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هشدار نويسنده رمان :
 سال توصيه نميشود.16اين رمان به افراد زير 

 صفحه319   

دختري به اسم کتي براي فرار از زندگي ايرانش به دبي مياد اما نميدونه که چه سرنوشت:  درباره کتاب 
شومي در انتظارشه... همون شب .. .. .. اما !!!

---------------

» می باشد ) حکم دل ( اين کتاب نسخه کامل رمان «
---------------
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بر بزن

.. اما نه بي دل..يکبار ديگر حکم کن

بر زدم حکم کردم

حکم سياه... سياه مثل تو...

مثل من... مثل زندگي

 به سياهي باختن. سياه

 نوبت توست باختن زندگي

حکم : دل, بر بزن 

 سرخ مثل خون. , قرمز

گرم مثل گرماي عشق

 در گروي يک دل از تو.,..بيا اين دل از من

 نوبت توست,  بر بزن

 حاکم شهر عشق تويي...!. .. باختم

خشت اول . حکم : خشت 

بسازيم باهم دست به دست

يک کاشانه باهم , باهم دل به دل

 نوبت توست.  خشت دوم

زير سقفي از جنس نفرت

 به جاي عسل, زير دست مرگ

.طعم خون مي چشيم.. در شاهد نفرت

خشت سوم...!,  عاشق مي شويم 

نوبت من بود جز نزن

 عشق من و تو لزم,  خشت سوم

 حکم لزم بر بزن

دل گرفتن! دل سپردن

 عشق لزم . هر دولزم

 به حکم   دل . حکم : عشق

حکم   امروز ... عشق!

----------------
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چشمهاي بسته امو به سختي باز کردم... بخاطر حرکت کاميون کامل ناگهاني از خواب

پريدم...

هنوز توي اون کاميون لعنتي بودم واز سردرد و بدن درد به خودم ميپيچيدم. حتي توي خواب

هم تنم درد ميکرد.

با تکون هاي پيچ در پيچ ماشين و بوي گند و متعفن بنزين تهوعم بيشتر ميشد.پهلوم درد

ميکرد. هنوز هم معني زخمي که داشتمو نميفهميدم. بيهوش شدم ووقتي بهوش اومدم يه زخم

عميق روي پهلوي چپم بود که تعدادي بخيه خورده بود. شادي ميگفت بخاطر تصادف بود که

تو ايران با ماشين هاتف به يه گارد ريل خورده بوديم و يه قسمت از گارد ريل به پهلوي من

فرو رفته بود هرچند اين اتفاق تو ايران افتاد و بعد ش هم وارد اين لنج تهوع اور شديم . به هر

حال دردش قابل تحمل بود.حالت تهوع داشتم و بوي بنزينو نميتونستم تحمل کنم...

خودمو جا به جا کردم... صداي بغض الود شادي رو شنيدم که گفت: کتي اخرش چي ميشه؟
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از وقتي که از لنج پياده شده بوديم ايه ي يأس ميخوند.

-چي ميخواستي بشه؟

شادي: پشيمونم...

نميتونستم بگم منم همينطور... يعني نميخواستم بگم اره منم عين سگ پشيمونم...

سرمو به ديواره ي کاميون تکيه دادم و تو تاريکي به چشمهاي نسبتا خيس بقيه خيره شدم.

نفسمو سنگين بيرون دادم و حس کردم که بايد به چيزهاي خوب فکر کنم.

با ايست ماشين ولوله اي بين هممون راه افتاد.

در عقب باز شد.

با ديدن صورت هاتف که لبخند کريهي رو لبش بود تهوعم دو چندان شد. شادي بازومو تکون

داد وگفت: بريم پايين ...

اهي کشيدم و همراه شادي وبقيه پياد ه شدم.

مانتوم سياه شده بود.شلوارم گل الود بود... جمعا پنج نفر بوديم... شادي دستمو گرفته بود.

جفتمون يخ کرده بوديم.

هاتف رو به من لبخندي زد وگفت: بدون ارايش خوشگلتري...

محل سگم بهش نذاشتم وپشت سر احمد که عباي سفيدي پوشيده بود راه افتادم. وارد يه

رستوران شيک شديم. البته از در پشتي...

صداي موزيک رو هوا بود.

اکثرا داشتند ميلوليدن... يه قسمتش هم ميز انواع بازي بود.

درست مثل سرزمين عجايب که يه شهربازي سر پوشيده باشه ... با ديدن ادم هايي که حس

زندگي تو وجودشون بود ترسمو براي لحظاتي فراموش کردم...

شادي هم درست مثل من گفت: کتي اينجا چه با حاله...

و با هيجان گفت: هاتف اينجا کار ميکنيم؟

هاتف با بي حوصلگي گفت:اره عزيزم .. همين جا کار ميکنيد...

احمد عرض اندامي کرد وگفت: من که گفتم شما رو جاي بد نميارم...

دستي از عقب محکم هولم داد ...

هاتف گفت: بجنبين دير شده .. واسه ديد زدن وقت زياده...

و هممون به سمت پله ها راه افتاديم.
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بهش چشم غره رفتم و راه پله ها رو به سمت پايين پيش گرفتيم... شايد حدود سي پله پايين

رفتيم و به يه در سياه و بزرگ رسيديم.

هاتف به صورت رمزي چند ضربه به در زد و درو زن جووني باز کرد.

عربي باهاش حرف زد و زن درو کامل باز کرد و همه با هم وارد شديم.

اين زير زمين هم براي خودش يه دنيايي بود انگار... يه سالن وسيع که چندين دست مبل چيده

شده بود.

چند مرد عرب و چند زن که با لباس هايي انچناني دورشون ميچرخيدند... چندين و چند اتاق

در اون اطراف وجود داشت.

با ديدن راه پله اي که انتهاي سالن قرار داشت قلبم به تپش افتاد.

با ديدن چند عرب که روي مبل ها نشسته بودند و با چشمهاي از حدقه بيرون زده به ماها نگاه

ميکردند دلم هري ريخت.

شادي جيغ خفيفي کشيد و رو به هاتف گفت: اينجا کجاست؟

هاتف: همون جايي که بايد کار کنيد...

صداي پروانه در اومد و گفت: منظورت چيه... مگه نگفتي ما قراره تو رستوران کار کنيم؟

هاتف که اصل ثبات رفتاري نداشت به جاي جواب موهاي دم اسبي شو به چنگ کشيد و پرتش

کرد جلو و گفت: اينقدر زر نزن ...

مثل بيد ميلرزيدم.

هاتف صدا زد: پوپک.... خاله پوپک...

زن ميان سالي جلو اومد و با عشوه گفت: جون خاله؟

هاتف: يه صفايي به اين گلي من بده باهات حساب ميکنم...

پوپک با عشوه گفت: جووون... چشم عزيز دلم...

ورو به هممون گفت: با من بيايد...

اولين کسي که همراه شد من بودم. نميدونستم حدسي که ميزنم درست هست يا نه... فقط ارزو

ميکردم غلط باشه.

از جلوي نگاه ولع اميز اون عربها گذشتيم و وارد اتاق شديم.

با ديدن يه سرويس تخت دو نفره و يه کمد پر از لباس خواب که درش باز بود... اب دهنمو هم

نميتونستم قورت بدم.
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سرم به دوران افتاده بود.

شادي بازومو تو چنگ گرفت و با ترس فقط دهنشو باز وبسته ميکرد.

بعد از سه روز در به دري بي خواب و خوراک به عشق امريکا ... سر از دبي دراورده بوديم.

براي چه کاري؟

نفسم بال نميومد... اشک تو چشمام جمع شده بود.

پوپک يه درو نشون داد وگفت: اول بريد دوش بگيريد ... بعد که هم لباساتونو عوض کنيد...

بايد همتون معاينه بشيد. التماس و گريه زاري هم نداريم... همتون اولش نجابت واستون مهمه

بعدش راه ميفتيد... پاشيد تند باشيد... زود!

بدون هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت و درو به رومون بست.

به سمت پنجره رفتم ... با ديدن فلز هاي سيخي که پشت پنجره بودند اه از نهادم بلند شد.

داخل حموم ده تا دوش بود. انگارفکر همه چيز براي ساختش شده بود... جمعمون اويزوون و

داغون هر کدوم به يه گوشه پناه برده بوديم ومچاله شديم.

پروانه با ديدن لباس ها گفت: چقدر قشنگن....

ماتم برد . توي اون لحظه داشت به چي فکر ميکرد؟ سرمو ميون دستهام گرفتم و سعي کردم

فکر کنم الن بايد چيکار کنم؟

من کتي... وسط يه کشور غريب... که معلوم نيست چقدر از ايران فاصله داره .... با اعتماد به

يه عوضي اومده بودم يه زندگي جديدو شروع کنم... حال تو يه اتاقم که معلوم نيست پشت

درش چه اتفاقي قراره بيفته...

با صداي بلند زار زدن شادي به خودم اومدم.

پروانه هم با گريه داشت لباس ها رو زير و رو ميکرد. بيتا و سحر هم کز کرده بودند.

وقتي سوار لنج شديم تا قاچاقي به روياهامون برسيم به تنها چيزي که فکر نمي کرديم اين بود

که ...

پيشنهاد کار تو يه رستوران... يا کافي شاپ... بي خرج و مخارج... بي پاسپورت و گذرنامه....

بدون ويزا و هر کوفت ديگه وسوسه کننده بود.

حال ميفهمم چرا هاتف ازمون پول خارج شدن از مرز هم نگرفت... حال ميفهمم که فقط واسه

ي معامله اينجاييم....

دستمو روي پهلوم فشار دادم و روي تخت نشستم.
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از نرمي فرو رفتم... يه لحظه حس تهوع بهم دست داد و راست ايستادم...

صداي بلند پوپک از اونطرف در، دراومد که گفت: زود بجنبين هرزه ها...

دلم ميخواست جيغ بکشم... پروانه وارد حموم شد.

مات شدم... صداش کردم... بدون هيچ حرفي گفت: ديگه کار از کار گذشته... مگه تو ايران چه

کار ميکردم که حال نگران اين باشم که چهار تا عرب دورم باشن.. نون همونه کاهدونم

همونه... اب که از سر گذشت چه يه وجب چه صد وجب......

و لباس هاشو دراورد و رفت زير دوش... به دقيقه نکشيد که بيتا وسحر هم رفتند.

من و شادي مات و مبهوت بهم زل زده بوديم...

تنم ميخاريد... سه روز تو يه لنج پر از جلبک و خزه گرفته و نمور... اما حاضر نبودم برم

دوش بگيرم...

هنوز ايستاده بودم وسعي داشتم حجم افکارمو منظم کنم تا ببينم چه خاکي بايد به سرم بريزم...

تو اتاق راه ميرفتم واطرافمو زير نظر گرفته بودم براي پيدا کردن يه راه فرار... دريچه ي

کولر... دستشويي و حمومي که هيچ پنجره اي نداشت.

تنها پنجره ي اتاق هم که پر از حفاظ بود.

صداي هق هق دخترا تو حموم ميومد.

دوباره به اطرافم نگاه کردم.

با ديدن کمد با اميدواري به سمتش رفتم اما جز مشروب و انواع ابسولوت چيز ديگه اي

دستگيرم نشد.

با حالت نزاري که داشتم موهامو محکم کشيدم.... دوباره لبه ي تخت نشستم.

روسريمو اروم ازسرم دراوردم. پروانه و بيتا که از همون لحظه ي اول تو کاميون نشستن

دراوردن... دستمو به دگمه هاي مانتوم بردم. تک تک بازشون ميکردم و قطره هاي اشکم رو

پاک ميکردم.

شادي با حرص گفت: تو نه کتي... تو رو خدا تو نه...

دست بردم و کليپسم و باز کردم...

شادي دستهامو گرفت.

جلوم زانو زد و گفت: کتي ... ما ميتونيم در ريم... نه؟ کتي تو رو خدا کوتاه نيا... تو کوتاه

بياي يعني همه چي تموم...
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با هق هق و زار زار سرشو رو زانوهام گذاشت. موهاي بلوندمو رها کردم... دگمه هاي

مانتومو تا اخر باز کردم.... اروم از تنم درش اوردم... مثل يه بچه که از مادر دورش

ميکنن ... با بغض نگاهش ميکردم... بايد دوش ميگرفتم...

شادي هر لحظه هق هقش شديد تر ميشد.

داشتم از بغض خفه ميشدم..... با صداي جيغي که از توي حموم اومد راست ايستادم. شادي از

جا پريد....

صداي جيغ و گريه و زاري هر لحظه بلند تر ميشد.

در حموم باز شد.

بيتا حوله اي پوشيده بود که سر تا پاش خون خالي بود و با گريه گفت: کتي.. ...

پروانـــــــــــــه...

بيتا رو کنار زدم و وارد حموم شدم. زمين سربود.

روي خونابه ها ليز خوردم. چونه ام به کف زمين سراميکي خورد دندونام لب هامو بريدن...

سوزش بدي روي زبون ولبم افتاد طعم خونو حس ميکردم... پهلوم بيشتر درد گرفت... نگام به

پروانه بود.

همه جارو بخار گرفته بود.سحر يه گوشه برهنه ايستاده بود و من به پروانه نگاه کردم که

عريان درحالي که از گردنش خون بيرون ميزد کنج حموم ولو شده بود.

با ديدن تيغ کوپ کردم.

شادي و بيتا جيغ ميکشيدند و سحر خشکش زده بود.

پروانه به خر خر افتاده بود اما به زور گفت: کتي...

رو کف حموم با لباس هاي خيس وخوني کشون کشون سينه خيز به سمتش رفتم...

-جان؟ پري... چه بليي سر خودت اوردي پري؟

پروانه بريد ه بريده گفت: نذار ... من... و... اينطور ... ي... ک... تي.... منو اينط ...وري ...

نذار... کتي.... نبينن... منو... حتا جناز...مو... کتي....

-هيشش... حرف نزن پري...

پروانه با خر خر گفت: کتي... منو ... دست... او، اونا ... نده... کـــ...تي...

و چشماي ابيش باز به صورتم خيره و ثابت موند. ديگه نفس نميکشيد... دستمو روي صورتش

کشيدم و چشماشو بستم.
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جيغ شادي بلند شد.

با داد وفرياد و زاري ميگفت: پــــــــري... پروانه... نه... تو روخـــــــدا نه.... پروانـــه....

الهي فدات بشم.... پروانــــه تو خوب ميشي.... پروانه... کتي بگو نمرده.... کتي تو رو قران

بگو نمرده... کتــــــــي....

منو کنار زد و روي پروانه ولو شد . محکم بغلش کرد و بلند بلند گريه ميکرد.

يه حوله پرت کردم به سحر و با داد گفتم: شماها حواستون کجا بود؟

محلم نذاشت هنوز داشت به جنازه ي غرق خون پروانه نگاه ميکرد.

نفسم بالنميومد.

جلوي سحر ايستادم...

-سحـر.... سحــر.... باتواام.... سحـر منو نگاه کن...

اونقدر شوکه شده بود و شوکه بودم که نفهميدم چطور يه سيلي محکم به صورتش زدم واون

جيغي کشيد و افتاد تو بغلم و زار زد.

بيتا جلوي در حموم نشسته بود و گريه ميکرد.سحرو پرت کردم و اونطرف...

از حموم بيرون اومدم. به سمت کمد رفتم... بطري هاي ابسولوت و هرچي جين و شامپاين و

مشروب بود و برداشتم ...

همه رو به حموم بردم. روسريمو روي صورت پروانه کشيدم...

دست سحرو شادي و گرفتم و کشون کشون اوردمشون بيرون... همه ي محتويات بطري هارو

کف حموم خالي کردم...

فندکمو برداشتم... سيگار کنتمو روشن کردم.

جلوي در حموم ايستاده بودم وبه پروانه که زير روسري و در اغوش خون مدفون بود نگاه

ميکردم.

به دود سيگارم... به هيکل بي نقص پروانه... به جايي که ايستادم... به افکاري که داشتم... به

روياهام.... به زندگيم...

سيگارم زود تموم شد.مثل لذت روياهام که زود تموم شد...

ته سيگارمو تو حموم انداختم و همه چيز شعله ور شد. کمي عقب رفتم... هرم گرما به صورتم

ميخورد.... با صداي خرد شدن شيشه ها و تق وتوق و ترق و ترق... سحر تو بغلم پريد وگفت:

چيکار کردي کتي؟

9



goldjar.blogfa.com

سحرو از خودم جدا کردم و رفتم مانتومو برداشتم... روي لباس هاي خوني و خيسم تنم کردم

ولبه ي تخت نشستم.

شادي به بازوم چنگ انداخته بود و مثل بيد مي لرزيد . از ترس و وحشت زار مي زد. سحر

مات و مبهوت به شعله هاي آتيش که کم کم در حمومو فرا ميگرفت زل زده بود. کم کم صداي

هق هقش بلند شد. طولي نکشيد که بوي تهوع آور گوشت سوخته تو فضا پيچيد. بيتا خودشو

گوشه ي اتاق انداخت. نتونست جلوي خودشو بگيره. سريع پشتشو به ما کرد و دوباره

محتويات معده اشو برگردوند. سحر چنگي به در حموم زد و اونو بست. همه توي شک بودند.

مي لرزيدند و اشک مي ريختند.

سحر دير به صرافت بستن در حموم افتاده بود. دود اتاقو پر کرده بود. دستمو جلوي دهنم

گرفتم و با صداي بلندي سرفه کردم. دلم پيچ مي خورد. شادي رو که به من آويزون شده بود

کنار زدم و خودمو به پنجره رسوندم. نفسي عميق کشيدم. دود بدتر وارد ريه هام شد. با صداي

بلندي سرفه کردم. سحر هم حالش بهم خورده بود. در همين موقع در با صداي وحشتناکي باز

شد. صداي پوپک و شنيدم که جيغ زد:

اينجا چه خبر شده؟

بلفاصله به سرفه کردن افتاد. فريادي زد و فهميدم که نگهبان ها رو خبر کرده . چنگي به

بازوي شادي انداخت و اونو کشون کشون از اتاق بيرون کشيد. يکي از نگهبان ها که مردي

چهارشونه با پوستي تيره بود به سمت سحر رفت. نگهبان ديگه که قدش تقريبا به سقف مي

رسيد با لگد در حمومو باز کرد. پوپک با ديدن شعله هاي آتيش جيغي کشيد و داد زد:

چه غلطي کرديد؟

ديگه اثري از اون ناز و عشوه تو صداش نبود. نگاهش روي صورت هاي رنگ پريده ي

شادي ، سحر و بيتا لغزيد. مشخص بود که اون سه نفر عرضه ي اين کارو نداشتند. چرخيد و

نگاهي به من کرد. بعد مثل گرگ زخم خورده به طرفم حمله کرد. چنگي به موهاي بورم زد و

در گوشم جيغ زد:

چه غلطي کردي؟ چي کار کردي؟ اون يکي کوش؟

خودمو کنار کشيدم. با دست به عقب هلش دادم و جيغ زدم:

دستتو بکش... ولم کن.

پوپک که از خشم کبود شده بود داد زد:
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بهت حالي مي کنم دختره ي هرزه.

نگهبان بيتا رو ول کرد و به سمت من اومد. با يک حرکت کمرمو گرفت و از زمين بلندم کرد.

جيغ کوتاهي کشيدم و به صورتش چنگ انداختم... فايده اي نداشت.

منو از اتاق بيرون برد و توي سالن به زمين انداخت. زانوم درد گرفت. درد زخم روي کمرم

يه آن امونمو بريد. فشاري به دست هام آوردم و نيم خيز شدم. چشمم به دو نگهبان ديگه افتاد

که با کپسول آتش نشاني به سمت حموم مي دويدند. پوپک زل زده بود به اتاقي که تو دود غرق

شده بود. دستمو به زخمم گرفتم و آب دهنمو قورت دادم... گلوم خشک خشک بود. چرخيدم.

چند نفر از مردهاي عرب بلند شده بودند و با نگراني به اتاق نگاه مي کردند. دخترها دور و

برشون مي چرخيدند و سعي مي کردند حواسشونو پرت کنند.

نگهبان دستشو دراز کرد تا منو از جام بلند کنه. دستش به زخم کمرم خورد. نفسم تو سينه

حبس شد. ناله اي کردم و دستشو محکم کنار زدم. فکر کرد که مي خوام سرکشي کنم. بازومو

با خشونت گرفت و بلندم کرد. به سمت يه اتاق ديگه هلم داد.... زيرلب ناسزايي بهش دادم...

چنگي به موهام زد. موهامواز مشتش بيرون کشيدم و هلش دادم عقب... توي زندگي ياد گرفته

بودم اگه يکي بخورم بايد دو تا بزنم. سنگيني نگاه مردهاي عربو روي خودم احساس مي

کردم. يکي از مردها از جاش بلند شد. گامي به سمتمون برداشت. من و نگهبان دست از

کشمکش برداشتيم... انگار منتظر همين فرصت بوديم...

چشم هاي قهوه اي مرد عرب به سمت شادي کشيده شد که به زور خودشو از روي زمين بلند

کرده بود و به پهناي صورتش اشک مي ريخت... نگاهي به سحر کرد که به يه نقطه زل زده

بود و گيج و منگ بود... بيتا رو که مثل بيد مي لرزيد از نظر گذروند... با ديدن حال خراب

اونا چيني به بينيش انداخت. به سمت من چرخيد. لبخند کمرنگي زد و گامي ديگه به سمتم

برداشت.

صداي نفس هاي خودمو مي شنيدم که هر لحظه بلندتر مي شد. نگهبان که از عکس العمل من

مي ترسيد بازومو سفت چسبيده بود... نگاه مرد اون قدر بي پروا بود که حس مي کردم لخت

مادرزاد جلوش ايستادم... با هر گامي که به سمتم برمي داشت لبخند کمرنگش پررنگ تر مي

شد... انگشت اشاره اش رو به صورتم کشيد. صورتم روکنار کشيدم. نگاه غضبناکم رو به

صورتش دوختم... از سرکشي هام خوشش اومده بود. دستشو جلو اورد تا صورتمولمس کنه.

دستشو پس زدم... خنديد…
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پوپک که احساس خطر کرده بود بين ما دو نفر قرار گرفت. با سر اشاره اي به نگهبان کرد.

نگهبان منو کشون کشون به سمت اتاقي ديگه برد. لحظه ي آخر چرخيدم و به صورت مرد

عرب نگاه کردم. با خنده رفتنمو تماشا مي کرد... .

اتاق بعدي هم مشابه اتاق اول بود. نگهبان از اتاق خارج شد. شادي پشت سر من وارد اتاق شد.

هق هق کنان دست دور گردنم انداخت. سحر به ديوار تکيه داد... بيتا کنار در حمام روي زمين

نشست و شروع به جويدن ناخن هاش کرد.

پوپک با گام هايي بلند خودشو به من رسوند. با دست چونه امو گرفت و با نفرت به چشمهام

زل زد و گفت:

يه بار ديگه جفتک بندازي خودم گيساتو از ته مي چينم... بفهم کي هستي و کجايي.

سرمو به عقب هل داد و از اتاق خارج شد. شادي رو پس زدم. خشم و غضبم اروم اروم از

بين مي رفت. به ديوار تکيه دادم... سر خوردم و روي زمين نشستم. آرنج هامو روي زانوهام

گذاشتم. سرمو پايين انداختم... باورم نمي شد از اين جا سر در اورده باشم... چشم هامو بستم.

رقص شعله هاي آتيش پيش چشمام مجسم شد... بغض به گلوم چنگ انداخت. دست هامو مشت

کردم و بغضمو فرو دادم... نگاه خريدارانه ي مرد عربو به خاطر اوردم... انگار جنسي که

براي خريدنش اومده بودو پيدا کرده، دستمو چنان مشت کردم که ناخن هام تو پوستم فرو

رفت... نبايد گريه مي کردم...

با کف دست پيشونيمو لمس کردم. بايد چي کار مي کردم؟ هرچه قدر فکر مي کردم به نتيجه

نمي رسيدم. سرمو چرخوندم و به شادي نگاه کردم. کنار من روي زمين نشسته بود... به

صورتم زل زده بود.

با حس اينکه ميتونم به حرفهاش گوش بدم با صداي خش داري گفت:

حال بايد چي کار کنيم؟ کتي تو رو خدا يه چيزي بگو. تو رو خدا يه راهي پيدا کن.

صداش مي لرزيد. چشم از صورت رنگ پريده اش برداشتم. انگار توي سر خودش مغز

نبود... حتما من بايد يه کاري مي کردم. از جام بلند شدم.

صداي موزيک ليت از بيرون مي اومد. باز نگاه نافذ اون مردک عرب رو به ياد اوردم... يه

بار ديگه رد انگشت شو روي صورتم حس کردم. با کف دست محکم صورتمو پاک کردم.

خودمو بدون فکر توي حموم انداختم. فکر کردن به اين موضوع که اين تازه شروع ماجرا بود

ديوونه م مي کرد. لباس هام که خوني، خيس و دودي شده بودند و از تنم کندم و گوشه اي
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انداختم. بيتا هم اومد... حوله ي روبدوشامبري خوني شو گوشه اي انداخت... پشتمو به بيتا که

زير دوش ايستاده بود و هق هق گريه ش بلند شده بود، کردم. آب گرمو باز کردم و با دست

صورتمو پوشاندم...

بايد چي کار مي کردم؟ هيچ راه فراري نداشتم. نمي تونستم از سد اون همه نگهبان قدبلند و

چهارشونه عبور کنم.... چشمم به تيغ افتاد که کنار لوسيون خوشبو کننده ي بدن قرار داشت...

انگار پروانه زودتر از همه ي ما فهميده بود که راه بيرون رفتن کدومه.

آب به زخمم خورد. سوزش زخمم بيشتر شد. يه طرف بدنمو از زير دوش بيرون کشيدم...

چاره اي نداشتم... هيچ راه فراري نداشتم... شايد کسي که منو مي خريد دلش به رحم مي اومد

و آزادم مي کرد... نگاه هرزه ي مردو به ياد اوردم... امکان نداشت! شايد معجزه اي رخ مي

داد و پليس به دادم مي رسيد... يه بار ديگر ياد اون تشکيلت زيرزميني افتادم... نه! بعيد به

نظر مي رسيد. توي ذهنم به هرچيزي چنگ مي زدم... ولي آخر سر به يه نقطه مي رسيدم...

به لباس هايي که بيرون از اتاق انتظارمو مي کشيدند ... به سنگيني اون نگاه ها! 

ياد روياهام افتادم... سفر به آمريکا... کار کردن تو رستوران... چطور به اينجا رسيده بودم؟

آهي کشيدم... همه چيز تموم شده بود. حموم کردنو تموم کردم و حوله اي دور خودم پيچيدم.

من جرات نداشتم... ولي اميد داشتم. پامو که از حموم بيرون گذاشتم چشمم به شادي افتاد.

همون جا نشسته بود. رنگ به صورت نداشت. اخم کردم و آهسته بهش گفتم:

پاشو خودتو جمع کن.

شادي گفت:

نگو که بايد خودمونو به خاطر اونا حاضر کنيم... نگو که اومدن ما رو بخرن.

به التماس افتاده بود. پوزخندي زدم و گفتم:

پس مي خواي دروغ بشنوي.

شادي سرشو با دستاش گرفت. سعي کردم واقع بين باشم... آهسته گفتم:

فقط بايد اميدوار باشيم که شانس بياريم... هيچ راهي نيست شادي... بلند شو.

شادي به هق هق افتاد و گفت:

تو آخرين نفري بودي که فکر مي کردم تسليم مي شه.

صدام رو کمي بال بردم و گفتم:

فکر مي کني اگه تسليم نشيم چي کارمون مي کنند؟ دلشون مي سوزه و برمون مي گردونن؟
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شادي دست هامو گرفت و گفت:

به خاطر يه برخورد تند خودتو تسليم نکن... خواهش مي کنم.

دستمو از دستش بيرون کشيدم... نمي دونم ضعف هاش حالمو بدتر مي کرد يا حرف هاش.

محکم گفتم:

من تسليم نشدم... فقط از اينجا راهي پيدا نمي کنم... .

فقط و فقط يه راه به نظرم مي رسيد... لحظه اي با شک و ترديد چرخيدم و به حموم نگاه

کردم... فکرم به سمت تيغ پر کشيد... فکر کردم براي آدم هايي مثل من که شجاعت ندارند

تسليم شدن تنها راه حله. نمي تونستم اين کارو با خودم بکنم... هنوز اميد داشتم... هنوز فکر

مي کردم راه حلي پيدا مي شه.

روي تخت نشستم... دستي به اون لباس هاي رويايي کشيدم... دوست داشتم همه ي لباس ها رو

پاره کنم... ولي مي دونستم بايد از اون زيرزمين کذايي بيرون برم. به خودم دلداري دادم:

شايد از جاي ديگه اي تونستي فرار کني... حتما يه راهي پيدا مي شه!

پيرهن کوتاه و حرير مشکي رو از بين لباس ها بيرون کشيدم... روزهايي رو به ياد اوردم که

آرزو داشتم لباسي مثل اونو بپوشم... تو بدترين شرايط زندگيم به اين آرزو رسيده بودم...

زماني که دلم براي مانتو و روسريم بدجور تنگ شده بود.

سحر و بيتا توي حموم بودند... لحظاتي بعد بيتا کنارم ايستاد با اشک و آه لباس ها رو به هم مي

ريخت... شادي دم در حموم ايستاده بود. با نااميدي نگاهم کرد... يک لحظه فکر کردم از من

شجاع تره... از من قوي تره ... اما سرشو پايين انداخت... ديدم که چونه اش لرزيد. در حمامو

پشت سرش بست. حوله رودر اوردم و لباسو پوشيدم. دستي به لباس کشيدم تا مرتبش کنم... به

دست هام نگاه کردم... مي لرزيد.

سفيدي پوستم با پوشيدن اون لباس مشکي بيشتر به چشم مي اومد... مردد موندم... بايد اونو در

مي اوردم يا نه؟ اگه اين طوري يکي از اون عرب هاي عشق دختر بور و سفيد ايراني به تورم

مي خورد بايد چي کار مي کردم؟ و ياد موهام افتادم... عربها عاشق دخترهاي شرقي هستن...

هرچند چشمهاي مشکي وحشيم.... لعنتي! بعد از دو روز خوش گذروني ولم مي کرد؟... بيشتر

حريص نمي شد؟... شايد بعدش منو به يه جاي ديگه ميفرستاد... نمي تونستم هيچ چيزي رو

پيش بيني کنم... در اون لحظه فقط دوست داشتم هاتفو پيدا کنم... پيش خودم فکر مي کردم اگه
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اونو ببينم با دست هاي خودم خفه ش مي کنم... مي خواستم به درک بفرستمش... و بعد دنيا

برام تموم مي شد... .

هنوز تصميم نگرفته بودم که لباسو عوض کنم يا نه... مي دونستم اگه اون مردها منو نپسندند

منو جاهاي سطح پايين تري مي فرستن... مي دونستم يه دختر شرقي ... اونم از نوع ايراني...

قيمت باليي تو دوبي داره... شنيده بودم که دخترهاي کشورهاي همسايه ي ايران خودشونو به

اسم دخترهاي ايراني مي فروشند تا پول بيشتري بگيرند... آهسته روي تخت نشستم... به هر

حال منو يه طوري مي فروختند... امکان نداشت ولم کنند.

در باز شد و پوپک با يه نگهبان وارد اتاق شد... عجب زهر چشمي ازش گرفته بودم. با ديدن

من اخم هاش باز شد و چشم هاش برق زد. با احتياط جلو اومد... طوري بهم نزديک مي شد

انگار هر لحظه ممکن بود بپرم و بهش حمله کنم. لبخندي روي لب هاي شکلتي و نازکش

نشست.

با همون لبخند گفت :

عجب عروسکي... .

معلوم بود بوي پول به مشامش خورده. جلوتر اومد. آهسته دستشو به سمت موهام دراز کرد. با

حالتي تهديدآميز نگاهش کردم... دستشو پس کشيد. سرشو نزديک گوشم اورد و گفت:

دخترهايي مثل تو که الم شنگه راه مي اندازن هم طرفداري خاص خودشونو دارن... امثال اون

آدم ها دو روزه پوستتو مي کنن... جوري رامت مي کنند که ديگه خودتم خودتو نشناسي... بعد

که مثل يه بره ي بدبخت و بي زبون شدي مي اندازنت براي زيردستي هاي نديد بديدشون...

اين که دردسر درست نکني اول از همه به نفع خودته.

قلبم تو سينه فرو ريخت... اصل به روي خودم نيوردم... پوزخندي تصنعي زدم... زل زدم

توي چشم هاي پوپک و گفتم:

تو براي خود بدبختت دل بسوزون!

پوپک چشم هاشو تنگ کرد. برق کينه رو توي چشمهاش مي ديدم. دوباره توي جلد همون زن

پر ناز و عشوه رفت. رو به نگهبان ها چيزي گفت که نفهميدم. رو به من کرد و گفت:

بايد بري براي معاينه.

معاينه ي چي؟... نگهبان بازومو گرفت و منو دنبال خودش کشيد. پوپک در حمومو باز کرد.

داد و بيداد سر وقت تلف کردن هاي شادي و سحر راه انداخت... نگهبان منو وارد يه اتاق ديگه
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کرد. تنها چيزي که از اون زير زمين قصرمانند فهميده بودم همين دالن هاي پر پيچ و خمش

بود که اگه به خودم بود گم ميشدم... همه چيز در نظر اول کوچيک به نظر مي رسيد اما

راهروهاي طويل و اتاق هاي بزرگ ...!. به زور منو روي تختي نشوند... نگاهي به تخت

کردم. شبيه تخت هاي بيمارستان بود... تخت بيمارستان نه... از اون تخت هايي بود که توي

مطب دکترهاي زنان و زايمان مي گذاشتند... چي؟... تا حال فکر مي کردم مي خواد معاينه ام

کنه که ببينه ايدز و هپاتيت نداشته باشم.

سريع از تخت پايين پريدم. نگهبان منو بلند کرد و روي تخت کوبيد. خواستم بلند شم که نذاشت.

شونه هامو با دو دست به تخت فشار داد و با صداي بلند چيزي به عربي گفت که نفهميدم. داد

زدم:

ولم کن زبون نفهم!

پوپک وارد اتاق شد. يک زن با روپوش سفيد هم همراهش بود. بازوي زنو گرفت و گفت:

کار اين دختره ي وحشي رو سريع راه بنداز... آخرش برامون شر مي شه اين دختر!

در حالي که سعي مي کردم نگهبانو کنار بزنم داد زدم:

مي دوني از چي بيشتر از اون عربايي که بيرون منتظرم اند بدم مي ياد؟ از شما ايراني هايي

که به خاطر دو قرون...

نگهبان دهنمو با دست گرفت. با دست ديگه اش منو روي تخت نگه داشته بود... از پسش

برنمي اومدم... ديگه نمي دونستم تا کجا توان مقاومت کردن دارم... نمي تونستم تسليم شم...

نمي خواستم باور کنم که همه چيزمو باخته م...

سر خوردن پيراهنو روي تنم حس ميکردم ... تمام توانمو توي پاهام ريخته بودم و اجازه

نميدادم کسي بهم دست بزنه... من نميخواستم...

صداي اون زنه سفيد پوشوميشنيدم که مدام سرم داد ميکشيد وفحش ميداد.

اما من نميخواستم به حرفش گوش بدم...

اون مرد نگهبان دستشو روي پهلوم فشار داد. جيغ کشيدم... از شدت درد تمام تنم مور مور

شد... پوپک صدا زد: ستاره...

وکسي اومد و من هنوز از درد به خودم مي پيچيدم... کسي زانوي پاي چپمو گرفت و ...

صداي زن کمي بعد بلند شد که گفت: تموم شد... دختره ي پتياره چه خبرته؟
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و رو به نگهبان با اشاره گفت: ولش کن...

با لبخند کجي رو به پوپک گفت: هاتف اين دفعه ترکونده ... اگر اون سه تا هم عين اين آک

باشن که نونت تو روغنه!

فرصت فکر کردن به حرفشو نداشتم...

ستاره به سمتم اومد و در حالي که کشي به بازوم مي بست، مشغول رگ گرفتن شد و گفت:

هرچي چموش تر باشي قيمتت مي ره بالتر... و اروم زير گوشم گفت: اينجا به هيچکس

اعتماد نکن...

و سوزش سورنگو توي پوستم حس ميکردم ... وخوني غليظي که وارد مخزن سورنگ ميشد.

ستاره خونمو گرفت وگفت: عادت ميکني...

در عمرم فکر نميکردم چطوري ممکن بود که کسي غرورمو له کنه.... چطوري ميشد که

کسي خردم کنه... حال فهميدم... حال به جد طعم خرد شدن وله شدنو چشيدم... در چند ثانيه ي

ناقابل ادمي شدم که هيچي ازش باقي نموند.

پوپک به سمتم اومد وگفت: موهاتم رنگ مشکي بذاري عالي ميشي عزيزم...

تمام اب دهنمو تو صورتش خالي کردم وبدون توجه به اونها از اتاق بيرون رفتم.

هاتف روي مبلي نشسته بود و سيگار ميکشيد... خواستم بهش حمله کنم و تا اونجا که جا داره

بزنمش... تا اونجا که ميخوره بزنمش... باهاش کاري ميکردم که ديگه نتونه از جاش بلند

بشه... نفسمو بيرون فرستادم... دستهامو مشت کردم.... با ديدن اون عرب و نگاه سنگينش به

من نظرم عوض شد.

از فرصت استفاده کردم و به اطرافم نگاه کردم... سالن بزرگي بود ... هيچ شباهتي به خونه

نداشت... يه سالن بزرگ با چند سري مبل و ميز عسلي و يه قسمت که بار بود و انواع

مشروب اونجا وجود داشت.

و يه دختر جوون هم پشت پيشخون ايستاده بود .

رفت و امد زياد نبود ... ولي وجود و حضور اين همه قلچماق برام عجيب بود.

سالن مستطيلي از عرض به راهرو ي طولني اي ختم ميشد. احتمال ميدادم که مثل هتل جاي

جاي ديوارها يه اتاقي باشه ... نفس عميقي کشيدم. با احساس حضور هاتف رو به روم با

کلفگي گفتم: اين اون قولي نبود که تو به ما دادي...

هاتف پوزخند مسخره اي زد وگفت: از خداتونم باشه که همچين بهشتي اوردمتون...
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با جيغ گفتم: اينجا بهشته؟ براي کي؟ براي من؟

هاتف بازوهامو گرفت و منو به ديوار کوبيد وگفت: هيس... امشب به اندازه ي کافي نمايش

اجرا کردي... پول خون پروانه رو ازت ميگيرم... بهم بدهکاري ... بعدشم.... اگه يه ذره نرم

تر باشي و کوتاه بياي ... اين عربا حاضرن واست جونشونم بدن... مخصوصا اين يکي که

بدجور چشمش تو رو گرفته... تو چراغ جادو داري.... اينا واسه ي يه شب حاضرن بهت خونه

ماشين ويل ... همه ي چيزايي رويايي که ميخواي و بهت بدن... مخصوصا واسه تو که اهلي

نيستي... نذار رامت کنن تا وقتي که چيزي کاسب نشدي نذار رامت کنن... من کارم اينجا تموم

ميشه ميرم ... ولي اينو دارم بهت ميگم مفت کار نکن ...

و از جلوي چشمم دور شد.

صداي پوپک و ستاره مي اومد که راجع به پروانه حرف ميزدند که چطوري تنش سوخته بود

و هيچ کس نميتونست نگاهش کنه...

با شنيدن صدايي که از ته حلق کسي مي اومد که مي گفت: ماشا ال... ماشاال...

تهوع بهم دست داد . با اون عباي سفيد و ريش مشکي و ابروها پيوسته ي سياه و صورتي

سبزه کهير زدم و به سمت اتاقي که توش بودم رفتم.

بقيه به سمتم حمله کردن و مي پرسيدن چي شد... چيکارت کردن؟ کجا بردنت؟ معاينه واسه ي

چيه؟

همشونو پس زدم و به يه گوشه پناه بردم.

زانوهامو تو بغلم گرفتم و پيشونيمو روش گذاشتم.

از کي شروع شد؟ چرا شروع شد؟ اين خواب بود؟ يه کابوس وحشتناک؟ مطمئنم يه خواب

ترسناکه و سريع از خواب مي پرم... مطمئنم که اينا هيچ کدوم واقعي نيستن...

دلم نميخواست گريه کنم...

کتي... کتي کاردي که از هيچکس وهيچ چيز نميترسه... کتايون ... !

تنها کسي که اسممو کامل صدا ميزد مامانم بود. الن کجاست؟ چيکار ميکنه؟ عاقم کرده...

نکرده... نفرين اون منو به اين روز انداخت؟ من اينجا چيکار ميکنم؟ تو يه کشور غريب...

الن اگه بابام اين لباس ها رو تنم ميديد چي ميگفت؟ يا داداشم... يا...

بخاطر چي اينجام؟

بخاطر کي اينجام؟

18



goldjar.blogfa.com

من چرا اينجام؟

نفسمو فوت کردم خسته و کسل .... سرم سنگين بود. تنم درد ميکرد... نفس هام به شماره افتاده

بود. از بغض داشتم خفه ميشدم... اما نبايد گريه ميکردم. حق نداشتم گريه کنم.... اين حقو

همون موقع که از خونه زدم بيرون از خودم گرفتم... همون موقع که شدم دختر فراري و ....

همون موقع که شبا زير پل خوابيدن وبه تخت گرم و نرمم ترجيح دادم... همون موقع که با دله

دزدي شب و سحر ميکردم و صبح و شب ... همون موقع که افتادم تو بال وپر کامبيز بي کله و

کامي چقدر خاطر خواهم شده بود... ميگفت اگه زنش بشم ديگه دزدي و ميذاره کنار.... ميگفت

ادم ميشه... سر به راه ميشه...

کاش زنش ميشدم... کاش مثل همون چيزايي که همه بهش اعتقاد داشتن ازدواج ميکردم...

ميرفتيم تو يه خونه و...

يادته کتي؟ يادته واست مي مرد؟ يادته ميخواست دنيا رو زير پات بريزه؟ کتي يادته داداشت

اومد دنبالت؟

علي پيدام کرد... التماسم کرد برگردم خونه... گفت که بابا پير شده... مامان زمين گير شده ...

گفت اگه برگردم همه منو مي بخشن... نميگن يه سال کدوم گوري بودي که اگه هر گورستوني

بودم شرف داشت به اينجا بودنم... يادته کتي؟

يادته علي گفت اگه برگردي بابا ميذاره درس بخوني... يادته گفت ديگه نميخواد چادر سرت

کني... يادته؟ يادته کتي؟ يادته ؟ يادته ميخواستي هرچي دلت خواست بپوشي... بخاطر همين

فرار کردي؟ کتي يادته ميخواستن زوري که نه ... با خواهش و تمنا بدنت به يه مرد سي ساله

که متخصص بود که ادم حسابي بود! ... هرچند اون موقع شونزده هفده سالت بود... هم سن

الن شادي... يادته؟ بخاطر همين زدي بيرون؟ کتي بخشيدنت اما برنگشتي... کتي چرا؟

نفس بغض دارمو فوت کردم... از زور اشک چشمهام ميسوخت...

يادته هاتف چه قولي بهت داد؟ زندگي اعيوني... به کامي رو دست زدي بخاطر اعتماد به يه

پاپتي... لياقت کامي رو هم نداشتي.... کامي بي کله.... همون کامي که زير پل ، تو سياهي

زمستون پيدات کرد و بهت جا داد و هيچ کاري هم باهات نداشت... همون کامي که گفت بيا

زنم شو ميذارمت رو چشمم... همون کامي که باهاش کل خيابوناي تهرونو گز کردي و نه

صداش دراومد و نه صدات دراومد و اخر شبي با اسکناس و تراول ريل قطار ميساختي...!

يادته کتي؟ يادته؟ هاتف از کجا پيداش شد؟
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تو دزدي مچتو گرفت و ولت نکرد و مثل يه خوره افتاد به جونت... بيا آه کامي هم دامنتو

گرفت. همينو ميخواستي کتي؟ پول ميخواستي؟ مگه کامي نداشت... چي ميخواستي که اويزون

دم هاتف شدي و شادي بدبخت هم دنبال خودت کشوندي ... حال بکش... حال بکش... حال بايد

از هاتف حرف بخوري که مفتي کار نکن...!

من پول نميخواستم.... چرا همه فکر ميکردن من پول ميخوام.... من از زور فرار کردم... از

اجبار... من احمق همه ي پلهاي پشت سرمو خراب کردم... لگد زدم به همه چيز...

به همه چيزهايي که داشتم... به همه ي چيزهايي که ميتونستم داشته باشم...

کاش الن شونزده سالم بود و بابام زورم ميکرد چادر سر کنم وميگفتم چشم.... کاش الن کامي

اينجا بود و ميگفت درستو تا ارشد ادامه بده و ميگفتم چشم... کاش علي ميومد دنبالم و ميگفت

برگرد و بي برو برگرد ميگفتم چشم!

صداي هق هقمو خفه کردم.

صداي رفت و امد و مي شنيدم... خسته بودم... خاطرات زندگيم مثل يه نوار ضبط شده جلوي

چشمام رژه ميرفت... من چي ميخواستم؟ ازادي... اين بود؟

حقته کتي... هرچي سرت بياد حقته...

با احساس تکون هايي که به بازوم داده ميشد سرمو بلند کردم.

شادي گفت: بيا يه چيزي بخور...

دستشو پس زدم وگفتم: دست از سر من بردار...

شادي سرشو پايين انداخت وگفت: کتي...

بهش نگاه کردم. اينقدر گريه کرده بود که چشماش پف کرده و ريز شده بود.

دلم سوخت....

اروم گفتم: بله؟

شادي: اونا معاينه امون کردن ببينن دختريم يا نه؟

سرمو تکون دادم و شادي گفت: اگه دختر نبوديم چي ميشد؟

نفس عميقي کشيدم و گفتم: احتمال ميمونديم واسه ي زير دستها... آدم درشتاي اينجا دنبال

آکبندن!

شادي اروم گفت: اگه پروانه زنده بود ... و يه نفس بغض دار کشيد وگفت: پروانه شايد بخاطر

همين خودشو کشت...
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با ديدن ميز غذا از جام بلند شدم.

ميخواستم غذا نخورم که چي بشه؟

يه تيکه مرغ برشته شده رو برداشتم و گذاشتمش توي پيش دستي... چنگالي برداشتم و کمي

سالد هم کنارش ريختم و يه گوشه نشستم و مشغول شدم.

فعل بايد به اين فکر ميکردم که چطور بايد سرپا بمونم... چطور بايد خودمو حفظ کنم.

مزه اش بد نبود... يعني عالي بود!

در يکي از کمد ها رو باز کردم ... خوبيش اين بود که ورژن اتاق ها هم مثل هم بود.

يه ابسولوت موزي برداشتم و يه شات براي خودم ريختم... سه تا يخم ريختم تو يه جام ديگه و

يه قوطي ويسکي برداشتم و برگشتم سر جام.... نگاه هاي بيتا و سحر وشادي و روي خودم

حس ميکردم.

محلشون نذاشتم و اول شاتم و بعد جاممو سر کشيدم.

کمي حالمو بهتر ميکرد.

غذامو تموم کردم... احتمال ميدادم تا اماده شدن جواب ازمايش خوني که ازمون گرفته باشن

کاري به کارمون ندارن... روي تخت ولو شدم... ديگه از نرميش حالم بهم نميخورد.

فعل از خستگي اجازه ي فکر کردنو نداشتم...

ياد شب اولي افتادم که از خونه زدم بيرون... اون موقع شب به خودم نهيب ميزدم که من پي

همه چي و به تنم ماليدم و هر اتفاقي بيفته من حاضرم... اما اون شب هيچ اتفاقي نيفتاد ... شب

هاي بعدش هم همينطور... دو سه باري پليس خواست منو بگيره اما در رفتم.

تو پارک و زير پل خوابيدم تا خوردم به پست کامبيز... وقتي منو به خونه اش برد گفتم ديگه

کارم تمومه... اما مردونگي کرد وگفت: تا خودت نخواي کاريت ندارم...

يادش بخير ... خوشتيپ بود.

يه پژوي سياه داشت. با يه خونه تو هفت تير... کار وزندگي نداشت. با دزدي و دللي

ميگذروند. دزد بود اما ادم بود. از زنا که نميزد... از جوونا هم نميزد. ازاون خرمايه ها ميزد

که ميگفت حق منو تو رو خوردن.

از خاطراتي که باهاش داشتم و لحن حرفهاش... اينکه مجبورم ميکرد درس بخونم ... اينکه

ميگفت هر وقت فکر کردي رو من حساب برادري نداري بگو تا بريم محضر!
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برام يه شناسنامه جور کرد که همه فکر کنن من خواهرشم... منو فرستاد مدرسه... خودش

سيکلم نداشت اما منو فرستاد مدرسه .

منم ميگفتم تو مثل داداشمي....

وقتي علي اومد دنبالم گفت: برو... برو بذار رسمي بيام خواستگاريت ... گفتم من راحتم

کامي...

ذوق کرد و فکر کرد واسه خاطر اون ميگم ... اما ...!

شب اخر که وسايلمو جمع ميکردم سرم داد ميزد... تو گوشم زد... بعد پنج سال زندگي کردن

باهاش زد تو گوشموگفت: بري خراب ميشي کتي...

گفتم: ميخوام برم اون زندگي اي رو بسازم که هيچ وقت نداشتم... گفتم مراقبم که خراب نشم...

گفت: برو... اما رفتي ديگه برنگرد...

گفتم: برنميگردم کامي بي کله...

گفت: نمک نشناسي کتي...

گفتم: ميدونم...

گفت: ازگل نازک تر بهت نگفتم...

گفتم: ميدونم...

گفت: ميتونستم همون شب اول دخلتو بيارم...

گفتم: ميدونم...

گفت: بمون...

هيچي نگفتم.

گفت: نرو...

هيچي نگفتم.

گفت: دوست دارم...

گفتم: خداحافظ... و چمدونمو برداشتم وفکر کردم ميخوان منو بي مزد ومنت بيارن بهشت!

اين جهنم بود...

سعي کردم بخوابم. ميدونستم مستي بالخره بهم غلبه ميکنه و ميخوابم... وهمينطور هم شد!

صبح با سر وصداي بيتا وسحر بلند شدم.
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با ديدن چند نفري که تو اتاق بودن و داشتن سحر وبيتا وشادي رو ارايش ميکردن و بي اهميت

به اونها به حموم رفتم.

دهنم بوي گندي ميداد. مسواکمو از تو چمدون در اوردم و مشغول شدم.

پوپک وارد اتاق شد وگفت: به به.... خانم خوش خواب... ساعت خواب عزيزم.

از حرصم کلي خمير دندون خوردم ... و بهش بد وبيراه گفتم.

دلم ميخواست بزنم لت وپارش کنم ... خائن بي همه چيزو...

رو به دختري که ديشب بهم ستاره معرفي شده بود گفت: اين کتي خانم و اختصاصي درستش

کن...

و رو به من گفت: کتي تو رقص عربي بلدي؟

چشمهامو ريز کردم...

پوپک خنده ي پر عشوه اي کرد وگفت: تو چمدون لباستو ديدم.... نميخاد اونو بپوشي... برات

يه لباس گير ميارم تيکه ي تنت باشه... فدات بشم نميدونستم اينقدر هنر مندي...

تو ايران حتي به اينم فکر کردم که اگه مجبور باشم تو کاباره ها برقصم راضي بودم... اما

اينجا برقصم تا قيمت شبم بره بالتر!

پوپک و صدا کردن و ستاره گفت: ميخوام يه دستي به موهات بکشم ... باشه؟

از لحن مليم حرفهاش ... از اينکه بي عشوه حرف ميزد ... از سادگي ظاهريش... از غمي که

تو چشماش بود. حس ميکردم اونم يه بدبختيه مثل من وبقيه...

نه توان مخالفت داشتم نه ديگه حوصله ي کشمکش ودعوا... تازه پهلوم يه خرده دردش ساکت

شده بود. روي زخمم خوب بود ولي از تو درد ميکرد ... نميدونم چه مرگم بود بايد خوب ميشد

اما نشده بود!

هر روز خودم پانسمانمو عوض ميکردم.

بايد يکي و هم پيدا ميکردم که بخيه هاشو بکشه...

ستاره در حالي که با موهاي پرپشت بلوندم که تا وسط کمرم ميرسيد ور ميرفت گفت: جنس

موهات عاليه... نرمه اما محکمه... کوتاهشون کنم ناراحت ميشي؟

من ديگه از هيچي ناراحت نميشدم.

شونه هامو بال انداختم و اون قيچي و شونه رو برداشتم و زير لب گفت: بسم ال... مبارک

باشه...
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جمله اي که تو هر ارايشگاه ايراني حين کوتاهي مو ميشنيدم.

با تعجب به ستاره خيره شدم ... ديگه انگار اينقدر عادت کرده بود که مکان و زمان گفتنش مهم

نبود.

موهامو تا سر شونه ام خرد و فارا کوتاه کرد. چتري بهم ميومد ... به قول کامي چتري توله

سگي!

نفس عميقي کشيدم و گفت: رنگم کنم؟ ريشه هات زده بيرون....

سرمو تکون داد م و رنگ مشکي و ريخت رو سرم.... و اروم ماساژ ميداد و با برس تمام نقاط

مومو گرفت.

بعد کلهي روي موهام که زير مواد بودند گذاشت وگفت: حال بريم سراغ بند و ابرو...

صداي اخ و اوخ شادي و ميشنيدم. تا حال صورتشو بند ننداخته بود.

چرا اونو دنبال خودم کشيدم... از چي مطمئن بودم که بهش گفتم تو هم بيا.... وقتي با هاتف

اشنا شدم ... وقتي سر از پيشنهاد هاتف که رفتن به خارج بود دراوردم.... اتفاقي شادي و تو

پارک ديدم... تازه زده بود بيرون... بهش گفتم و گفت: من ديگه برنميگردم خونه... با شمام

کتي خانم.

از اينکه واسه خودم نوچه جور ميکردم هاتف ميخنديد... بيتا وسحر هم خود هاتف باهامون

اشنا کرد. همينطور پروانه.... اگه مرگ پروانه رو نميديدم ميگفتم اين سه تا هم از دم و دستگاه

هاتف و نقشه هاش براي باور کردن حرفهاش بود...

ستاره گفت: برو موهاتو بشور.

ترجيح ميدادم يه دوش ديگه بگيرم....

حس ميکردم که هرچه قدر خودمو بشورم بازم بوي نمور لنجي که سوارش بوديم و ميدم...

وقتي برگشتم ستاره سشوار بدست منتظرم بود.

موهامو درست کرد و بعد افتاد رو صورتم و مشغول ارايش شد.

و من فکر ميکردم وقتي اولين بار موهامو بلوند کردم کامي از هيجان نميدونست چيکار کنه....

بخاطر اون هميشه بلوند ميکردم ... ميگفت اينقدر با رنگ چشمات تضاد ميده که ادم کيف

ميکنه.

ومن از اين همه تعريف ذوق ميکردم.
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با صداي ستاره که گفت: کتي چي شدي ...

يه نگاهي تو اينه کردم.

ابروهامو نازک وهشتي و کموني برداشته بود.

چشمهام وبا خط چشم سياه کشيده بود ... پوست سفيدم با رژ گونه ي بژ همخوني داشت. موهاي

سياه و پرکلغي هم که صورتمو قاب کرده بود.

داشت گريه ام ميگرفت.

صداي شادي که گفت: من از اين مدل ابرو خوشم نمياد باعث شد خنده ام بگيره... بيچاره

قراره کلي بل سرت بياد تو نگران ابروت هستي!

ساعت دو بعد از ظهر بود.

برامون نهار اوردن... کباب بود و برنج زعفروني...

با اشتها ميخورديم.... مثل قحطي زده ها... ستاره هم کنارمون نشسته بود ونگاهمون ميکرد و

گاهي با لبخند و گاهي با اه و افسوس... گاهي هم!

معني حرکاتش هنوز برام غير ملموس بود.

نميدونستم چقدر قابل اعتماده.... نميدونستم مثل پوپکه و اين کاراش اداشه يا نه... هيچ کدومو

نميدونستم. فقط ميدونستم هنوز نباختم... وبايد تا تهش همينطوري برم...

بعد از صرف نهار .... ستاره گفت: استراحت کنيد و از اتاق بيرون رفت.

روي تخت ولو شدم .... هوس کردم باز خودمو بسازم. تو اين موقعيت ها شايد يه شات موزي

و ليمويي يا جين ميتونست کمکم کنه فکر نکنم.

از مستي خوابم برد ومتوجه گذر زمان نشدم...

وقتي بيدار شدم باز تو اتاق ولوله بود... از شادي خبري نبود .

تنم يخ کرد.

کجا بود؟

دادزدم :شادي کو؟

پوپک مسخره گفت: شادي پر عزيزم...

سرخ شدم.... داغ کردم.... مغزم داشت اتيش ميگرفت.

سحر وبيتا گريه ميکردن و پوپک رو به من گفت: حال ميخوام دختر خوبي باشي ولباستو

بپوشي و بريم طبقه ي بال باشه؟
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مثل يه گوسفندي که ميخواستن سرشو ببرن ... دقيقا در همون حال بودم.

پوپک با خنده ي پر عشوه اي گفت: بيا اماده شو....

با ديدن لباس عربي پر زرق وبرق و پر سکه ... که رنگ سرخ داشت و مونجوق و سکه هاي

طليي ... با صندل هاي طليي فکر کردم که شايد بتونم از طبقه ي بال فرار کنم...

نفس عميقي کشيدم و سعي کردم فکرمو متمرکز کنم بايد دنبال شادي هم مي رفتم.

چرا خوابيدم..... لعنت به من.

ستاره با بغض ارايشم ميکرد.

لباس وپوشيدم و يه ماسکي به صورتم زدم.

پوپک خوشش نيومد وگفت: اينو بردار... دست دراز کرد که برش داره اما با حرص گفتم: تو

رقصم لزمش دارم....

پوپک لبخندي زد وگفت: پس رام شدي... خوب عزيزم بريم...

سحر وبيتا با گريه ازم خداحافظي کردن. حس ميکردم دارم دستي دستي به قربانگاه ميرم.

و از اتاق خارج شدم....

) : واهمه فصل دوم (

آب دهنمو قورت دادم. دو تا نگهبان قلچماق با لباس هاي سياه منتظرم بودند... جاي ناخن هام

روي صورت نگهباني بود که روز قبل صورتشو چنگ زده بودم... نگاه پر از کينه و خشمش

و به چشمام دوخته بود.

26



goldjar.blogfa.com

نفس عميقي کشيدم... استرس پيدا کرده بودم. چه جوري بايد با وجود دو تا نگهبان فرار مي

کردم؟ پوپک رو به روم ايستاد. نگاهي به سر تا پام کرد و آهسته گفت:

همه ي حرف هايي که تا حال بهت زدم و يه بار پيش خودت دوره کن... اون وقت مي فهمي

چي به نفعته چي نيست...

پشتشو بهم کرد. نگهبان ها بهم نزديک تر شدند. پشت سر پوپک راه افتادم... قلبم توي دهنم

بود... دست و پام مي لرزيد. پشت سر هم نفس هاي عميق مي کشيدم ولي آروم نمي شدم.

دستامو مشت کردم... هر ثانيه اي که مي گذشت حسرت ثانيه ي قبل رو مي خوردم... هر چه

قدر که بيشتر پيش مي رفتم دلم بيشتر براي گذشته اي که با انتخاباي خودم خرابش کرده بودم

تنگ مي شد... نمي تونستم به سرنوشت و تقديرم لعنت بفرستم... بدبختي هام نتيجه ي

بلندپروازي هاي خودم بود نتيجه ي تصميم هاي خودم ... دلم براي آغوش مامان و بابام پر مي

کشيد... براي داداشم علي... براي نصيحت ها و زور و اجبارشون... مغزم پر شده بود از

کامبيز... زندگيم باز مثل يه نوار از جلوي چشمم مي گذشت... يه زندگي پر از حسرت که

تکرار بي لياقتي هام بود... .

نبايد دوباره اشتباه مي کردم... يه بار به خاطر فکرهاي نا به جام گرفتار شده بودم... به خاطر

طمع زندگي بهتر اينجا گير کرده بودم... نبايد مي ذاشتم حسرت گذشته منو توي دامن گرفتاري

هاي بزرگ تر بندازه... مي دونستم بيرون اون دالن هاي پر پيچ و خم چي انتظارمو مي

کشيد... بايد يه راهي پيدا مي کردم. تسليم شدن توي خون من نبود...

