودم این ! 

 قلبم تیر کشید... احساس کردم دنیا دور سرم چرخید. سکوتی

وحشتناک در کل میدان برقرار شد. همکار کیارش با دهان 



 باز

 :نگاهش کرد. دست راحیل دور مچم محکم شد. زیرلب گفتم

 !نه-

هیچ سر درنمی آوردم. فرنام اِبی را داشت... بهترین مبارز 

 آن

ای در دستش بود. معلوم بود که با رینگ را... برگ برنده  

 پیشنهاد
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 الناز موافقت می کند. کیارش چرا تن به این کار می داد؟

 عاقبت فرنام آن سکوت سنگین را شکست. خنده ای بلند سر

 :داد. به سمت آدم هایش چرخید و هیجان زده گفت

- زه ی تاریخه! یعنی بلیطباورتون می شه؟ این بهترین مبار  

همچین مبارزه ای رو می شد خدا تومن فروخت... تماشاچی 

 ها

 !براش سر و دست می شکوندن... دو تا قهرمان در مقابل هم

 و دستش را با خوشحالی پشت شانه ی مهدی کوبید که حیرت

 زده سر جایش خشک شده بود. اِبی اما صورتش را توی هم

 کشید

 :و گفت

- ارزه نمی کنم! این یه دست نداره! در شأن منمن با این مب  

 . ...نیست که



 فرنام دستش را به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله در هوا

 تکان

 :داد و گفت
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 دست کمش نگیر... با همون دست چالقش سه نفر آدم مسلح-

ت خشکرو ناکار کرد. تو هم چند روز زندانی بودی... بدن  

 ...شده

درست غذا نخوردی و روی فرم نیستی. هر دو نفرتون علیل 

 و

 .داغونین

 صورت راحیل با این جمله توی هم رفت. لب هایم را بهم

 فشردم

 فرنام به سمت ماشین مهدی رفت ."نامرد"و با نفرت لب زدم 

و روی کاپوتش نشست. پاهایش را روی سپر ماشین گذاشت 

 و

مردهایی که به ماشین تکیه داده بودخنده کنان با یکی از   

 مشغول صحبت شد. نفسی عمیق کشیدم. خواستم به سمت

کیارش بروم که متوجه شد. دستش را برای متوقف کردنم 

 باال

آورد. ناله ای کردم... چشمکی به نشانه ی مرتب بودن 

 اوضاع



 .زد

راحیل بازویم را گرفت... نمی دانم برای متوقف کردنم... یا 

 برای
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 . ...دلداری دادنم

 قلبم به حال خودش نبود. نمی توانستم... نمی توانستم بایستم

 و

 باری دیگر مبارزه اش را نگاه کنم... زخمی شدنش... درد

 کشیدنش... قطرات اشک پشت پلکم به صف می شدند. لب

 هایم

. همان جارا سخت بهم می فشردم تا بغضم را پایین بدهم  

تصمیمم را گرفتم. زیپ کیفم را باز کردم. آهسته ضامن 

 شوکر

را کشیدم... اگر کار به جای باریک می کشید از همان جا 

 اِبی را

هدف می گرفتم... می زدم! برایم مهم نبود این بازی 

 جوانمردانه

 تمام شود... به نفع کی تمام شود! آن جا نمی ایستادم تا آسیب

ببینم... یک بار دیگر نجاتش می دادم... دیدن کیارش را 

 خالف

 میلش از آن جا بیرونش می کشیدم. او تا جان در بدن داشت



پای کارش، اطالعاتش می ایستاد و من تمامش را برای او 

 می

 . ...فروختم
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 نباید به فرنامپشت می کردم... بیشتر از هر زمان دیگری در

گی ام از این کار پشیمان بودم. باید با او متحد می شدمزند ... 

 به

 حرفش گوش می دادم و اطالعات کیارش را می دزدیدم... تا

 سالم نگهش دارم... در امان... حتی اگر دیگر نخواهد من را

 ...ببیند

 . ...حتی اگر با تمام وجود ازم متنفر باشد

دیدن من که از کیارش یک بار دیگر نگاهش را به من داد. با  

 شدت عذاب روی پا بند نبودم و اشک به چشم آورده بودم

 اخمی

 :کرد. با خنده گفت

فکر می کردم بیشتر از این حرف ها بهم اعتماد داشته -

 !باشی

 پشت دستم را به چشم های اشک آلودم کشیدم. راحیل با

 لحنی

 :نه چندان مطمئن دلداری ام داد
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 !از پسش برمی یاد-

 اما کیارش مدت ها پیش گفته بود که اعتماد مهدی و

 دوستانش

به نتیجه ی مبارزه ی او و اِبی بی جاست... که اِبی بهتر از 

 او

 ...بود

که در یک مبارزه ی برابر و با هر دو دست سالمش هم 

 مطمئن

 . ...نبود بتواند حریفش شود

ه بود... در نگاهی که به کیارشحاال مهدی کنار فرنام ایستاد  

 دوخته بود اطمینان موج می زد و من این طرف تر به خودم

 می

 پیچیدم... چرا که به کیارش اعتماد داشتم... نه به تبحرش در

 . ...مبارزه... بلکه به حرفش

 :الناز اشاره ای به فرنام کرد و گفت

- رمیبده اون تبلت رو به من! هر کسی که برد با اون تبلت ب  

 گرده خونه اش... درست نمی گم؟
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 :یکی از آدم های فرنام به حرف آمد

 تو چی می گی این وسط؟-

 :الناز با حالتی حق به جانب گفت



 من نمی خوام سر به تن هیچ کدوم از این دو تا باشه و برای-

 !همین تنها کسی محسوب می شم که کامال بی طرفم

رنام اما تبلت را به سمت الناز گرفت. در نگاهش چیزی ف

 نگران

کننده موج می زد... نوعی تمسخر... تحقیر که ته دلم را 

 خالی

 می کرد. همان لحظه هم می دانستم که فرنام از الناز متنفر

است... یک اسلحه در دست دارد... و نتیجه ی مبارزه 

 هرچیزی

رددکه بشود با آن تبلت به خانه برمی گ ! 

 زبانم را به لب های خشکیده ام کشیدم. مطمئن بودم که

 کیارش

هم این را می داند ولی هیچ سردرنمی آوردم که چرا این کار 

 را

 می کند؟ چرا اجازه نمی دهد حتی بهش نزدیک شوم و در

 مورد
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 این تصمیم حرفی بزنیم؟

راحیل ایستاد. یکی از آدم های  الناز تبلت را گرفت و کنار

 فرنام

اِبی را به سمت کیارش که در مرکز ایستاده بود هول داد. 



 اِبی

 .نفسش را با خشم بیرون داد

 دست هایش .

را در هوا تکان داد... کشید... شانه هایش را چند بار باال برد 

 و

عقب انداخت... صدای ترق ترق مهره های کمرش به گوشم 

 می

بود بدن ورزیده اش آن چند روز خشک شده رسید. مشخص 

 و

 .چندان روی فرم نیست

با بی میلی آشکاری با فاصله از کیارش ایستاد و نگاهش را 

 به

 زمین دوخت. هنوز کامال روی پنجه های پایش بلند نشده بود

 تا

حرکات کششی اش را انجام بدهد که فرنام یک بار دیگر 

 اسلحه

 :اش را تکان داد و گفت
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حواست باشه پسر! من تک تک مبارزه هات رو دیدم... -

 دقیقه

 به



 دقیقه اش رو تحلیل کردم. به محض اینکه بفهمم با تمام وجود

 مبارزه نمی کنی، که پا سست کردی، دلت به حال کیارش و

 دست علیلش سوخته شلیک می کنم... اونم درست به دست

بفهمی رزمی کار بودن با یه دست از کار چپت... که قشنگ  

 .افتاده چه حالی داره

 اِبی نفسی عمیق کشید و با انگیزه ی بیشتری حرکات کششی

اش را انجام داد. کیارش انگار که مامور خرید از سوپر 

 مارکت

 شده باشد با بی تفاوتی نگاهی به صفحه ی گوشی موبایلش

 .کرد

پیش از گرفتن آن را به سمت همکارش گرفت. همکارش  

 گوشی

مکثی کرد... سرش را جلو آورد. مشغول صحبت با کیارش 

 شد

که نگاهش را به اِبی داده بود. اِبی شروع به در جا زدن 

 ...کرد
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 مسیری مستقیم را جلو رفت... عقب آمد... با صورتی در هم

 رفته

ارش جواب کوتاهش دست هایش را کشید. از حرکت لب کی

 را



 :خواندم

 !مهم نیست-

من و راحیل نگاهی رد و بدل کردیم. کیارش دست هایش را 

 از

 .شانه تکان داد و دامنه ی حرکاتش در آن لباس را سنجید

 وقتی

شروع به گرم کردن خودش کرد راحیل سرش را به سمت 

 الناز

 :کشید و گفت

 این چه پیشنهاد مسخره ای بود که دادی؟-

که چشم از اِبی و کیارش نمی گرفت لب هایش را بهم الناز  

 فشرد

 :و آهسته گفت

 فکر کردی اگه اینو نمی گفتم چی کار می کردن؟ دور و بر-
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 ماشین ها سنگر می گرفتن و به سمت هم تیراندازی می

 .کردن

ز اینشما دو تا هم اون وسط تلف می شدین... زیاد دیدم ا  

 صحنه

 .ها... اون قدری که برای همه ی عمرم کافی باشه

 راحیل هم مثل من نگاهش را به کیارش داد که با خونسردی



عجیبی خودش را گرم می کرد. از شدت استرس ناخن هایم 

 را

 می جویدم. مطلقا هیچ چیز از ورزش نمی دانستم و نمی

 توانستم

د احمقانه و بیهیچ تحلیلی کنم، حدسی بزنم... فقط یک امی  

 حساب و کتاب داشتم... که کیارش به همان خوبی باشد که

 همه

 حرفش را می زدند... آن قدر که از پس کسی که فرنام بهش

 اعتماد داشت بربیاید. آن چه ازش سخت می ترسیدم این بود

که فرنام بهتر از هرکسی مسابقات را می شناخت... مبارزها 

 ...را
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 .خطا نمی کرد و شرطش را هم روی مبارز دیگری بسته بود

 :راحیل زمزمه کرد

 واقعا ساده ای! این بازیه! قسم می خورم اگه نتیجه اونی که-

 .فرنام می خواد نشه به همون تیراندازی ختم می شه

 پس او هم درست مثل من فکر می کرد. الناز نیم نگاهی به

ابی نداد. نفسم به سختی باال می آمد. هیچراحیل انداخت و جو  

بعید نبود به محض شروع مبارزه یشان سکته کنم و کار 

 دست

 خودم بدهم. با عذاب وجدان فکر کردم من باعثش شدم؟ نقشه



 ی من به اینجا ختم شد؟ چه کاری را باید به صورتی دیگر

 انجام

می دادم تا بتوانم یک بار دیگر کنار کیارش در خانه اش 

 باشم؟

 حتما یک جا خطا کرده بودم... با بی تابی رو به الناز کردم و

 :غریدم

طیب نیا چی شد؟ برای چی اومدین اینجا؟ قرارمون این -

 بود؟
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 الناز با سر کیارش را نشان داد که خودش را گرم می کرد و

 :گفت

- ر شدنمی خواستی چی بشه؟ می بینی که! درگی . 

 :با بی طاقتی دستم را در هوا تکان دادم و زمزمه کردم

 خب! چی شد؟ گرفتنش؟-

 :آهی کشید. نگاهی کوتاه بهم کرد و گفت

 همون کاری رو کردیم که گفتی. با آدم های کیارش درگیر-

 شد

 !و وقتی پلیس اومد زد به چاک

 کف دستم را به پیشانی ام کوبیدم. پس نگرفته بودنش... شاید

ای همین همه ی نیروهای کیارش اینجا نبودند. می دانستیمبر  

 ممکن است با این نقشه به طیب نیا نرسیم، اما کیارش



 اطالعات

 طیب نیا را به پلیس داده بود... با نقشه ای که کشیدیم و تله

 ای
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که برایش گذاشتیم صحت اطالعات برایشان روشن شد و 

الحا  

 .دنبالش می کردند... باالخره به دامش می انداختند

 خواستم بپرسم برای چی اینجا آمدند، اما متوجه شدم که اِبی و

 کیارش آماده شده اند. بالفاصله دهانم را بستم و با چشم های

گشاد شده به آن ها زل زدم که در برابر هم ایستادند. 

 گاردشان

د. چیزی نمانده بود حالم ازرا باال آوردند. معده ام بهم پیچی  

 شدت اضطراب بهم بخورد. می دانستم مبارزه ی بدون داور،

 بدون

رینگ یک مبارزه ی واقعی نیست... یک جنجال خیابانی و 

 بی

 .قاعده ست

 اِبی و کیارش برای چند لحظه از باالی گاردشان بهم نگاه

 کردند

و بعد... اِبی اولین ضربه را زد. مشتی به سمت کیارش 

 .پراند



 کیارش با چابکی جاخالی داد. در مقابل هم به حرکت

 ...درآمدند
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 با نگاه هایی هوشیار به هم خیره ماندند تا حرکت بعد یکدیگر

 را

بخوانند. اِبی مشت بعدی را زد و کیارش باز هم جا خالی 

 ...داد

 و

یک جا خالی  مشت بعدی... کیارش سریع عقب کشید...

 ...دیگر

 برایم سخت بود بفهمم چه کسی روی فرم است، چه کسی

 برتری

دارد اما برایم روشن بود که کیارش سریع و فرز است... 

 طعمه

 ی

 راحتی به حساب نمی آمد. در همین موقع صدای فرنام درآمد

 و

 :با عصبانیت گفت

 مثل اینکه کیارش قصد داره عیش مون رو منقص کنه! می-

 دونه

این پسره چند روز زندانی بوده و جون نداره... می خواد 



 حسابی
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 .خسته اش کنه و بعد کارش رو بسازه

 بله... همین را کم داشتیم! تحلیل و گزارش لحظه به لحظه ی

 !فرنام

 لبم را به دندان گرفتم. کیارش انگار که حرف فرنام را نشنیده

همین بازی ادامه داد... اِبی اما جوش آورد. کیارش باشد به 

 در

 برابر ضربه ی مشت راست اِبی جا خالی داد و مشت چپ به

 سرعت به سمتش آمد. با گاردش ضربه را دفع کرد. اِبی به

 سمتش حمله کرد... با ضرباتی سریع تر... بی امان... مشت

 پشت

ا نشانهمشت بر گاردش فرود آورد. با لگدی پهلوی کیارش ر  

 گرفت. کیارش بالفاصله چرخید و لگدی دورانی به ساق پای

 باال

آمده ی اِبی کوبید. اِبی روی پای ضرب دیده اش به سمت 

 عقب

لنگ زد و از کیارش فاصله گرفت. چهره اش از شدت درد 

 توی

هم رفت و نفسش را با صدا بیرون داد. راحیل سر شوق آمد 

 و
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 خنده کنان باال و پایین پرید. هر دو دستم را جلوی دهانم

 گرفته

 بودم. احساس می کردم هر ثانیه به اندازه ی چند سال کش

 پیدا

 می کند... تا این مبارزه به سرانجام برسد چیزی از من باقی

 نمی

 .ماند

 :فرنام با سرخوشی خندید و گفت

- یه مار خوش خط نکبت ترین فایترمون همین کیارش بود...  

 ! وخال

 اِبی چند بار پایش را از زانو خم کرد و زمین گذاشت. نفسی

 عمیق و صدادار کشید و به خودش مسلط شد. یک بار دیگر

گاردها باال آمد. اِبی محتاطانه به کیارش نگاه می کرد. به 

 سمت

 هم حرکت کردند. کیارش در مقابل مشت راست و چپ اِبی

اِبی سرعت گرفت. مشت راستش به جاخالی داد... ضربات 

 گارد
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 کیارش و مشت چپش به گوشه ی سرش کوبیده شد... بی

 اختیار



 .هینی کشیدم

 به نظر می رسید یک لحظه کیارش با ضربه ای که به سرش

 خورد تمرکزش را از دست داد. اِبی که متوجه شده بود حمله

سرعت روی شانه و گارد کیارش فرود کرد... ضرباتش به 

 می

 .آمد

ضربه ی دیگرش درست روی زخم سر کیارش نشست. 

 کیارش

 عقب عقب رفت. در همین موقع اِبی یک دستش را به عنوان

گارد کنار صورتش گرفت و آرنج دست دیگرش برای ضربه 

 ی

آپرکات خم شد. کیارش از فرصت استفاده کرد و مشتش را 

 به

. اِبی بالفاصله عقب کشید. گاردش را باال صورت اِبی کوبید

 .آورد

 مشت بعدی کیارش روی گاردش نشست و لگدش به پهلویش

 خورد. اِبی گاردش را پایین تر آورد. همین که مشت کیارش

صورتش را نشانه رفت دستش را عقب کشید و محکم به 

 صورت

2858 

  رقصنده با تاریکی 

 .کیارش کوبید



بازوی راحیل چنگ زدم. صدای حبس شدن نفس دو دستی به  

 در سینه اش را شنیدم. مشت های اِبی روی صورت، گردن،

 سینه

 ی کیارش فرود آمد. کیارش چشم هایش را بست و هر دو

دستش را به سینه ی اِبی کوبید و به عقب هولش داد. اِبی 

 روی

 .پای آسیب دیده اش به سمت عقب لنگ زد و فاصله گرفتند

ن را روی مشت چپ اِبی می دیدم... همان مشتی کهبرق خو  

 روی سر زخمی کیارش فرود آمده بود. حالت تهوع بهم دست

 داد. دستم را جلوی دهانم گرفتم و رویم را برگرداندم. چشم

 هایم

 را برای چند لحظه بستم. در همین موقع فرنام خنده کنان

 :گفت

- ام می کرد یادم رفته بود مبارزه های کیارش چه قدر خسته . 

همین طوری مبارزه می کرد که مجبور شدم بیرونش کنم... 

 با
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 .پای خودش هم که نمی رفت

و کر کر خندید. اِبی نفسش را با صدا بیرون داد. تکانی به 

 سر و

گردنش داد و قطره های عرقی که در آن هوای نسبتا سرد 



 روی

ته بود به اطراف پخش شد. یک بار صورت و گردنش نشس

 دیگر

 با مشت هایش به سمت کیارش حمله کرد که ضربه ی لگد

 کیارش خیلی زود روی پهلویش نشست. اِبی به عقب پرت شد

 ولی به موقع تعادلش را روی پاهایش حفظ کرد. یک لحظه

 مکث

 کرد و ناگهان درست همان طور که در فیلم ها دیده بودم با

پرید... زانویش درست جلوی سینه ی کیارش زانویی خم شده  

باز شد. کیارش در کسری از ثانیه گاردش را باال آورد و 

 ضربه

 ی

کاری ِ ابی با دست چپش اصابت کرد. صدای تق وحشتناکی 

 در

 فضا پیچید. کیارش در اثر ضربه به سمت عقب چرخید و

 زانویش
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موقع تعادلش را حفظ کرد. بیشتر و بیشتر ازخم شد، اما به   

 اِبی

فاصله گرفت، اما دیدم که صورتش از شدت درد مچاله و 

 فکش



 .منقبض شد. دست چپش را توی شکمش کشید و خم شد

 راحیل صورتش را با دست هایش پوشاند. با خودم فکر کردم

یعنی صدایی که آمد... صدای خرد شدن دوباره ی دستش 

 بود؟

ه ام باال زد. مشتم را جلوی دهانم نگه داشتم و پشتماسید معد  

 را به میدان کردم. دستم را روی معده ام فشردم. تمام تنم

 .لرزید

 :صدای خنده ی پیروزمندانه فرنام بلند شد. با سرخوشی گفت

 تجربه ی میدانی خاصی که ندارم، اما اینقدر بازی دیدم که-

بی رو نمی تونیبدونم عمرا با یه دست شکسته کسی مثل اِ   

 .ببری

عرق سردی را که روی پیشانی ام نشسته بود پاک کردم. 

 نفسی

 عمیق کشیدم و خواستم بچرخم، اما دل دیدن آن صحنه را
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نداشتم. در عوض نگاهم را به فرنام دادم. با خنده نگاهی با 

 یکی

ی دیگر از مردهااز مردها رد و بدل کرد و در جواب یک  

 چشمکی

 زد. مهدی کنار ماشینش خشک شده بود. دستش را جلو

 دهانش



 .و انگشت اشاره اش را به دندان گرفته بود

 دست هایم را مشت کردم. لب هایم را بهم فشردم و به سمت

 میدان چرخیدم. ضربه ی اِبی به سر کیارش باعث شده بود

قه اش خونیزخمش باری دیگر به خون ریزی بیفتد... شقی  

 شده

 بود و پیشانی اش از دانه های عرق می درخشید. دست چپش

 را

توی شکمش جمع کرده بود. اِبی با اخم نگاهش می کرد. 

 انگار

خودش هم از کاری که کرده بود خوشش نیامده بود. گاردش 

 را

 :پایین انداخت و گفت
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- ... بذار اون چیزی که می خواد الزم نیست لت و پار شی

 رو

 .ورداره و بره

 کیارش در کمال تعجب نگاهی به همکارش کرد که پیشنهاد

داده بود با اِبی رو به رو شود. دست به سینه و با فاصله از 

 آن ها

 .ایستاده بود. مرد سری به نشانه ی جواب منفی تکان داد

 کیارش



رویی عجیبی نفسی عمیق کشید. رو به اِبی کرد و با خوش

 :گفت

 !نه... هنوز تموم نشده-

 اخمی کردم... نه به اصرار کیارش به مبارزه ای که مشخصا

 باخته

 بود... به اینکه در این مبارزه نکته ای بود... به نقشه ای که

 کیارش

 .در سر داشت مربوط بود

اِبی با بی میلی آشکاری گاردش را باال آورد. با انزجار 

 نگاهی به

ارش کرد که در شکمش جمع شده بود. نفسیدست چپ کی  
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 عمیق و صدادار کشید و... به سمتش حمله کرد. کیارش در

 مقابل

مشت اِبی جا خالی داد... لگدی پهلویش را نشانه رفت و 

 خودش

را کنار کشید... مشتی به سمت صورتش پرتاب شد. روی 

 کمر

 به

را رد کرد عقب خم شد و مشت . 