بدون اين که سرمو بچرخونم به دالن هاي پرپيچ و خم نگاه مي کردم... همشون با نور

کمرنگ هالوژن ها کمي تاريک و روشن بودن... نمي دونستم به کجا مي رسن. چه جوري بايد

اين نگهبان ها رو دست به سر مي کردم؟ کدوم يکي از اين صد تا راه به بيرون اون زيرزمين

مي رسيد؟ بعد از اون بايد کجا مي رفتم؟ بايد زير کدوم پل مي خوابيدم؟... توي شهري که

زبون مردمشو نمي فهميدم کي يه بار ديگه براي من کامبيز مي شد؟ سرمو پايين انداختم... به

بن بست رسيده بودم... نمي تونستم قبول کنم که گير کرده ام... حس مي کردم اگه اميد فرار

کردن رو ازم بگيرن حتي براي يه ثانيه ي ديگه هم دووم نمي يارم.

از پله ها بال رفتيم. هرچه قدر که بيشتر بال مي رفتيم صداي موسيقي بلندتر مي شد. احساس

مي کردم قلبم هر لحظه ممکنه از سينه م بيرون بياد. داشتم قبضه روح مي شدم... وارد يه اتاق

شديم که يه ميز آرايش و چند صندلي داشت. سمت چپ اتاق يه در بسته بود. صداي موزيک
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بلند و صداي تشويق جمعيت از پشت اون در ميومد. مي دونستم اون در به کجا منتهي مي

شد... آب دهنمو قورت دادم. چرخيدم و چشمم به تصوير خودم توي آينه افتاد. نقاب تا پايين

بينيم بود... به چشم هاي سياهم نگاه کردم... هربار که کامبيز از چشم هام تعريف مي کرد

غرق لذت مي شدم... مي دونستم سياهي همين چشم ها تا چند ساعت ديگه زندگيم رو طوري

سياه مي کنه که خيلي زود قدرت هر مقاومتي ازم گرفته مي شه... نگاهي به کمر و شکم لختم

کردم. زخم روي کمرم هنوزم از زير يه ليه ي ضخيم از کرم معلوم بود...

همون دکتر زنان اومده بود و بخيه هامو کشيده بود... ستاره هم روشو با انواع و اقسام کرم

پوشونده بود اما گاهي از درون درد ميکرد و هنوز نميدونستم چه درديه که مجبورم تحملش

کنم ...

سرمو چرخوندم. در باز شد... يه دختر شونزده هفده ساله از اتاق بيرون اومد. تقريبا توي بغل

يکي از نگهبان ها غش کرد. گريه اش گرفته بود... تمام بدنم مور مور شد... اونو که نگاه مي

کردم ياد شادي مي افتادم... شادي کجا بود؟... توي بغل کدوم مرد هرزه اي بود؟... من با وعده

و وعيد آمريکا و زندگي رويايي اونو گرفتار چه بدبختي کرده بودم؟ شادي بدون من طاقت

نمي اورد... مي دونستم خيلي زود تسليم مي شه... مي دونستم خيلي زود خودشو مي بازه...

نمي دونستم آخر باختن و تسليم شدن خوشبختيه يا اوج بدبختي... تا وقتي توي زيرزمين بودم

فکر مي کردم بدبخت ترينم... فکر مي کردم آخر دنيا توي همون زيرزمينه... حال که پشت در

ايستاده بودم مي فهميدم بدبختي هام هنوز شروع نشده...

پوپک با سر بهم اشاره کرد که وارد سالن بشم. لبخند زد و گفت:

ببينم چي کار مي کني... مي خوام به همشون نشون بدي دختر ايروني به کي مي گن.

سرمو چرخوندم. نگهبان ها آماده باش ايستاده بودند... از چشم هاشون مي خوندم که حاضرن

به هر قيمتي که شده منو روي صحنه ببرن. دست هامو مشت کردم. به خودم... هنرم...

لباسام... اندامم... چشم هام... و وجود داشتنم لعنت فرستادم. پاهاي يخ زده و لرزونم و تکون

دادم و به سمت در رفتم. صداي هق هق گريه هاي دختر کم کم محو شد... نگهباني که پشت در

ايستاده بود پرده رو برام کنار زد. چشمم به سن بزرگي که رو به روم بود افتاد... سرم گيج

رفت. قلبم تير کشيد... چراغ ها به همون صورت روشن و خاموش بود. نگهبان با عصبانيت

دستشو روي کمرم گذاشت و منو به سمت جلو هل داد.
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نفس عميقي کشيدم... مي ترسيدم وسط صحنه غش کنم. با ديدن نگهبان پشت پرده از فرار

کردن نااميد شده بودم. سرمو پايين انداختم و بي اراده وسط سن ايستادم.

آهسته سرمو بلند کردم. قلبم توي سينه م فرو ريخت. نزديک بيست سي نفر توي سالن بودند.

روي صندلي هاي شاهانه لم داده بودن و با لبخند نگاهم مي کردند. هر چه قدر سر مي

چرخوندم مرد نمي ديدم... چشم هاي هرزه اي رو مي ديدم که از صندل هاي طليي م گرفته تا

شکم برهنه مو با لذت نگاه مي کردند...

يه طرف مردهايي با عباهاي سفيد و ريش هاي بلند نشسته بودند... يه طرف ديگه مردهاي کت

شلواري با صورت هاي اصلح کرده... حتي چند نفر با لباس هاي اسپورت هم بين جمعيت

ديده مي شدن... دست همشون نوشيدني بود... دخترهايي با موهاي بور و پيراهن هاي قرمز

دکلته جلوشون خم و راست مي شدن و جامشونو پر مي کردند. نگاه مردها به من دوخته شده

بود... صداي موسيقي عربي بلند شد... دست هايم بي اراده از هم باز شد... حس کردم که دست

هام به طرفين باز شد... نگاهم از اين طرف به اون طرف کشيده مي شد... به چشم هاي پر از

اشتياق مشتري هاي ثروتمندي نگاه کردم که با نگاه خريدارانه به جنس اعلي درجه يک ميد

 ) ايرانشون شون نگاه مي کردند... زير گرمي نگاهاشون سرخ شدم... يکي ازmade inاين ( 

پاهاي لرزونم و جلوتر از پاي ديگه م گذاشتم.

حس مي کردم بايد صندل هام و در بيارم... مي دونستم اصالت اين رقص به پاهاي برهنه

ست... به خودم گفتم تويي که با آرزوها و روياهاي احمقانه ت شادي و خودتو بدبخت کردي

چطوري مي توني به اصالت فکر کني... جايي ايستادي که قراره با هر قري که به کمرت مي

دي اصالت يه ملت رو... جنس زن رو... يه رقص رو... زير اون نگاه هاي هرزه از بين

ببري. نمي خواستم کلمه ي اصالت رو به خاطر اشتباهات و بلندپروازي هام مثل خودم به گند

بکشم.

نگاهمو از جمعيت گرفتم... به لوسترهاي طليي رنگي که به سقف آويزون شده بود چشم

دوختم... بي اراده با آهنگي مي رقصيدم که بارها شنيده بودم... با اون تمرين کردم... با هر

ضربي که به شکمم مي دادم پوست کمرم کشيده مي شد و زخمم از دورن به سوزش مي

افتاد... حرکات سر و گردنم و حرکات دستم کامل ناخودآگاه بود... انگار دست موسيقي بدنمو

حرکت مي داد... مثل يه عروسک خيمه شب بازي با لباس عربي قرمز و موهاي سياه...
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انگار مي تونستم از بين پرتوهاي نور لوستر طليي چشم هاي کامبيز رو ببينم... هر بار که

ماهواره آهنگ عربي مي ذاشت بلند مي شدم و مي رقصيدم... توي چشمهاش تحسينو مي

ديدم...

از راننده و آشپز مردهايي که تماشاچي رقصم بودند کمتر سواد داشت... درآمد يه سالش از

نصف درآمد يه روز اون مردها کمتر بود... توي زندگيش فقط يه زن بي حجاب و توي خونه

ش از نزديک ديده بود ولي نگاهش هيچ وقت رنگ وسوسه نداشت... هيچ وقت با ديد شهوت

به حرکات ظريف شونه و شکمم خيره نمي شد.

اون مرد بود... از جنس تماشاچي هاي من نبود که مردونگي شون به ريش هاي سياه شون

بود...!!!

جواب من به اين مردونگي چي بود؟ ... دلشو شکسته بودم... جواب زحمتاش و با ترک

کردنش داده بودم.

مي دونستم که اگه تسليم نداي دلم که مي گفت (( اينجايي که وايستادي حقته... لياقت تو

اينجاست... )) بشم، کارم تمومه. چشمم هنوز به لوسترها بود... پشت نور لمپ ها درخشش

چشم کامبيز و مي ديدم... انگار بي اختيار داشتم براي اون مي رقصيدم. يه بار توي اوج

ضعف و ناتواني بي چشم داشت پناهم داده بود... اين بار از اين فلکت... از اين نگاه ها... توي

ذهنم يه بار ديگه به اون پناه برده بودم.

تابي به موهام دادم... به حريم و حرمت هايي فکر کردم که با فرار کردنم از خونه براي

هميشه از بينشون بردم... يادم اومد که چطور دل مامان و بابام رو با خودخواهي شکستم...

چطور تنهاشون گذاشتم... .

پاي چپم و جلوي پاي راستم گذاشتم.... نگاهم و انداختم پايين... چشم تو چشم پسري شدم که

جلوتر از همه نشسته بود. کت شلوار سرمه اي پوشيده بود... چشم هاي تيره و موهاي مشکي

رنگش منو ياد پسرهاي ايراني مي انداخت. اون چه قدر حاضر بود براي بدبختي و ذلت

هموطن خودش پول بده؟

دست هام پايين افتاد. موزيک تموم شد... صداي تشويق و هياهوي بلند مردها گوشم رو اذيت

کرد... حس کردم که ديگه پاهام تحمل وزنم رو نداره.

سرمو چرخوندم طرف پرده ها... نگهبان با دست بهم اشاره کرد که خارج بشم. سرمو بلند

کردم... حاضر نشدم که تعظيم بکنم... پشتمو به جماعتي کردم که از حيوون هم کمتر بودند.
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دوباره وارد اتاقي که پشت صحنه بود شدم. دستمو به يکي از صندلي ها گرفتم و روش

نشستم... عرق سرد روي کمرم نشسته بود. بدنم مي لرزيد...

پوپک در حالي که دست مي زد به سمتم اومد. نگاهي به صورتش کردم. چشمهاش برق مي

زد. با همون ناز و عشوه ي هميشگي اش گفت:

گل کاشتي دختر... شرط مي بندم امشب اينجا سرت دعوا شه. نمي تونستن ازت چشم

بردارن...

به شانه ام زد و خنده کنان گفت:

آفرين دختر... آبرومونو خريدي.

سرم و پايين انداختم... آبرو! ...

عصبي شده بودم... نتونسته بودم فرار کنم. نگاهي به نگهبان ها کردم. چهارچشمي بهم زل زده

بودند... منو شناخته بودند... مي دونستند تسليم نمي شم. حاضر نبودن تنهام بذارن.

فرصت رو از دست داده بودم. وقتي توي زيرزمين بودم اميد داشتم که بتونم از اين بال فرار

کنم... دوباره به نگهبان ها نگاه کردم... نه! انگار فرار کردن از زيرزمين ساده تر بود. بايد

چي کار مي کردم؟ اگه منو مي خريدن چي مي شد؟ اون وقت ديگه نگهبان ها نگران من

نبودند... ديگه مسئوليتي روي دوششون نبود... شايد اون موقع مي تونستم فرار کنم... ولي

دوست نداشتم يه گوشه منتظر باشم و يه مشت مرد حريصو نگاه کنم که که سر قيمت من با هم

چونه مي زنند.

دوباره استرس پيدا کرده بودم... پوپک بهم اشاره کرد و گفت:

تو کارت اينجا تمومه... برو توي اون اتاق و شامتو بخور... مراسم که تموم شد صدات مي

کنم... خيلي ها هستن که مي خوان صورت خوشگلتو ببينن.

با عصبانيت گفتم:

پس نمايشت هنوز تموم نشده.

پوپک کمي ازم فاصله گرفت. متوجه شده بود که دوباره عصبي شدم... مي دونست که ممکنه

بهش حمله کنم. خودشو به يکي از نگهبان ها نزديک کرد. کنارش ايستاد و گفت:

نمايش وقتي تموم مي شه که من پولمو بگيرم... فهميدي؟ يکي از اين مردها بايد تو رو با

خودش ببره... اون وقت مي فهمي که نمايش به چي مي گن...
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سرمو پايين انداختم. راست مي گفت... اين بازي ادامه داشت. نگهبان بهم اشاره کرد که دنبالش

برم... چاره اي جز اطاعت کردن نداشتم... هيچ راهي نداشتم... حق انتخاب هم نداشتم.

نگهبان من و به يکي از اتاق ها برد و در رو پشت سرم قفل کرد. يه اتاق سه در چهار بدون

پنجره بود. يه ميز آرايش با يک صندلي و يه تخت يه نفره توي اتاق بود. سيني غذام روي ميز

بود. يک پارچ آب و يک ظرف اسپاگتي... دلم مي خواست اجازه مي دادند به همون زيرزمين

برمي گشتم... مي تونستم از بيتا و سحر خبر بگيرم... دوست داشتم يه بار ديگه ستاره رو

ببينم... مي تونستم برم سراغ کمد و دردهامو با مستي تسکين بدم.

ضعف کرده بودم. نشستم و با اشتها مشغول غذا خوردن شدم. نمي دونستم وعده ي بعدي

غذامو کجا بايد بخورم... توي خونه ي کدوم مرد... کنار کي...

ياد نگاه تحسين آميز مرد عرب که توي زيرزمين کشمکش من و نگهبان رو ديده بود افتادم...

غذا توي گلوم پريد. سرفه کردم و با يه ليوان آب خودمو نجات دادم... همين که نفسم جا اومد با

عصبانيت مشتم و روي ميز کوبيدم...

نمي دونستم چند ساعت ديگه بايد توي اون اتاق بمونم... فقط مي دونستم اون ساعت ها آخرين

و شايد بهترين ساعات زندگيم توي دوبي  ا. اگه منو مي خريدن يا کرايه ميدادن ديگه نمي

ذاشتن آب خوش از گلوم پايين بره.

سرم گيج مي رفت... ديگه نمي تونستم به فرار کردن فکر کنم... هنوز اميد داشتم... شايد يه آدم

خيري پيدا مي شد که منو مي خريد ولي باهام کاري نداشت... شايد فقط براي آزاد کردن من

اين کار رو مي کرد...

يادم افتاد که همچين مردي توي زندگيم وجود داشت... کامبيز... جواب اين لطفش رو چطور

داده بودم؟... يعني مي شد يه بار ديگه همچين شانسي پيدا کنم؟... پيش خودم قسم خوردم که اگه

يه بار ديگه شانس بهم رو کنه و يه مرد پيدا شه منو نجات بده، قدر بدونم... اصل نه ...

برميگردم پيش کامبيز... اخ کامي... کامي بي کله ...

مي دونستم اگه آزاد بشم بايد چي کار کنم... همه ي چيزي که مي خواستم اين بود که هاتفو پيدا

کنم... مي خواستم اونو با دست هاي خودم خفه کنم... ياد حرفاش افتادم... وقتي مطمئن شد که

منو به خاک سياه نشونده نصيحت کردنش گل کرد.

در اتاق باز شد. همون طور که انتظارش رو داشتم پوپک بود. با ديدن ظرف غذام گفت:

چرا کامل نخوردي؟ امشب بايد جون داشته باشي که تا صبح حداقل يه نفرو سرويس بدي.
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حداقل يه نفر...!!! حالم داشت به هم مي خورد... اي کاش منم راه پروانه رو انتخاب کرده

بودم... اي کاش من بودم که بين شعله هاي آتيش مي سوختم... انگار اين روزها رو ديده بود

که اون راه و انتخاب کرد... انگار فقط من بودم که حاليم نبود چه بليي داره سرم مي ياد...

نمي فهميدم... وگرنه بي خودي اداي آدم هاي قوي رو در نمي اوردم...

برق خوشحالي هنوز توي چشم هاي پوپک بود.

پوپک گفت:

پاشو بيا... بيا تا ببينيم کي قسمتت مي شه...

حالت تهوع داشتم... اون قدر بدنم مي لرزيد که مطمئن نبودم بتونم راه برم. پوپک نچ نچي کرد

و گفت:

د بيا ديگه!

دستمو به ميز گرفتم و به سمت در رفتم. بازهم دو نگهبان برام اورده بودند. انگار مي دونستند

که توي دنيا هيچ چيزي رو به جز رهايي از اون جا نمي خوام.

اين بار از يه سمت ديگه وارد سالن شديم... از کنار بار گذشتيم... چشمم به سن افتاد که پرده

هاش رو کشيده بودند... من چطور تونسته بودم برم اون بال؟

چشمم افتاد به هفت تا مرد که سر جاهاشون روي صندلي نشسته بودند... سه مرد کت

شلواري... سه مرد با عباي سفيد... و اون پسر که شبيه ايراني ها بود. مطمئن نبودم که واقعا

ايراني باشه ولي شبيه بود... قد بلند و خوش هيکل بود... چشم هاي کشيده ي قهوه اي و موهاي

مشکي داشت... پسر خوش قيافه اي بود... اون چه دردي داشت که همچين جايي اومده بود؟...

جواب رو خودم مي دونستم... يه درد مشترک... اون هم مثل بقيه مريض و کثيف بود.

پوپک و يه مرد خوش پوش و قدبلند دو طرف من ايستادند... عربي صحبت مي کردند...

متوجه نمي شدم چي مي گن... سرمو چرخوندم... داشتم زيرلب اشهد مو مي خوندم... بعضي

از اون ها واقعا چندش بودند... چشمم به همون مرد عرب افتاد... با کنجکاوي نگاهم مي

کرد ... هنوز منو نشناخته بود. دلش پيش اون دختر با موهاي بور مونده بود... دعا مي کردم

که پوپک نقاب رو از صورتم بر نداره. دوست نداشتم اون منو بخره... نمي خواستم منو

بشناسه... فقط خدا مي دونست که چه قدر دوست داشتم توي صورتش تف بندازم... توي دل

دعا مي کردم که گير هرکسي که مي افتم گير اون نيفتم... دلم مي خواست مزايده به نفع اون

پسر ايراني تموم شه... حداقل وقتي توي صورتش نگاه مي کردم حالم بد نمي شد...
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داشتم مشتري ها رو برانداز مي کردم... با خودم فکر مي کردم از کدوم بيشتر بدم مي ياد...

پوپک رو به من کرد و گفت:

نقابتو در بيار.

واي نه... نبايد اين اتفاق مي افتاد... فرصت جر و بحث پيدا نکردم. مردي که کنارم ايستاده بود

نقاب رو آهسته از صورتم برداشت... چشم تو چشم پسر ايراني شدم... مات و مبهوت

صورتمو نگاه مي کرد... سرمو چرخوندم... همون مرد عرب برام به نشانه ي آشنايي سر

تکون داد...

پوپک منو جلوتر برد. يکي از مردهاي کت شلواري چيزي گفت... پيرمرد از موهاي سفيدش

خجالت نمي کشيد... فهميدم قيمتي پيشنهاد کرد.

پوپک به مردي که کنارم ايستاده بود نگاه کرد. هر دو لبخند زدند... بلفاصله پسر ايراني

قيمت ديگه اي پيشنهاد کرد... همين که صداش رو شنيدم مطمئن شدم ايرانيه... عربي رو با

لهجه اي شبيه به لهجه ي پوپک صحبت مي کرد. تو دلم دعا مي کردم اون برنده شه... حداقل

به عنوان يه ايراني زبونم رو مي فهميد... شايد مي تونستم راضيش کنم که دست از سرم

برداره... شايد ميتونستم حداقل راضيش کنم که فقط با اون باشم... فقط اون... حتي اگه هزاربار

همسر و صيغه هاشو ببينم...

يه مرد کت شلواري و يه مرد عرب از جمع خارج شدند... نمي دونستم بايد نفس راحتي بکشم

يا نه... اضطراب داشتم... تمام بدنم مي لرزيد... ديگه به فرار فکر نمي کردم... حقيقت جلوي

روم بود... يه نفر از اون پنج نفر تا آخر شب مالک من مي شد. پيشنهاد دادن ها هنوز ادامه

داشت. هر چه قدر که قيمت ها بالتر مي رفت لبخند پوپک عميق تر مي شد... فقط چهار نفر

مونده بودن... چشم من به پسر ايراني بود... به هم زل زده بوديم... دعا مي کردم يه چيزي بگه

که دهن همه بسته بشه.

در همين موقع اون مرد عرب که بيشتر از همه ازش مي ترسيدم گامي به سمت من برداشت...

تا اون لحظه ساکت بود... کم کم داشتم اميدوار مي شدم که پول کافي براي خريد کردن نداره...

جلوتر اومد... سرش رو بال گرفت و قيمتي اعلم کرد... همه ساکت شدند... ديدم که پسر

ايراني با چشم هايي که از تعجب گشاد شده بود به اون زل زد. همه شوکه شده بودند... حال من

از همه خراب تر بود... پوپک سه بار با فاصله ي يه دقيقه قيمتي که مرد عرب پيشنهاد کرده

بود رو با صداي بلند به همه اعلم کرد... کسي چيزي نگفت...
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مزايده تموم شده بود. با نااميدي به پسر ايراني نگاه کردم... از عصبانيت قرمز شده بود... به

سمت پوپک اومد... رو بهش کرد و به فارسي گفت:

نصف پولو ماه ديگه مي ريزم به حسابت... بذار من ببرمش...

پوپک با همان ناز و عشوه ي حال به هم زنش بازوي پسر رو نوازش کرد و گفت:

بهراد جون هنوز دخترهاي ديگه مونو نديدي... دخترهاي من توي اين منطقه تکن... مطمئنم از

يکي ديگه شون خوشت مي ياد...

پشت چشمي براش نازک کرد و ادامه داد:

دست رو جنسي بذار که بتوني پولش و بدي.

پوپک راهشو کج کرد و خواست به سمت مرد عرب بره که بهراد جلوش ايستاد.

بهراد: دو برابر چيزي که پيشنهاد کرد و مي دم... تا ماه ديگه همه ش و مي دم.

پوپک جدي شد و گفت:

من به خاطر مشتري هايي مثل تو که سالي يه بار هم سر و کله شون پيدا نمي شه مشتري هاي

دائميم رو دور نمي زنم.

بازوي منو گرفت و منو به سمت مرد عرب برد... برگشتم و با حسرت به بهراد نگاه کردم...

سرش رو پايين انداخته بود و توي فکر بود... حرف پوپک توي گوشم زنگ زد... مشتري

دائمي... او چند نفر مثل منو خريده بود؟ ... کسي مثل اون راضي نمي شد که بهم دست نزنه و

ولم کنه... بايد چي کار مي کردم؟

مرد عرب دستش رو جلو اورد و موهاي مشکي رنگم رو لمس کرد... با خوشحالي و صداي

بلند جمله اي به پوپک گفت... نيازي به ترجمه نبود... از موهاي رنگ شدم بيشتر خوشش مي

اومد... دور و برم مي چرخيد و گاهي ماهيچه هاي بدنمو تست مي کرد... مي خواست مطمئن

بشه جنس بد بهش نمي اندازن... احساس مي کردم دستش رو به هر جايي که مي کشه ردش

باقي مي مونه... قلبم محکم توي سينه مي زد... بيشتر از اين نمي تونستم اونو تحمل کنم...

جلوتر اومد... دستش رو به سمت شکمم دراز کرد. با عصبانيت به عقب هلش دادم... پوپک

جيغ زد:

چي کار مي کني دختره ي وحشي؟ ... باز ديوونه شدي؟

مرد عرب سري تکان داد و انگشت اشاره اش رو به نشانه ي تهديد جلوم تکون داد و چيزي

گفت... من که نفهميدم ولي ضربه اي به دستش زدم و با بي اعتنايي بهش پشت کردم. پوپک
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که هل شده بود پشت سر هم عذرخواهي مي کرد. بازوي منو محکم توي دستش گرفت و منو

دنبال خودش کشوند... چرخيدم و با خشم نگاهي به صورت مردک کردم... با لبخند نگاهم مي

کرد... حتما داشت برام نقشه مي کشيد... همون طور که من داشتم براي اون نقشه مي کشيدم.

پوپک منو دست نگهبان ها سپرد و در حالي که بهم فحش مي داد جلوتر از ما به سمت

زيرزمين رفت. نگهبان ها مجبورم کردند که تندتر راه برم... انگار عجله داشتند جنسشون رو

زودتر تحويل بدن.

پوپک در اتاقي رو باز کرد و اشاره کرد که منو توي اتاق بيارن. وارد اتاق که شدم ستاره رو

ديدم... با ديدنش نفس راحتي کشيدم... همون اتاقي بود که تا چند ساعت پيش توش بودم...

پوپک: ستاره سريع حاضرش کن... شيخ رجب منتظرشه... دست بجنبون.

ستاره با وحشت نگاهم کرد و گفت:

شيخ رجب؟

قلبم توي سينه فرو ريخت. پوپک داد زد:

بجنب ديگه!

ستاره منو روي صندلي نشوند. سريع آرايش صورتمو پاک کرد. پوپک با يه دست لباس وارد

اتاق شد. يه پيراهن دکلته ي قرمز و کوتاه بود... قسم خوردم وقتي از اون خراب شده بيرون

رفتم و دوباره آزاديم و به دست اوردم ديگه سمت رنگ قرمز نرم...

لباس رو تنم کردم. پوپک منو نشوند و سريع چند رنگ رژ رو امتحان کرد... يه رژ قرمز

جلوي دست ستاره گذاشت... انگار دوست داشت کار من همون شب اول تموم بشه... شب

اول؟... رو به ستاره کردم و گفتم:

کي ولم مي کنن؟

پوپک که داشت سايه ي دودي رنگ رو روي پوست من امتحان مي کرد گفت:

ولت مي کنن؟ دعا کن نگهت دارن... وقتي ولت کنن بدبختي هات تازه شروع مي شه.

پوزخندي زد... با بدجنسي رو به من کرد و گفت:

شيخ رجب يا جنس نمي بره يا اگه ببره دور نمي اندازتش... اون خوب بلده ادبت کنه... خوب

جايي افتادي... بهت گفته بودم جفتک نندازي به نفعته...
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ستاره چيزي نمي گفت... احساس مي کردم بغض کرده... دست هاش مي لرزيد... انگار قرار

بود منو ببرن کشتارگاه... کم مونده بود زير دست اون دو نفر غش کنم... حتي دوست نداشتم

پيش خودم تصور بکنم که تا چند ساعت ديگه چه بليي سرم مي ياد...

کار ستاره تموم شد... پوپک يه جفت کفش پاشنه بلند مشکي برام اورد... اون قدر پاشنه ي

کفش بلند بود که بعيد مي دونستم بتونم باهاش راه برم... وقتي کفش رو پوشيدم فهميدم که حدود

پنج سانت زيرپنچه ي پام لژه... حال راحت بودم.... راحت؟چه راحتي اي؟

رو به ستاره کردم و گفتم:

بيتا کجاست؟... سحر کو؟

ستاره: بيتا رو براي کار کردن توي يه کاباره خريدن... سحرو بردن که حاضر کنند... هنوز

کسي براش پيدا نشده...

پوپک از اتاق بيرون رفت تا نگهبان رو پيدا کنه... ستاره بازوم رو گرفت و گفت:

گوش بده... به من گوش کن کتي... راه بيرون رفتنت از اين ماجرا فقط شيخه... فهميدي؟ ...

نذار بهت دست بزنه... اگه تسليم بشي... اگه بذاري رامت کنه خيلي زود ازت سير مي شه و

کنارت مي زنه... اون وقت تو رو مي ده دست پايين دستياش... بعد از اون شايد بفرستت

جاهايي که شايد بيست دلرم به خاطرت ندن... اين شغل عمر داره... تسليم نشو... باشه؟... تا

جايي که مي توني شيخ رو دنبال خودت بکشون... گوش مي دي کتي؟... بالخره يه راهي

براي بيرون رفتن پيدا مي شه... خدا بزرگه...

اشک از چشمم چکيد و آهسته گفتم:

پس خدا کجاست؟ دارن من و مي برن... شادي رو بردن... اون فقط هفده سالشه...

ستاره شونه ام رو فشرد و گفت:

با اين روحيه دو روزم دووم نمي ياري... همون کتي قوي باش... همون دختري که پوپک و

ذله کرده... کاري که بهت گفتم و بکن...

حرفش رو با اومدن پوپک نصفه کاره گذاشت... اشکي که از چشمم پايين چکيده بود رو با

دست پاک کردم. نفس عميقي کشيدم... دوست نداشتم پوپک فکر کنه که کم اوردم... دوست

داشتم يه روز به اون زيرزمين برگردم و پوپک و اون تشکيلت رو آتش بزنم... با اين فکر

کمي قوت قلب پيدا کردم.
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نگهبان ها تا دم در همراهيم کردند... وقتي پام رو از اونجا بيرون گذاشتم خيالشون راحت شد

که شرم کنده شده... چشمم به شيخ افتاد که کنار يه ليموزين سفيد ايستاده بود. لبخند زد و با

نگاهي خريدارانه سر تا پام رو نگاه کرد... هر ثانيه اي که مي گذشت بيشتر ازش بدم مي

يومد... بيشتر به خونش تشنه مي شدم... نمي دونستم اگه دستش بهم بخوره بايد خودمو بکشم يا

اونو...

يکي از باديگاردهاي شيخ اومد سمتم... مردي با پوستي تيره و دومتر قد... منو به سمت ماشين

راهنمايي کرد... يه لحظه به فکرم رسيد که پا به فرار بذارم و تا جايي که مي تونم بدوم و دور

بشم... باديگارد دستش رو روي شانه ام گذاشت و منو به سمت ماشين برد... امکانش نبود...

هيچ راه فراري نبود...

سوار ماشين شدم... تا چند روز قبل آرزو داشتم سوار همچين ماشيني بشم... ولي اون روز...

احساس مي کردم اون ماشين برام حکم نعش کش رو داره. شيخ با يه دختربچه وارد ماشين

شد... با ديدن دختر وا رفتم... يه دختر چهارده پونزده ساله بود... دختر زار مي زد و گريه مي

کرد... شيخ چفت اون نشست و دستي به موهاي دختر کشيد... من دوست داشتم جاي اون دختر

بميرم... همين بود که پوپک شيخ رو مشتري دائمي مي دونست... دو تا دو تا خريد مي کرد...

حالم بد شده بود... يه دختر چهارده پونزده ساله چه جذابيتي براش مي تونست داشته باشه؟ ...

اون مرد مريض بود... مريض رواني... دوست داشتم به سمتش حمله کنم و با مشت توي

صورتش بزنم... شيخ نگاهي به چشم هاي من کرد... لبخند زد... چيزي نگفت... لبخندش خيلي

معني داشت... مي دونستم براي سر به راه کردن من کلي نقشه داره... منم براي اون نقشه

داشتم... ستاره راست مي گفت... نبايد تسليم مي شدم... اگه تسليم مي شدم... اگه فقط يه روز

ضعف نشون مي دادم تا آخر عمر گرفتار مي شدم...

خوشحال بودم که کنار باديگارد شيخ نشسته بودم... وقتي مي ديدم که شيخ چطور دست نوازش

به سر و گوش دختر مي کشيد حالم بد مي شد... معده م درد گرفته بود...

از ماشين پياده شديم... به يه قصر باشکوه رسيده بوديم... توي باغ بزرگ و پر از گل و گياه

قصر ايستاده بوديم... کف زمين سنگ فرش شده بود و چند مدل ماشين آخرين سيستم اين

طرف و اون طرف پارک شده بود...

شيخ يه دستش رو دور کمر دختربچه انداخت... خواست دست ديگه ش رو دور کمر من

بندازه... با نفرت دستش رو کنار زدم... چشم غره اي بهش رفتم... جلوتر از اون به سمت
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قصر رفتم... مي دونستم اگه عقب بمونم باديگاردش به زور منو هل مي ده تا با شيخ هم قدم

بشم... ولي جلوتر رفتن که عيبي نداشت!

حتي نگاهي به پشت سرم نکردم... دو خدمتکار مرد که کت و شلوار مشکي به تن داشتند و

پاپيون زده بودند دم در ايستاده بودند... پام رو که توي خونه گذاشتم نفسم بند اومد... عجب

قصري بود! سنگ سفيد کف خونه از تميزي عين آينه مي موند... پرده هاي ابريشم دودي

پنجره هايي به ارتفاع چهار متر رو پوشونده بودند... مجسمه هاي سفيد و طليي دورتا دور

سالن چيده شده بود... مبل هايي شاهانه و طليي يک طرف چيده شده بود... لوسترهاي طليي

و زيبا از سقف بلند خونه آويزون شده بودند... يه مبل تک نقره اي رنگ گوشه قصر و رو به

روي سينماي خانگي قرار داشت... جلوي مبل پوست ببر پهن شده بود...

سعي کردم زياد به فضاي قصر خيره نشم... نگاهي به پله هايي کردم که به طبقه ي دوم مي

رسيد. حدس زدم که اتاق خواب ها اونجا باشند... شيخ وارد خونه اش شد. يکي از خدمتکارها

چيزي پرسيد... شيخ دختربچه رو نشون داد و خنده ي زشتي کرد. منو با دست نشون داد و

چيزي گفت... خدمتکار تعظيمي کرد... منو به سمت اتاق ها راهنمايي کرد. حدس مي زدم که

شيخ اون شب سراغ دختربچه بره... دلم براش مي سوخت... از شادي هم کوچک تر بود... مي

دونستم شادي هم حس اونو داره... شادي تو اون لحظه کجا بود؟

دنبال خدمتکار وارد يه اتاق بزرگ شدم... اون که بيرون رفت نفس راحتي کشيدم. يه تخت

بزرگ با يه ميز آرايش سفيد – طليي توي اتاق بود. تن خسته م رو روي تخت انداختم...

بالخره به اشک هام اجازه دادم که روي صورتم بريزند... صداي جيغ ها و التماس هاي

دختربچه رو مي شنيدم... تمام بدنم يخ کرده بود... پاهام رو توي بغلم جمع کردم... چشم هامو

روي هم گذاشتم... از خستگي نمي تونستم تکون بخورم... جيغ هاي دختر ادامه داشت... من يه

گوشه افتاده بودم... مني که زبونش رو مي فهميدم نمي تونستم براش کاري کنم... از بقيه چه

انتظاري بود؟

چشمام رو بستم... رقص شعله هاي آتيش و به خاطر اوردم... التماس هاي شادي... حرف هاي

هاتف... نگاه ستاره... رقص خودم... تا کجا توان مقاومت داشتم؟ ديگه ظرفيت نداشتم... مي

ترسيدم وسط کار ببرم...
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) : بدتر  از  بد ( فصل سوم

به در بسته نگاه ميکردم... مثل يه برده اي که منتظره تا سرشو ببرن... و باز شدن در به

معناي بريده شدن سرم بود... باز شدن در يعني تموم شدن زندگي و برفنا رفتن ارزوهام...

يعني روزهايي که ميدونستم بعدش جز بدبختي وفلکت هيچ جنبه ي مثبت ديگه اي نداره...

از جام بلند شدم. در اتاق به روم قفل بود و پنجره ها حفاظ داشتن...

تيغي دم دستم نبود و شکستن اينه هم موجب سر وصدا ميشد.

به ساعت نگاه کردم دو صبح بود.

چشمهام خيس ميشدند و پلکهام از زور خستگي نا خوداگاه به روي هم ميفتادن... اما خوابو به

خودم حروم کردم...چرا ميخوابيدم؟بخوابم که ارامش بگيرم؟ کدوم ارامش؟هموني که از خودم

سلبش کردم.

صداي خفه ي زاري والتماس تو سرم بود.

دلم ميخواست سرمو به ديوار بکوبم... شادي کجا بود. اونم همينطوري گريه ميکرد ؟ اونم

همينطور فروخته شد؟ نميدونم با چه قيمتي اينجا نشستم... گرون بودم يا ارزون؟

قلبم با تپش ميزد ... اروم وقرار نداشتم... هر لحظه و هر ثانيه زجر کشيدنم و توي اين پنج

روزي که اينجا بودم ميديدم.

دستهامو لي موهام فرستادمو اونها رو کشيدم.... سرم درد گرفت. يه ناله از گلوم بلند شد...

نبايد گريه ميکردم... از گريه کردن متنفر بودم.

براي چي گريه کنم؟براي راهي که خودم انتخاب کردم؟
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نفس عميقي کشيدم....نميدونم چقدر گذشته بود و چقدر گذشته و اشتباهاتم و مرور ميکردم...

نميدونم چقدر خودخوري کردم ... پنج سال تلش کامي براي بدست اوردن من تو سه تا بوسه

ختم شد ... فقط سه تا ... اوليش شب اول بود که وقتي منو بوسيد گريه کردم و گفت : کاري

باهات ندارم... گريه نکن...

دوميش دو سال بعد بود ... وقتي تولدم بود يه لحظه از خود بيخود شد و منم بخاطر محبتش

صدام در نيومد و گذاشتم طعم يه بوسه ي عاشقانه رو بچشه... اما بعد خودش ازم فاصله گرفت

وگفت: ببخشم... و ديگه تا سه سال کاري بهم نداشت ... فقط گونه امو مي بوسيد و گاهي

موهامو نوازش ميکرد. ومن عصباني ميشدم و دعواش ميکردم که حالت موهامو خراب

کردي... باهاش قهر ميکردم و ميومد منت کشي و من ... و اخرين بوسه موقع رفتن بود.

خودم پا پيش گذاشتم... خودم به سمت لبهاش رفتم و بوسيدمش و محکم بغلم کرد و زير گوشم

گفت: نرو ... با التماس گفت نرو... ولي وقتي ازش فاصله گرفتم با پشت دست بوسه ي روي

لبشو پاک کرد و ... شکستنشو به چشمم ديدم.... کامي امشب مال توام... کامي کاش بودي که

امشب ومال خودمون ميکردم.

بغض داشت خفم ميکرد اما اشکي براي ريختن نداشتم.

همه چيز تموم شد.نقطه سر خطي هم درکار نبود . . . شروع جديدي هم نبود... زندگيمو تباه

کردم... تباه!

دم دم هاي صبح بود... صداي فريا د و جيغ و التماس نميومد.

تا صبح از ترس خوابم نبرد... وعجيب بود که شيخ به سراغم نيومد... عجيب بود که منو با

اون همه ذوق وشوق خريده بود وبه سراغم نيومد...

نفهميدم کي خوابم برد اما با تکون هاي کسي بيدار شدم....

يه دختر جوون بالي سرم بود.

با ديدنش وحشت زده سرجام نشستم.

لبخندي بهم زد و با لهجه ي داغوني فارسي گفت: نگران نباش... شيخ گفت بيدارت کنم...

قلبم توي گلوم بود که گفت: بلند شو باهم نهار بخورين...

با تعجب به ساعت نگاه کردم دو و سي دقيقه بود.

مات شده بودم.... يعني ديشب به خير گذشت؟ خير؟هرچند اينجا سرتاپاش شر بود اما ديشب؟

يعني هيچ اتفاق خاصي نيفتاد؟يعني من هنوز؟
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از شوک بيرون اومدم. دختر به من نگاه ميکرد... اين خواب بود؟ يا رو يا؟ شب اول با يه

عرب گذشت... بدون هيچ اتفاقي؟دلم ميخواست از خوشحالي جيغ بکشم... اما ندايي درونم گفت

شايد امشب سراغت بياد...

و يه لحظه فکر کردم کاش همون ديشب همه چيز تموم ميشد و من استرس نميگرفتم... استرس

ساعاتي که در انتظارم بود.

ولي فکرمو پس زدم... الن بايد خوشحال مي بودم... يه روز ديگه فرصت داشتم براي فرار...

مطمئنا وقتي ديشب به سراغم نيومده بود امروز و عصر و غروب هم سروقتم نميومد...

با رخوت از جام بلند شدم... من هنوز همون کتي بودم! و اين نويد اميدوار بودن و ميداد.

لبخندي زدم و پشت دختري که لباس خدمتکار ها رو مي پوشيد راه افتادم... دري داخل اتاق

وبازکرد... اين يعني دوش بگير... مرتب شو...

واقعا مثل مرغابي شده بودم... هر روز هر روز حموم...

به هر حال به سمت وان رفتم. سرسري خودمو شستم... عجيب بود که کارم نداشت... يعني

ممکن بود بر خلف ظاهر حيوان صفتش... يا برخلف چشمهاي هيزش شعور انساني داشته

باشه؟چرا سراغم نيومد؟

با کلي سوال تو سرم و کلي اميد و نا اميدي حوله اي که اونجا بود و پوشيدم و از اتاق بيرون

اومدم همون دختر يه لباس سبز زمردي ساتن دستم داد... با کفش هايي که فسفري بودند ...

موهام و خودم سشوار کشيدم و يه ارايش مليم سبز کردم.

ازاين رنگ خوشم ميومد.

خدمتکار لبخندي بهم زد وگفت: من اسمم زهيره است...

جوابشو ندادم و گفت: دنبالم بيا...

پشت سرش راه افتادم .... حال واضح تر ميتونستم اون قصر وتماشا کنم.

ديگه حس ترس اوليه رو نداشتم... خبري هم از نگهبان ها نبود. اما جاي جاي قصر شيخ کسي

مشغول تميز کاري بود...

ميز غذا پر بود از کباب بريوني و بره ي کامل کباب شده... زهيره صندلي وبرام عقب کشيد و

نشستم... سمت چپ شيخ که سر ميز نشسته بود.

زهيره برام سوپ کشيد و کنارم ايستاد.

شيخ به عربي چيزي گفت ...
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زهيره برام ترجمه کرد: ديشب خوب خوابيدي؟

با نگاه هاش که به گردن و بالي سينه ام بود هيچي از گلوم پايين نميرفت...

فقط سرمو تکون دادم و سعي کردم که من نگاهش نکنم.الن وقت لگد پروني نبود. اين تنها

چيزي بود که ميدونستم.

شيخ باز چيزي گفت وزهيره معني کرد: امشب اينجا يه ضيافت برگزار ميشه... شيخ ميخوان

تو سنگ تموم بذاري...

اميدوار بودم نخواد که جلوي همه برهنه بشم!

زهيره حرفهاي شيخ و ترجمه کرد وگفت: شيخ ميخوان هنرتو به همه نشون بدي.... تا همه

بدونن شيخ رو کم چيزي دست نميذاره...

زهيره در ادامه ي حرفهاي شيخ ترجمه کرد: ديشب باهات کاري نداشتن که استراحت کني...

اگر امشب هم اونجوري که ايشون ميخوان باشي فعل کاري باهات ندارن...

شيخ با خنده به عربي چيزي وگفت و زهيره با لبخند ترجمه کرد: شيخ دوست دارن با شما

بازي کنن.... در اين بازي هر دو نفر برنده ميشن... و يک شب رويايي ساخته ميشه... البته

بدون کشمکش و دعوا... شيخ هيچ وقت به هيچ کس چنين لطفي نميکنه... اما از شما خوششون

اومده و دوست دارن شما هم لذت ببريد...

يه تيکه رون از بره ي کباب شده با دست کند و به سمت لبهاش برد و در حالي که دور دهانشو

پاک ميکرد دستشو به سمت من گرفت.

زهيره سقلمه اي به پهلوم زد که نفسم رفت. جاي زخمم بود.

معني اينکه پشت دستشو به سمتم گرفته بود و نمي فهميدم.... زهيره اروم گفت: دست شيخ و

ببوس...

يه لحظه تعجب کردم ... ولي بايد جواب لطفي که در حقم ميکرد و ميدادم .... با انزجار

گردنمو خم کردم... هرچند براي خلصي حاضر ميشدم پاهاشو هم ببوسم...

دست چربشو بوسيدم و شيخ در يک حرکت به سمتم حمله کرد ولبهامو بوسيد و وحشيانه بين

دندون هاش فشار ميداد...

ريش هاش توي پوستم ميرفت و از تماس دهن چربش با لب و چونه ام منزجر و منفور

ميشدم... اما کاري نکردم.... امشب بهترين فرصت بود که خودمو از اين شرايط نجات بدم....

شايد توي اين ضيافت کسي پيدا ميشد که بتونه درکم کنه...
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شيخ حريص وسرخ شده نگاهم ميکرد...

تمام دهنم چرب شده بود... تهوع داشتم... چشمام پر اشک شده بود... اين چه زندگي اي بود

خدا... خدا اگه هستي وجودتو بهم ثابت کن... مثل ديشب که بودي و بودنت و بهم نشون دادي.

شيخ لبخندي زد و چيزي گفت وزهيره گفت: معلومه که رام شدي...

شيخ دستي به صورتم کشيد و زهيره گفت: هميشه همينطور حرف گوش کن باش... زيباتري ..

و درحالي که با چپ چپ به زهيره نگاه ميکرد زهيره ترجمه کردو گفت: بايد عربي هم ياد

بگيري...

و ديگه حرفي نزد.

گاهي با چنگالي که خودش به دهنش مي برد برام تکه هاي گوشت جدا ميکرد وخودش توي

دهنم ميذاشت... منم بدون حرف ميخوردم.

بالخره رضايت داد که ديگه جا ندارم و سير شدم.... ازجا بلند شدم که پشت پامو بشکون

گرفت وبلند خنديد.

باز حرفي نزدم... به زهيره چيزي گفت و زهيره بدون اينکه ترجمه کنه منو به اتاقي که شب

قبل داخلش بودم، برد.

صورتمو با نفرت ميشستم.... اونقدر با مسواک به جون لثه و لبهام افتادم که تمام دهنم پر از

خون شده بود.

تو چشمام توي اينه خيره شدم... اين يه راه بود؟

يه بازي؟

کي برنده ميشد؟ بر نده شدن من توي فرار بود.... من بايد فرار ميکردم... من بايد ميرفتم ...

من ساخته نشده بودم که عيش و نوش يه عرب و تکميل کنم...

کتي فکر کن... کتي فکر کن چطوري ميتوني از اين مخمصه خلص بشي... از نگاه هاي

هيز... فکر کن کتي... تو بايد امشب در بري... بايد از اين خراب شده و چنگ اين ادمها

بري... بري گدايي کني بهتره تا اينجا با عربا....

دوباره دهنمو شستم وبه اينه خيره شدم... شيخ .... شيخ تو يه احمقي که ديشب با من کاري

نداشتي وبهم فرصت دادي... تو هنوز کتي ونشناختي... کاري ميکنم که حسرتم به دلت بمونه...

کاري ميکنم که ارزوم به دلت بمونه... 
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نفس عميقي کشيدم... جون تازه گرفته بودم... انگار خدا از نو تو وجودم دميده بود ... کتي کتي

کتي... بايد بترکوني امشب... بايد اول اعتماد شيخ و جذب کني وبعد ... فلنگو ببندي.... به

خودم تو اينه خنديدم... کتي امشب بايد عالي باشي... امشب بايد بري... بايد خودتو نجات

بدي... امشب بايد هرجور که شيخ ميخواد باشي.. اون وقت ميتوني فرار کني.... ميتوني بري

اون زندگي اي که ارزوت بوده رو بسازي... ميتوني هموني باشي که دلت ميخواست....

هموني باشي که هميشه ميخواستي... بشي خانم خودت....

با تقه اي که به در خورد از فکرم بيرون اومدم.

از دستشويي بيرون اومدم...

با ديدن يه لباس عربي سبز که کامل شکل بيکيني بود و فقط قسمت پايين تنه اش يسري پارچه

داشت که مثل عنوان دامن و به عهده ميگرفت. اهي کشيدم...

زهيره روي صندلي نشست وگفت: شيخ يکي از بهترين ارايشگر ها روخبر کرده تا تو براي

امشب از هر لحاظ ستاره باشي...

با گفتن اسم ستاره ... فکر کردم ديگه شايد هيچ وقت اونو نبينم... بعيد ميدونستم تو ضيافت

امشب اون حضور داشته باشه.

زير دست ارايشگر نشسته بودم... فرز موهامو سشوار کشيد و کمي و بالي سرم جمع کرد

وبقيه رو ازاد دور شونه ام رها کرد.

از اين مدل خوشم نيومد.... بايد وحشي ميرقصيدم.... طوري که شيخ راضي باشه.... الن وقت

اين بود که رامش باشم و اهلي... يه جنس اهلي... اون وقت راحت تر ميتونستم برنامه هاي

ذهنيمو پيش ببرم... به زهيره گفتم که به ارايشگر بگه فقط پايين موهامو کمي حالت فر بده و

وحشي درستم کنه... طوري که اصالت رقص و يه ايراني به يه عرب نشون بده.

لباسمو پوشيده بودم... کمي خودمو معطر کردم.... ارايشگر روي ناخن هام لک سبز يشمي

زدو با طرح نقره اي مشغول شد.

نافم سوراخ نبود اما با چند نگين چسبون دورش ميتونستم بيشتر بهتر باشم!

ساعت هشت شب بود.

چقدر وقت زود گذشتي...

ارايشگر تمام حرفه اشو براي پوشوندن زخم پهلوم گذاشته بود.

صداي موزيک وميشنيدم...
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ديشب که امادگي هيچ چيزي و نداشتم اون شد... واي به حال امشب....

دلم ماسک ميخواست... اونطوري ميتونستم رقصمو تکميل کنم... اما نبود...

دامن لباسم که ازجنس ساتن سبز سدري بود و تزيينات سبز تيره و روشن و فوسفوري داشت

از دو طرف چاک داشت.

پابند سکه دارمو بستم و يک دور به خودم نگاه کردم. تکميل بودم.يه شال حرير سبز هم لباسم

داشت... روي تخت افتاده بودو من نديده بودمش... خواستم ا ز اون استفاده کنم که زهيره گفت:

شيخ خوشش نمياد.... محلش نذاشتم و گفتم: براي رقصم ميخوام... شونه هاشو با بي قيدي بال

انداخت و زهيره يه جعبه مقابلم گرفت وگفت: اين هم هديه ي شيخه... براي رضايت تو .....

در جعبه ي مخمل قرمز و باز کردم.

با ديدن يه ست جواهر زمرد که به شکل يک قلب سبز تراش داده شده بود چشمام برقي زد و

همه رو به گردن و گوشم اويختم.

امشب بايد ديده ميشدم... بايد امشب کاري ميکردم که شيخ راضي باشه... شايد ميتونستم رو

کمکش حساب کنم.... حداقل بنظر ميومد ادم تر از بقيه باشه.... من که اب از سرم گذشته

بود...يا فرار ميکردم و همه چيز تموم ميشد يا موندگار ميشدم و باز تموم ميشد.

پس بايد کاري مي کردم که حداقل باهام مثل يه انسان رفتار بشه... امشب بايد ميدرخشيدم.... به

خاطر شيخم که شده بايد ميدرخشيدم.

ديروز از شيخ وامثالش بيزار بودم وامروز به خاطر اون خودمو اراسته کرده بودم...

نميدونم چرا حس ميکردم اگر اينقدر حيوون و وحشي بود همون ديشب به سراغم ميومد.... اما

نيومد. پس دوست داشت بازي کنه .... بازي شروع ميشه.... پس يه قدم به سمتم برداشته بود..

واگه امشب باب ميل اون ميشدم شايد فرصتي پيش ميومد که بتونم فرار کنم...نميدونم چرا حس

ميکردم اگر اينقدر حيوون و وحشي بود همون ديشب به سراغم ميومد.... اما نيومد. پس دوست

داشت بازي کنه .... بازي شروع ميشه.... پس يه قدم به سمتم برداشته بود.. واگه امشب باب

ميل اون ميشدم شايد فرصتي پيش ميومد که بتونم فرار کنم...

اگه اعتمادشو جلب ميکردم .... پس ميشد.... همچين کار سختي نبود... ميتونستم فرار کنم...

فقط بايد رضايتشو جلب ميکردم.... هي کتي.... ميتوني بري.. به اين فکر کن که ميتوني بري

و ازاد بشي.... گفتن عربهاي جاهل... راست گفتن.... پس از جهالتش استفاده کن.... ذهنم پر

بود از راه و اروزهايي که براي اينده ام چيده ميشد.
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دلم ميخواست زودتر خودمو و نمايشمو هنرمو به همه نشون بدم... اين تنها چيزي بود که واقعا

دلم ميخواست.... ميخواستم به همه ثابت کنم که من ميتونم از اين منجلب بيرون بيام....

ميخواستم به همه ثابت کنم که ميتونم.... ميتونستم.... بايد ميتونستم.... حال اين تنها راه نجاتم

بود.

زهيره تکونم داد وگفت: حاضري...

محکم از جام بلند شدم.... لرزشي که ديشب توي پاها و دستهام داشتم حال نبود.... تنم يخ نکرده

بود.... دلم ميخواست امشب خودمو به همه نشون بدم.

از اتاق خارج شدم.

کفش نپوشيدم.. امشب بايد اصالت رقص عربي وحفظ ميکردم.... امشب بايد ميشدم لذت

شيخ ... ميشدم اعتمادش... ميشدم نورچشمش.... ميشدم عروسکش تا بتونم در برم و فرار کنم

و از چنگش ازاد بشم...

از پله ها پايين اومدم.

شيخ با ديدن من به کسي اشاره کرد و من در حالي که سعي ميکردم تمام جذابيت و عشوه هامو

توي صورتم بريزم... بقيه ي پله ها رو سريع پايين اومدم و وسط سالن ايستادم.

شال حريرو جلوي صورتم گرفتم.

شيخ اخم کرده بود. معلوم بود از شالي که جلوي صورتم گرفتم ناراضيه...اهميت ندادم... نواي

اهنگ بلند شد.

با نواخت و حرکات ريتميک اهنگ شروع کردم به حرکات نرم ومليم کمرم...

حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي

عزيزم اي روشني چشمان من اي کسيکه فکرمرا مشغول کرده اي

عاشق بقالي سنين و ل غيرك في بالي

سالهاست که من عاشق توهستم و کسي نتوانست جاي تو را بگيرد

کمرمو با ريتم حرکت ميدادم.

اهنگ شروع شد... شالو پرت کردم جلوي پاي شيخ... لبخند عميقي زد و بازي شروع شد!

با ضربه هاي اهنگ به بدنم و شکمم ضربه ميزدم و سکه ها و ريشه هايي که براي زيبا تر

جلوه کردن اين ضربها بود به صدا در اومدن... اهنگ مليم و معروفي بود. روي نوک پنجه

هام ايستاده بودم و پاهامو با دست هامو چرخش موهام و شونه هاي ظريفم هماهنگ ميکردم...
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با ايست اهنگ ايست ميدادم...

شونه هامو حرکت ميدادم...

لبخند ميزدم... چشمهامو ريز و درشت ميکردم و برجستگي لبهامو با باريک کردن بينيم به رخ

ميکشيدم.

حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي

عاشق بعالي سنين و ل غيرك في بالي

حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي

عاشق بعالي سنين و ل غيرك في بالي

اهنگ تند شد و ضربات منم تند تر...

همه رو ميتونستم تو مشتم نگه دارم.

يک دور دور سالن و فضاي خالي که داشتم چرخيدم... همه محو من بودن...

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين آه ه ه ه ... حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

يا ساکن خيالي...

به سمت شيخ رفتم و دستمو روي شونه اش گذاشتم و تا پايين پاش يک بار رو زانوهام نشستم

و بلند شدم....

هيکل چاقش در اون عباي سفيد و ريش هاي سياه مشکيش و چشم و ابرويي که هيزي و

حيوون صفتي ازش مي باريد .... منفور بود. پوست سبزه و بيني کوفته اي....

شيخ با رضايت کمي از محتوي جامش نوشيد و خواست دستشو به صورتم بزنه که ازش

فاصله گرفتم.

در جمع ميچرخيدم... وسط سالن براي من خالي شده بود... فقط من... من بودم که همه منو

ميخواستن... من بودم که مي چرخيدم و همه رو به وجد مياوردم يا يخ يخ ميکردم يا داغ داغ...

همه تو مشت من بودند...

ميتونستم چشمهاي خيره و هرزه و هيز وبه خودم حس کنم...

با ديدن چهره ي بهراد ماتم برد...

وسط سالن ايستادم... يه لحظه مخم براي ادامه ي رقص قفل کرد.

صداي 
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diab amr 

 منو به خودم اورد.

اجمل عيون في الكون انا شفتها

من دارم به زيباترين چشمان روي زمين نگاه ميکنم

ال عليك ال على سحرها

وااااي چه قدر زيبايي و جادويي که در چشمانتوست قشنگ است

عيونك معايا عيونك كفايا

چشمان تو مال من هستند و نور چشمان توکافيست

تنور ليالي

که شبهاي من را روشن کند

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين آه ه ه ه... حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين آه ه ه

ه... حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

يا ساکن خيالي

چرخيدم و چرخيدم و به سمت بهراد که در صف اول ايستاده بود و با اخم به من نگاه ميکرد...

رسيدم... بهش نگاه کردم... زل زدم تو چشماش.

کاش ميتونست منو با خودش ببره...

دستمو روي شونه اش گذاشتم و يک دور ، دورش چرخيدم....

شايد ميتونست راه نجاتم باشه...

دستش توي جيبش بود و يک جام محتوي شان پاين دستش بود.

لرزش بدنم و بيشتر کردم...

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين آه ه ه ه... حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

روي زمين جلوي پاش نشستم... بهش خيره شدم... لبخند کوچيکي زدم. خيره و مسخ من بود.

حتي مي تونستم ضربان شقيقه اشو ببينم...

يک دور موهامو چرخوندم... حرکات نرم شکمم... جلو عقب کردمش... نگاهش بين ناف

وچشمهام ميچرخيد... کامل تومشتم بود حتي صداي ضربان قلبش هم ميشنيدم...
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حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين آه ه ه ه... حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين

از جا بلند شدم و با لرزش بدنم وشونه هام و کمرم وکل بدنم در حالي که روي نوک پنجه ي پا

ايستاده بودم ... سعي داشتم تمام تبحرمو در جذب جنس مخالف بخرج بدم.

دستهامو لي موهام فرستادمو در حالي که کمرمو پيچ و تاب ميدادم به بهراد خيره شدم.... حتي

پلک هم نميزد.باز به سمتش رفتم .. در يک قدميش ايستادم و موهامو چرخوندم...

موهام به صورتش خورد... بوي عطرم تو سرش پيچيد... دستشو از جيبش دراورد.... ازش

فاصله گرفتم.

قلبك نداني و قال بتحبني

قلب تو من را صدا زد و به من گفت دوستتدارم

ال عليك ال طمنتني

چه قدر من خوشحالم که خيال من را از بابت عشقتراحت ساختي

معالك البدايه و كل الحكايه

درکنار تو زندگيم شروع مي شود و با تو تمامدوران زندگي را سپري مي کنم

معاك للنهايه

و همراه با تو نيز زندگي من به پايان مي رسد

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي يا نور العين

با پايان اهنگ ژست خاصي گرفتم.

بهراد محتويات جامشو يک نفس سر کشيد.صورتش سرخ بود.

صداي تشويق مردان هيز و حيوان صفت مثل پتک بود درسرم... نمايشي که بردي برام

نداشت... شانسي نداشت ... منفعتي نداشت و تماما لذت بود براي اونها...

بهراد خيره نگاهم ميکرد.

پوزخندي زدم... بفهم چيو از دست دادي اقا پسر... کاش ميتونستي نجاتم بدي... کاش!

نگاه سنگين شيخ هم حس ميکردم... بنظر ناراضي بود...

به سمتش رفتم. نبايد اونو ناراحت ميکردم... نبايد ناراضي ميشد... من بايد اعتمادشو به دست

مياوردم.شايد راه فرارم همين بود.. اول بايد از دست سگ هاي مراقب خلص ميشدم...
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دستمو دور گردنش انداخت و بهش چشمک زدمو خنديدم... چيزي گفت که نفهميدم... اما از

لبخندش متوجه شدم تعريف کرده...

برام يه مارتيني اماده کرد و منم به جامش زدم و درحالي که به بهراد نگاه ميکردم يک نفس

سر کشيدم...

زهيره زير گوشم گفت بيا برو لباستو عوض کن.... شيخ دوست دارن اراسته تا انتهاي ضيافت

همراهشون باشي...

قبول کردم و گفتم: بعد از تموم شدن نوشيدنيم خودم ميرم...

سري تکون داد و جلوي ميز ايستادم و کمي جين براي خودم ريختم.

صداي بهراد و زير گوشم شنيدم که گفت: جذابي... ولي خود شيفته...

به سمتش چرخيدم...

بهراد براي خودش ومن يخ ريخت وگفت: ديشب بهت خوش گذشت؟

جوابشو ندادم... قابل اعتماد بود؟ ميتونست مثل کامي باشه؟

بهراد لبخندي زد وگفت: مراقب باش ازت زده نشه... تا وقتي براش ملکه باشي روسرت

ميذارتت...

اين نصيحت دوستانه بود يا از روي اينکه شانسشو از دست داده بود اينو ميگفت؟قدم با پاي

برهنه تا بازوش مي رسيد.

بلند قامت و کشيده بود.

لغر اما چهار شونه... صورتش زياد مردونه نبود کمي ظرافت داشت ولي جذاب بود...