یک بار دیگر از شدت استرس ناخنم را به دندان گرفتم. 



 مشت

اِبی صورت کیارش را نشانه رفت و مشت کیارش به گوش 

 اِبی

اصابت کرد. دست دیگر اِبی باال آمد و مثل کشتی گیرها با 

 هم

 سر شاخ شدند. کیارش نمی توانست تنها با یک دست به اِبی

به سینه اش بکوبد و او را  غلبه کند. خواست یک بار دیگر

 عقب

 براند، اما بدون دست چپش امکان پذیر نبود. تقالیی کرد و

 یکی

 از دست های اِبی رها شد... یک دفعه چرخید و پشتش را به

 اِبی
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کرد. در کسری از ثانیه لگد دورانی اش بلند شد و صورت 

 اِبی را

بی بالفاصله خودش را عقب کشید و جاخالی نشانه رفت... اِ 

 .داد

همین که پای کیارش روی زمین نشست آن را تکیه گاه کرد 

 و

بی درنگ با پای دیگرش لگدی دورانی پرشدتی به پشت 

 گردن



 .اِبی کوبید

 .قامت کشیده ی اِبی شکست و با صورت محکم زمین خورد

 یک

حشت لحظه سکوت برقرار شد. نفس از کسی درنمی آمد. و

 زده

 به اِبی نگاه کردم که روی زمین بی حرکت ماند. انگار یک

 لحظه

 طول کشید تا بفهمم هیچ حرکتی نمی کند. راحیل زیرلب

 :گفت

 !یا خود خدا-

 کیارش که دست چپش را توی شکمش قفل کرده و چهره اش

از درد دست شکسته اش در هم رفته بود کنار اِبی زانو زد. 

 با
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دست سالمش شانه ی اِبی را گرفت و او را به پشت 

 .برگرداند

چند بار به گونه ی اِبی سیلی زد... به نظر می رسید بی 

 هوش

شده باشد. با دهان باز به آن منظره نگاه کردم... طول کشید 

 تا

بفهمم با یک ضربه ی تکنیکی اِبی را ناک اوت کرده... و 



 پیروز

از دست رفته شدهمبارزه ای  ... . 

 هیجان زده نشدم... قلبم از حرکت ایستاده بود. وحشت زده

 نگاه

 از اِبی گرفتم و به الناز دادم که سر جایش خشک شده بود. با

 .دهان باز به برادرش زل زده بود

انگار چند لحظه طول کشید تا به خودش بیاید. پاهایش را 

 روی

اِبی رفت و باالی  زمین می کشید... با ناباوری به سمت

 سرش

 نشست. تبلت را روی زمین رها کرد و با هر دو دستش دست

 بی

 حرکت برادرش را چسبید. با صدایی سرد و برنده خطاب به

 :کیارش گفت
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 !کیارش... من... می کشمت-

تکانی به پاهایم دادم و جلو رفتم. خودم را به کیارش رساندم 

 و

روی زمین کنار اِبی زانو زدم. چند بار به صورت عرق 

 کرده اش

 سیلی زد... قلبم در دهانم بود. عین جسد آن جا افتاده بود و



 !نفس نمی کشید... از ذهنم گذشت نکند مرده باشد؟

 یک لحظه انگار دنیا دور سرم چرخید. یک مبارزه ی

 ...غیرقانونی

. این قتل به حسابخارج شهر... جلوی چشم این همه شاهد..  

 می آمد! زبانم بند آمد... دستم لرزید... این دیگه مصیبتی نبود

 که کیارش بتواند با اطالعات بخرد... یک جرم نابخشودنی و

 بزرگ

 بود... درست همان بالیی بود که برادر مهدی در آن گرفتار

 شده

 .بود
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متوجه خس خس نفس های اِبییک لحظه طول کشید تا   

 .شوم

 .لرزش پلک هایش را که دیدم نفسم را با صدا فوت کردم

 قلبم باری دیگر به تکاپو درآمد. هیجان زده شروع به تپیدن

 .کرد

 چشمم به فرنام افتاد که لبخند روی .

لبش خشک شده بود. با بیزاری به ما نگاه می کرد. عاقبت 

 آهی

پایین پرید. قدمی به سمت مان کشید و از روی کاپوت ماشین  

 برداشت و متوجه مهدی نشد که پشت سرش به زحمت خنده



 اش را کنترل می کرد... او مدت ها پیش در چنین مبارزه ای

 شرطش را روی کیارش گذاشته بود... چیزی که حتی خود

کیارش هم در موردش شک و تردید داشت... و حاال برنده 

 شده

 .بود

مان برداشت و گفتفرنام گامی به سمت  : 
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 خوبی مبارزه ی تکنیکی همینه... مگه نه؟ توی یه لحظه ای-

 که

اصال انتظارش رو نداری غافلگیر می شی ولی من هیچ وقت 

 از

 تو

 و این سبک مبارزه ات خوشم نیومد. پر از جا خالی دادن و

 عقب

 !کشیدن... عین یه آشغال تمام عیار

کنار الناز متوقف شد. لحظه ای مکث کرد و خم شد... نه 

 برای

 . ...چک کردن وضعیت اِبی... بلکه برای برداشتن تبلت

 :کمرش را صاف کرد و گفت

 .دستت درد نکنه کیارش! سرگرم مون کردی-

 و نگاهش را مستقیم به او دوخت. اسلحه ای را که در دست



کوبید... انگار حریف داشت با حالتی تهدیدآمیز به ران پایش  

بطلبد. کیارش توجهی به او نشان نداد. چرخید و نگاهش را 

 به

 همکارش داد که سرش را از گوشی موبایل کیارش بلند کرده
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 بود. این بار سری به نشانه ی تایید تکان داد. یک لحظه ذهنم

استروشن شد و فهمیدم ماجرا از چه قرار  ... . 

 معطل می کردند... منتظر چیزی بودند. برای همین کیارش

 بازی

راه انداخت... دهان به دهان فرنام گذاشت... تن به این 

 مبارزه

 .داد

 :فرنام به سردی گفت

 !دیگه تمومه-

 .و اسلحه اش را باال آورد و سر کیارش را نشانه رفت

 نگاهم میخ اسلحه مانده بود... اما متوجه جنب .

جوش مردها شدم. به سرعت اسلحه هایشان را بیورن می و  

 کشیدند... به سمت هم نشانه می رفتند... تا همان حمام خونی

 .را بسازند که الناز حرفش را می زد

 قلبم در دهانم بود و نگاه بی قرارم از این طرف به آن طرف

2870 

  رقصنده با تاریکی 



ظریف راحیل شدم که من را کشیده می شد. متوجه اشاره ی  

 به

سمت خودش فرامی خواند... اما نمی خواستم کیارش را در 

 آن

 حالت تنها بگذارم. سرم را به شدت به نشانه ی جواب منفی

 تکان

دادم. کیارش دست شکسته اش را به شکمش فشرد. توجهی 

 به

 اطرافش نشان نداد. حتی نگاه از فرنام و اسلحه ای که به

 سمتش

فته بود نگرفت. سرش را به نشانه ی تایید فرود نشانه ر

 :آورد

 !تمومه-

 فرنام اخمی کرد. توقع این واکنش را از کیارش نداشت. بی

 هیچ

 .حرفی خیره به کیارش ماند. انگار منتظر توضیحی باشد

 کیارش

 :لبخندی عجیب تحویلش داد و گفت

 .تمومش کردی... اما خودت نمی دونستی-

2871 

کی رقصنده با تاری   

فرنام با حالتی مشکوک کیارش را زیر نظر گرفت. اسلحه 



 اش را

 پایین نیاورد، اما محتاطانه گامی به عقب برداشت. کیارش به

 آرامی از جایش بلند شد و ایستاد. خودم را کنار کشیدم... نه

 برای

پیوستن به راحیل و فرار کردن... برای دیدن کیارش... 

 خواندن

شه اشذهنش، نق ! 

 با دست راستش آرنج دست شکسته اش را چسبید و نفسی

 عمیق

و صدادار کشید. به سختی سعی می کرد حریف درد شود و 

 در

عین حال تمرکزش را روی مکالمه اش با فرنام حفظ کند... 

 اما

 صورتش توی هم می رفت، پلک چشمش می پرید و دندان

 :هایش را بهم می فشرد. با صدایی خشدار گفت

- شکیالت من و تو یه ضعف مشترک داشت... ضعف ت

 !رسانه ای

تو این رو می دونستی و تحت فشارم گذاشتی. کاری کردی 

 که

نتونن ساکت بمونن... مجبور شدن سراغم بیان. تو من رو 

 خیلی
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 خوب می شناسی... این رو پذیرفتم که می تونی همه ی

 کارهام

بینی کنی... تا وقتی می تونستی دستم رو بخونی برندهرو پیش  

 تو بودی. پس چاره ای برام نموند که راه رو به پیشبینی هات

 . ...ببندم. برای اینکار مجبور بودم عوض شم

 فرنام با چشم های گشاده شده نگاهش کرد. چهره اش حالتی

عجیب پیدا کرده بود. انگار آن چه می شنید را باور نمی 

 .کرد

کیارش مکثی کرد. کمی خم شد... پلک هایش را بست و 

 نفسی

 عمیق و صدادار کشید. دست آسیب دیده اش را به شکمش

 ..فشرد. بی اختیار از جا بلند شدم

فهمیدم درد امانش را بریده اما بعد از آن مکث کمی به 

 خودش

 :مسلط شد. سرش را بلند کرد و ادامه داد

- . کسی که دقیقا همون کارهایییه آدم دیگه از خودم ساختم..  

رو می کنه که حاضر نبودم بهش تن بدم... اون کارهایی رو 

 که

 . ...تو فکرش هم نمی کردی
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 فرنام نوک زبانش را به لبش کشید. قدم نامطمئن دیگری به

 سمت عقب برداشت. انگار نمی توانست تصمیم بگیرد که باید

و حرف های کیارش را بشنود یا باید برود و پشت  بماند

 سرش

 را

 :نگاه نکند. با اخم و تخم پرسید

 چه غلطی کردی؟-

صورت در هم رفته کیارش برای لحظه ای طالیی از هم باز 

 .شد

 :لبخندی بی جان روی لبش نشست و گفت

 .وقتی اومدن سراغم فقط در مورد الناز بهشون توضیح ندادم-

ت هم گفتم... طیب نیا. از اینکه چطور میبراشون از دوست  

 شناسمش... از اینکه استارت کاری که امروز دارم اولین بار

 اونجا

 خورد... از این که کی ام... شغلم چیه... و چه چیزهایی می

 ...دونم

 و .
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 .اشاره ای به تبلتی که در دست فرنام بود کرد

- و فروختممن خودم ر ! 

فرنام یک لحظه خشک شد. حیرت زده نگاهش کرد... 



 دهانش

 برای به زبان آوردن حرفی باز شد و بعد... انگار به کلی

 فراموشش

 کرد و دهانش نیمه باز ماند. کیارش دست راستش را به دست

 .شکسته اش بند کرد. حاال از شدت درد نفس نفس می زد

ش به پایین شقیقهصورتش توی هم رفته و رد خون از زخم  

 اش

 :کشیده شده بود

 دلیل اینکه گذاشتن برگردم این بود که بیام و الناز رو آزاد-

 ...کنم

 و مهمتر از اون... تا رفیقت رو تحویل شون بدم. من قبل از

 امروز،

 .این مبارزه و اینجا اومدنم هم یه مهره ی سوخته بودم
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م را به سختی به گلوی خشک شده ام فرستادم. قلبمآب دهان  

یک بار دیگر محکم در سینه می زد. مدت ها پیش سر 

 رسیدن

یک اتفاق شوم و ناگوار را پیشبینی کرده بودم... از ترسش 

 بی

 خواب شدم، عذاب کشیدم و زندگی ام را بهم ریختم. حاال آن

از آن دیگر اتفاق اینجا بود... ما را در برگرفته... و رهایی 



 ممکن

 .نبود... غرق شده و خودمان نفهمیده بودیم

 یکی از مردها از پشت سر به فرنام نزدیک شد و با لحنی

 :هشداردهنده صدایش زد

 !فرنام! یه لحظه... باید بهم گوش کنی-

اما فرنام واکنشی نشان نداد. انگار توان این را نداشت که 

 نگاه از

ز این فاصله صدای کار کیارش بگیرد. احساس می کردم ا

 کردن

مغزش را می شنوم. تکه ای از ماجرا را کنار تکه ی دیگر 

 می

 گذاشت و سعی می کرد تصویر کلی را به دست بیاورد. چشم

 های کیارش همان برق آشنا را داشت. درست مثل شب تولد
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به نظر می فرنوش که در تراس خانه اش غافلگیرم کرد 

 .رسید

 با

 :صدایی خشدار گفت

 امکان نداره تشکیالتی به این گستردگی رو دست تنها اداره-

 کرده باشم... قطعا همکار هم داشتم. مطمئنم در این مورد ازم

بازجویی می کنن... و خب... من هم هر اسمی رو می تونم 



 به

زبون بیارم... به خصوص اگه سند و مدرکی از ادعام پیدا 

 ...شه

 حاال فکر کن یه نفر یه نسخه ی کامل از اطالعاتم رو داشته

 باشه

 . ...و اسمش وسط بیاد

 با حالتی نمایشی شانه ی راستش را باال انداخت. آن لبخند

 :شیطنت آمیز باری دیگر روی لبش نشست

 .اون وقت مدرک کافی برای قبول اتهامم وجود داره-

شت سرش یک بار فرنام لب هایش را بهم فشرد. مرد از پ

 دیگر

 :گفت
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 . ...فرنام! یه لحظه... فقط یه لحظه بهم-

 فرنام اما بی توجه به مرد چهره در هم کشید. با دلسردی به

 :کیارش نگاه کرد و گفت

 نقشه ات این بود؟ همین؟ واقعا فکر کردی می تونی این-

 طوری

تهام همکاری؟ چون سابقه ی جفتمن رو توی دام بندازی؟ ا  

مون به مسابقات زیرزمینی برمی گرده؟ چون نمونه ی 

 اطالعات



 تو رو دارم؟

پوزخندی زد. مرد که دیگر طاقتش طاق شده بود گامی به 

 جلو

برداشت. دستش را روی شانه ی فرنام گذاشت و با صدای 

 بلند

 :گفت

- ینبچه ها دیدن که یه سری ماشین پلیس دارن می یان ا  

 !سمت

 نفس در سینه ام حبس شد. وحشت زده نگاهی به کیارش

 کردم
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 که با شنیدن این حرف لبخندی رضایتمندانه روی لب هایش

 جا

خوش کرد. سر فرنام به سرعت به سمت مرد چرخید. با 

 چشم

های از حدقه درآمده نگاهش کرد. زیر لب ناسزایی داد و 

 یک

ارب  

 دیگر به سمت کیارش چرخید. کیارش چینی به بینی اش

 :انداخت و گفت

 !یادم رفته بود... بهم گفته بودن از شهر خارج نشم-



 :فرنام اسلحه اش را پایین آورد. فریاد زد

 !گندش بزنن-

 و تبلت را با گوشه ی پلیورش گرفت. به سرعت مشغول پاک

ی رو بهکردن سطحش از اثر انگشتش شد. با حالتی عصب  

 کیارش

 :کرد و گفت

من با طناب تو توی چاه نمی رم! تو که از صحنه حذف -

 بشی
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 این شغل دست منه، این کار فقط برای منه! یه بار دیگه یکه

 تاز

 می شم. اینو می دونی که؟ چه با این اطالعات، چه بدون این

وزگار خودت، خانواده واطالعات تمامش توی دست منه! ر  

 .اطرافیانت رو سیاه می کنم

و تبلت را به سمت کیارش پرت کرد. عقب عقب رفت و 

 :گفت

 آره... جناب شمس! کارت تموم شد! فقط تونستی دست و پا-

بزنی تا یه مشت اطالعات رو از دسترسم دور کنی! زورت 

 همین

 !قدر بود

ه مردها اسلحهو به مردها اشاره کرد که جمع کنند. بالفاصل  



 هایشان را پشت لباس یا در جیب شان پنهان کردند. فرنام به

 همراه یکی دیگر از مردها به سمتی که ماشینش پارک بود

 .دوید

 مهدی بالتکلیف ایستاد... دور و برش ماشین ها استارت می

خوردند و پشت شان گرد و خاک به هوا برمی خاست. نگاه 

 از
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کیارش نمی گرفت. ماشین ها از برابرش رد شدند و راه 

 پشتی

مجتمع را پیش گرفتند. با دور شدن شان سکوت عجیبی 

 برقرار

شد. با نگرانی نگاهی به کیارش کردم. نمی دانستم باید از 

 چی

بگویم... از دستش... از کارش... از ماشین های پلیسی که 

 در راه

 . ...بودند

بهم می خورد، اما صدایی از گلویم خارج نمی شدلب هایم  . 

 .کیارش لبخندی محبت آمیز زد

 :گفت

 .تموم شد شراره... همه چیز درست می شه-

یک لحظه به سرم زد مراعات را به کل کنار بگذارم... 



 صدایم را

 باال ببرم، به اطرافم اشاره کنم... چی درست می شود؟ دور و

 برم

د، اما کیارش نگاهش را دزدید. ازمهمه چیز از هم پاشیده بو  

فاصله گرفت و نگاهش با نگاه نگران مهدی تالقی کرد. 

 مهدی با

2881 

  رقصنده با تاریکی 

شک و تردید جلو می آمد... انگار نه دل دور ایستادن را 

 داشت

 و

 نه جرئت جلو آمدن. کیارش یک بار دیگر متوقف شد. پلک

 هایش

ره اش از دردی که تحمل می کرد توی همرا بهم فشرد و چه  

رفت. مهدی به یک قدمی اش که رسید با صدایی لرزان 

 :گفت

 دستت... کیارش... حالت خوبه؟-

 کیارش بی آن که چشم هایش را باز کند با حرکت سر اشاره

 کرد

 :که مشکلی نیست

 . ...این دست دیگه برای من دست نمی شه-

وهایش کشیدمهدی با حالتی عصبی پنجه میان م : 



کیارش من... می دونی که... نمی تونستم... یعنی... چاره -

 ای

 . ...نداشتم جز اینکه

2882 

  رقصنده با تاریکی 

 کیارش آهسته پلک هایش را باز کرد. با حالتی صمیمانه به

 شانه

اش کوبید و اجازه نداد بیشتر از این در عذاب دست و پا 

 .بزند

دردی که بی صدا تحمل می کرد کج و کولهلبخندش در اثر   

 :شد. با این وجود با شیطنتی آشنا گفت

 کی فکرش رو می کرد با یه دست شکسته اِبی سرایی رو-

 شکست بدم؟

 و با سرخوشی خندید. مهدی یک لحظه حیرت زده نگاهش

 کرد

و بعد... مقاومتش در هم شکست. فاصله یشان را با یک گام 

 به

در آغوش فشرد. آهسته گفت صفر رساند و او را : 

 !کیارش... تو دیوونه ای-

 کیارش در جوابش خندید. با دست سالمش به پشت کمر

 مهدی

 کوبید. لبخندش را سریع جمع و جور و سعی کرد جدیتش را
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 :حفظ کند

 گوش کن مهدی! باید بری! همین االن! دخترها رو وردار و-

 !برو

هدی هول زده ازش فاصله گرفت و نگاهی به اطرافش کردم . 

 یک

 لحظه با راحیل که آهسته به سمت مان می آمد چشم تو چشم

 شد. راحیل نگاهش را دزدید و به اِبی چشم دوخت که چشم

هایش را باز نکرده بود، اما لب هایش می لرزید. کیارش 

 فشاری

 :به شانه ی مهدی آورد و صدایش را باال برد

- ی شنوی چی می گم؟ هر لحظه ممکنه پلیس سربرسهم . 

 نباید

 !شماها رو اینجا ببینن

چرخید و به چند نفر از همکارهایش اشاره کرد که جلو 

 .بیایند

 :اِبی را نشان داد و گفت

 !کمک کنین از اینجا ببرنش! زود باشین! از راه پشتی برین-
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ان می یاد این سمتپلیس از اتوب ! 

 دو نفر از مردها اِبی را روی دست هایشان بلند کردند و به



 سمت

 .یکی از ماشین ها بردند

 .الناز سر تا پا می لرزید .

 راحیل جلوتر رفت و دستش را با حالتی دلگرم کننده روی .

 شانه ی الناز گذاشت. مهدی گیج و ویج رو به کیارش کرد و

 :گفت

- این اطالعاتی رو که می گفتی نبرد. پس خب االن که فرنام  

 چی

می شه؟ راستش رو می گفتی که تو رو گرفتن یا... برای 

 فریب

دادن فرنام؟ ماجرا چیه؟ خب این طوری... دیگه از چه 

 همکاری

 .می خوای براشون حرف بزنی؟ فرنام همه اش رو بهم زد

 کیارش جوابی به مهدی نداد. پشتش را به او کرد و به سمت

 من
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چرخید. لبخندی کمرنگ روی لبش نشست... نقطه ای 

 کوچک

 .درون قلبم گرم شد... شعله کشید و وجودم را دربرگرفت

 اطالعات الزم همین حاال هم روی سیستم فرنام بود... نه با

 نیرنگ



 و فریب کیارش شمس، مردی که از مدت ها قبل سرسخت

 ترین

د، بلکه با همکاری کسی که تمام عمر به بازی اشرقیبش بو  

 ...گرفته بود، فریبش داده و ازش سوء استفاده کرده بود

 . ...دخترخاله اش

 .کیارش بی توجه به جنب و جوش همکارانش به سمتم آمد

 تبلت

 .را از روی زمین برداشت

 اشاره ای به کیفم کرد و تبلت را دستم داد. بالفاصله آن را .