صورت سفيد و گرد وچشمهايي قهوه اي سوخته که کشيده و خمار و درشت بود با موهاي

خوش حالت ونرم مشکيش که خوب اراسته شده بود و به مد روز کوتاه شده بود.

صورتش و اصلح کرده بود. بوي خوبي ميداد. ژست ايستادنش استايل بي نقصشو نشون

ميداد.

کت وشلوار نوک مدادي و پيراهن طوسي وکراواتي عينا رنگ کتش داشت.

در حالي که دستشو پشت کمر برهنه ام گذاشته بود گفت: کاش ميشد قسمت من باشي...

اروم گفتم: هنوزم دير نشده...

بهم خيره شد.

با تعجب گفت: فکر نميکردم ايراني باشي...
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تو چشماش نگاه کردم.

_من هرجايي ام...

مسخره گفت:اون که مشخصه ... فکر ميکردم تاجيکي باشي...

کف دستش روي ميز بود. با سر انگشت اشاره پشت دستشو نوازش کردم و گفتم: ميخوام با تو

باشم.

بهراد پوزخندي زد وگفت: جنس دست دوم به درد من نميخوره.... 

با التماس نگاهش کردم وگفتم: شيخ ديشب وقت منو نداشت ... سرش شلوغ بود...

بهراد و براي بار دوم شوکه کردم.

باز گفتم: ميخوام باتو باشم...

بغض کرده بودم... با لحن اروم ولرزوني گفتم: حق يه شب عاشقانه داشتن با شوهر و خودم از

خودم گرفتم... اما حق بودن با يه ايراني ... يکي از جنس خودمو ... تو ازم نگير...

و با صداي زهيره به سمت پله ها رفتم تا لباسمو عوض کنم.

پله ها رودو تا يکي بال رفتم.

در اتاق وبازکردمو خودمو روي تخت پرت کردم و زار زدم ... بغضم شکست... دلقک خيمه

شب بازي ... دختره ي احمق... عوضي... اشغال... هرچي فحش بلد بودم به خودم ميدادم... تو

اومدي اينجا چيکار کني؟مرداي هرزه رو اغوا کني؟

چرا کسي منو نميفهميد... چرا نمي فهميدن که من چي ميخوام.... چرا براشون مهم نبود

خواست من چيه... چرا نمي ذاشتن برم....

نفس عميقي کشيدم...

سرم در حال ترکيدن بود. از زور گريه چشمام ميسوخت. ارايشم خراب شده بود.

اهميت ندادم... به جهنم...

به درک... از جام بلند شدم وبه حموم رفتم... اب سرد حالمو جامي اورد.

به سختي خودمو از فوران احساساتم کنترل کردم واز حموم خارج شدم. يه پيراهن شب مشکي

انتظارمو مي کشيد.

موهامو با گيره ي نگين داري يک طرف پشت گوشم جمع کردم و گذاشتم همينطور بدون شونه

خشک بشه... فقط کمي بهش ژل زدم تا حالت بهتري بگيره.

لباس و پوشيدم... برق جواهرات سبزم مثل تير تو چشمم فرو ميرفت.
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کفش مشکي هم پوشيد مو خودمو معطر کردم ... درنهايت کمي ارايش دودي کردم.... و اجازه

دادم موهام همونطوري موج دار خشک بشن...!

وقتي داشتم رژ لب سرخي و به لبهاي برجسته ام ميکشيدم فکر کردم چرا؟؟؟ تو چشمهام خيره

شدم... درشت و کشيده بودند... سياه... شرقي... وحشي... سرکش... !

چرا ... چرا؟؟؟ چيکار دارم ميکنم؟؟؟رژ ميماليدم؟؟؟ خطا بود؟لبامو رنگ ميکردم؟؟؟ چرا؟؟؟

کار بدي ميکردم؟ خيلي بد؟؟؟ من داشتم چيکار ميکردم؟

هيچي...

من هيچ کاري نميکردم ... فقط داشتم رژ ميماليدم... همين...

هموني که کامي بهش ميگفت ماتيک ... هموني که علي تو اتاقم از تو کمدم اتفاقي پيداش کرد

وگفت: ديگه چه چيزايي و از ما پنهون ميکني...

اره ... فقط داشتم رژمي ماليدم... يا به قول کامي ماتيک... کاري نميکردم که .... فقط يه رژ

لعنتي بود ... همين!

چشمام از اشک برق ميزد ...

ديگه نتونستم بيشتر به خودم نگاه کنم...

من تو يه اتاق... اتاقي براي يه عرب... اونم نه يه عرب درست و حسابي که بتونم لفظ انسان و

خرجش کنم... يه عرب حيوون... جلوي يه اينه ... ايستاده بودم ورژ ميزدم ... !

بغضمو خوردم ... مثل هربار ديگه ... ديگه هيچ وقت هيچ چيزي درست نميشد ... هيچي...

و از اتاق خارج شدم.

از پله ها پايين ميومدم.

بهراد با شيخ حرف ميزد. يه لحظه حضور منو حس کرد و به سمتم چرخيد... لبخندي به شيخ

زد و با چشم و ابروش به من اشاره کرد.

پيراهن ساتن مشکي دکلته ي بلندي بود که پايينش کمي دم داشت.

از ماکسي متنفر بودم اما لباس نسبتا پوشيده اي بود.

رنگ پوستمو بيشتر به رخ ميکشيد. شيخ دستشو به سمتم دراز کرد و من کنارش ايستادم.

بهراد اروم زير لبي گفت: واي به حالت اگه کلکي تو کارت باشه...

منظورشو نفهميدم.... اما بهراد دستهاشو تو جيبش کرد وبا ژست پيروز مندانه اي به عربي

چيزي گفت و جمع خنديد. خودشم يه لبخند تصنعي داشت.
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با يه چاله گونه ي يکطرفه چهره ي با نمک و مهربوني پيدا ميکرد. دندونهاي سفيدشو به

نمايش ميذاشت و کنار چشم هاي درشت قهوه ايش چين ميخورد. بي اراده بهش لبخند زدم.

صورتش واکنشي نداشت.

شيخ متفکر نگاهي بين من وبهراد رد وبدل کرد و نفس عميقي کشيد.

کمي بعد دستشو جلو برد و با بهراد دست داد.

حس ميکردم يه معامله اجرا شد اما چه معامله اي بود؟ اينو نميدونستم. نفس هام به شماره افتاده

بود... به ساعت نگاه ميکردم... خيلي ها با نوازش دستم و تنه هاشون ميخواست لحظه اي ازم

لذت ببرن.... به نفرتم اضافه ميشد و مشروب ميخوردم تا يادم بره تو چه گندي دارم دست وپا

ميزنم.

شيخ وبهراد پشت ميز نهار خوري روبه روي هم نشستند... با ديدن پاسوري که رو ميز بود

حس کردم در حالي بازي کردن پوکر هستن...

برام مهم نبود چه خبره... يا موضوع چيه ... يا ... فقط داشتم دنبال راه در رو ميگشتم که با

وجود کلي نگهبان در جاي جاي قصر شيخ اين ممکن رو محال بنظر ميرسوند!

برام مهم نبود چه خبره... يا موضوع چيه ... يا ... فقط داشتم دنبال راه در رو ميگشتم که با

وجود کلي نگهبان در جاي جاي قصر شيخ اين ممکن رو محال بنظر مي رسوند!

يه نفر از اطرافيان شيخ ديلر( پخش کننده ي کارت) شد.

بهراد بازي وشروع کرد... چند نفر هم دورشون جمع شدند... زهيره کنارم ايستاد وگفت: شيخ

بازي و ميبره...

برام مهم نبود کي برنده است کي بازنده... از بهراد هم بخاري بلند نميشد... پسره ي اشغال.

زهيره با هيجان گفت: شيخ از چيزي که دوست داره دست نميکشه... شده باشه اون چيز و

ازبين ببره اما نميذاره کسي به مالش دست بزنه...

حرفهاي زهيره رو نمي فهميدم...

شيخ پير رو کرد. دو تا کارتش شبيه هم بود. دو تا هشت سياه داشت . يه هشت پيک و هشت

خاج...

بهراد لبخندي زد و استريت رو کرد.سه تا کارت ده داشت ...

شيخ با حرص ريشهاشو ميجويد.

بازي جذابي نبود.
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کسي به عربي چيزي گفت و زهيره به من اشاره کرد و مرد لبخند منفوري زد و به سمت ميز

رفت.

با کسلي پرسيدم: چي گفت؟

ازيه جا ايستادن خسته شده بودم. حال که زهيره فارسي بلد بود دلم ميخواست حرف بزنم...

حوصله ام سرنره... واقعا در اون شرايط نگران کسليم بودم!

زهيره گفت: پرسيد شرط بازي سر چيه....

گفتم: خوب؟

زهيره: برنده ي بازي امشب با توه... شرط سر توه ...

ميخ و مات به زهيره خيره شدم... دهنم باز مونده بود. نگاه بهراد و به خودم حس کردم....

باور نميکردم يعني ميخواست با من باشه؟

يعني بخاطر من اين بازي و شروع کرده بود؟

يعني بايد دعا ميکردم تا اون بازي و ببره... حال سرمن شرط هم مي بستن؟اول پول بود و

حال چهار تاکارت مسخره؟؟؟

سرم به دوران افتاده بود. دهنم خشک شده بود... تيره ي کمرم خيس بود.يه روز منو

ميفروختن... يه روز روي من شرط مي بستن... روز بعد چقدرحقيرم ميکردن؟ ديگه چي ازم

ميموند... ولي خودم بهش گفتم يه جوري منو با خودت ببر... پس نميتونست گله گزاري کنم...

حال فهميدم معامله سرچيه.... حال فهميدم... که منو شرط ميذارن و منو معامله ميکنن... منو

ميفروشن... منو ميخرن... منو کرايه ميدن ...

کارم به کجا رسيده بود...

دست اول و بهراد برد... از فکر کردن بيرون اومدم. از اينکه اينقدر جنس حقيري بودم... از

اينکه کم کم داشت باورم ميشد يه جنسم... فقط يه جنس... از اينکه هيچ حقي نداشتم... از اينکه

ادم نبودم... از باور همه ي اينا خسته بودم. مغزم داشت ميترکيد.

ديلر کارت پخش کرد.

يه عده دور بهراد ايستاده بودند ويه عده دور شيخ...

به سمت ميز رفتم.... پشت بهراد ايستادم.... من طرف اون بودم.... با همه ي جنس بودنم

طرف اون بودم!
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شيخ با چشم وابرو بهم اخم کرد. ناچارا ميز و دور زدم و پشت اون ايستادم. جلوي چشم

بهراد.... بهراد به بالتنه ام نگاه کرد.

لبخندي زد و کارتهاشو رو کرد.

شيخ هم لبخندي زد و تري کايند( سه شاه) و رو کرد و بهراد ماتش برد.

شيخ با لبخند موفقي نگاهش ميکرد.

بازي هيجان بيشتري گرفته بود. نميدونم چقدر روي پاهام ايستاده بودم. کفش هاي پاشنه هفت

سانتي مشکيم... راحت بودند!

بهراد به نظر عصبي ميومد... خدا خدا ميکردم اون برنده بشه... نذرميکردم... اره ... پشت سر

خريدارم ايستاده بودمو نذر ميکردم که بهراد يه ايراني برنده بشه ...!

دست اخر بود.

 کايند و بياره ... و بازي تموم4 تا دل داشت از دو تا شيش دل دستش بود... ميتونست 4شيخ 

بشه.

بهراد به من نگاه کرد. تو چشماش حسرت و افسوس وميخوندم.

انگشت هامو روي سينه ام گذاشت.

عدد سه رو نشون دادم.

بهراد به من خيره شد. نفهميد حرکتم يعني چي... دوباره تکرار ش کردم.

سه ...

بهراد پلکهاشو اروم بست و باز کرد.

انگشتهامو روي سينه سمت چپم گذاشتم...

نفهميد منظورم دل هست... دوباره با انگشت هام يه قلب روي سينه ام ساختم... همه حواسشون

به دست بهراد بود.

بهراد بعد از مکثي دستي به پيشونيش کشيد... قطره ي عرقشو ديدم که از سمت شقيقه اش

پايين اومد.

نفس نفس ميزدم.

خدايا کمکم کن...

بهراد دستهاشو کمي پيچ و تاب داد... و حس کردم انگشت اشاره و شصتش و به داخل کتش

برد... نفهميدم چرا ولي تند دستشو رو کرد داشتم به صورت عرق کرده اش نگاه ميکردم!
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هياهوي جمع باعث شد به دست رو شده نگاه کنم... ماتم برد . چهار آس و روي ميز گذاشت...

تک دل رو بود وبه ترتيب تک خشت و تک پيک و تک خاج!

بالبخند پيروزمندانه اي به من خيره شد و من يک لحظه حس کردم در اين چند روز فقط در اين

لحظه احساس ارامش کردم... داشتم به چيزي چنگ ميزدم که شايد شرف داشت به يه عرب...

حداقل به سمت يه هموطن دست دراز کرده بود.

شيخ از عصبانيت سرخ شده بود. صداي نفس هاي بلندش رو مي شنيدم. با دستايي که از

عصبانيت مي لرزيد کارتا رو روي ميز به هم ريخت. با صداي بلند و از ته حلق چيزي گفت.

به بهراد نگاه کردم. ابروهاشو بال داد و به زبون عربي جواب شيخ رو داد. نمي فهميدم در

مورد چي حرف مي زنند. کار سختي نبود که حدس بزنم شيخ ناراضيه. قلبم توي سينه فرو

ريخت. اگه شيخ منو به بهراد نمي داد چي مي شد؟ اگه مهموني تموم مي شد و بهراد بدون من

از اينجا مي رفت بدبخت مي شدم. با اون دلبري هايي که براي بهراد کرده بودم کلک خودمو

کنده بودم... مي دونستم احتمالش هست که شيخ عصباني بشه و قضيه ي بازي رو فراموش

کنه... فکر نمي کردم اون قدرها احمق باشه که يه بار ديگه همچين فرصتي بهم بده... يه بار

فرصت بازي به بهراد داده بود و در عوض منو از دست داده بود.

نگاهي به صورت بهراد کردم... مطمئن نبودم اون بدتره يا شيخ ولي به اين که هم وطنيم تکيه

کرده بودم... حداقلش اين بود که زبون همو مي فهميديم...... پوپک گفته بود که شيخ مشتري

دائميشه ولي بهراد نه... همه ي اميدم به اين حرف بود.

بهراد لبخندي زد ولي چشماش سرد بود... دوباره چيزي به عربي گفت... بي اختيار نگاهم

روي زهيره چرخيد... با نگراني شيخو نگاه مي کرد. بدون اين که به شيخ توجهي کنم به سمت

زهيره رفتم. کنارش وايستادم و گفتم:

چي شده؟ چي مي گن؟ مگه اين پسر ايرانيه نبرد؟

زهيره آهسته گفت:

بهت گفتم که شيخ از چيزي که دوست داره دست نمي کشه.

احساس کردم قلبم توي دهنمه. لبخند روي لب بهراد خشک شد... دست هاشو روي ميز گذاشت

و بلند شد. کمي به سمت شيخ خم شد و چيزي گفت. چنگي به بازوي زهيره زدم و گفتم:

چي مي گه؟... به منم بگو...
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احساس مي کردم قلبم الن از سينه ام ميپره بيرون... ترسيده بودم... ديگه دستم به جايي بند

نبود... زهيره که نمي تونست از شيخ چشم برداره گفت:

مي گه که ما مردونه دست داديم... مي گه ما با هم قرار داشتيم.

بهراد سرشو چرخوند. با التماس نگاهش کردم. دوباره سرشو به سمت شيخ چرخوند. شيخ هم

از جاش بلند شد. دستشو توي هوا تکون داد و چيزي گفت... نگاه همه ي مهمونا به شيخ بود.

احساس مي کردم ضربان قلبم هر لحظه بالتر مي ره. زهيره گفت:

شيخ مي گه شما دو تا با هم دست به يکي کرديد...

به شيخ نگاه کردم... نمي دونستم بايد چه عکس العملي نشون بدم... نمي دونستم بايد چطور

نگاهش کنم... با التماس؟ با غرور؟...

بهراد با دست به مهمونا اشاره کرد و با خنده چيزي گفت... زهيره برام ترجمه کرد:

مي گه مي خواي خودتو اين طوري به مهمونات نشون بدي؟ همه شاهدن که معامله کرديم.

دستامو مشت کردم... قبلم محکم توي سينه ام مي زد. بهراد دوباره سرشو به سمت من

چرخوند. دو سه نفر از مهمونا چيزي گفتند و سر تکون دادند. زهيره رو به من کرد و گفت:

مهمونا دارن طرف اونو مي گيرن.

نفس راحتي کشيدم... احساس کردم قلبم تا حدودي آروم گرفت. حتما اين مهمونا براي شيخ مهم

بودند که مي خواست منو نشونشون بده... يعني امکانش بود که جلوي اونا زير قول و قرار

مردونه ش بزنه؟

بهراد به سمتم اومد. شيخ بي اختيار گامي به سمت من برداشت. بهراد نگاهي به اون کرد و

پوزخند زد... کنار من ايستاد و دستشو دور کمرم انداخت... نفس راحتي کشيدم... خدايا

مرسي... مرسي که يه بار ديگه دستمو گرفتي... مرسي که جواب دعاهامو دادي.

شيخ دستي به ريشش کشيد... نگاهش از بال تا پايين بدنم سر خورد... از چاک لباسم به پاهاي

خوش فرمم نگاه کرد...نگاهش رو سر و سينه ي سفيدم ثابت موند. با حسرت نگاهم مي کرد...

رومو ازش برگردوندم... من ديگه مال اون نبودم. دستمو دور بازوي بهراد حلقه کردم... اي

کاش زودتر منو از اين جا مي برد... ديگه نمي تونستم شيخ و مهموناشو تحمل کنم. لبخندي به

بهراد زدم. صورتشو بهم نزديک کرد... از کار خودش راضي بود... نگاهي به صورت

جذابش کردم... خدا دوباره اونو برام فرستاده بود.
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بهراد روي يکي از مبل ها نشست و کتشو مرتب کرد. من دنبالش راه افتادم و روي دسته ي

مبل نشستم... شيخ رو ديدم که در گوش يکي از خدمتکارها چيزي مي گفت... قلبم توي سينه

فرو ريخت... مي ترسيدم شيخ برام نقشه داشته باشه. بعيد مي دونستم که به اين زودي ها

ميدونو خالي کنه. حرف هاي زهيره توي گوشم بود... گفته بود شيخ از چيزي که دوست داره

دست نميکشه... شده باشه اون چيزو از بين ببره اما نميذاره کسي به مالش دست بزنه...

اضطراب پيدا کردم... نگاهي به بهراد کردم. با يکي از مهمونا عربي حرف مي زد و مي

خنديد... انگار هنوز همه توي جو بازي و باختن شيخ بودند... بهرادم از کاري که کرده بود

راضي به نظر مي رسيد. انگار بدش نمي اومد چند ساعتي اونجا بمونه و خودي نشون بده.

بهراد چرخيد و نگاهي به صورت و اندامم کرد... ليواني که دستش بود و سر کشيد... دستش و

دور کمرم انداخت و منو به خودش نزديک تر کرد... يه لحظه از ذهنم گذشت که اونم يکيه

مثل شيخ... شايد حريص تر... شايد بدتر... کسي که شايد راهي رو شروع کرده که شيخ تا

تهش رفته... فکرهاي مختلفي از ذهنم مي گذشت... ترديد به جونم افتاده بود... دلم از اين مي

سوخت که فقط بايد به شانس تکيه مي کردم... هيچ جاي کار حق انتخاب نداشتم...

چاره اي نداشتم... راه فراري جز اون نداشتم. وقتي ياد کارهايي مي افتادم که شيخ سر ناهار با

من کرده بود حالت تهوع پيدا مي کردم... ياد دهن و دست هاي چربش افتادم... ياد صداي جيغ

و التماس هاي اون دختر کم سن و سال افتادم که ديگه هم ازش خبري نبود. نمي تونستم... حتي

نمي تونستم براي يه ساعت ديگه هم اونجا بمونم... تحمل بازي با شيخو نداشتم... يه نگاه به

صورت جذاب بهراد کردم... بوي عطر خوبي مي داد... چه قدر توي نگاه اول خواستني و

جذاب به نظر مي رسيد...

بايد بين بد و بدتر بد رو انتخاب مي کردم... تنها چيزي که بهم اميد مي داد همون پسري بود که

نگاه شهوانيشو روي بدنم احساس مي کردم... من به کجا رسيده بودم؟ يعني اين من بودم که به

اينجا رسيده بودم؟ به اين که پسري رو وسوسه کنم که منو فقط براي يه شب مي خواست...

اميدمو بسته بودم به کسي که دلم گواهي مي داد بويي از انسانيت نبرده... چه قدر سقوط کرده

بودم... تمام آرزو و اميدم توي پسري که کنارش نشسته بودم خلصه شده بود... يه پسر

حريص و ... دوست داشتم کسي رو پيدا کنم و توي ذهنم محکومش کنم... نفرينش کنم... ولي

هر چه قدر بيشتر توي ذهنم به اين موضوع فکر مي کردم بيشتر به اين نتيجه مي رسيدم که

خود احمقم باعث و باني بدبختيام بودم...
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نفس عميقي کشيدم. سعي کردم خودمو آروم کنم... نمي خواستم به اين موضوع فکر کنم که

ممکنه از چاله در بيام و توي چاه بيفتم... مرتب خودم و با جمله ي (( چاره اي ندارم ))

راضي مي کردم. سرم و به گوش بهراد نزديک کردم و گفتم:

کي منو مي بري؟

خنديد و با شيطنت نگاهم کرد و گفت:

عجله داري؟

يه خنده ي پر از ناز و عشوه تحويلش دادم... از گوشه ي چشمم شيخو ديدم که دستشو مشت

کرده بود و با چشم هايي که گشاد شده بود به ما زل زده بود... نمي دونستم بايد چطور به بهراد

حالي کنم که بايد زودتر بريم. آهسته بهش گفتم:

بيا زودتر بريم... مي ترسم شيخ پشيمون بشه... فکر نکن به همين راحتي ها ازم دست مي

کشه.

بهراد با خونسردي پا روي پا انداخت. خودشو بيشتر بهم نزديک کرد و گفت:

خودشو جلوي مهمونا بي آبرو نمي کنه... معامله رو باخته... جلوي همه با هم شرط بستيم...

ااه! انگار اين پسره ي بي خيال و خونسرد تصميم نداشت به اين زودي ها از جاش بلند شه. آب

دهنم

و قورت دادم... نفس عميقي کشيدم... يادم افتاد که چطور راضيش کرده بود به خاطرم بازي

کنه... انگار رگ خوابش همين بود. ده دقيقه صبر کردم... وقتي تو نخ مهموني رفت و يه کم

از حال و هواي حرفام بيرون اومد نقشه م و پياده کردم...

دستمو دور گردنش انداختم... يه لبخند مخصوص به صورت بهراد زدم که لبامو برجسته تر از

حالت عادي نشون مي داد... دستمو با مليمت و به حالت نوازش به پشت گوش و گردنش

کشيدم. حس کردم که نفس هاي بهراد بلندتر و صدادار شد... تابي به موهام دادم و موهامو يه

طرف ريختم... بهراد نگاه خيره اي به گردنم کرد... دستمو روي شونه و بازوهاش لغزوندم....

سرشو بالتر اورد و به چشمام نگاه کرد... حالت خماري به چشمام دادم و دو بار برايش مژه

زدم... لبخندمو عميق تر کردم. دستشو دور کمرم سفت کرد... دوباره داشتم ضربان روي

شقيقه شو مي ديدم... صورتشو نزديک صورتم اورد... صورتمو جلو اوردم... لبهامو به لبهاش

نزديک کردم و.... سرمو آهسته عقب کشيدم... خنديد و آهسته گفت:

داري بازيم مي دي.
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با شيطنت برايش ابرو بال انداختم و يه دونه از همون خنده هام که نفسشو بند مي اورد تحويلش

دادم. دستمو از روي بازوش به سمت شونه ش حرکت دادم... يه بار ديگه با مليمت نوک

انگشتام و به گردنش که داغ شده بود کشيدم... نفس عميقي کشيد. يه دفعه از جاش بلند شد و

ازم دور شد... يکي مثل اون از چي مي ترسيد؟ با اين جمع تعارف داشت؟ مي ترسيد بهش

بگن نديد بديد؟ مي ترسيد همه فکر کنند که نتونسته جلوي خودشو بگيره؟ مگه آدم هاي حيون

صفتي مثل اينا که توي لجن فرو رفته بودن به اين چيزها اهميتي مي دادن؟

هنوز روي دسته ي مبل نشسته بودم. پامو با ژست خاصي روي اون پام انداختم طوري که از

چاک پيراهنم يکي از ساق پاهام بيرون بيفته و سفيدي پوستمو به رخ بکشم. وقتي از پله ها

پايين مي اومدم به پوشيده بودن لباس فکر مي کردم و الن به اين موضوع فکر مي کردم که

اي کاش يه کم چاک لباسم بازتر بود... دستمو بالي مبل گذاشتم. از گوشه ي چشمم ديده بودم

که بهراد رفته بود تا براي خودش مشروب بريزه. نمي دونم با اون همه مشروبي که تا اون

لحظه خورده بود چطور هنوز سرپا بود.... دست ديگه مو گذاشتم روي پام... آروم به گردنم

تابي دادم و موهام و ريختم روي کمرم و به سمت بهراد چرخيدم... نفسمو توي سينه م حبس

کردم... بينيم باريک کردم و با لباي برجسته م لبخندي تحويل بهراد دادم که کنار بار ايستاده

بود... سرمو آهسته برگردوندم... شيخ تقريبا رو به روم نشسته بود. مي دونستم همه ي

کارهامو زير نظر داره. مي ترسيدم نگاهش کنم. حتما داشت از عصبانيت منفجر مي شد. دست

کسي رو روي شونه م احساس کردم. بوي عطر بهراد توي مشامم پيچيد... خودش بود...

نگاهش نکردم... شونه مو نوازش کرد... بازم نگاهش نکردم... سرمو آهسته به عقب تاب

دادم... صداي آهسته شو در گوشم شنيدم:

تا يه ساعت ديگه مي ريم.

پوزخندي زدم... نيم نگاهي بهش کردم و گفتم:

مطمئن نيستم که اون موقع خسته نباشم... اين مهموني داره انرژيمو مي گيره.

بهراد دوباره روي مبل نشست. با سر انگشتام بازوش رو نوازش کردم... بهراد دستي به

صورتش کشيد... روي پيشونيش عرق نشسته بود. آهسته گفت:

مي شه بس کني؟

ابروهامو بال بردم... چشمامو خمار کردم و گفتم:

نه... نمي تونم بيشتر از اين براي تو صبر کنم...
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بهراد دستش رو دو کمرم انداخت و صورتش رو به صورتم نزديک کرد و گفت:

منو بگو که فکر مي کردم فقط صبر خودم داره سر مي ياد...

آهسته گفتم:

نه عزيزم...

دست نوازشي به صورتش کشيدم و گفتم:

از اول مهموني چشمم به اينه که ببينم کي دستمو مي گيري و از اينجا مي بري...

بهراد يه لحظه با شک و ترديد نگاهي به دور و برش انداخت... توي دلم دعا مي کردم که از

اون جمع دل بکنه... بالخره نفس عميقي کشيد و گفت:

پاشو بريم...

سرم و آهسته به سمتش چرخوندم... از خوشحالي نمي دونستم بايد چي کار کنم... از جام بلند

شدم... دستمو دور بازوي بهراد حلقه کردم و دنبالش به سمت در رفتم... لحظه ي آخر چرخيدم

و به شيخ نگاه کردم... دوست داشتم بهش پوزخند بزنم... خواستم به خاطر کاري که سر ميز

ناهار باهام کرده بود جلوي مهمونا تحقيرش کنم... يه لحظه به فکرم رسيد گردنبند زمرد رو

پاره کنم و جلوي پاش بندازم...

نه! نبايد بيشتر از اين بازيش مي دادم... مي ترسيدم جلوي رفتنمونو بگيره... مي دونستم بهراد

اولين و آخرين ناجي من توي قصر شيخه. براي همين خودم و کنترل کردم... سعي کردم

خودمو راضي کنم که رفتنم به اندازه ي کافي شيخو تحقير مي کنه. شيخ بلند شد و به سمتمون

اومد... قلبم توي سينه فرو ريخت.. اين دم آخري چيکارمون داشت؟ سعي کردم خودمو

خونسرد نشون بدم... دوست نداشتم حال که فقط دو قدم تا آزادي فاصله داشتم نااميد شم... هزار

تا اما و اگر اومد توي ذهنم... بعيد مي دونستم شيخ براي بدرقه ي ما اومده باشه. شيخ کنار

بهراد ايستاد و چيزي به زبون عربي بهش گفت. بهراد پوزخندي زد و جواب نداد. نمي دونستم

جريان چيه. بهراد بازومو کشيد و از قصر بيرون اومديم. هواي بيرون که به صورتم خورد

حالم بهتر شد... حس بهتري داشتم... براي اولين بار توي اون شهر يه نفس راحت کشيدم...

دنبال بهراد به سمت باغ رفتيم. يکي از خدمتکارها ماشين بهراد که يه شورلت کوروت قرمز

بود رو اورد و سوئيچو دست بهراد داد. با ديدن ماشين يادم افتاد که بهراد کيه... يکي مثل

همون عربا... مثل شيخ... ولي از نوع ايراني!...
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بهراد لبخندي بهم زد... چشماش برق مي زد... مي تونستم از توي صورتش بخونم که چه قدر

مشتاق با من بودنه... نفس عميقي کشيدم... دوباره ترس برم داشت... حال بايد بهرادو چطور

راضي مي کردم؟

بهراد در ماشينو برام باز کرد... سوار شدم... عجب ماشيني بود! بي نظير بود... چه طراحي

داخلي قشنگي داشت... داشتم به چي فکر مي کردم؟ تا چند ساعت ديگه گير بهراد مي افتادم...

شيخ منو به خاطر بازي مسخره ش ول کرده بود... بهرادي که از اولين روزي که همديگه رو

ديده بوديم من و به خاطر بدنم مي خواست به چه قيمتي حاضر مي شد ولم کنه؟ به جاي اين که

نقشه بکشم داشتم به ماشين بهراد فکر مي کردم...

بهراد با سرعت کمي رانندگي مي کرد... از کوچه هاي عريض که خيلي قشنگ گلکاري شده

بودند رد مي شديم... نگاهم و به در و ديوار خونه هاي ويليي و شيک و درخت هاي زيبا

دوخته بودم... بعد چند روز اضطراب و ترس اولين بار بود که اين شهر رو مي ديدم... يه

لحظه تو فکر گذشته فرو رفتم... ياد روياها و آرزوهام افتادم... چه قدر دلم مي خواست که

توي يه کشور آزاد سوار همچين ماشيني بشم و کنار همچين پسر خوش تيپ و جذابي بشينم...

باورم نمي شد روياهام اين طور تعبير شده بود... روياهام به حقيقت پيوسته بود... ولي چه

حقيقتي... فکر نمي کردم قيمت اين ماشين... اين کشور... اين پسر به مزايده گذاشتن من باشه...

ديگه هيچ علقه و عشقي به روياهام و حقيقت تلخي که آماده بود تا زندگيم و تباه کنه نداشتم...

به جاي آينده، گذشته برام عزيز شده بود... زير پل خوابيدن شرف داشت به اين زندگي...

خجالت مي کشيدم به زندگي راحتي که کامبيز برام ساخته بود فکر کنم... ديگه حتي خجالت

مي کشيدم توي ذهنم يادي از اون بکنم...

ياد شب هاي تعطيل که مدرسه نداشتم افتادم... با کامبيز بيرون مي رفتيم... عين باباهاي

مهربون هرچي که فکر مي کرد دوست دارم برام مي خريد. نگاهش... کارهايش... حرفاش...

همه پر از عشق و محبت بود... انگار با نگاهش نوازشم مي کرد... با کارهاش نشونم مي داد

که قلبش و بهم داده... هر خنده م لبخند روي لبش مي اورد... دلم از اين مي سوخت که مي

دونستم چه قدر دوستم داره... پيش خودم قبول کرده بودم که شايد ديگه هيچکس من و توي دنيا

اين طور نخواد... با اين حال ترکش کردم... نه... انگار جايي وايستاده بودم که حقم بود...

اشک توي چشمام جمع شد...
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نگاهي به اطرافم کردم... وسط يه اتوبان با آسفالت تميز و سياه بودم... اتوبان خلوتي بود.

ماشين هاي اطرافم همه مدل بال بودند... چشمم به برج هايي افتاد که توي معماري شاهکار

بودند... چه قدر دلم مي خواست اين برج ها رو از نزديک ببينم... چه شب هايي به اميد زندگي

توي اين محيط چشم رو هم نذاشته بودم... حال که آرزوم براورده شده بود توي گذشته سير مي

کردم... دلم هواي خونه مون و کرده بود... با همه ي زور و اجبارها... با همه ي قانون هاي

آزاردهنده ش... آرزوهام هميشه زماني براورده مي شد که نبايد...

بهراد آروم رانندگي مي کرد... انگار دوست داشت از اين مسير لذت ببره... فهميدم دوست

نداره که کارو سريع تموم کنه... بهراد که ديد دارم نگاهش مي کنم گفت:

خيلي خوب مي رقصي... کار امروزت با ديشب قابل مقايسه نبود... انگار هر شب بهتر از

شب قبل مي شي... يا شايدم چون امشب داشتي براي من مي رقصيدي اين طور فکر مي کنم؟

خنديد و نگاهم کرد... با تعجب گفت:

چيه؟ چرا ناراحتي؟

شونه م و بال انداختم و گفتم:

ديشب مي ترسيدم... مي خواستم يه راه فرار پيدا کنم... امشب تنها راه فرارم همون رقص

بود...

بهراد پشت چراغ قرمز متوقف شد... به سمتم چرخيد و گفت:

يه بارم بهت گفتم... واي به حالت اگه کلکي توي کارت باشه...

نمي دونستم بايد چطور شروع کنم... نفس عميقي کشيدم... رو بهش کردم و گفتم:

چندمين بارت بود که مي خواستي خريد کني؟ مي دوني ما رو با چه وضعي اوردن اينجا؟ مي

دوني باهامون چي کار کردن؟

بهراد سرش و برگردوند... با بي خيالي گفت:

برام مهم نيست... گفتي مي خواي با من باشي... يادت که نرفته! قرار بود کلکي هم توي کار

نباشه. حال چرا سر درد و دلت باز شده؟ چي مي خواي؟ مگه خودت همينو نمي خواستي؟ تو

اگه از من بيشتر نخواي کمتر نمي خواي... اگه فکر کردي مي توني حرفو بکشوني اين سمت

و من و تلکه کني کور خوندي... شيخ دوست داره پولي و که مفت دراورده رو بريزه پاي

دخترهايي مثل تو... من با جون کندن به اينجا رسيدم... آدمايي مثل تو رو هم خوب مي

شناسم... براي همين فکر نکن مي توني مخ منو بزني... امشب و مي خواستي با من باشي...
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قبول کردم و داريم مي ريم سمت خونه ي من... از فردا هم مي ري اونجايي که ليقته...قلبم

توي سينه فرو ريخت... مي دونستم اونم يه آدم مريضه مثل شيخ... آهسته گفتم:

من چشمم دنبال پول و طل جواهرات نيست.

بهراد پوزخند زد و گفت:

توي خونه ي شيخ خواستني تر بودي... شايد بايد از شيخ مي خواستم که همون جا يه اتاق

بهمون بده... صبحم مي سپردمت دست خودش.

يه لحظه از عصبانيت آتيش گرفتم... دوست داشتم با مشت و لگد به جونش بيفتم... ولي بعد...

انگار تازه فهميدم چه قدر با اين حرفش تحقيرم کرده بود... حس کردم خورد شدم... توي

زندگيم اين قدر تحقير نشده بودم... بغض کردم... دوست داشتم خودمو يه جا گم و گور کنم...

دوست داشتم سرمو بذارم و بميرم... لعنت به من که توي حموم شک و ترديد به دلم راه داده

بودم...

نمي دونستم بايد چطور پسري که تنها راه نفوذ بهش وسوسه کردنش بود و راضي مي کردم که

بهم دست نزنه... چطور بايد راضيش مي کردم که کمکم کنه؟

ماشين و گوشه ي خيابون کشيد... بهراد با لحني آمرانه بهم گفت:

پياده شو...

رسيده بوديم... از ماشين پياده شديم... بهراد سوئيچو براي دربون جواني که لباس فرم به تن

داشت انداخت... به من اشاره کرد که بهش نزديک بشم... يه لحظه به ذهنم رسيد که پا به فرار

بذارم... ولي ترسيدم... از اون شهر مي ترسيدم... مي ترسيدم اگه فرار کنم گير آدمايي بدتر از

بهراد بيفتم... اگه بهراد که هم زبون و هموطنم بود منو نمي فهميد و کمکم نمي کرد چه اميدي

مي تونستم به بقيه داشته باشم...

دستمو دور بازوش حلقه کردم... نگاهي به برجي که رو به روم بود کردم... نماي شيشه اي

داشت و به رنگ خاکستري بود. خدا مي دونست که چه قدر خودموتوي اين موقعيت تصور

کرده بودم... فقط خدا مي دونست که چه قدر روياي پا گذاشتن توي همچين جايي رو داشتم...

ولي حال داشتم با پاهايي لرزون و قلبي که فکر مي کردم هرلحظه ممکنه از سينه م بيرون

بجهه به سمت روياي پوچم مي رفتم... شونه به شونه ي مردي که هر لحظه ترسم ازش بيشتر

مي شد.. مردي که مي ترسيدم تا چند ساعت ديگه منو از کشورم و هموطن هام براي هميشه

متنفر کنه.
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وارد لبي شديم... نگهبان هاي خوش پوش با لباس هاي فرم خاکستري همه جا ديده مي شدند.

سنگ سفيد و براق زير پام مثل آينه بود... حتي احساس مي کردم مي تونم برق گلسرم و از

توي سنگ ببينم. وارد آسانسور شديم... بهراد دکمه ي طبقه ي يازده رو زد. دستش و دور

کمرم انداخت و بينيش و توي موهام فرو کرد... آرزو کردم که اي کاش توي آسانسور تنها

نبوديم. بهراد نوک بينيش و به شقيقه م کشيد... خدايا چطور بايد به او حالي مي کردم که من

اينجا گير افتادم و او تنها اميدمه.

يه بار ديگه نگاهي به سرتاپاش کردم... چشم هاي قهوه اي قشنگش و به چشمام دوخته بود...

نگاهي به چال روي گونه ش و صورت صاف و اصلح کرده اش کردم... با آن کت شلوار

خوش دوخت و هيکل خوبش مثل مانکن ها مي موند... ماشين خوب... خونه ي خوب... اون

که همه چيز داشت... چرا اين قدر کمبود و عقده داشت که دنبال دختري مثل من بيفته... کسي

مثل اون که مي دونستم خيلي از دخترها برايش مي مردند... هرزگي مردهاي عرب برام چيز

تازه اي نبود... سال ها بود که در موردش مي شنيدم... هرزگي پسرهاي هموطن خودم و باور

نمي کردم... شايد مني که از خونه فرار کرده بود و به خاطر شانس خوبم پام به خونه ي کسي

مثل کامبيز باز شده بود پرتوقع شده بودم... توي کشوري که کسي مثل هاتف با دخترهاي

ايراني تجارت راه مي اندازه حتما کسي هم مثل بهراد به عنوان مشتري وجود داره.

آسانسور متوقف شد... دنبال بهراد از آسانسور بيرون اومدم. جلوي در کاراملي رنگ خونه ي

بهراد ايستادم... قلبم توي دهنم بود... يه ساعت پيش با خودم فکر کرده بودم که بايد بين بد و

بدتر بد و انتخاب کنم... فکر کرده بودن که بودن با بهراد از شب و کنار شيخ صبح کردن

بهتره... حال اصرار داشتم که آدم بده رو راضي کنم که خوب بشه... چطور به تسليم کردن

خودم فکر کرده بودم؟

وارد خونه ي بهراد شدم... خونه ي بزرگ و شيکي داشت نه به زيبايي قصر شيخ ولي... خونه

ي بهراد هم عالي بود!

کف خونه رو سراميک سفيد با رگه هاي خاکستري پوشونده بود. يه طرف سالن مبل ال سفيد با

چوب قهوه اي سوخته قرار داشت. ديوار پشت مبل ها با کاغذ ديواري مشکي- سفيد پوشونده

شده بود. يه آباژور شيک سفيد رنگ هم کنار مبل بود. يه طرف ديگه ي سالن سينماي خانگي

نصف فضا رو گرفته بود... با ديدن خونه ي بهراد موقتا بليي که قرار بود سرم بياد و

66



goldjar.blogfa.com

فراموش کردم. خونه ي شيک و مدرني بود. حيف از اين همه زيبايي که شده بود وسيله ي

آرامش آدم پستي مثل او...

سرمو پايين انداختم. بهراد دست يخ کرده مو توي دست هاي داغش گرفت و م و به سمت اتاق

ها کشوند... در اتاقي رو برام باز کرد و گفت:

اينجا اتاق تو  ا... تا من حاضر مي شم تو ام حاضر شو... راستي...

چشمکي بهم زد و ادامه داد:

من رنگ ياسي دوست دارم...

ديگه داشتم سکته مي کردم... هيچ وقت خودم و اين قدر به اين موضوع نزديک احساس نکرده

بودم... خودم و توي اتاق انداختم و در و پشت سرم بستم. کليد نداشت. دستي به صورتم کشيدم.

اتاق به نسبت بزرگي بود. نگاهم از روي ميز آرايش به سمت تختخواب دو نفره کشونده شد...

احساس کردم فشارم پايين افتاد... روي تخت نشستم. قلبم توي دهنم بود... حالم از اون تخت با

روتختي دودي رنگش به هم مي خورد... معلوم نبود چند نفر قبل من روي اون تخت نشسته

بودند... معلوم نبود چندمين نفري بودم که روي اون تخت نشسته بودم و داشتم گريه مي

کردم... چند دختر ايراني ديگه روي اون تخت به آخر خط رسيده بودند؟ چند سالشون بود؟

اسمشون چي بود؟ يه جورايي احساس مي کردم اونجا پيشم حضور دارند... حس مي کردم

صداي التماس ها و گريه هاشون و مي شنوم... به خودم اومدم. انگار اين من بودم که داشتم به

پهناي صورتم اشک مي ريختم... ديگه نمي تونستم خودم و کنترل کنم... نمي خواستم از

هرچي ايران و ايرانيه متنفر بشم. از اين طرف بريده بودم... صورت واقعي آرزوهام و ديده

بودم... همه ي اميدم و به حرمت خاکي بسته بودم که ترکش کرده بودم. 

به طرف پنجره رفتم. اولين پنجره ي بي حفاظي بود که توي اون چند روز مي ديدم... ولي از

طبقه ي يازدهم چه راه فراري مي تونستم پيدا کنم؟ در کمد و باز کردم. کشو رو کشيدم... نمي

دونستم دنبال چي مي گشتم... شايد دنبال تيغ... شايد دنبال يه چيزي که از خودم دفاع کنم...

کشوي دومو که بيرون کشيدم چشمم به يه سري لباس خواب افتاد... لباس خواب رويي بنفش

ياسي بود... يه لحظه سرم گيج رفت... پس منظورش همين بود... لباس خوابو بيرون کشيدم و

نگاهش کردم... واقعا انتظار داشت همچين چيزي رو بپوشم؟ پوزخندي به برداشت خودم

زدم... خيلي بيشتر از اينا ازم انتظار داشت... بايد چي کار مي کردم؟ بايد مي پوشيدمش؟ اگه
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مي اومد تو و مي ديد لباسمو عوض نکردم عصباني نمي شد؟ اگه لباس خوابو تنم مي ديد که

ديگه به حرفام گوش نمي کرد...

لباسو روي تخت انداختم و به سمت ميز آرايش رفتم... ست لوازم آرايش روي ميز هم کامل

بود... من برايش اولي نبودم.. اگه يه مقدار انسانيت داشت شايد به حرفم گوش مي کرد...

چشمم به گردنبند زمرد افتاد... با عصبانيت از گردنم بازش کردم... آرايش صورتمو پاک

کردم... يه آرايش بنفش مليم کردم و لباس بنفش ياسي رو تنم کردم... کفش هامو در اوردم و

از توي کمد يه صندل بنفش ياسي با پاشنه ي بلند برداشتم و پام کردم... گيره رو از موهام باز

کردم و موهام و باز دورم ريختم... چه خوب که همه ي کمد هاي شهر فکر همه چيز و

ميکردن و ست کردن اصل کار سختي نبود... با کامبيز چقدر ميدون وليعصر و پايين بال

کردم تا يه کتوني زرشکي و با کيف زرشکي ست کنم!!!

احساس مي کردم قلبم توي دهنمه... قدم بعدي چي بود؟ اون مي اومد سراغم يا من بايد مي

رفتم پيشش؟ مي ترسيدم اگه صبر کنم که اون بياد خيلي از خود بي خود شده باشه... نفس

عميقي کشيدم و در اتاق رو باز کردم... در اتاق رو به روم باز بود... چراغ ها خاموش بود و

اتاق فقط با نور کم چراغ خواب روي پاتختي روشن مي شد. بهراد کتشو دراورده بود و روي

تخت دراز کشيده بود... دعا کردم اون قدر مست باشه که همون طوري خوابش ببره... يه

لحظه اميدوار شدم... فکر کردم شايد واقعا خواب باشه... خواستم راهمو کج کنم و به سمت

اتاقم برم که صداشو از پشتم شنيدم:

بيا اينجا ببينمت عروسک...

قلبم توي سينه فرو ريخت... به سمتش چرخيدم... از روي تخت بلند شد و به سمتم اومد... گره

کراواتشو شل کرد... وسط اتاق وايستاد... يه دستشو توي جيب شلوارش کرد و با دست ديگه

ش بهم اشاره کرد که پيشش برم. دوباره يه نفس عميق کشيدم... داشتم از اضطراب قبضه روح

مي شدم. با پاهاي لرزون وارد اتاق شدم... به سمت هم اومديم... سرمو پايين انداختم... با دست

راستش موهامو از توي صورتم کنار زد... بهم نزديک شد... دست چپشو از توي جيبش در

اورد و روي کمرم گذاشت... با صدايي آروم گفت:

عالي شدي... بهت مي ياد...

دستمو گرفت و منو به سمت تخت کشوند... سر جام محکم وايستادم و دستمو عقب کشيدم...

بهراد خنديد و با همون صداي آروم گفت:

68



goldjar.blogfa.com

بازي در نيار... هرچي بيشتر اين کارها رو بکني من مشتاق تر مي شم... مثل يه ساعت پيش

که خودت از من مشتاق تر بودي باش. همون جور خواستني باش... بهت بد نمي گذره...

گفتم: بايد با هم حرف بزنيم...

بهراد: الن براي شنيدن هيچ حرفي کنجکاو نيستم... فردا مي توني هر چه قدر خواستي حرف

بزني.

نگاهي به دور و بر اتاقش کردم... همه ي وسايل اتاقش مشکي سفيد بود. انگار اين اتاقش

مخصوص همين کار بود... يه ميز کوتاه و گرد توي اتاق بود که روش پر از بطري هاي

مشروب بود. يه طرف ديگه ي اتاق يه سيستم صوتي بود. بهراد روي تخت بزرگ و دو نفره

ش نشست و جامش و از روي پاتختي برداشت و سر کشيد... پرسيد:

چي برات بريزم؟

چيزي نگفتم... مي دونستم اگه از اين بيشتر بخورم ديگه نمي تونم خودمو جمع کنم. بهراد بلند

شد و به سمت ميز رفت تا با سليقه ي خودش برام نوشيدني بريزه. کنترل رو از روي ميز

برداشت و يه موزيک ليت گذاشت... انتظارشو داشتم... مي دونستم دوست داره همه چيز

آروم پيش بره. همين موضوع بهم شانس مي داد که بتونم باهاش حرف بزنم. آهسته روي تخت

نشستم... اون کنارم نشست و ليوانو دستم داد. دستشو روي شونه م گذاشت و خودشو بهم

نزديک کرد... آهسته گفتم:

بهراد...

سرش و نزديک گوشم اورد و گفت: جانم...

نفس عميقي کشيدم و گفتم:

همه ي اون حرفا رو زدم که از خونه ي شيخ بيرون بيام...

بهراد : اممم.... نميخوام چيزي بشنوم... بوي خوبي ميدي...

با صداي خفه اي گفتم:

بهراد من نميخوام...

سرشو عقب کشيد و با تعجب نگاهم کرد. تند تند ادامه دادم:

منو با دوز و کلک اينجا کشوندن... يه پسري بود که قول کار کردن توي خارج کشورو بهم

داد... گفت کارمو درست مي کنه و از دوبي منو مي بره آمريکا... ولي در عوض منو به

پوپک فروخت... پوپکم منو به شيخ فروخت... من اين کاره نيستم بهراد... من از اون
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دخترهايي نيستم که براي پول در اوردن از خودشون مايه مي ذارن... من نه ازت پول مي

خوام نه هيچ چيز ديگه... فقط مي خوام که به عنوان يه هموطن... يه ايراني... به عنوان کسي

که زبونمو مي فهمي ... ازت خواهش کنم که کمکم کني... يه بار خريت کردم و به هاتف

اعتماد کردم... تو براي من يه هاتف ديگه نباش... بذار برم...

بهراد ليوان نوشيدنيشو روي پاتختي گذاشت. ليوان منم از دست گرفت و کنار ليوان خودش

گذاشت. دستشو روي شونه م گذاشت و به سمت عقب هل داد. مي خواست مجبورم کنه که

دراز بکشم... به دستش چنگ زدم و گفتم:

خواهش مي کنم... براي تو دختر کم نيست... مي دونم... مي دونم که خيلي ها هستن که

خودشون مي يان سمت تو... چرا مني که خودمم راضي نيستم و ول نمي کني؟

بهراد که کم کم داشت اختيار کارهاشو از دست مي داد چشمهاشو باريک کرد و گفت:

چون هيچ کدوم از اونا چيزي و ندارن که من مي خوام... توام از فردا مي شي مثل اونا...

توي زندگيم اين قدر تحقير نشده بودم... اشک هام روي گونه هام ريخت... بغضم ترکيد. بهراد

عصباني شد و با صداي بلندي گفت:

مگه نگفتي که مي خواي با من باشي؟ ... گفتي حق بودن با يه ايراني و ازت نگيرم. مگه

همينو نمي خواستي؟ فکر مي کني من نمي دونستم دختر فراري هستي؟ فکر مي کني تا حال

دختري مثل تو رو نديدم؟ مي دونم براي چي اينجايي... مي دونم پوپک مي خواست

بفروشتت... يادت رفته که مي خواستم بخرمت؟ چطور فکر کردي که راضي مي شم ولت

کنم؟ تو منو با حرفا و کارات بازي دادي... بهت گفته بودم که واي به حالت اگه کلکي توي

کارت باشه.

منو محکم به سمت خودش کشيد. آرنجمو محکم به سينه ش فشار دادم و به سمت عقب هلش

دادم. بيشتر عصباني شد. چنگي به لباسم زد... با دست پسش زدم... کارمون داشت به دعوا مي

رسيد... دستمو گرفت و پيچوند... وزنش رو روم انداخت... زانومو به سرعت بال اوردم و

مانع از اين شدم که بهم بچسبه... يه لحظه دستشو شل کرد تا زانوم و کنار بزنه. سريع دستمو

از دستش بيرون کشيدم. همه ي نيرومو توي زانوم ريختم و به سمت عقب هلش دادم... يه متر

به عقب پرت شد... سريع از جا پريدم.. به سمت در دويدم... آخرين لحظه دستشو دور کمرم

انداخت و جلومو گرفت... منو به سمت خودش چرخوند. چشم تو چشمش دوختم... از
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عصبانيت کبود شده بود... نمي دونستم بايد به چي قسمش بدم که دست از سرم برداره... به

جلوي لباسش چنگ زدم و گفتم:

خواهش مي کنم... التماست مي کنم... کاري به کارم نداشته باش... تو بهم رحم کن... من اينجا

گير افتادم... دستم به هيچ جا بند نيست... من نمي خوام تا آخر عمرم يه عروسک توي دست

اين و اون باشم... تو به امشبت فکر مي کني که شرط مي بندم توي مستي نمي توني خيلي

ازش لذت ببري... مي توني اين شبو با هرکسي داشته باشي... تو يه قرون هم بابت من پول

ندادي... همه هم فکر مي کنند شيخو توي بازي بردي... همه چيز به نفع تو  ا... ولي من به

زندگي کثيفي فکر مي کنم که بعد امشب بايد تا ابد توش دست و پا بزنم... اينجا نقطه ي

شروعشه... جفتمون ايراني هستيم... به اين فکر کن که داري به يه هموطن کمک مي کني...

بهراد داد زد:

برام هموطن و غير هموطن مهم نيست... تو اگه نگران آينده ت بودي و به فکر زندگي سالم

بودي با اين کارات خودتو گرفتار نمي کردي. تا يه ساعت پيش داشتي خودتو برام مي کشتي...

تو اگه اين چيزها برات مهم بود بلد نبودي اين طوري بازيم بدي... معلوم نيست چند تا تيکه

طل و جواهر از شيخ گرفتي و بعد پيچونديش... فکر کردي مي توني همين کار و با منم

بکني؟... فکر کردي منم پات طل و جواهر مي ريزم و بعدم ولت مي کنم که بري سراغ

بعدي؟

دستهامو از هم باز کرد و محکم با دستهاش گرفت... وزن بدنشو رو سينه و شکمم انداخته بود

و زانوهاشو رو زانوهام فشار ميداد... تقريبا به صليب کشيده شده بودم و هيچ کاري و هيچ

دفاعي ازم برنميومد...

تند تند نفس ميکشيد و رگه هاي شهوت و توي چشمهاش مي ديدم... با حرص و ولع روي گونه

امو بوسيد و کمي بعد...

به سمت لب هام هجوم برد. با تموم قدرتي که داشتم لبش و گاز گرفتم... صداي فريادش بلند

شد. ولم کرد و لبشو چسبيد... دوست داشتم يه چيزي گير بيارمو توي سرش بکوبم... بعد مي

تونستم براي هميشه خودمو گم و گور کنم... بهراد از روم بلند شد وصاف ايستاد... صورتش

از درد توي هم رفته بود... با نفرت نگاهم کرد و گفت:

برو گمشو... دختره ي عوضي... فردا برت مي گردونم تا خود شيخ آدمت کنه...
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قلبم توي سينه فرو ريخت... يه لحظه بي اختيار به سمتش رفتم...خواستم التماس کنم که

منصرف شه... پشتشو بهم کرد. مردد بودم...

ولي بي هوا شروع به دويدن کردم... به سمت در ورودي رفتم وبه جون دستگيره افتادم... ولي

درقفل بود و از کليد خبري نبود.... نفسمو حبس کردم... با تمام وجود مي لرزيدم....

هم از شيخ مي ترسيدم و هم از اون ... فقط چند ثانيه براي فکر کردن وقت داشتم... برگشتم به

اتاق... اگه مي خواستم بدترين شرايط و در نظر بگيرم بايد پيش خودم اعتراف مي کردم که

اونو به شيخ ترجيح مي دم... يادم افتاد که از اول هم انتخابم بين بد و بدتر بود... انگار به اين

که يه عروسک خيمه شب بازي باشم محکوم بودم... نتونستم بي تفاوت باشم... ترسيدم... ديگه

نمي خواستم شيخو ببينم... بيشتر از قبل ازش وحشت داشتم... دنبال بهراد رفتم. بازوشو چنگ

انداختم و گفتم:

باشه... هر چي تو بخواي... فقط منو برنگردون... بذار اين جا باشم... بذار اينجا تحقير بشم...

بذار حداقل تا ابد توي ذهنم بمونه که از اينجا و با يه ايراني شروع کردم. نمي خوام دست اون

مردک وحشي بهم بخوره...

به سمتم برگشت. با دستمال خون روي لبشو پاک کرد... نيم نگاهي بهم کرد که داشتم از ترس

مي لرزيدم... مي دونستم اگه پام به خونه ي شيخ باز شه کارم تمومه... ياد ريش هاي پرپشت و

دهن چرب و چيلي ش که مي افتادم حالت تهوع بهم دست مي داد... مرگ رو به برگشتن پيش

شيخ ترجيح مي دادم. آب دهنم و قورت دادم... بهراد دستمالو پايين اورد... با سر به تخت

اشاره کرد و گفت:

برو دراز بکش...نگاهمو از نگاه حريص بهراد گرفتم و به سقف دوختم...

چرا هميشه فکر ميکردم خدا توي اسمونه؟!

به هق هق افتاده بودم و ديگه هيچ مقاومت فيزيکي نمي کردم... ديگه از دفاع از خودم خبري

نبود...

بهراد به ارومي بند هاي لباسمو از شونه ام پايين کشيد... پيراهن خودش هم دراورد...

از گريه نفس کم اورده بود...

دوباره روم افتاد... لبهامو مي بوسيد و...

حلقم از طعم بغض شور بود...

هنوز هق هق ميکردم و نفس هام نامنظم بود... بهراد داغ بود و داغي شو حس ميکردم...
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ولي من يخ کرده بودم...

برام لحظات عذاب اوري بود...

با داد گفتم: تمومش کن لعنتي...

چشمامو محکم روي هم فشار ميدادم...

بهراد با صدايي که رنگ شهوت داشت گفت: چيه؟ چي ميخواي عزيزم؟؟؟

بهراد لمسم ميکرد و من ميخواستم همه چيز تموم بشه و بميرم...

بهراد قربون صدقه ام مي رفت و من فکر ميکردم حقيرتر از من وجود نداره...

به سقف نگاه کردم... خدايا منو مي بيني؟؟؟

بهراد با صداي اروم وشهواني اي گفت: الن تمومش ميکنم عزيزم...

صداي باز شدن سگک کمربندشو شنيدم و با عجز و تمام نيروم که تو صدام ريخته بودم جيغ

زدم: خدايـــــــــا کمـــــکــــــــم کـــــــــــن...

و چشمهامو بستم وبلند بلند زار زدم...

از شدت هق هق شونه هام مي لرزيد و نفس کم مياوردم...

دست از لمس کردنم برداشته بود... حس کردم سبک شدم... ديگه وزن وسنگيني بهراد روم

نبود... با صداي آهسته اي که شنيدم چشمامو باز کردم...

بهراد اروم گفت:

برو توي اتاق...

با ناباوري سرم و بلند کردم... اشکام روي گونه هام ميريخت... خواستم صورتش و ببينم که

سرش و برگردوند... نمي دونستم چرا... چرا تصميمش عوض شده بود؟ خشکم زده بود...

بهراد سر تکون داد و با لحني که توش رنگ و بوي غم و ناراحتي و شايد عذاب وجدان بود

گفت:

من حيوون نيستم... نمي تونم اين طوري بهت دست بزنم...

بي اختيار از جام پريدم... لباسمو بال کشيدم وضربان قلبم از خوشحالي بال رفت... دوست

داشتم خودمو جلوي پاش بندازم و يه جوري بهش بگم که چه قدر ممنونشم... ولي از جاش بلند

شد و گفت:

زودتر برو توي اتاق... نمي خوام اينجا ببينمت...

پوزخندي زد و ادامه داد:
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وقتي کارتا رو روي ميز گذاشتم فکر کردم ديگه مال مني... ولي الن دارم مي بينم که چه قدر

با اين که مال من شي فاصله دارم... يادم نمي ره... يادم نمي ره که بازيم دادي... با کمي مکث

گفت: از جلوي چشمم گمشو ...

يه لحظه مکث کردم... فهميدم دوباره مي خواد مشروب بخوره... ديگه نمي تونستم پيشش

بمونم... بايد مي رفتم... پشتمو بهش کردم و به سمت اتاق ديگه رفتم.. احساس سبکي مي

کردم... انگار داشتم روي ابرها راه مي رفتم... در اتاقو پشت سرم بستم... به سمت تخت

رفتم... خودمو روي تخت انداختم... بدنم درد مي کرد... هنوز داشتم بي صدا اشک مي

ريختم... خودمو روي تخت گلوله کردم... باورم نمي شد که آخرين لحظه دلش به رحم اومده

باشه... انگار با کارام غرورشو خورد کردم... به خودم فکر مي کردم... براي اين که يه شب

ديگه دختر بمونم چه کارهايي که نکرده بودم... براي يه مشت آدم ... رقصيده بودم... شي و

دور زده بودم و بهراد و بازي داده بودم... فقط براي يه فرصت ديگه... يه شب ديگه... انگار

ياد گرفته بودم که با آدم هاي کثيف بازي هاي کثيف بکنم...

روي تخت خوابيدم ... پتو رو روي خودم کشيدم.... بغضمو اروم تو گلو خفه کردم و خيلي

زودتر از اون چيزي که فکرشو بکنم خوابم برد.