جا دادم. سرم را باال نیاورده بودم که گفت در کیفم : 
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 پاکش کن شراره! همه اش رو! طوری که دیگه هیچ وقت،-

 هیچ

 اثری ازش پیدا نشه... که دیگه سر و کله ی یه نفر برای

 استفاده

کردن ازش پیدا نشه. امین هم اطالعات رو از سرور پاک 

 می

 .کنه

مومهدیگه ت ! 

به ماشینش تکیه داد و باالخره آن نگاه نوازشگر و سیاهش را 

 به



 .چشم هایم دوخت

 :گفت

 !منو ببخش-

 بی پلک زدن به چهره اش چشم .

 دوختم... به خط بخیه ی باریک روی پیشانی اش... به چشم

 های

 . ...سیاه و درخشانش

2887 

  رقصنده با تاریکی 

- وسط کار با خودم این سمت بکشم کهمجبور شدم الناز رو   

 پلیس بهم مشکوک شه... که دنبالم بیان... تا بتونیم هم راحیل

رو نجات بدیم و هم چیزی دست فرنام رو نگیره. این بار 

 دیگه

واقعا بازی تمومه... خالف اون چیزی که خواستن عمل 

 کردم و

 .بازداشتم می کنن

کنترل کنم... چانه قلبم در سینه مچاله شد. نتوانستم بغض را  

 ام

 :لرزید. گفت

منو ببخش که تو رو وسط این بازی کشیدم. به جای اینکه -

 در

امان نگهت دارم اجازه دادم خودت رو به خطر بندازی. آدم 



 باید

 خیلی بی لیاقت باشه که عشق بزرگی توی زندگیش داشته

 باشه

 و باهاش این کارو بکنه... من لیاقت اون چیزی که با هم

تیمداش  

 .رو نداشتم
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اشک در چشمم حلقه زد. چطور می توانست این حرف را 

 بزند؟

 خواستم مخالفت کنم . آهسته

 :گفت

دلم می خواست می تونستم تک تک وعده وعیدهام رو -

 عملی

کنم... یه آدم معمولی و آزاد باشم... همون طور که حرفش 

 رو

رو بیارم شمال... با خانواده ات آشنا کنم زدم خانواده ام . 

 و اون طور که شایسته اش هستی، به عنوان همسرم،

 بیارمت خونه ام. دلم می خواست می تونستم یه زندگی خوب

 ...برات بسازم و تا آخر عمرم کنار خودم داشته باشمت... اما

. 

حاال چشم های او هم از اشک برق می زد... صدایش 



 :شکست

- زندگی معمولی نداشتم... قبل از دیدن تو، شناختن تو اما من  

تمامش رو به باد دادم. من آدم دردسرساز و پرحاشیه ایم و 

 ...تو

 .لیاقت تو بهتر از این حرفاست

 :به تندی گفتم
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 من اون چیز بهتر رو نمی شناسم و نمی خوام که داشته-

 ...باشم

من تو رو می خوام... تو رو با همه ی بدجنسیمی فهمی؟   

 هات،

با همه ی دردسرهات... با همه ی کارهای خالف و پنهان 

 کاری

هات... بهت گفته بودم کیارش... بهت گفته بودم که تمامش 

 رو

 .قبول کردم

 احساس می کردم چیزی نمانده که بغض خفه ام کند. آهسته

 زمزمه

 :کردم

- .. باشه؟ یه راهی پیدا می کنیمبا هم از پسش برمی یایم. . 

 :گفت



همون کاری رو بکن که پدر و مادرت ازت می خوان. -

 زندگیت

رو وردار و از اینجا برو! نمی خوام تو رو توی خطر 

 ببینم... توی

دردسر... که چشمت به در خشک شه... ببینی من کی آزاد 

 می
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ندگیم با تو می یام... شراره! تموم شدشم و باالخره سر ز ! 

 نگاهش را

 :با جدیت به چشم هایم دوخت و گفت

شراره! وثیقه رو پدرم گذاشته بود... این بار که بازداشت -

 شم

 همه چیز رو می فهمه... می فهمه من تمام مدت همون

 کابوسی

بودم که ازش فرار می کرد... که تمام مدت همون کیارشی 

 بودم

مش رو به زبون نمی اورد. وقتی بفهمه دیگه اسممکه حتی اس  

رو نمی یاره... تموم می شم براش! خانواده ی تو هم به 

 پسری

 که خالف کرده، بازداشت بوده و پدرش حاضر نیست نگاهش

 کنه



 دختر نمی دن! می فهمی؟ رویای دوستی من و تو هم به انتها

 . ...رسید

... لبخندی تلخ زدمقطره های اشک دیدم را تار کرده بودند .  

 :و با صدایی که از بغض می لرزید زمزمه کردم
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برام مهم نیست... همیشه با هم و برای همه چیز یه راهی -

 پیدا

 می کردیم... این بار هم همینه... این بار هم یه راه حلی پیدا

 می

 .شه. بیا این قدر زود تسلیم نشیم

بی رمق روی لبش نشست و گفتلبخندی  : 

 می شه دست و پا بزنیم... بجنگیم و با سرسختی پای همه-

 چیز

وایستیم... اما من این رو برای تو نمی خوام. نمی خوام این 

 طور

 زندگی کنی. حیف تو نیست که تمام عمرت رو پای انتخاب

 های

 من... کینه ی من تلف کنی؟

شک هایم را پس زدم. لب هایم را بهم فشردم. با پشت دست ا

 با

 :لجاجت گفتم



 انتخاب من اینه کیارش! من این طور راحت ترم... خوشحال-

 . ...ترم... تا یه زندگی ساده که توش تو رو ندارم
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 صدای بلند خودم را شنیدم... و انگار تازه عمق ماجرا را

 .فهمیدم

وس آن چه پیش رو داشتم در ذهنمانگار برای چند ثانیه کاب  

 نقش بست. بغضم در گلو شکست

 :آهسته گفت

 منو ببخش که این کار رو با خودمون کردم. نمی خواستم-

 تصمیمی بگیرم که از هم جدامون کنه، اما داشتم عذابت می

 .دادم. بال پشت بال سرت نازل می شد... و حق تو این نبود

 نبودن

فقط یه چیز ازت می خوام... اونم من برای تو خیلی بهتره... 

 این

 ...که فراموشم نکنی... می تونم ازت بخوام یه گوشه از قلبت

 برای

 !همیشه نگهم داری؟ توی تاریکی... توی خفا

حاال می شنیدم... صدای آژیر پلیس که نزدیک و نزدیک تر 

 می

 .شد
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ت. آهستهتکیه اش را از ماشین برداش  

 :گفت

 !چیزی نمونده که برسن. باید بری... دوستت دارم عزیزم-

 صدای قدم هایی را از پشت سرم شنیدم. کیارش

 :گفت

 دوستت دارم... بهت قول می دم توی زندگی من دیگه هیچ-

وقت... هرگز... هیچ کس دیگه ای پا نمی ذاره... اما تو 

 زندگیت

خوام رو بکن... این تمام چیزیه که ازت می . 

 مهدی و راحیل نزدیک تر آمدند. راحیل شانه هایم را چسبید

 و تکرار

کرد که باید بروم... با ناباوری به کیارش نگاه کردم. نه! این 

 نمی

توانست واقعیت داشته باشد... داستان من و او نمی توانست 

 این

 طور تمام شود.... صدای آژیر پلیس

اشک بی امان روی بلند و واضح به گوشم می رسید. قطرات  

 گونه
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 ام می ریخت و آخرین نگاهم به او... به لبخندش، به آن چشم

 های درخشانش را مات می کرد... سرم را به نشانه ی جواب



 نفی

 تکان دادم و در جواب تمام خواهش هایش، حرف هایش به

 :سادگی گفتم

 !نه-

حرفش تکان دادم. نگاه غمگینش را سرم را به نشانه ی رد 

 بهم

دوخت... انگار مالمتم می کرد... با زبان بی زبانی بهم 

 اصرار می

کرد. راحیل فشاری به بازویم آورد و تمام تالشش را کرد تا 

 من

 را از جا بکند.. من را به سمت ماشین

 مهدی کشید. با سرسختی به عقب می چرخیدم... با نگاهم آن

ارش... آن دست چسبیده به شکمش رالبخند غمگین کی  

 جستجو

 .می کردم

 :صدای راحیل درآمد
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 شراره... خواهش می کنم! باید بریم! نباید این جا پیدامون-

 !کنن

 !بدبخت می شیم! بیا... خواهش می کنم با من بیا

 پلک زدم... قطرات اشکی که پشت پلکم به صف شده بودند



 پایین

ریختند. راحیل من را با ضرب و زور سوار ماشین کرد و 

 خودش

هم به سرعت سوار شد. بالفاصله به سمت در چرخیدم و 

 نگاهم

 را به کیارش دادم. الناز جلوی ماشینش روی زمین نشسته و

 صورتش را میان دست هایش گرفته بود. دست راحیل روی

 شانه

د و خودم را از ماشینام نشست. انگار می ترسید به سرم بزن  

 .بیرون بیندازم

مهدی ماشین را به راه انداخت و به دنبالش گرد و خاک به 

 راه

 افتاد. از شیشه ی ماشین او را نگاه کردم... با آن لباس های

 ...تیره
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 تکیه داده به ماشینش... با دست آسیب دیده ای که به شکمش

مثل کودکی نحیف و آسیب دیده پناهش می داد می فشرد، . 

 پیروز و قهرمان همان رینگی که تمام زندگی اش را ازش

 ...گرفت

 .همان جا همه چیز برایش تمام شد

 مهدی که ماشین را به خارج از مجتمع هدایت کرد سرم را



 پایین

 ...انداختم.. اشک از چشم هایم سرازیر شد

 پلک هایم را روی هم .

چهره ی خندانش پیش چشمم نقش بست... با آنگذاشتم.   

 چشم

 . ...های تیره و درخشانش

 :صدایش در گوشم طنین انداخت

 .منو ببخش که این کار رو با خودمون کردم-

 .چانه ام لرزید
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 می تونم ازت بخوام یه گوشه از قلبت... برای همیشه نگهم -

 داری؟

لوی دهانم گرفتم تا هق هق گریه ام را ساکت کنمدستم را ج . 

 :زیر لب جوابش را دادم

 .کیارش... تمامش مال تو-

 !باید بری... دوستت دارم عزیزم-

ذهنمچهره اش را باری دیگر تمام و کمال نقش زد... او را 

 در

 برابر چشمم زنده کرد. با نگاه سیاه و درخشانی که به من

 دوخته

گار تا عمق جانم را می دید، می خواند و بود... نگاهی که ان



 از بر

 ...بود. در خیالم... در تاریکی

 می تونم ازت بخوام یه گوشه از قلبت... برای همیشه نگهم -

 . ...داری؟ توی تاریکی

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. پلک هایم را بهم 

 ....فشردم

جایی خودم را در سیاهی غرق کردم... در تاریکی... همان 

 که از
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 ابتدا در ذهنم به وجودش گره زدم. از آن پس تاریکی خانه ی

مشترک ما بود... همان جایی که مرزی بین واقعیت و رویا 

 .نبود

 هیچ چیز نمی دیدیم... لمس نمی کردیم... نمی شناختیم و هر

 . ...ناممکنی ممکن بود... حتی با هم بودن ما

****** 

 در سکوت محو تماشای خیابان ها بودم. با خودم فکر کردم

 دیگر

 هیچ وقت، هیچ جا آرام نخواهم گرفت. دلم می خواست تنها

 باشم. با خودم خلوت کنم و از این که کم کم وارد خیابان های

 آشنایی می شدیم که به خانه ام می رسید خوشحال شدم... به

 !خانه برمی گشتیم... خانه



خودم آمدم. سر جایم جا به جا شدم و از مهدی خواستم به  

ماشین را نگه دارد. سریع به سمت راحیل چرخیدم و با 

 صدایی

 :گرفته گفتم

 باید یه فکری کنیم راحیل! نمی شه که همین شکلی برگردی-
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تخونه! باید چه جوابی بدیم؟ به پلیس... به پدر و مادر . 

 مهدی ماشین را گوشه ی خیابان کشید. از آینه نگاهش را به

 ما

 :داد و با دلسردی گفت

 .اگه کیارش رو گرفتن... راستش رو بگین و تمومش کنین-

 مگه

 نمی خواین فرنام رو گیر بندازین؟

راحیل با حالتی معذب نگاهش را از مهدی که ماشین را 

 پارک

ثی کوتاه گفتمی کرد گرفت و به من داد. بعد از مک : 

 خب... اگه کیارش جدا همه چیز رو گفته می دونن پای یه-

 سری

اطالعات مهم وسطه. می گیم که می خواستن تو رو تحت 

 فشار

 بذارن تا این اطالعات رو از کیارش بگیری. مگه ماجرا این



 نبود؟

به نظر می رسید در جریان حوادث آن روز خیلی زود 

 متوجه
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 نقش خودش شده. دست نوازشی به بازویش کشیدم و با

 مالیمت

 :گفتم

 چرا همین بود... فقط... به جز تماس های فرنام با گوشی-

 موبایل

 من هیچ مدرک دیگه ای نداریم. شماره ی موبایلم رو هم مدت

 ها قبل خودم به فرنام داده بودم و قبل از این هم چند باری

 باهام

رفته بود. حتی یه بار با هم قرار گذاشتیم و کافی شاپتماس گ  

 رفتیم. خیلی راحت می تونه ثابت کنه که این یه ادعای بی

 .اساسه

 مهدی اخم هایش را توی هم کشید. کمربند ایمنی اش را باز

 :کرد و به سمت مان چرخید

 مهم نیست که چی رو ثابت کنیم. آره! فرنام نقشه های این-

میز می کشه. عمرا نمی شه ازش شکایت طوری رو خیلی ت

 کرد
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 و به همچین کاری ربطش داد ولی دلیل نمی شه که شکایت

 .مطرح نشه

 :زبانم را به لب های خشک شده ام کشیدم و آهسته گفتم

من نه پدر و مادر راحیل و نه پلیس رو در جریان تماس -

 های

این مسئله مطرح می شه که چرا پنهان فرنام قرار دادم. 

 کاری

 کردم. بعد چرا می خواستن من رو تحت فشار بذارن تا از

 کیارش

 اطالعاتی کش برم؟ چون یه ارتباط غیرشرعی باهاش داشتم؟

 این خوب نیست... اما بدتر هم می شه. چرا کسایی که راحیل

 رو

 گرفتن فکر می کردن من همچین دسترسی دارم؟ چون

بودم؟ خیلی راحت می تونن براش سند و مدرک همکارش 

 پیدا

 کنن. به نظر می رسه آخر این قضیه به اینجا ختم شه که اسم

 من به عنوان همکار کیارش وسط بیاد. به جای اینکه با این
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 شکایت فرنام گیر بیفته من به عنوان همکار کیارش دستگیر

 می

 .شم



راحیل چرخیدم و ادامه دادم به سمت : 

 با این وجود حقیقت ماجرا اینه. تو به خاطر من توی دردسر-

 افتادی و اگه بخوای راستش رو بگی بهت حق می دم. همون

 .کاری رو می کنیم که تو بگی

 راحیل بالفاصله اخمی کرد. سرش را به سرعت به نشانه ی

 جواب

 :منفی تکان داد

- کن! فرنام رو که نمی شه ایننه بابا! چی می گی؟ ولش   

 طوری

 گیر انداخت و اسم تو هم وسط می یاد. توی این گیر و دار

 همین

 .رو کم داریم! باید یه کار دیگه کنیم... من یه فکر دیگه دارم
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 بی آن که آستین هایش را باال بکشد اشاره ای به دست هایش

 :کرد و گفت

- هادر یه معتاد روانیه که ممکنه بشه سابقه ی رفتارهایامیرب  

ناهنجارش با دخترها رو دراورد. آثار جرمش هم که روی 

 دست

 های منه. خب... یه مریض روانی بوده که منو دزدیده و منم

 توی

اولین فرصت در رفتم. این داستانیه که چندین بار تکرار شده 



 و

ودا می دونم کجا نگهانگیزه ی غریبی نیست. منم که االن حد  

 ام

 .می داشتن

 :مهدی با چشم های گشاد شده به راحیل نگاه کرد و گفت

 می دونی چه قدر سوال جوابت می کنن؟ اگه نتونی درست-

 جوابشون رو بدی چی؟

 :راحیل بی توجه به مهدی رو به من کرد
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- ن می کنم. می ریمبرمی گردیم اون سمت. راهنمایی تو  

 سمت

اون خونه. من از یکی از مغازه های اون دور و بر تماس 

 می

 گیرم

 با یکی... مثال بابام که بیاد دنبالم و اونا هم به پلیس خبر می

 .دن

 می گم که صبح امیربهادر رفت... که حقیقت داره و منم از

 خونه

 .بیرون زدم

تر بردمهدی که بی توجهی راحیل را دید صدایش را باال : 

خب چطوری از خونه بیرون زدی؟ می دونی چه قدر باید -



 روی

 همچین نقشه ای فکر شه تا بی عیب و نقص از آب دربیاد؟

سر راحیل به سمت مهدی چرخید. نگاهی سرد حواله اش 

 کرد

 :و با لحنی تند و تیز گفت

 چیه؟ از برنامه های مهم دیگه ات جا می مونی؟-
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 مهدی نفسی صدادار کشید و رویش را برگرداند. تکیه به

 صندلی

 اش زد و سرش را پایین انداخت. راحیل رو به من کرد و با

 لحنی

 :مطمئن گفت

 .از پسش برمی یام-

 آهی کشیدم. حالم یک بار دیگر منقلب شد. می دانستم باید

م... ازش عذرخواهی کنم... برای دردسرهایی که ایجاد کرد

 برای

 اینکه او را این طور به خطر انداختم. همان طور که کیارش

عذرخواهی کرد... و فکر کردن به آن قلبم را به درد می 

 .آورد

 :پلک هایم را سخت بهم فشردم و زیرلب گفتم

راحیل من... من واقعا متاسفم که این طور شد. به خاطر -



 ....من

گفت راحیل اجازه نداد حرف بزنم و به سادگی : 

 ولش کن شراره! این که تقصیر تو نبود. یکی دیگه منو-

 ...دزدید
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 یکی دیگه دستورش رو داده بود. تقصیر تو چیه؟ با سر رفته

بودیم وسط این ماجرا و از اولش هم معلوم بود اتفاق های 

 بدی

ثل فرنامبرامون می افته. کیارش هم می دونست آدم هایی م  

 دست به چه کارهایی می زنن. برای همین آدم هاش رو بین

 مون

 .پخش کرد. ازشون خواست بهمون نزدیک شن

 و با دست بی تعارف اشاره ای به مهدی زد. مهدی دهان باز

 کرد

تا چیزی بگوید، اما پشیمان شد و ساکت ماند. ماشین را 

 روشن

نده تاکسیکرد و با لحنی رسمی آدرس خواست... انگار ران  

 !باشد

 خیابان ها را پشت سر می گذاشتیم. نگاهم را از پنجره به

 بیرون

 دوخته بودم، اما تصاویر در ذهنم انعکاسی نداشت. کم کم



 سطح
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 .هیجان در بدنم فروکش می کرد و سر دردم اوج می گرفت

 تازه

ز درون در هم شکستهمی فهمیدم چه قدر خسته ام، چه قدر ا  

 ام و به خاطر این طرح و نقشه ی آخر هنوز باید تحمل می

 .کردم

 چشم هایم را برای چند لحظه بستم و به خودم نهیب زدم که

صبر کن دختر... صبر کن به خانه برسی و بعد بشکن... 

 روی

 تختت دراز بکش، بالش را به دهانت فشار بده و در خلوت به

 آن

کر کن... االن نه... االن نهکه از دست دادی ف ... . 

 آهی کشیدم و چشم هایم را باز کردم. نیم نگاهی به مهدی

 :انداختم و گفتم

کیارش ماجرای برادرت رو بهمون گفت. شاید بهتر بود با -

 آدم

 های فرنام می رفتی. این طوری یه بار دیگه توی دردسر می

 .افتین
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ه از خیابان نگرفت. برای چند لحظه در ترافیک گرفتار نگا



 شده

 :بودیم، اما به سمت مان نچرخید. آهسته جواب داد

 دست خودم نبود. نتونستم بمونم و تظاهر کنم. نتونستم-

 کیارش

رو با دست شکسته، اِبی رو بیهوش روی زمین و راحیل رو 

 با

 همه

 . ...اتفاق هایی که افتاد ول کنم

به سینه نشست. می دانستم با خودش درگیر راحیل دست  

 ...شده

 اتفاقات وحشتناکی را از سر گذرانده بود. حاال هم باید با

 احساسات متناقضش نسبت به مهدی کنار می آمد. زیر چشمی

نگاهش می کرد.... لب هایش را برای زدن حرفی باز می 

 کرد و

 .بعد پشیمان می شد و سرش را به سمتی دیگر می چرخاند

 علی

 :رغم میل باطنم گفتم
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 شاید بهتر باشه ما پیاده شیم و تو پیش فرنام برگردی. هیچ-

 .کدوم مون نمی خوایم که برات بد شه

 :مهدی سرش را پایین انداخت و گفت



 از من می خواست جاسوسی کیارش رو بکنم و بعد... برای-

 اینکه

من رو کنار خودش نگه داشت. فکر می اون رو عذاب بده 

 کنم

 . ...دیگه همه چیز تموم شده باشه. کیارش دیگه نیست

 احساس کردم حفره ای عمیق در دلم ایجاد شد... تمام گرمای

 تنم را مکید... باقی مانده ی جانم را. حق با او بود... کیارش

 دیگر

 .نبود

ردم. اینسرم گیج رفت و دستم را بی اختیار به صندلی بند ک  

 بار

 واقعا تنها مانده بودم... نمی توانستم دلم را به این خوش کنم

 که
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با قرار وثیقه آزاد می شود. نمی توانستم به رویای با هم 

 بودن

 مان پر و بال بدهم... اما انگار کنترلی روی ذهنم نداشتم. می

ه در کنار هم گذراندیمرفت به گذشته... به روزهایی ک ... 

می رفت به آینده ای که در ذهن ساخته بودم... به عید 

 ...نوروز

 . ...و او را در خانه ی پدرم می دیدم



و بعد پلک می زدم و در زمان حال فرود می آمدم. درد در 

 تنم

زنده می شد... قلب بی قرارم خودش را به قفسه ی سینه ام 

 می

ه در ذهن داشتم رنگ واقعیتکوبید. دیگر هیچ وقت آن چ  

 نمی

 گرفت... آن خاطرات برای همیشه در ذهنم محبوس می

 ...ماندند

 .و این تنها چیزی بود که برایم باقی مانده بود

****** 

همان طور که نقشه کشیدیم راحیل از مغازه ای به پدرش 

 زنگ

زد. با پدر و مادرش همراه شد و به کالنتری رفت. شکایتش 

 را
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نده با تاریکی رقص   

 علیه امیربهادر تنظیم کرد و به سواالتشان جواب داد. برای

 رفتن

 از تهران دو دل بود. فقط یک انگیزه برای ماندن داشت و آن

 هم

من بودم. می دانست اوضاع و احوالم تعریفی ندارد، اما چاره 

 ای



وقتنداشت جز این که با پدر و مادر نگرانش که در این چند   

 .انگار ده سال پیر شده بودند همراه شود

 یک بار دیگر در خانه ام تنها ماندم. همه می گفتند برگردم

 شمال، اما مقاومت می کردم. خانه ی پدرم، بالکن بزرگش و

 منظره ی دریا کابوس زندگی ام بود. کسی که زمانی سخت

 برایم

عزیز بود خودش را در آن غرق کرده بود. با رفتنش به 

ودمخ  

 قول

دادم جای هر دو نفرمان زندگی کنم، تن آرزوهای مشترک 

 مان

 رخت واقعیت بپوشانم و حاال... نمی توانستم حتی جای خودم

 به
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زندگی ادامه بدهم. جایی... حوالی یک مجتمع دور افتاده... 

 در

از  یک روز زمستانی زندگی برایم متوقف شد... زمان

 حرکت

 ایستاد. روحم را آن جا و آن لحظه به جا گذاشتم... من را

 مهدی

و راحیل به زحمت به شهر رساندند... درهای خانه را به 



 رویش

 .بستند و بعد... تنهایش گذاشتند

 احساس می کردم می توانم تا ابد در آن خانه بمانم. در ذهنم

از منوی گذشته را زیر و رو کنم... یک بار دیگر در خیالم  

 رستوران

 پیتزا انتخاب کنم در حالی که نگاه کیارش روی صورتم قفل

 شده... یا که روی جزیره ی آشپزخانه اش بنشینم

 اما بهزاد بهم زنگ می زد... خبر می ...

 .داد... سوال می پرسید... اجازه نمی داد با خودم خلوت کنم

 اول

اطر آوردم کهنفهمیدم که از جانم چه می خواهد و بعد... به خ  
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 این چاه را با دست های خودم کندم... در نبود کیارش مسئول

 .این آدم ها شدم و حاال... باری دیگر کیارش ناپدید شده بود

 .آن طور که برنامه اش را داشتم نتوانستم در خودم گم شوم

 باید

واسِت خودش، کارها را سر و سامان می دادم. کیارش خ

 نقشه

 اش را بهم تحمیل کرد اما با رفتنش دلم نمی آمد خرابش

 ...کنم

در ازایش خودش را فروخته بود، دوستی یمان را از هم 



 پاشیده

 بود

 .و فقط خدا می دانست در دل پدر و مادرش چه می گذرد

 .مادرش بعد از بازداشت شدن کیارش به من زنگ زده بود

درمی آمد. با ناباوری پرسیده بودصدایش انگار از ته چاه  : 

 تو می دونستی، مگه نه؟-

 بله! خاطرش بود زمانی که اِبی اشاره ای به گذشته ی کیارش
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 کرد من آن کسی بودم که سعی کردم قضیه را جمع و جور

 .کنم

 تصمیم داشتم بگویم که بارها به کیارش گفتم آن ها را در

یانجر  

قرار بدهد، اما حدس می زدم که از پسرشان دل خوشی 

 نداشته

 باشند و نمی خواستم به این دلخوری دامن بزنم. با خودم فکر

 کردم بگذار من را هم مثل کیارش مالمت کنند... تا شاید پیش

 خودشان تقصیر را بین ما دو نفر قسمت کنند. پس سکوت

 کردم

ن را بپرسم... پیگیر شومو مادر کیارش هم اجازه نداد حالشا . 

 .تماس را خیلی زود و غیرمنتظره قطع کرد

 اجازه ندادم حس نگرانی و دل سردی که وجودم را با این



 تماس

 گرفت بهم غلبه کند. می دانستم که باید به احترام کیارش کار

 را به بهترین نحو تمام کنم. پس یک بار دیگر گوشی دست
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 گرفتم. دستور دادم... اطالعات جمع کردم... پیگیر شدم. از

 همان

 .اتاق کوچک و بهم ریخته ام همه چیز را رهبری کردم

 کسی اجازه ی مالقات با کیارش را نداشت. وکیلش می گفت

 خودش هم به سختی می تواند به دیدنش برود... اما همه چیز

کبتی کهطبق نقشه پیش می رفت... همان نقشه ی ن  

 خودم در طرحش نقش داشتم. طیب نیا را دو روز بعد از

 بازداشت

 شدن کیارش پیدا کردند. با پلیس درگیر شده و به تیراندازی

 ختم شده بود. یک نفر را زخمی کرده بود. مردی نبود که بی

مبارزه تسلیم شود، اما شرایط را برای خودش سخت کرد. 

 الناز

رگیری و تعقیب و گریزش بابه توصیه ی کیارش، ماجرای د  

 طیب نیا را برای پلیس شرح داد. به زودی به پدر فرنوش و

 همکارهایش اعالم می کردم که پا پیش بگذارند... شکایت

 دست
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 جمعی شان را تنظیم کنند و طیب نیا را که حاال بدجوری به

که از همکار سابقش، دردسر افتاده بود تحت فشار بگذارند  

 فرنام

 .حرف بزند

نمی دانم کیارش تا به آن روز اسمی از فرنام آورده بود یا 

 ...نه

 اما

بهزاد خبرها را به گوشم می رساند. فرنام آزاد بود... یکه 

 !تاز

 نیروهای جدید استخدام می کرد. به دنبال چند نفر از

 همکارهای

چند معامله ی  طیب نیا رفته بود تا ساکت نگهشان دارد.

 بزرگ

کرده و دنبال اطالعات یک مقام سیاسی بود. انگار می 

 خواست

 جای پایش را محکم کند تا اگر به دردسر افتاد برگ برنده ای

داشته باشد. در سکوت قدرت می گرفت... و ما این طرف 

 کاری

 .جز انتظار از دست مان برنمی آمد
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ن و یاشار از فعالیت دوباره ی راحیل در گروه خوشحالآرمی  



 شده

 بودند. می دانستند به ماجرای الناز عالقه مندم و برایم پست

 هایی از اینستاگرام می فرستادند که با آب و تاب خبر از پیدا

 شدن الناز می دادند. در گروه چهار نفره یمان شلوغ می

 ...کردند

و راحیل چیزی بروز نمی  بحث راه می انداختند، اما من

 .دادیم

 به زمان احتیاج داشتیم تا بتوانیم همه چیز را برایشان توضیح

دهیم. سعی می کردیم موضوع صحبت را عوض کنیم. در 

 مورد

 پریسا و یاشار می پرسیدیم... این که دقیقا چطور دارد دختر

مردم را بدبخت می کند و یاشار با سرخوشی برایمان همه 

 چیز

یف می کردرا تعر . 

اخباری را که مربوط به الناز می شد با احتیاط دنبال می 

 .کردم

منتظر بودم حرف از آدم ربایی بزند... کار را برای کیارش 

 سخت

 کند و پای من هم وسط کشیده شود، اما به دلیل نامشخص و
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زد. بعید میمشکوکی هیچ خبری نشد. حرفی از ربوده شدن ن  



دانستم که لحظه ی آخر نظرش را عوض کرده و طرف 

 کیارش

 را گرفته باشد. احساس می کردم نقشه ای در سر دارد و هر

 چه

 .که باشد امکان ندارد به نفع ما تمام شود

 از خانه بیرون نمی رفتم. خریدهایم را اینترنتی انجام می دادم

 و

ای به شهرم برمیبه استاد راهنمایم گفته بودم چند هفته   

 .گردم

برای پدر و مادرم بهانه ی کارهای پایان نامه ام را آورده 

 بودم تا

 حتی اگر توانستم عید نوروز را هم تهران بمانم. یک هفته به

 عید

مانده بود که راحیل برای چند روز به تهران آمد تا کارهایش 

 را

سر و سامان بدهد. به شکایتش رسیدگی کند، مسئول پرونده 

 را

ببیند و کوهی از کارهای دانشگاه را پیش ببرد. پدرش او را 

 به
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 تهران رسانده بود و راحیل با خنده می گفت مطمئن نیست که



شهر را ترک کرده باشد... احتمال می داد همان نزدیکی 

 کمین

 .کرده و در انتظار دفع خطرهای احتمالی باشد

راحیل کمی حال و هوایم بهتر شد. با او که حرف میبا آمدن   

 زدم احساس می کردم افکارم نظم پیدا می کنند. گاهی بی

اختیار با نگاهم دست هایش را زیر نظر می گرفتم. منتظر 

 باال

 رفتن آستینش بودم... دیدن زخم هایش. انگار ذهنم به دنبال

بیراهی برای عذاب دادنم می گشت و راحیل به طرز عجی  

 مراقب

 بود. نمی خواست چیزی بدانم، جزئیاتی در اختیارم نمی

 گذاشت؛

 چرا که من را به خوبی می شناخت. می دانست چه حساسیتی

 به مسئله ی امیربهادر دارم و نمی خواست بیشتر از این بهانه

 ای

 .برای عذاب دادن خودم پیدا کنم
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ی که بهزاد تماس گرفت و اطالع داد که حسام در نهایت زمان

 از

 .بیمارستان مرخص شده راضی شدم از خانه بیرون بروم

 می دانستم نمی توانم او را به حال خودش رها کنم. زمانی که



تنها مانده بودم، دست به جایی بند نبود و کیارش بازداشت 

 بود

ت کردنحسام به دادم رسید. اِبی را پیدا کرد و بعد برای راح  

 خیالم همان کاری را کرد که خواستم... و بعد... در خانه اش

پناهم داد. او برای من مثل برادر بزرگ تر کیارش می 

 ...ماند

 .نزدیک ترین چیزی به او که برایم باقی مانده بود

 پس لباس پوشیدم و راهی خانه اش شدم. بهزاد برایم گفت در

وی حسام اصابت کرد جریان درگیری با طیب نیا تیری به زان

 و

 مشخص نبود که تکلیفش با آن پای آسیب دیده چه شود. می

 دانستم چیزی سخت تر از آسیب های جبران ناپذیر جسمی

 برای

 آدم هایی چون او نبود... با آن کنار نمی آمدند. یکی مثل

 هارتمن
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و یکی مثل کیارش برای همیشه روی ویلچر باقی می ماند 

 دنیا

 .را برای گرفتن انتقام به آتش می کشید

وقتی به خانه اش رسیدم بهزاد در را برایم باز کرد. حسام 

 روی



مبل نشسته و عصای زیربغلش به دیوار تکیه داشت. یک 

 استند

 سرم کنار مبل بود و خانه نامرتب تر از همیشه به نظر می

 .رسید

ه و پای باند پیچی شده اش راحسام شلواری ارتشی به تن کرد  

 زیر آن از نظر پنهان کرده بود. سرش را به دستش تکیه داده

 بود

 و سرحال به نظر نمی رسید. به سمتش رفتم و

 .آهسته صدایش زدم. در جوابم سری تکان داد .

 .انگار چند لحظه طول کشید تا توانست به خودش مسلط شود

را دزدید و خیلی به کندی دستش را پایین انداخت. نگاهش  

 :رسمی گفت

 .مرسی که اومدی شراره-
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روی دسته ی مبل نشستم. با نگاهم چهره ی رنگ پریده اش 

 را

زیر نظر گرفتم. زیر چشم هایش گود افتاده بود. کبودی 

 بزرگی

روی گونه ی راستش به چشم می خورد که با گذشت زمان 

 به

. بهزاد لبخندی به حسام که نگاهش نمی کرد زردی می زد



 زد

 و

 :گفت

 شراره چند هفته ست که هیچ جا نمی ره. تو خونه مونده بود-

 و

 سعی می کرد همه کارها رو از اونجا انجام بده ولی تا شنید

 .مرخص شدی خودش رو رسوند

 سر حسام آهسته به سمتم چرخید. با قدرشناسی لبخندی

د دلگرم شوم. با صدایی خشداریکمرنگ بهم زد که باعث ش  

 که

 :به زحمت به گوش می رسید گفت

 این طیب نیا... این آشغال ... خصومت شخصی داره... همه-
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چیز، همه کس رو ول می کنه و توی درگیری صاف منو 

 نشونه

 .می ره

 :گفتم

- ی گیره که بابرای اینکه چشم همه به توست. تو رو نشونه م  

 .حذف شدنت بقیه رو تضعیف روحیه کنه

پوزخندی زد و سرش را باری دیگر پایین انداخت. آن چه را 

 که



 می دانستم تمام این مدت باهاش کلنجار رفته بود به زبان

 :آورد

 . ...اگه که... اگه پام دیگه مثل اولش نشه... اگه-

تم؟ مثلنفسش را با صدا فوت کرد. چه حرفی برای گفتن داش  

 این می ماند که در اثر حادثه ای توان ذهنی ام را از دست

 بدهم،

 بدانم دیگر نمی توانم کد بنویسم... و کار دیگری هم از دستم

 برنیاید. بهزاد که در آشپزخانه در کتری برقی آب می ریخت
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 :گفت

- ا رو که گرفتن. همهبیا با هم روراست باشیم حسام! طیب نی  

چیز داره طبق برنامه ریزی مون پیش می ره. به زودی 

 مجبور

می شه فرنام رو لو بده. از اون طرف هم کیارش اسم فرنام 

 رو

 می

 .یاره. دیر یا زود گیر می افته و همه مون بازنشسته می شیم

 دیگه تعقیب و گریز و درگیری تموم می شه. تو هم برمی

 گردی

ار مربیگری. این طوری نیست که زندگی باشگاه و سر ک

 تموم



 .شده باشه

 .حسام نفسش را با خشم بیرون داد. نگاهی عجیب بهم کرد

 انگار

 رعایت حضور من را می کرد که از جا بلند نمی شد و دهان

 بهزاد

را شخصا نمی بست! با اینکه با حرف های بهزاد موافق بودم 

 می
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دانستم که حسام حوصله ی شنیدنش را ندارد. صدایم را 

 باالتر

 :بردم تا بهزاد ساکت شود

هنوز برای اینکه نتیجه بگیری زوده. من مطمئنم توی -

 بدترین

 . ...حالت هم تو همه رو حریف می شی. حتی کیارش هم

 قلبم با به زبان آوردن اسمش در سینه شکست. بهزاد فراموش

ز کرده. کتری به دست به سمت ما چرخید کرد شیر آب را با

 و

محتاطانه نگاهم کرد. صدایم را آهسته صاف کردم و ادامه 

 :دادم

 کیارش هم... دستش آسیب دیده بود ولی... اون روز اِبی رو-

 .شکست داد



 لبخندی غرورآمیز روی لب حسام نشست. چشم هایش

 .درخشید

م انگار یک لحظه درد خودش را فراموش کرد. به سمت

 چرخید

 و

 :گفت

 !شنیدم! راستی چطور این کارو... نه! ولش کن-
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 .انگار پشیمان شد. خواست سرش را به سمت دیگر بچرخاند

مالحظه ام را می کرد و نمی خواست همه چیز یک بار 

 دیگر در

ذهنم زنده شود. می دانستم مربی کیارش بود... ارتباط 

 نزدیکی

 داشتند و با تمام وجود می خواست بداند در آن مبارزه چه

 اتفاقی

 :افتاد. لبخندی کمرنگ روی لبم نشست و گفتم

 . ...من خیلی سر درنمی یارم ولی-

 و برایش آن چه را که دیده بودم شرح دادم... که چطور اِبی

 گارد

 کیارش را در هم شکست، دست کیارش باری دیگر آسیب دید

 و



حرکتی اِبی را ناک اوت کرد. سری به نشانه یبعد با چه   

 فهمیدن

 :تکان داد و خنده کنان گفت

- !wheel kickکیارش خدای این حرکته. حال اِبی چطوره؟ 
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بهزاد که کتری را روشن کرده بود به هال برگشت و جواب 

 :داد

- رش همین رو کمآسیب جدی ندیده... اگه نه که واقعا کیا  

داشت... اما می دونی که! به خاطر خورده جرایمش 

 .بازداشته

 تازه

 .شراره ازش بابت آدم ربایی شکایت نکرده

 حسام به نشانه ی بی اهمیت بودن مسئله دستش را در هوا

 تکان

 :داد

 ولش کن! پسره ی بدبخِت خدازده. فکر نمی کنم دیگه-

 همچین

 .غلطی کنه

ه نظر می رسید شنیدن ماجرای و سکوت برقرار شد. ب

 پیروزی

کیارش حسام را کمی سرحال آورده باشد. دیگر سرش را 



 پایین

 نمی انداخت. نگاهش را نمی دزدید. حتی با جوش آمدن آب

 :اشاره ای به بهزاد زد که از جا بلند شود و گفت
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- ی بشورلیوان ها رو برای شراره درست و حساب ! 

 آهسته به این حرفش خندیدم. چشمکی بهم زد... انگار بخواهد

بگوید که هوایم را دارم. نگاهش را باری دیگر به بهزاد که 

 در

آشپزخانه به دنبال اوامرش کابینت ها را باز و بسته می کرد 

 داد

 :و گفت

 دکتر چی کار کرد؟ می دونه ماجرای کیارش چیه؟-

ش را به کابینت داد. به نظر میبهزاد برای چند لحظه نگاه  

 رسید

 .عمدا معطل می کند تا بتواند جمالت را در ذهنش مرتب کند

خواستم به جای بهزاد جواب بدهم و برای حسام بگویم که 

 پدر

و مادر کیارش همان طور که انتظار داشتیم دلخور شده اند، 

 اما

واکنش بهزاد به شکم انداخت... که همه چیز را می دانم یا 

 .نه



 با

اخم نگاهم را بهش دادم. عاقبت سرش را پایین انداخت و 

 :گفت
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 کیارش رو که بازداشت کردن وکیل باباش پیگیر شد. اولش-

 که

همه چیز رو مخفی نگه داشته بودن... به خاطر مسائل امنیتی 

 و

درست بوداهمیت پرونده، اما وکیل بابای کیارش زیادی کار  . 