 ) : رويي ديگر فصل چهارم( 
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نفس عميقي کشيدم و با تکون هاي دستي چشمهامو باز کردم .... چشمهاي شيخ بهم زل زده

بود..

از جا پريدم.... بهراد با لبخند و شاتي که دستش بود بهم خنديد وگفت: خوب خانم کوچولو...

بازيمون دادي و حال نوبت توه که باهات بازي کنيم.

شيخ عباشو دراورد و بهراد هم کتش و پرت کرد به يه گوشه... دلم ميخواست جيغ بکشم ....

اما صدام تو گلوم خفه شده بود.ميخواستم بميرم.. چنگ چنگي به پيراهن ياسيم زد و ازتنم

درش اورد... بهراد شات و يک نفس سرکشيد و بهم نزديک شد و موهامو تو چنگش گرفت...

شيخ لباس هاشو کامل دراورد و بهراد دستهامو گرفت... صورتشو به صورتم نزديک کرد ...

شيخ به سمتم اومد تنم و برهنه کرد و...

جيغ کشيدم و از خواب پريدم... نفس هام و ضربان قلبي که توي دهنم بود تند تند و مقطع بود.

يه لحظه حس کردم دارم خفه ميشم.

توي اتاق ديگه ي خونه ي بهراد بودم. هوا گرگ و ميش بود. لباس ياسي تنم بود و مثل بيد

ميلرزيدم شيخ و بهراد هيچ کدوم تو اتاق نبودن... داشتم خفه ميشدم.... داشتم از ترس وگريه

خفه ميشدم... از جا بلند شدم... سرم گيج رفت و دوباره نشستم.

به فضاي اتاق نيمه تاريک نگاه کردم.مثل اتاق کار بود. يه تخت يه نفره... کتابخونه ... ميز و

يه لپ تاپ.... و ميز مخصوص نقشه کشي... به همراه چوب لباسي که در کنج اتاق قرار

داشت.

اتاق مرتب و شيکي بود وست اتاق به رنگ خاکستري بود.

با کمک ديوار از جا بلند شدم... خونه ي بزرگ وشيک ومجللي بود.

بايد به دستشويي ميرفتم... تک تک درهايي که در راهرو بود و باز کردم... و بالخره به

دستشويي وحموم رسيدم. بدم نميومد حموم کنم اما لباس نداشتم ياد اون کمد البسه ي معروف

افتادم ... اما ديگه دلم نميخواست به او ن اتاق برم اونجا هيچ فرقي با اشغال دوني نداشت.

بعد از شستن دست و صورتم ... به سمت اشپزخونه رفتم... گرسنه بودم.... در يخچال وفريزر

وباز کردم... با ديدن سوسيس و کالباس و کلي ميوه و بوي سالد الويه ي مونده تهوع گرفتم

وسالد الويه رو داخل سطل اشغال ريختم....
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تمام سينک پر از ظروف کثيف بود ... در تمام کابينت ها رو باز کردم... دنبال نون توي

کابينت ميگشتم؟ چقدر گيج شده بودم خدايا... تقريبا همه ي ظروف کثيف بودند.

در فريزر و باز کردم و با ديدن نون باگت ... لبخند پيروزمندانه اي زدم و يه نون يخي

دراوردم و توي ماکروفر گذاشتم.... بلد نبودم با اين مدل ماکروفر کار کنم... مال کامبيز ال

جي بود! اين يکي دگمه هاش فرق داشت.ميترسيدم بزنم خرابش کنم. سرمو تکون دادم وگذاشتم

خودش يخش کم کم باز بشه...

تمام ظرفهاي کثيف و داخل سينک گذاشتم و مشغول شدم از بيکاري که بهتر بود...

نميدونم چقدر ظرف شستم وعجيب بود که هيچ فکري نميکردم.ساعت چهار صبح بود.... بعد

از مرتب کردن اشپزخونه که نزديک يک ساعت طول کشيد به نونم سر زدم ... يخش باز شده

بود.

کمي کالباس داخلش گذاشتم و با اشتها مشغول شدم.... اين نون نم دار سرد واون کالباس مي

ارزيد به صدتا مرغ بريوني که پوپک و شيخ جلوم ميذاشتن ...

روي يکي از مبل ها نشستم... تقريبا اشغال دوني بود. جعبه ي پيتزا روي ميز مونده بود و

پاکت اب پرتغال و دو سه بطري مشروب خالي ...

دو تا باطري کنترل هم به چشم ميخورد.

نشيمن بهم ريخته بود اماقسمت پذيرايي که روي مبل ها پارچه کشيده بودند اينطور نبود.

زود ساندويچ يخيمو خوردم و يه نايلون از توي کابينت هايي که توشون دنبال نون ميگشتم وبه

چشمم خورده بود برداشتم و تمام زباله ها رو داخلش ريختم.

لباس هاي بهراد هم پخش وپل بود همه رو داخل ماشين لباسشويي ريختم و به نتيجه ي کارم

نگاه کردم. ساعت نزديک هفت صبح بود.

کتري و پر از اب کردم.... چهار تا تخم مرغ و توي يه کاسه ي فلزي پر اب انداختم و گذاشتم

رو گاز تا تخم مرغ اب پز و عسلي درست کنم.هيچ فکري نميکردم. هيچي...

يه سفره از توي کابينت برداشتم و روي ميز گرد چهار نفره اي که توي اشپزخونه بود پهن

کردم... چاي اماده بود. از تخم مرغها دو تاشو سفت درست کردم و دو تا عسلي... نمک و فلفل

هم با بدبختي پيدا کردم ... ميز صبحونه اي بود که هميشه براي کامبيز درست ميکردم وکلي

توش سليقه بخرج مي دادم.
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دريخچال وباز کردم.... پاکت اب پرتقال وبرداشتم وبه تاريخش نگاه کردم نگذشته بود. با اون

اوضاع خونه بايد با احتياط همه ي جوانب و در نظر ميگرفتم. تو اين شرايط مسموم شدن ديگه

قوز بال قوز بود.

پاکت شير وبرداشتم و توي يه ظرفي ريختم وجوشوندمش.... خوشبختانه اين هم دلمه نبست و

سالم بود.

عسل و کره و پنيرو مربا رو بيرون از يخچال روي ميز گذاشتم....

يه کمي صداي تلق تولقو بيشتر کردم ... ميخواستم بهراد زودتر بيدار بشه و تکليف منو روشن

کنه... ساعت هشت صبح بود و با اون همه مستي ديشبش احتمال ميدادم که تا ظهر بخوابه...

پشت صندلي نشستم و به گل هاي صورتي سفره خيره شدم.

با باز شدن در اتاق از جا پريدم و به بهراد که خواب الود وسط سالن ايستاده بود سلم کردم.

دستهاشو باز کرده بود و کش وقوس ميومد.

از اون لباس رسمي کت شلواري ديشب... فقط پيراهنش که از شلوارش بيرون زده بود و

چروک بود تنش بود و يه شلوار سياه گرم کن پوشيده بود ...

اين قيافه ي شلخته بيشتر جذابش ميکرد و البته کم سن و سال تر تا وقتي که زيادي اراسته بود.

با ديدن من يک لحظه شوک شد که من کي ام و اينجا چي ميکنم... اما بعد انگار قضاياي ديشب

يادش اومد... وسط خميازه اش گفت: تو هنوز نرفتي؟

کجا برم؟ کجا رو داشتم برم...

نيشخند کجي زد و گفت:فکر کردم ديشب رفتي...

به در بسته نگاه کردم ...

بهراد هم به ديوار و اويزي که کليد در و تو خودش جا داده بود.

نفس عميقي کشيدم ديشب با تمام استرس ها اون کليد و نديدم.

منتظر جوابم نشد و به سمت دستشويي رفت.

دو تا ليوان چايي ريختم و منتظرش شدم.

بايد ميومد نون داغ ميکرد چون من بلد نبودم با ماکروفرش کار کنم.

بعد از دقايقي به اشپزخونه اومد... بخاطر خيس بودن صورتش موهاش هم خيس شده بود و به

پيشونيش چسبيده بود. قيافه اش يه شيطنت خاص داشت ... هنوز صورتش کمي بچگانه بود.

حتي بهش نميومد سي سال و داشته باشه... اين خونه زندگي که داشت برام عجيب بود .
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با اين حال حرفي نزدم....

با ديد ن اشپزخونه ي جديد ابروهاشو بال داد وگفت: تو شوک کردن من استادي...

و پشت صندلي رو به روم نشست وگفتم : اينا عسلي هستن اينا سفتن...

بهراد يه تاي ابروشو بالداد وگفت: من عسلي دوست دارم...

بهراد يه تاي ابروشو بالداد وگفت: من عسلي دوست دارم...

مثل کامبيز... لبخندي زدم و براش پوست گرفتم.

از جا بلند شد و از بالي يخچال يه بسته نون تست دراورد و داخل توستر گذاشت و به اپن

تکيه داد وخيره شد به من... سنگيني نگاهشو حس ميکردم.

تخم مرغشو توي پيشدستي گذاشتم وکمي کره بهش ماليدم و يه ذره نمک روش پاشيدم ودادم

دستش...

با نگاه خاصي بهم خيره شده بود. تمام حرکاتمو زير نظر گرفته بود.

صداي بوق توستر در اومد ونون ها پريدن بال... نون ها رو برداشت و جلوي من وخودش

گذاشت و پشت ميز روي صندلي نشست و درسکوت مشغول شد.

حال نوبت من بودنگاهش کنم وحرکاتشو زير نظر بگيرم...

بعد از مدت کوتاهي گفت: چرا نميخوري؟

-ميل ندارم...

بهراد: چرا؟ گرسنه ات نيست؟

با من من وشرمندگي گفتم: يه ذره نو ن و کالباس خوردم... و اروم اضافه کردم: ببخشيد....

بهراد: چيو ببخشم؟

بهش نگاه کردم. شيطنت در چشمهاش موج ميزد.

لبخندي زد وگفت: نون وکالباس خوردنتو ببخشم يا بازي ديشبتو...

به دستهام که در هم قلبشون کرده بودم خيره شدم وگفتم: جفتشو....

بلند خنديد و با تعجب بهش نگاه کردم.

ليوان شير وبرداشت وفوري گفتم: داغه...

بهراد لبخندي زد وگفت: اهان...

توي ليوان شيرم عسل ريختم و بهراد ليوانشو جلوم گذاشت وگفت: براي منم بريز...
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کاري که گفت وانجام دادم وليوان و برداشت واروم اروم مشغول شد و اين در حالي بود که به

من زل زده بود.

نفس عميقي کشيدم ... ميخواستم خودش بحث اينکه بعد بايد چيکار کنم و پيش بکشه...

بهراد يه لقمه نون وپنير درست کرد وبه سمتم گرفت وگفت: حال ميخواي چيکار کني؟

به دستش خيره شدم...

بهراد بهم نگاه کرد وگفت: نميخوري؟

گريه ام گرفته بود... خيلي زود هم اشکهام روي گونه هام سرخوردم.

بهراد نوچي گفت و با لحني که کمي ناراحتي در بر داشت گفت: چرا باز گريه ميکني؟ اصل

اين حرکات لوس بهت نمياد...

اشکهامو پاک کردم اما هنوز روي صورتم و خيس ميکردن...

بهراد با حرص گفت: بسه...

نميتونستم خودمو کنترل کنم.... بغض داشت خفم ميکرد ... گريه ام کامل بي اراده بود...

بهراد با لحن خاصي گفت:بهت نمياد اين کارا رو بکني.... بيشتر بهت مياد يه دختر وحشي

وجذاب باشي که خيلي راحت ميتوني مردا رو اغوا کني...

گريه ام شديد تر شد. واقعا داشتم زار ميزدم...

دستهامو جلوي صورتم گرفتم و زار زدم.... بلند بلند.... اگه اينطوري گريه نميکردم خفه

ميشدم.... از بغضي که خيلي وقت بود تو گلوم بود خسته شده بودم.... بايد خاليش ميکردم.

بهراد فوري گفت: چي شد؟ چي شده؟ چرا اينطوري شدي؟

بهراد از جا بلند شد ويه ليوان برام اب ريخت و کنارم ايستاد وگفت: منو نگاه کن... به من نگاه

کن....

با لحن مهربون تر ومليم تري گفت: دختر خانم ممکنه به من نگاه کني؟

دستهامو از روي صورتم برداشتم و بهش خيره شدم.

بهراد لبخندي زد وگفت: حال شد....

ليوان وبه دستم داد و دستهاشو تو جيبش کرد و به در يخچال تکيه داد و گفت: واوو... وقتي

ارايش نداري و گريه ميکني چشمات جذاب تر ميشن... ميدونستي؟

اره... ميدونستم... قبل کامي بهم گفته بود... همون شب اول که ديدمش و گريه کردم و ... اون

بعدها گفت با اينکه دوست دارم گريه کني چشمات و يه بار ديگه خيس اشک ببينم اما دلم
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نميخواد هيچ وقت ناراحت باشي و هميشه ميخنديد وميگفت: کاش ميشد از روي شادي گريه

کني تا من رنگ چشماي اشکي تو باز ببينم....

بهراد به ليوان اب اشاره کرد وگفت: بخورش...

کمي از اب خوردمو گفت: حال درست شد... خوب گريه ات واسه ي چيه؟ بخاطر تميز کاري

خونه ممنون... اما فکر کردم همون ديشب از اينجا يه جوري ميري... اما سر از کارت

درنميارم.... چرا موندي... هنوزم از رفتار ديشبت گنگم... يه لحظه ميخواي يه لحظه

نميخواي...

سرمو پايين انداختم ... همچنان در نخواستن بودم!

بهراد با لبخند خاصش گفت: من که کاري بهت نداشتم اما معني موندنتو نميفهمم... پولي هم

بابتت ندادم که بخوام ضرر کنم... پس چرا موندي؟ اگه تو ازمن چيزي نميخواي پس چرا

موندي؟

با صداي خفه اي گفتم: من نميدونم...

بهراد: يعني چه؟ چيو نميدوني؟با نيشخند گفت:پشيمون شدي؟

-من نميدونم بايد چيکارکنم.... بايد کجا برم... اصل جايي و بلد نيستم که برم...

بهراد فکورانه به من خيره شده بود ... در واقع زل زده بود به برجستگي هاي بدنم...

به لباس ساتن ياسي که بلنديش تا سر زانو بود و نازک و لطيف... ولي من با اون لباس نيم تنه

ي عربي جلوش ظاهر شده بودم... اين که پوشيده تر بود. از نگاهش خسته شدم.

و از جا بلند شدم وگفتم: حق با شماست.... من بايد همون ديشب مي رفتم... ببخشيد...

خواستم از اشپزخونه بيرون برم. اونم ايستاد ه بود...پشتم بهش بود به سمتش برگشتم به من

نگاه ميکرد. به طرفش رفتم و خم شدم ... دستشو گرفتمو محکم و چند بار بوسيدم...

اونقدر شوکه شده بود که اجازه داد چند بار پي در پي دستشو ببوسم... اما در اون لحظه حاضر

بودم پاهاشو هم ببوسم... واينکار و جز حقارت نميدونستم!

بهراد سريع دستشو پس کشيد انگار که مخش تازه فعال شده باشه تند گفت: هي داري چيکار

ميکني...

کف اشپزخونه رو زانو م نشستم... با گريه گفتم: شما در حقم خيلي لطف کردين... هيچ وقت

اين لطفتونو فراموش نميکنم.... بخدا نميدونم چطوري بايد محبتتون و جبران کنم....

بهراد جفت ابروهاشو بال داده بود و با دهني باز به من نگاه ميکرد.
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دست اخر به سمتم اومد و بازوهامو گرفت ومنو بلند کرد .اروم گفت: چرا چرت و پرت

ميگي؟ خيلي خوب باشه... ممنون ... تو به من بدهکار نيستي...

سرم پايين بود.

بهراد پوفي کشيد وگفت: باز گريه نکن...

واين حرفش باعث شد باز گريه کنم... اصل نميتونستم خودمو کنترل کنم.

بهراد با خنده گفت: نه به ديشب نه به الن ... دختر تو چته؟

اشکهامو پاک کردم وگفتم: ببخشيد...

بهراد به لبه ي ميز تکيه داد و با لبخندي که چال گونه اش و کمرنگ نشون ميداد گفت: خيلي

باحالي... خدايي خيلي باحالي.... وحشي ،مغرور ،دست نيافتني ،جذاب ،سرکش ... يه موقع با

نگاهت ادمو ميخوري. يه موقع ادمو با نگاهت تا مرض جنون و خواستن مي بري... يه موقع

هم مثل يه بچه ي معصوم به ادم خيره ميشي... يه لحظه سرکشي و خود شيفته ... يه لحظه نرم

و لطيف و احساساتي... باورم نميشه ادمي مثل تو اينقدر راحت گريه کنه... شخصيت عجيب

وپيچيده اي داري...

با اخم بهش خيره شدم.

بهراد مثل ادمي که مچ کسي و گرفته باشه فوري گفت: اهان... نگاه همين الن... الن تو اين

نگاه نه اثري از گريه هست نه اثري از رنجيدگي... تو اين نگاه يه دختر سرکش ولجباز

وغدي...

از حرفش خنده ام گرفت.

بهراد با خنده گفت: حال يه دختر شيطون و مرموز...

بلند تر خنديدم....

با هيجان گفت: وحال يه دختر مهربون وشوخ طبع و پر انرژي...

هنوز داشتم ميخنديدم که بهراد گفت: قشنگ ميخندي... اين خنده هاي طبيعيت قشنگترن ...

ديگه مثل ديشب دماغتو باريک نکن... لبات به اندازه ي کافي برجسته هست....

نفس عميقي کشيدم و بهراد گفت: برو يه دوش بگير... کمي ريلکس کن بعد بيا باهم صحبت

ميکنيم... اکي؟

بهش نگاه کردم.

با خنده گفت: الن يه دختر گيج و خنگي...!
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از حرفش خنديدم و به سمت حموم رفتم...

با ارامش داخل وان اب داغ دراز کشيدم... ديشب هم بخير گذشت ....

نفس عميقي کشيدم... اروم بودم. خودمو شستم و .... با تقه اي که به در حموم خورد گفتم: بله؟

بهراد: چيزي لزم نداري؟

-نه مرسي...

بهراد: حوله رو پشت در برات گذاشتم ... لباس هم برات تو اتاق بغلي گذاشتم...

جوابي نداد م اونم رفت.

سريع خودمو شستم واومدم بيرون... يه لحظه به اين سمت و اون سمت نگاه کردم که بهراد

مبادا باشه... حال مثل بود !!!من اين چيزا برام مهم شده بود!

بهر حال نبود. حوله ي روبدوشامبي و پوشيدم به سمت اتاقي که کنار دست حمام يعني همون

اتاق بهراد هموني که شب قبل درش خوابيده بودم رفتم.

روي تخت لباس زير زنونه هم بود. البته نو بودند... ساده وسفيد ... اونا رو پوشيدم و يه تي

شرت سفيد گشاد و تنم کردم.

يه شلوار جين مشکي هم پام کردم... شلوار اندازه ام بود و دخترونه بود اما تي شرت برام

گشاد بود و معلوم بود که مال خودشه.... موهامو خشک کردم واز اتاق خارج شدم.

لبخندي بهم زد وگفت: عافيت....

-مرسي...

روي کاناپه نشسته بود. اونم انگار حموم رفته بود.

يه تي شرت سفيد و يه جين سورمه اي پوشيده بود.

با خنده به لباسم اشاره کرد وگفت: بهت مياد...

لبخندي زدم وکنارش نشستم. کمي ازم فاصله گرفت و خودشو جمع و جور کرد وگفت: چه

مظلوم شدي...

جوابشو ندادم.

برام از توي فلکسي که روي ميز عسلي جلوي کاناپه بود قهوه ريخت وگفت: بايد برات لباس

بخرم فکر کنم... همينا هم با بدبختي گير اوردم.... و لبخندي نثارم کرد.
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در ادامه گفت: شلوار مال خواهرمه .... تي شرته مال خودمه... چشمکي بهم زد وگفت: اون دو

تا تيکه هم از سر خيابون خريدم .... راحتي؟

بهش نگاه کردم.... شرمندگي در صورتم نبود ولي توقع نداشتم به روم بياره!

لبخندي زد وگفت: هم وقتي اينطوري سگ ميشي خواستني هستي هم وقتي مظلوم ميشي... البته

مظلوميتت ساده تره و دوست داشتني تره...

کمي از قهوه مزه مزه کردم وبهراد گفت: ميخواي اينجا بموني؟ کسيو سراغ داري؟اشنايي

فاميلي؟

بهش خيره شدم وگفتم: هيچکس...

بهراد: پس تکليف چيه؟ ببين بذار يه چيزي وبهت بگم... امروز فردا شيخ ميفرسته دنبالت از

اون ادم هايي هستي که دست دومت هم طالب داره... اگر بفهمه هنوز ... ويهو ساکت شد و

نگاهشو ازم گرفت وبه تلويزيون ال سي دي خاموشش دوخت وگفت: ... شرط من و اون سر

يه شب بود .... تو نميتوني زياد اينجا بموني اگه ميخواي گير دار و دسته ي اون نيفتي بهتره

برگردي ايران...

-خودمم داشتم به همين فکر ميکردم...

بهراد: خوبه پس برگرد ايران... اونجا خانواده ات هستن ... اشنا داري... بهر حال دوستي ...

کسي... برات بليط ميگيرم .... خوبه؟

پوزخندي زدم و با کلفگي گفتم: ميدوني من چطوري اومدم اينجا؟

بهراد با نگاهي سوالي بهم خيره شد و گفتم: من قاچاقي اومدم .... تو مکان مخفي يه لنج درب

وداغون به اينجا رسيديم... بدون پاسپورت و هيچ مدرکي...

وسرمو تو دستهام گرفتمو شقيقه هامو فشار دادم.

چرا از هر سمتي که ميخواستم به يه نتيجه برسم همه چيز خراب ميشد... چرا اينطوري

ميشد... چرا اين مسئله ي لعنتي حل نميشد.... چرا نميتونستم يه لحظه يه اب خوش از گلوم

پايين بره...شناسنامه ام تو ساکم تو هتلي که گير پوپک افتاده بودم جامونده بود... خدايا خدايا....

حس کردم کسي داره موهامو نوازش ميکنه .... سرمو بال گرفتم وبهراد فوري دستشو پس

کشيد و با اينکه چيزي بهش نگفتم اما اون سريع گفت: ببخشيد ... و اهمي کرد وگفت: خوب

پس مسئله اينه... ميتونم برات يه شناسنامه و پاسپورت جور کنم... اما طول ميکشه... قاچاقي

هم کسي ونميشناسم به اون صورت...
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بعدبه صورتم خيره شد وگفت: شايدم بايد...

-بايد چي؟

بهراد: هيچي... فکر کنم بايد رو اولي فکر کنيم... پاسپورت و شناسنامه ...

اروم گفتم: شناسنامه ام دست پوپکه فکر کنم....

بهراد: اي ول.... اين خوبه.... ميتونم پسش بگيرم... خوب پس فقط ميمونه پاسپورت...

لبخندي بهش زدم و بهراد گفت: خوب الن چيکارکنيم؟ بهتره خونه نمونيم... راستي تو دبي و

دوست داري ببيني؟

شونه هامو بال انداختم وبهراد گفت: اهان.... يه چيزي... تو اسمت چيه؟ من اسمتم نميدونم....

لبخندي بهش زدم وگفتم: کتايون... کتي ...

بهراد: کتايون... قشنگه.... خوب چند سالته؟

-22...

بهراد: خوب منم که ميشناسي... بهرادم... بيست وهشت سالمه ... و دستشو به سمتم دراز کرد.

با مکث دستشو دوستانه گرفتم و گفت: از اشنايي باهات خوشبختم دوشيزه کتايون!

با مکث دستشو دوستانه گرفتم و گفت: از اشنايي باهات خوشبختم دوشيزه کتايون!

لبخندي بهش زدم و گفتم: ممنون بخاطر اينکه ...

بهراد پوزخندي زد وگفت:ازم بخاطر حيوون نبودن تشکر ميکني؟؟؟

نفس عميقي کشيدم وبهراد لبخند کجي زد وگفت:خوب ... حال بايد چيکار کنيم؟

به موهام تابي دادم وگفتم:نميدونم...

بهراد: خوب بريم يه کمي بگرديم... خونه نمونيم بهتره... موافقي؟

سرمو به معناي باشه تکون دادم اون گفت: نگران نباش... کمکت ميکنم...

بغض کردم...

با تعجب گفت: باز چي شد؟

-در عوضش ازم چي ميخواي؟

بهراد: بخاطر خواسته اي اين کارو نميکنم...

-پس چي؟
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دستهاشو توجيبش کرد وگفت: تو اونطوري که فکر ميکردم نيستي... يعني از اولش که ديدمت

حس ميکردم يه فرقي با بقيه داري... از نگاهت ... حالت هات... رفتارت ... بازي خاص

ديشبت ... و نگاه هات... بقيه راحت کوتاه ميان... ميپذيرن و باهاش کنار ميان اما تو ...

قبل از اتمام حرفهاش صداي زنگ خونه بلند شد ...

به سمت ايفون رفت ... دگمه اي و فشار داد تا تصوير بياد با تعجب گفت: لعنتي...

با نگراني گفتم: چي شده؟

بهراد: هيچي..... همون حدسي که ميزدم....

-چه حدسي؟

با عجله به سمتم اومد وگفت: دارو دسته هاي شيخن.... رحمانه .... تومهموني ديشب هم بود ...

اومده دنبال تو .... با ماشين شخصي شيخ هم اومده...

باز يه ترس به جونم افتاد.

دستمو کشيد وگفت: بيا از اين طرف.

به سمت اتاقي که ديشب توش خوابيده بودم ، رفتيم... کاپشن اسپورت مشکي شو برداشت و

کيف پول و دسته چک و شناسنامه و پاسپورت و سوئيچ همه رو و انداخت تو يه کيف چرم

مشکي و کفشهاشو پوشيد و يه سويي شرت و کله و شال پرت کرد تو بغل من وگفت: اينا رو

بپوش... شبا سرد ميشه...

باز صداي زنگ بلند شد... يه نگاه اجمالي به اتاق انداخت و گفت: بريم... و يه نگاهي به پاهام

انداخت و کيف وداد دستمو از اتاق خارج شد.

بعد يک ثانيه با يه جفت صندل پاشنه تخت برگشت وگفت: اينا رو بپوش...

لبخند سپاس گزاري بهش زدم وپوشيدم ....

در تراس وباز کرد و گفت: پله هاي اضطراريه ... بدو بريم...

با هول جلو تر ازش راه افتادم .... اونم پشت سرم ميومد.

پله ها رو تند تند پايين رفتيم و منو به سمت پارکينگ کشوند. سوار اتومبيلش شديم و راه افتاديم

.... بعد از خدا خودمو سپرده بودم دست بهراد.

گاز داد و با سرعت به راه افتاديم. احساس مي کردم قلبم توي دهنمه... اضطراب پيدا کرده

بودم... همون جا توي ماشين پيش خودم قسم خوردم که اگه دست رحمان بهم رسيد و مجبور
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شدم که پيش شيخ برگردم خودم و با اولين فرصت خلص کنم... ديگه تحمل نداشتم... ديگه

تواني براي بازي کردن و بازي دادن نداشتم.

بهراد هم به اندازه ي من هيجان زده و تا حدودي وحشت زده به نظر مي رسيد. آينه رو تنظيم

کرد و مرتب از توي آينه پشت سرشو نگاه مي کرد. از توي آينه نگاهي به پشت سرمون

کردم... به نظر نمي رسيد کسي دنبالمون باشه. با اين حال پرسيدم:

دنبالمونن؟

بهراد سرش و به نشونه ي نفي تکون داد و گفت:

هنوز نه!

اين دقيقا همون جوابي نبود که انتظار داشتم بشنوم. بهراد سرعتو بيشتر کرد. از سرعت زياد

ماشين يه کم ترسيدم. به صندلي ماشين چنگ زدم... نمي تونستم ساکت بشينم... پرسيدم:

کجا داريم مي ريم؟

بهراد گفت:

مي ريم شناسنامه تو از پوپک بگيريم... بعدش بايد ببينيم کجا بريم تا دست شيخ بهمون نرسه.

لبم و گاز گرفتم و گفتم:

انداختمت توي دردسر...

بهراد سرش و به سمت من چرخوند و گفت:

نه بابا... حال يه جوري شيخ و مي پيچونم... نگران نباش... فقط خدا کنه براي اين که پيدات

کنه سراغ پوپک نره.

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

چرا اونجا؟

بهراد شونه بال انداخت و گفت:

اگه جاي اون باشي چي کار مي کني؟ اگه نتونه پيش من پيدات کنه و خيلي هم بي قرارت

باشه...

چشمکي بهم زد و ادامه داد:

که هست!... دومين جايي که مي ره تنها جاييه که تو مي شناسي.

آهي کشيدم و گفتم:
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ديده بود که با چند تا از دوستام اومدم... تو راست مي گي... مي ره اونجا... مي دونم که مي

ره.

بهراد سرعت ماشين و بيشتر کرد. يه دفعه دستم و روي دستش گذاشتم و گفتم:

صبر کن!

بهراد با تعجب گفت:

چي شد؟ دنبالمونن؟

يه دفعه گاز داد. به صندلي چسبيدم. ماشين عين جنت پيش مي رفت. گفتم:

نه نه! دنبالمون نيستن...

پاشو از روي گاز برداشت. نفس راحتي کشيدم و گفتم:

صبر کن! شيخ حتما مي ره پيش پوپک... ممکنه موقعي که اونجاييم سر برسه... پوپکم صد در

صد کلي معطلمون مي کنه تا راضي شه شناسنامه رو بهم بده. بذار چند ساعت ديگه بريم

سراغ پوپک...

نگاه بهراد هنوز رنگ تعجب داشت. ادامه دادم:

بذار اول شيخ بره پيش پوپک... وقتي نااميد شد و رفت... وقتي که پوپک متقاعدش کرد که ما

اونجا نرفتيم مي ريم سراغش.

بهراد سريع دور زد. لبخندي بهم زد و با خنده گفت:

توام خوب زرنگي ها!

چشمامو تنگ کردم و گفتم:

اگه زرنگ نبودم که هنوز پيش شيخ بودم.

بهراد با شيطنت خنديد و گفت:

بايد حواسم بهت باشه... خطرناکي!

خنديدم... به خاطر اضطرابم صداي خنده م يه کم بلندتر از حالت عادي بود. بهراد گفت:

حال چي کار کنيم؟ يعني با خيال راحت بريم بگرديم؟

شونه بال انداختم و گفتم:

نمي دونم... مگه با اين هيجان و اضطراب مي شه رفت گشت و گذار؟

بهراد کمي فکر کرد و گفت:
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بيا بريم خونه ي يکي از دوستام... مي تونيم چند شب اونجا بمونيم... تا موقعي که برات

پاسپورت بگيرم و بفرستمت اون ور مي توني اونجا بموني... باهاش صحبت مي کنم... حتما

مي تونه يه نفر و پيدا کنه که پاسپورت برات بگيرن.

با شک و ترديد گفتم:

دوستت قابل اعتماده؟ نمي گه اين دختره کيه که دنبال خودت انداختيش؟

بهراد سرش و بال گرفت و گفت:

مي گم دوست دخترمه!

شونه بال انداختم... مسلما اون دوستشو بهتر از من مي شناخت. پرسيدم:

اگه من برم... شيخ براي تو دردسر درست نمي کنه؟

بهراد مکث کرد... کمي فکر کرد و بعد گفت:

نمي دونم... بعدا بهش فکر مي کنم...

پوزخندي زد و ادامه داد:

يه شب دلمو با رقصت و اندامت بردي... حال بماند که دورم زدي! ولي نگاه کن چه بساطي

راه انداختي!

با شرمندگي سرم و پايين انداختم و گفتم:

شرمندم... ببخشيد.

دستمو يه لحظه توي دستش گرفت و گفت:

نباش...

نيم نگاهي به دست هامون کرد... شايد انتظار داشت دستم و از دستش بيرون بکشم... ولي توي

سن بيست و دو سالگي اون قدر تجربه داشتم که بفهمم هر تماسي و هر لمسي از روي شهوت

نيست... مي خواست بهم دلگرمي بده و من به اين احساس احتياج داشتم...

نفس عميقي کشيدم... بهراد دستشو آهسته پس کشيد و گفت:

از تو که بچه زرنگي بعيده که گول اون پسره رو بخوري... تا حال نشنيده بودي که دخترها

رو با دوز و کلک مي فرستن دوبي؟ نشنيده بودي که يه سري از اين کار چه تجارتي راه

انداختن؟

آهي کشيدم و گفتم:
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شنيده بودم... ولي مي دوني... آدما فکر مي کنند اتفاق هاي بد فقط براي ديگرون مي افته... از

دور يه ماجرا رو نگاه مي کنند و مي گن که اگه من جاي فلني بودم اين اشتباه و نمي کردم...

همه ش حرف مفته... خيلي هاشون اگه توي موقعيتش قرار بگيرن بدتر عکس العمل نشون مي

دن... منم به خاطر روياها و آرزوهام گرفتار شدم... فکر نمي کردم اين طوري بشه... فکر مي

کردم به قول تو زرنگم... فکر مي کردم مني که مي تونم همه رو سياه کنم سياه نمي شم.

سرمو به طرفش برگردوندم و گفتم:

تو چي؟ تو که مي دونستي دخترهاي ايراني و با چه روش هايي مي يارن اينجا براي چي براي

خريدن يکيشون اومدي پيش پوپک؟

بهراد پوزخند زد و گفت:

مشکل اينجاست که خيلي از دختر ايراني ها خودشون مي خوان... مي يان اينجا که خودشون و

بفروشن و پول در بيارن... يه مقدار از پولي که خريداراشون مي دن و خودشون برمي دارن

ولي بيشترش و دلل هايي مثل پوپک مي گيرن... حال وقتي يکي مثل من مي ياد پيش پوپک

انتظار داره يکي از همين دخترها گيرش بياد ولي ايراني ها وارد هر تجارتي که بشن اول ياد

مي گيرن که چطور کلک بزنن و چطور تقلب بکنند... اين طور که بوش مي ياد پوپک به جز

کسايي که خودشون مي يان براي اين کار يه سري دخترم داره مثل تو. کسايي مثل تو براش

سود خوبي دارن... چون مجبور نيست آخرش بهشون پولي بده. منم با اين ذهنيت اومدم که

دارم کسي و مي خرم که خودش راضيه... خصوصا اين که ديدم توي مهموني شيخ خودتم بدت

نمي يومد... ولي وقتي ديشب بهم گفتي که دزدينت اولش نتونستم ازت بگذرم... ديوونه م کرده

بودي... ولي بعدش... خودمم نمي دونم چطور خودمو کنترل کردم.

با صداقت بهش گفتم:

به خدا از همون اولش که ديدمت مي دونستم اگه کسي باشه که بتونه منو نجات بده حتما تو اون

آدمي.

بهراد ماشينشو جلوي يه ويلي کوچک با نماي سفيد پارک کرد. به من اشاره کرد که پياده شم.

از ماشين پياده شديم و به سمت ويل رفتيم. بهراد زنگ زد... صداي خواب آلود يه پسرو

شنيدم. بهراد با خنده گفت:

پاشو... پاشو اومدم خونه ت خراب شم.
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در باز شد. وارد يه باغ کوچيک شديم که جلوي ويل بود. باغ پر از درخت هاي خوشگل و گل

هاي رنگي بود. لبخند زدم... جاي دلنشيني بود. يه گوشه ي باغ استخر کوچکي بود که کنارش

تخت و چتر قرار داشت. يه طرف ديگه ي باغ، کنار باربيکيو ، چند صندلي ديگه قرار

داشت... در خونه باز شد و چشمم به پسري افتاد که دم در ايستاده بود. داشت چشم هايش و مي

ماليد. انگار تازه از خواب پاشده بود. موهاي قهوه اي رنگش ژوليده بود. يه شلوارک سورمه

اي با آستين حلقه اي مشکي تنش بود. بهراد دست منو گرفت و آهسته گفت:

يه کم بايد فيلم بيايم... فقط محض احتياط.

بهراد دست راستشو جلو برد و با دوستش دست داد و گفت:

چطوري؟

دوست بهراد دستشو پايين انداخت. چشماشو تنگ کرد و گفت:

اين وقت روز اين جا چي کار مي کني؟

با تعجب نگاهي به من کرد. بهراد لبخند زد و گفت:

معرفي مي کنم... دوست دخترم کتي... رفيق چندين و چند ساله م مهران.

مهران دستشو جلو اورد و با من دست داد... نگاه عجيبي به لباسهايي که تنم بود کرد و گفت:

بهراد! راستشو بگو! لنگ ظهر با دوست دختر جديدت که لباس تو رو پوشيده اينجا چي کار

مي کني؟

نگاه سريعي بين من و بهراد رد و بدل شد. بهراد گفت:

بذار بيايم تو بهت مي گم جريان چيه.

مهران وارد خونه شد و ما دنبالش رفتيم. ويلي بزرگي نبود ولي قشنگ بود. دکور خونه ش

سفيد و مشکي بود. وجه شباهتش با خونه ي بهراد کثيفي و شلوغي خونه بود. ظرف هاي

کثيف همه جاي خونه ديده مي شد. لباساي مهران روي مبل هاي سفيد و پوشونده بود. روي

سراميک خونه چاي ريخته بود و لک شده بود. روي سنگ اپن چند بطري خالي آبجو ديده مي

شد. من و بهراد لباساي مهران و کنار زديم و براي خودمون روي مبل جا باز کرديم و نشستيم.

روي ميز جلومون خورده هاي چيپس ريخته بود. يه ظرف پوست تخمه و چند بطري آب

معدني هم روي ميز بود. مهران با سوء ظن نگاهي به من کرد. روي مبل ديگه... و روي

لباساش نشست و گفت:

جريان اين دوست دختر تازه چيه؟
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بهراد خنديد و گفت:

تازه دوست نشديم... چند وقتيه با هميم... رو نکرده بودم.

مهران ابرو بال انداخت و گفت:

حاضر شدي تنها بياي مهموني سهيل ولي رو نکني؟

بهراد دستش و روي شونه م گذاشت و گفت:

من و کتي و نشون هرکسي نمي دم.

مهران خنديد و گفت:

پس افتخار نسيبم شده... حال چي شده که من و قابل دونستي که دوست دخترت و نشونم بدي؟

بهراد نيم نگاهي به من کرد و گفت:

راستش... کتي يه خورده خودش و انداخته توي دردسر...

پامو به پاي بهراد فشار دادم... دوست نداشتم به مهران بگه که منو به شيخ فروختن. بهراد

ادامه داد:

چند روز پيش نگهبان هتل به کتي مشکوک شده بود... خدمتکارو فرستاده بود توي اتاق کتي تا

وسايل کتي و بگرده...

مهران با تعجب گفت:

چي؟

تو دلم گفتم خاک تو سرت... بميري با اين خالي بستنت. بهراد ادامه داد:

توي وسايل کتي شيشه پيدا کرده... مي دوني که اينجا چه قدر به مواد اوردن و بردن ايراني ها

حساس اند. کتي به موقع فهميده و جيم شده... ولي خب... کار از کار گذشته... فهميدن که مواد

پخش مي کرده.

مهران خنديد و گفت:

جدي؟ مواد مي ياري اين ور؟ چطوري؟

با اخم و تخم به بهراد نگاه کردم... توي ذهنم با خودم درگير شده بودم... مواد پخش کردن

چندان بهتر از فروخته شدن به يه عرب نبود. منظور بهراد از اين خالي بندي چي بود؟ رو به

مهران کردم و گفتم:

با لنج مي اومدم و مي رفتم...

بهراد سريع دنباله ي حرفمو گرفت و گفت:
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آره.. ولي اين يارويي که باهاش مي رفته رو گرفتن...

مهران که گيج شده بود گفت:

حال چه کاري از دست من برمي ياد؟

بهراد گفت:

مي خوايم يه چند روز اينجا بمونيم تا آبا از آسياب بيفته... کسي رو مي شناسي که بتونه براي

کتي پاسپورت جور کنه؟

مهران پنجه ش و توي موهايش کرد و گفت:

نمي دونم وال... شايد بتونم گير بيارم...

نفس راحتي کشيدم. مهران با نگراني گفت:

منو توي دردسر نندازيد ها!

بهراد خنديد و گفت:

نه بابا! خيالت راحت... دردسرساز نمي شيم...

مهران با شيطنت خنديد و گفت:

حال چيزي ته جنسات نمونده؟ يه چند سوتي هم براي ما مي اوردي...

چشمکي زد ولي من داشتم چپ چپ نگاهش مي کردم. مهران خيلي زود خنده ي خودشو

کنترل کرد و ساکت شد. نگاه معني داري به بهراد کردمو گفتم:

بريم دنبال شناسنامه م؟

بهراد گفت:

يعني اگه الن بريم مشکلي پيش نمي ياد؟

شونه بال انداختم... مطمئن نبودم... نمي تونستم کارهاي شيخ و صد در صد پيش بيني کنم.

بهراد سر تکون داد و گفت:

مهران... ما تا يکي دو ساعت ديگه مي يايم سراغت... بايد بريم شناسنامه ي کتي و بگيريم.

مهران تقريبا خوشحال شد و با لبخند گفت:

پس من منتظرتون مي مونم.

از جا بلند شديم و دوباره به سمت ماشين رفتيم. دل گرم شده بودم. حداقل مي دونستم جايي

براي شب خوابيدن داريم. نفس راحتي کشيدم... به طرز عجيبي آروم شده بودم. به زندگي اميد

پيدا کرده بودم. ديگه احساس نمي کردم با آدم هايي طرفم که براي جسمم دندون تيز کردن.
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به محض اين که دوباره توي ماشين نشستيم گفتم:

اين قضيه ي مواد چي بود؟

بهراد با تعجب نگاهم کرد و گفت:

يعني جدا ترجيح مي دادي راستشو بگم؟

کمربندمو بستم و گفتم:

نه! ولي اين شکلي بهم گند زدي.

بهراد مخالفت کرد و گفت:

اگه بخوايم روي مهران حساب باز کنيم بايد مطمئن شيم که وسوسه نمي شه و به سمت تو

کشيده نمي شه... اگه قضيه ي شيخ و اين که چطوري اومدي و مي فهميد ديگه نمي تونستم

تضمين کنم که کاري به کارت نداره.

يه لحظه از مهران بدم اومد... بهراد ادامه داد:

بايد مي گفتم يه جوري قاچاقي مي ياي و ميري که توجيه بشه براي چي پاسپورت نداري... يه

خلفي هم بايد کرده باشي که بخواي سريع در بري... باور کن اولين چيزي بود که به ذهنم

رسيد... مهران هم زياد با مسئله ي مواد و اينا مشکي نداره.

پوفي کردم... حق با اون بود. يه روزه فراموش کرده بودم که هنوز براي مردها حکم يه ابزار

و وسيله رو دارم... نمي دونستم کي دوباره مي تونم سرم و بال بگيرم و به عنوان يه آدم به

جامعه برگردم نه وسيله ي لذت مردها... سعي کردم صدايي که توي ذهنم مي گفت هرگز و

ناديده بگيرم.

نفس عميقي کشيدم... با ديدن اون خيابون اشنا که تازه ميتونستم نماي زيباشو ببينم نفس

پرحرصي کشيدم.

شب اولي که فکر ميکردم روياهام به حقيقت پيوسته نتونستم منظره ي شهر و ببينم هرچند توي

اون کاميون روزنه اي براي تماشا نبود!... بعدشم که تا به خودم جنبيدم هم واقعيت يه سيلي

محکم زد تو گوشم ... حال ميتونستم منظره ي درخت کاري شده رو ببينم... حال که داشتم به

خيابون نگاه ميکردم يه زيبايي نفرت انگيز و ميديدم.... بهراد رستوران کافه يا هر چي که

اسمش بود رو دور زد و پشتش پارک کرد ...

از اتومبيل پياده شد... کمي از ماشين فاصله گرفت اما به سمتم چرخيد و همون چند قدمي وکه

رفته بود و برگشت و سوئيچ و بهم داد وگفت: هر اتفاقي افتاد تو برو...
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مات بهش خيره شدم. به چشمهاش.. به نگاهي که رمز و راز خاصي داشت و انتهاش منو

ميترسوند... عمقش سياه بود و من از اين همه سياهي ميترسيدم...

تهش انسانيت و غريزه با هم موج ميزد ... دو چيزي که تجربه بهم ثابت کرده بود هيچ سنخيتي

با هم نداشتند.

نفس عميقي کشيدم و سوئيچ و ازش گرفتم...

دوباره يه نگاه ديگه بهم کرد و لبخندي زد و به سمت اونجا رفت. از درپشتي وارد شد... نفسم

تو سينه حبس شده بود ... احساس خفگي داشتم... مي ترسيدم ... از اينکه مبادا بخواد منو

دوباره پس بده ... از اينکه مبادا کلکي تو کارش باشه...

يه لحظه تمام تنم لرزيد و به سوئيچ نگاه کردم...

نميدونم چرا نميتونستم افکارمو پس بزنم... ذهنم فرياد ميکشيد برو ... در رو.... برو يه جايي

و خودتو خلص کن... برو و زير منت بهراد نمون ... اما نه پاي رفتن داشتم نه جراتشو...

حال که باز به يکي اعتماد کرده بودم... کسي که تا مرز نابود کردن من وشخصيتم قدم پيش

گذاشته بود ... نميدونستم چقدر ميتونم بهش اعتماد داشته باشم... اما حال يه ماشين و يه سوئيچ

دستم بود و ميتونستم در برم ... ميخواستم در برم....

با ديدن ستاره که از رو به رو ميومد... موهامو ريختم تو صورتم.... پشت فرمون نشستم و

دنده عقب رفتم ... ستاره متوجه ام نشد ... زير سايه ي يه درخت پارک کردم ...

نيم ساعتي ميشد که از بهراد خبري نبود... کم کم داشتم نگران ميشدم و هنوز هوس زدن به

چاک به سرم بود اما يه لحظه ديدمش که اومد بيرون .... و انگارشوکه شد وسط خيابون

ايستاد... دستهاشو لبه لي موهاش فرستاد و به اين سمت واون سمت نگاه ميکرد... صورت

اويزونشو که خشک شده بود و به وضوح ميتونستم ببينم...

اين پا و اون پا ميکرد مثل بچه ها يه لحظه پاشو محکم به زمين کوبيد من از رفتاراش خنده ام

گرفت و دست از مسخره بازي برداشتم... البته مطمئن شدم که کسي همراهش از اون دخمه

بيرون نيومده ... منم ماشين و به حرکت دراوردم و جلوي پاش ترمز کردم. با تعجب بهم نگاه

کرد. البته يک نفس بلند و اسوده هم کشيد... بدون هيچ حرفي روي صندلي شاگرد نشست و

ماشين و به حرکت دراوردم. در سکوت به رو به رو خيره شده بود.

منم چيزي نميگفتم و مستقيم ميروندم...

لحظاتي بعد که پشت چراغ قرمز بوديم اروم گفت: که اينطور...
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-که چطور؟

چراغ سبز شد و ماشين وبه حرکت دراوردم ...

بهراد مستقيم بهم نگاه ميکرد. يه لحظه نگاهش کردم... تا چونه اش اخم کرده بود.

محلش نذاشتم و يه پوزخندي بهش زدم و گفت: فکر کردم دو درم کردي...

جوابشو ندادم.

با کمي مکث گفت: شناسنامه اتو گرفتم... حال بايد بريم دنبال پاس...

باز هم چيزي بهش نگفتم.

بهراد نفس عميقي کشيد وگفت: از شوخي خوشم نمياد...

بهش نگاه کردم وگفتم: باهات شوخي نکردم...

بهراد دست به سينه نشت وگفت: اهان پس اين کار چه معنايي داشت؟

-فقط يه هشدار کوچيک بود...

هوم بلند باليي کشيد وگفت: جدا؟ که اينطور... حال هشدار در چه موردي؟

-دوست ندارم فکر کنم ميتوني سرمو شيره بمالي...

بهراد: چرا اينطور فکر ميکني؟

-از ادم هايي که ميخوان ازم استفاده کنن چطور ميتوني توقع داشته باشي که سرت کله

نذارن...

بهراد : من اگه ميخواستم باهات کاري داشته باشم و ناتو باشم که ...

-که چي؟ يادم نميره که منو به چه قصدي بردي خونه ات ...

بهراد پوزخند مسخره اي زد وگفت: بعد اين همه وقت الن يادت افتاده؟

-نه.... فقط خواستم بگم اگه کلکي تو کارته من ا ز تو زرنگترم...

بهراد بلند خنديد و گفت: جدي؟

بهش نگاه کردم وگفتم: کامل جدي...

بهراد لبخندش جمع شد و بعد از مکث کوتاهي يک دفعه بهم حمله کرد و فکمو تو ي دستش

گرفت و شروع به بوسيدنم کرد...از هولم خيلي سريع روي ترمز زدم ... هميشه عادت داشتم

از گوشه حرکت کنم و هميشه کامي از دستم حرصي ميشد ... و حال که از گوشه حرکت

ميکردم روي ترمز زدنم باعث مزاحمت براي بقيه نبود....
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سعي ميکردم بهراد و از خودم دور کنم... بعد ا ز تقلي من خيلي سريع ازم فاصله گرفت... به

همون سرعتي که به سمتم اومده بود ازم فاصله گرفت.

صورتمو با چندش وحرص از اب دهنش پاک کردم و قبل ازا ينکه چيزي بگه فوري گفت: آ

آ ... ديگه فکر نکن نميتونم کاري باهات داشته باشم.... اگه مي بيني مراعاتتو کردم بخاطر اين

نيست که نميخواستم.... بخاطراين بود که دلم برات سوخت.... و اينم بدون که راحت ترين کار

ممکن براي من همينه ... عين اب خوردن ... ولي موضوع اينه که من حيوون نيستم.... اينو تو

کله ات فرو کن...

با غيظ بهش خيره شده بودم... اشک تو چشمام جمع شده بود....

با صداي مرتعش وحرصي گفتم: اگه حيوون نيستي چي هستي؟ اين کارت چه معني اي داشت؟

هان؟

بهراد لبخندي زد وگفت: تلفي شوخي تو بود .... فقط خواستم بهت هشدار بدم...

واز ماشين پياده شد و به سمت من اومد... در وباز کرد و گفت: برو اون ور بشين...

از ماشينش پياده شدم... رو به روش ايستادم وگفتم: شناسنامه ام...

دست تو جيبش کرد و شناسنامه امو تحويلم داد و قبل از اينکه سوار بشه بهش گفتم: ممنون

بخاطر شرافت و حس انسان دوستا نه اتون... تا همين جا هم خيلي در حقم لطف کردي...

خداحافظ...

نگاه با تعجبشو ديدم و خيلي زود بهش پشت کردم و در امتداد خيابون راه افتادم.

صداي بهراد و که گفت: کتايون مسخره بازي وبذار کنار سوار شو....

محلش نذاشتم و همونطور که ميرفتم گفتم: بهتره بخاطر من توي دردسر نيفتي وبا شيخ شاخ به

شاخ نشي... منم به تو احتياجي ندارم...

بهراد بلند گفت: تو بدون من تا سر چهار راه هم نميتوني بري....

محلش نذاشتم وبه راهم ادامه دادم.

بااين کاري که در حقم کرد ديگه نميتونستم بهش اعتماد کنم... احمق عوضي... بخاطر

دلسوزي... کتي کارت به کجا رسيده که بقيه دلشون بحالت ميسوزه...

يه ماشين با سرعت از کنارم رد شد...
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يه لحظه به عقب چرخيدم. ماشين بهراد نبود .... خودشم نبود پس اون اتومبيل که با سرعتم از

کنارم رد شد ... يه نفس عميق کشيدم.... حال من تنها بودم... تنهاي تنها... فقط خودم بودم و

خودم...

حال تو يه کشور غريب فقط خودم بودم و خودم...

يه احساس بد مثل پيچيک داشت گلومو فشار ميداد...

با ديدن يه ماشين پر از پسر جوون که بهم تيکه هاي عربي مي پروندن ومن چيزي سردر

نمياوردم قدم هامو تند تر کردم...

اما اونا دست بردار نبودم....

نميدونستم چيکار کنم... اگه ايران بود ... اما اينجا ايران نبود... اينجا غريب بودم... هيچ جا رو

نميشناختم... به سمت پياده رو دويدم و خلف مسير راه افتادم.

حس کردم يکي دنبالمه... با حس اينکه بهراد باشه سريع به عقب چرخيدم... با ديدن يکي از

همون پسرها ...

قدم هاي تندم به دويدن تبديل شد اونها پشت سرم حرف ميزدن و دنبالم ميدويدند... با صندل ها

سختم بود اما سعي ميکردم سريع تر بدوم.... حال چي ميشد ... از شيخ نجات پيدا کردم... گير

بهراد افتادم... از بهراد .... گير کي بيفتم؟ خيابون خلوت خلوت بود.طوري که پرنده پر

نميزد.... دلم براي شلوغي و ترافيک تهران پر ميزد ...

باز خدا رو تو دلم صدا کردم ...

وحس کردم يه ماشين برام بوق زد... به سمت خيابون نگاه کردم... بهراد بود... به سمت

خيابون دويدم... فوري سوار شدم و بهراد گاز ماشين و گرفت و راه افتادم.

نفس نفس ميزدم... پاهام اش ولش شده بود... نميدونستم باز چقدر شخصيتم خرد شده بود ....

اما حداقل زبونشونو نمي فهميدم... اينجا که شهر وحشي ها بود...

بهراد نفس عميقي کشيد و گفت: خوبي؟

دلم ميخواست زار بزنم....

انگار حالمو فهميد چون ديگه چيزي براي گفتن نداشت....

جلوي پاساژ معروفي ايستاد و گفت: بيا يه دوري توش بزنيم... کمتر بهش فکر ميکني...

خوبه؟
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بهش نگاه کردم... حس ميکردم سه شخصيته... تا به حال سه رو شو ديده بودم.... يه روي شاد

و شوخ ... يه روي وحشي و عصبي... يه روي اروم و ساکت....

درهاي اتومبيل وقفل کرد وگفت: اول بايد برات يه کتوني بخريم .... چند دست هم لباس ...

مسخره گفت: سوغاتي هم ميخواي ببري؟

درهاي اتومبيل وقفل کرد وگفت: اول بايد برات يه کتوني بخريم .... چند دست هم لباس ...

مسخره گفت: سوغاتي هم ميخواي ببري؟

بهش نگاه کردم...

لبخندي بهم زد وگفت: شب بايد برم پيش يکي از دوستاي مهران... اسمش عبده... تو اين کار

ماهره... مهران هم سفارشمونو کرده ... پاستو دو روزه تحويل ميده ...

با يه نگاه سپاس گزار بهش خيره شدم و بهراد دستمو با احتياط گرفت وگفت: الن به هيچي

جز خوش گذروندن فکر نکن ... باشه؟

چيزي نگفتم و به سمت پاساژ رفتيم... با ديدن شلوغي و درهم وبرهمي... با ديدن حراج و

رگال ها ... با ديدن رنگ ها .... با ديدن ادم ها وزندگي اي که جريان داشت... تازه انگار

دوباره فهميدم دنيا چقدر بزرگه .... هنوز زندگي جريان داره و من چقدر بين اين همه ذره ام و

کوچيک و ناچيز...

بهراد برام يه چند تا تي شرت با سليقه ي خودش انتخاب کرد... مجبورم کرد يه شلوار جين

انتخاب کنم و يه جفت کتوني که به قدري توش راحت بودم که دلم نميخواست دوباره درشون

بيارم تا صندوق حسابش کنه...

بعد از دو سه ساعتي که اونجا بوديم و خريد کرديم تو يه رستوران هم پيتزا خورديم.... بهراد

چيزي زيادي نميگفت ... جز اظهار نظر درباره ي رنگ لباس ها و خريد ها ديگه چيزي

نميگفت... دوست داشتم کمي از خودش وکارش و خانواده اش بدونم ... اما حرفي نميزد.

فقط ميدونستم يه خواهر داره که شلوار جينشو تو خونه ي بهراد جا گذاشته و الن من اونو

پوشيده بودم...

در حالي که به شيشه ي نيمه پر دلسترم نگاه ميکردم بهراد دور دهنشو پاک کرد وگفت: چيه؟

تو فکري؟

بهش نگاه کردم... يه سوال .... يه کنجکاوي توي سرم وول ميخورد.... در حالي که مستقيم به

من نگاه ميکرد گفت: شاخ دراوردم يا دم؟
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لبخندي بهش زدم وگفتم: تو دبي زندگي ميکني؟

شونه هاشو بال انداخت وگفت: نه ... سالي يکي دوبار ميام... يکي دو ماه ميمونم ... بيشتر

ايرانم چطور؟

-شغلت چيه؟

بهراديک تاي ابروي راستشو بال فرستاد ... به طرز جالبي يک طرفه يعني از سمت چپ

همون سمت چال گونه اش لبخند زد.

تضاد جالبي تو صورتش به وجود اورد...

دستهاشو زير چونه اش گذاشت و باز به من خيره شد وگفت: من ارشيتکتم... تهران زندگي

ميکنم...تو تهرانم يه خونه ي مجردي دارم ... اخر هفته ها با خانواده ام سر ميکنم ... اين خونه

اينجا هم يه خونه ي نسبتا خانوادگيه و من اگر بخوام به شعبه ي شرکتم در اينجا سربزنم

اونجام... کافي بود؟ يا هنوز ميخواي ازم بدوني؟

سرمو پايين انداختم وبهراد با لحن نسبتا شيطنت داري گفت: يه خواهر بزرگتر از خودم دارم

که چند ماهه ازدواج کرده و با شوهرش ماه عسل اومده بودن اينجا... با پدرم وحشتناک مشکل

دارم ... ديگه چي بگم؟

لبخندي بهش زدم وگفتم: دوست دخترم داري؟

بهراد دست به سينه نشست وگفت: داشتم... سه چهار ماهي هست که باهاش بهم زدم... از

دخترايي که ميخوان ازم سواستفاده کنن بدم مياد.... ديگه؟

از اينکه به سوالم بي کم و کاست حتي با توضيح اضافه جواب ميداد لبخندي بهش زدم وگفتم:

پوپک و ازکجا ميشناسي؟

بهراد: اممم... خيلي نميشناسمش... دو سه سال پيش که اومده بودم دبي يکي از دوستام براي

فرار از تنهاييم اونجا رو بهم معرفي کرد ... اون موقع ها بچه بودم با دوست دخترام که بهم

ميزدم کلي افسرده ميشدم .... پوپک و دار و دسته اش کمکم ميکرد فکر نکنم ... همين...

مشتري ثابتش نيستم... ولي منو ميشناسه...

از صداقت زياديش عقم گرفت. يه لحظه حالم بهم خورد ازش.... بخاطر يه دختر با يه دختر

ديگه مي بود تا اون دختري که لبد نذاشته باهاش باشه رو با بودن با دختر دوم فراموش کنه...

طبيعت حيوون صفتي مردونه!!!
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بهراد لبخندي زد و کسي وصدا کرد تا براش کمي مشروب بياره..... ازش خواستم براي منم

بريزه...

لبخندي بهم زد و گفت: با چه طعمي؟

ابسولوت ليمويي و دوست داشتم...

پيشنهاد کردم و با لبخند براي جفتمون ريخت... جام هامونو بال گرفتيم و يه ضربه ي کوچيک

بهم زديمو با لبخند گفت: به سلمتي...

تو چشمهاش نگاه کردم وگفتم: به سلمتي....

يک نفس سرکشيدم...

گلوم سوخت... اهميتي ندادم. دوست داشتم باز هم تا مستي کامل بنوشم و بنوشم.... اما بايد

جلوي خودمو ميگرفتم اين حق و به هيچ وجه نداشتم ... بايد خودمو کنترل ميکردم وگرنه

معلوم نبود چي به سرم ميومد.

صداي موبايل بهراد بلند شد جواب داد...

کمي به عربي صحبت کرد و بعد يه چشمک به من زد و خداحافظي کرد.

در حالي که از جا بلند ميشد گفت: دختر خوب شانس باهات ياره... اين پسره گفت: الن برم

سراغش...

چيزي نگفتم.... رها شدن از اينجا برام يه رويا بود ... يه روياي دست نيافتني و دور و

دراز....

کنارش در اتومبيل نشستم و گفت:با من مياي يا ببرمت خونه ي مهران؟

با خستگي بهش نگاه کردم... ديشبم نخوابيده بودم ...

خودش جواب داد: ميبرمت پيش مهران.... شناسنامه اتو بده....

-عکس نميخواد؟

بهراد: از همين عکس شناسنامه ات ميزنه خوبه؟

لبخندي زدم و چيزي نگفتم.

سرمو به شيشه تکيه دادم و چشمهامو بستم. با ايست ماشين چشمهامو باز کردم.

بهراد از ماشين پياده شد از زير گلدوني که جلوي در بود کليدي برداشت و به دستم داد وگفت:

برو تو...