 طول کشید... ولی باالخره همه چیز رو فهمید و گذاشت کف

 . ...دست موکلش. مرد بیچاره

 :قلبم در سینه مچاله شد. بی اختیار پرسیدم

 حالشون خوبه؟-

 :بهزاد به سمت ما چرخید، اما نگاهش را می دزدید

 درست و حسابی که نمی دونم. مادر کیارش یه جوری از-

 دست

همه رو مقصر می بینه که با کسی حرف نمیهمه دلخوره و   

 .زنه

 فقط فهمیدیم که... خب... ظاهرا... پدر کیارش یه سکته ی

 قلبی
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 .رو رد کرد

 با چشم های از حدقه درآمده نگاهش کردم. بی اختیار از جا

 :پریدم و دو گام عصبی به سمتش برداشتم. صدایم باال رفت

 چی؟ چرا به من نگفتی؟ مادر کیارش به من زنگ زد و من-

 نمی

 !دونستم توی خونه شون همچین خبریه

 :بهزاد سعی کرد از خودش دفاع کند

 خب ما صحبت هامون کاری بود و گفتم شاید تو توی-

 وضعیتی

 . ...نباشی که

 :با عصبانیت وسط حرفش پریدم

- ه من دیگه هیچ وقت... هیچ وقت سرخود تصمیم نگیر ک

 برای

 شنیدن خبرها توی وضعیت مناسبی هستم یا نه. وظیفه ی تو

 این نیست که خبرها رو با وضع روحی من تنظیم کنی و به

گوشم برسونی. با این کارت بهم اهانت می کنی. من هرچه 

 قدر
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 هم که ناراحت باشم، هرچه قدر هم که تحت فشار باشم این

 کار

 رو درست پیش می برم. می فهمی؟



 و با عصبانیت پشتم را بهش کردم. با دست های مشت کرده

 ازش

 فاصله گرفتم. نمی دانستم در آن فضای کوچک چطور می

 توانم

 چند دقیقه دور شوم و با خودم خلوت کنم. به ناچار به سمت

 .اتاقی رفتم که زمانی زندان الناز بود

با صدا فوت کردم. گوشی موبایلم  وارد اتاق شدم و نفسم را

 را

بیرون کشیدم و شماره ی مادر کیارش را گرفتم. زیرلب 

 کیارش

 را مالمت می کردم... چه قدر بهش گفته بودم که کم کم همه

چیز را برای پدر و مادرش بگوید... نگذارد همه ی آن 

 چیزی که

 پنهان کرده به یک باره به گوششان برسد... که دست کم در

دمور  
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 ...مبارزات گذشته اش مطلعشان کند. یاد آخرین مهمانی افتادم

زمانی که اِبی به مبارز بودن کیارش اشاره ای کرد... با 

 خودم

 فکر

 کرده بودم آثار سکته ای خفیف در چهره ی پدرش دیده می



اورد. میشود... و وقتی تمام ماجرا را فهمید نتوانست تاب بی  

 دانستم با مرخص شدنش از بیمارستان تازه همه چیز شروع

 می

 . ...شود

 :صدای حسام را از بیرون اتاق می شنیدم

 .بذار مرخص شه... می رم دیدنش. باهاش حرف می زنم-

 :بهزاد در جوابش گفت

 بعید می دونم فایده ای داشته باشه. این طور که من شنیدم-

ببینه. ظاهرا فکر می کنه  حاضر نیست حتی زن خودش رو

 اون

 در جریان بوده و پنهان کاری کرده یا اینکه می دونه طرف

 .کیارش رو می گیره و این چیزی نیست که بخواد بشنوه
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روی صندلی نشستم. دستم را روی میز ستون کردم و سرم 

 را

وشم می پیچید، امابهش تکیه دادم. صدای بوق های آزاد در گ  

 مادر کیارش قصد نداشت گوشی موبایلش را جواب بدهد. می

 دانستم زندگی روی سرش خراب شده. پسرش را با دستی که

 یک بار دیگر شکسته بود بازداشت کرده بودند... حتی اجازه

 نداشت به دیدنش برود. چیزهایی از زندگی اش فهمیده بود که

همیده بود که پسرش را اصالنمی توانست هضم کند... تازه ف  



 .نشناخته و شوهرش هم در بستر بیماری او را مقصر می دید

با خودم فکر کردم شب دوباره تماس بگیرم. اگر باز هم 

 جواب

 نداد برایش پیغامی می گذاشتم و توضیح می دادم تا دلش نرم

 شود. دلم می خواست اجازه دهد این دوران کنارش باشم،

من و نه یک وکیل بشنود. این تنها کاری حقیقت را از زبان 

 بود

که می توانستم در نبود کیارش برایش انجام دهم. صدای 

 بهزاد

 :از بیرون اتاق می آمد

2934 

  رقصنده با تاریکی 

 شانس اوردیم اینقدر پرونده بزرگ بود که اجازه ندادن-

 اخبارش

نمی عمومی شه. هیچکس چیزی نمی دونه. حتی توی شرکت  

 .دونن که کیارش بازداشته

 حرفی را که روز آخر کیارش بهم زد قبول داشتم... که کار

 دوستی

 ما تمام است! که حاال او سابقه دار است، خانواده اش چشم

 دیدنش را ندارند و این موضوع باعث مخالفت خانواده ی من

 هم

 می شود، اما از این که هنوز چیزی نفهمیده بودند خوشحال



امید کودکانه ای داشتم که ماجرا مسکوت بماند. رسانه بودم.  

 ای

 نشود تا چیزی به گوش مردم برسد و هرگز پدر و مادرم

 نفهمند

 کیارش چه کسی بود، با چه شغلی... و من هم چطور کمکش

 کردم! کم کم می فهمیدم چرا کیارش در مقابل اصرارهایم
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کرد و از خودش حرفی پیش خانواده اش نمی  مقاومت می

 .زد

 :صدای حسام عصبی به نظر می رسید

این وسط یه خبرنگار بلندپرواز و جسور احتیاج داریم که -

 سر

 از

قضیه دربیاره و رسانه ایش کنه. یه جنجال حسابی راه بندازه 

 و

 .اسمش رو تا ابد روی زبون ها بندازه

می کرد... النازآهی کشیدم... او هم مثل من فکر  ... . 

 نفسی عمیق کشیدم. نگاهی به دور و برم کردم. به تنها نقطه

 ی

 مرتب آن خانه که انگار سال ها بی سکنه مانده بود. سکوت

 الناز



 بیشتر از هرچیزی نگرانم می کرد. احساس می کردم مشغول

پیش بردن نقشه ای ست و درست زمانی از آن مطلع می 

 شویم

شته. برمال کردن اتفاقاتی که افتاد تنها از اوکه کار از کار گذ  

برمی آمد. از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. حسام 

 اشاره
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 :ای به خودش کرد

 توی بیمارستان هر روز منتظر بودم سر برسن و بازجوییم-

 .کنن

به محض دستگیرم کنن... یا یه همچین چیزی. منتظر بودم  

 آزاد

 شدن بگه توی خونه ی من زندانی بوده و باهاش بدرفتاری

 کردم،

 .اما خبری ازش نشد

 بهزاد که حاال کنار حسام نشسته بود دستی به چانه اش کشید

 :و گفت

در هر صورت ما آماده بودیم. گزارش هاش رو داشتیم و -

 کار به

نکهجای باریک نمی کشید. مطمئنم که کیارش هم در مورد ای  

به الناز پناه داده بود تا دست طیب نیا بهش نرسه و بتونه 



 روی

 .این گزارش کار کنه توضیح داده

 .به سمت آشپزخانه رفتم تا لیوان تمیز برای چای پیدا کنم
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 وضعیت آشپزخانه اسفناک بود. ظرف های نشسته روی هم

 تلنبار

مانده روی آن خشک شده بود. بویشده و غذاهای باقی   

 وحشتناکی از سینک می آمد. طوری که نمی توانستم آستین

باال بزنم و برای آن وضع کاری کنم. طولی نکشید که بهزاد 

 هم

 به دنبالم آمد. کابینت ها را به دنبال لیوان گشتم، اما به نظر

 می

رسید لیوان تمیزی باقی نمانده بود. پیش از آن که بهزاد 

وعشر  

 :به صحبت کند گفتم

 .یه نفر رو بفرستین خونه اش رو درست و حسابی تمیز کنه-

 .خودش که نمی تونه

 :بهزاد به سرعت سری تکان داد و گفت

باشه! شراره... یه نفر باهام تماس گرفته که قبال با کیارش -

 کار

می کرد. ازش آمار قاضی پرونده اش رو گرفته بود تا ببینه 



 می

دادگاه رای طرف روتونه قبل از  ... . 
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 :وسط حرفش پریدم

 نه! بهزاد! هیچ پرونده ی جدیدی نگیر! مطمئن باش حواس-

 شون به همه مون هست. پامون رو کج بذاریم سراغ مون می

 .یان

بهزاد با انزجار اسفنج را برداشت و برای شستن یکی از 

 لیوان ها

رلب گفتاقدام کرد. زی : 

 !می ترسم بره سراغ فرنام-

 مهم نیست. فرنام خیلی سِر این کار نمی مونه. گوش کن! یه-

 !چیزی ازت می خوام... شماره تماس الناز رو. پیداش کن

 :نگاهم را به چهره ی متعجبش دوختم و ادامه دادم

 قبل از اینکه یه بار دیگه دست به قلم بشه و گند بزنه به همه-

هاش حرف بزنمچیز باید با . 

 سری به نشانه ی فهمیدن تکان داد. می دانستم اگر الناز اراده

 کرده باشد گزارشی بنویسد از خر شیطان پیاده نمی شود، اما

 دست کم می فهمیدم چه چیزی انتظارمان را می کشد و شاید
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 .موفق می شدیم خودمان را برایش آماده کنیم



****** 

 الناز را به خانه ام دعوت کردم. می توانستم کافی شاپ یا

رستورانی را برای این مالقات انتخاب کنم، اما دل و دماغ 

 بیرون

 رفتن نداشتم. راحیل که کارش در دانشگاه تمام شده بود آن

 شب به همراه پدرش به لواسان برمی گشت. این بار چمدانی

را با خانواده اش سپری بزرگ برمی داشت. قرار بود عید 

 کند و

 به سفر بروند. به این معنی بود که من دست کم باید سه هفته

تنها می ماندم. خودم را برای این موضوع آماده می کردم و 

 در

 عین حال خوشحال بودم که آن روز خانه ست و با هم با الناز

 رو

 .به رو می شویم

ه بهزاد سپردهیکی دو روز بود که خبری از فرنام نداشتیم. ب  

 بودم

که پیدا کردن فرنام را در اولویت قرار بدهند. مهدی را 

 فرستادم
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تا یک بار دیگر با فرنام تماس بگیرد، سعی کند نزدیکش 

 شود



 اما

 مهدی هم موفق نشده بود. دلهره ی عجیبی داشتم. می

 ترسیدم

ه باشد و دست مان بهش یک بار دیگر پا به فرار گذاشت

 .نرسد

جمله ای که روز آخر کیارش به زبان آورد در ذهنم تکرار 

 می

 می دونی من هنوز همون فایتری هستم که می "شد 

 ...شناختی

 تا پای جونم می ایستم و اطرافیانم هم پا پس نمی کشن... تو

 اما... تو همون آدمی هستی که مثل همیشه با اولین مشکل

 دست

به فرار می ذاریخالی پا  ". 

 علی رغم میل باطنم مجبور شدم چند نفر را مامور کنم تا آن

 مقام سیاسی را که فرنام به کمینش نشسته بود پیدا کنند... ته

 و توی ماجرا را دربیاورند. ممکن بود ناپدید شدنش ربطی به
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داشته باشد. امین آخرین پرونده ای که رویش کار می کرد  

 قسم

 می خورد که قبال نام آن شخص را در پرونده ای مربوط به

 قاچاق



 .دیده، اما همه ی اطالعات را پاک کرده بودیم

 حاال یک بار دیگر به دنبال ردی از او می گشتند و من هم

 پشت

لپ تاپ خرده اطالعاتی را که به دست می آوردند از نظر 

 می

ور کرده بودم که تعقیبش کنند وگذراندم. یک نفر را مام  

 فهمیده

 بودند که ظاهرا به دیدن زنی می رود. امین و بهزاد اصرار

 داشتند

ته و توی این ارتباط را دربیاورند و من تازه کیارش را 

 درک می

 کردم... که حالش از دنبال کردن اطالعات شخصی افراد بهم

 می
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یشه به دنبال مسائل حرفه ای می رفت. با این حالخورد هم  

 می

 دانستم که فرنام نسبت به این موضوع بی تفاوت نمی ماند و

مجبور شدم موافقت کنم. لپ تاپ را خاموش کردم. نگاهم را 

 به

 تصویر سیاه و ناواضح خودم در ال سی دی خاموش لپ تاپ

ام  دادم... با آن موهای بلندی که از دو طرف روی شانه



 ریخته

 بود آشفته به نظر می رسیدم. حالم از خودم و کارم بد شده

 .بود

یک عمر حرص رفتارهای خاله زنکی را خوردم و حاال به 

 صورت

حرفه ای این اطالعات را استخراج می کردم... بایگانی! 

 برای من

هم مثل کیارش زندگی حرفه ای این افراد جالب تر بود... 

 واقعا

م این شخص چه ارتباطی با واردات کنجکاو بودم بدان

 نوشیدنی

 .دارد

 در همین موقع صدای آیفون را شنیدم. آهی کشیدم و از جا

 بلند
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شدم. الناز رسیده بود. در را برایش باز کردم و راحیل را 

 صدا

 .زدم

 موهای بلندم را باالی سرم گوجه می کردم که صدای متوقف

آسانسور در طبقه یمان را شنیدم. راحیل در را برای  شدن

 الناز



 .باز کرد

 موهایش را همان طور که در جلسه ی دفاع محمد دیده بودم

باالی سرش دم اسبی کرده بود. شال مشکی ساده اش را 

 روی

شانه هایش انداخت و با کنجکاوی نگاهش را در خانه 

 .چرخاند

 :عاقبت رو به راحیل کرد و گفت

- حالت خوبه؟ فکر کنم حس و حال همدیگه رو خوب میتو   

 !فهمیم. یه مدت طوالنی زندانی بودیم... من یه کم بیشتر

 :راحیل چشم هایش را تنگ کرد و گفت

 جدا فکر می کنی شرایط مون یکی بود؟ می دونی اونی که-

 من

 رو نگه داشته بود کی بود؟
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عجب نگاهش کرد. با اشاره ی چشم و ابرو از الناز با ت

 راحیل

 خواستم ساکت باشد. شاخک های الناز اما تیز شده بود. می

دانستم پایش را که از این در بیرون بگذارد به دنبال این 

 مسئله

 :می رود. از در دیگری وارد شدم و گفتم

 .فکر کنم نامزدت خوشحال شده باشه که برگشتی خونه-



ت به نشستن کردم. الناز بی آن که بارانی و با دست دعو

 مشکی

اش را از تن دربیاورد روی کاناپه نشست. به آشپزخانه رفتم 

 و

 :زیر کتری را کم کردم. صدای الناز را از هال شنیدم

 .خودش آره... خانواده اش نه خیلی-

می دانستم با صداقت کامل این حرف را به زبان آورده. 

 قوری را

و به هال برگشتم. الناز با لبخندی عجیب روی کتری گذاشتم  

 :براندازم کرد و گفت

 .فهمیدم که دانشجویی و برای همین تهران زندگی می کنی-

 چی می خونی؟

 من و راحیل نگاهی رد و بدل کردیم. می دانستم این سوال را
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ند. پس جلوبی دلیل نپرسیده و جواب را هم احتماال می دا  

 .رفتم

 :روی کاناپه ای دیگر نشستم و بی تعارف گفتم

 من و محمد هم دانشگاهی هستیم. فکر کردی برای چی-

 کنجکاو شدم که خارج شهر قراره چه بالیی سرت بیارن و تا

 اونجا

 .اومدم؟ برای اینکه نامزد کسی بودی که می شناختم



زد چشم هایش را تنگ کرد. ناباوری در صدایش موج می : 

 خب چرا به محمد خبر ندادی؟-

 نفسی عمیق کشیدم. با خودم فکر کردم جای اینکه من سوال

 .بپرسم او ازم حرف می کشید

فرنوش خبرش کرد ولی همون موقعی بود که داشت می -

 رفت

 کانادا و پیغام های فرنوش رو ندید. بعدش که اون اتفاق افتاد

اهد بودیم وتصمیم گرفتیم به روی خودمون نیاریم که ش  

 فرنوش
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 .هم پیغام هاش رو پاک کرد

اجازه ندادم بیشتر از این سوال بپرسد. اگر بیشتر در مورد 

 من و

 محمد کنجکاوی می کرد به موضوعاتی می رسید که ممکن

 بود

 حساسیت برانگیز باشد. محمد باید تصمیم می گرفت که می

ورد حرفی به نامزدش بزند یا نه. به جلو خمخواهد در این م  

 شدم

 :و گفتم

 انتظار داشتم تا االن گزارش هیجان انگیزت رو بخونم. چی-

 شد



 پس؟ کی منتظرش باشیم؟

 :آهسته به این حرفم خندید. سری تکان داد و گفت

 یه کم می خوام روش کار کنم. چیزهای هیجان انگیزتری-

 اتفاق

و بهتر کنه... ولی خب... توقع افتاد که می تونه گزارش ر

 نداشتم
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 که کیارش باهاشون همکاری کنه.... خوش خدمتی کنه. این

 طوری شاید خیلی بهش عالقه مند شن و اجازه ندن گزارشم

 منتشر شه. اون وقت مجبور می شم برای خبرگزاری های

 .خارجی بفرستم و از دستم دلخور می شن

 :با حالتی معمولی شانه باال انداختم و پرسیدم

 مثال چه چیز هیجان انگیزی؟ اینکه زندانیت کردن تا جلوی-

 انتشار گزارش رو بگیرن؟

 مکثی کرد. به پشتی کاناپه تکیه دادم و نگاه جدی ام را

 مستقیم

 به صورتش دوختم. از نگاهش می خواندم که کامال متوجه

قب نشینی کرد. بعید می دانستممنظورم شده. احساس کردم ع  

 :منظورش به آن چیزی باشد که به زبان آورد

 خب... چطوری بگم؟ این که دو نفر با همچین تشکیالتی-

 بودن



و در نهایت درگیر شدن می تونه سوژه ی بهتری باشه تا 

 چیزی
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 .که قبل از این نوشتم

بم نشستلبخندی معنادار روی ل : 

 !بی صبرانه منتظرشم-

 :چشم هایش با این حرفم برق زد. خنده کنان گفت

 داری تهدیدم می کنی، مگه نه؟ من می دونم االن که کیارش-

 سر کار نیست تو در نبودش کار رو پیش می بری... خودم

پیشنهادش رو دادم. االن یه کیارش کوچیک محسوب می 

 شی،

گزارش رو منتشر کنم  درست نمی گم؟ می خوای بگی اگه

 برام

 دردسر می شه؟

 :برخالف آن چه فکر می کرد شانه باال انداختم و جواب دادم

گزارش مزخرفت برام کوچیکترین اهمیتی نداره. بدم نمی -

 یاد

 بخونمش ولی برام مهم نیست منتشر بشه یا نه. کسایی که می

 تونستن برای کیارش دردسر درست کنن االن گرفتنش و این

رش دیگه نمی تونه بهش صدمه بزنه. منم فقط دارم گزا

 کارهای



آخر رو جمع و جور می کنم که فرنام رو به دام بندازیم. 

 قصد
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 .ندارم این شغلی رو که تو برام دست و پا کردی نگه دارم

 چشم هایش برق عجیبی داشت... اگر با هم رو در رو نمی

 شدیم،

مقابل هم قرار نگرفته بودیم پیش خودم فکر می کردم اگر  

تحسینم می کند، درست همان طور که روزی من در دل به 

 او

 و

 .جسارتش افتخار کردم

 .راحیل با لبخندش نشان که از صحبت هایم، لحنم راضی ست

 بلند شد و به آشپزخانه رفت تا چای بیاورد. الناز موضوع

 صحبت

 :را عوض کرد

- تشکر کنم که از برادرم شکایت نکردی. همین خواستم ازت  

االن هم به خاطر کارهایی که کرده توی دردسر افتاده. 

 شکایت

 .تو کارش رو سخت می کرد

از مسیر صحبت هایمان راضی بودم. لبخندی به پهنای 

 صورتم
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 :زدم و گفتم

- رفتی، از کیارشمنم خوشحالم که تو عقلت رو به کار گ  

 شکایت

 نکردی. فکر نکنم به یه دردسر بزرگ توی زندگیت احتیاج

 داشته

 .باشی

 :ابروهایش روی پیشانی باال پرید و با خنده گفت

 !این بار دیگه داری تهدیدم می کنی-

 پلک هایم را به نشانه ی جواب مثبت بهم فشردم و زمزمه

 :کردم

 !دقیقا-

چای از سینی که راحیل پوزخندی روی لبش نشست. لیوانی  

 :روی میز گذاشته بود برداشت. صدایم را باالتر بردم

تو ازشون خواستی که بهت پناه بدن... تا دست طیب نیا -

 بهت

 نرسه. شکایت کردن فایده ای نداره. مدارک چیز دیگه ای رو
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، حرفات ونشون می ده. توصیه ام اینه که بی خود خودت  

 گزارش

هات رو بی اعتبار نکنی. هیچکس از یه خبرنگار دروغگو 



 که

 دنبال

 دردسر می گرده تا اسمش رو سر زبون ها بیاره خوشش نمی

 .یاد

 :بی توجه به حرفم باری دیگر به پشتی کاناپه تکیه داد و گفت

 درسته ولی... بعد یه مدت فهمیدم اختیاری توی ترک کردن-

که بهم پناه داده نشده... زندانی شدم. به  پناهگاهم ندارم.

 خاطر

 !گزارشی که مشخصه با کار مخفی جناب شمس در ارتباطه

 کیارش فقط داشت کمکت می کرد روی گزارش جدیدت کار-

 .کنی

لبخندی بی رمق روی لبش نشست. جرعه ای کوچک از 

 چایش

 :نوشید و گفت
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- ند روز زندانی شدی... ولی مطمئنا حال آدمی رومی دونم چ  

 که

 چند ماه حبس شده نمی فهمی. نمی دونی وقتی برای مدتی

طوالنی توی یه اتاق زندگی کنی چه بالیی سر ذهنت می 

 ...یاد

روحیه ات! ترکیب افتضاحی از نگرانی، استرس، عذاب 



 ...وجدان

موحشت! مثل یه آدمی می شی که هر روز یه ُدز مشخص س  

 بهش تزریق می شه. بعد یه مدت بدون اینکه خودت متوجه

 بشی

 توانایی ذهنیت رو به افول می ذاره... روحیه ات شکننده می

 .شه

تصور کن مدت ها توی این شرایط دست و پا زده باشی... و 

 بعد

 درهای زندانت باز شه و به جای یه مشت مرد چهارشونه و

ت. بهت وعده ی سرسخت یه دختر پاش رو بذاره تو اتاق

 انجام

کاری رو بده که دوستش داری... بهش عشق می ورزی. 

 بهت یه

ایده ی خوب بده... همین طور منابعی که احتیاج داری. مثل 

 یه
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لیوان آب خنک برای آدمی می مونه که داره از تشنگی 

 هالک

ولی فهمیدم هر بارمی شه. دو دستی پیشنهادت رو چسبیدم...   

توی دوربین فیلم برداری یه فیلم جدید می اندازن... ورق 

 هایی



 که می نویسم رو ازم می گیرن. طول کشید... ولی فهمیدم که

 داشتم براشون با دست خودم مدرک جور می کردم... تا وقتی

 که

 آزاد می شم نتونم از رئیس شون شکایتی کنم. علیه حرف هام

توی این پرونده شکست بخورم به قول تومدرک دارن و اگه   

اعتبارم رو از دست می دم. دیگه هیچکس گزارش هام رو 

 باور

 .نمی کنه

 چایش را نوشید. نیم نگاهی به راحیل کردم. خیالم با این

 حرفش

راحت شده بود، اما نمی توانستم مطمئن باشم که این حرف 

 را

اش را به برای باز کردن من از سرش می زند یا نظر واقعی 

 زبان

 :آورده. الناز ادامه داد
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 آدم های زیادی توی کار من باقی نموندن که کارشون رو-

 درست

انجام بدن. خیلی هاشون شدن نوکر رسانه هایی که براشون 

 کار

می کنن... چه داخل... چه خارج. بودجه شون رو از هرجا 



 که

گزارش می نویسن. کسی به اینکه حقیقت بگیرن به نفع شون  

 رو به گوش مردم برسونه اهمیتی نمی ده. کار من پر شده از

 آدم

هایی که رسالت شون رو فراموش کردن. آدم های زیادی 

 باقی

 نموندن که به مردم فکر کنن... اگه با یه حرکت اشتباه خودم

 رو

رکنابود کنم مردم رو از حقایقی که می تونستن بفهمن و د  

 کنن

 محروم می کنم. سال ها پیش از خودم گذشتم... از خودم و

خانواده ی پردردسرم. همه چیز رو برای اینکار وسط 

 .گذاشتم

 برای همین وقتی شغلم و حق خودم توی دو کفه قرار می

 گیره،
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 کفه ی شغلم به حق خودم سنگینی می کنه... چون اون کفه،

 !حق مردمه

 نفسی عمیق کشید. از لبخندی که روی لبش جا خوش کرده

 :بود هیچ خوشم نمی آمد

ولی خب... همه ی راهکارهای دنیا توی پیگیری های -



 قانونی

 خالصه نمی شه. می دونی که؟! من نمی تونم برای ادعاهام

مدرکی بهتر از اون چیزی که تو کمک کردی کیارش جور 

 کنه

ا رو شکر کسایی هستن که برای قبول حرفپیدا کنم، اما خد  

 هام احتیاجی به مدرک نداشته باشن. به هر حال نمی شد

 دست

 . ...روی دست بذارم و کال هیچ کاری نکنم

اخمی کردم. من و راحیل یک بار دیگر نگاهی سریع رد و 

 بدل

 :کردیم. راحیل با بداخالقی گفت

 !درست حرف بزن که بفهمیم چی می گی-

ک زبانش را به لب هایش کشید و با خنده گفتالناز نو : 
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 !مادر کیارش زن دل نازک و مهربونیه-

 نفس در سینه ام حبس شد. پیش از آن که بتوانم به خودم

 مسلط شوم با چشم های از حدقه درآمده بهش زل زدم. راحیل

ناز نیم خیز شدتکیه اش را از کاناپه برداشت و به سمت ال : 

 تو چی کار کردی؟ پا شدی رفتی پیش مامانش ُچغُلیش رو-

 کردی؟ بچه شدی؟

 :الناز در جواب راحیل خندید و گفت



هرچی دوست داری اسمش رو بذار! ولی قرار نیست یکی -

 به

 من

 ضربه بزنه و منم وایستم نگاهش کنم. آره! به نفعم نیست که

م حسابم رو تسویه کنمشکایت کنم اما طور دیگه ای می تون . 

 مادر کیارش و مادر محمد همدیگه رو می شناسن. دوست

 خانوادگی ان و یه چیزهایی در مورد گم شدنم می دونست اما

اطالعاتش از زندگی پسرش به طرز عجیبی محدود بود. 

 انگار

 چشمش رو بسته بود که یه وقت خدای نکرده چیزی نفهمه که
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 .اون بتی که از پسرش پیش خودش ساخته رو خراب کنه

 ظاهرا

کیارش که بازداشت شد فهمید که پسرش اون طور که فکر 

 می

 کرده سر به راه نیست. منم بهش گفتم چه اتفاقی بین ما افتاد

 و

 چرا ازش شکایت نمی کنم... با اینکه در حق پسرش خیلی

مده باشهفداکاری کردی اما فکر نکنم خوشش او . 

دست هایم را مشت کردم. به زحمت خودم را کنترل می 

 کردم



 تا بلند نشوم و به سمتش نروم. دستی به چانه اش کشید و

 :گفت

 شنیده بودم پدرش خیلی سختگیره ولی خب اون بنده خدا رو-

 که نمی خواستم دوباره سکته بدم. برای همین بهتون رحم

 کردم

 .و دیدن مادرش رفتم

عصبانیت گفتراحیل با  : 
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 که مادره رو سکته بدی؟-

 .در همین موقع موبایلم زنگ زد. نفسم را با خشم بیرون دادم

 مطمئن بودم که حاال مادر کیارش از من متنفر است! پسرش

یک دختر را ربوده بود و من هم در این ماجرای کمکش 

 .کردم

ی بخشید... اما من چی؟ دلش یکپسر خودش را در نهایت م  

 بار

دیگر با من صاف می شد؟ ناگهان دلسردی عجیبی حس 

 .کردم

 طوری که به سرم زد به اتاقم برگردم، خودم را روی تخت

 مچاله

 و به دنیا پشت کنم. اصال چه اهمیتی داشت؟ حق با کیارش

 ...بود



 همه چیز از هم پاشیده بود. او بازداشت بود و آن چه زمانی

رفش را زدیم به یک رویا تبدیل شده بودح . 

 آهی کشیدم و گوشی موبایلم را برداشتم. چشمم به اسم بهزاد

 که افتاد بی اختیار نیم نگاهی به الناز کردم. با لحنی رسمی
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 :جواب دادم. صدای بهزاد اما هیجان زده به نظر می رسید

- یدم فرنام کجاستگوش کن شراره! فهم ! 

 حواسم به کل از الناز، مادر کیارش و دلسردی چند لحظه ی

 :پیشم پرت شد. بی اختیار نیم خیز شدم و گفتم

 چی شد؟ کجاست؟-

 :بهزاد از شدت هیجان نفس نفس می زد

 . ...فکر کنم کیارش اسمش رو اورد که-

 :با بی تابی فریاد زدم

 گرفتنش؟-

الناز توجهی نکردم. بهزاد با و به چهره های حیران راحیل و  

 خنده

 :گفت

 بازداشته! ممکنه با قرار وثیقه آزاد شه ولی اگه مدرک پیدا-

 کنن

 .همه چیز عوض می شه
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 پلک هایم روی هم افتاد. با آرامش خاطر تکیه ام را به کاناپه

ظه تمام دادم. گوشی موبایل را رها کردم و برای چند لح

 صداها،

سوال ها را نادیده گرفتم. مدرک وجود داشت... خودم نقشه 

 اش

 را کشیدم... خودم ترتیبش را دادم تا در سیستمش مخفی

 .کنند

 !به این راحتی آزاد نمی شد... او... از صحنه حذف شده بود

 احساس کردم بعد از ماه ها باری سنگین از روی شانه هایم

در گذشته ام می گشت، رازهایم را برداشته شد. کار او که  

 بیرون

 می کشید، از کابوس هایم نمایشی دلهره آور می ساخت و به

 .دردهایم لبخند می زد تمام بود

 برای یک لحظه چهره ی ملیح و شیرینش جلوی چشمم جان

گرفت... او که در ذهنم هر بار با فکر کردن بهش به بن 

 بست

 می
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 ...رسیدم. او که سرسخت و شکست ناپذیر به نظر می رسید

 یک

 .گام به پایان نزدیک شده بود



****** 

ماجرا برای الناز جالب تر از آن بود که بی خیال شود و 

 دنبال

کارش برود. در عوض با من و راحیل همراه شد تا فرنوش 

 را

 ببیند. زمانی که سوار اسنپ می شدیم راحیل را به حرف

 گرفته

 بود. من اما در سکوت به این فکر می کردم که مدت ها قبل،

 زمانی که فهمیدم شغل کیارش و فرنام چیست در دو راهی

 وحشتناکی مانده بودم. نمی دانستم طرف کدام را بگیرم، نمی

 دانستم چطور از دست شان خالص شوم. فرنام ازم اطالعات

ه گوشیکیارش را می خواست و کیارش هم می دانست ک  

 موبایلش را هک کردم. شب ها با راحیل بیدار می ماندیم و

 نقشه

 می کشیدیم... طرح می زدیم که چطور قدم به قدم این دو نفر
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را از سر راه برداریم... این کار از نظرم غیرممکن می آمد. 

 می

. طوری که ترسیدم آخر یکی برای همیشه کارم را بسازد..

 دیگر

 .نتوانم سر پا شوم. باورم نمی شد اما سرانجام موفق شدیم



 امکان

 ناپذیر به نظر می رسید اما آن قدر همه چیز عوض شد،

 چرخید

که عاقبت اتفاق افتاد. حاال هر دو بازداشت شده و راه برای 

 یک

 .زندگی معمولی برای من و راحیل باز بود

سینه ام هزار تکه شده بود اما قلبم به حال خودش نبود. در ... 

پلک هایم را بهم فشردم... صداها در سرم خاموش شد. با 

 خودم

 فکر کردم، فریاد زدم که پشیمانم... که این چیزی نیست که

 می

 خواهم. دلم می خواست تمامش را پس بگیرم... دلم نمی

خواست، دیگر نمی خواست که کیارش را از سر راهم 

 . ...بردارم
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نده با تاریکی رقص   

 می خواستم به عقب برگردم. در اولین فرصت به کیارش

 نزدیک

 شوم و در جبهه اش بمانم. گذشته اش را دوست نداشتم، از

 . ...کارش بیزار بودم اما او را با تمام وجود می خواستم

در ذهنم درهای زندان را باز می کردم... او را باری دیگر 

 می



 ...دیدم

ا خودم فکر کردم آن قدر از همب .  

 دور می مانیم که خاطرش در ذهنم کمرنگ شود؟ که صدایش

 را فراموش کنم؟

 آهی کشیدم و چشم هایم را باز کردم. حاال همان طور که

 روزی

 .با تمام وجود می خواستم هر دو از میدان به در شده بودند

 مبارزه ای بی برنده! من ماندم و دوستی که کنارش نقشه

 کشیدم،

 اجرا کردم و برای آینده ام ترسیدم. نیم نگاهی به راحیل کردم
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که با بی حوصلگی جواب الناز را می داد. لبخندی کمرنگ 

 روی

 لبم نشست. در دل ازش پرسیدم که فکرش را می کرد روزی

انیم؟نقشه یمان بگیرد؟ آن ها از میدان به در شوند و ما بم  

 .اما خوب می دانستم که پیروز نبودم... من یک بازمانده بودم

 با خودم فکر کردم آرزوی عزیزم! این بار هم زمانی برآورده

 شدی

که دیر شده بود... زمانی که دیگر تو را نمی خواستم. از این 

 که

 روزی خشت به خشت رویایت را در دلم ساختم سخت



 ...پشیمانم

ن دیگر آن آدمی نیستم که تو را با حاال برآورده شدی و م

 تمام

وجود می خواستم... آرزوی عزیزم! با برآورده شدنت 

 زندگی ام

 را

 . ...نابود کردی

 شبی که برای مهمانی قبولی فرنوش به خانه یشان رفتیم از

 اینکه
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  بابی خیال جشن گرفتن نمی شد حرص خورده بودم، اما حاال

 تاخیر برایش خوشحال بودم. از ماشین پیاده شدیم و نگاهم را

 به

خانه ی ویالیی زیبایشان دادم. گل های رونده ی صورتی 

 رنگ

از حیاط رشد کرده و به روی دیوار و در قهوه ای رنگ 

 خانه

 ریخته بود. پیغامی برای فرنوش نوشتم و اطالع دادم که

 .رسیدیم

ر که فرنوش خواسته بود دردر ورودی باز شد و همان طو  

 حیاط



 منتظر ماندیم. راه ماشین رو میان درخت های باغ پیج می

 خورد

و به در بسته ی گاراژ می رسید. برگ های درخت های بلند 

 و

 .قدیمی حیاط با نسیم مالیمی که می وزید تکان می خوردند

 آب پاش ها روشن بود و بوی خوب خاک نمدار در مشمامم

شمم به فرنوش افتاد که یک هودی بلندپیچیده بود. چ  

 -مشکی
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سفید به تن داشت. اشاره کرد نزدیک تر برویم. کنار تاب 

 سفید

 .و بزرگی که رو به روی گاراژ قرار داشت منتظرمان ایستاد

 موهای

روشنش را روی شانه هایش رها کرده بود و نزدیکش که 

 شدیم

رویش متوجه شدم که حال چندان خوشی ندارد. از رنگ و 

 نگاه

 .متعجبش را به الناز داد و با حالتی پرسشگر ما را نگاه کرد

 راحیل

 در جواب خرناسی به نشانه ی تمسخر کشید، اما الناز لبخندی

 :زد و گفت



 می خواستم اکیپی که با هم اومدن تا ببینن چه بالیی قراره-

 .سرم بیاد رو با هم ببینم

نوش با صدایی گرفته و در نهایت صداقت گفتفر : 

 .من فقط می خواستم به یه بهونه ای کیارش رو گیر بندازم-

 .شراره اصرار داشت یه راهی برای نجات دادنت پیدا کنه

 الناز نیم نگاهی به من انداخت. آن لبخند عجیب یک بار دیگر
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فرنوش اشاره ای به عمارت زد و  روی لبش نشسته بود.

 :گفت

 دعوت تون نمی کنم بیاین تو... پدر و مادرم خونه رو روی-

 سرشون گذاشتن. تا حاال ندیده بودم که کسی از خوشحالی

سکته کنه، اما مامانم که خبر رو داد قلب بابام از خوشی 

 .گرفت

 برای مامانم توضیح نمی ده که چرا... مامانم هم نگران

ادهخواهرز  

 .ی عوضیشه. با هم دعواشون شده

 :دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم

 مهم نیست. مزاحم نمی شیم. فقط می خواستم ببینمت و-

 بهت

 !بگم که... کارت عالی بود

 :با نگرانی گفت



 مطمئنی اون فایل ها کافی بود؟ تعدادشون کم بود. باعث می-

یین ولیشد حجمش کم باشه و ریسک پیدا شدنش بیاد پا  

 برای
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 اینکه بندازنش زندان کافی بود؟ شراره! اگه آزاد شه و بفهمه

 من

 .این کارو کردم روزگارم رو سیاه می کنه

 :شانه اش را فشردم و گفتم

 نگران نباش! درسته که شاید برای نگه داشتنش توی زندان-

می شه آزاد نگرده،  کافی نباشه ولی شروع خوبیه. باعث

 قدرت

 نگیره. کم کم باید اتهام های جدید بهش وارد کرد... مدارک

 جدید رو کرد... شکایت های تازه مطرح کرد تا بشه اون تو

 نگهش

 داشت. اگه نه آدم هایی مثل اون اطالعاتی دارن که می تونن

 در

 ازای آزادی شون معامله کنن. گیر انداختنشون اصال راحت

 .نیست

ندی کمرنگ روی لبش نشست... و بعد ناگهان صورتش لبخ

 در

هم شکست. اشک از چشم هایش سرازیر شد. دستش را 



 جلوی
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 :دهانش گرفت و آهسته گفت

اون... اون مثل برادرم بود... باورم نمی شه... باورم نمی -

 شه

 ...که

ه نداد. راحیل آهیسرش را پایین انداخت و حرفش را ادام  

 .کشید

الناز روی تاب نشست و در سکوت نگاهش را به ما دوخت. 

 هر

 :دو شانه ی فرنوش را گرفتم و با لحنی دلجویانه گفتم

 اون دیگه کسی نبود که تو باهاش بزرگ شدی و شناختی. تا-

 جایی که منافعش می رسوند کنارت بود و به محض این که با

د. می دونم که نمی خواستی پدرت به مشکل خورد عوض ش

 از

 این بیشتر ازت سوء استفاده بشه. تو رو توی دردسر می

 انداخت

و خودش قسر در می رفت. درست همون بالیی سرت می 

 اومد

 .که سر اِبی اومده

 :سری به نشانه ی تایید تکان داد. با بغض گفت
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- اشتم همه چیز همون طور کهدست خودم نیست... دوست د  

 توی گذشته بود بمونه. آدم هایی که باهاشون بزرگ شدم و

 دوستشون داشتم همون آدم ها باقی بمونن و هیچ چیز عوض

 .نشده باشه

 :راحیل صادقانه گفت

 ولی من واقعا خوشحالم که خودت تجدید نظر کردی. این-

 اواخر

یبا کارهایی که می کردی بدجوری روی اعصاب بود . 

 الناز با این حرف راحیل به خنده افتاد. دستش را جلوی

 دهانش

گرفت و سعی کرد خنده اش را خفه کند. فرنوش چشم غره 

 ای

 به راحیل رفت. با تعجب به سمت راحیل چرخیدم و اشاره

 کردم

 مراعات کند، اما شانه باال انداخت و با حالتی حق به جانب

 :گفت
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 .راست می گم! خودش هم می دونه-

 و کنار الناز روی تاب نشست. فرنوش با نوک انگشت اشک

 هایش



 :را پاک کرد. بغضش را پایین داد و گفت

 می خوام بگم که بابت کیارش متاسفم ولی... می دونی که با-

 .من خوب تا نکرد

 :با سر اشاره کردم مهم نیست و گفتم

- نسبت به این قضیه داریم و این می دونم احساس متفاوتی  

 اصال

 .عیبی نداره. درک می کنم

در سکوت کنار راحیل و الناز روی تاب نشستیم... تنگ 

 . ...هم

 سرم را پایین انداختم و نگاهم را به پاهایمان دادم. بی اختیار

 یاد

 شبی افتادم که برای نجات الناز رفتیم، کاری از پیش نبردیم و

ر آوردم که با موهای پریشان و لباس فرار کردیم. به خاط

 های
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 کج و کوله لبه ی جدول نشستیم. برایشان گفتم که فرار کردن

از همدیگر چاره اش نیست... که ما تا آخر عمر با یک 

 ریسمان

 . ...پوسیده به هم وصلیم

کس کهمدتی طوالنی راه را اشتباه رفتیم. دست مان به آن   

 باید



 .نمی رسید... مشکالت را از چشم هم می دیدیم

اصل کاری می تاخت، به دست می آورد... و ما با هم درگیر 

 می

شدیم، به جنگ هم می رفتیم و از پیروزی های پوچ و 

 کوچک

 .غرق شادی می شدیم

 اما آن چه بین ما بود یک ریسمان پوسیده نبود. ارزشمندتر،

... آن قدر که می شد بهش چنگ زد قدرتمندتر از تصورم بود

 و

 مرد شکست ناپذیر و پیشبینی ناپذیری را که تمام این جریان

 را

 .رقم زد پایین کشید

 فصل آخر
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گزارش جنجالی الناز بعد از دستگیری فرنام به چاپ رسید و 

 از

 او اسطوره ای فراموش نشدنی ساخت. نامش در تک تک

 رسانه

 های داخلی و خارجی می درخشید... دخترک سرسخت و

شجاعی که زمانی پرده از اسرار مسابقات زیرزمینی 

 برداشت و



 بعدها به جنگ امپراطوری اطالعات رفت. مصاحبه هایش

 تمامی

 نداشت. صفحات مجازی باری دیگر عکسش را منتشر می

شدنش،  کردند... این بار نه با داستان پرسوز و گداز ناپدید

 بلکه

 برای گزارش های تکان دهنده اش! چنان احترامی برای

 خودش

خرید که نظر خانواده ی محمد هم عوض شد و در نهایت 

 شش

 .ماه بعد از آزادی اش ازدواج کردند

 این بار اما برای دیدن برادرش به زندان می رفت و او را که

 برای
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مش به سه سال حبس محکوم شده بود تنهاخرده جرای  

 .نگذاشت

 همانطور که برنامه اش را داشتیم پدر فرنوش و همکارهای

 سابقش شکایتی سنگین برای طیب نیا تنظیم کردند و به این

ترتیب وادارش کردند از همکار سابقش، فرنام، اسم ببرد. به 

 این

ری دیگر ترتیب فرنامی که تا آستانه ی آزاد شدن رفته بود با

 به



دام افتاد. من، امین و بهزاد هنوز رد کارهایش را می 

 ...گرفتیم

 می دانستیم بار پیش چیزی را معامله کرد که صحبت از آزاد

 شدنش به میان آمد و می دانستیم که ممکن است هنوز هم

اطالعات مهمی داشته باشد. می دانستیم نمی توانیم او را 

 برای

ن نگه داریم و دیر یا زود آزاد میهمیشه پشت میله های زندا  

شود... به سراغ تک تک مان می آید و این بار از هیچ 

 تالشی

 برای

 .نابود کردنمان فروگذار نمی کند
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 اما از غیبتش استفاده کردیم، عدم اعتبار آن چه را که علیه

 برادر

رتیب خانواده ی مهدیمهدی گفته بود ثابت کردیم. به این ت  

موفق شدند رضایت اولیای دم را به دست بیاورند و پسرشان 

 را

نجات دهند. زمانی که اوضاع خانه و خانواده ی مهدی رو به 

 راه

 .شد یک بار دیگر برای آشنایی با راحیل پا پیش گذاشت

 متوجه



 بودم که راحیل تمایلی ندارد با کسی که چند بار اعتمادش را

رد قرار بگذارد، اما نمی توانست با دل خودش خدشه دار ک

 کنار

 بیاید. اجازه نمی داد چیزی بینشان جدی شود تا شاید به این

ترتیب بتواند به مهدی فرصت دهد تا خودش را یک بار 

 برای

 .همیشه ثابت کند

پدر کیارش بعد از مرخص شدن از بیمارستان وسایلش را 

 جمع

همسرش جدا از هم  و خانه اش را ترک کرد. حاال او و

 زندگی
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 ...می کردند. مادر کیارش سعی می کرد کنار پسرش بماند

 پسری

 که شرایط جسمی مساعدی نداشت و برای دستی که باری

 دیگر

 شکسته بود نیاز به چند عمل جراحی داشت. همان طور که

مالقاتش کیارش همیشه پیشبینی می کرد پدرش هرگز به  

نیامد... اسمش را نمی آورد و با وجود اینکه خانواده، دوست 

 و

 آشنا چندین و چند بار به دیدنش رفتند و سعی کردند شرایط



را توضیح دهند نظرش را عوض نکرد. سرسختانه موضعش 

 را

حفظ کرد و پسرش را برای تمام کارهای خالفش، پنهان 

 کاری

 .هایش نبخشید

های کیارش شمس اما بیشتر از آن بود  استعدادها و توانایی

 که

 راهی زندان شود. نقشه ی بهتری برایش داشتند! در نهایت به

جریمه ای سنگین و کار اجباری برای دولت محکوم شد. 