بهش نگاه کردم. دلم نميخواست با مهران تنها باشم...
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حاضر بودم با تمام خستگي بگم منصرف شدم وميام... لبخندي بهم زد انگار ته نگاهمو خوند.

با مکث گفت: نگران نباش... مهران اين موقع روز خونه نيست.... منم زود ميام....

نفس عميقي کشيدم و با خيال راحت پياده شدم... کليد وگرفتم.... بهراد توي ماشينش نشست ....

به سمتش رفتم... کمربندشو بست وگفت: چيه؟

کمي بهش نگاه کردم و اروم گفتم: بخاطر همه چيز ممنون...

باز همون ژست تضاديشو گرفت وبا لبخند گفت: هنوز تموم نشده ... تشکرتو بذار اخرش...

و قبل از خداحافظيم گاز ماشين و گرفت ورفت.

سري به اتاق ها زدم... نه خبري از مهران نبود. خيالم راحت شد. خواستم روي تخت بخوابم

ولي دوست نداشتم سرمو روي بالشي بذارم که مهران گذاشته بود... نيست که اين چند روز منو

لي پر قو گذاشته بودن! بد عادت شده بودم!!

لباس هاي مهران و برداشتم و روي يکي از مبل ها گذاشتم. اون قدر خونه ش کثيف و شلوغ

بود که دوست داشتم بلند شم و همه جا رو تميز کنم... اصل نمي شد توي اون خونه نفس کشيد.

روي مبل دراز کشيدم. دوست نداشتم مهران بياد و منو اون طوري روي مبل ببينه. از طرف

ديگه نمي تونستم روي تختش بخوابم. به خودم دلداري دادم و گفتم:

اگه بياد از سر و صداش بيدار مي شم.

دعا کردم که بهراد زودتر از او به خونه برسه... بهراد... فقط خدا مي دونست چه احساسات

متضادي نسبت بهش داشتم... از يه طرف نمي دونستم چطور بايد بابت محبت هاش ازش

تشکر کنم و از يه طرف حالم از کثيف بودنش به هم مي خورد. ياد کاري افتادم که توي ماشين

باهام کرده بود... با پشت دست صورتم و پاک کردم... زيرلب گفتم:

عوضي!

ضعف و بدبختي هام و با اين کارش توي سرم کوبونده بود. فقط خدا مي دونست اون چند روز

چه قدر تحقير شده بودم... براي چي از خونه فرار کرده بودم؟ از زور و اجبار به چي پناه

برده بودم؟ تا وقتي کامي حمايتم مي کرد متوجه نبودم که چه قدر آسيب پذير و بدبختم ولي از

وقتي اونو ترک کرده بودم فهميده بودم که از زماني که به دنيا اومده بودم نفرين شده بودم...

براي اين که دختر بودم... اگه دختر نبودم هيچ وقت مامان و بابام اون طور بهم سخت نمي

گرفتند... هيچ وقت هاتف من و با خودش اينجا نمي اورد... هيچ وقت شيخ اون طور برام

دندون تيز نيم کرد... و هيچ وقت بهراد اين طور تحقيرم نمي کرد.
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بغض کردم... روي مبل دراز کشيدم و سرم و روي دسته ش گذاشتم. به اشک هام اجازه دادم

که روي صورتم بريزند. خودم و روي مبل مچاله کردم... کي گفته بود که اگه برم ايران

بدبختي هام تموم مي شه؟ يعني واقعا اون قدر رو داشتم که پيش کامي برگردم؟

چشمامو باز کردم... چند بار پلک زدم... خميازه اي کشيدم و غلت زدم... کي خوابم برده بود؟

با ديدن ملفه اي که روم بود اخم کردم. تو دلم گفتم:

حتما کار بهراده!

آهي کشيدم و صاف سر جام نشستم. چشمم به مهران افتاد که روي مبل رو به روم نشسته بود

و داشت سيگار مي کشيد. يه لحظه قلبم توي سينه فرو ريخت و ترسيدم. با نگراني سرمو

چرخوندم و دنبال بهراد گشتم... ظاهرا اون جا نبود.

مهران متوجه شد که دارم دنبال بهراد مي گردم. لبخندي زد و گفت:

بهراد هنوز نيومده.

اخم کردم و گفتم:

گفته بودش زود مي ياد.

مهران خنديد و گفت:

شايد يه سر رفت بار که نوشيدني بخوره و اونجا يه دختر خوب به پستش خورد... کي مي

دونه! احتمال از من و تو بيشتر داره بهش خوش مي گذره.

نگاهي به سر تا پاي مهران کردم. يه دستش سيگار بود و يه دست ديگه ش گيلس مشروب...

با همون شلوارک و آستين حلقه اي روي مبل لم داده بود. به دلم بد اومده بود... يه لحظه ازش

ترسيدم... بهم ثابت شده بود که هيچ پسري قابل اعتماد نيست... اگه بليي سرم مي اورد چي؟

پس اين بهراد کدوم گوري مونده بود؟ نکنه حق با مهران بود؟ از بهراد بعيد نبود...

مهران بلند شد و به آشپزخونه رفت. نفس راحتي کشيدم. پاهامو روي زمين گذاشتم و ملفه رو

جمع کردم. دستي به موهام کشيدم و پاي چشمم و پاک کردم. در همين موقع مهران با يه بطري

مشروب و يه ليوان برگشت. ليوانو دستم داد و گفت:

دوست پسرتم پيدا مي شه... نگران نباش...

ليوان و پر کرد و با فاصله ازم نشست. يه کم استرس داشتم. از اين که با او تنها بودم ناراحت

و معذب بودم. کمي از نوشيدنيم خوردم... کاش بهراد زودتر بياد... يه کم ديگه خوردم... اگه

مهران راست بگه چي... يه جرعه ي ديگه بال رفتم... شايد منو پيچونده باشه... محتويات
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ليوانو تا ته سر کشيدم... اصل براي چي مي خواد کمکم کنه؟ ... مهران دوباره ليوانمو پر

کرد... چرا دارم اين قدر مي نوشم؟ ... ليوان و به لبام نزدک کردم... حتما کاسه اي زير نيم

کاسه ي اين بهراد  ا.

مهران يه کم بهم نزديک شد و گفت:

اگه برگردي ايران بازم جنس مي ياري؟

با حواس پرتي گفتم:

جنس؟

مهران لبخند زد و گفت:

شيشه ديگه!

يادم اومد... به کلي يادم رفته بود که بهراد برايش خالي بسته بود. اخم کردم و گفتم:

نه! يه بار توي دردسر افتادم... ديگه جرئتش و ندارم.

مهران چشمکي بهم زد و گفت:

خودمونيم... اخم و تخمات براي منه ناز و عشوه هات براي بهراد جونت.

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

چه دليلي داره که برعکس باشه؟

مهران ليوانمو دوباره پر کرد و گفت:

همين جوري... براي تفريح... براي تنوع...

سرمو پايين انداختم... مهران مست شده بود... پس بهراد کدوم گوري مونده بود؟

مهران با انگشت اشاره بازومو نوازش کرد و گفت:

سليقه ي بهراد هميشه توي انتخاب دوست دخترهاش خوب بوده...

قلبم محکم توي سينه مي زد. يه کم از مهران فاصله گرفتم. مهران کمي از نوشيدنيش خورد و

گفت:

حتما النم با يه دختر خوب توي يه جاي خوبه... چشمتو دور ديده...

خنده ي مستانه اي کرد... قلبم توي دهنم بود... اگه راست مي گفت... چرا بهراد دير کرده بود؟

گفته بود که زود مي ياد. مهران يه کم ديگه بهم نزديک شد... دستي روي کمرم کشيد و گفت:

حيف تو  ا که فقط با بهراد باشي... اون که داره خوش مي گذرونه... بيا ما هم خوش بگذرونيم.
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بازومو گرفت و قبل از اين که بجنبم سرشو توي گودي بين گردن و شونه م کرد. از جا پريدم

و جيغ زدم. سرشو از تنم جدا کرد. با دستش صورتمو گرفت و صورتش و بهم نزديک کرد...

با دست راستم دستشو از صورتم جدا کردم... دست چپمو گذاشتم روي سينه ش و هلش دادم.

جيغ زدم:

ولم کن ديوونه! من دوست دختر دوستتم.

 )نياز: فصل پنجم( 

بازوهامو گرفت و تکونم داد... صورتش قرمز شده بود... دهنش بوي الکل مي داد... داد زد:

تو بهراد و نمي شناسي... من مي شناسمش... دوست دخترهاي بهراد هميشه ازش سر بودن...

پولدار بودن... من که مي دونم بهراد تو رو فقط براي عشق و حال يکي دو روزه ش مي

خواد...

سعي کردم بازوهامو آزاد کنم. جيغ زدم:

اونم مثل تو کثافته... همتون کثيفيد... همتون آشغاليد.

مهران بازوهامو فشار داد و خمم کرد... دست و پا مي زدم تا خودمو آزاد کنم. فايده نداشت...

خيلي قوي تر از من بود. دستامو از ساعد گرفت. از سر بدبختي و بيچارگي جيغ کشيدم:

يکي کمک کنه.

مهران خنديد و گفت:
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اين قدر وول نخور... بهت بد نمي گذره... از بهراد بهتر نباشم بدتر نيستم.

لبشو جلو اورد و خواست روي لبام بذاره... يه دفعه با پيشوني محکم توي پيشونيش زدم... آخ

و اوخ جفتمون بلند شد... از شدت درد چشمامو بستم. دست مهران يه ذره شل تر شد. دست

راستمو چرخوندم و آزادش کردم... با مشت توي گوش مهران زدم. فريادي از درد کشيد و

دستشو روي گوشش گذاشت. خودمو از زيرش کنار کشيدم. دست چپمو کشيد... چنگي به

صورتش زدم... دوباره فريادي زد و صورتشو چسبيد... خودمو کنار کشيدم...

پا به فرار گذاشتم... سريع از روي مبل بلند شدم و دويدم... پام به لبه ي ميز گير کرد و محکم

زمين خوردم... نفسم بند اومد... طرف چپ بدنم يه لحظه بي حس شد. درد توي آرنج و زانوم

پيچيد. مهران خودشو بهم رسوند. چنگي به موهام زد و با مو از روي زمين بلندم کرد. جيغ

گوش خراشي کشيدم... منو محکم زمين زد. صورتمو با يه دست گرفت و با دست ديگه مشت

محکمي توي صورتم زد.... مزه ي خونو توي دهنم احساس کردم.. درد توي صورتم پيچيد و

يه لحظه چشمم سياهي رفت... قلبم ديگه تحمل اين همه فشار و استرس رو نداشت... داشتم

سکته مي کردم...

گيج شده بودم... مشت دوم مهران به صورتم خورد... دنيا پيش چشمم سياه شد ولي دوباره

بيناييم برگشت... مهران با دست گلوم و گرفت و فشار داد... احساس خفگي مي کردم... دست

مهرانو ديدم که به سمت شلوارکش رفت... دست ديگه ش و شل کرد و تونستم نفس بکشم...

زار مي زدم... با دستام دست مهران که دور گردنم حلقه شده بود و گرفتم و سعي کردم گردنمو

آزاد کنم ولي جون نداشتم... مهران با خشونت دستامو کنار زد... توي دلم گفتم:

خدايا... خواهش مي کنم... خدا...

چشمامو بستم ... حس ميکردم ديگه همه چيز تموم شده... ديگه همه ي تلش هام به نابودي

رسيد!

دستام به طرفين باز شده بود... چشمامو باز کردم... اشکام روي گونه هام ريخت. يه دفعه

چشمم به بطري افتاد که کنارم افتاده بود... دستمو به سمتش دراز کردم... مهران دستش رو

دور گلوم محکم تر کرد و گفت:

دختره ي وحشي... نشونت مي دم... عوضي!

انگشتام فقط دو سانت با بطري فاصله داشت... نفسم داشت بند مي اومد... تصوير پيش چشمام

تار مي شد... انگشتام رو بيشتر روي زمين کشيدم... فقط يه سانت... با دست چپم چنگي به
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دست مهران زدم... خودمو بيشتر به سمت بطري کشيدم.... دست مهران يه کم شل شد...

بطري رو گفتم و محکم توي سر مهران زدم. فريادي زد و با دستاش سرش رو چسبيد. نيم

خيز شدم. هلش دادم و پرتش کردم.

سرپا ايستادم. روي دو زانو نشسته بود و سرش رو چسبيده بود. داد زد:

مي کشمت دختره ي عوضي!

تمام بدنم مي لرزيد. دستاش رو پايين انداخت. همين که خواست بلند شه با عجله به سمتش رفتم

و بطري رو بال بردم که توي سرش بزنم. قبل از اين که دستم کامل پايين بياد دستمو توي هوا

چسبيد. سريع زانوم رو بال اوردم و توي صورتش کوبوندم. دست مهران شل شد و صورتش

رو چسبيد. لبش پاره شده بود و خونش روي شلوارم و صورتش ريخت. بطري رو بال بردم

که بزنم تو سرش...

يه دفعه يکي دستمو از پشت گرفت و داد زد:

داري چه غلطي مي کني؟

سريع چرخيدم... بهراد بود... هنوز داشتم مي لرزيدم. دستم شل شد و بطري روي زمين افتاد.

دستمو روي قلبم گذاشتم و عقب عقب رفتم... بهراد با چشم هاي گشاد شده به لباس مهران،

بطري روي زمين و من که هنوز داشتم مي لرزيدم نگاه کرد. با تعجب گفت:

داشت... داشت چي کار مي کرد؟ اذيتت کرد؟

بازوهام رو با دستام گرفتم و با سر جواب مثبت دادم... خودمم نفهميده بودم کي اشکام روي

صورتم ريخته بود... آب دهنمو قورت دادم. آثار تعجب از صورت بهراد محو شد و به خشم

تبديل شد. يه دفعه يقه ي مهران رو گرفت و داد زد:

عوضي! تو دوست من بودي... اين دختره دوست دخترمه... مي فهمي؟ حاليت مي شه؟

با مشت توي سينه ي مهران زد و گفت:

آشغال من بهت اعتماد کرده بودم... رفيقم بودي... عوضي!

مهران خودش رو روي زمين انداخت. فقط ناله مي کرد. با يه دست سينه ش رو چسبيده بود و

با يه دست سرش رو گرفته بود. بهراد از خشم نفس نفس مي زد. يه قدم به سمت عقب

برداشت. با نفرت نگاهشو از مهران گرفت. به سمتم اومد. خم شد و خواست بازومو بگيره که

دستشو پس زدم. حالم از هرچي مرده بهم مي خورد...
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کم کم حالم بهتر شد. مهران خودش و از روي زمين بلند کرد. آه و ناله ش قطع نمي شد...

حقش بود... بهراد آهسته گفت:

بيا بريم...

دوباره دستشو دراز کرد تا بازومو بگيره. سريع خودمو پس کشيدم... دوست نداشتم هيچکس

بهم دست بزنه. تمام بدنم مي لرزيد... درد صورتم ديوونه م کرده بود... اون قدر ترسيده بودم

که خشک شده بودم... نمي تونستم جم بخورم... دوست داشتم بلند شم و مهران و با دستاي

خودم خفه کنم... از هرچي مرد هوس بازه خسته شده بودم... انگار فقط آفريده شده بودم که

جواب نيازهاي مردهايي مثل شيخ و مهران و بدم... توي اون لحظه نمي تونستم منصف

باشم... دوست داشتم بهراد رو هم جزوشون حساب کنم...

بهراد آهسته گفت:

بلند شو... بيا از اينجا بريم.

نمي تونستم خودمو جمع و جور کنم. به بهراد هم اجازه نمي دادم که بهم دست بزنه و کمکم

کنه. بالخره بعد از چند دقيقه به خودم مسلط شدم. بهراد خواست زير بغلم و بگيره ولي خودمو

کنار کشيدم و داد زدم:

بهم دست نزن... از همتون بدم مي ياد...

بهراد سعي کرد خونسرد باشه:

باشه! باشه! بيا بريم توي ماشين... قول مي دم حتي انگشتم هم بهت نخوره.

چي کار بايد مي کردم؟ نمي تونستم بمونم... همون طور که زيرلب فحش مي دادم دنبال بهراد

رفتم... آخرين لحظه چشمم به مهران افتاد که روي مبل نشسته بود و داشت خون روي لبش و

با دستمال تميز مي کرد. دوست داشتم يه فرصت پيدا کنم و ازش انتقام بگيرم... دلم از بغض و

کينه پر شده بود ولي فرصتي براي تخليه ش پيدا نمي کردم... هاتف... شيخ... بهراد... و حال

مهران... تا کي مي تونستم سکوت کنم؟ تا کي مي تونستم فراموش کنم؟ مگه تا کي ممکن بود

که شانس بيارم؟

آهسته اشک مي ريختم ولي سعي مي کردم صدام در نياد. با بدني که از ترس... تحقير... و

ضعف مي لرزيد دنبال بهراد رفتم.

توي ماشين نشستيم... من هنوز داشتم مي لرزيدم. بهراد با نگراني نگاهم کرد و گفت:

تو حالت خوبه؟
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داد زدم:

مگه کوري؟ نمي بيني؟

بهراد اخم کرد و گفت:

اگه مي دونستم مهران اين طوري مي کنه هيچ وقت نمي ذاشتم با هم تنها شيد.

داد زدم:

تو گفته بودي که زود مي ياي... همه ش تقصيره تو  ا.

نمي تونستم صدامو کنترل کنم... صدام از بغض مي لرزيد... سرمو پايين انداختم و نفس

عميقي کشيدم... خيلي سخت بود... خيلي سخت بود که داشتم به اون مردهاي هرزه عادت مي

کردم... مردهايي که براي يه لحظه... براي چند دقيقه منو مي خواستند... توي ذهنم دو دستي

به خاطرات کامي چنگ زده بودم.. اگه اون نبود مطمئن مي شدم که توي دنيا مردونگي

مرده... حالم از اين مردها بهم مي خورد... مردهايي که مردونگيشون به ريش و سيبيلشون

بود...

چشمامو بستم... بهراد گفت:

کتي... خودتو جمع و جور کن... کلي کار براي انجام دادن داريم... مي ريم ايران همه چي حل

مي شه.

سرمو با دستام گرفتم و گفتم:

حل مي شه؟ مگه اين پسره ايراني نبود؟ چي حل مي شه؟ تازه همه چي شروع بشه...

بهراد آهسته گفت:

بايد بريم اين پسره عباد... قراره تا نيم ساعت ديگه ببينيمش... بايد بريم... خودتو جمع و جور

کن... نقطه ضعف دست کسي نده.

پوزخندي زدم و گفتم:

همين که يه دختر ايروني تنها و بي کسم نقطه ضعفه... اين جا همه گرگ ن. حريص ن...

انگار توي زندگيشون آدم نديدن... مي دوني چيه؟ شما مردها سيرموني نداريد.

بهراد ماشينو روشن کرد... کم کم داشت کلفه مي شد. پوفي کرد و گفت:

منم؟

گفتم:

کسي که از پوپک دختر مي خره براي يه شب اگه بدتر نباشه بهتر نيست.
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بهراد چيزي نگفت. سکوت کرد. انگار ناراحت شده بود... برام مهم نبود... راستشو گفته

بودم...

کم کم ضربان قلبم به حالت عادي برگشت... همه ي استخوان هاي صورتم درد مي کرد. دهنم

مزه ي خون مي داد... لرزش بدنم کمتر شده بود ولي از بين نرفته بود.کم کم نفسام منظم شد.

به اون شهر با خيابون هاي عريض... برج هاي بلند... چراغ هاي روشن... مردمي توي لباس

هاي روشن... خيره شده بودم ولي هيچي نمي ديدم... از خودم بدم مي اومد... از ضعف هام...

از اشتباه هام...

سرمو پايين انداختم. نمي دونم چرا ذهنم به سمت شادي کشيده شد... يعني کجا بود؟ چه بليي

سرش اومده بود؟ دختر ضعيفي بود... کم سن و سال بود... چند بار اين ماجرايي که براي من

شروع نشده تموم شده بود رو تا ته رفته بود؟ سرم و پايين انداختم... دردم فقط بدبختي هاي

خودم نبود... بدبختي هاي شادي که ازش خبري نداشتم بيشتر حالم و بد مي کرد...

به يه رستوران شيک رسيديم که دم درش غلغله بود. دختر و پسرهاي جوون دم در ايستاده

بودند و ماشين هاي مختلف اين طرف و اون طرف پارک شده بود.

بهراد ماشينو يه گوشه نگه داشت. پياده شديم و به سمت رستوران رفتيم. سعي مي کردم فاصله

مو با بهراد حفظ کنم. حوصله ي هيچ چيزي رو نداشتم... صورتم هنوز درد مي کرد. دوست

داشتم فقط سرم و يه گوشه بذارم... بخوابم و هيچ وقت بيدار نشم.

بهراد بهم نزديک شد. بازوم و گرفت. خواستم بازوم و از دستش بيرون بکشم که گفت:

مي شه يه کم تظاهر کني که دوست دخترمي؟ به خاطر تو اينجاييم ها! يادت که نرفته! من

زندگيم و ول کردم و دنبال تو راه افتادم. به خاطر تو تا اينجا اومدم... حال چرا داري همه ي

کاسه کوزه ها رو سر من مي شکني؟

عين بچه ها ... پوفي کشيدم و اجازه دادم بازومو بگيره... راست مي گفت... نجاتم داده بود...

داشت به خاطر من کار خلف مي کرد... نبايد اين قدر بي انصافي مي کردم... ولي دستم به

کس ديگه اي نمي رسيد که دق دلم و سرش خالي کنم.

وارد رستوران شديم. صداي بلند موزيک گوشمو اذيت مي کرد... يه طرف رستوران بار بود

که يه دختر و دو پسر با لباس هاي سفيد پشتش ايستاده بودند و براي جمعيت زيادي که کنار

بار ايستاده بودند مشروب سرو مي کردند. جلوتر که رفتيم چشمم به سن افتاد... دو تا دختر با
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لباس هاي توري سفيد روي سن مي رقصيدند... حالم با ديدن اونا بد شد... ياد اون شبي افتادم

که روي سن عربي رقصيده بودم... سرمو پايين انداختم و سعي کردم به دخترها نگاه نکنم.

ميزهاي دايره اي شکل چند نفره وسط سالن چيده شده بود و يه گوشه ي دنج هم چند تا ميز دو

نفره قرار داشت. گارسن هاي سفيد پوش هم بين ميزها راه مي رفتند و سفارش مي گرفتند.

منو بهراد پشت يکي از ميزهاي چهار نفره نشستيم. بهراد به سمت در رستوران چرخيد و

گردنش و دراز کرد و سرک کشيد... منتظر عباد بود. من سرمو روي ميز گذاشتم... اي کاش

حداقل درد صورتم کمتر مي شد. همه ش ياد صحنه اي مي افتادم که گيج شده بودم و چيزي

نمونده بود مهران نقشه ش و عملي کنه...

يه گارسن جلو اومد و از بهراد سفارش گرفت... بهراد روي شونه م زد و گفت:

مرغ سخاري مي خوري برات سفارش بدم؟

چون جوابي ازم نشنيد رو به گارسن کرد و سفارش داد. دستشو روي شونه م گذاشت و گفت:

کتي... هنوز حالت بده؟

چيزي نگفتم. بغض کرده بودم ولي به هيچ وجه قصد نداشتم گريه کنم. بهراد بازومو نوازش

کرد و گفت:

همه چي درست مي شه... مي ري ايران... نگران نباش...

دلم و به رفتن به ايران خوش کرده بودم... مي دونستم که اونجا هم چيزي منتظرم نيست...

اونجا هم همين آش و همين کاسه بود... مردهاي هيز... مردهاي حريص... يه زندگي بدون

پشتيبان... اي کاش مي تونستم پيش کامي برگردم... اي کاش اين قدر اشتباه نمي کردم... فقط

دوست داشتم يه بار ديگه هاتف و ببينم... زنده نمي ذاشتمش... نمي تونستم به خاطر کاري که

با من و شادي کرد ببخشمش... يه بار ديگه ياد پروانه افتادم که توي شعله هاي آتش سوخت...

انگار همه ي راه ها به همين جا ختم مي شد... به مرگ... به رفتن... هر روز بيشتر از روز

قبل به اين نتيجه مي رسيدم که پروانه بهترين راه و انتخاب کرده بود...

گارسن سفارش هامونو اورد... جامم و برداشتم و نصفشو سر کشيدم... بهراد وحشت زده

نگاهم کرد... جامو از دستم گرفت و گفت:

زياده روي نکن... امشب اصل وقتش نيست... فهميدي؟
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خواستم جامو از دستش بگيرم که اجازه نداد. آهي کشيدم و سرمو پايين انداختم... داغون

بودم... بدنم درد مي کرد و ظرفيت يه اتفاق ديگه رو نداشتم... اي کاش بهراد لعنتي اون جام و

بهم پس مي داد...

بهراد گفت:

برو دستشويي يه آبي به سر و صورتت بزن... فکر کنم اون طوري حالت بهتر بشه.

پوزخندي زدم و گفتم:

آره... حتما همين طوره... من و دزديدن اوردن دوبي... پروانه خودشو کشته... جسدشو آتيش

زدم... شادي و فروختن... منو به يه شيخ فروختن... بعد سر و کله ي يه پسر ايراني پيدا شد که

مي خواست به زور مجبورم کنه باهاش باشم... يه مشت پسر عرب اذيتم کردند... مهران مي

خواست بهم تجاوز کنه... همه ي استخوان هاي صورتم درد مي کنه... اين چند روز هر بليي

که مي تونستند سرم اوردند... اون وقت تو بهم مي گي که اگه آب به صورتم بزنم حالم بهتر

مي شه... آره... حتما بهتر مي شه!...

مشتمو محکم روي ميز کوبوندم. از جام بلند شدم و به سمت دستشويي رفتم... مي ترسيدم

بغضم بترکه... ديگه نمي خواستم گريه کنم...

خودمو توي دستشويي انداختم. حالم بد بود... مي ترسيدم به آينه نگاه کنم... سرمو پايين انداختم

و شير آب رو باز کردم... چند مشت آب به صورتم زدم... مطمئن بودم حتي اگه خودمو توي

آب غرقم بکنم هيچ فايده اي نداره...

نفس عميقي کشيدم. سرمو بلند کردم و چشمم به صورتم افتاد... گونه هام باد کرده بودند...

دستي بهشون کشيدم... از درد نفسم بند اومد...

از دستشويي بيرون اومدم... يه دفعه يه صداي آشنا رو شنيدم که به زبون فارسي داشت مي

گفت:

نمي تونم... تو رو خدا ولم کنيد... ديگه نمي تونم... بذاريد برم... خواهش مي کنم.

سريع به سمت صدا چرخيدم... چشمم به يه دختر ظريف با قد متوسط افتاد... موهاي زيتوني و

چشم هاي عسلي داشت... قلبم توي سينه فرو ريخت... بيتا اونجا چي کار مي کرد؟

يه گام بي اراده به سمتش برداشتم. داشت گريه مي کرد و به نگهباني که دستشو گرفته بود

التماس مي کرد. لباس توري سفيد پوشيده بود... پس رئيس همين رستوران خريده بودش...
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يه قدم به سمتش برداشتم... داشتم براي حرف زدن باهاش مي مردم... نمي دونستم بايد چي کار

کنم. توي دلم گفتم:

کتي فکر کن... فکر کن...

بايد چي مي گفتم؟ بايد چي کار مي کردم؟ يه دفعه چيزي به ذهنم رسيد. سريع به سمت نگهبان

رفتم... بيتا داشت باهاش فارسي حرف مي زد... شايد زبون فارسي رو مي فهميد. رو به

نگهابن کردم و گفتم:

مي تونم يه لحظه باهاتون حرف بزنم؟

چشم هاي بيتا با ديدن من چهار تا شد. اصل نگاهش نمي کردم... به نگهبان زل زده بودم.

نگهبان با دست به سالن اشاره کرد و با لهجه ي غليظ عربي گفت:

برو توي سالن...

بدون توجه به حرفش گفتم:

دوست پسرم از اين رقاصتون خوشش اومده... مي شه بذاريد امشب باهاش باشه؟

بيتا جيغ زد:

چي داري مي گي؟

انگار ماجرا رو نفهميده بود. نگاهش نمي کردم... مي ترسيدم حتي با يه نيم نگاه همه چيز و

خراب کنم. نگهبان به شدت سرشو تکون داد و گفت:

نمي شه... رقاص براي رقصه.

تو دلم گفتم:

خوش به حالت بيتا...

به نگهبان گفتم:

فقط همين امشب... براي يکي دو ساعت...

نگبهان دوباره مخالفت کرد... گفتم:

بذار بياد سر ميزمون فقط.

نگهبان با کلفگي نگاهم کرد و گفت:

بگو خودش بياد...

بي اختيار لبخند زدم. پشتمو به نگهبان کردم و به سرعت به سمت بهراد رفتم. کنارش نشستم.

بازوشو گرفتم و گفتم:
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بهراد... بايد با من بياي...

کمي از نوشيدنيش خورد و با بي خيالي گفت:

کجا؟

سرشو به سمت خودم چرخوندم و گفتم:

يکي از دخترهايي رو ديدم که باهام پيش پوپک برده بودنش... مي خوام باهاش حرف بزنم...

کمکم کن.

با اون چشم هاي خوش حالت قهوه اي رنگش نگاهم کرد و گفت:

خب برو باهاش حرف بزن... من چي کاره م؟

به سر به سن اشاره کردم و گفتم:

اينجا رقاصه... به نگهبان گفتم تو مي خواي ببينيش... برو با نگهبان حرف بزن... تو رو

خدا... من بايد باهاش حرف بزنم.

تو دلم گفتم:

شايد از سحر و شادي خبر داشته باشه...

بهراد يه کم ديگه از نوشيدنيش خورد و گفت:

کتي به فکر خودت باش...

دوباره صورتشو به سمت خودم چرخوندم و گفتم:

خواهش مي کنم...

توي چشمام زل زد و گفت:

دردسر درست نکن...

التماس کردم:

فقط ده دقيقه....

پوفي کرد و از جاش بلند شد... توي دلم به جونش دعا کردم. دستشو گرفتم و به سمت نگهبان

رفتم. بيتا با ترس به بهراد نگاه مي کرد... انگار قضيه رو جدي گرفته بود.بهراد به زبون

عربي با نگهبان حرف مي زد. نگاه بيتا رو روي خودم حس مي کردم ولي نگاهش نمي

کردم... بعد چند دقيقه نگهبان دست بيتا رو ول کرد و اونو به سمت بهراد هل داد. نفس راحتي

کشيدم.
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بهراد دستشو دور کمر بيتا انداخت... مي ديدم که بيتا داره عين بيد مي لرزه. پشتمون و به

نگهبان کرديم و به سمت ميزمون رفتيم. بهراد بيتا با چشم هاي اشک آلود بهم نگاه کرد.

چشمکي بهش زدم و گفتم:

نگران نباش... فقط مي خوام باهات حرف بزنم.

بيتا نفس راحتي کشيد و آب دهنشو قورت داد.

دستمو روي دستش گذاشتم وگفتم:خوبي؟

بيتا نفسشو فوت کرد و گفت: سيگار داري؟

-نه...

بيتا جام بهراد وبرداشت ويک نفس سر کشيد و پرسيدم: از بقيه خبري نداري؟

بعدبه من نگاه کرد وگفت: شادي نزديک بود خود کشي کنه.

مو به تنم سيخ شد.

بيتا پوزخندي زد وگفت: اون عرب احمق به دادش رسيد ... نذاشت راحت بشه.

يه لحظه يه نفس راحت کشيدم و بيتا گفت: از سحر هم خبر ندارم...

-تو چي؟ از خودت چه خبر؟

بيتا تو چشمهام نگاه کرد وگفت: کارم تموم شد ... انقضام سر اومد ... حال هم اينجا دارم

ميرقصم واسه زيردستها... بخور و نمير درمياد ... يه خونه هم تونستم واسه خودم دست و پا

کنم... خرجم مفتي درمياد ... يه شب ميگذره و کلي دستم و ميگيره ... راضيم شکر!!!

گفت شکر؟!

اب دهنمو به زور قورت دادم. يه بغض سنگين تو گلوم سنگيني ميکرد.

بيتا پوزخندي زد وگفت: تو چه خبر؟ ترگل ورگل شدي... به پوستت ساخته...

نگامو به ميز دوختم وگفتم: خبرا به گوشت نرسيده؟

بيتا چشمهاشو ريز کرد وگفت: چي؟

-من در رفتم...

بيتا چشمهاشو درشت کرد وگفت: واقعا؟

سرمو به علمت اره تکون دادم و بيتا با نيشخند گفت: اگه شادي بفهمه لهت ميکنه ... و بلند زد

زير خنده.

درحالي که جامي وپر کردم و يک نفس مشغول نوشيدن شدم...
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ناخودآگاه چشمهام پر اشک شد و بيتا گفت: اي زرنگ خانم... پس دست اون بچه رو گذاشتي

تو حنا و خودت دررفتي؟ اشغال...

اشکهام بدون اجازه ام جاري شد ...

-چه بليي سرش اومده؟

بيتا: اولش فروختنش به يه عرب شصت و پنج ساله... حال هم داره خرده ريز کار ميکنه . نه

که آک نيست... بايد بازير دستها باشه... اما بارشو بسته ... اون عرب براش يه خونه خريده...

بعد با حرص گفت: شادي وببيني نميشناسيش... مثل ديوونه ها شده... هر دفعه با جيغ و داد

ميره با يه سکوت چند روزه برميگرده... خونه اش همين نزديکي هاست ... شبا از تاريکي

ميترسه ... با ما ميگذرونه! دورهم جمعيم... خوش ميگذره! و بلند بلند و عصبي خنديد.

سرمو پايين انداختم و دوباره جامو پر کردم... حلقم ميسوخت اما دلم ميخواست مست تر از اين

بشم...

کمي بعد رو به بيتا که اون هم مشغول نوشيدن بود گفتم: من نميدونم بايد چي بگم...

بيتا لبه ي جامشو به جامم زد وگفت: به سلمتي هرزگي هممون... و بلند خنديد.

بغضم کم کم داشت به زار زدن ختم ميشد. ناچارا جام و دوباره پر کردم.

بيتا سکسکه اي کرد وگفت: هيچي نميخوا دبگي... سعي هم نکن ما رو درک کني... بزودي

همين بل سرت مياد... خيلي خوشحال نباش که تا الن قسر در رفتي...

به بيتا خيره شدم و محتويات جام و به کل سر کشيد... قبل از اينکه حرف ديگه اي بزنه بهراد

با عجله به سمتم اومد وگفت: بلند شو بريم... يکي از دارو دسته هاي شيخ اينجاست...

بيتا با لحن نسبتا مستي گفت: حال کجا ميرين؟

ته مونده ي نوشيدني مو سرکشيدم وبلند شدم ...

درحالي که هنوز ذهنم قفل کرده بود که چه چيزي و لزم داشتم تا از روي ميز بردارم کامل

بي اراده گفتم: شايد بريم هتل. ما که اين روزا اواره و سرگردون شديم...

بيتا خنديد و منم خنديدم...!

بهراد با کلفگي گفت: اخرش مست کردي...

نفهميدم از بيتا خداحافظي کردم يانه... مطمئن نبودم که باز هم اونو مي بينم يا نه...

سوار ماشين نشديم... داشتيم پياده ميرفتيم... نميدونستم به کجا... پام به پاي بهراد گير کرد

وسکندري به زمين خوردم...
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بهراد با نگراني جلوم زانو زد وگفت:کتي؟ چت شد؟

خنديدم وگفتم: هيچي... پاهام به هم پيچيد...

بهراد نفس کلفه اي کشيدو گفت: مست کردي؟؟؟ با حرص ادامه داد: مگه بهت نگفتم حق

نداري بخوري؟؟؟

با مشت به سينه اش زدم وگفتم: من مست نيستم...

بهراد: مشخصه...

-من حد خودمو ميدونم...

بهراد حرفي نزد و دست زير بازوم انداخت و بلندم کرد.

خنديدم وگفتم: خيلي برات سبکم...

بهراد دستهاشو تو جيبش برد و زل زد به من.

دوباره با خنده گفتم: يه دختر هفده ساله رو فروختن به يه عرب شصت و پنج ساله...

بهراد چيزي نگفت.

منم با خنده گفتم: منم فروخته بودن ... کاش ميشد شما ها رو هم فروخت...

داشتم ميخوردم زمين که بهراد منو گرفت و گفتم: عين يه تيکه دستمال کاغذي... يه بار

يي... مصرف شديم... يه بار مصرف سطل اشغال... خيلي ... ه

يي... اگه خيلي شانس داشته باشيم يه خري مياد سکسکه ام گرفته بود... با سکسکه گفتم: ه

يي... دوباره ازمون استفاده ميکنم... ه

بهراد نفس عميقي کشيد وبا خنده گفتم: تازه تو هم ميخواستي منو مصرف کني... فرداش پسم

بدي... يادته؟؟؟

بهراد دستمو گرفت وگفت : بيا از اين طرف...

و وارد يه کوچه شديم...

با صداي بلند اواز ميخوندم.

بهراد هم چيزي نميگفت.

بيا بچسبون تنتو به تنم

داغ داغم ديگه زده به سرم...

بيا بغلم يه کم باهام بلس...

بيا بو کن از عطر پيرهنم
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دستتو بکن لي موهام بذار لباي داغتو رو لبام...

بيا بغلم کن

بزن در به درم کن

يي! اهاي.... ه

خنديدم وگفتم: تو هم مثل بقيه دنبال يه داف بودي که فقط يه شب تا صبح وباهاش خوش

بگذروني نه؟ ... بلوند دوست داري يا شرقي؟؟؟

بهراد سرشو تکون داد وگفت: چرا مست کردي؟ ما الن بايد بريم پيش عبد...

با عصبانيت گفتم: من مست نيستم...

بهراد:مشخصه...

دستهامو باز کرد و گفتم: ببين من ميتونم لبه ي جدول يه جوي اب مستقيم راه برم...

و روي جدول ايستادمو سعي داشتم تعادلم وحفظ کنم...

اما دو قدم نرفته تعادلمو از دست دادم و توي جوب خشک افتادم...

بهراد زير بغلم و گرفت و منو از توي جوب دراورد وگفت: هيچ معلومه داري چه غلطي

ميکني؟

به صورت بهراد نگاه کردم وگفتم: بيا بامن هرکاري ميخواي بکن...

بهراد با تعجب گفت:چي؟

-بيا هرکاري ميخواي بکن...

بهراد سرشو تکون داد وگفت: مستي نميفهمي چي ميگي...

دستشو گرفتم وگفتم: ميفهمم...

بهراد جلوم زانو زد وگفت: مطمئني هرکاري دلم بخواد وميتونم بکنم؟

يي. دستشو تو دستم فشار دادم وگفتم: اره... ه

بهراد: الن تصميم گرفتي؟

-اره...

بهراد: چرا؟ از من خوشت اومده؟

-نه...

بهراد لبخندي زد وگفت: پس چرا اصرار داري؟
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يي ... بهت اجازه ميدم هرکاري -خون من از يه دختر هفده ساله که رنگين تر نيست... ه

ميخواي با من بکني...

بهراد پوزخندي زد و گفت: الن مستي ... بعد که هوشيار بشي پشيمون ميشي...

-من ميفهمم دارم چي ميگم...

بهراد خنديد وگفت: سکسکه ات بامزه است.

-بيا باهام باش...

بهراد تو چشمهام خيره شد وگفت: مطمئني؟

سرمو به علمت اره تکون دادم ...

بهراد دستي به موهاش کشيد وگفت: بيا بريم خودتو يه کم مرتب کن ... بعد هم بايد بريم پيش

عبد ... خيلي دير شده...

از جا بلند شد که دستشو کشيدم وچون کارم ناگهاني بود تعادلشو از دست داد و دوباره جلوم

زانو زد.

دستهامو دور صورتش قاب کردم وگفتم: حق ندارم برگردم جايي که من لياقت داشتن و حضور

يي! تو اونجا رو نداشتم ... ه

و صورتمو به صورت بهراد نزديک کردم ولبهامو گذاشتم روي لبهاش...

بهراد باهام همکاري نميکرد... به ارومي دستمو توي موهاي نرم و قهوه ايش چرخوندم...

وسوسه ي بهراد و توي برق نگاهش ميديدم... حتي ضربان قلبش... دلم براي اين همه بي

ارادگيش سوخت... اما ديگه خودمم ميخواستم... مگه من چه برتري اي نسبت به شادي داشتم؟

چرا من بايد نجات پيدا ميکردم اما شادي که فقط هفده سالش بود... بهراد داشت با من همراهي

ميکرد. ديگه کوتاه اومده بود... به ارومي دستهامو از روي صورتش برداشتم و دگمه هاي يقه

اشو باز کردم...

تند نفس ميکشيد... لبهاشو گاز گرفتم ...چشمهاشو بست وباز کرد... و تو چشمهام خيره شد.

نفس عميقي کشيدم و اهي کشيدم... به ثانيه نکشيد که خودشو از من دور کرد وگفت: کتي ...

بهش نگاه کردم وگفتم: اگه خودت عرضه نداري کارمو تموم کني برميگردم پيش شيخ...

وازجام بلند شدم و مسيري و شروع به رفتن کردم.

بهراد دنبالم اومد وگفت: تو چه مرگته؟

-من ميخوا م بشم يه هرزه...
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بهراد: تا ديروز يه فرشته نبودي!

-دست از سرم بردار... عرضه ي اين کارم نداري...

بهراد: کتي ما قراره بريم ايران... تو تا همين حال هم خيلي شانس اوردي...

-اره شانس اوردم که گير يه بي عرضه مثل تو افتادم... کار منم همون شب اول تموم بو داگه

تو يه خرده عرضه داشتي...

بهراد: اينکه عين يه حيوون با يه دختر رفتار کنم عرضه به حساب مياد؟

-اره ... عرضه بحساب مياد... من ديگه نميخوام برگردم ايران...

بهراد با تعجب گفت:چرا؟

-چون ... چون...

و بغضم مانع اين شد که بتونم حرف بزنم.

بهراد خودشو بهم رسوند ودستمو گرفت وگفت: کتي؟ تو چته... چرا نظرت عوض شده؟ تو

همون دختر سرسختي هستي که ميخواست از شرافتش دفاع کنه؟

با صداي بلند به خنده افتادم وگفتم: شرافت؟ من از شرافت چي مي فهمم؟ تو چي ميفهمي؟ من

اگه شريف بودم خونه و زندگي وپدر ومادرم وول نميکردم ز ير پل بخوابم... من اگه شريف

بودم کامبيز و ول نميکردم دم هاتف بشم که قول چاخان بده که برام تو ال اي بهترين زندگي و

ميسازه. من بي شرفم که دست يه دختر هفده ساله رو گرفتم وبجاي اينکه راضيش کنم برگرده

خونه ي ننه باباش... کشوندمش اوردمش اينجا... تا بفروشنش به يه مرد شصت وپنج ساله که

هم سن جدشه... من شريف نيستم... ديگه هم اين کلمه رو کنار اسم نجس من نيار... فهميدي؟

بهراد شونه هامو گرفت وگفت: خيلي خوب اروم باش...

-ارومم... نمي بيني؟ من ميخوام برگردم پيش شيخ...

بهراد با عصبانيت گفت: کتي...

-زهرمار...

بهراد: ميفهمي چي داري ميگي؟

-اره ميفهمم... ميخوام برگردم پيش اون عرب... ميخوام براش يه دلربا باشم ... ميخوام شب

وباهاش بگذرونم... تو مشکلي داري؟

بهراد حرفي نزد.
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کمي بعد هم ازم فاصله گرفت و با قدم هاي تندي از من دور شد. در پيچ کوچه گم شد. من

هنوز ايستاده بودم. توي تاريکي شب... زير اسمون سياه... پر از ستاره ها و يه ماه... که

همشون باهم به من دهن کجي ميکردند... ماهي که کا مي بهم ميگفت عين اونم...!

نفس عميقي کشيدم.... چشمهامو باز کردم... با صداي قدم هاي کسي وحشت زده به امتداد

مسير رفتن بهراد نگاه کردم کسي که به نظرم تصويرش سياه بود جلو ميومد.... ترسيدم... حس

نياز به يه تکيه گاه وبه شدت حس ميکردم... اون تصوير جلو تر ميومد ومن قلبم تند تر

ميزد.... با ديدن بهراد نفس راحتي کشيدم ... بهراد داشت به طرفم ميومد... وقتي بهم رسيد

سکسکه ي بلندي کردم که اون يه سيلي محکم به صورتم زد که ناله ام دراومد. با تعجب بهش

ي ! نگاه کردم ... و يه سکسکه ي ديگه...هي

يه دبه اب دستش بود ... اب ورو صورتم خالي کرد... يه لحظه يادم رفت چطوري نفس

ميکشن... اب يخ بود... اب توي دهنم و تف کردم ... بهراد با حرص گفت: ميخواي برگردي

پيش شيخ؟

با حرص گفتم: اره.

بهراد يه سيلي بهم زد...

نفس نفس ميزدم... دوباره پرسيد: حال چي؟

با داد گفتم: اره...

سيلي دوم و چنان محکم به صورتم زد که گوشم شروع به زنگ زدن کرد ...

با عربده گفت: حال چي ؟ميخواي برگردي پيش اون عرب؟؟؟

با هق هق گفتم :اره ...

سيلي سوم با خوني که از گوشه ي لبم جاري شد همراه بود.

با صداي فرياد مانندي گفت: حال ؟؟؟

ازش ترسيدم ويه قدم به عقب برداشتم.

بازوهامو گرفت وگفت: جواب بده... هنوز ميخواي برگردي پيش اون عرب؟؟؟ اره؟

از ترس زبونم بند اومده بود. دهنم مزه ي خون ميداد.

بهراد دوباره با فرياد بلند تري درحالي که وحشيانه تکونم ميداد گفت: د   جواب بده لعنتي...

با صداي خفه اي زمزمه کردم:

-نه...
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بهراد: نشنيدم...

بلند تر گفتم:

-نه....

بهراد داد زد: من نميشنوم تو چي ميگي...

با تمام وجودم داد زدم: نه .... نه.... نه... نميخوام... من ميخوام برگردم ايران... ميخوام برم

پيش مامان وبابام... ميخوام توبه کنم... ميخوام بگم غلط کردم گه خوردم... ميخوام برگردم

پيش کامبيز.... بگم من اشتباه کردم... بگم منو ببخش... برم التماسش کنم که منو ببخشه... برم

به پاش بيفتم ... که...

بهراد رهام کرد وکمي ازم فاصله گرفت.

و صداي هق هق بلندم توي کوچه پيچيد. به زانو افتادم و زار زدم... به حال خودم. به حال

شادي... به حال پروانه ... به حال بيتا ... سحر... ستاره...پوپک... هاتف... شيخ ... بهراد...

کامبيز... من براي همه داشتم گريه ميکردم... وبيشتر از اين همه براي خودم... به حال من...

به حال مني که يه هرزه ي شريف بودم!

بعد از کمي هق هق من به طرفم اومد وگفت: حال مستي از سرت پريد... بلند شو بريم عابد

منتظرمونه... و دستشو به سمتم دراز کرد.

دستشو گرفتم وبا يه حرکت بلندم کرد.

نفس کلفه اي کشيد وگفت: سکسکه ات بند اومد؟

جوابشو ندادم... با نوک انگشت اشاره خون گوشه ي لبم و پاک کرد وگفت: معذرت ميخوام...

دستهاشو تو طرف صورتم گذاشت و با شصت و انگشت اشاره اشکهامو پاک کرد.

بهش نگاه کردم وگفتم: من از تو معذرت ميخوام...

لبخندي زد وگفت: بار اخرت باشه از اين مزخرفات تحويلم ميدي...

سرمو تکون دادم و گفت: با عابد حرف زدم... قرارشد دو ساعت ديگه بريم پيشش... دوست

داري بريم لباس بخري... ؟

بهش نگاه کردم لرز کرده بودم... با شماتت و اينکه چرا روم اب ريخته نگاهش کردم کتش

ودراورد وگفت: حداقل سکسکه ات بند اومد...

از اينکه حرف نگاهمو خوند لبخندي زدم واون هم لبخندي زد وگفت: خون تو از همه رنگين

تره...
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با تعجب بهش نگاه کردم وگفت: تو زرنگي... باهوشي... تيزي... بلدي چطوري يه مرد و توي

مشتت نگه داري ... جذابي... لوندي... خوب ميرقصي... با سوادي... توي مستي ميتوني يه

مسير مستقيم و راه بري...

لبخندي زد و گفت: خوشم اومد وقتي مست بودي اصل يه حرف بد هم نزدي...

اهي کشيدم و چيزي نگفتم.

دستم و گرفت ... به سمت کوچه اي بن بست و خلوت مي رفتيم... درست سمت ماشينش که

گوشه اي پارک بود.

بهراد نفس عميقي کشيد وگفت: من نميگم ادم خوبي ام... ولي ترجيح ميدم بهت کمک کنم و

نذارم شيخ وامثالش دستشون بهت برسه...

-چرا؟

صداي مردي از پشت سر اومد که به عربي گفت: لذا ، بقتي مع الهذه البت ؟

"پس با اين دختر موندي ... "

من نفهميدم... اما به جونم يه اضطراب افتاد که نميتونستم از خودم دورش کنم... با ترس به

عقب برگشتم... سه نفر پشتمون ايستاده بودند.

بهراد با بهت بهش نگاه کرد...

مرد که عباي سفيدي داشت و ريش هاي بلند ... نفس عميقي کشيد و با اشاره به دو مرد به من

خيره شد.

دو مرد که هيکلي و بلند قامت بودند به سمتم اومدند فرصت فرار و ازم گرفتن و سريع

بازوهاي لغر منو چسبيدن...

بهراد شوکه هنوز به چهره ي اون مرد نگاه ميکرد ...

دن انت تريدد تذکي هکذا ... دن ان ااخذ احل الهدايا ... ما کنت ان اظ مرد نيشخندي زد و گفت: اطمئ

الشيخ ، کان يعتمدد بک !(مطمئنم مژدگوني خوبي ميگرم... فکر نميکردم بخواي زرنگ بازي

دربياري ... شيخ به تو اعتماد داشت! )

دن يجب ان نحکي معاا ، هکذا احسن (رحمان بهتره بهراد نفس عميقي کشيد و گفت: رحمان ، اظ

باهم صحبت کنيم...)

مردي که رحمان خطاب شد گفت: يجب ان تحکي انت مع الشيخ ، هکذا احسن ... (بهتره تو

باشيخ صحبت کني...)
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بهراد پوفي کشيد و گفت: ل اريد ان نحرب معاا ... (نميخوام باهات درگير بشم...)

رحمان نيشخندي زد ... و نگاهي به من انداخت... از حرفهاشون ... شوک بودن بهراد ... سر

در نمياوردم... سرم گيج ميرفت ... سردرد ناشي از مستي ... مدام دچار لرز لحظه اي

ميشدم...

دن معها و اسحر اليل، قبل ان اسلمها للشيخ ... رحمان به سمتم اومد و گفت: يکمکن ان اکو

ادري ان ل يکمن اغمض عيوني منها بهذا السهوله ...

(شايد قبل از تحويلش خودمم يه شب و باهاش گذروندم... مطمئنم به راحتي نميشه ازش دست

کشيد ...)

و دستي به صورتم کشيد و ادامه داد: انت وسيم ... (تو جذابي...)

با لبخند و صداي شهواني اي گفت: انا احبک ... حبيبي ... (من دوست دارم عشق من)

نميخواستم بهم دست بزنه صورتمو کشيدم عقب ... و به بهراد که سرجاش خشک شده بود

ملتمسانه نگاه کردم.فهميدن اينکه اين رحمان از دار ودسته هاي شيخه اصل سخت نبود ...

نفسم سخت بال ميومد ... بدون اشک داشتم به هق هق ميفتادم از روي بي نفسي و خفگي...

سينه ام تند جلو عقب ميرفت و مرکز ديد رحمان دقيقا همون جا بود.

باز بغضم گرفته بود ... باز حس ميکردم به ته خط رسيدم... بازاسترس واضطراب من شروع

شد ... باز ... باز... باز...

داشتم ديوونه ميشدم ... اشکهام روي صورتم غلت زدند.... به بهراد که به رحمان نگاه ميکرد

زل زدم ... تمام عجز ونيازمو توچشمهام ريختم و اميدوار بودم باز در حقم لطف کنه و کمکم

کنه ...

رحمان دستشو دراز کرد وصورتمو نوازش ميکرد ... کوچه خلوت بود ... به ارومي جلوتر

اومد و صورتشو به صورتم نزديک کرد ، سرمو تا جا داشت عقب بردم ... ولي اون بي شرف

لبهاشو به لبهام کشيد... هرچي اب دهن داشتم تف کردم تو صورتش، صورتشو عقب کشيد

وکمي ازم فاصله گرفت... لبخندي زد واب دهنمو که روي لب و بيني وچونه اش پاشيده بود با

لذت ليسيد وبا زبون قطره هاي بزاقم و از روي صورتش پاک ميکرد با خنده گفت: آ ... ما شا

ال... نعم ...انت محق بــــاهراد ....(اره ما شا ال ... تو حق داري ابــــهراد ) ... شيخ کان

محق ، انت مارقه و البريه ... لکن انا يمکن ان ترويضک ... حبيبي( ...شيخ راست ميگفت

سرکشي و وحشي... اما ميتونم رامت کنم ... عشق من ...)
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نزديکم شد و خواست به سمت لبهام بياد که بلند داد زد: ابن کلب ....(پدرسگ ....) ...

به عقب نگاه کردم .بهراد با قفل فرمون محکم به سر رحمان کوبيده بود.

وحشت زده تقل ميکردم تا دستهامو از بازوهاي اون دو تا قلچماق بيرون بيارم.

يکي از اونها منو رها کرد و به سمت بهراد رفت... رحمان سرشو چسبيده بود و روي عباي

سفيدش چند لکه خون مي ديدم... با اون حال گفت: ل تقتلوهم ، انا ارديهم حي ...

(نکشيدشون ... زنده ميخوامشون....).... با حرص بلند رو به اوني که منو محکم فشار ميداد

گفت: ل تفعلوا شيء مع الفتاه...(با دختره کاري نداشته باشيد).... هذه لي...(اين مال منه)...

يه دستم خلص شده بود ... اون مرد که دوبرابر بهراد هيکل داشت ... مشتي به صورت بهراد

زد ... بهراد از تک و تا نيفتاد و با قفل فرمون با سمت شکم و سينه ي مرد ضربه ميزد ...

دستم داشت تو دست مرد له ميشد... رحمان هنوز از درد سرش به خودش مي پيچيد ... به تقل

افتادم و سعي کردم رو به روش بايستم...

به اين حالت که دراومدم مرد دستمو پيچوند که ناله اي کردم... ولي باز عقب ننشستم... با تمام

قدرت و نيرو با زانوم بين دو پاهاش ضربه زدم و اون هيکل انگار پنچر شد و منو رها کرد.

با ديدن رحمان که داشت به سمتم ميومد ... کمي از اونجا عقب عقب فاصله گرفتم... اشکهايي

که نفهميدم کي صورتمو خيس کردن و با کف دست پاک کردم تا بتونم صحنه رو واضح

ببينم... بهراد و اون مردهنوز با هم گلويز بودند و من کاري از دستم بر نميومد...

رحمان بلند به اون مردي که روزمين زانو زده بود و بخودش مي پيچيد فرياد زد : ايها

الغبي... ولد الزنا ... (بي عرضه ي ... حروم زاده...)

و به سمت من اروم قدم برميداشت...

عقب عقب رفتم ... بهراد دول شده بود ... اون مرد با زانو به سينه اش ضربه ميزد ...

به هق هق افتادم ...

بهراد يه لحظه متوجه من شد و گفت: برو کتي... بـــرو...

تو اون شرايط نميخواستم ولش کنم ... ولي مجبوري راه افتادم... رحمان لبخندي زد و گفت:

أين ترحل حبيبي؟(کجا ميري عشقم ... )

هنوز داشتم عقب عقب ميرفتم و اون اروم با اون نگاه خيره وپستش به من زل زده بود و حتي

از وحشتم هم لذت مي برد ...
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يه لحظه حس کردم دارم سقوط ميکنم... پام به چيزي گير کرد و از عقب افتادم روي زمين...

حس کردم کمرم سوخت... پام به لبه ي جدول گير کرده بود وکمرم با حفاظ هاي سطل مکانيزه

احتمال خراشيده شده بود.

بوي گند زباله تو دماغم مي پيچيد ...

رحمان خنديد و من حس کردم دستم به تيزي چيزي خورد.

به ارومي زيرچشمي به اون جسم تيز نگاه کردم... يه شيشه ي ابسولوت شکسته بود . دستمو

به سمتش بردم... به ارومي برش داشتم... رحمان حواسش به سلح من نبود!

رحمان به سمتم اومد و لگد پروندم وعصبي گفت: انا لست الشيخ ... لن اکون مغلوب ... (من

شيخ نيستم ... کوتاه نميام...)

وموهامو محکم به چنگ کشيد و بلندم کرد... جيغ کشيدم و اون اروم زير گوشم زمزمه کرد:

ها ... نعم ... اکثر.... (اره ... بيشتر...)

اروم شيشه رو سمت پهلوي رحمان گرفتم ... رحمان اروم روي صورتمو مي ليسيد ...

انزجار وقدرتمو توي دستم ريختم و با تمام نيروم اون شيشه رو توي پهلوي رحمان فرو

کردم...

صداي عربده ي مردونه اش تو فضا پيچيد که داد زد: الغايه ...

و مشتش که پر بود از موهاي من و به سمت پهلوي غرق خونش برد. کم کم داشت به زانو مي

افتاد ...

ازش فاصله گرفتم...

با جيغ به خوني که از لبه لي انگشت هاش جاري ميشد نگاه ميکردم ...

عقب عقب رفتم ... اون مردي که قبل به وسط پاهاش ضربه زده بودم رو به روم ايستاد...

ازش نميترسيدم... از ادم هايي که جلوم خم ميشدن اصل نميترسيدم... درست همون ادما که

خودم کاري ميکردم که جلوم خم بشن ... پس وقتي يه بار باعث دول شدن و کم اوردنش ميشدم

... بار دوم هم ممکن بود ... لبخندي بهش زدم.. دماغمو بال کشيدم...

از حرکتم کمي تعجب کرد اما لبخندي زد ... دلم براي اين همه بي ارادگيش سوخت.

کمي جلوتر رفتم دستمو به صورتش کشيدم ولحظه اي بعد با اون شيشه محکم به سرش زدم...

کمي گيج شد و ضربه ي دوم و محکم تر... از پا افتاد و من بدو بدو به سمت بهراد که کنار
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ماشينش نشسته بود رفتم ... صورتش کمي کبود و خوني بود ... چشمهاش نيمه باز بود ...

خبري از نفر سوم نبود...

حس کردم سايه اي روي بهراد افتاد ... سايه اي جز سايه ي خودم... به عقب نگاه کردم...

همون نفر سوم بود ...

چاقويي دستش بود ... توي شوک بودم که چرا از اسلحه ي کمريش استفاده نکرده ... بهرحال

هرچي که بود ... دماغمو باز بال کشيدم ... دو نفر ونفله کرده بودم... اين نفرسوم که بهراد

نصفشو زحمت کشيده بود و حال من ... فقط بايد کار و تموم ميکردم.

لبخندي بهش زدم.... با تعجب بهم نگاه ميکرد.

بطري و گوشه اي پرت کردم که با صدا خردشد .

با تعجب نگاهم کرد ... لبخند دوباره اي زدم ويه قدم به سمتش رفتم . محو چشمهام شده بود.

همون جذابيت و وحشي گري چشمهام بالخره به دادم مي رسيد! دستهامو دورگردنش فرستادم

و به سمت لبهاش رفتم... از گردنش اويزون شدم... دستي که چاقو داشت و پايين اورد و

چاقورو پرت کرد و باهام همراهي ميکرد ...

به ارومي زانومو بال اوردم که دستمو خوندوسريع ازم فاصله گرفت و موهامو محکم توي

دستش گرفت و ناله امو دراورد...

با صداي عصبي و لحن مسخره اي گفت: اتظن ان تکوني ذکيه ؟( فکر کردي خيلي

زرنگي ...)

حس ميکردم چنان سرمو گردنمو تو دستش گرفته که داشتم خرد ميشدم ... يه دستش به موهام

بود و دست ديگه اش به گردنم ... و راه نفسمو گرفته بود.

حس ميکرد م دنيا داره جلوم سياه ميشه...

صداي بهراد اومد که به عربي حرف ميزد: اترکها ... (ولش کن ...)

دستهاي مرد يه لحظه محکم و يه لحظه شل شد...

بهراد دوباره درحالي که دندون هاشو محکم روي هم ميساييد داد زد: اقولک اترکها...( بهت

ميگم ولش کن ...)