 اوایل

 حق خارج شدن از منزلش را نداشت. کسی جز مادرش نمی
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بس خانگی بود و روی پروژهتوانست برای دیدنش برود. ح  

 هایی

که بر دوشش گذاشته بودند کار می کرد... به صورت کلی 

 می

 دانستم زیرساخت های الکترونیکی ارگان های مهم کشور را

 تقویت می کند. خوش خدمتی اش موجب شد که کم کم

تسهیالت بهتری در اختیارش قرار بگیرد... اجازه پیدا کرد 

 که با

و یک مامور از خانه خارج شود و به پابند الکترونیکی 



 شرکتش

 .برگردد

و این اولین بار پس از دستگیری اش بود که او را می دیدم. 

 می

دانستم زمانی که دستگیر شد ماموران اطالعات ته و توی 

 همه

 چیز را درآورده اند و کامال در جریان ارتباط من و کیارش

م سعی میهستند، اما برای اینکه شرایط را بهش سخت نکن  

 کردم فاصله ام را حفظ کنم. مثل یک کارمند نمونه در شرکت

 وانمود می کردم سرم به کارم گرم است. مدت مدیدی آن چه
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 میان ما وجود داشت نگاه بود که به چشم های هم می

 ...دوختیم

دیم... با همان نگاه هزار و یک حرف ناگفته به زبان می آور

 بهم

دلداری می دادیم، ابراز عالقه می کردیم و بعد به ناچار نگاه 

 از

 هم می گرفتیم. ساعت ها وقت برای تعبیر نگاهش صرف می

کردم... که خوشحال است، غمگین... هنوز هم آینده ای برای 

 ما

 . ...نمی بیند یا به دوستی یمان امید دارد



ا نگاهش محمد را یک بار دیگر شراره ای شدم که سال ها ب

 در

 دانشگاه دنبال می کرد... حاال نگاهم دنبال کس دیگری می

 دوید

 که می شناختم، با تمام وجود دوستش داشتم و می دانستم او

هم بهم عالقه دارد، اما قانون میان مان قرار گرفته بود. من 

 را

 یک بار دیگر در موقعیت گذشته ام قرار داده بود... از خودم

 توقع

م که از گذشته ام صبر و شکیبایی آموخته باشم، اما همهداشت  

2979 

  رقصنده با تاریکی 

 چیز در مورد کیارش فرق می کرد. یک زمانی با هم در یک

 خانه

 زندگی می کردیم و حاال... همه ی چیزی که از ما باقی مانده

 .بود نگاه های نگرانی بود که بهم گره می خورد

اومت کیارش در هم شکست. برای گزارشی پا اما عاقبت مق

 به

دفترش گذاشتم و محترمانه از ماموری که مراقبش بود 

 خواست

 .دفتر را ترک کند

هر پروژه ای که انجام می داد یک گام به آزادی نزدیک تر 



 می

شد. حاال باید برایشان نرم افزاری طراحی می کرد و بعد از 

 آن

ت ها پیش برایم گفته بود کهقول آزادی اش را داده بودند. مد  

 همیشه آدم خودش بوده و خوب می دانستم در زمینه ی نرم

 .افزارهایی که طراحی می کند تا چه حد انحصارطلب است

 خون

خونش را می خورد و کاسه ی صبرش لبریز شده بود. 

 قسمش
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یز را خراب نکند،می دادم که یک گام مانده به آزادی همه چ  

 اما

 دیگر به سختی می شد کنترلش کرد. وقتی فهمید نمی تواند

 در

 !جلسه ی دفاع از پایان نامه ام شرکت کند از کوره در رفت

 اجازه

نداشت جز مسیر خانه به شرکت جای دیگری برود. قصد 

 داشت

سر این جلسه معامله ای بکند... پرونده ای، اطالعاتی رو 

 ...کند

ان دست کشید. من که امید داشتم او را در جلسه یاما ناگه  



 ...دفاعم ببینم شوکه شدم. در جوابم گفت که فکر بهتری دارد

امیدوار بودم که فکر بهترش از میدان برداشتن آن مامور و 

 فرار

 !کردن نباشد

 مادرش اما برای جلسه ی دفاعم آمد. ضربه ای که الناز به

نستم چیز زیادی برای دوستی ما زد سخت بود، اما می دا

 مادر

 کیارش

 باقی نمانده و مجبور می شود باالخره کینه و کدورت را کنار
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بگذارد. ارتباط اش با همسرش از هم پاشیده بود. انتخاب 

 کرده

 بود کنار پسرش بماند و حاال قصد داشت ثابت کند از پس این

ی آید. از اینکه من با وجود گرفتاریکار به بهترین نحو برم  

 های

 کیارش در کنارش ماندم دلگرم شده بود، اما از هیچ کدام مان

 راضی نبود. می دانستم سال ها زمان الزم است تا از سر

 تقصیراتمان بگذرد. همین که با ما رفت و آمد می کرد و نگاه

 .ناراحت و پر از حرفش را به ما می دوخت راضی بودیم

ز جلسه ی دفاعم جلو آمد و برای اولین بار او را به پدر بعد ا

 و



مادرم معرفی کردم. به دعوت پدرم به رستورانی رفتیم و 

 ناهار

 را

با هم صرف کردیم. مادرم از اینکه کیارش را ندیده بود 

 دلخور

 به

نظر می رسید. توضیح داده بودم که در شرکت جلسه ای 

 دارد

 و
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 نتوانست به دیدنشان بیاید. بعد از آن مادرم بی تعارف از پدر

کیارش پرسیده بود... مادر کیارش بعد از مکثی طوالنی 

 جواب

 داد که از هم جدا شده اند. جوابش باعث شد قلبم در سینه

 بشکند. می دانستم زندگی مشترک شان از هم پاشیده، اما این

م کند مثل تیر خالص می ماندکه آن را با صدای بلند اعال ... 

 انگار

 ...که دیگر هیچ امیدی به درست شدن شرایط باقی نمانده باشد

با وجود مخالفت های پدرم بعد از ناهار گفتم که باید آن روز 

 به

 شرکت بروم. حتی مادرم هم از این میزان مسئولیت پذیری ام



بودمشوکه شده بود. حقیقت این بود که به کیارش قول داده   

 آن

 روز به دیدنش بروم و به زحمت خودم و شوق و ذوقم برای

 دیدن

 .او را وقت ناهار کنترل کرده بودم

 ساناز با دیدنم از پشت میز بلند شد. صمیمانه در آغوشم کشید
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 و تبریک گفت. با خنده تشکر کردم و پرسیدم که راه دارد

 کیارش

مراقبش ببینم. ساناز چشمکی زد و گفترا بدون  : 

 . ...مطمئنم کیارش یه کاریش می کنه، اما می دونی که-

سرم را برای هزارمین بار به نشانه ی جواب مثبت تکان 

 دادم و

ساناز هم دیگر حرفی نزد. هر بار وظیفه ی خودش می 

 دانست

تا جمله ی کیارش را تکرار کند و بگوید اگر این طور به 

 مالقات

 کیارش بروم فقط موجب می شوم به صحبت هایمان مشکوک

 شوند، من را زیر نظر بگیرند و این برای من که زمانی جای

 خالی

کیارش را در تشکیالت پر کرده بودم هیچ خوب نیست. من 



 هم

 برایش توضیح داده بودم که اگر حرف های من و کیارش را

 نمی

نمی گذاشتند وشنیدند هیچ وقت با هم در یک اتاق تنهایمان   

 !این را کیارش هم خوب می داند
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 مامور چهارشانه و قد بلندی که مراقب کیارش بود از دفتر

 بیرون

 .آمد. از کنارش گذاشتم و در را پشت سرم بستم

کیارش پشتش را به در کرده و از دیوار شیشه ای نگاهش را 

 به

یک جای زخم دیگر هم داشت... رد شهر داده بود. حاال 

 گلوله

 ای

که زمان درگیری اش با طیب نیا درست از کنار سرش 

 گذشته

 بود حاال مثل یک خط اسلش میان موهای سیاهش به نظر می

 رسید. با آن کت شلوار سرمه ای و کراوات قرمز مثل همیشه

 مرتب و اتوکشیده به نظر می رسید. اما متوجه بودم که سخت

است. خطوط آشنای درد را روی پیشانی اش می در فکر 

 .دیدم



آهسته صدایش زدم. لحظه ای مکث کرد... آن قدر که بتواند 

 ردِ 

 :رنج را از چهره اش پاک کند و با لبخندی به سمتم بچرخد

 چطور بود؟-

 :با خنده جلو رفتم و گفتم
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- شدعالی! باورم نمی شه... تموم  ! 

 :گفت

 !بهت افتخار می کنم-

 :آهسته گفت

 توی فکر یه کادوی خوبم... فقط هرچی فکر می کردم می-

 دیدم

 .هیچی به اندازه ی کافی برای تو خوب نیست

 :به حرفش خندیدم. گفتم

 !قبال خالق تر از این حرف ها بودی آقای شمس-

 :آن لبخند شیطنت آمیز آشنا روی لبش نشست

- ر دخترمن رو دست کم نگی ! 

 :چشمکی زدم و گفتم

 !بی صبرانه منتظرم-

 قدمی به سمت عقب برداشتم. نگاهم را در دفتر مرتبش
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چرخاندم. از دیوار فاصله گرفت و به سمت میزش رفت. 

 دکمه

 ی

کتش را باز کرد و تکیه اش را به میز داد. کراواتش را کمی 

 شل

برایم آشنا بود. در این مدت چند باری این کرد. این حالتش  

 کار

را تکرار کرده بود... انگار نمی توانست درست نفس بکشد. 

 می

 دانستم وقتی تحت فشار عصبی ست این طور می شود. به

 سمتش رفتم.. سرم را روی

 :شانه کج کردم و با دقت زیر نظرش گرفتم

 سرحال نیستی! باز چی شده؟-

اشاره کرد. دست به سینه نشست و آنبا سر به بیرون اتاق   

 پایش

که پابند الکترونیکی داشت با حالتی عصبی تکان داد. 

 نتوانست

 :خشمش را کنترل کند و گفت

 احساس یه حیوان خونگی رو دارم که بهش قالده بستن. هر-
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فکروقت برای هوا خوری بیرونم می برن بهم اجازه می دن   



 کنم

 می تونم بدوم، از رهایی لذت ببرم ولی خوب بلدن کی دوباره

 !قالده رو بکشن

 :سری به نشانه ی تاسف تکان داد

 اگه بعد از اینکه نرم افزار رو تحویل شون دادم آزادم نکنن-

 چی؟

 اگه گیرم اورده باشن و هی بهم کار بدن و ولم نکنن چی؟

شردم. عصبانی تر انگشتم را به نشانه ی سکوت روی لبم ف

 از آن

 :بود که توجهی نشان دهد

از وضعیتم راضی نیستم. باید امروز سر جلسه ات می -

 .اومدم

 پدر و مادرت چه فکری در موردم می کنن؟ که این قدر بهت

اهمیت نمی دم که از کارم برای همچین روزی بزنم؟ فکر 

 می

 کنن از این مردهایی هستم که کارشون در اولویته و حاضر

 نیستن ازش برای زن و زندگی شون بزنن؟
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 :بی اختیار به خنده افتادم و گفتم

 من که زنت نیستم. اونا هم توقع نداشتن تو حتما با یه سبد-

 گل بزرگ توی دانشگاه بیای و همون جا آشنا شین. تو نگران



 .نباش! فکر می کنم متقاعدشون کردم

دم و با خودم فکر کردم آن چیزی که با برگشتنم بهآهی کشی  

 ...خانه در موردش صحبت خواهیم کرد غیبت کیارش نیست

 احتماال مسئله ی جدا شدن پدر و مادرش است، اما این حرف

 را

 پیش خودم نگه داشتم. لزومی نداشت با اشاره به مسئله ی

 .پدرش بیشتر از این ناراحتش کنم

 :آهسته گفت .

- ی کنم... گفتم که! داشتم توی ذهنم دنبال یه هدیهدرستش م  

 ی خوب می گشتم. فکر کردم دست کم باید اون چیزی که

 حقت

 بوده، قولش رو دادم بهت بدم. برای همین یه صحبت جدی
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کردم. در مورد اینکه کاری که می خوان رو خیلی زودتر 

 تحویل

آپشن که فکرش رو نکرده بودن بهش اضافهبدم. یه چند تا   

 ...کنم

 .در عوض امشب رو بهم مرخصی بدن

 :حیرت زده نگاهش کردم. هیجان زده گفتم

 راست می گی؟-

 :پلک هایش را بهم فشرد و گفت



 نه اینقدر که بریم هرجا دلمون خواست... که از خونه مستقیم-

الم بیانبرم همون رستورانی که گفتم و سایه به سایه هم دنب . 

احتماال میزهای دور و برم رو پر کنن، شنود زیر میز رزرو 

 شده

بذارن و شورش رو دربیارن. می دونم که قول دادم بیام 

 ...شمال

 با پدر و مادرت آشنا شم اما دستم بسته ست. این بهترین

 کاریه

که در حال حاضر از دستم برمی یاد. حاال که اونا اومدن 

 تهران

ی کردم. توی این چند وقت هیچ مرخصی، باید یه فکری م

 هیچ
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 استثنایی نبوده... گذاشته بودم که یه شب مهم خرجش کنم و

 . ...فکر می کنم وقتش باشه

 با دهان باز نگاهش کردم. از شدت خوشی سر جا بند نمی

 .شدم

 :با خنده زمزمه کرد .

- افل می شم دختر؟تو که فکر نکردی من ازت غ ! 

 چشم هایم را بستم و لب هایم را بهم فشردم. از شدت خوشی

 بغض کرده بودم و سعی می کردم کنترلش کنم... زیاده روی



 بود

 که این وسط یکی دو قطره اشک برای بهترین خبری که این

 .چند وقت شنیدم بریزم. پس مصرانه بغضم را پایین دادم

 :گفت

- اشتی کنارت نبودم... برات اون طور که لیاقتش رو د

 کارهایی
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 که دلم می خواست رو نکردم... اما همه جوره پای من

 .وایستادی

 فکر نمی کردم هیچ وقت، هیچکس مثل تو پیدا شه... حتی

 رویای

 .این که دختری مثل تو پاش رو توی زندگیم بذاره رو نداشتم

ام همچین چیزی رو ندیده بودم، اما توبرای خودم و آینده   

 خیلی

بهتر از اون آینده ای بودی که برای خودم تصور می کردم... 

 می

 . ...خوام بدونی که تو بهترین اتفاق زندگیم هستی

 تلفن که زنگ زد قدمی به سمت عقب برداشتم. دست به سینه

ایستادم و نگاه جدی ام را به کیارش که تماس را جواب می 

 داد

وختم. خوشبختانه ساناز بود. صورت کیارش توی هم رفت. د



 به

 :سمتم چرخید و گفت

 .ظاهرا یه نفر زنگ زده، هماهنگ کرده که تو رو ببینه-
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 اخمی کردم... چه کسی به جای تماس گرفتن با من شخصا

 :تشریف آورده بود؟ سری برایش تکان دادم و گفتم

- رم ببینم ماجرا از چه قرارهمی  . 

 به محض خروج از اتاق کیارش ساناز میزش را دور زد. با

 :خوشرویی گفت

 شراره جون یه سری کار روی میزت گذاشتم. ببین می تونی-

 تا

 .آخر امروز بررسی اش کنی

 و دستش را پشت شانه ام گذاشت و من را به سمت اتاق خودم

کردم، اما سخت مشکوککشاند. قدم هایم را باهاش هماهنگ   

 شده بودم. به نظر می رسید به دلیلی دورم می کرد. ضربان

 قلبم

شدت گرفت. با خودم فکر کردم کیارش حرف اشتباهی زد؟ 

 کار

 نادرستی کردیم؟ از حد گذراندیم؟

 :اما به محض اینکه وارد اتاقم شدم ساناز زمزمه کرد
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- ی خواد ببینتتیه نفر م . 

 :اخمی روی پیشانی ام نشست

 !اینجا؟ یواشکی؟ تحت نظریم ها-

 :شانه باال انداخت و گفت

 حرف حالیش نمی شد که! حاال یه کاریش می کنیم. نگران-

 !نباش

 در را بست و من را در اتاقم تنها گذاشت. آهی کشیدم و به

 سمت

هسیستمم رفتم که حتی روشنش هم نکرده بودم. زمانی ک  

 کیارش اجازه ی ورود به شرکتش را پیدا کرد در مورد نقش

 من

 در آن جا صحبت کردیم. باید دنبال کارهای خودم می رفتم،

 اما

تنها شانسم برای دیدن کیارش حضورم در آن شرکت بود. 

 پس

در اتاقی جداگانه روی پروژه های خودم کار می کردم. به 

 همراه
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چند نفر از هم دانشگاهی هایم روی ایده ای برای استارتآپ 

 در

حوزه ی رشته ام کار می کردم. از امکانات شرکت کیارش 



 برای

کار خودم استفاده می کردم و می دانستم نمی توانم این کار 

 را

 برای طوالنی مدت انجام دهم. باید با این کار خداحافظی می

ه هم دانشگاهی هایم راه میکردم و شرکت خودم را به همرا  

 انداختم. فرصت چندانی نداشتم و خوشحال بودم که کیارش

 پروژه هایی که باید را برایشان انجام داده و دیگر چیزی به

 آزادی

 .اش نمانده

خواستم سر کار خودم برگردم که تقه ای به در خورد. یک 

 بار

 دیگر ساناز وارد شد. با حرکت دست اشاره کرد که دنبالش

 .بروم

نفسم را با حرص بیرون دادم. هیچ معلوم بود چه در سر 

 دارد؟

به دنبالش رفتم و متوجه شدم من را به اتاق سه در چهاری 

 می

 برد که به اتاق کنفرانس باز می شد. در اتاق فقط یک میز و
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 صندلی، یک دستگاه اسکنر و دو دستگاه زیراکس قرار

 .داشت



 روی هم چیده شده و آن قدر مورد استفادهAجعبه های ورق 

 قرار نگرفته که گرد و خاک رویش نشسته بود. به نظر می

 رسید

اتاق کارایی اش را مدت ها قبل از دست داده و به انباری 

 پشت

 اتاق کنفرانس تبدیل شده. قلبم به تپش درآمده بود. با این

 وجود

را باز کرد و قدم به داخل اتاق کنجکاوی امانم نداد... در  

 .گذاشتم

 چشمم به دخترک ریزنقش آشنایی افتاد که پشت میز نشسته

 :بود. نفسی عمیق کشیدم و گفتم

 الناز! اینجا چی کار می کنی؟-

با اشاره ی دست من را به سمت خودش فراخواند. آهی 

 کشیدم

 و با خروج ساناز از اتاق در را بستم. با خنده نگاهم کرد و

 :گفت
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 نمی خواستم ریسک کنم و تلفن بزنم. گفتم شاید کنترل-

 .باشه

 :با انگشت شست اشاره ای به پشت سرم کردم و گفتم

 توی شرکت مامور دارن. نمی ذارن کیارش از جلوی چشم-



 شون

دور شه. فکر می کنن ممکنه با کسی تماس بگیره و 

 اطالعاتی

ز بدهرو در . 

 :چشمکی زد و گفت

نه! می ترسن مثل دفعه ی پیش جیم بشه و پروژه های -

 کاری

 .سابقش رو پیش ببره

فقط نگاهش کردم. آن قدر فضول بود که ته و توی همه چیز 

 را

دربیاورد و بداند ماجرا از چه قرار است. مدت ها پیش او را 

 در

هش هیچخانه ام دیده بودم. با خودم فکر کرده بودم از نگا  

 خوشم

 .نمی آید و هنوز هم نگاه آشنایش دلهره به جانم می انداخت
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 :سری تکان داد و گفت

می خواستم با تو صحبت کنم. اگه تونستن اون مامور رو -

 چند

 دقیقه دست به سر کنن و کیارش هم این دور و بر آفتابی شد

 !که چه بهتر



از پشت در شنیدم که چند نفر وارد اتاق در همین موقع  

 کنفرانس

 شدند. صدای همهمه یشان با عقب کشیده شدن صندلی ها

 همراه شد. به نظر می رسید جلسه ی اضطراری تشکیل داده

 .اند

 نیم نگاهی به الناز کردم. خوب می دانستم دلیلش چه کسی

 !ست

 :صدای کیارش را از اتاق کنفرانس شنیدم

- ! خیلی کار داریمشروع کن امین ! 