ولم کرد ... اما موهامو ميکشيد و دسته اي از اونها هنوز تو مشتش بود... رو زمين زانو

زدم ... سرم گيج ميرفت ... حس ميکردم نفسم نميتونم بکشم... چند ثانيه گذشت و کمي بعد به

طرز وحشتناکي حجم ترش وبد طعمي به گلوم هجوم اورد و استفراغ کردم ... بعد هم به سرفه
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افتادم و راه نفسم باز شد... يه لحظه به بهراد نگاه کردم... با همون چاقو داشت مرد و تهديد

ميکرد که من وول کنه...

سرگيجه بهم غلبه کرد و حس کردم کم کم همه چيز به سياهي ميره ... اين سياهي و معلق

موندنم تو هوا يکي بود ...

نميدونم چقدر گذشت ...

سرم روي پاي بهراد بود ... بهراد اروم صورتمو نوازش مي کرد.

با ترس از جا بلند شدم... لبخندي بهم زد و گفت:

خوبي؟

تمام تنم و سرم درد مي کرد ... به صورت نيمه کبود بهراد نگاه کردم و با گيجي گفتم:

چي شد؟

لبخند کجي زد و گفت:

حالت خوبه؟

ظرف کمتر از يه ثانيه هر چي شد و نشد با هم به ذهنم هجوم اورد ... آهسته به گريه افتادم...

ديگه تحمل نداشتم... ظرفيتم داشت تکميل مي شد... ديگه نمي کشيدم... همه ش از اون کاميون

لعنتي شروع شده بود... بعد سوزوندن جسد پروانه... رقصيدن روي سن... فروخته شدن به

شيخ... ماجراهاي خونه ش... شب اولم با بهراد... فرار کردن از دست شيخ... قضيه ي

مهران... ديدن دوباره ي بيتا... چيزهايي که گفت... و اتفاقي که چند ساعت پيش افتاده بود...

ديگه نمي کشيدم...

بهراد لبخندي بهم زد و گفت:

چرا گريه ميکني؟

دستي به صورت کبودش کشيدم ... به خاطر من؟!

بي اراده به سمتش پريدم و محکم گرفتمش تو بغلم... سرمو توي گودي شونه و گردنش فرو

کردم و بلند بلند هق هق کردم.

دستهاشو دور کمرم به ارومي حلقه کرد و گفت:

همه چي تموم شد ... اروم باش... .

بريده بريد گفتم:

چطوري ازت تشکر کنم؟؟؟
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بهراد کمي کمرمو نوازش کرد وگفت:

من قول دادم کمکت کنم... .

اروم ازش فاصله گرفتم و گفتم:

کي همچين قولي دادي؟

بهراد لبخند کوچيکي زد و گفت:

فکر کن همين الن!

_چرا؟

بهراد: چرا چي؟

_چرا قول مي دي؟ چرا کمکم مي کني؟ خودت مي دوني که مجبور نيستي... مي توني

برگردي و زندگي قبليتو ادامه بدي... آروم و بي دردسر... بي خودي دنبال من راه افتادي...

من هرجا برم دردسر هم دنبالم مي ياد... خودتو درگير بدبختي هاي من نکن... .

بهراد بهم نگاه کرد و با مکث کوتاهي گفت:

نمي دونم... هيچ توجيهي براي خودم ندارم... ولي مي دونم اين کاريه که دوست دارم بکنم...

اين کاريه که مي خوام بکنم... حس مي کنم اگه تنهات بذارم بيشتر درگير مي شم.

با بدبيني پيش خودم فکر کردم براي آروم کردن وجدان خودش مي خواد کمکم کنه... يه ثانيه

برام فرشته ي نجات بود... يه ثانيه ي خود شيطان... يه لحظه فکر مي کردم چه قدر ازش به

خاطر عياشي هاش بدم مي ياد... چند لحظه ي بعد نمي دونستم چطور بابت کارهايي که برام

کرده ازش تشکر کنم... .

نفس عميقي کشيدم ...

تازه تونستم موقعيتو تشخيص بدم. يه جايي توي پارک بوديم... جاي خلوتي بود... تا قبلش

احتمال روي نيمکت نشسته بود و سر منم روي پاش بود .

بهراد لبخندي بهم زد و گفت:

هنوزم ميخواي بريم خريد؟

_قرار نيست بريم پيش عابد؟

گفت:

چرا ... بهش زنگ زدم ... خبر داره دير ميايم ... .

دستهامو زيربغلم گرفتم. بهراد کتشو بهم داد و گفت:
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بريم يه خورده مرتب بشيم ... نظرت چيه؟

با سکوتم تاييدش کردم ... تمام تنم کوفته بود ... با اين حال نمي خواستم شکايتي کنم ... يعني

در قبال کبودي هاي صورتش ... اشک چشمامو تر کرد ... ولي حضور بهراد و کبودي هايي

که بخاطر نجات من بود دلگرمم مي کرد که خدا باز داره دستمو با وسيله هاش مي گيره ... با

ديدن اتومبيلش و باز کردن در جلو سوار شدم. بهراد از صندوق عقب يه دبه آب بيرون اورد و

جفتمون کمي صورتهامونو تميز کرديم... .

کمي بعد هم جلوي يه فروشگاه بزرگ نگه داشت.

خريدم باز به يه جين و چند تا بلوز و يه کاپشن ختم شد... بعدش هم خسته شدم و يه گوشه

نشستم. توي شک بودم... يه کمي هم فکرم درگير بود. بهراد به چند تا مغازه سر زد و يه سري

لباس خريد که نا نداشتم در موردشون کنجکاوي کنم... .

خيلي سريع لباسهامو تو اتومبيل عوض کردم و بهراد سوار شد.

صورتش زياد داغون نبود ... زير چشمش کمي کبود بود و خون بيني و گوشه ي لبشو تميز

کرده بود.

با هم به سمت يکي از منطقه ي هاي خفن و دور رفتيم... شايد پايين شهر بود.

بهراد زنگ در خونه ي عابد و رمزي زد... سه تا زنگ پشت سر هم .. دو تا تک با مکث.

اما در باز نشد. بهراد دوباره زنگو رمزي زد که در خونه ي بغلي عابد باز شد.

بهراد با تعجب حرفي رو به عربي زد و اون مرد هم عربي جواب داد. صحبتهاشونو نمي

فهميدم اما درهم رفتن چهره ي بهراد رو به وضوح مي ديدم... .

-چي شده بهراد؟

بهراد جوابمو نداد. يه کم ديگه با اون مرد صحبت کرد.

باز گفتم:

بهراد چي شده؟

بهراد دستمو گرفت و از اون کوچه خرابه به سمت اتومبيل رفتيم.

سوار ماشين شدم و با حرص گفتم:

چي شده؟ چرا هيچي نمي گي؟

بهراد همين طور که سوار مي شد با کلفگي گفت:

عابد و گرفتن... .
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يه لحظه حس کردم خشک شدم... قلبم توي حلقم بود.

دستهامو جلوي صورتم گرفتم و گفتم:

واي... .

قلبم محکم توي سينه مي زد... دستهام به لرزه در اومد... يه لحظه به شدت احساس سرما

کردم... هيچي نمي تونستم بگم... لل شده بودم... فقط مرتب زيرلب مي گفتم:

واي... واي... .

بدنم مي لرزيد... يه بار ديگه ماجراي خونه ي شيخ پيش چشمم اومد... با عصبانيت پامو به

کف ماشين کوبوندم... من نمي تونستم توي اين خراب شده بمونم... بايد مي رفتم... هرطور که

شده... .

بهراد تند گفت:

نگران نباش... عابد يه ادرس ديگه به اين همسايشون داده بود تا به ما بده... اسمش اسيه...

ايرانيه... .

قلبم آروم گرفت... با اميدواري گفتم:

برامون پاسپورت درست ميکنه؟

بهراد کلفه شيشه ي اتومبيلشو پايين داد و گفت:

فکر کنم مجبوريم با لنج بريم... قاچاقي... .

قلبم توي سينه فرو ريخت... نفس عميقي کشيدم و گفتم:

بگو مجبوري با لنج بري... تو که مجبور نيستي با من بياي... .

بهراد فوري گفت:

تنهات نميذارم... .

اخم کردم... يه لحظه ترديد و دودلي سراغم اومد... يه آن ترسيدم... از اعتماد کردن مي

ترسيدم... مي ترسيدم بهراد برام يه هاتف ديگه بشه... .

به کبودي هاي صورتش نگاه کردم. بهراد دستمو گرفت و روي دنده گذاشت. گفت:

شايد خيلي عوضي باشم اما خوش قولم... مطمئن باش.

با اينکه مطمئن نبودم اين حرف از ته دلش باشه اما دلم يه کم قرص شد... با اين که مطمئن

نبودم حرفش درست باشه... .
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يه حسي بهم مي گفت که بهراد بهم کلک نمي زنه ولي... عجيب شبيه همون حسي بود که وقتي

هاتفو ديدم داشتم... هميشه گول اين حس رو مي خوردم... از اين حس مي ترسيدم... .

اضطراب داشتم... ده بار دهنمو باز کردم تا همه چي رو بهم بريزم و بگم بهش اعتماد ندارم...

چند بار دستم به سمت دستگيره ي در رفت... از بهراد بيشتر از اسي که تا به اون روز نديده

بودم مي ترسيدم... چشمامو روي هم گذاشتم... يه بار ديگه سعي کردم قوي باشم... يه بار ديگه

مي خواستم مثل کوه سفت و سخت باشم... دستامو مشت کردم... ضعيف تر از اون کتي شده

بودم که جنازه ي پروانه رو آتيش زد... انگار ديگه نمي شناختمش... .

سرمو به سمت بهراد برگشتم تا بهش بگم اگه کلک توي کارش باشه پدرشو در مي يارم... با

ديدن کبودي هاي صورتش آروم شدم... همين که نگاهش کردم دوباره احساس امنيت سراغم

اومد... نمي دونم اين حس از کجا مي اومد... ولي اينو مي دونستم که گير کردم... يا بايد به

بهراد تکيه مي کردم و باهاش فرار مي کردم يا بايد مي موندم و آخرش با ميل خودم به کاري

که بيتا شروع کرده بود تن مي دادم... نمي خواستم شرافتمو زير پا بذارم... به هيچ قيمتي... .

جلوي يه هتل نگه داشت... همه چيز به روز بعد موکول شد.

شب بدي داشتم... شبم به دو جام پر مشروب ختم شد ... و باعث شد تا خستگيمو فراموش کنم و

مستي بهم غلبه کنه... خيلي اروم و زود خوابيدم.

غلتي زدم و چشممو باز کردم. نور خورشيد چشممو زد. چشمامو بستم و کش و قوسي اومدم...

صداي تق تق مفصل هاي مچ پام بلند شد... چشمامو دوباره باز کردم. غلتي روي پهلوي چپم

زدم و... .

جيغ کوتاهي زدم و از جا پريدم. بلفاصله از رو تخت پايين اومدم... با وحشت به کسي که

روي تخت دراز کشيده بود نگاه کردم. من اينجا چي کار مي کردم؟ توي اين اتاق ناآشنا... کنار

يه پسر... .

بهراد لبخندي زد و گفت:

چه عجب! داشتم فکر مي کردم تا بعد از ناهار بيدار نمي شي... .

هر لحظه نفسهام تندتر مي شد... دستامو مشت کردم. به سمتش حمله کردم و با مشت توي

بازوش زدم. داد زدم:

عوضي... من بهت اعتماد کرده بودم... چرا اون روزي که خودم و براي همه چيز آماده کرده

بودم کارت و نکردي؟ چرا من و با دوز و کلک کشيدي اينجا؟
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مشت محکمي توي شکمش زدم. چنگي به يقه ش زدم ... دستامو محکم از مچ گرفت و با

صداي بلند گفت:

چته؟ چي داري مي گي؟ حالت خوبه؟

دستامو کشيدم ولي محکم تر مچم و گرفت. داد زدم:

ولم کن... دستت و بکش... بهت مي گم ولم کن.... .

بهراد با صداي بلندي گفت:

به جاي اين که اين قدر داد بزني يه کم فکر کن... ديشبو يادت نمي ياد؟ بيتا ... عابد......

مهران... ادماي شيخ ... .

کم کم يه جرقه هايي توي مغزم زده شد. بعد کم کم همه چيز يادم اومد... و البته کبودي کمرنگ

بهراد هم مزيد بر علت شد تا با شرمندگي تک تک جزيياتو يادم بياد. بهراد حس کرد اروم شدم

و ولم کرد... نفس راحتي کشيدم... راست مي گفت... ولي اخم کرد و از جاش بلند شد. لباساشو

مرتب کرد و گفت:

اين کارات کم کم داره خسته م مي کنه... خيلي دختر پردردسر و شلوغ کني هستي... مي

دونستي؟

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

اگه اين طوري نبودم با اين بلهايي که سرم اومد طاقت نمي اوردم... از خير سري همين

اخلقمه که اينجام و هنوز تسليم نشدم.

بهراد پوزخندي زد و گفت:

تو از خير سري گذشت کردن من اينجا سالم نشستي.

صورتم توي هم رفت. از جام بلند شدم و گفتم:

از آدم هايي که منت مي ذارن متنفرم... فهميدي؟

بحثو ادامه نداد... باز چشمم به کبودي صورتش افتاد و فکر کردم درسته که من ادم بي چشم و

رويي هستم ولي دليل نميشه منت بذاره ... .

ولي اون کامل بي اعتنا به حرفي که زده بودم گفت:

امروز مي رم ديدن اسي... تو همين جا بموني بهتره... با اون بساطي که ديشب راه انداختي و

اتفاق هايي که افتاد بهتره جايي نبرمت... وقتي رفتي ايران هر کاري دوست داري بکن.

نفسمو با صدا بيرون دادم. تو دلم گفتم:
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بمونم تو اتاق چي کار کنم؟

ولي با اون سردرد وحشتناکي که داشتم ترجيح دادم به حرفش گوش کنم.

بهراد بعد از ناهار رفت. جلوي آينه نشسته بودم و به صورتم نگاه مي کردم... به موهايي که

مشکي شده بود... کدوم دختري از خوشگل شدن بدش مي ياد؟ ولي من از اين صورت... از

اين موها متنفر شده بودم... حالم از خودم بهم مي خورد... .

اون چند ساعتي که از بهراد خبري نبود با نگراني توي اتاق راه مي رفتم و با خودم فکر مي

کردم... به فرض که مي رفتم ايران... بعدش چي؟ کجا رو داشتم که برم؟ خونه ي مامان و

بابايي که بعيد مي دونستم تو خونه راهم بدن؟ خونه ي کامي که ولش کردم و بعد از چند سال

مهر و محبت اون طور جوابش و دادم؟ من کجاي ايران جا داشتم؟ کجاي اين دنيا جاي من

بود؟

سرم داشت مي ترکيد... ترجيح دادم دوباره دراز بکشم و استراحت کنم... اضطراب داشتم...

از رفتن با لنج... از با بهراد توي يه اتاق بودن... از برگشتن به ايران... مي ترسيدم.

بعد ياد شادي افتادم... و بيتا... ياد شب قبل افتادم که چه حرفايي بهم زده بوديم... پوزخندي

زدم... انگار اين وسط فقط من خوش شانس بودم... توي اوج بدبختي خوشبخت ترين بودم... .

وقتي هوا تاريک شد بهراد هم رسيد. با ديدنش از جا پريدم. تا چشمش به من افتاد پرسيد:

چرا رنگ و روت اين قدر پريده؟

شونه بال انداختم و با بي قراري پرسيدم:

چي شد؟

بهراد روي تخت نشست و گفت:

امشب مي ريم... نصفه شب مي ريم سمت اسکله.

قلبم توي سينه م ريخت. با ناباوري گفتم:

امشب؟ ولي... .

بهراد در حالي که کتشو در مي اورد گفت:

يه لنج ديگه هفته ي بعد حرکت مي کنه... دير مي شه... هرچي زودتر بهتر... .

اضطرابم خيلي بيشتر شد. به خودم اومدم و ديدم که دارم ناخونامو مي خورم. سريع دستمو

پايين انداختم. بهراد چشماشو تنگ کرده بود و با دقت نگاهم مي کرد. يه اخم کوچولو تو

صورتش بود. از جاش بلند شد و به سمتم اومد. بازوهامو به آرومي گرفت و گفت:
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چي شده؟ چرا اين قدر ترسيدي؟ بار اولت نيست که با لنج مي ري سفر... منم که باهاتم... .

نفس عميقي کشيدم. سرمو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. چه قدر اين آدم عجيب بود...

چند روز از اون شبي مي گذشت که رو دسته ي مبل نشسته بودم و داشتم وسوسه ش مي

کردم؟ خواستم بگم از برگشتن مي ترسم... خواستم بگم کسي و ندارم و تنهام... خواستم از

کامي براش بگم ولي... يه لبخند زدم و به سردي گفتم:

نترسيدم... بعد اين چند روز ديگه از هيچي نمي ترسم.

بازوهامو ول کرد. دستشو توي موهاش کرد و گفت:

مي خواي بريم براي شام بيرون؟ حداقل يه جايي رو اينجا ببيني!

شونه بال انداختم و بدون فکر گفتم: باشه.

سعي کردم درون خودمم مثل ظاهرم سرد بکنم. با بهراد از هتل خارج شدم تا آخرين شب و

جايي بگذرونم که برام حکم جهنم و داشت. دستامو توي جيبم کردم و کنار بهراد قدم زنان توي

پياده رو به راه افتادم... به خيابون ها نگاه کردم... خيلي عريض تر و تميزتر از خيابوناي

تهران بود... با ماشين هايي که اگه يه دونه ش و توي تهران مي ديدم سرمو برمي گردوندم تا

اون لحظه اي که از جلوي چشمم محو بشه تماشاش مي کردم... نگاهمو به آدم هايي که دادم که

توي پياده رو راه مي رفتن... لباس همشون روشن و رنگي بود... برعکس مردم ايران ... از

کنار يه ديسکو رد شديم... يه صف از دختر و پسرهاي جوون دم در بود و يه مرد قد بلند سياه

پوستم جلوي در وايستاده بود و با وسواس عده اي خاصو راه مي داد... هميشه دوست داشتم يه

بار توي يه کشور خارجي ديسکو برم... ولي حال توي موقعيتش بودم و دلم نمي خواست... به

اندازه کافي جلوي مردها رقصيده بودم... اون قدري که تا آخر عمرم کافي بود... .

بهراد منو به يه رستوران ايراني برد که تو ساحل مدينه الجميرا بود. با ديدن جو اونجا يه حسي

از هيجان به قلبم وارد شد. گارسون ها با لباس محلي بين ميزها مي گشتند. فضاي رستوارن به

صورت سنتي بود. تازه اون وقت بود که فهميدم چه قدر دلم براي ايران تنگ شده. ميزي رو

انتخاب کرديم که بهترين منظره رو به برج العرب داشت.

غذا رو سفارش داديم و منتظر شديم ... دستمو زير چونه م زده بودم و بيرون و نگاه مي کردم.

بهراد داشت در مورد برج العرب توضيح مي داد و چيزهايي مي گفت که اصل نمي شنيدم...

بعد از يه مدت متوجه شدم که با هيجان داره در مورد جايي به اسم امارت مال حرف مي زنه.

صورتمو به سمتش برگردوندم. بي اختيار لبخند زدم. با ديدن لبخندم يه خنده ي کوتاه کرد و به
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صحبت هاش ادامه داد. دلم گرفته بود... بهراد مي خواست بهم توضيح بده که اينجا چه قدر

جاهاي ديدني و جالب داره ولي من ديدني ها رو ديده بودم... سوختن پروانه توي آتيش رو...

زيرزمين رستوران پوپک رو... چشم هاي آدم هاي مشتاقي که به رقصم روي سن بود... خونه

ي شيخ رو... مهمونيش رو... جايي که بيتا کار مي کرد... ديگه برام اون منظره ي قشنگ از

برج معروف و جزيره ي مصنوعي و چيزهاي ديگه اي که بهراد ازشون مي گفت مهم نبود...

اشک تو چشمام حلقه زد... ولي هنوز لبخند غمگينم روي لبم بود. بهراد با تعجب نگاهم کرد و

گفت:

چي شد؟ ناراحتت کردم؟

آهسته گفتم:

مي خواي منم از چيزهايي که اينجا ديدم برات بگم؟ از دخترهايي که پوپک سرنوشتشونو

فروخت... از يه دختر هفده ساله که من کشيدمش اينجا... از جسدي که آتيشش زدم... از آدم

هايي که ديدم... از کارهايي که کردن... براي من از اين برج ها و ساختمون ها نگو... مني که

تو دل اينجا بودم نمي تونم اين چيزهايي که مي گي و بفهمم.

قبل از اين که اشکام پايين بچکه از چشمام پاکشون کردم. نفس عميقي کشيدم و سعي کردم مثل

هميشه قوي و متکي به خودم باشم. صورت بهراد توي هم رفت. از اون ذوق و شوق چند دقيقه

پيش خبري نبود.

بهراد : تويي که تو دل ماجرا يه قطره اشکم نريختي نبايد الن که همه چي تموم شده اين کار و

بکني.

دوباره يه نفس عميق کشيدم و گفتم:

آره... فقط... با ديدن اين لباس ها... اين فضا... يه دفعه دلم گرفت.

و به فضاي رستوران اشاره کردم... غذامون و اوردن و بحث تموم شد.

غذاي خوشمزه اي بود... با اين حال... به زور مي تونستم لقمه رو قورت بدم. بغض کرده

بودم... اون چند روز اميدم به برگشتن بود... حال که داشتيم برمي گشتيم ترسيده بودم... با

صداي بهراد به خودم اومدم:

برنامه ت براي ايران چيه؟

مکثي طولني کردم... لقمه مو سر فرصت جويدم و قورت دادم. گفتم:

نمي دونم... .
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بهراد: برنامه اي نداري براي درس... کار؟

پوزخندي زدم و گفتم:

درس؟ کار؟ نه بابا... .

تو دلم گفتم:

من دارم به يه جا براي خواب فکر مي کنم اين آقا به فکر درس و مشقه.

پرسيدم:

برنامه ي تو چيه؟

شونه بال انداخت و گفت:

مي رم ديدن چند تا از دوستام... چند هفته اي مي مونم ... يه سري هم به خانواده م مي زنم و

برمي گردم.

سرشو پايين انداخت. همين که قاشقشو پر کرد و به سمت دهنش برد گفتم:

چرا مي خواي با من بياي؟ حتما پشتش يه دليل محکم داري... نگو که به خاطر قول و قرارته.

قاشق رو توي بشقاب گذاشت. با دستمال دور دهنش و پاک کرد. بعد يه مکث طولني گفت:

کتي... من پسر خوب و سربه راهي نيستم... ولي اين قدر ها بي وجدان نيستم که ببينم يکي از

دخترهاي هم وطن خودم اين طور بي پناه شده و دستشو نگيرم... خيلي از اين که دخترهامون

و با دوز و کلک مي کشونن اينجا شنيده بودم... با اين که اينجا زندگي مي کنم بهش توجه

نکرده بودم... ولي وقتي تو بهم گفتي که چه ماجرايي داشتي نتونستم بي تفاوت از کنارت رد

شم... ناراحت مي شي اگه بگم دلم برات سوخت؟ مي دونم وقتي غم آدم ها بزرگ باشه ترحم

حالشونو بهم مي زنه ولي... ببخشيد... اين حسي بود که بهت داشتم... اگه کمکت نمي کردم تا

چند سال يادت مي افتادم و خودمو سرزنش مي کردم.

کمي از نوشابه م خوردم و گفتم:

ولي... تو اون روز اومده بودي تا کسيو از پوپک براي يه شب بخري.

پوزخند زد و گفت:

کسي که خودش بخواد... کسي که وقتي فرداش بره مجبور نباشم ديگه بهش فکر کنم... نه کسي

که ... مي فهمي چي مي گم؟ بعضي وقت ها تنهايي بهم فشار مي ياره... دلم براي خيلي چيزها

تنگ مي شه که گذاشتمشون و اومدم اينجا... يعني اينجا هم که نه... يه جورايي معلقم... خودمم

نميدونم چي و کجا دارم... بهت که گفتم... من آدم سر به راهي نيستم... اون شبم دلم مي
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خواست با يه دختر باشم و يه کم خودمو گم کنم... وقتي فهميدم ايراني هستي خيلي خوشحال

شدم... همون شب گفتم که تو بايد مال من بشي. دلم مي خواست با يکي باشم که زبونمو بفهمه

مجبور نباشم با زبون قرضي باهاش حرف بزنم... بعد که توي مهموني شيخ ديدمت... بقيه شو

خودت مي دوني... ولي... نمي خوام بذارم تنها بري... مي ترسم دوباره بي کس و تنها گيرت

بيارن و بليي سرت بيارن. من غيرتي نيستم ولي... .

وسط حرفش پريدم و گفتم:

برات مهم بود دختر باشن يا نه؟

بهراد شونه بال انداخت و گفت:

مهم؟؟؟ نميدونم... تو تنها جنس آکي بودي که ... .

زود حرفشو قطع کرد و زل زد به من! توي دلم احساس سرما مي کردم. فهميدم از دهنش

پريده... گفتم:

به من گفتي اوني که تو ميخواي و بقيه ندارن ... يادته؟ يه همچين چيزي... پس فقط اکبندا رو

مصرف ميکردي... .

بهراد آهي کشيد. سر تکون داد و گفت:

کتي بي خيال شو... .

معذب شده بود... گفتم:

فقط داريم حرف مي زنيم!

مکث کرد. سرشو تکون داد و گفت:

ببين! من به کارهايي که کردم افتخار نمي کنم... من با خيلي از دخترا بودم ... ولي هيچ

کدومشون دوشيزه نبودن... قيمت هاي پوپک سرسام اوره ... بعدشم ارزش نداره بخاطر يه

شب کلي سرمايه حروم کني... درسته غرور و لذتش با همه ولي هميشه کوتاه مي اومدم و

براي يه شب دودمانمو به باد نميدادم ... هميشه فکر ميکردم اونا راضين يا ... هيچ وقت هيچ

کدومشون در مقابل من اعتراض نکردن يا حس پشيموني... هيچ وقت التماسم نکردن ... هيچ

وقت جلوم اسم خدا و قرآن و پيغمبر و نيوردن ... نمي گم مذهبي ام ولي اونطوري که تو به

گريه افتادي و التماسم کردي... نمي دونم درمورد بقيه مي تونم بگم اونا خودشون بيشتر مشتاق

بودن... شايد وقتي به پستم ميخوردن که ديگه عادت کرده بودن... به هرحال... .
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نفسشو فوت کرد و چشمهاشو بست . دستي به پيشونيش کشيد. انگار زدن اين حرف ها براش

خيلي سخت بود.

آهسته زمزمه کرد:

من هنوز يه کم وجدان دارم... .

يه لبخند زدم که اين دفعه هيچ غمي توش نبود. آروم گفتم:

همه ي چيزي که من الن لزم دارم همين يه ذره وجدانه.

با ديدن لبخندم خنديد و دوباره يه طرف صورتش چال افتاد.

نفس عميقي کشيدم و گفتم:

بهراد؟ ... يه چيز ديگه... .

بهم نگاه کرد و پرسيدم:

اون شب سر من که شرط بستين... .

بهراد: خوب؟

پرسيدم:

به شيخ چيزي نمي رسيد ؟

بهراد لبخند کجي زد وگفت:

به شيخ يه قرار داد بزرگ مي رسيد ... من در قبال سرمايه ام و اون هم در ازاي سرمايه اش

راضي شد ... .

اخم کردم... نفهميدم ماجرا از چه قراره... گفتم:

ولي چرا؟

شونه هاشو بال انداخت و گفت:

شيخ يه مدت زياديه که دوست داره از طريق شرکت من توي ايران بخصوص مشهد بتونه يه

دم و دستگاهي راه بندازه و توقع داشت شرکت من به نوعي معرفش باشه ... ميدوني اينطور

شعبه ها سود خوبي دارن... پدر من تو ايران يه شرکت مهندسين سازه داره و شعبه ي توي

دبي هم که من اداره اش ميکنم اسم و رسم داره ...با تمام نوظهور بودنش باز هم جاي خودشو

بين اکثر سرمايه دارها پيدا کرده ... کي از پول بدش مياد؟ شيخ دنبال يه نردبون مي گرده که

بتونه ازش بالتر بره ... از من و خانواده ي من خيلي ثروتمندتره بخاطر اموال خانوادگي ولي

اسم و رسم بخصوصي تو کار نداره... تمام شهرتش پيش دار ودسته هاي پوپکه و امثال اونه!
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با تعجب گفتم:

يعني تو سر قرار داد باهاش شرط بستي؟

بهراد لبخندي زد وگفت:

آره يه جورايي ... بهش گفتم تو اين مورد کمکش مي کنم... .

نفس عميقي کشيدم وگفتم:

اين قرار داد چقدر ارزش داشت؟

بهراد ابروهاشو بال داد و گفت:

از لحاظ مالي؟

_اره...

با حالت عجيبي بهم نگاه کرد و گفت:

برات مهمه؟

دستهامو توي هم قلب کردم و گفتم:

يه جورايي... .

لبخندي زد و گفت: هول و حوش ده ميليون ... .

تو چشمهاش نگاه کردم و اون گفت: دلر... .

دهنم باز موند ... .

لبخندي به قيافه ام زد وگفت: کمه؟

با من من گفتم:

ده ميليون دلر... يعني... يعني... ده ميليار دتومن؟

بهراد سري تکون داد و گفت: اره ... يخرده بيشتر... .

دهنم هنوز باز بود و چشمهام هنوز گرد.

حس کردم پوست روي دستمو نوازش ميکنه ... به چشمهاش نگاه کردم و لبخندي زد وگفت:

ارزشت بيشتر از اين هاست کتي... .

لبخندي زدم و اروم دستشو بين دستهام گرفتم. آروم گفت:

ارزش آدما رو نمي شه با پول سنجيد... اين معامله رو... اين رقمو... اون بازي رو فراموش

کن.

زل زده بود به چشمام... با خودم فکر کردم چقدر ازش بخاطر همه چيز ممنونم.
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بعد از رستوران بهراد از يکي از خودپردازها پول گرفت. منو رسوند هتل و خودش رفت تا

يه چيزهايي بخره و ماشينشو دست يکي از دوستاش بسپره. منم يه دوش گرفتم و موهامو با

سشوآر خشک کردم. هنوز ده دقيقه از بي کاري و بي قراريم نگذشته بود که بهراد رسيد. يه

کوله پشتي دستش بود. چند تا بطري آب، يه خورده خوراکي و يه دست لباس براي خودش و

دکتي روي لباسش پوشيد و بيشتر پول هاشو توي جيب چند دست لباس براي من توي کوله بود. 

داخلي کتش گذاشت. بعد رو بهم کرد و گفت:

حاضري؟

با سر جواب مثبت دادم. از هتل خارج شديم و تاکسي گرفتيم. انگشتامو توي هم گره کرده بودم.

اضطراب داشتم. قلبم محکم تو سينه مي زد. بعد از يه مدت که از ديد من به اندازه ي يه چشم

بهم زدن اومد به اسکله رسيديم.

اونجا هوا به نسبت خنک بود. به دريا نگاه کردم. يه سري تور و تايرهاي بزرگ اين طرف و

اون طرف اسکله ي قديمي افتاده بودند. چند تا قايق هم نزديک به اسکله روي آب شناور شده

بودند... دو سه تا کشتي کوچيک نزديکمون بودند. يه کشتي بزرگ هم از دوردست ها معلوم

بود که از همون فاصله باشکوه به نظر مي رسيد. در همين موقع يه مرد با لباسي مخصوص

مردهاي جنوب به سمتمون اومد. با بهراد دست داد و براي من که با اخم و تخم نگاهش مي

کردم سر تکون داد. فهميدم که اين مرد همون اسيه... صورتش آفتاب سوخته بود و چشم هاي

ريز مشکي داشت. بهراد دست توي کوله پشتيش کرد و يه مقدار پول دست اسي گذاشت. اسي

اخمي کرد و گفت:

آقا ما قول و قرار داشتيم.

بهراد شونه بال انداخت و گفت:

بقيه شو وقتي اون ور آب رسيديم بهت مي دم... انتظار نداري که همشو الن بهت بدم؟!

اسي اخمي کرد. انگشت اشاره و شستشو با آب دهن تر کرد و پول ها رو شمرد. همون طور

که به سمت يکي از قايق ها مي رفت گفت:

آقا به ما اعتماد نداري ها!

بهراد چيزي نگفت. دست منو گرفت و به سمت قايق رفتيم. اسي براي يکي از مردها که

نزديک اسکله ايستاده بود دست تکون داد. جلو رفت و در گوشش چيزي گفت. نگاهي به لباس
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مرد کردم. به نظر مي رسيد از مامورهاي گشت ساحلي باشه. وحشت زده دست بهراد و فشار

دادم و گفتم:

اين اينجا چي کار مي کنه؟ گير ندن بهمون!

بهراد دستمو کشيد و گفت:

نه بابا! مطمئن باش اسي باهاش طي کرده.

همون طوري که بهراد گفته بود شد. بدون هيچ مشکلي از جلوي مامور گذشتيم.

اول بهراد سوار قايق شد. بعد کمکم کرد که سوار شم. دستمو محکم به لبه ي قايق گرفتم.

نگاهي به قايق هاي اطرافم کردم. چرا بين اين همه قايق ما بايد سوار داغون ترينش مي شديم؟

اسي جلوي من و بهراد نشست. يه مرد ديگه م پشتمون بود که موتور قايقو روشن کرد. تا لبه

ي قايق بال رفت بي اختيار چنگي به دست بهراد زدم. برگشت و با تعجب نگاهم کرد. دستشو

ول کردم و قبل از اين که سرم و برگردونم لبخند روي لب بهراد و ديدم.

خوشبختانه خيلي زود به لنج رسيديم. يه نظر مي رسيد يه لنج صيادي بزرگ باشه. رنگش

قرمز بود و دور تا دورش تايرهاي بزرگ و کوچيک وصل شده بود.

بهراد دوباره کمکم کرد که سوار بشم. تا اسي بال اومد يه مرد با لباس سفيد جنوبي به سمتمون

دويد و رو به اسي گفت:

زود باش... الن از ساحل مي بيننشون ها!

اسي دستشو پشت من و بهراد گذاشت و گفت: بجنبيد.

همين که روي عرشه ايستاديم چشمم به دري افتاد که به کابين راه داشت. کنار کابين يه پلکان

بود که به کابين هاي طبقه ي دوم مي رسيد. دو تا کابين طبقه ي دوم بود.

اسي ما رو به سمت کابين کوچيکي توي طبقه ي دوم هل داد. توي کابين يه کمد و چند تا جعبه

بود. اسي کمدو هل داد و يه در کوچيک و کوتاه پشت کمد پيدا شد. کليد انداخت و درو باز

کرد. بهمون اشاره کرد که وارد شيم. من و بهراد با يه کم ترس و لرز بهم نگاه کرديم. خم شديم

و از در وارد شديم. يه انبار کوچيک و خالي اون پشت بود. اسي درو رومون قفل کرد و از

صدايي که پشت در مي اومد فهميديم که دوباره کمد و جلوي در کشيده.

روي زمين نشستيم و زانوهامونو توي بغلمون گرفتيم. فضاي انبار نمدار بود و نمي تونستم

خوب نفس بکشم. حرکت آروم و نرم لنج روي آب باعث مي شد هم سرم گيج بره هم يه

جورايي دلم پيچ بخوره.
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بهراد با تعجب گفت:

همين جوري اومدي دوبي؟

دوست نداشتم دهنمو باز کنم و حرف بزنم. خيلي کوتاه گفتم:

يه جورايي آره... .

چشمامو بستم و سعي کردم به حال بدم توجهي نکنم... خودمو دلداري مي دادم:

مي ريم ايران... همه چي درست مي شه... داري از اين جهنم مي ري... مي بيني؟ بهرادم

تنهات نذاشته... همه چي خوبه... .

به راه افتاديم. اضطراب داشتم. با خودم گفتم اگه ما رو بگيرن چي مي شه؟ قلبم توي سينه فرو

ريخت... چي کار مي کردند؟ زندانيم مي کردند يا تحويل خانواده م مي دادن؟ ... اگه اسي ما

رو مي دزديد چي؟... اگه به خاطر پول تهديدمون مي کرد چي؟... دستام چرا اين قدر مي

لرزيد؟

دست بهراد و روي شونه م احساس کردم. آروم گفت:

چرا داري سکته مي کني؟ همه چي درست مي شه... نگران نباش... .

اخم کردم و گفتم:

حالم خوبه... فقط... دريا حالم و بد مي کنه.

دوباره داشت با دقت صورتمو نگاه مي کرد. سرمو برگردوندم. دوست نداشتم بفهمه که چه قدر

اضطراب دارم.

کم کم زانوهام به خاطر اون طور نشستن درد گرفت. يه کم پاهام و دراز کردم ولي اون قدر

فضا کوچيک بود که نمي تونستم راحت بشينم. سر بهراد پايين افتاده بود. فهميدم خوابيده...

تشنه م شده بود. کوله پشتي رو باز کردم و يه بطري آب بيرون اوردم. چشمم به لباسي که زير

بطري بود افتاد. با کنجکاوي بيرون کشيدمش. يه چادر عربي بود. نمي دونم چرا ترسيدم و

چادر و توي کوله چپوندم... دستام و دور بازوهام حلقه کردم... با چشم هاي گشاد شده به کوله

پشتي زل زدم... به لبه ي سياه چادري که ازش آويزون بود... قلبم محکم توي سينه مي زد...

ياد همه ي اون چيزهايي افتادم که زير پل خوابيدن و بهش ترجيح داده بودم...دوباره همه ي

اون چيزها به مغزم هجوم اورد...
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کتي... اسم اون دختره چي بود توي مدرسه که سي دي آهنگ به دوستاش مي داد؟... اون

آهنگ ها رو يادته که بچه ها توي اردوها... سر زنگ ورزش مي خوندن؟... يادته يکي از بچه

ها وقتي معلم نداشتيد مي اومد وسط کلس و شال گردنش و دور کمرش گره مي زد و با

ضربي که بچه ها روي نيمکت مي گرفتند چه جوري مي رقصيد؟

براشون بگو... از اون لباس عربي و سکه هايي بگو که با هر ضربه جيرينگ جيرينگ

صداش چه لبخندي که روي لب مردها نمي اورد... براشون از اون موقعي بگو که جلوي پاي

بهراد روي زمين نشستي... دست روي شونه ي شيخ گذاشتي و دورش چرخيدي...

کتي... يادته هر وقت مي شستن دور هم از مسافرت هاشون مي گفتند؟ از اين که با پسرها و

دخترهاي فاميل کنار هم مي شستن و تا خود صبح ورق بازي مي کردند؟

براشون از بازي بهراد و شيخ بگو... براشون از چهار تا آس توي دست بهراد بگو... از تک

دلي بگو که رو بود... از پسري که با چهار تا آس تو رو خريد...

کتي... يادت رفته بچه ها تولدشون که مي شد دعوتت نمي کردند چون بهت بچه مثبت مي

گفتند؟ يادت رفته از مهموني ها و رقصشون چيا برات مي گفتن؟

براشون بگو... از مهموني شيخ و قصر طلييش بگو... از ناهاري که روي ميزش چيده بود

بگو... يادت نره براشون از اون موقعي بگي که با اون دهن چرب و چيليش دستت و بوسيد...

يادت نره براشون از اون دختري بگي که همون شب با خودش خونه اورد و ديگه نديديش...

کتي... يادت که نرفته مي خواستن به يه مرد سي و خورده اي ساله بدنت؟ کتي يادت که نرفته

نمي ذاشتن درس بخوني؟

کتي... انگار همين ديروز بود که علي اومد و با التماس مي خواست برت گردونه... کتي انگار

نه انگار چند سال از اون دله دزديهات مي گذره... کتي يادت نره همون آدمي بودي که کامي

مي خواست به خاطرت آدم بشه...

نه... کتي... نگو... همه ش و مثل هميشه بريز تو خودت... آدم هاي باورشون نمي شه...

براشون نگو که مي ترسي از بدبختي و بيچارگي مجبور بشي دوباره تو پارک و زيرپل

بخوابي... نه... کتي... هيچي بهشون نگو...

لبه ي چادر عربي رو توي کوله کردم و زيپش و با حرص کشيدم و بستم.
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لنج وايستاد... تکيه م و از ديوار گرفتم... دوباره قلبم داشت محکم مي زد. يعني گشت نگهمون

داشته؟ نگاهي به بهراد انداختم. سرش روي شونه ش افتاده بود. با يه اخم عميق روي

صورتش خوابيده بود. خواستم بيدارش کنم... ولي... بي خيالش شدم.

گوشم و به در چسبوندم. منتظر بودم که صداي کشيده شدن کمد و روي زمين بشنوم. صداي

تقي شنيدم و فهميدم در کابين باز شد. قلبم توي سينه فرو ريخت. دوباره برگشتم و بهراد و نگاه

کردم... هنوز خواب بود... صداي قدم هايي رو از پشت در شنيدم. صداي حرف زدن مي

اومد... نمي فهميدم فارسيه يا عربي...

دوباره صداي تق در و شنيدم... ديگه صدايي از پشت در نمي اومد.. رفته بودن. نفس راحتي

کشيدم... سرجام صاف نشستم. مفصل زانوهام از درد داشت منفجر مي شد. با دستم يه کم پامو

ماساژ دادم. بهراد چطوري اين قدر راحت خوابيده بود؟

کم کم چشمام گرم شد... خواب ديدم توي يه قايق کوچيک وسط دريام... موج هاي بلند محکم به

تنه ي قايق مي خورد و سرتاپام رو خيس کرده بود... صداي بلند رعد و برق رو که شنيدم

دستم رو گوش هام گذاشتم و جيغ کشيدم. يه دفعه مامانم بالي سرم ظاهر شد... با دست محکم

توي کمر و شونه هام مي زد و گفت:

دختره ي عفريته... گذاشتي رفتي تا براي مردها تو رستوران با شکم لخت عربي برقصي؟ ...

خدا منو بکش... منو بکش...

سرمو با دست چسبيدم و جيغ کشيدم... يه دفعه مامانم غيب شد... چشمم به قايق کناري افتاد...

شادي ساکت و آروم توي قايق نشسته بود... قايقش با سرعت داشت ازم دور مي شد... جيغ

زدم: شادي!

نشستن لبه ي قايق و با دست پارو زدم تا به شادي برسم... جيغ زدم.. صداش کردم... ولي

شادي با دهني نيمه باز مات و متحير نگاهم مي کرد... يه دفعه يه کشتي بزرگ ظاهر شد... آب

رو شکافت و موج بزرگي درست که محکم به قايقم خورد... يه گوشه پرت شدم... چشمم به

عرشه ي کشتي افتاد... شيخ رو ديدم که با عباي سفيد وايستاده بود و با خنده نگاه مي کرد... با

صداي بلند گفت:

انا احبک ... حبيبي... انت وسيم... ( من دوستت دارم عشق من... تو جذابي... )

جيغي از شدت وحشت کشيدم... يه دفعه شادي با يا لباس عربي زرد روي عرشه ظاهر شد و

شروع کرد به رقصيدن... شيخ همين طور که دور شادي مي چرخيد دستهاش رو توي هوا
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تکون داد... از دستاش پول و سکه فواره زد... سکه ها روي سر و روي شادي مي ريخت و

شادي هنوز داشت مي رقصيد... جيغ زدم:

شادي... شادي... بيا پايين...

يه دفعه از خواب پريدم. بهراد دستش رو دهنم گذاشت و گفت:

آروم... هيس!

جيغي کشيدم که با فشار دست بهراد خفه شد... بهراد گفت:

آروم تر... کتي... منم... من اينجام...

نفس نفس مي زدم... چنگي به دست بهراد زدم... دستش رو پايين اورد... نگاهي به دور و برم

کردم... احساس کردم لنج وايستاده... دستمو روي قلبم که محکم توي سينه م مي زد گذاشتم...

عرق سرد روي پيشونيم نشسته بود...

يه دفعه در کابين با صداي تقي باز شد. قلبم توي سينه فرو ريخت. خواستم آب دهنمو قورت

بدم که متوجه شدم دهنم خشک شده... صداي پايي رو شنيدم. نگاهي به بهراد کردم... نگاهش

به در کابين بود... هرلحظه منتظر بودم کمد با صداي گوشخراشي از جلوي در کنار بره...

صداي مردي رو شنيدم:

اين جعبه ها چيه؟

اسي گفت:

خاليه سرکار...

قلبم توي سينه فرو ريخت... سرکار... دستمو جلوي دهنم گذاشتم... چشم هاي بهراد هم از

تعجب و ترس چهار تا شده بود...

مامور گشت گفت:

لنج صيادي براي چي نصفه شب راه افتاده؟ چي جا به جا مي کرديد؟

اسي با لحني محزون گفت:

زنم مريض شده سرکار... دارم مي رم پيشش... از منزل زنگ زدند و منو خواستند... منم هل

کردم و گفتم زودتر خودمو برسونم...

مامور گشت گفت:

معلوم مي شه... اين کمد چيه اينجا؟
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دستمو روي قلبم گذاشتم... اگه ما رو مي گرفتند چي؟ منو مي بردند پيش مامان و بابام؟ مي

گفتند با يه پسر توي لنج بودم؟ بابام منو مي کشت...

اسي گفت: خاليه سرکار...

احساس کردم صداي تقي که اومد مربوط به باز شدن در کمده... لبم رو گزيدم... بي اختيار

داشتم دست بهراد رو با ناخون هاي بلندم چنگ مي زدم... يه دفعه يه ضربه ي محکم به کمد

خورد... بي اراده ناخونم رو توي دست بهراد فرو کردم... سقلمه اي محکم به پهلوم زد که به

جاي زخمم خورد... نفس توي سينه م حبس شد... ناله اي کردم...

سريع با دست جلوي دهنم و گرفتم. يه دفعه مامور گفت:

اين صداي چي بود؟

اسي بعد از مکثي با لحني که حالت چاپلوسانه داشت گفت:

گربه مونه... حتما از کابين کناري فرار کرده پدرسوخته...

صداي تق تقي از در و ديوار کمد اومد... احتمال مامور داشت ديواره هاش رو چک مي

کرد... بعد از چند دقيقه ي نفس گير بالخره مامور گفت:

بريم کابين کناري...

نفس راحتي کشيدم... بعد از يه ربع دوباره به راه افتاديم.

بهراد دستش رو از چنگ ناخونام آزاد کرد و آهسته گفت: به خير گذشت...

******

چند ساعت بعد به يه خواب عميق فرو رفته بودم که صداي کشيده شدن کمد روي زمين و

شنيدم. بلفاصله از خواب پريدم. متوجه شدم که متوقف شديم. بهرادو صدا زدم. اسي درو باز

کرد و گفت:

رسيديم بندر... زود باشيد... بايد سريع پياده شيم.

داشتم به سمت در مي رفتم که بهراد بازومو کشيد و گفت:

يادت که نرفته!

و از توي کوله پشتيش چادرو در اورد و دستم داد. گفت:

اينجا ايرانه...

ياد مامان و بابا و علي افتادم... نگاهم و از چادر گرفتم و گفتم:

نمي تونستي يه روسري بخري؟
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بهراد : نمي توني روي سرت نگهش داري؟ ... راستش... اولين چيزي بود که پيدا کردم.

اسي وسط حرفمون پريد و گفت:

زود باشيد ديگه... الن سرو کله ي گشتي ها پيدا مي شه.

به سمت در کابين رفتم که اسي زد زير خنده و گفت:

چند وقته ايران نبودي دختر؟ يادت رفته اينجا کجاست... سرت کن... زود باش.

به ناچار چادر و از دست بهراد گرفتم. چون زيرش مقنعه و مانتو نداشتم قشنگ رو گرفتم.

همون طور که به سمت قايق مي رفتيم بهراد آهسته گفت:

نمي دونستم اين قدر خوب بلدي روي سرت نگهش داري...

پوزخندي زدم و گفتم:

خيلي چيزها هست که تو نمي دوني.

سوار قايق شديم و به سمت اسکله رفتيم. دوباره از ترس مجبور شدم لبه ي قايق و چنگ بزنم.

بهراد با لذت شکافته شدن آب دريا توي شب و نگاه مي کرد و لبخندي روي لبش بود. من

داشتم از ترس زهره ترک مي شدم. قلبم محکم مي زد و دستام به لرزه در اومده بود.

قايق به اسکله رسيد. بهراد پياده شد و دستش و براي کمک کردن بهم دراز کرد. بلند شدم و

روي زانوهاي لرزونم ايستادم. سريع دست بهراد و گرفتم و روي زمين وايستادم. نفس راحتي

کشيدم... از شر آب و دريا و قايق و لنج و ... خلص شده بودم. رومو گرفتم و با اسي به سمت

يه وانت قراضه رفتيم... اسي پشت فرمون نشست و بهراد بين من و اون نشست. اسي شروع

به رانندگي توي يه جاده ي خاکي و پر تپه چاله کرد. دستمو به داشبورد گرفتم ولي فايده اي

نداشت... مي رفتيم روي يه تپه ي کوچيک و بعد وانت يه طرفي توي چاله مي افتاد... به شدت

به سمت چپ و راست پرت مي شديم. بعد پنج دقيقه گردنم درد گرفت و با عصبانيت داد زدم:

يه کم آروم تر...چه خبرته؟

اسي دوباره يکي از اون قهقهه هاش و زد و گفت:

اگه صبح بشه کار شما دو تا زاره...

توي چاله اي پر از آب افتاديم. به موقع در و گرفتم ولي سرم محکم به شيشه خورد.

اسي نيم نگاهي بهم کرد و دوباره خنديد... چشم غره اي بهش رفتم ولي نمي تونستم حرفي

بهش بزنم... کارمون پيشش گير بود.
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دفعات بعدي برخورد سنگين تکرار نشد چرا که بهراد دستشو دور شونه ام حلقه کرد و محکم

منو به خودش چسبوند و حفاظم شد تا با هر برخوردي به سمتي پرت نشم.

از جاده ي خاکي که دور تا دورش درخت هاي کوتاه بود گذشتيم. خورشيد تازه داشت طلوع

مي کرد که به يه آبادي رسيديم. يه جاده ي خاکي به چند تا خونه ي کوچيک و پراکنده منتهي

مي شد. يه پسربچه رو ديديم که خميازه کشون با يه دبه آب کنار جاده راه مي رفت. از آبادي

خارج شديم و صد متر اون طرف تر کنار يه خونه ي به نسبت بزرگ متوقف شديم. ديوارهاي

کاهگلي خونه قلوه کن شده بود. سقف چوبي خونه به نظرم در حال ريزش بود. جلوي در

حسابي خاکي بود و بوي بدي به مشام مي رسيد. بي اختيار بينيمو چين انداختم. دنبال بهراد به

سمت خونه رفتم. اسي در زد و صدا زد:

شاغلم... بيا دم در... اسي م...

بدون تعارف با دست بينيمو گرفتم... بوي بد آشغال هايي که چند متر اون طرف تر روي هم

انبار شده بود اذيتم مي کرد. کم کم خورشيد داشت همه جا رو روشن مي کرد و مي تونستم

صداي ضعيف پرنده ها رو از درخت هايي که دوردست ها بودند بشنوم.

در باز شد و يه مرد با صورتي سياه و سري کچل دم در ظاهر شد. اسي صداشو پايين اورد و

به شاغلم چيزي گفت. شاغلم با حالتي مشکوک منو بهراد و نگاه کرد. بعد با سر به اسي

جوب مثبت داد. اسي به سمتمون اومد. رو به بهراد گفت:

مي توني يه مدت اينجا بموني... هر وقت يه ماشين به سمت تهران گير اوردي برو... فقط بايد

کرايه ي موندنتون و با شاغلم حساب کني... اين پول ما رو هم بده و ديگه به سلمت.

بهراد دست توي کوله پشتيش کرد و پول و کف دست اسي گذاشت. متوجه شدم شاغلم با دقت

به کوله ي بهراد و پول هايي که بيرون اورد زل زده... بلفاصله رد نگاهمو گرفت. پوزخندي

بهم زد و وارد خونه ي خرابه ش شد.

بهراد با نگراني به خونه نگاه مي کرد... مي دونستم بچه ي نازپروده ايه و اينجور جاها رو

نديده. زودتر از اون به سمت خونه رفتم و در و باز کردم.

بلفاصله چشمم به چند تا دختر و پسر افتاد که دور تا دور خونه روي گليم نشسته بودند و

سرشونو به پشتي ها تکيه داده بودند... همه خواب بودند. بچه شهري به نظر مي رسيدند. حدس

زدم فراري باشند و بخوان قاچاقي از مرز خارج شن. به جز دختر و پسرهاي جووني که

احتمال دوست بودند و از خونه فرار کرده بودند يه خانواده ي چهار نفره و چند تا دختر تنها
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هم اونجا بودند. من و بهراد سريع يه گوشه نشستيم و به پشتي صدري رنگ تکيه داديم. نگاهي

به سقف خونه کردم که چند جايي شکاف داشت. سرم و پايين تر اوردم و به طاقچه نگاه کردم

که روش جاسيگاري و يه چراغ قديمي بود. يه منقل و بساط ترياک هم يه گوشه ي اتاق بود.

بقيه ي اتاق رو ساک و وسيله هاي مسافرها پر کرده بود. نگاهي به صورتشون کردم... همه

خسته و کثيف به نظر مي رسيدند... خواب اکثرشون ناآروم بود. نگاهي به صورت بهراد کردم

که با يه پوزخند روي صورتش داشت دخترهاي جوون و نگاه مي کرد. منم نگاهي بهشون

کردم... يکيشون پوست روشن و موهاي بلند بلوند داشت... نمي دونم چرا ناخودآگاه ياد خودم

افتادم... مثل اولين روزهايي که وارد دوبي شده بودم... نگاهي به صورتشون کردم... صورت

هاي آرايش کرده و موهاي خوش رنگ... حال منم داشتم پوزخند مي زدم... اين آدم ها رو که

با جون و دل به استقبال رقص براي مهمونايي رو هوس باز و دست و دهن چرب و چيلي شيخ

مي رفتند نمي فهميدم...

از خستگي نمي تونستم حرف بزنم. سرمو به پشتي تکيه دادم و چشمامو روي هم گذاشتم.

بهراد در گوشم گفت:

من از اينجا خوشم نمي ياد... زياد نخواب... همين که سر ظهر شد مي ريم براي تهران ماشين

پيدا کنيم...

سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم. بعد چشمامو باز کردم و به صورتش نگاه کردم. خسته بود

و با نفرت به دور و برش نگاه مي کرد... مي دونستم از اومدن با من عين چي پشيمون شده

ولي ... شونه بال انداختم و با بي تفاوتي فکر کردم من که ازش نخواسته بودم!

ولي با ميزان کمي تفاوت به خرج دادن حس کردم بايد ازش ممنون باشم!!!

سرم و چرخوندم و شاغلم و ديدم که نزديک در اتاقي که به اون سالن باز مي شد ايستاده بود.

دست زير چونه ش زده بود و با يه حال عجيبي نگاهم مي کرد... با عصبانيت چشمام و بستم و

چادر و روي صورتم کشيدم...
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 )جدايي:  فصل ششم ( 

ايران - تهران

از پله هاي اتوبوس پايين اومدم...

با تماشاي اسفالت داغ و نور پر تابش خورشيد که به سرم کوبيده ميشد... چشمهامو بستم و يه

نفس عميق کشيدم...

من برگشتم...

تنها چيزي که ميتونستم باورش کنم و لمسش کنم همين بود... بازگشت...!

صداي بهراد و شنيدم که گفت: خوابي؟؟؟

چشمامو باز کردم... نور خورشيد دم ظهر باعث شد پلکهام بيشتر از حد باز نشن... بهراد

ساک و چمدون و گرفته بود به من نگاه ميکرد.

نفس عميقي کشيدم وگفتم: باورم نميشه برگشتم...

بهراد لبخند کجي زد و گفت: اينجا تهرانه ... يعني شهري که... هرچي که توش مي بيني باعثه

تحريکه!!! بيا بريم من گشنمه...

و دست زير بازوم انداخت و از ميون حجمي از هياهو و اعلم شماره هاي تعاوني و سفرهاي

نامشخص گذشتيم...

درحالي که سوار تاکسي زردي شديم و بهراد براي راحتي من جلو نشست و من عقب تنها

نشسته بودم وسرمو به شيشه ي اتومبيل تکيه دادم...

دود ودم شهرمو مي بلعيدم...

بوي گند گازوئيلي که توي ماشين مي پيچيد...

ميدون ازادي و که اگر پاهاشو جفت ميکرد از برج ميلدم قدش بلند تر بود و با حريصي نگاه

ميکردم.
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باورم نميشد بتونم دوباره دورش بچرخم و بگردم... که دور اين قامت سفيدش بگردم... که يه

لحظه به جونم بيفته اينا همش يه خوابه... اينا همش يه روياست .... اگر چشمهامو باز کنم. . .

من پيش شيخ رجبم...

چشمهامو بستم وباز کردم... با صداي بوق و گرما... صداي ترافيک و خستگي... نگاهموبه

شهرم چرخوندم... به جايي که ميتونستم حرف بزنم... ميتونستم حرفها رو بفهمم... ميتونستم

زرنگي کنم و بچاپم... ميتونستم پاکي کنم و ...

اينجا رو مي پرستيدم...

ديگه پشت دستمو داغ کنم اگر پا از اين شهر بيرون بذارم...

اگر اين دود ودمشو به زرق و برق بفروشم... من بودم و شايد پونزده روز تجربه که به اندازه

صد سال ازم عمر وجون گرفت...

ديگه پشت دستمو داغ کنم که به هر ناکسي اعتماد کنم!... که اين پاکي و شرافت و بفروشم به

سه چهار تا ازادي و هرکاري کردن براي زنده موندن...

با صداي بهراد که به سمتم چرخيد و گفت: نظرت چيه بريم يه رستوران و نهار بخوريم؟

به صورت بهراد نگاه کردم... درحالي که خستگي و اشفتگي از صورتش مي باريد و کمي

عرق روي پيشونيش حضور گرما رو درتهران اعلم ميکرد لبخندي بي اراده زدم وموافقتمو

با تکون سر اعلم کردم.

بهراد سري تکون داد و گفت:پس بريم هتل همونجا هم نهار بخوريم؟

هرچي که ميگفت نه نمياوردم...

لبخندي بهم زد وگفت:تهران خيلي عوض شده؟

تلخ خندي زدم و چيزي نگفتم... اما باعث شد تا نطق راننده باز بشه و ازبهراد بپرسه چند وقته

که ايران نبوده...

بهراد هم درجواب گفت:فقط دوساله که ايران نبوده ... و تهران اصل عوض نشده ... و حرفش

بيشتر جنبه ي شوخي اي داشته وگرنه اون فقط شش ماه دبي بود و ميرفت و ميومد ... اين

اولين شوخي اي بود که فقط من ميدونستم و خودش...!

به بهراد فکر ميکردم...

به کمک هاش... به اينکه اگر الن اينجا تو اين دود و دم نفس ميکشم بخاطر بهراده...
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بخاطره اينکه اون هست ودستمو گرفت... يه لحظه وجودم بهم نهيب زد که اونم يه ناکس بود

که توبهش اعتماد کردي... !!!

اره ... کسي منکر اين نبود که بهراد چي بود و چي هست... ولي فعل فرشته ي نجات بود نه

يه ناکس... فعل يه موجودي بود که نقش همه کس وبرام ايفا ميکرد!!! يه کامبيز شماره ي

دو!!!

دوباره سرمو از پنجره بيرون کردم ومشغول تماشاي وطنم شدم...

هنوز باورش برام ممکن نبود.... هنوز فکر ميکردم خوابم... بدتر از همه اينکه فکر ميکردم

حال که برگشتم قراره چه اتفاقي بيفته؟!

وارد هتل شديم... بهراد به سمت رزپيشن رفت و ديدم که دو سه تا تراول بيرون اورد... مرد

متصدي نگاهي به من کرد و سري تکون داد و کليدي و به سمت بهراد گرفت.

باهم وارد اسانسور شديم... نميدونم چرا تو دلم يه حس ترس بود... يه حس ندونستن... يه حس

خيلي خفن که نميدونستم بايد چطوري تعبيرش کنم... از اون حسا بود که نويد ارامش قبل از

طوفان و ميداد...

شايد هم حسي توام با عذاب وجدان...

قبل از هرفکر و تعبير هر حس ديگه وارد اتاق شديم... بهراد خودش وروي تخت پرت کرد و

چشمهاشو بست... به چهره ي خسته اش نگاه کردم و لبه ي تخت نشستم و گفتم:طوري شده؟

با پنجه هاش موهاشو عقب فرستاد و گفت: نه ... چطور... وروي تخت نيم خيز شد و بهم نگاه

کرد.

-هيچي همينطوري پرسيدم...

چشمهاشوباريک کرد وگفت: نگران مني؟

ازجام بلند شدم وگفتم: من خيلي گشنمه...

بهراد غلتي روي تخت زد و دستشو به تلفن رسوند وگفت:سفارش ميدم بيارن بال باشه؟

دوباره بهش نگاه کردم... يه چيزيش بود... دقيقا نميدونستم چي... !

به دستشويي رفتم... با ديدن وان حموم وسوسه شدم تا يه دوش بگيرم.... لنج اين دفعه نمور و

گند نبود شايد هم بود و حضور کناربهراد برام خيلي سختش نکرده بود... وان و پر کردم.
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وارد وان شدم و توي اب داغ دراز کشيدم... چند لحظه اجازه دادم بدنم اروم بگيره... دلم

نميخواست ذره ذره ي طعم وطنمو با افکار نامربوط و پراکنده خراب کنم... دوست نداشتم اين

طعم لذيذ که منشاش حفظ نسبي شرافتم بود و تلخ کنم...

دوست داشتم يه مدت بعد ازاروم شدنم فکر کنم که بايد چيکار کنم.

تنها چيزي که ميدونستم اين بود که جام امنه...

غذارو اوردن... بوي کباب تو سرم پيچيد.... مشغول خوردن شدم. چنان با ولع و حرص

ميخوردم که زمان و زمين از دستم در رفته بود.

حواسم به بهراد نبود غذاموتند تموم کردم وقتي سرمو بلند کردم و چشم تو چشم باهاش شدم

لبخندي زد وگفت:سير شدي؟

-عجيب چسبيد... خيلي وقت بود يه غذاي راحت از گلوم پايين نرفته بود.

بهراد:چه خوب... خوشحالم.

دستمو روي دستش که پنجه هاش به چنگال قفل بود گذاشتم و گفتم: تا عمر دارم مديونتم...

تو چشمام نگاه کرد و لبخند خسته اي زد وگفت: هنوز يادم نرفته ادمم...

اروم پشت دستشو نوازش کردم وگفتم:خوشحالم که هنوز يادته...

دستشو اروم از زير دستم بيرون کشيد و گفت:بهتره استراحت کني ... لبد خيلي کارداري...

جايي و براي رفتن داري؟ وبدون اينکه منتظرجواب من باشه گفت:منم بايد به خانواده ام بگم

که برگشتم... روي تخت دراز کشيد و گفت:از خستگي دارم بيهوش ميشم...

به غذاي دست نخورده اش نگاه کردم...

عين بچه ها ميخوابيد ... دمرو... درحالي که بالششو بغل کرده بود.

وقتي موهاش تو صورتش ميريخت عمرا باور ميکردم که اون يه پسرجوون بيست هشت يا

سي ساله است که تو دبي براي ارضاي غريزه اش...

لبمو گزيدم... من قرار بود فکر نکنم.

حال بايد کجا ميرفتم؟

صداي نفس هاي بهراد تو گوشم بود.روي صندلي نشستم و بهش نگاه کردم.

بايد ميرفتم پيش کامي؟

ياپيش خانواده ام...
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چند وقت گذشته بود ... چند وقت بود که نبودم... يه چيزي وادارم ميکرد که فکر کنم من

نزديک صد ساله اينجا نبودم... شايد هم بيشتر... اصل از بدو تولدم...

انگار هيچ وقت نبودم... يعني اصل بودن وتو چي ميديدم؟

سرمو روي پشتي کاناپه گذاشتم وبه سقف خيره شدم... حس کردم گونه ام خيس شد.

قطره اشکي که از روي چشمم پايين چکيد وباسر انگشت گرفتم و فکرکردم حال اشکم براي

چيه؟براي خلصي يا براي ...

چمه؟

ندايي تو درونم ميگفت هنوزم بدبختم... من بي کس و کارم... خانواده ام منو رها کردن و

منم ... همچنين...

ندايي تو وجودم داد ميزد من خيلي تنهام... هيچ کس و ندارم... حتي يه دوست...

همون ندا بهم طعنه ميزد کسي هم که دوستت داشت و ميتونست به تو خانواده عطا کنه تو

بخاطر روياهاي احمقانه ات پسش زدي... !

دماغمو بال کشيدم...

از اين همه تنهايي و بي کسي از خودم بدم اومد....

انگار رها شده بودم.... واقعا ديگه هيچ کس و نداشتم... ديگه هيچي نداشتم...

بغضمو با فرو دادن اب دهنم سعي کردم التيام ببخشم...

من هنوز باکره بودم... هنوز درست بودم... شايد نه کامل اما ... خوب... حداقل خدا منو يادش

نرفته بود ... منو رها نکرده بود.

با صداي نفس هاي تند بهراد سرمو به سمتش چرخوندم...

تمام صورتش خيس عرق بود.

با هول از جا پريدم وبه سمتش رفتم... به ارومي تکونش دادم وصداش کردم:بهراد... بهراد ...

بهراد بيدار شو...

چشمهاشو باز کرد و بهم خيره شد.

حدقه ي چشمهاش سرخ بود... زير پلکهاشم گود رفته و کبود بنظرم مي رسيد.

با هول گفتم:چي شده چرا اينقدر عرق کردي؟

نفس عميقي کشيد و گفت:هيچي... فکر کنم سرما خوردم... لنج خيلي سرد بود.

صداش گرفته بود.
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لبخندي زد وگفت:تو نخوابيدي؟

-من خسته نيستم...

بهراد چشماشو بست وگفت: ولي من انگار يه تريلي از روم رد شده ... خيلي خستم.

از جام بلند شدم و پنجره رو باز کردم.

در حالي که پتويي که رو خودش کشيده بود و پيشونيش همچنان خيس عرق ميشد واز روش

ميکشيدم فکر کردم حال ميتونم درک کنم چرا بنظرم خيلي گرفته و خسته ميومد.

و باز فکر کردم اگر تا الن اون نبود...

لبهاش کمي نيمه باز بود... دو دگمه ي اول پيراهنش هم باز بود ... پوست بدنش عين من سفيد

بود شايد يه درجه تيره تر...

روش خم شدم ... مژه هاش هم بلند بود.

از قيافه اش خوشم ميومد...

با نمک رو به جذاب بود...

بخصوص وقتي يه جوري عميق ميخنديد چال گونه داشت.

اينطوري بيشتر ازش خوشم ميومد.

خودمو عقب کشيدم و از تو يخچال دوسه تا بطري اب سرد وبرداشتم... به حموم رفتم و يه

حوله ي کوچيک مخصوص دست و صورت تميز هم برداشتم.

درحالي که فکر ميکردم عين فيلم ها ميخوام رو پيشونيش حوله ي خيس سرد بذارم يه ته خنده

اي کردم و صداي نفس هاش که با هذيونش مخلوط شده بود منو به خودم اورد که بايد دقيقا

عين فيلم ها رو پيشوني کسي که منو تو يه بازي برده بود تا شب وباهام بگذرونه و صبحش هم

پسم بده حوله ي خيس بذارم.

با حوله ي خيس مشغول شدم اول صورتش بعد هم گردنش ... تنش داغ داغ بود ... دگمه هاشو

يکي يکي باز کردم... يه حوله ي بزرگتر برداشتم و لي حوله چند تا يخ گذاشتم و اونو روي

سطح سينه ي ستبر وعضلنيش گذاشتم. دوباره از جا بلند شدم کمي يخ داخل لگن ريختم و اب

شير وباز کردم... لگن و پراب کردم و به سمت تخت رفتم.

براي کامي هم يکي دو بار از اين کارا کرده بودم...

پاچه هاي شلوار بهراد وتا زانوش بال دادم... چقدر کم مو بود!
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سرمو تکون دادم و پاهاشو تو اب يخ گذاشتم... همينجور که روي ساق پاهاش مشت مشت اب

ميريختم بهش نگاه ميکردم... يه حوله رو پيشونيش ... يه حوله رو سينه اش... يه لگن زير

پاش... خوب خوش خوشانش شده بود! نفس هاي تندش بهم هشدار داد کمي سرعتمو بيشتر کنم

... نگران بودم تشنج کنه!

دو بار اب لگن و عوض کردم باورم نميشد با اون همه يخ باز اب سرد کمي ولرم شده بود!...

چرا تبش پايين نميومد ؟... تقريبا يک ساعت به کارم ادامه دادم ... و خوشبختانه جواب داد

وکمي که گذشت يخرده ريتم نفس هاش اروم تر شد... خواب خواب بود.

لگن و برداشتم وپاهاشو خشک کردم...

به پشتي تخت تکيه دادم وهر ازگاهي حوله رو روي صورتش ميکشيدم.

نميخواستم پيش خودم اعتراف کنم از قيافه اش خوشم مياد... دستي به صورتش کشيدم...

پيراهنش و ملفه نم دارد بود... يه ملفه ي ديگه از کمد برداشتم و روش کشيدم.

بعد هم شروع کردم به نوازش موهاش... عين بچه ها... پسره ي لوس!!!

هنوز گيج بودم ... اميدوار بودم تا فردا سرما خوردگيش خوب بشه... هنوز نميدونستم بايد

چيکار کنم و کجا برم و ...!

اگر روي برگشتن ... که داشتم... واقعا روي برگشتن پيش کامي وداشتم... يعني ميدونم خيلي

پررو ام... اما دوست دارم برگردم پيش کامي... خانواده ي من .... همه ي کس و کار من... به

اون ختم ميشد.

به کسي که پنج سال نگهدارم بود و يه بارم بهم از روي غريزه دست نزد...

شايد بايد ... درگير فکرهام بودم و متوجه گذر زمان نشدم...

با ديدن چشمهاي باز بهراد لبخندي زد و گفتم:بيدار شدي؟

به سختي روي تخت نيم خيز شد در حالي که کتف و شونه و گردنشو مي ماليد با صداي تو

دماغي گفت: شب شد؟

_دادادا... اره شب شد...

از اينکه اداشو دراوردم خنديد و گفت:تو اين مدت چيکار کردي؟

حوله و اب و لگن و نشونش دادم و گفتم:تيمارداري ميکردم...

با دهن باز نگام کرد و گفتم:النم دارم زنگ ميزنم برات سوپ بيارن... براي خودمم ميخوام

شيشليک سفارش بدم...
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لبخند کجي زد وگفتم:اشکالي که نداره؟

روي تخت خودشو پرت کرد و تو دماغي فيني کشيد بال و گفت:دبختاري....

-بختارم يا مختارم؟

عاشق اين بودم يکي مريض بشه تو دماغي من هي اداشو دربيارم... عين کامبيز!

تا وقتي که غذا رو بيارن بهراد وسرکار گذاشتم. هرچي ميگفت اداشو درمياوردم و اونو کلفه

ميکردم و البته ميخندوندم...

ساعت تازه هشت شب بود.

هنوز گيج بودم... هنوز باور نميکردم... هنوز فکر ميکردم يه خوابه... هنوز... با عطسه هاي

بهراد و سرماخوردگي فجيعش خيلي هنوزهام ادامه دار نشد.

گير کرده بودم...

ولي بهراد بود.

شايد تنها علتي که کمي ارامش داشتم ...

نه کمي... خيلي ارامش داشتم ... حضور بهراد... و اينکه برگشتم ايران... دست نخورده

برگشتم ايران!

اين بزرگترين افتخار زندگيم محسوب ميشد...

من رفتم دبي ...

به يه عرب فروخته شدم و تونستم برگردم...

با صداي در بهراد خواست از جاش بلند بشه که نذاشتم و خودم رفتم تا غذاها رو بگيرم... غذا

ها رو روي ميز گذاشتم . پنجره رو بستم .

بهراد روي تخت بي حال نشسته بود و به حرکات من نگاه ميکرد.

لبخندي بهش زدم وگفتم: يخرده خودتو تکون بده اين ملفه ي زيرت خيسه ...

چشمهاش گرد شدو با صداي خش داري گفت: چـــي؟

از فکري که کرده بود خنديدم وگفتم: پاهاتو مفتي شستم!!!

اهاني گفت...

ملفه اي که روش کشيده بودم و داد بال و نگاهي به پاچه هاي شلوارش کرد ... خنديد و اونا

رو پايين کشيد و با اشاره به دگمه هاي باز پيراهنش گفت: ديگه چقدر لختم کردي؟
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جوابشو ندادم و گفتم:  د ميگم بلند شو ديگه ... خودشو کنار کشيد و منم ملفه هاي خيس

وبرداشتم.

دو تاملفه ي تميز روي تخت انداختم وبهراد با چشمها ي خمار لبخندي زد وگفت: خوب خونه

داري ها ...

محلش نذاشتم و گفتم: پيراهنتم دربيار خيسه ...

يخرده نگام کرد ومن به سمت ساکش رفتم و گفتم:تي شرت ديگه داري؟

زيپ ساکشو باز کردم و به سليقه ي خودم يه تي شرت مشکي استين بلند در اوردم.

رو به روش ايستادم گفتم: تو که اينو درنياوردي....

خنديد وگفت: ول کن کتي همين خوبه ... بده روش بپوشم...

_نه بدتر ميشي... اين تره ...

و به سمتش حمله کردم و استين هاي پيراهنش و دراوردم و پيراهنش و پرت کردم گوشه اي با

نيم تنه ي برهنه جلوم نشسته بود ومستقيم به من نگاه ميکرد. مرسي عضله ...!... از سرما لرز

کرد و پوست تنش دون دون شد.

خنديدم وگفتم: چه مرغي شدي...

تا خواست جوابمو بده يقه ي تي شرت سياهو از سرش رد کرد وگفتم: بپوشش ديگه ... عين

بچه ها ...!

خنديد و خودش استين هاشو پوشيد و يه لحظه بعد يه پتو دور خودش پيچيد.

حيووني سردش بود.

گفتم: مياي روي ميز يا تخت؟

از جاش بلند شد که حس کرد سرش گيج ميره و خودشو پرت کرد رو تخت ...

نفس عميقي کشيدمو گفتم: بيا يخرده بشين تا نم تخت بره ... و دستمو زير بازوش انداختم

وگفتم: بهم تکيه بده...

لبخند قشنگي زد و گفت: اخه تو زورت ميرسه؟

ابروهامو بال دادم و گفتم:امتحان کن...

تمام وزنشو انداخت روم که داشتم له ميشدم... يه لحظه نفسم گرفت ... ولي صدام درنيومد ... با

خنده گفت: صدات چرا درنمياد؟

مسخره ي لوس ميخواست به روم بياره که نميتونم براي چند لحظه براش تکيه گاه باشم...
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وزنشو از روم برداشت و لبخندي زد و گفت: من خوبم ... و دگمه هاي يقه ي تي شرتشو يه

دستي بست و اروم به سمت ميز رفتيم ... پشت ميز رو به روم نشست و گفت: فکرميکني

دوباره همديگه رو ببينيم؟

-بذار اول از دستم کامل خلص بشي ... بعدا...

بهراد:جدي دلم ميخواد همچنان با هم دوست باشيم...

-اول بايد جا و مکانمو مشخص کنم بعدا راجع به بقيه ي قضايا فکر ميکنم... من هنوز خيلي

کار دارم.

بهراد :اره... واقعا!

لبخندي زد و منم فکر کردم درحين سرماخوردگي چهره اش بامزه تره...! اخلقشم خوش

تره...

حال بهراد يه کم بهتر شده بود. آبريزش بيني داشت و بعضي وقت ها سرفه هاي وحشتناکي

مي کرد. با اين حال تونسته بود از توي تختخواب بلند شه.

ازم پرسيد:

جايي رو داري بري؟

با سر جواب مثبت دادم و گفتم:

مي رم خونه ي يکي از دوستام...

به سمت حموم رفت و گفت:فکر کنم ديگه وقت رفتن باشه... مي برمت اونجا.

در حموم وباز کرد و گفت:البته بعد يه دوش...

نيم ساعت تو حموم بود و بعد از گذروندن لحظاتي اضطراب اور...

آدرس کامي رو بهش دادم... دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد... استرس شديدي داشتم... فکر

دوباره ديدن کامي... چي بايد بهش مي گفتم؟ چطوري مي تونستم توي صورتش نگاه کنم؟ ولي

مگه من به جز اون کي رو داشتم؟

بهراد آژانس گرفت و به سمت خونه ي کامي رفتيم. تمام طول راه با انگشت هام بازي مي

کردم... سعي مي کردم جمله هايي رو که مي خواستم تحويل کامي بدم توي ذهنم دنبال هم

رديف کنم... يادم اومد که بهم گفت دوستم داره... به جاش گفتم خداحافظ و ترکش کردم... بعد

از اين که اون همه سال همه ي عشق و محبتشو نثارم کرد... کاري رو کرد که هيچ مردي
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حاضر نيست بکنه... دست يه دختر فراري رو گرفت و آدمش کرد... کامي بود که کتي رو

کتي کرد...

بهراد روي يه تکيه کاغذ آدرس و شماره تلفني نوشت و گفت:

اين آدرس خونه مه... اينم شماره م... قرار شد دوست باشيم ديگه... مگه نه؟

لبخند زد و يه طرف صورتش چال افتاد. منم يه لبخند نصفه نيمه ي پر اضطراب زدم و گفتم:

آره... باشه...

کاغذ رو ازش گرفتم... دلم به طرز عجيبي گرم شد. شايد مي تونستم اگه گير کردم يه بار ديگه

به بهراد تکيه کنم... !

وارد کوچه شديم... قلبم محکم توي سينه مي زد... نفس هام تند شده بود. کف دستام يخ کرده

بود... کاغذي که بهراد بهم داده بود توي دستم مچاله شده بود. بهراد سرشو با دستش گرفته

 سياه افتاد... قلبم توي سينه فرو405بود. چشماشو بسته بود و فين فين مي کرد. چشمم به يه 

ريخت. از جا پريدم و گفتم:

آقا نگه دار... پياده مي شم.

بهراد سرشو بلند کرد و گفت:

رسيديم؟

در ماشينو باز کردم و داشتم از ماشين پياده مي شدم که به خودم اومدم... داشتم چي کار مي

کردم؟ چرا اين قدر هل کرده بودم؟ چرا بغض کرده بودم؟ آب دهنمو قورت دادم. رو به بهراد

کردم. يه بار صورتشو از نظر گذروندم... به خودم گفتم:

داري مي ري پيش کامي... اين بار آخره... بار آخره که بهرادو مي بيني... خودت هم خوب

مي دوني که به محض اين که به خونه ي کامي برسي اين کاغذو مچاله مي کني و کنار

ميندازي...

به چشم هاي قهوه اي خوش حالت و موهاي مشکي بهراد نگاه کردم... به صورت جذابش...

بي اختيار لبخندي روي لبم نشست...

ديگه مردي رو نمي ديدم که شاهد رقص من روي سن رستوران پوپک بود...

ديگه مردي رو نمي ديدم که سر قيمتم با پوپک چک و چونه مي زد...

ديگه مردي رو نمي ديدم که منو با يه بازي برد و صاحب شد....

ديگه مردي رو نمي ديدم که مي خواست يه شب رو باهام صبح کنه و بعد منو کنار بندازه...
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ديگه نمي ديدمش... من فقط مردي رو مي ديدم که منو از دست شيخ نجات داد...

مردي رو مي ديدم که توي لنج همراهيم کرد...

مردي که منو از اون جهنم فراري داد...

مردي که هيچ وقت منتظر تشکرهاي من ناشکر نشد... در مقابل همه ي کارهاش فقط يه

دستمال خيس روي پيشونيش گذاشتم...!

من دلتنگ اين مرد مي شدم... مي دونستم...

کاغذو بيشتر توي دستم فشردم... اين بار مي دونستم براي چي بغض کردم... مي دونستم براي

چي صدام مي لرزه:

نمي دونم چطور ازت تشکر کنم... براي همه چي ممنونم...

پرده ي اشک جلوي چشممو گرفت... خيلي خشک تشکر کردم... مني که خانواده م و ول کردم

و دل کامي رو شکستم بلد نبودم از کسي به خاطر محبت هاش تشکر کنم... فقط طلب محبت

داشتم ... از عالم و ادم طلب محبت و احترام داشتم!

بهراد با دقت به صورتم نگاه کرد... هنوز داشت فين فين مي کرد... نوک بينيش قرمز شده

بود... خنديد و فقط در جوابم سر تکون داد... خواستم در ماشين و ببندم که صدام زد: کتي!

با اميدواري به صورتش نگاه کردم... نمي دونم منتظر بودم چي از زبونش بشنوم... چشمکي

زد و گفت:

زنگ بزن...

لبخند بي رمقي زدم... آهسته خداحافظ گفتم و در ماشينو بستم... ماشين به راه افتاد... اون قدر

نگاهش کردم تا ناپديد شد...

سرمو به سمت خونه ي کامي چرخوندم... نگاهي به اون آپارتمان قديمي کردم... نماي

خاکستري و کثيف اون آپارتمان شمالي و قديمي... به پيرزني فکر کردم که طبقه ي پايين

زندگي مي کرد... چه قدر از من بدش مي اومد... عاشق کامي بود که صبح به صبح براش

نون سنگک گرم مي خريد... ولي نمي دونم چرا هر وقت منو مي ديد رو ترش مي کرد...

انگار مي دونست يه روز دل اين پسر بامحبتو مي کشنم مي رم دنبال يه مشت آرزوي بچگونه

و روياي احمقانه... انگار اينا رو از توي سياهي چشمام مي خوند...
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به حياطي فکر کردم که کامي آب و جاروش مي کرد و مي گفت که بايد بنفشه توي باغچه ش

بکاريم... همون باغچه اي که خرمالوهاش نصيب کلغ ها مي شد و شاه توت هاش به گربه ها

مي رسيد...

داشتم اشک مي ريختم... چند روز بود که اينجا رو ترک کرده بودم؟ به سال مي رسيد... مگه

نه؟ هزار سال... هزار سال پرتجربه ... پر حسرت... هزار سال پر از اميد برگشت... حال

اينجا ايستاده بودم... همون کتي سرکشي بودم که با سنگدلي همه چي رو ول کرده بودم و رفته

بودم... همون کتي لجباز بودم... شرافتم و دو دستي چسبيده بودم و حفظش کرده بودم...

سحري که نمي دونستم چي سرش اومد جلوي چشمم اومد...

بيتايي که توي رستوران مي رقصيد و مست مي کرد تا يادش بره چطور سياه بخت شد...

پروانه اي که جلوي چشمم جون داد...

و شادي... شادي که من به اين بازي کشيدمش و وقت نابودي و تباهي تنهاش گذاشتم...

چه قدر بين جمع اين بدبختها خوش شانس بودم... من همون کتي بودم... همون کتي موندم...

آره... يه چيزهايي برام مونده بود که بتونم بهش افتخار کنم... کامي اگه مي شنيد خوشحال مي

شد... منو مي بخشيد... کامي مي فهميد... مثل هميشه فقط از دور نگاهم مي کرد و لبخند

محوي بهم مي زد... لبخندي که هم پدرانه بود... هم برادرانه... و هم عاشقانه...

حال يه لبخند روي لب من بود... کامي کتي برگشت... کتي تو برگشت.... هموني که بود

برگشت!

دستمو روي زنگ گذاشتم. اشک هامو پاک کردم... سرمو به ديوار تکيه دادم... نفس عميقي

کشيدم تا قلبم آروم بگيره... صداي زني توي گوشم پيچيد:

بله؟

سرمو بلند کردم... کدوم زنگو زده بودم؟ چند بار پلک زدم... زن دوباره گفت:

بله؟... کيه؟

سريع گفتم:

کامي...

زن با کلفگي گفت:

اشتباه گرفتي خانوم.
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نگاهي به در خونه کردم... همون در بود... همون دري که رنگ شيري کهنه ش پوسته پوسته

شده بود و نصف ديوارش با کاغذهاي تبليغاتي تخليه ي چاه پر شده بود... همين خونه بود...

اخم کردم و گفتم:

ببخشيد من با کامي کار داشتم... با کامبيز...

زن گفت:

خانوم گفتم که اشتباه گرفتيد!

 مشکي چرخيد. با بداخلقي گفتم:405سرم به سرعت به سمت 

ماشينش دم در پارکه!

زن بي اهميت به حرف من گوشي رو گذاشت. زنگ طبقه ي پايين رو زدم. حتما اون پيرزن

مي دونست که چه خبره... قلبم چرا اين قدر محکم مي زد؟

صداش که توي گوشم پيچيد نفس راحتي کشيدم:

سلم مادر جان... من کتي ام... با کامي کار داشتم...

پيرزن مکثي کرد. قلبم توي سينه فرو ريخت. هل کردم. گفتم:

مادر جان؟ صدامو مي شنويد!

صداي خشکش بلند شد:

کامي از اين جا رفته!

يه نفس عميق کشيدم تا حس خفگيمو از بين ببرم.

يه چيزي مثل پتک به سرم خورد...!

فقط يه زنگ يکنواخت تو سرم پيچيد و چشمام سياهي رفت.... تمام تنم يخ زد... دستمو به

ديوار گرفتم... گلوم خشک شد... با ناباوري گفتم:

کجا رفته؟ کامي جايي رو نداره که بره... منم... کتي... من برگشتم.

 مشکيش دم در پارکه... هموني که هميشه باهاش405بغضم ترکيد... کامي... کامي نرفته... 

منو از مدرسه برمي داشت و بعد مي رفتيم از اون پيراشکي پيتزاهاي چرب و چيلي مي

خورديم... .

پيرزن گفت:

چيه؟ سرت به سنگ خورد و برگشتي؟ کامي رفت... دو سه روز بعد رفتنت رفت... .

با تته پته و لحن خفه اي گفتم: هيچ ادرسي... .
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ميون حرفم بلند، محکم وقاطع گفت: نــــه...!

 مشکي چرخيد... با پاهايي لرزون به سمتش رفتم. دقيق نگاهش کردم...405سرم به سمت 

دنبال چراغ جلوي شکسته ش گشتم... همون چراغي که موقع تمرين رانندگي به درخت

کوبونده بودم و صداي قهقهه ي کامي رو بلند کرده بودم... دنبال گلگير رنگ و رو رفته ش و

لستيک چپ بدون قالپاقش گشتم... نبود... ماشين نو بود... .

زانوهام سست شد... لبه ي جدول نشستم و دستمو روي قلبم گذاشتم... بوي آشغال هاي جوي

 منو به خودم اورد... از جا پريدم... به405آب تو بينيم پيچيد... صداي ميو ميوي گربه ي زير 

 مشکي اونجا بود... نفس راحتي کشيدم... ضربان قلبم بال405سمت انتهاي کوچه دويدم... يه 

رفت... .

در همين موقع يه مرد ميانسال با کيف سامسونت از ماشين پياده شد... سرجام خشک شدم...

 مشکي کامي کو...405سر چرخوندم... 

از کوچه خارج شدم... خودمو توي هفت تير پيدا کردم... با گيجي نگاهي به مانتو فروشي رو

به روم کردم... هموني که کامي مي گفت آشغال فروشيه... .

هموني که نزديک روسري فروشي بود و کامي از اونجا برام يه شال طليي خريده بود... .

هموني که رو به روي پلي بود که زيرش گشت ارشاد کيشيک مي داد... .

همونايي که هر وقت از رو به روشون رد مي شديم قلبم محکم توي سينه مي زد و کامي

دستمو محکم تر توي دستش مي گرفت تا نترسم... .

هفت تير همون بود... .

اشغال فروشي همون بود... .

حتي ويترين اون روسري فروشي که ازش يه شال طليي داشتم و تو گير ودار دبي گمش

کرده بودم هم همون بود!

شايد چهار قدم جلو تر گشت ارشاد هم هنوز کشيک ميداد... .

فقط!!!

کامي ديگه نبود... کامي رفته بود... انگار تنها مرد دنيا هم از اين دنيا پر کشيده بود و رفته

بود... تنها حامي کتي ناشکر و لجباز... کتي سرکش و سرتق...
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سرمو چرخوندم... کامي نشسته بود روي مبل زوار دررفته... دستاشو توي هم گره کرده بود و

با يه لبخند کمرنگ با افتخاري پدرانه... با نگاهي عاشقانه به کتي خنداني نگاه مي کرد که

آروم و آهسته براش مي رقصيد و موهاي بلند طلييش و تاب مي داد... .

لبخند کامي محو شد... کامي گفت دوستت دارم... کامي براي هميشه رفت... .

دستمو جلوي دهنم گرفتم. دو سه تا دختر دبيرستاني با مانتوهاي سرمه اي از کنارم رد شدند و

با تعجب به صورت خيس از اشکم زل زدند... يه زن جا افتاده و مسن چادرش رو زير بغلش

جمع کرد و بي هوا بهم تنه زد... .

بي اراده راه مي رفتم... کامي سه روز بعد بي وفايي من رفت... مي دونستم تحمل خونه اي رو

نداشت که گوشه و کنارش بوي منو مي داد... هر گوشه ش خاطره ي دختر بي وفايي که

عاشقش شده بود و براش زنده مي کرد... و من چه قدر محتاج اون خونه و امنيتش بودم...

محتاج حمايت هاي صاحبش بودم... تنها کسي که مردونگي کرد و کتي بي پناه رو از زير پل

جمع کرد... کسي که کتي رو آدم کرد... .

به کفش هاي سفيدم نگاه مي کردم که از زير چادر سياهم بيرون زده بود... چادري که روي

سرم لغزيده بود و موهامو نمايش مي داد... دستام کنار بدنم تکون مي خورد... اشک از چشمام

روي گونه هام مي ريخت... مرتب بينيم و بال مي کشيدم...

کتي! ديگه چي داري که بهش تکيه کني؟ ديگه ياد کي رو داري که موقع سختي ها بهش پناه

ببري؟ کتي بگو... ديگه چي برات مونده؟... کتي از حاميت بگو... کتي فقط يه نفر توي دنيا

بود که خاطرت و مي خواست... فقط يه نفر بود که هميشه پشتت بود... کتي بين آرزوي

آمريکا رفتنت دنبال کامي هم بگرد...

دور ميدون مي گردم... مغازه ها رو نمي بينم... آدم هايي که با تعجب به صورتم خيره شدند و

نمي بينم... دخترهايي که دستشون و دور بازوي يه پسر حلقه کردند و نمي بينم... راننده تاکسي

هايي که مسير و فرياد مي زنند... اتوبوسي که دود سياهش توي هوا مي پيچه و گلوم و مي

سوزونه... من هيچي نمي بينم... تهران پر دود و دم.. تهران پر از گرگ ... اين تهران بدون

کامي براي من تهران نيست... من اين تهران و نمي خوام...

لبه ي جدول نشستم... آروم گرفتم... به اون رانندگي تاکسي مسن نگاه کردم که دود سيگارش و

فوت کرد...
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يه لحظه خودمو ديدم... مني که جسد يه دخترو آتيش زدم... اي کاش يه سيگار دم دستم بود...

اي کاش مي تونستم با پک هاي عميق خودم و آروم کنم...

بايد يه جا براي خواب پيدا مي کردم... يه چيزي براي پوشيدن... يه چيزي براي خوردن...

شايد يه جايي که بدون نگاه اين آدم ها بتونم يه دل سير گريه کنم... بدون اين که پسرک فال

فروش با چشم هاي گردش بهم زل بزنه... بدون اين که دود گازوئيل بخورم... بدون اين که

 هاي مشکي از جلوي چشمم رد شن... !405

نگاهي به دست هاي مشت شده م کردم. به کاغذي که بهراد بهم داده بود... نگاهم به جوهر سياه

خودکار بود ولي نمي ديدمش... چند بار پلک زدم... تصوير مات کاغذ برام روشن شد...

سعادت آباد... کي مي ره اين همه راهو؟ ولي... من که جايي رو نداشتم... من که کس ديگه اي

رو نداشتم...

ياد اون چشم هاي قهوه اي و نوک قرمز بينيش افتادم... نفس عميقي کشيدم... شايد توي خونه

ش يه اتاق بهم بده که بتونم يه دل سير اونجا گريه کنم... شايد بتونم براش يه کم از کامي بگم...

اصل شايد کمکم کنه که کامي رو پيدا کنم... آره... بهراد کمکم مي کنه... .

نگاهي به راننده تاکسي مي کنم. از جا مي پرم و به سمتش مي رم... مي پرسم:

دربست سعادت آباد مي بري؟

نگاهي به سر تا پام مي کنه. کوله پشتيمو زير و رو مي کنم. اسکناسهاي توي دستم و نشونش

مي دم و مي گم:

گدا نيستم... نترس!

زيرلب چيزي مي گه... به سمت ماشينش مي رم. خودمو روي صندلي مي اندازم... يادش به

خير... اون روزهايي که خيابون ها رو کنار کامي زير پا مي ذاشتم تا لباسام و باهم ست کنم...

ولش کن کتي... خطش بزن... توي ذهنت همه ش و خط بزن... بريزش دور... مثل همون

روزي که از خونه فرار کردي و با خيال راحت از دکه ي روزنامه فروشي يه بسته سيگار

خريدي و همه ي دلهره هات و با دودش فوت کردي و بيرون دادي... خطش بزن کتي... با يه

نخ سيگار همه ش و بيرون بريز...

مگه ميشه؟

نمي دونم چرا بي اختيار از راننده پرسيدم:

مي شه يه نخ سيگارم به من بديد؟
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از توي آينه با تعجب بهم نگاه مي کنه... چي رو داره بر و بر نگاه مي کنه؟ اشک هايي که

روي صورتم خشک شده؟ موهاي مشکيم که روي پيشونيم ريخته؟ ...

سيگار و فندک رو مي گيره سمتم... راديوش رو روشن مي کنه... سرم و به پشتي صندلي

تکيه مي دم... سيگار و آتيش مي زنم. چشمامو مي بندم... از سيگار يه کام طولني مي گيرم...

به دودي که از دهن و بينيم بيرون مي دم نگاه مي کنم...

شيخ رجب دود مي شه ولي نمي ره...

شادي بين فضاي تاکسي کمرنگ مي شه ولي محو نمي شه...

انگار پروانه هنوز داره کنارم روي زمين جون مي ده...

براي هميشه همشو توي ذهنم خط مي زنم.. مي ريزمش دور... تموم....

سيگار و از پنجره بيرون انداختم... نگاهي به آپارتمان شيک رو به روم کردم. کرايه رو

حساب کردم و پياده شدم. نگاهي به کاغذ کردم. به سمت آپارتمان ده طبقه رفتم. واحد يازده...

زنگ رو فشار دادم... صداي بهراد رو شنيدم:

کتي تويي؟

نگاهي به آيفون کردم... با التماس به آيفون زل زدم و گفتم:

باز مي کني؟

در و باز کرد. وارد شدم... نگاهي به دور و برم کردم. هفت هشت تا ماشين شيک و مدل بال

رو به روم بودند... از کنار ماشين ها گذشتم و دکمه ي آسانسور رو زدم. با دست موهامو

مرتب کردم. بينيم و بال کشيدم.... چند تا نفس عميق کشيدم... حداقلش اين بود که مجبور نبودم

شب زير پل بخوابم...

وارد آسانسور شدم. توي آينه به صورت رنگ پريده م نگاه کردم... دستي به صورتم کشيدم.

آشفته بودم... با دست کشيدن و اين جور چيزها هم درست نمي شد...

از آسانسور بيرون اومدم و به سمت چپ چرخيدم. بهراد دم در ايستاده بود و با تعجب نگاهم

مي کرد. پرسيد:

چرا اومدي اينجا؟

جا خوردم... پس کجا مي رفتم؟ آهسته گفتم:

دوستم از اونجا رفته بود.

بهراد دستي به پس گردنش کشيد... با شک و ترديد نگاهي به داخل خونه کرد و گفت:
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خيلي خب... بيا تو...

از جلوي در کنار رفت. همين که پامو توي خونه گذاشتم چشمم به يه دختر جوون افتاد... با

چشم هاي سبزش بهم زل زده بود... لب هاي قلوه ايش رو برچيده بود... ابروهاي کمونيش و

بال انداخته بود و با تعجب نگاهم مي کرد... .

نگاهي به تاپ نيم تنه اش و شلوار جين تنگش انداختم و رو به بهراد گفتم:بد موقع مزاحم شدم؟

قبل از جواب بهراد دختر پوزخندي زد وگفت: نگفته بودي يکي ديگه هم تو راهه!

خواستم حرفي بزنم که بهراد گفت:مهسا...

دختري که مهسا خطاب شده بود با حرص گفت: ميدوني که اهل تقسيم کردن چيزي نيستم ...

خوش باشيد.

و مانتو وکيفش و با سرعت برداشت و ازخونه خارج شد و به سمت اسانسور رفت.

حس کردم بهراد زير لب فحشي داد و دنبالش رفت.

من کامل وارخونه شدم.

کفشهامو دراوردم و به مبلهاي اسپورت چرم نگاه کردم. چيدمان خونه نه سنتي بود نه مدرن...

يه چيزي مابينش... خونه ي توي دبي از اينجا بزرگتر و قشنگتر بود.

يه هال مستطيلي بزرگ که به تلويزيون و سينماي خانگي و ميز نهارخوري مزين شده بود.

بوفه نداشت... ولي يه بار شيک گوشه ي اپنش وجود داشت.

چند تا تاکسي درمي هم به درو ديوار... و يه پوستر ديواري بزرگ از عکس خودش!

يه کله کابوي روي سرش بود و با دو دست يقه ي کتشو بال داده بود و از زاويه ي سه قسم

رخ به دوربين زل زده بود.

چشمهاش توي عکس وحشي وحريص افتاده بود... اما خوش عکس بود!

جلو رفتم .مقابل پوستر سياه سفيد کنار ميز عسلي که روش دو جام تاکيل قرار داشت ايستادم.

يه لحظه حس کردم کف دستم ميسوزه... تمام مدت بدون اينکه حواسم باشه ناخن هامو تو

پوست کف دستم فرو ميکردم.

داشتم حرص ميخوردم؟

من چه فکري کردم؟ خوب بهراد کسي بود که منو تو دبي...!

با صداي بسته شدن در افکارم ختمي نداشت.

نفس کلفه اي کشيد و گفت:فکر نميکردم اينقدر زود دوباره ببينمت.
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بدون اينکه تلشي کنم تا طعنه ي کلممو پنهان کنم گفتم: ببخشيد که وسط خوش گذرونيت يهو

از اسمون نازل شدم!

بهراد خم شد و کمي از لباسهاشو که روي مبل پخش وپل شده بود جمع کرد و گفت: چطور شد

برگشتي؟!

شونه هامو بال انداختم وگفتم: جايي نداشتم ديگه برم... دست به سينه رو به روش ايستاد م

وادامه دادم: اگر مزاحمم برم!

بهراد لبخند کجي بهم زد وگفت: اصل منظور من اين بود؟

پوست لبمو جويدم وگفتم:فکر کنم اصل نبايد ميومدم... و با اشاره به دو گيلس مشروب روي

ميز گفتم : عيش و نوشتو بهم زدم مثل اينکه...

بهراد : بيخيال... تو شام خوردي؟

چقدر راحت ميگفت بيخيال باشم... واقعا ميتونستم؟ بي جا و مکان ... بدون هيچ هدفي... پوچ و

توخالي تمام فکرم اين بود که اون دختر اومده بود اينجا و...

خوب اين قضيه اصل به من ربطي نداشت!

روي مبل خودمو پرت کردم... درهر صورت اينجا بودم و جاي ديگه اي براي رفتن نداشتم.

نفسم توسينه حبس کردم... اين کار ارومم ميکرد... تشويشم علت بخصوصي نداشت... يعني

اونقدر علت و معلول بود که فقط به خاطر يه مسئله عصبي نبودم.

حس ميکردم دستهام يخ زدن وپاهام ميلرزن.

ناخن هامو دوباره کف دستفم فرو کردم... حس ميکردم پوست دستم سوزن سوزن ميشه!

خوب برگشتم ايران... کامي نبود... و... حال چي؟

حس ميکردم چيزي تو گلوم سنگيني ميکنه... من موفق شدم جونمو خودمو... وجودمو... تنمو

نجات بدم... زير بار خفت نرفتم و هموني شدم که بودم...

يه هرزه ي شريف!

جالب بود...

خوب حال چي؟

حس کردم پلکهام تا مرز خيس شدن رفتن...

سرمو تکون دادم... کمي موهامو کشيدم... اين کار هم ارومم ميکرد. احساس ميکردم با خود

ازاري ازاري که به کامي رسوندم وجبران ميکنم.

169



goldjar.blogfa.com

دلم ميخواست مي بود تا به پاش ميفتادم ...

لبمو گزيدم... خيلي محکم... ولي دلم براي خودم سوخت و دست از ازار فيزيکي خودم

برداشتم.

خم شدم وگيلس و برداشتم... با ديدن لبه ي رژي شده اش اونو روي ميز گذاشتم واون يکي

گيلس که مال بهراد بود و برداشتم.

کمي ازش نوشيدم... گلوم ميسوخت ... معده ام هم خالي بود و ميدونستم تا دقايقي ديگه اونم

ميسوزه ... ولي ارومم ميکرد.

کمي ازش نوشيدم... گلوم ميسوخت ... معده ام هم خالي بود و ميدونستم تا دقايقي ديگه اونم

ميسوزه ... ولي ارومم ميکرد.

با صداي عطسه هاي پي در پي بهراد به اشپزخونه نگاه کردم.

در يخچال وفريزر و همزمان باز کرده بودو به داخلشون نگاه ميکرد.

از جام بلند شدم وگفتم: من ديگه ميرم...

بهراد با تعجب گفت:کجا؟

و از اشپزخونه بيرون اومد وروبه روم ايستاد.

نفس عميقي کشيدمو گفتم: من ميرم... اينجا که نميتونم بمونم...

بهراد با گيجي گفت:چرا نميتوني اينجا بموني؟

مفصل انگشتهامو ترق ترق ميشکوندم که بهراد گفت: نکن... لقوه ميگيري...

سرمو پايين انداختم وبهراد گفت: بخاطر کامي اينطوري توهمي؟

به چشمهاش نگاه کردم وبهراد دوباره گفت: اگر بخواي کمکت ميکنم تا پيداش کني... ميتونم يه

کارايي برات بکنم...

به سختي اب دهنمو قورت دادم وگفتم: نه ... ديگه نبايد مزاحم زندگيش باشم...

بهراد: خوب اون حتما رفته که ...

وسط حرفش اومدم و گفتم: رفته تا يه زندگي اروم بي من داشته باشه... حق ندارم دوباره

زندگيشو خراب کنم... رفته تا منو فراموش کنه...

بهراد اروم دستشو زير چونه ام برد و سرمو بال نگه داشت. تو چشمام زل زد وگفت: قوي تر

از اوني هستي که بخواي بخاطر يه همچين چيزي خودتو اذيت کني يا...
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دستشو پس زدم وگفتم: چيز کميه؟من دل عزيز ترين ادم زندگيمو شکستم... نميتوني حتي

تصور کني چقدر اتفاق گنديه... که کسي که دوست داره... برات هرکاري ميکنه ... همه کار

کرده... باعث شده تا تو درست بموني... يهو بري وهمه چيز و خراب کني... حتي نميتوني

تصور کني...

بهراد پوفي کشيد و گفت: نه نميتونم تصور کنم... اصل هم دلم نميخواد تصور کنم... بنظرم

بهتره اينقدرتو گذشته سير نکني... اينقدر خود خوري نکن... رفته که رفته ... به درک...

چشمهامو گرد کردم و خواستم بهش بتوپم که بهراد درا دامه گفت: تو هنوز خيلي جووني...

وقت براي زندگي کردن داري... يه اشتباهي کردي که خوب تموم شد... اينکه مدام بخواي نبش

قبر کني و لحظاتتو خراب کني... همش فکر کني که چي به سرم اومد و چي نيومد... از الن

به فکر اينده ات باش... قراره چيکار کني؟ عين يه دختر لوس و نونور که نميتونن قدم از قدم

بردارن رفتار نکن ... حداقل با اين شناختي که ازت دارم ميدونم اينطوري نيستي... پس

بيخيالي طي کن وبراي فرداهات تصميم بگير... يه برنامه ريزي کن ... چه ميدونم... فقط گريه

نکن... هرچند!

دستمو به صورتم بردم واشکهامو پاک کردم.

نميدونم کي کل صورتم پر از اشک شده بود ... دماغمو بال کشيدم و گفتم:هرچند چي؟

بهراد شال گردنشو مدل کراواتي دور گردنش پيچيد و کتشو پوشيد وگفت: هرچند وقتي گريه

ميکني خيلي خوشگل تر ميشي...

_دوست داري گريه کنم؟

چشمکي زد وگفت: بيخيال... من برم تا سرکوچه برميگردم... و يه عطسه ي بلند کرد.

در وبست و من مانتومو دراوردم و روي چوب رختي اويزون کردم.

يه نگاه اجمالي به خونه انداختم. دقيقا عين خونه تو دبي بهم ريخته و پر از ات اشغال بود.

کش سرمو يه دور باز وبسته کردم و مشغول شدم. حداقل باعث ميشد کمتر فکر وخيال کنم...

اينطوري بهتر بود.

نميدونستم بهراد بهم اجازه ميداد تا پيدا کردن يه جايي پيشش بمونم يا نه ... ولي يه چيز و

ميدونستم اونم اين بود که حداقل حرفهاش روم اثر ميذاشت ...

با صداي خرش زير پام به زمين نگاه کردم... چند تا پاپ کرن افتاده بود رو فرش...
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خم شدم برشون دارم... چند تاييشون هم زير مبل بود... دستم به يه پارچه خورد کشيدمش

بيرون...

با ديدن يه لباس زير دخترونه زير مبل با چندشي بهش نگاه کردم.

واقعا حالم داشت ديگه بهم ميخورد...

بايد از بهراد متنفر ميشدم... ولي حسي بهم ميگفت :حق ندارم ازش متنفر باشم... حداقل اون تا

به اينجا پا به پام اومده... کمکم کرده... خودشو تو خطر انداخته... با شيخ و امثالش يه جورايي

در افتاده... پس... ! پس چي؟

اين شيطنت هاش... اينکه از پوپک دخترکرايه ميکنه... اينکه... لبمو گزيدم... من چه انتظاري

بايد از بهراد مي داشتم؟

اين شيطنت هاش... اينکه از پوپک دخترکرايه ميکنه... اينکه... لبمو گزيدم... من چه انتظاري

بايد از بهراد مي داشتم؟

خوب مسلما هيچي... اون فقط به من زيادي لطف کرده بود.

حق نداشتم توي زندگي ومسائل خصوصيش دخالت کنم و پاپي بشم که اين اتفاقات چيه که تو

زندگيش ميفته و براي چي با چنين ادم هايي رابطه داره يا هرمسئله ي ديگه... اينا به من اصل

نبايد ربط ميداشت.

دوباره به عکسش نگاه کردم.

چهره اش برام ارامش بخش بود و وقتي فکر ميکردم با تمام حيوون صفتي اي که بهش نسبت

ميدادم باز در قبال من زيادي لطف کرده بود وفرشته بازي دراورده بود... حداقل کمترين

کاري که ميتونستم درحقش انجام بدم اين بود که ازش ممنون باشم!

به سمت اشپزخونه رفتم و دستمو با مايع ظرفشويي شستم...

تمام کابينت ها روباز کردم تا جاي وسايل و ياد بگيرم...

باديدن بسته ي کيسه فريزر لبخندي زدم و يه کيسه فريزر دستم کردم و دوباره به هال

برگشتم...اونو برداشتم ودر به در ميون درهاي خونه ي بهراد دنبال حموم ميگشتم ... ترجيح

ميدادم تو لباس شويي نندازمش...

انداختمش رو کوه لباس هاي بهراد تو حموم...

من نميدونم مگه چند وقت بود که اينجا نبود... سرمو تکون دادم.
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کمي به اتاق ها سرکشي کردم... اتاقي که دکور سورمه اي وسفيدد اشت بنظر اتاق خودش بود

با ديدن ميز نقشه کشي چنين حدسي زدم... که البته درست بود حدسم...

يه عکس از بچگي هاش رو ميز اينه بود.

تو عکس داشت گريه ميکرد ... چشمهاي درشت و وحشيش هم بنظرم سرخ بود.

نوک دماغش هم همينطور... خيلي نخودي بود...

با صداي ايفون به هال رفتم.

در وبراي بهراد بازکردم.

وارد خونه شد و گفتم: کليد نداشتي؟

بهراد نيشخندي زد وگفت: خواستم ببينم در وبرام باز ميکني يا نه...

سرمو تکون دادم و بهراد گفت: اشپزيت خوبه؟

خريد ها رو از دستش گرفتم و به اشپزخونه رفتم ... دنبالم اومد و گفتم: بدک نيست چطور...؟

روي اپن نشست وگفت: يه شام درست ميکني؟

بهش لبخند زدم وگفتم: چي دوست داري؟

بهراد با دستمال دماغشو گرفت وگفت: هرچي درست کردي خوبه...

_ماکاراني؟

بهراد:اتفاقا وسيله هاشو هم دارم... تو اين کشو...

وسط حرفش اومدم وگفتم:ميدونم...

بهراد کمي شوکه نگام کرد و من با من من گفتم: تا چند وقت ميتونم اينجا بمونم؟

بهراد : تا هر وقت يکي مثل هاتف سر برسه و بخواد ببرتت امريکا.

بهش اخم کردم و بهراد از اپن پايين پريد وگفت: شوخي کردم... موهامو پشت گوشم فرستاد

وگفت: تا هروقت که بخواي...

کمي تو چشمهاش نگاه کردم.

بهم احساس ارامش ميداد...

لبخندي زد وچال گونه هاشو به رخم کشيد... نفس عميقي کشيدم وگفت: بايد با هم صحبت

کنيم... بهتره يخرده ريلکس کني... کمي استراحت... وقتي همه چيز رو روال خودش افتاد يه

فکري به حال اينده وکارت ميکنيم... دوتايي خوبه؟
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منتظر جوابم نشد... پشتشو بهم کرد تا ازاشپزخونه بيرون بره... بي مهابا به سمتش رفتمو از

پشت بغلش کردم...دستمو روي شکمش تو هم قفل کردم وسرمو روي پشت کتف وکمرش

گذاشتم.

درحالي که بوي عطرشو استشمام ميکردم گفتم: ممنونم بهراد... واقعا ازت ممنونم...

دستهاي گرمشو روي دستهام گذاشت... کمي پشت دستمو نوازش کرد و منم اروم ازش فاصله

گرفتم.

برنگشت نگاهم کنه ... همونطوري پشت به من به سمت حموم رفت.

اين کار ارومم ميکرد...

اين چيزي بود که ميدونستم انجام دادنش اذيتم نميکنه... وقتي به خواست خودم کاري و انجام

ميدم... حتي اگر اون کار قبول کردن پيشنهاد هاتف باشه و هيچ اجباري درش وجود نداشته

باشه ارومم ميکرد.

بهراد شايد زياد درست نبود ... اما در حق من درست رفتار ميکرد... به سمت وسايل رفتم

.اون سرماخورده بود ... پس نبايد ماکاراني وزياد چربش ميکردم. چه بسا بايد سوپ هم مي

پختم... با ديدن چيزهايي که براي سوپ اماده نياز بود لبخندي زدم ... دلم ميخواست امشب

بهش هنر اشپزيمو نشون بدم. هم خودم سرگرم ميشدم هم باعث ميشد بهراد حال حال ها بيرونم

نکنه...

يه زماني مادرم ميگفت حين محبت کردن به يه مرد بايد از در شکم وارد بشي...!

قبل ازاينکه احساسات دلتنگي وپشيموني دوباره به سراغم بياد مشغول خرد کردن پياز شدم.

...

بهراد قاشق و چنگالشو توي بشقاب گذاشت و گفت:

دستت درد نکنه کتي... آشپزيت حرف نداره...

بلند شدم و در حالي که ظرف ها رو جمع مي کردم گفتم:

نوش جون!

ظرف ها روي توي سينک گذاشتم. بهراد روي صندلي نشسته بود و بهم زل زده بود. با تعجب

نگاهش کردم و گفتم: چيزي شده؟

بهراد شونه بال انداخت و گفت: نه... فقط کنجکاوم...

پرسيدم: در مورد چي؟
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بهراد ظرف هاي باقي مونده رو توي سينک گذاشت و گفت: در مورد تو... ماجراي هاتف...

اون دوستت که مي خواستي پيشش بري... مامان و بابات کجان؟

نگاهي به کوه ظرف هاي تلنبار شده توي سينک کردم. چيزي نگفتم... اصل خجالت نمي

کشيدم که بگم جيب بري مي کردم و از خونه فرار کردم... يا حتي نمي ترسيدم که بگم گول

هاتف رو خوردم... اصل نمي تونستم از بهرادي که از پوپک خريد مي کرد خجالت بکشم...

فقط دوست نداشتم چيزهايي که داشتم ازش فرار مي کردم و سعي مي کردم فراموششون کنم

رو يه بار ديگه براي خودم زنده کنم...

به کابينت تکيه دادم و گفتم:

خانواده ي خوبي داشتم... يه برادر بزرگ تر داشتم... با يه مامان و باباي زحمت کش... ولي

زندگيم رو دوست نداشتم... مامان و بابام چيزي رو به صلحم مي دونستند که من نمي

پسنديدم... از طرز لباس پوشيدن گرفته تا ازدواج کردن... دوست داشتم به سبک خودم زندگي

کنم... يه کم سرم باد داشت... يه کم هم از ازدواج اجباري ترسيده بودم... از زندگي با مامان و

بابام نااميد شده بودم... مي ترسيدم مجبور شم همه ي آرزوهامو فراموش کنم و محکوم به

زندگي دلخواه اونا بشم... براي همين گذاشتم و رفتم... مي دوني... وقتي از خونه فرار کردم

خيلي شانس اوردم... گير آدم هاي بد نيفتادم... بليي سرم نيومد... همين باعث شد که از کارم

پشيمون نباشم... خب... سختي هايي هم داشت... يعني خيلي سخت بود... تا اين که کامي به

پستم خورد... پسر خوبي بود... اولش دلش به رحم اومد و منو برد خونه ش... مجبورم کرد

برم مدرسه... سعي کرد جاي يه برادر و يه پدر رو برام پر کنه... خودش درس نخونده بود...

مامان و باباش رو زود از دست داده بود و براش از مال دنيا يه خونه مونده بود... اولش با

شغل هاي دست پايين شروع کرد و آخرش به جيب بري رسيد...

خنده م گرفت ... با خنده ادامه دادم:

جيب بر خوبي هم بود انصافا... از بين همه ي آدم هايي که مي شناختم کامي از همه بهتر بود.

خب به هرحال هرکسي توي يه چيزي استعداد داره ديگه... کامي هم جيب بر خوبي بود...

خنده روي لبم خشک شد... نگاهي به بهراد کردم... نوک بينيش هنوز سرخ بود... يه کم بي

حال به نظر مي رسيد ولي مشتاقانه منتظر شنيدن بقيه ي ماجرا بود... گفتم:

زندگي خوبي داشتم... مثل زندگي با مامان و بابام... ولي بازم راضي نبودم... مي دوني... من

دوست نداشتم مثل بقيه ي آدم ها زندگي کنم... انگار براي همه ي آدم هاي دنيا قانوني نوشتند
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که بايد اين طوري زندگي کني... بايد درس بخوني... کار خونه ياد بگيري... بري سرکار...

ازدواج کني... بچه دار شي و دماغ بچه هاتو بگيري... بعد هم بميري... من دنبال يه چيز

متفاوت و هيجان انگيز بودم... از اين زندگي هاي تکراري خوشم نمي اومد... زندگي با کامي

خوب بود... تا زماني که کامي يه هم خونه بود که هيچ احساس عاشقانه اي بهم نداشت... تا

زماني که زندگيمون پر از هيجان جيب بري و دزدي بود... تا زماني که هيچ تعهدي به هيچي

نداشتيم... به قانون... به عرف... به هيچي... اين يه جورايي همون چيزي بود که من مي

خواستم... ولي بعد کامي همه چيزو خراب کرد...

مثل هميشه يه خروار مايع ظرف شويي روي اسکاچ زدم و ظرف ها رو توي کف غرق

کردم... ادامه دادم:

کم کم بهم علقه مند شد... عاشقم شد... مي خواست زنش شم... اين همون چيزي بود که داشتم

ازش فرار مي کردم... زندگي مشترک... يه خروار تعهد... کامي با اين علقه ش به همه چيز

گند زد... کم کم خونه ش داشت برام غيرقابل تحمل مي شد... اون هيچ کاري نمي کرد که

معذبم کنه ولي به هر حال اين حسي بود که سراغم اومد... دوست داشتم بذارم برم... دوست

داشتم ترکش کنم... از روزي مي ترسيدم که منت همه ي کارهايي که برام کرده رو سرم

بذاره... مي ترسيدم مجبور شم همه ي اين کارها رو با ازدواج کردن باهاش بدم... مي دوني...

ديگه اون زندگي رو نمي خواستم... نمي خواستم به خواست کامي برم دانشگاه... نمي خواستم

باهاش ازدواج کنم... کم کم داشتم مي فهميدم ديگه خونه ش جاي من نيست... دوباره داشتم به

تنگ مي اومدم... از اين اجبار مي ترسيدم... از تعهدها... دوباره ترس... دوباره سرکشي...

منتظر يه فرصت بودم که ترکش کنم... ولي نه مثل دفعه ي قبل بي حساب کتاب... تو فکر اين

بودم که يه جوري مستقل شم... همه ي دردم اين بود که يه دختر مجردم توي ايران و مي دوني

که... براي يه دختر خيلي مستقل شدن سخته... هرجايي نمي تونه خونه بگيره و ... خلصه

هزار تا مشکل ديگه...

آهي کشيدم و مکثي کردم... يه کم گذشته هام رو توي ذهنم مرتب کردم و گفتم:

تا اين که يه بار موقع دزدي هاتف مچمو گرفت... بهم گير داد... خب اولش ازش ترسيدم... مي

تونست منو ببره کلنتري و ... اگه لو مي رفتم که دختر فراريم و همخونه ي يه پسر هم من هم

کامي گير ميفتاديم. بخاطر کامي و اينکه زندگيشو گند نزنم سعي کردم باهاش تا جاي ممکنه

مدارا کنم... گفت شماره بهش بدم... گفتم چشم... گفت زنگ بزن قبول کردم. گفت بيا ببينمت...
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نه نيوردم... مي دوني... دوباره ترسم داشت همه چيز رو خراب مي کرد... ولي اون از در

دوستي وارد شد... يه دوست معمولي... همين که نرفت منو لو بره و به التماسام گوش کرد و

لوم نداد باعث شد بهش اعتماد کنم... پيش خودم فکر کردم مي تونم بهش اعتماد کنم...

خصوصا اين که پيشنهادهاي خوبي برام داشت... کم کم بهم نزديک شد و از زندگيم

سردراورد. درقبال اين همه فهميدن هم پيش پام راهکار گذاشت...

مشغول آب کشيدن ظرف ها شدم و گفتم:

گفت يه نفر رو مي شناسه که يه رستوران توي آمريکا داره و دوست داره فقط دخترهاي

ايراني توش کار کنند... گفت رستورانش توي يکي از ايالت هاي آمريکاست که مثل کاليفورنيا

و تگزاس نيست که ايراني اون جا زياد باشه... به قول هاتف اونم دختر ايراني خوشگل که هم

رقص بلد باشه هم لوند باشه هم حاضر بشه توي رستوران کار کنه... مي دوني چرا پيشنهادش

بهم چسبيد؟ چون اين زندگي شبيه اون زندگي بود که هميشه مي خواستم... هاتف عقايدمو قبول

ميکرد... بهشون پرو بال ميداد ... وسعتشون داد... بزرگشون کرد... تاجايي که دم به دمش

دادم و تو روياهايي که برام ساخت غرق شدم.

دستامو آب کشيدم و ادامه دادم:

کار کردن توي رستوران.. زندگي کردن تو آمريکا... اونم مجردي... سيتيزن شدن.بعدم که

بارمو بستمو عشق و حالمو کردم با يه خارجي ازدواج ميکردم ... بعد تو امکانات و دور از

سنت ها بچه هامو بار مياوردم ... !اين همون چيزي بود که من مي خواستم... راستش... قضيه

ي شرايطم هم بود... کامي بهم فشار نمي اورد... مي گفت هروقت که خودت خواستي...

هروقت که آماده بودي... از اون پسرهايي نبود که عقايدشون رو به آدم تحميل مي کنند... ولي

من احساس مي کردم ديگه خونه ي کامي جاي من نيست... مي دونستم هيچ وقت اون آمادگي

که کامي منتظرش بود رو پيدا نمي کنم... پيشنهاد هاتف يه موقعيت خوب براي مني بود که مي

خواستم همه چيز رو بذارم و برم...

بهراد با تعجب گفت:

از تو بعيده که گول بخوري... آخه تو اين دوره و زمونه کي بدون توقع براي آدم کاري مي

کنه؟ تويي که از خونه فرار کرده بودي و با يه سري جيب بر نشست و برخاست کرده بودي

که بايد بهتر اينو مي دونستي! بايد بهتر اين شهر رو مي شناختي...

پوزخندي زدم و گفتم:
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براي همين گول خوردم بهراد... چون فکر مي کردم زرنگم... چون فکر مي کردم باهوشم...

فکر مي کردم خودم آخر آدم دوز و کلکم و براي همين کسي هم نمي تونه بهم نارو بزنه... فکر

مي کردم اگه کسي بخواد مخمو بزنه زود مي فهمم... ولي براي کسايي مثل هاتف که کارشون

خام کردن دخترهاست فريب دادن آدم هاي مغرور و از خودراضي مثل من مثل آب خوردنه...