شنیدم که امین صدایش را صاف و شروع به صحبت کرد. 

 چشم
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 ...هایم را تنگ کردم. بالفاصله فهمیدم جلسه تکراری ست

 مدت

 ها پیش صحبتش را کرده بودیم که برای کارهای اضطراری

ایش بودچنین جلساتی تشکیل بدهیم، اما کیارش مراقب کاره  

و چنین راهکارهایی را هم برای موقعیت های استثنایی نگه 

 می

 !داشت... پس الناز حرف مهمی برای زدن داشت

 .طولی نکشید که در باز و کیارش وارد اتاق شد

 صدای امین از پشت در هنوز به گوش می .



 رسید. دست کیارش با حالتی محبت آمیز پشت صندلی ام

 نشست

لناز را نشانه رفتاما نگاه خشمگینش ا : 

 ماجرا چیه؟ اینجا چی می خوای؟-

 :الناز لبخندزنان تکیه به پشتی صندلی زد و گفت

 برای دیدنت باید هفت خان رستم رو پشت سر گذاشت جناب-

 شمس! حواسشون خیلی بهت هست! ظاهرا خیلی خوششون
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دن. راستش رو بگو! از اومده که همچین مهره ای پیدا کر

 اینکه

 مجبوری توانایی های قشنگت رو به جای کار خودت، خرج

 دولت

 کنی خوشحالی؟

 :کیارش با عصبانیت گفت

 !وقت من رو تلف نکن-

 الناز دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال آورد. کیارش نیم

نگاهی بهم کرد. به نشانه ی بی اطالعی شانه باال انداختم. 

 می

امین چیزی حدود پانزده دقیقه بیشتر برای معطل دانستم  

 کردن

 :وقت ندارد. پس دست به سینه تکیه به دیوار دادم و پرسیدم



 وقت نداریم الناز! ماجرا چیه؟-

 کف دست هایش را هیجان زده بهم سابید. نگاهی به سر تا

 پایش
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ر انگشتش می درخشیدکردم. به جز حلقه ی بزرگی که د  

 تغییر

 محسوسی نکرده بود. مثل همیشه لباس های تیره و ساده به

 تن

 داشت و موهایش را باالی سرش دم اسبی کرده بود. نگاهش

 که

می کردم این احساس بهم دست می داد که زمان نگذشته... 

 در

 همان سال دستگیری کیارش متوقف شده ایم. الناز شروع به

 :صحبت کرد

- نین که من گزارشم رو چاپ کردم. حتی اگه نخوندهمی دو  

 .باشینش در موردش شنیدین

 به ادامه دادن تشویقش کردم. الناز لبخندی "اوهوم"با گفتن 

 زد

 :و گفت

 دوران طالیی رو پشت سر گذاشتیم. کیارش و فرنام گیر-

 افتادن
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داشت... اما وضع همینو کس دیگه ای هم این شغل رو ن  

 طوری

 . ...نمی مونه. کیارش که چیزی نمونده آزاد شه

 :کیارش یک تای ابرویش را باال انداخت و وسط حرفش پرید

 و این ناراحتت می کنه؟-

 :الناز دستش را در هوا تکان داد و گفت

مسئله بزرگتر از اینه! می دونین... دنیا هیچ وقت راه رفته -

 رو

تی یه راهی، یه رسمی ابداع می شه با برنمی گرده. وق

 دستگیر

 کردن دو نفر شرایط به گذشته برنمی گرده. یه مدت خبری

 نمی

 شه و بعد یه دفعه همه چیز بهم می ریزه. بحث این نیست که

 کیارش آزاد می شه... بحث اینه که فرنام هم چند تا سوژه ی

قوی و خوب داشته. ممکنه بتونه شرایط رو برای خودش 

تربه  

 کنه... امکانش زیاده که دیر یا زود آزاد بشه. می دونم یه

 شخص
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 سیاسی رو دنبال می کرد که حاال به عنوان وزیر داره رأی



 اعتماد

می گیره. یه سری اطالعات مهم و حیاتی داشته... االن 

 کیارش

ن هیچ وقتسر کار نیست. بعیده این طور که زیر نظرش دار  

بتونه کارش رو از سر بگیره. اگه توی همچین شرایطی 

 فرنام

 آزاد

شه پدر تک تک مون رو درمی یاره. هیچکس نیست که 

 بتونه

 .علیه اش کوچیکترین قدمی برداره

 من و کیارش فقط به همدیگر نگاه کردیم. خودمان هم این را

،می دانستیم... نمی توانستیم در موردش درست صحبتی کنیم  

 نقشه ای بکشیم... امید داشتیم با آزاد شدن کیارش بتوانیم

 فکری

 :به حالش کنیم. الناز ادامه داد

 بحث فقط فرنام نیست. آگاهی بخشیدن به مردم همیشه دو-

 رو
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 داره. یه عده به خودشون می یان و می فهمن دارن توی چه

یه عده به ذهنشون می رسه که اوه دنیایی زندگی می کنن و ! 

 چه ایده ی خوبی! چرا من یه همچین کاری نکنم؟



 :کیارش خنده ای تمسخرآمیز سر داد و گفت

 !گزارشت چشم همه رو باز کرد، مگه نه؟ بذار حدس بزنم-

 خورده

 !دالل های اطالعات دارن عین علف هرز سبز می شن

ثبت تکان داد والناز آهی کشید. سرش را به نشانه ی جواب م  

 :گفت

هیچکس به اندازه ای که باید قدرت نگرفته... هنوز -

 کارهاشون

 .خیلی پیش پا افتاده ست ولی وضع همین شکلی نمی مونه

 طولی نمی کشه که راه و چاه رو یاد می گیرن و بزرگ می

 !شن

 .باید یه فکری برای این وضعیت بکنیم

گفتکیارش دستش را روی دستگیره ی در گذاشت و  : 
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 چه فکری؟ من رو که می شناسن. حتی بعد از آزاد شدنم هم-

نمی تونم تشکیالت سابقم رو راه بندازم. اون زمانی که 

 اصرار

 داشتی دست من رو کنی، به عالم و آدمی بگی چه شغلی دارم

 !باید فکر اینجاش رو می کردی

 :الناز صدایش را باال برد

 . ...من نمی خواستم تو رو لو بدم! فقط می خواستم-



 :با خستگی دست هایم را باال آوردم و گفتم

چند ساله دارم این حرف ها رو می شنوم؟ این بحث -

 تکراری

 !مسخره رو تمومش کنین تو رو خدا

سکوت برقرار شد. فقط صدای امین از اتاق مجاور به گوش 

 می

طرف آن اتاق کوچک نگاه  رسید. الناز و کیارش اما از دو

 های

 تهدیدآمیز به سمت هم پرتاب می کردند. در نهایت الناز چشم

 :غره ای به کیارش رفت و گفت

 می دونم که کیارش چاره ای نداشت جز این که برای به دام-

انداختن فرنام از خودش بگذره. حاال اگه فرنام آزاد بشه که 

 همه
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 ی کاری که تا اینجا کرده پوچ می شه! یه نفر آدم مطمئن،

 مدیر،

شریف باید این شغل رو توی دستش بگیره. یه نفر با یه 

 گذشته

ی درست و حسابی و پاک! همه رو یه بار دیگه جمع و این 

 بار

قضیه رو درست و انسانی مدیریت کنه. انقدر قدرت بگیره 



 که

رو بخونه، باهاش مقابله کنه وقتی فرنام آزاد شد بتونه دستش . 

 یه نفر که تمام این دالل های خرده پا رو از راه برداره. دنبال

 سوژه های درست و به درد بخوری بره که تا االن مسکوت

 مونده

اما با رو شدنش زندگی آدم ها زیر و رو بشه. آره! کیارش 

 بعیده

بتونه همچین کاری رو از سر بگیره... اما می تونه کمک 

نهک ! 

 بیشتر از هر کس دیگه ای تجربه داره، هوشش رو داره و

 !ارتباطاش رو

 :الناز مستقیم نگاهش را به چشم هایم دوخت و گفت

 کیارش یه مهره سوخته ست! اما تو چی؟-
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 .قلبم در سینه فرو ریخت. با چشم های گرد شده نگاهش کردم

 :حیرت زده گفتم

- ی؟چ  

 و سرم به سرعت به سمت کیارش چرخید. لبخندی شیطنت

آمیز روی لبش نشسته بود. نگاه سیاهش یک بار دیگر 

 درخشان

و سرکش به نظر می رسید. الناز با حرارت بیشتری ادامه 



 :داد

 تو یه زمانی کار رو مدیریت کردی. هیچ ادعایی نداشتی اما-

 همه

نزدیک هستی... ی کارها رو درست انجام دادی. به کیارش 

 اون

قدری که تمام نرم افزارهایی که طراحی کرده رو برای این 

 کار

 در اختیارت بذاره، بهت مشورت بده، کمکت کنه! آدم هایی

 مثل

 امین، بهزاد و تمام تیم کامپیوتری و جاسوسی کیارش باهات

 کار

کردن و حاضرن یه بار دیگه با تو متحد شن! حسام و 

 همکاراش
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ازت خوششون می یاد، بهت وفادارن و حاضرن پشتت 

 .بایستن

 :دست هایم را باال آوردم و با قاطعیت گفتم

 نه-

 نمی دانم چرا دست هایم به لرزه درآمده بود. قلبم چنان محکم

 در سینه می زد که حس می کردم صدایش تمام اتاق را پر

 .کرده



خالفتم ادامه دادالناز اما بی توجه به م : 

تشکیالت کیارش یه ضعف بزرگ داشت... ضعف رسانه -

 ای و

 عاقبت هم همین طوری از هم پاشید، اما من این بار کمکت

 می

کنم. نفوذ و قدرت خوبی دارم... می تونم این بخش کار رو 

 به

 عهده بگیرم. با کمال میل کنار کسی می ایستم که بلده این

 کار

.. که این کار رو برای کینه هایرو درست مدیریت کنه.  

 شخصی
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خودش، برای تسویه حساب با رقیب هاش یا برای پول و 

 اعتبار

 نمی خواد. کسی که اونقدر وفاداره که پای مردی که زندانی

 شده

 و تحت نظره می ایسته، برای دوستی که دزدیده شده از تمام

داره مایه می ذاره و وقتی می فهمه نامزداطالعاتی که وجود   

 هم

 دانشگاهیش توی خطر افتاده و کس دیگه ای به دادش نمی

 رسه



 نصفه شب به جاده می زنه تا هر کاری از دستش برمی یاد

 انجام

 .بده

لبخند کیارش بیشتر از حرف های الناز وحشت زده ام می 

 .کرد

بود. میانگار هیچ از آن چیزی که می شنید بدش نیامده   

 دانستم

 سرش برای کار خالف و پنهانی درد می کند و الناز هیجان

انگیزترین حرف هایی را به زبان می آورد که در آن سال 

 شنیده

3009 

  رقصنده با تاریکی 

 :بود. انگشت اشاره ام را جلویش تکان دادم و گفتم

 !من این کارو نمی خوام-

ف باز کرد و لبخندزنان گفتالناز دست هایش را به دو طر : 

 یه دلیل دیگه برای اینکه تو بهترین آدم برای این کاری! یه-

 فرضیه ی قدیمی وجود داره که می گه آدم هایی که قدرت رو

 نمی خوان بهترین گزینه براش هستن. تو مثل فرنام قدرت

 طلب

نیستی. برای حفظش آدم ها رو به خطر نمی اندازی و برای 

 به

ش دیگران رو قربانی نمی کنی. به این فکر کندست اوردن  



 شراره

که هیچ گزینه ی دیگه ای وجود نداره که مثل تو بتونه این 

 کار

 رو انجام بده و اگه پا پس بکشی، اگه این کار رو نکنی همه

 مون

 به زودی باید توی دنیایی زندگی کنیم که فرنام یه بار دیگه

ه حاال از تک تک امپراطور اطالعاتش می شه... فرنامی ک

 مون
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 .کینه به دل گرفته

 نمی دانم چرا نفس نفس می زدم. انگار مسافتی طوالنی را

 دویده

 باشم... قلبم سنگین شده بود. یک پنجره ی لعنتی هم در آن

 اتاق نبود که بازش کنم و چند نفس عمیق بکشم. مستاصل

سرش را روی شانه کج کرد و گفت نگاهی به کیارش کردم. : 

 خانوم امانی! من همیشه می دونستم دیر یا زود وارد این کار-

 .می شی

 لبخندی کمرنگ روی لبم نشست. یادم می آمد که بهم درس

می داد... می گفت اگر بخواهم این کار را برای طوالنی 

 مدت

 انجام بدهم باید چطور عمل کنم... اعتراض می کردم که می



هم خودم را برای همیشه از این مسائل دور کنم و حاالخوا ... 

 الناز

 !من را وسط این کار هول داده بود

 دستی به پیشانی ام کشیدم. می دانستم حق با الناز است. یک
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 نفر باید آن دالل های خرده پایی که برای به دست آوردن این

بودند را کنار می زد... یک نفر باید  کار دست به کار شده

 برای

برگشتن فرنام آماده می شد. تا به آن روز با کمک امین و 

 بهزاد

پنهانی روی یک سری از پرونده های فرنام کار می کردیم، 

 اما

هیچ فکرش را نمی کردم که کار کیارش را تمام و کمال به 

 من

آینده ام میبدهند. دستم را دور گلویم حلقه کردم. آن چه از   

 دیدم آزادی کیارش بود... ازدواج کردن با او... راه انداختن

 .شرکتم

مگر برای یک زندگی تمام این ها کافی نبود؟ تصورش را 

 هم

 .نمی کردم که پنهانی تشکیالتی به آن عظمت را اداره کنم

 خودم



 .را به خطر بیندازم تا شرایط را کنترل کنم

 :الناز کیفش را برداشت و گفت

بهش فکر کن شراره! فکر کن که با این اختیارات چه -

 کارهایی

می تونی بکنی. اگه تو رئیس باشی خودت راه و رسم 

 تشکیالت
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 رو مشخص می کنی. مجبور نیستی اون طور که کیارش و

 فرنام

این کار رو اداره کردن انجامش بدی. تویی که تعریف می 

 کنی

ن کار چطور انجام شه... روی چه پرونده هایی. می تونی ای

 مثل

 ...فرنام به طمع اطالعات بیشتر یه روانی رو استخدام کنی

 می تونی مثل کیارش برای به دام انداختن آدم هایی که به

جسمت آسیب زدن و محرومت کردن اطالعات جمع کنی... 

 یا

می  می تونی دنبال شخص فاسدی بری که به عنوان وزیر

 خواد

 یه بخش از مملکت رو اداره کنه و دستشو رو کنی. می تونی

 اون



 بیماری که دوستت رو دزدید و بعد آب شد و رفت توی

 زمین رو پیدا کنی و اجازه ندی که دستش به یه دختر دیگه،

 به

 یه قربانی دیگه برسه. این تویی که تعیین می کنی این کار

 چطور
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 انجام شه و اگه من و کیارش به انتخاب های تو ایمان نداشتیم

 این طور مطمئن پشتت نمی ایستادیم. آدم های دیگه این طور

 به این کار نگاه نمی کنن شراره... بقیه برای پول و قدرت

 دنبالش

 می رن و تبدیل به آدم فاسد اما بانفوذی می شن که دیگه

مقابله کنههیچکس نمی تونه باهاشون  . 

دستش را روی شانه ام گذاشتم. نگاهی معنی دار بهم انداخت 

 و

 :تاکید کرد

 !پس بهش فکر کن-

 در را باز کرد و به اتاق کنفرانس برگشت تا من و کیارش را

 برای

 .چند دقیقه با هم تنها بگذارد. بی اختیار ناخنم را می جویدم

 :کیارش گفت

- کردی بدون که من پشتتتصمیم با خودته شراره. اگه قبول   
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 هستم. اگه قرار باشه این شغل رو خودم نداشته باشم هیچ

 گزینه

 ای بهتر از تو نمی تونم پیدا کنم... قطعا به هیچکس نه نرم

 افزاری

 می دم، نه مشورتی می دم و ممکنه چهار تا سنگ هم جلوی

نم. برای تو اما هر کاری ازپاشون بندازم ولی کمکی نمی ک  

 دستم

 .بربیاد می کنم

 لبخندی زدم و با

 خودم فکر کردم خودش می داند با این حرفش باعث شده قلبم

 :در سینه ذوب شود؟ آهسته گفتم

ولی من فقط یه چیز می خوام. می خوام برگردم خونه -

 ات... با

 . ...هم زندگی کنیم. یه زندگی معمولی

یز گفتبا لحنی شیطنت آم . : 

شراره... چند ساله که حرف از زندگی معمولی می زنی؟ -

 نمی
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 خوای قبول کنی که زندگی ما دیگه هیچ وقت عادی نمی شه؟

شاید هم هیچ وقت اون قدر که فکر می کردی معمولی 



 ...نبوده

فقط بی اطالع بودی... توی حاشیه ی امن روزهات رو 

 سپری

 می

 کردی. تا حاال باید فهمیده باشی که با من خبری از یه زندگی

 .معمولی نیست

 :و با بدجنسی خندید. گفت

 اما من تابع نظر توام! اگه یه زندگی آروم می خوای تمام-

 تالشم

رو می کنم که بهترینش رو برات بسازم. اگه دنبال دردسر 

 بری

نه و پا بههم که می دونی من سرم برای این کار درد می ک  

 پات

 می یام. می خوام بدونی هر انتخابی که بکنی پشتت هستم و

 !حمایتت می کنم. دوستت دارم دختر

 و از اتاق بیرون زد. در آن اتاق

3016 

  رقصنده با تاریکی 

کوچک و گرفته تنها ماندم. روی صندلی نشستم و صورتم را 

 با

ر دیگر با قاطعیتدست هایم پوشاندم. می توانستم یک با  

 بگویم



نه! به اتاقم برگردم و سرم را به پروژه هایم گرم کنم. در 

 عوض

 هزار و یک آدم نادرست از این فرصت استفاده می کردند،

 قدرت

 می گرفتند و دیگر کسی حریفشان نمی شد... فرنام برمی

 گشت،

میدان را خالی از رقیبی سرسخت می دید و زندگی همه را 

 زیر

کردو رو می  ... . 

 چرا خودم را گول می زدم؟ من دیگر آن دخترک هجده ساله

 ای

 نبودم که بدانم اتفاق ناگواری در جریان است و کنار بایستم،

پشت کوه کتاب هایم پناه بگیرم و سعی کنم تمام فکرم را 

 روی

 خودم، امتحان سنجش روز بعدم متمرکز کنم. سال ها بود که

 با
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آن دخترک بی تفاوت و خودمحور خداحافظی کرده بودم... 

 فکر

 می کردم تمامش برای این بود که رشد کنم، به آدمی که

 هستم



تبدیل شوم تا یک روز برای نجات الناز به دل جاده بزنم، 

 یک

 روز

 به خاطر کیارش با شوکر به مهاجمی مسلح شلیک کنم، به

 خاطر

ک گروه خالفکار رو به رو شوم... اما راحیل تک و تنها با ی

 حاال

فکری عجیب در ذهنم جان گرفته بود... شاید تمامش برای 

 این

 بود که روزی من آن کسی باشم که همه چیز را در دست می

 . ...گیرد

 دیگر نمی توانستم سر جایم بند شوم و نسبت به دنیایی که

نمی بیرون آن دیوارها از هم می پاشید بی تفاوت بمانم.  

 خواستم

 آن آدم بی تفاوتی باشم که از تغییرات، از اتفاقاتی که در راه

 بود
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می ترسد، یک گوشه کز می کند و هیچ کاری از دستش 

 برنمی

 آید و تن به جریان می سپارد. می خواستم آن کسی باشم که

اشم کهورق را برمی گرداند... می خواستم آن کسی ب  



 اطرافیانش

را متحد می کند، از یک ریسمان پوسیده راه چاره می سازد 

 و

 .به جنگ سیاهی می رود

 دیگر برای کمک کردن به ریحانه دست تنها نبودم... برای

 نجات

 دادن الناز نیاز نداشتم دیگران را متقاعدم کنم... حاال

 همکارهایی

از بود. من داشتم که منتظر یک اشاره ام بودند. حق با الن

 تعیین

 می کردم که این کار چطور اداره شود... می توانستم اجازه

 ندهم

 آدم های پست به مقام باال برسند... ادم روانی آزاد بگردند

 . ...و قربانی بگیرند
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 حتی بی اختیار اولین پرونده را در ذهنم باز کردم... کسی را

 می

که یک نفر باید آستین باال می زد، همه جا را بهم میشناختم   

 ریخت و پیدایش می کرد... می دانستم نقطه ضعفش بالیی

نیست که سر دخترها می آورد، که آن توانایی شوم و 

 استثنایی



اش است... آن قدر از فرنام آموخته بودم که بتوانم نقطه 

 ضعف

شکل اعتیادشها را شناسایی کنم و می دانستم می توانم با م  

 به

دامش بیندازم... در ذهن نامش را باالی فایلی که باز کرده 

 بودم

 . ...نوشتم... امیربهادر

 این بار من در تاریکی، در خفا به انتظار رازهایشان می

 ...نشستم

 نه برای در هم شکستن دخترهای مظلوم و آسیب پذیر، نه

 برای

ام انداختن تسویه حساب با قماربازان... بلکه برای به د

 هرکس

 که
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 فکر می کرد می تواند فریب بدهد، ظلم کند، آزادانه بتازد و

 .بیشتر تصاحب کند

دیگر هیچ رازی برای این آدم ها سر به مهر باقی نمی 

 ...ماند

 . ...حاال تمامش برای من می شد

 پایان
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