نگاهي به صورتش کردم... لبخندي زدم و گفتم:

بيا برو بخواب... چشمات داره مي ره...

با پوزخندي گفتم:

با اين حال و احوالت مي خواستي دختربازي هم بکني.

بهراد در يخچال رو باز کرد و قرصش رو برداشت. همون طور که براي خودش آب توي

ليوان مي ريخت گفت:

همين که فهميد اومدم ايران گير داد که بايد ببينمت...

چشمکي بهم زد و گفت:

مي دوني که منم نمي تونم دل خانوم ها رو بشکنم... خصوصا اين که قبلش يه خانوم خيلي

خوشگل حسابي حالمو گرفته باشه و منو پيچونده باشه.

و با سر بهم اشاره کرد. قرصش رو خورد. ناله اي کرد و سرش رو گرفت. زيرلب گفتم:

خيلي عجيبه... دارم با کسي زندگي مي کنم که منو مثل يه جنس خريد...

بهراد آهسته خنديد و گفت:

دنيا جاي عجيبيه کتي... منم دارم به کسي پناه مي دم که گولم زد و ازم وسيله اي براي آزادي

خودش ساخت... تنها کسي که جرئت کرد اين طور منو بازي بده... کتي که ادعا مي کرد گول

نمي خوره مثل دخترهاي چشم و گوش بسته اسير قاچاقچي هاي دختر شد... شيخ که مرتب

براش دخترهاي رنگارنگ مي يارن شيفته ي دختري شد که دلش به اين کار راضي نبود...

همه ش همينه کتي... دنيا همينه... اين که براي خودت قانون بسازي و فکر کني همه ي دنيا

روي اين قوانين مي چرخه بعد يه اتفاق بيفته که بهت ثابت کنه هرچيزي امکان داره...

با ابروي بال رفته نگاهش کردم و گفتم:

اين حرفها بهت نمي ياد...

جلوم وايستاد. انگشت اشاره ش رو به نشونه ي تهديد جلوم تکون داد و گفت:

هيچ وقت منو مسخره کن... خوشم نمي ياد و نمي تونم تحملش کنم...
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منم خوشم نمي اومد کسي جلوم انگشتش رو به نشونه ي تهديد تکون بده و اين طوري باهام

حرف بزنه ولي خب... نمي تونستم چيزي بگم... سربارش بودم... اين قدرها مي فهميدم که

نبايد توي اين موقعيت سر به سرش بذارم... هرچند ساکت نشستن توي خون من نبود...اتوي

موي بهراد رو برداشته بودم و داشتم موهامو اتو مي کردم... با سشوآر راحت تر از اتو بودم

ولي هرچي توي کشوهاي بهراد گشتم سشوآري پيدا نکردم.

تلويزيون رو روشن کرده بودم و صداش رو بلند کرده بودم تا صداي موزيک رو بشنوم. يه

دفعه تلويزيون خاموش شد. سريع از اتاق بيرون اومدم. بهراد تازه اومده بود خونه... با لحني

سرزنش آميز گفت:

چه خبرته؟ دو ساعته دارم زنگ مي زنم...

شونه بال انداختم و گفتم:

خب نشنيدم...

نگاهي به اتوي مو کردم. حال چطوري بايد قاچاقي ردش مي کردم و به کشوي بهراد مي

رسوندمش؟

لبخندي زدم و گفتم:

ناراحت مي شي اگه از اتوي موت استفاده کنم؟

بهراد همون طور که کتش رو در مي اورد و به سمت اتاقش مي رفت گفت:

آره... تو رو خدا نزني به موهات...

دنبالش رفتم. به اتوي موي توي دستم اشاره کردم و گفتم:

خب ديگه دير شد... چون موهامو باهاش اتو کردم.

با چشم هاي گشاد شده به اتوي موش نگاه کرد. قبل از اين که چيزي بگه گفتم:

موهام تميز بود... تازه شسته بودم...

بهراد سرشو برگردوند و گفت:

ديگه نمي خوامش... مال خودت!

شونه بال انداختم... چه حساس!... بهتر...

در همين موقع زنگ زدند... بهراد که خميازه مي کشيد و خواب آلود به نظر مي رسيد به

سمت آيفون رفت. رومو برگردوندم تا به سمت آينه برم و کار موهامو تموم کنم که يه دفعه

بهراد گفت:
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کتي برو توي اتاق و در رو خودت ببند! زود!

قلبم توي سينه فرو ريخت. سريع گفتم:

چي شده؟ کيه؟ با من کار دارند؟

بهراد منو از اتاق خودش بيرون اورد. کليد رو دستم داد و گفت:

برو توي اون اتاق و درو روي خودت قفل کن... به هيچ وجه بازش نکن... باشه؟

من که ترسيده بودم پرسيدم:

آخه چي شده؟

بهراد منو به سمت اتاق هل داد و گفت:

هيچي... مامانم بو برده اومدم ايران... فقط حوصله ي بحث ندارم... همين! سعي کن نبينتت...

درو روم بست و منم قفلش کردم ولي پشت در موندم و گوش وايستادم. چند دقيقه ي بعد صداي

بي حوصله و کلفه ي بهراد رو شنيدم:

سلم... مي خواستم بهتون زنگ بزنم...

صداي زني رو شنيدم که مسلما مامان بهراد بود:

سلم... چه عجب! چي شد گذرت به اينجاها افتاد؟ مي خواستي زنگ بزني؟ توي اين چند روز

چي کار مي کردي پس؟ نبايد حداقل خبر مي دادي که داري مي ياي؟ با بابات لج کردي به من

زنگ نمي زني؟ نمي گي دلمون براي يه دونه پسرمون تنگ مي شه؟ تو که اين قدر بي معرفت

نبودي!

بهراد دوباره با همون لحني که کلفگي ازش مي باريد گفت:

حال اول بيايد تو بعد در موردش حرف مي زنيم.

مامان بهراد که توپش پر بود دوباره با صداي بلندي شروع به حرف زدن کرد:

سام مي گه چند وقتيه شرکت نرفتي... تو مشکلت چيه پسر؟ چرا هيچ جا بند نمي شي؟ مگه

اون شرکت چه مشکلي داشت که گذاشتي رفتي؟ اصل براي چي اين وقت سال اومدي ايران؟

مگه کار و زندگي نداري پسر؟ اگه مشکلي هست بهم بگو... شايد تونستيم کمکت کنيم...

بهراد که لحنش نشون دهنده ي آرامش قبل از طوفان بود گفت:

مامان من الن مريضم. اصل حوصله ي جر و بحث ندارم... شما که هميشه از دوبي زندگي

کردن من ناراضي بودي... حال که اومدم چرا اين طوري مي کنيد؟

مامان بهراد گفت:
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خب مادر مگه اينجا چه عيبي داره؟ همين جا بمون... تو که فارغ التحصيل يه دانشگاه خوبي...

سابقه ي کار خوبي هم داري... دوست نداري با پدرت کار کني باشه ... مي توني يه کار خيلي

خوب اينجا پيدا کني... خودت هم مي دوني اصل از اون برنامه هايي که توي دوبي داشتي

خوشم نمي اومد... مرتب از اين پارتي به اون پارتي... امروز با اين دختر فردا با اون يکي...

ولي خب اين طوري که بدون خبر دادن ول کردي و اومدي هم درست نيست... سام کلي

زحمت کشيده بود تا اين کار رو برات جور کنه... حال عيبي نداره مادر... همين جا بمون...

خودمون هرچند وقت يه بار بهت سر مي زنيم و...

بهراد وسط حرف مادرش پريد و گفت:

از همين چيزها بدم مي ياد... همين چيزها باعث مي شه دلم نخواد اين جا بمونم... بهم سر مي

زنيد و حسابي توي کارم فضولي مي کنيد و بعدم نصيحت و راه و چاه نشون دادن و ....

مامان بهراد صداش رو بال برد و گفت:

اين چه طرز حرف زدنه؟ درست حرف بزن... من مادرتم... بده به فکرتم؟ ولت کنم که صبح

تا شب با اين دخترهاي... استغفرال...

بهراد گفت:

آره... من دوست دارم اين طوري زندگي کنم... خودمو بسپرم دست شما که زنم بديد و بچه

بذاريد توي بغلم؟... حالم از اين زندگي هاي بچه مثبتي و يه نواخت به هم مي خوره... من هر

جور دوست داشته باشم زندگي مي کنم... تا وقتي هم که با اين مدل زندگي کردن من کنار نيايد

پامو توي خونه تون نمي ذارم...

مامان بهراد به جاي داد و بيداد کردن از در نصيحت وارد شد... چه قدر اين روش هاي

مادرانه برام آشنا بود... گفت:

مگه آدم تا چند سالگي مي تونه پي خوشگذروني باشه؟ کارت رو ول کردي دنبال چي اومدي

پسرم؟ ... حال به هر دليلي که خودت مي دوني نتونستي اونجا بموني... عيبي نداره... برو

دنبال يه کار خوب... اصل به بابات مي سپرم...

بهراد دوباره وسط حرف مادرش پريد و گفت:

نمي خوام بابا براي من هيچ کاري بکنه...

مامانش جوش اورد و گفت:
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بسه ديگه! اين چه کينه ايه که به دل گرفتي؟ خب باباتم مثل همه ي باباهاي ديگه به فکر بچه

شه... کي کارهايي که بابات برات کرد و براي بچه هاش مي کنه؟ همه چي در اختيارت

گذاشت آخرشم اين طوري جوابش رو دادي.

بهراد با لحني قاطع گفت:

من چند روز اومدم براي استراحت! بعدشم برمي گردم مي رم دوبي... جواب سام رو هم خودم

مي خوام... مي رم که چشمتون به بچه ي ناخلفتون نيفته... خوبه؟ ديگه مشکلي نيست؟

قلبم توي سينه فرو ريخت... جدي مي گفت؟ پس من چي؟ ترس برم داشت... سرمو به ديوار

تکيه دادم... قلبم محکم توي سينه مي زد... نمي خواستم... نمي خواستم يه بار ديگه آواره

بشم... ديگه تحمل اين خيابون ها رو نداشتم... کارتن خواب هاي زير پل... معتادهاي توي

پارک... مردهاي نئشه... زن هاي خيابوني... و از همه بدتر ماشين هاي گشت...

تيکه مو به ديوار دادم... لبمو گزيدم... من بدون بهراد بايد چي کار مي کردم؟ اگه مي گفت بايد

از خونه ش برم چي؟...

تيکه مو به ديوار دادم... لبمو گزيدم... من بدون بهراد بايد چي کار مي کردم؟ اگه مي گفت بايد

از خونه ش برم چي؟...

از در فاصله گرفتم. روي تخت نشستم. سرمو به ديوار تکون دادم... چشمامو بستم... نمي

تونستم... بسم بود... ديگه نمي تونستم اون همه در به دري رو تحمل کنم... زانوهامو بغل

کردم... سرمو روي زانوهام گذاشتم...

صداي خداحافظي کردن بهراد و مامانش رو مي شنيدم... به نظرم مي اومد که هر دونفر از هم

دلخورن... ولي ديگه برام مهم نبود... ديگه حسي براي فضولي کردن برام نمونده بود... بايد به

خودم فکر مي کردم...

بهراد در زد و گفت:

کتي... بيا مامانم رفت...

اهميتي ندادم... به خودم فکر مي کردم... به راهي که اومده بودم... دلم گرفته بود... از اين که

شايد بهراد بره... مي ترسيدم از اين که دوباره آواره شم... شايد دوباره خام شم... از گرگ

هاي بيرون اون خونه مي ترسيدم... از اين کتي که ديگه تواني نداشت بيشتر از همه مي

ترسيدم... از اين کتي که ديگه ظرفيتش تکميل شده بود...

بهراد دوباره در زد. صداش نشون مي داد آروم تر از چند دقيقه ي قبل شده:
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کتي خوابي؟

گفتم:

نه... حوصله ندارم بهراد...

بهراد بعد از مکثي گفت:

درو باز مي کني؟

اصل دلم نمي خواست از روي تخت بلند شم و با باز کردن در خلوت خودمو بهم بزنم... ولي

لحن بهراد باعث شد فکر کنم شايد بخواد چيزي از اتاق برداره. در رو که باز کردم چشم تو

چشم شديم. دستشو به چهارچوب در تکيه داد... با دقت به صورتم زل زد و گفت:

چي شده؟ از چيزي ناراحت شدي؟... نکنه حرف هاي مامانمو به خودت گرفتي؟...

گفتم:

نه... فقط داشتم با خودم فکر مي کردم...

بهراد دست به سينه به ديوار تکيه زد و گفت: به چي؟

با چشمهاي پر اشک بهش نگاه کردم وگفتم: چرا بهم پناه دادي؟ چرا بهراد؟

بهراد لبخندي زد و گفت : کتي...

با حرص دستهامو مشت کردم وگفتم: اسمم جواب سوالم نيست!

بهراد لبهاشو توي دهنش کرد و بعد با پوف اونها رو بيرون فرستاد وگفت: کتي ... هرکسي

براي انجام کاراش يه سري دليل داره ...

سرمو تکون دادم.

بهراد : من دليلم و براي خودم نگه ميدارم ... عادت ندارم براي کسي توضيح بدم. پس از من

نخواه که برات توجيه کنم چرا و چطور... اکي؟!

-قانون جديده؟

بهراد: اره دقيقا ... ازم نپرس چرا ... من دليل خودمو دارم. فکر کن درست مثل يه دوست ...

نه بيشتر نه کمتر. قبول؟

پوزخندي روي لبم نشست.

حق نداشتم فرياد کنم و داد بزنم و هوار راه بندازم تا به مقصودم و دليل بهراد برسم. بهم جا

داده بود.... سقف داده بود. منو اورده بود به وطنم... منو برگردونده بود.

بايد چشمهامو ميبستم و اطاعت ميکردم...
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بايد قبول ميکردم...

نفسي کشيدم...

دوباره به سمت تخت رفتم. تند و عصبي گفتم:

مي خوام برم سر کار... باشه؟ مي خوام درآمد داشته باشم... دوست ندارم اين قدر شرمنده ت

بشم... من سابقه م خرابه ها... به هرکسي که کمکم کرده پشت کردم... نمي خوام سربار کسي

باشم... مي خوام يه کم عوض بشم... مي خوام زندگيمو خودم دستم بگيرم... حال مي دونم

براي من يه کار خيلي خوب و آنچناني پيدا نمي شه... ولي به هر حال يه چيزي هست که...

چرا اين طوري نگاهم مي کني؟

روي تخت کنارم نشست. لبخندي زد... گفت:

تو سربار کسي نيستي...

دستش رو روي شونه م گذاشت و گفت:

اگه مي خواي بري سر کار... حرفي نيست... خيلي هم خوبه... فقط... نمي دونم چطوري

بگمش... ولش کن...

از جاش بلند شد و خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم:

نه... بگو...

نفسش رو با صدا بيرون داد. به چشمام نگاه کرد و گفت:

من خوشم مي ياد بهت کمک کنم... و بالحن متفاوتي گفت: بهم حس ارامش ميده...

و سکوت کرد.

چيز بيشتري نگفت. به سمت در رفت. قبل از اين که از اتاق بيرون بره گفتم:

توام فرار کردي... مثل من... مگه نه؟... فقط من خودمو اسير خيابون ها و خوابيدن زيرپل و

توي پارک کردم... تو رفتي دوبي...

سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد و گفت:

منم دوست داشتم راه خودمو برم... زندگي خودمو داشته باشم... راستشو بخواي منم مي

خواستم مثل تو از اون زندگي از پيش تعريف شده فرار کنم...

لبخندي زدم و تو دلم گفتم:

پس بالخره اولين ويژگي مشترکمونو پيدا کرديم...
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براي چند لحظه صبر کردم... نه اين اب حال حال ها نميومد... کفي که روي سرم و با انگشتها

ماساژ ميدادم... خوشبختانه چشمام باز بود .

و نميسوخت. البته تو اين حول وهوش ده دقيقه خيلي سعي کرده بودم چشمم نسوزه و کف سرم

به چشمام راه پيدا نکنه...

نفس کلفه اي کشيدم و در حموم و اروم باز کردم سرمو بيرون بردم... صداي تلويزيون

ميومد.

بلند صدا زدم:بهراد ... بهراد ...

چند لحظه طول کشيد که در راهرو رو باز کرد.

با ديدن من يه لحظه خشکش زد ... لبخندي بهش زدم وطوري که فقط گردن منو ببينه گفتم:

بهراد اب قطعه...

داشت به فرش نگاه ميکرد ... دو تا گلوله کف از موهاي من ريخته بود روي فرش... تو اين

چند وقت فهميده بودم به شدت انسان وسواسي و تميزکاريه ...

خنديدم وگفتم:خودم تميزش ميکنم...

ولي بهراد انگار داشتن جونشو ميگرفتن ... پوفي کشيدم وگفتم:بهراد اب قطعه ... من دارم يخ

ميکنم..

کله اشو خاروند وگفت: خوب مي گي چي کنم؟

با حرص گفتم: چمچاره ... من دارم يخ ميکنم...

بهراد پوفي کشيد و گفت: خيلي خوب الن اب ميذارم جوش بياد ... يه دبه اب پشت توالت

فرنگي هست ... همون کارتو راه نميندازه؟

با چندشي صورتمو جمع کردم و بهراد دوباره نگاهي به فرش انداخت ... خنديدم احتمال داشت

فاتحه ي فرش هم ميخوند ... کل هرچي که من استفاده ميکردم يا توسط من يه خراش روش

ميومد و صاحب ميشدم ...

در حموم و بستم. از سرما داشتم يخ ميکردم .

با تقه اي که به درخورد بهراد گفت: کتي يه فلسک و کتري اب جوش گذاشتم دم در... با چند

تا بطري اب معدني... کارت راه ميفته؟

_فکر کنم...

بهراد : کل کوچه اب نداره ...
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_هنوز پشت دري؟

بهراد : اره چطور؟چيزي لزم داري؟

_تا کي ميخواي وايسي حرف بزني؟

بهراد:کارم داري؟

با حرص گفتم:نخير... برو من بتونم ابا رو بردارم...

بهراد مسخره گفت:خوب بردار...

_کوفت ... بهراد برو ديگه ... دارم يخ ميزنم...

بهراد خنديد وگفت: حال چه با حيا شده واسه من... و گفت: بيا رفتم...

با اينکه مطمئن نبودم اروم در وباز کردم .ديدم بله خبري ازش نيست .

بطري ها رو برداشتم و اب گرم و با يه کاسه ي کوچيکي رو سرم خالي کردم ... تو پنج دقيقه

از شر اون همه کف خلص شدم و حوله رو دور خودم پيچيدم.

از سرما داشتم منجمد ميشدم. يه تاپ دکلته ي بدون بند تنم کردم و شلوارک کوتاهي هم پوشيدم

و موهام و ازاد گذاشتم تا خشک بشن ... احتمال بجز اتو ... سشوار بهراد هم نصيب من ميشد.

حوله رو روي شوفاژ گذاشتم تا گرم بشه ... بعد هم اونو عين لنگ دور خودم پيچيدم. از

گرماش کمي قوت گرفتم.

از اتاق بيرون اومدم ... بهراد داشت باطري هاي کنترل و عوض ميکرد.

با ديدن من متعجب گفت: چرا لباس نپوشيدي...

يه نگاهي به ريختم کردم... واقعا در نگاه اول اصل متوجه نميشد زير اون حوله خوب من

همون لباسايي که معمول جلوش ميپوشيدم و پوشيدم.

لبخندي زدم وگفتم: تو مشکلي داري؟

کنترل و روي ميز گذاشت و درحالي که با چشمهاي گرد و درشت به من زل زده بود گفت:

خوب برو بپوش...

خنديدم وگفتم:حال مي پوشم...

بهراد مستقيم به من نگاه ميکرد.

تو چشماش نگاه کردمو گفت: سرما ميخوري ها ...

_تو نگران سرما خوردن مني الن؟

بهراد دستهاشو تو جيب شلوارکش کرد وکمي اين پا واون پا شد.
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اخرسر هم دستشو با کلفگي از جيبش دراورد ولي موهاش فرستاد.

به سمتش رفتم که يه قدم به عقب رفت.

لبخند کجي زدمو گفتم:طوري شده؟

بهراد با حرص گفت: بهت ميگم برو لباس بپوش...

_اگه نرم...

بهراد نيشخندي زد وگفت:ميخواي کار دست خودت بدي؟

لبخند کجي زدم و دست به کمر جلوش ايستادم و گفتم : چيه؟ اينقدر بخودت بي اطميناني؟

با حرص گفت:من؟

با خنده گفتم: نه من؟

پوفي کشيد و با اشفتگي گفت:کتي بهت ميگم برو لباس بپوش...

خنديدم وگفتم: من الن پوشيده ام...

بهراد دو دستي به موهاش چنگ زد وگفت: کـــتي...

خنديدم وگفتم:واقعا اينقدر بي اراده اي؟

بهراد اخم پهني کرد وگفت: چي ميگي؟من براي خودت ميگم لباس بپوش... بيچاره سرما

ميخوري...!

لبخندي زدم و در سکوت به چشمهاش خيره شدم.

به ديوار تکيه داد و گفت:منو انطوري نگاه نکن ...

_چرا؟ با نگاه من مشکلي داري؟

بهراد: اره...

دست به سينه جلوش ايستادم وگفتم:چه مشکلي؟

بهراد پوفي کشيد . حس کردم پيشونيش کمي داره عرق ميکنه ... از حرص دادنش کل لذت

مي بردم.

خنديد م وگفتم: واقعا اينقدر بي اراده اي؟

بهراد با غيظ گفت:کتي مجبورم نکن ...

_چي؟ مجبورت نکنم چي؟

ريتم نفس هاش تند شده بود.

کم کم هم صورتش به سرخي ميزد .
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بهراد تو چشمهام خيره نگاه ميکرد ... دست اخر با کلفگي گفت:کتي نميخوام مجبور بشم

که ...

باز هم نزديکش رفتم... ديگه ازش نمي ترسيدم که هيچ... حتي!

_که چي؟

بهراد:کتي برو لباس بپوش...

دستمو به صورتش کشيدم که صورتشو فوري کشيد عقب وگفتم: واقعا ادم بي اراده وضعيفي

هستي...

بهراد با دندون قروچه گفت:نيستم...

لبخندي زدم وگفتم: مطمئني؟هميشه جلوي يه دختر اينطوري ضعيف ميشي؟... سرخ ميشي...

نفس نفس ميزني؟

بهراد با حرص کنارم زد وگفت: کتي مجبورم نکن ...

با جديت گفتم:چيو؟؟؟ مجبورت نکنم که چي؟

بهراد با حرص دستشو به کمرش گرفت و گفت: خودت خواستي ها...

لبخندي زدم و دستمو به سمت حوله ام بردم.

مات به من نگاه ميکرد.

خنديدم وگفتم: ميخواي بازش کنم؟

با حرص گفت: کتــــي... بس کن ...

لبخندي که ديوونه اش ميکرد و زدمو حوله رو از دور خودم باز کردم...

پقي زدم زير خنده ... قيافه ي اچمز شده ي بهراد ديدني بود.

بهراد اهي گفت و به سمت دستشويي رفت.

با خنده گفتم: حواس پرت اب قطعه ...

و همينطور که داشتم ميخنديدم ...يه بطري اب پشت در گذاشتم وگفتم: من تو هالم ...

و لبه ي تاپمو بال کشيدم وجلوي تلويزيون لم دادم.

خوابم گرفته بود بس که شبکه ها رو اينطرف واونطرف کردم.

درنهايت هم به يه سريال ايراني رضايت دادم وسعي کردم بفهمم ماجرا از چه قراره ...

بهراد از اتاق بيرون اومد و گفت:کتي؟

_بله؟
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بهراد نگاهي بهم کرد وگفت:هيچي...

_چي شد؟

بهراد: گفتم که هيچي...

کنارم نشست و زل زد به تلويزيون ...

مصر بودم بدونم چيکارم داره.... لبخندي زدم و گفتم: از شوخيم ناراحتي هنوز؟

بهراد بهم نگاه کرد وگفت:نه...

_بخاطر همين دو ساعته تو اتاق خودتو حبس کردي؟

بهراد لبخندي زد وگفت:نه کتي ... داشتم کارامو انجام ميدادم...

_چه کاري؟

بهراد پوفي کشيد و گفت:کاراي مهندسي... و بهم نگاه کرد وگفت: بايد باهم حرف بزنيم...

با تعجب گفتم:راجع به چي؟

بهراد :ببين من ميتونم برات کار پيدا کنم ... ولي يه مسئله اي که هست اينه که حضور تو تو

اين خونه...

با حرص وبغض گفتم: مايه ي عذابم؟

با گيجي گفت: من چنين چيزي گفتم؟

_پس چي؟ميخواي بيرونم کني؟ گفتم که يه کار درست پيدا کنم خودم ميرم...

با حرص گفت:کتي ميذاري حرف بزنم؟

رومو برگردوندم و بهراد گفت:کتي خوشم نمياد وقتي قراره حرف بزنم کسي نگام نکنه...

با پررويي هنوز داشتم يه طرف ديگه رو نگاه ميکرد.

بهراد ازکنارم بلند شد وسمت ديگه ام نشست وزل زد تو چشمام و گفت: من وتو که داريم باهم

اينجا زندگي ميکنيم... بايد مثل ... مثل چطوري بگم... يه زندگي همخونگي داشته باشيم... عين

اروپايي ها... دوست باشيم بهم برسيم کمک هم کنيم ... ولي ...

با عصبانيت گفتم:

ولي بعضي وقت ها ياد خاطرات دوبي بيفتيم و کارهاي ناتموم رو تموم کنيم... آره؟ منظورت

!Friends with benefitهمينه ديگه؟ دوست باشيم ولي بهم برسيم! 

يه دفعه داد زدم:
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من اين همه بدبختي توي دبي نکشيدم که بيام اينجا و تو رودربايسي اين که سربارتم به اين

پيشنهادت جواب مثبت بدم... خودتم خوب مي دوني که براي من بريدن و گذاشتن و رفتن خيلي

آسونه... يه بار با وحشي بازي سعي کردي تصاحبم کني، اين بار با يه پيشنهاد محترمانه و

مودبانه! پيش خودت فکر کردي که کتي اهل هرچي باشه اهل از تن مايه گذاشتن نيست؟

بهراد اخم کرد و گفت:

تو پيش خودت در مورد من چي فکر کردي؟ من اهل دختربازي هستم... آره... شايد براي اين

قضيه خيلي هم پول خرج کنم و خيلي کارها بکنم ولي هرکسي که دختربازه لزوما حيوون

نيست. منم هرچي باشم حيوون نيستم... ولي تو بدبيني... منتظر لحظه اي هستي که دستم رو

بشه و خوي حيوانيم رو ببيني...

تند رفته بودم... لحن آرومش باعث شد عذاب وجدان بگيرم... گفتم:

من فکر نمي کنم که تو حيووني... ولي خب... مي دوني که چي بهم گذشته...

بهراد پوزخندي زد و گفت:

اگه منتظري يه نفر پيدا شه و کمکت کنه منتظر نباش که اون آدم يکي مثل کامي باشه... امثال

تو با کارهاشون نسل اين آدم ها رو منقرض کردن... تو يه آدم نه چندان خوب... منم يه آدم نه

چندان خوب... حاضري تکليف زندگي دونفره مون رو مشخص کنيم؟ ... پايه ي يه زندگي

اروپايي هستي؟

ميون حرفش اومدم وگفتم: ولي حرمت همو هم نگه داريم؟

صورت بهراد توي هم رفت ولي گفت:

اره ... تو اين مايه ها ... موافقي؟

_من که از خدامه ... ولي قول ميدم زياد سر بارت نباشم...

پوزخندي زد وگفت:چند بار بهت بگم سربار نيستي؟؟؟

از قيافه ي بهراد مشخص بود که اين دقيقا اون نتيجه اي نبود که مي خواست بهش برسه! مي

دونستم نظرش هنوز روي دوستي با مزايا ست! ولي دوست داشتم همين موضع رو بچسبم...

خودمو بزنم به اون راه...

اروم گفت:راستي...

بهش نگاه کردم وگفت: کتي من امشب خونه نيام مشکلي نداري؟

_نه ...
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بهراد:پس از تنهايي نمي ترسي؟

_نه ... ميري خونه ي پدر ومادرت؟

بهراد کمي بهم نگاه کرد و انگار که با خودش حرف بزنه گفت:اصل تو هم بيا...

بهش نگاه کردم وگفتم:کجا؟

موهام و پشت گوشم فرستاد و گفت: شب يه پارتي دعوتم... ساعت ده اينطورا ...

به ساعت نگاه کردم ... تازه هفت بود.

لبخندي زد وگفت:مياي؟

_اگر تو بخواي ... باشه ...

ابروهاشو بال داد و گفت:چه حرف گوش کن ...

چيزي نگفتم و فکر کردم خيلي وقته يه مهموني عين ادم نرفتم ... يه مهموني که ...! ذهنم

داشت پر ميکشيد به سمت ضيافت شيخ که ... اشکهام اروم روي صورتم غلت زدند.

بهرادچونمو تو دستش گرفت وگفت:از فکرش بيا بيرون ... امشب با من قراره خوش بگذرونيم

... اکي؟

لبخندي بهش زدم واشکهامو اروم از روي صورتم پاک کردم.

_به سبک اروپايي؟

خنديد وگفت:اروپا و امريکا که نتونستي بري ... حداقل سنت اروپا و امريکا رو بياريم

اينجا ...

خنديدم و بهراد گفت: نخند اينطوري يادم ميره چي ميخوام بگم!

با اينکه هنوز داشتم ميخنديدم بهراد کمي ازم فاصله گرفت ومهربون گفت: من که لباس دارم...

دوست داري بريم برات لباس بخريم؟

مات گفتم:واقعا؟

بهراد:اره ... بلند شو...

با من من گفتم: اخه اينطوري خرجم خيلي ميره بال...

با اخم گفت:کتي ... مسخره نشو... تو تمام کارهاي خونه رو ميکني... اشپزي... نظافت ...

ظرف شستن ... من يه هفته است دارم بهترين غذاها رو ميخورم...

لبخندي بهم زد وگفت: ببخشيد ببخشيد اگر مستخدم هم استخدام ميکردم خرجش خيلي ازتو کم

تر بود.
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لبخندي بهش زدم وگفت:برو مانتوتو بپوش ... امشب قراره خوش باشيم...

با تکون سر موافقت کردم و به اتاق رفتم . مانتو شلواري که از دبي خريده بودم و تنم کردم

ويه شال ساده سرم انداختم.

بهراد تو هال منتظرم بود.

دستشو به سمتم دراز کرد.

با دو تا گام بلند خودمو بهش رسوندم ودستش وگرفتم. خيلي وقت بود که از کنارا ون بودن

حس قدرت و اطميمنان داشتم.

درحالي که سوار اسانسور ميشديم گفت: امشب بايد نقش دوست دخترمو بازي کني ها ...

لبخندي زدم وگفتم: باشه...

بهراد:مشکلي نيست پس؟

شونه هامو بال انداختم وگفتم: نه ... حداقل بهتر از اينه که ...

انگشت اشاره اشو روي لبم گذاشت و گفت:هيس.. قرار بود به قبل فکر نکني... اکي؟

لبخندي زدم ولبخندي زدو چال گونه اش معلوم شد.

بهراد با دست و دل بازي برام يه تاپ و دامن خريده بود که خودش اصرار داشت ياسي باشه

ولي من که از رنگ ياسي متنفر شده بودم آخر سر به بنفش تيره رضايت دادم. يه کفش پاشنه

بلند مشکي هم خريديم و بعد از خريدن چند قلم لوازم آرايش کار خريد رو تموم کرديم.

دست و دل باز بود... خسيس بازي توي کارش نبود. کل اهل بريز و بپاش بود. بازوش رو

گرفته بودم و به زور از تو مغازه ي عطرفروشي بيرون اورده بودمش... به خريدن يکي دو تا

عطر هم راضي نبود...

ماشين رو جلوي يه خونه ي ويليي پارک کرد و گفت:

کتي... ببين... زياد جوش مهمونيش خوب نيستا...

اخم کردم و گفتم:

بدتر از مهموني شيخ؟

بهراد لبخند زد. دستمو گرفت و گفت: نه بابا...

با هم وارد خونه شديم.
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يه نگاهي به دور و بر خونه کردم. توي هال يه دست کاناپه ي قرمز بود که چند تا پسر و

دختر چفت هم روي بزرگترين کاناپه نشسته بودند. يه پسر که کله سرش بود روي يکي از

کاناپه ها نشسته بود و يه دختر با حالت زننده اي جلوش مي رقصيد.

با نفرت نگاهمو از دختر گرفتم. يه ميز ناهارخوري رو به روي بزرگترين کاناپه بود که يه

طرفش چند بطري مشروب و سه رديف ليوان يه بار مصرف قرار داشت. چند تا دختر با لباس

هاي ناجور اون طرف ميز ايستاده بودند و به تنقلت روي ميز ناخونک مي زدند.

دور تا دور سالن باندهاي بزرگي قرار داشت و صداي موزيک توي فضا پيچيده بود. چند نفر

وسط سالن مي قرصيدند و رقصشون به اندازه ي همون دختر بد بود.

نگاهمو از دختري که نزديک اپن ايستاده بود و هر لحظه با دو پسري که دورش بودند بيشتر

از قبل پيش مي رفت گرفتم و به بهراد نگاه کردم. با ديدن لباس هاي دخترها و مهمون هاي

مست فقط يه چيز به فکرم رسيد:

مرده شور بهراد رو با اين دوستاش ببرن!

به پسري که داشت به سمتمون مي اومد نگاه کردم. دکمه هاي پيرهنش تقريبا تا پايين باز بود.

صورت و گردنش سرخ شده بود. صداي خنده هاش زيادي بلند بود. موهاي تيره ش بهم ريخته

بود.

با ديدن بهراد گفت:

بـــــــــــــــه! داداش خودم... چطوري رفيق؟ کيف حالک؟

بهراد باهاش دست داد و منو بهش معرفي کرد:

دوست دخترم کتي... کتي! دوستم ياشار!

ياشار يه کم دستم رو بيشتر از حد معمول توي دستش نگه داشت و مجبور شدم دستم رو از

دستش به زور بيرون بکشم. تا خواستم به سمت اتاق برم تا مانتوم رو در بيارم ديدم که ياشار

به يکي از دخترهايي که نزديک ميز بود اشاره کرد که بره سمت بهراد... نگاهي به سر تا پاي

دختر کردم. يقه ي پيرهن شل و ولش تا ناکجاآباد باز بود. دامن پيرهنش اون قدر کوتاه بود

که...

بهراد با ديدن دختر سرش رو اون طرف کرد و آهسته خنديد. چيزي به ياشار گفت که نفهميدم.

تو دلم گفتم:

آره! تو از اين دخترها خوشت نياد کي بايد خوشش بياد؟!
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داشتم به سمت اتاق مي رفتم که يه لحظه وسوسه شدم و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. بهراد

داشت دختره رو برانداز مي کرد. يه چيزي به ياشار گفت. ياشار بلند گفت:

نترس بابا... اين دخترها همشون دوبي رفته ن... کار بلدن... کلي بهشون پول دادم.

قلبم توي سينه فرو ريخت... بهراد به سمتم برگشت. هر دوتامون با دهن باز بهم نگاه کرديم...

سرمو پايين انداختم و به سمت اتاق رفتم. قلبم توي دهنم بود... دستام مي لرزيد. دستامو مشت

کردم و سعي کردم خودمو کنترل کنم تا از عصبانيت داد نزنم. همين که در اتاق رو باز کردم

چشمم به يه دختر و پسر افتاد. سريع در رو بستم و با عصبانيت گفتم:

ااه! گندشون بزنن!

به ديوار تکيه دادم و نفسم رو با حالتي عصبي بيرون دادم. چشمامو بستم... سرم درد گرفته

بود. صداي ياشار توي ذهنم پيچيد:

اين دخترها همشون دوبي رفته ن... کار بلدن...

نفس عميقي کشيدم و سعي کردم به خودم مسلط شم ولي نتونستم اخم رو از صورتم پاک کنم.

بي خيال اتاق هاي در بسته شدم. مانتوم رو در اوردم. وارد هال شدم و مانتومو روي يه

صندلي خالي انداختم. چشمم به بهراد افتاد. داشت براي خودش نوشيدني مي ريخت. با چشم

دنبال دختري گشتم که تا چند دقيقه ي پيش ديده بودم... دور و بر بهراد که نبود. نفس راحتي

کشيدم. به سمت بهراد رفتم. کنارش وايستادم و گفتم:

چي شد؟ تو که دخترهاي دوبي رفته رو دوست داشتي! چرا دکش کردي؟

بهراد نگاهي به سر تا پام کرد و گفت:

آره... خيلي ازشون خوشم مي ياد... خصوصا اون خوشگل وحشي رو که جلوم وايستاده...

و با شيطنت خنديد. گفتم:

آره! خوب يادمه که به دلت نشسته بودم!

بهراد ليوانش رو روي ميز گذاشت. بازومو گرفت و گفت:

کتي... اذيت نکن...

منو به سمت خودش کشيد... خنديدم و گفتم:

راست مي گم ديگه... اون از خريد کردنت از پوپک! اين از دوستي با مزايات!

بهراد خنديد. اخم کردم... گفتم: بايدم بخندي!

و جاممو پر کردم ... يه خرده تو دهنم نگهش داشتم وبعد اروم اروم قورتش دادم.
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بهرادم داشت به من نگاه ميکرد.

کمي ديگه براي خودم ريختم.

بهراد لبخندي زد و جامشو به جامم زد وگفت:به سلمتي...

لبخندي زدم و يه نفس همزمان باهم سرکشيديم.

اروم زيرگوشم زمزمه کرد:بازم ميخوري؟

بدم نميومد...

يه کم ديگه برام ريخت و باز يه نفس همزمان سرکشيديم.

يخرده داغ شده بودم.

بهراد اروم دستشو روي شونه ام گذاشت و بي مقدمه گفت: مي ياي برقصيم؟

گوشمو تيز کردم و به آهنگي که داشت پخش ميشد گوش کردم:

You've got me and I could not defend it

تو منو به خودت جذب کردي نميتونم انکارش کنم

I tried but I had to surrender

خيلي تلش کردم اما بايد تسليم بشم

از بقيه ي آهنگ هايي که پخش شده بود بهتر بود... حداقل مي شد مثل آدميزاد باهاش

رقصيد...

Your style got me under the spell

استايل تو من و جادو ميکنه

Left me no other choice but to get down

و هيچ راه چاره اي جز کنار اومدن ندارم

بهراد دستمو گرفت و وسط سالن رفتيم... صدا اون قدر بلند بود که احساس مي کردم زمين

کف پام مي لرزه... توي قفسه ي سينه م احساس کوبش مي کردم. بخار اطرافمون رو گرفت.

رقص نور فلشي درست توي چشمم بود... يه لحظه پشيمون شدم و خواستم به هال برگردم که

It's too lateبهراد دستمو گرفت و منو به سمت خودش کشيد و در گوشم گفت: 

It's too late, it's too late, It's too late, it's too late

خيلي دير شده

You've got it, you've got it, You've got it, you've got it
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تو داري منو بدست آوردي

you've got itخنديدم. دستمو روي شونه ش گذاشتم و گفتم: 

لبخندي زدم و شروع کردم با ريتم آهنگ پا و شونه هام رو تکون دادم... دستشو روي کمرم

گذاشت و يه کم منو به خودش نزديک کرد. به چشمهاش که اونشب حسابي شيطون شده بود

نگاه کردم. اونم سرش رو کج کرد و به چشمام زل زد...

When I look into your eyes, it's over

وقتي به چشمات نگاه ميکنم , تمومه

You've got me hooked with your love controller

تو با عشقت من و تو دام خودت انداختي

چرخيدم و پشتمو بهش کردم. دستش رو دور کمرم انداخت و منو به خودش نزديک کرد. با

خنده ي مستانه اي گفتم: پررو شدي...

صورتش رو نزديک گوشم اورد و گفت: عربي بهتر مي رقصيدي...

به سمتش چرخيدم ... دستهامو روشونه اش گذاشتم.

I'm trippin' and I could not get over

خودم و ازت دور کردم اما بازهم نتونستم فراموش کنم

I feel lucky like a four leaf clover

من مثل يک شبدر چهار برگ ,احساس خوش شانسي ميکنم

پوزخندي زدم و گفتم:

خب چرا نمي ري با يکي برقصي که بلده؟

خواستم برم که دستمو کشيد. محکم به سينه ش خوردم و پام ليز خورد. با دستش کمرمو گرفت

Cuz I'm into youو نذاشت تعادلمو از دست بدم. سرشو جلو اورد و گفت: 

Cuz I'm into you, I'm into you

چون من مجذوب تو شدم
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I'm into you, yeaaah

I'm into you, I'm into you

I'm into you, yeaaah

چرخيدم و رو به روش ايستادم همون طور که مثل خودش با ريتم آهنگ بدنم رو به صورت

موزون تکون مي دادم گفتم:

اذيتت مي کنم ها! مي دوني که خوب بلدم... .

خنديد و گفت:

من خودم همه آدم و عالم رو اذيت مي کنم. چي مي گي دختر؟

خنديدم و پشتمو بهش کردم... دستهاشو روي شکمم قفل کرد و سرشو تو گودي شونه و گردنم

فشار داد.

Nana nananana nana-na-eh

دوباره دستمو روي شونه ش گذاشتم. همون طور که به چشماش زل زده بود و با شيطنت مي

خنديدم آهسته و موزون شونه هام رو تکون مي دادم و با ريتم آهنگ آروم پايين و پايين تر مي

اومدم... بلند خنديد و گفت: کتي باز داري بازيم مي دي...

Listen, now I'm strong baby I bring the fire on

گوش کن ، من خيلي قوي و محکمي هستم عزيزم و همه رو عاشق خودم ميکنم

Sharp shooter, you can call me the zion

تير انداز ماهر ، ميتوني منو بهشتت بدوني

دورش چرخيدم. دستمو گرفت... تا جايي که دست هاي تو هم قفل شده مون اجازه مي داد ازش

دور شدم... انگشت اشاره م رو به حالت هشدار تکون دادم و براش ابرو بال انداختم.

I'm not the one easy to get to

من اون آدمي نيستم که ساده بدستش بياري

دستمو کشيد. چرخيدم... از زير دستش رد شدم و نزديکش ايستادم. دستمو روي شونه ش

گذاشتم ... دوتايي با هم هماهنگ به ريتم آهسته تکون مي خورديم... بي اختيار لبخندي بهش

زدم.
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But all that changed, baby when I met you

اما وقتي ديدمت همه چي عوض شد عزيزم

It's too late, it's too late, It's too late, it's too late

خيلي دير شده

You've got it, you've got it, You've got it, you've got it

تو داري منو بدست آوردي

دستاي همديگه رو گرفتيم همون طور که به چشم هاي هم نگاه مي کرديم با ريتم آهنگ پا و

شونه هامون رو تکون مي داديم.

When I look into your eyes, it's over

You've got me hooked with your love controller

I'm trippin' and I could not get over

I feel lucky like a four leaf clover

ياشار دوباره بخار رو زد و دور و برمون پر از بخار شد... توي فاصله ي خاموش و روشن

شدن هاي کوتاه فلشر به صورت جذابش نگاه کردم... بهم لبخند زديم.

Cuz I'm into you, I'm into you

I'm into you, yeaaah

I'm into you, I'm into you

I'm into you, yeaaah

آهنگ تموم شد. بهم خنديدم. به سمت هال رفتيم. به خاطر بخار و فلشر سرم درد گرفته بود.

همين که دستم رو از دست بهراد بيرون کشيدم صدايي آشنايي از سمت راستم شنيدم:

کتي... واي خدا! باورم نمي شه... کتي!

چشمم به دختري با موهاي بلند بلوند و پوست سفيد افتاد. به چشم هاي عسلي و آرايش غليظش

نگاه کردم. آشنا بود... با خنده گفت: نشناختي؟

با شک و ترديد گفتم: سحر...

دستاش رو دور گردنم انداخت و گفت: واي کتي... باورم نمي شه دارم اينجا مي بينمت...
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منو توي بغلش کشيد. منو از خودش جدا کرد... دهنم باز مونده بود... با ناباوري به صورتش

خيره شده بودم. بازوهاش رو گرفتم و به صورتش زل زدم. لبخندي زدم و گفتم:

منم باورم نمي شه... واي سحر... اينجا چي کار مي کني؟

سحر خنديد و گفت: کار! مي خواستي چي کار کنم؟

نگاهي به سرتاپاي بهراد که کنارم ايستاده بود کرد و گفت:

نمي خواستم مزاحم بشم... انگار منتظرته...

با تعجب نگاهي به بهراد کردم. داشت براي خودش مشروب مي ريخت و با کنجکاوي به ما

نگاه مي کردم. سحر گفت:

بگو ببينم... براي کي کار مي کني؟ تو رو هم سارا فرستاده؟ چرا با ما نيومدي؟ ... نکنه

سفارشي براي اين خوشگله فرستادت؟

خنديد و چشمکي زد. با گيجي نگاهش کردم و گفتم:

حالت خوبه سحر؟ چي مي گي؟ سارا کيه؟

سحر تابي به موهاي بلندش داد... نگاهي به موهاش کردم... خوشگل شده بود ولي صورتش

بين اون همه رنگ و روغن گم شده بود. نگاهي به سرتاپاش کردم. يه دکلته ي قرمز و يه دامن

کوتاه مشکي با جوراب شلواري توري پوشيده بود... يه دفعه ياد حرف ياشار افتادم...

دخترهاي دوبي رفته... کلي هم خرجشون کرده بود... قلبم توي سينه فرو ريخت... گفتم:

سحر... تو چي کار مي کني؟

خودم فهميدم... شخصي به اسم سارا فرستاده بودش تا اين پسرها رو ... سرم گيج رفت... فقط

تونستم بگم: چرا؟

سحر که حواسش به بهراد پرت شده بود گفت:

حال اين پسره کيه که اين قدر حواسش بهت هست؟

بازوهاي سحر رو دوباره گرفتم و گفتم:

منو نگاه کن! از شادي خبر داري؟ بيتا؟ خودت چي کار کردي؟ براي چي داري اين کارو مي

کني؟ مي فهمي داري چه غلطي مي کني؟

صورت سحر جمع شد... فهميدم ناراحت شده. ابروهاي باريکش توي هم گره خورد و گفت:

نيست که خودت خيلي سر به راه و آدمي! داري منو نصيحت مي کني... پاشو برو مشتريت رو

جمع جور کن تا نرفته سراغ بقيه.
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اين دفعه صورت من از ناراحتي جمع شد. گفتم:

مشتري؟ تو واقعا اين طوري در مورد من فکر مي کني؟ دوستمه! من اين همه بدبختي نکشيدم

که خودمو از زير دست اون آدما بيرون بکشم که آخرش بخوام دنبال مشتري بگردم.

سحر با تعجب به بهراد نگاهي کرد. ديدم که با نگاهش سر تا پاي بهراد رو از نظر گذروند. با

حالت خاصي گفت: دوست پسرته؟

احساس کردم توي نگاه و لحن سحر يه رگه هايي از حسادت وجود داره. دستش رو نوازش

کردم و گفتم:

سحر... بيا با هم حرف بزنيم.

سحر دستش رو از دستم بيرون کشيد و گفت:

نمي تونم... بايد کارمو بکنم... همه مثل تو يه تيکه اي مثل اين پسره گيرشون نيومده که

ساپورتشون کنه!

پشتش رو بهم کرد. سريع شونه ش رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندمش. گفتم:

سحر قدر خودتو بدون... ما اشتباه کرديم... همه مون... ولي کاري که تو مي کني اشتباه دوم و

بزرگتريه... آخه مي ارزه؟

سحر دستمو از روي شونه ش پايين انداخت و گفت:

ما رو فروختن... نگهمون داشتند و تو اصل نمي فهمي باهامون چي کار کردند...

چونه ش لرزيد... چشماش از اشک برق زد. ادامه داد:

شادي عقل درست و حسابي براش نمونده... قبل از اين که برگردم ايران ديدمش... عين ديوونه

ها شده بود... بيتا هم از اون کم نداره... اون وقت توي عوضي اينجا با دوست پسرت وايستادي

و داري ته دلت به ريش ما مي خندي...

يه دفعه محکم توي سينه م زد و گفت:

شب ها خوابت مي بره؟ عذاب وجدان خفه ت نمي کنه؟ آرزوي مرگي نمي کني؟ به خاطر

کاري که با شادي کردي؟... بايد هم با دمت گردو بشکني! اگه هاتف دوباره منو پيدا نمي کرد

و سر اين کار نمي اورد الن بايد کارتون خواب مي شدم... اون وقت توي خرشانس همچين

پسري رو تور کردي! پس هاتف راست مي گفت. شيخ رو پيچوندي و حسابي تحقيرش کردي

بعد با اين پسره ريختي رو هم... آفرين ... خوشم اومد.. خوب زرنگي... آشغال عوضي!

قلبم محکم توي سينه مي زد. با عصبانيت گفتم:
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حرف دهنتو بفهم! منم مثل شماها فروختن... فقط عرضه داشتم که خودمو نجات بدم. شماها

زود تسليم شدين! مشکل از شماهاست! اين قدر بدبخت و ضعيف بوديد که زود خودتون رو گم

کرديد! اصل همين که از کاميون پياده شديم شماها خودتون رو باختيد! من بابت شرافتم

جنگيدم. به کاري هم که کردم افتخار مي کنم.

سحر پوزخندي زد... با صدايي که از بغض مي لرزيد گفت:

آهان! يادمه يه مشت نگهبان قلچماق منو دست اون مرديکه دادن... به خودم اومدم و ديدم روي

يه تختم و طرف داره لباساش رو در مي ياره...

يه دفعه احساس کردم قلبم تير کشيد... ياد خوابي افتادم که شب اول توي خونه ي بهراد ديده

بودم. ناخودآگاه يه قدم به عقب برداشتم. سحر گفت:

نمي دونم جنگيدن يعني چي؟ يعني مي زدم طرف رو مي کشتم؟... من اين چيزها حاليم

نيست... فقط خواستم بهت بگم با خراب کردن زندگي شادي بدبخت براي خودت خوب وضعي

بهم زدي. برو به دوست پسرت بچسب! از همون اول که ديدمت فهميدم يه دختر هرزه و

آشغالي که فقط به فکر خودتي!

يه دفعه از خون جلوي چشمم رو گرفت. دستمو بال بردم و محکم توي صورتش زدم. هلش

دادم و گفتم: دهنتو ببند عوضي!

تعادلش رو از دست داد و روي کاناپه ي پشت سرش افتاد. صدامو بال بردم و گفتم:

يه نگاه به سرتاپاي خودت بنداز تا ببيني هرزه به کي مي گن!

قلبم محکم توي سينه م مي زد. بهراد بازوم رو گرفت و گفت:

چي کار مي کني کتي؟ آروم بگير!

دستمو از بازوش بيرون کشيدم و گفتم: ولم کن! بهم دست نزن!

سحر با عصبانيت از جاش بلند شد و به بهراد گفت:

برو دنبال دوست دختر (... ) ت. حالم ازتون بهم مي خوره...

جلوم وايستاد و با صداي بلند گفت:

نکنه همه ش نقشه بود؟ هان؟ مخصوصا تو رو با ما اوردن تا مخمون رو بزني! بعدش هم پول

خون ما رو دادن بهت که بري با دوست پسرت خوش بگذروني!

بي اختيار به سمت سحر هجوم بردم. بهراد سريع بينمون وايستاد و گفت:

بسه ديگه! تمومش کنيد.
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سحر بهراد رو کنار زد و گفت:

بگو دروغ مي گم!

بهراد کمرم رو گرفت و منو عقب کشيد. با آرنج توي سينه ي بهراد زدم و سعي کردم خودم

رو آزاد کنم. رو به سحر داد زدم:

آره... اصل همينه... توام اگه عرضه داشتي گليمت رو از آب بيرون مي کشيدي... نه اين که

سراغ راحت ترين کاري که براي يه زن هست بري...

نگاهي تحقيرآميز به هيکلش کردم و ادامه دادم: خودفروشي!

بهراد رو کنار زدم. مانتوم رو برداشتم و از خونه بيرون زدم... همين طور که تند تند از پله ها

پايين مي اومدم مانتوم رو تن کردم... نفس نفس مي زدم... قلبم توي دهنم بود... دستام مي

لرزيد... يه دفعه روي پله سر خوردم و روي دو تا پله ي باقي مونده غلت خوردم و محکم

زمين خوردم. صداي ناله و آخ و اوخم بلند شد... آرنج دست راستم درد گرفته بود. با دست

چپ کفش هاي پاشنه بلندم رو در اوردم و با عصبانيت به اون طرف پرت کردم. مچ پام و

زانوم رو ماليدم... چشمامو از درد روي هم گذاشتم. زانوم رو بغل کردم و دندونام رو روي هم

فشار دادم.

صداي پايي شنيدم. بهراد بود... با ديدن من توي اون وضعيت سريع به سمتم اومد و گفت:

چي کار مي کني کتي؟ مراقب باش...

با عصبانيت داد زدم:

فکر مي کني خودمو از قصد انداختم؟ فکر مي کني عقلم کمه؟ کوري؟ نمي بيني خوردم زمين؟

بهراد يه لحظه با تعجب نگاهم کرد. بعد به سمتم اومد. بازوهام رو گرفت و از زمين بلندم کرد.

محکم منو تکون داد و گفت:

داري خيلي تند مي ري دختر! فهميدي؟ جلوي زبونت رو بگير تا منم قاطي نکنم... داري

شورش رو در مي ياري! خوشم نمي ياد اين طوري باهام حرف بزني... به هيچکس اجازه

نمي دم اين طوري باهام رفتار کنه... فهميدي؟

بازوهام رو ول کرد. اون قدر بازوهام رو محکم فشار داده بود که درد گرفته بود. اگه

سربارش نبودم حالش رو مي گرفتم. بهراد نگاهي به سرتاپام کرد. جلو اومد. لباسام رو تکوند.

انگار يه کم آروم تر شده بود. گفت:
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عصبانيم مي کني کتي... يه خورده رو اعصابت کنترل نداري! پاشو بريم بال... حال دختره

رو که گرفتي... بذار حداقل تا مهموني تموم نشده يه کم خوش بگذرونيم.

دستي به سرم کشيدم و گفتم:

من نمي يام... تو برو... من آژانس مي گيرم و مي رم خونه...

تو دلم گفتم:

توام برو پيش دوست هاي تنه لشت و اون دخترهاي خراب!

بهراد دستش رو توي جيبش کرد و گفت:

مطمئني؟ بايد تنها بموني ها...

آرنج دست راستم رو ماليدم و گفتم:

عيبي نداره... مي خوام برم... همين که ياشار دهنش رو باز کرد اعصابم بهم ريخت. بعدش هم

که سحر از روي حسادت هرچي مي خواست بهم گفت.

بهراد کيف پولش رو دستم داد و گفت:

برو خونه... استراحت کن و سعي کن فراموش کني... منم سعي مي کنم زود بيام.

از توي کابينت يه بطري ويسکي بيرون اوردم. يه کم توي ليوان ريختم و به هال برگشتم.

خودمو روي کاناپه انداختم. نگاهي به عکس بهراد کردم... يادم اومد چه قدر باهاش بد رفتار

کرده بودم و چه قدر بد عکس العمل نشون داده بود...

يه کم از نوشيدنيم خوردم... نگاهي به ساعت کردم... دو بود... گفته بود زود مي ياد... سرم رو

روي دسته ي کاناپه گذاشتم و چشمامو بستم. سعي کردم سحر و حرفاش رو از مغزم بيرون

کنم... مي دونستم... مي دونستم چيزي که برام اتفاق افتاده چيزي نيست که هيچ وقت بتونم

فراموشش کنم... ياد شادي افتادم... چشمام رو باز کردم... انگار سحر يه کوچولو حق داشت...

شايد فقط در مورد شادي... ياد صورت مظلوم و بچه گونه ش افتادم... ولي من نمي دونستم...

اگه مي دونستم چي در انتظارمونه هرکاري مي کردم تا مانع بدبختي شادي شم...

پوزخندي زدم... من؟ مني که فقط به خودم فکر مي کردم؟ مني که دل عزيزترين کسام...

مامان و بابام ... رو شکسته بودم حاضر مي شدم از خودم بگذرم و شادي رو نجات بدم؟ هيچ

وقت!
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دوباره نگاهي به عکس بهراد کردم... چشمامو روي هم گذاشتم... هرچي داشتم از بهراد

داشتم... هرچند که اونم توقعاتي داشت... بي خودي قضيه ي زندگي اروپايي رو پيش نکشيده

بود...

و بعد پيشنهادش توي ذهنم اومد... زندگي اروپايي... دوستي با مزايا... شايد بايد بهش فکر مي

کردم... يعني تازه اون شب به اين نتيجه رسيدم که بايد بهش فکر کنم... وسوسه شده بودم يه

بار همچين زندگي رو تجربه کنم... جالب و هيجان انگيز به نظر مي رسيد...

نگاهي به ساعت کردم... سه و نيم شده بود... بهراد نمي اومد... مي دونستم... مي خواست شب

رو با يکي از اون دخترها باشه... درست به همون اندازه که دست و دل باز و مهربون بود و

حمايت مي کردم ، اسير هوي و هوسش بود... و من احمق براي چند ثانيه به با اون بودن فکر

کرده بودم...

 )فصل هفتم( 

سرمو که بلند کردم حس کردم گوشام داره سوت ميکشه ...

با ديدن لباس هام و تخت خواب چشمهامو بيشتر باز کردم سردرد مستي از هر ميگرن و کوفت

و زهرماري بدتر بود. به سختي سرجام نيم خيز شدم، حس کردم سرم داره ميترکه و النه که

مغزم از گوشام بيرون بزنه...

اصل يادم نبود که کي برگشتيم خونه!

يه لحظه به خودم و سردردم فرصت دادم و کمي سرجام موندم.

تو اتاقم تو خونه ي بهراد بودم!

اتاقم... چه سريع مالک شده بودم. پوفي کردم و به کمک ديوار روي پاهام ايستادم . از شدت

درد انگشتام زانوم هم ذوق ذوق ميکرد . از اتاق بيرون رفتم .معده ام ميسوخت وحلقم بد طعم

بود.

در و باز کردم وارد هال شدم.
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يه لحظه ماتم برد... بهراد رو کاناپه خوابش برده بود و يه دختر هم سرشو رو سينه ي برهنه

اش گذاشته بود و اونم خواب بود.

جفتشونم برهنه بودن ... هرچند رو مبلي تا حدي روشونو گرفته بود.

از اين صحنه عقم گرفت و به اتاق برگشتم ... پشت در نشستم و سرمو گرفتم تو دستهام.

کمي شقيقه هام و فشار دادم و سعي ميکردم اب دهنمو جمع کنم تا حلق سوزناکمو التيام

ببخشه...

از سرويس بهداشتي تو اتاق استفاده کردم... يه دوش سرسري گرفتم و خيس خيس تي شرت

استين کوتاه و جيني تنم کردم.مانتو وشالمو برداشتم ... تو کيفمو نگاه کردم،ميخواستم ببينم

چقدر پول همرامه ... بهراد بهم پول ميداد يعني ميگفت:پيشت باشه . يا يه همچين چيزي...

فقط ميدونم ده هزار تومن داشتم که از سرمم زياد بود. از اتاق بيرون زدم، از تو اشپزخونه يه

کارد ميوه خوري برداشتم.

بي توجه به اون دوتا از خونه خارج شد.

هواي بيرون باعث شد چند تا نفس عميق جون دار بکشم و مسيري و بي هدف پيش بگيرم.

تازه ساعت ده صبح بود... نه خلوت نه شلوغ ... وارد خيابون اصلي شدم.

پاهام هنوز درد ميکرد، نميخواستم تو خونه باشم و صبحونه ي دو نفره ي اونا رو خراب

کنم .يه چيزي ته دلم بهم ميگفت :ديگه بايد از بهراد و خونه اش دل بکنم ...

يه چيزي... يه حسي... يه ندايي... يه الهامي.. بهم ميگفت که بهراد کامي نيست...!

کامي از يه لحاظ فرشته بود اونم اين بود که حسش به من يه جور صداقت و پاکي داشت . ولي

بهراد ... يه جور هيزي و پستي تو ته چهره و چشماش بود... يه جوربي صفتي... يه جور

هرزگي... يه جور خرابي...

نميتونست با من باشه با يکي ديگه بود ...

نفسمو فوت کردم دروغ چرا... دلم درد اومده بود ... نه که حسوديم بشه... نه... مال اين حرفها

نبودم که به مرد جماعت حسودي کنم! دردم واسه هم جنس خودم بود.

دردم از بي حرمتي بود ... از کثافتي... از رذلي ... حيوون صفتي!

هرچند بهراد واسه من حيوون بازي شو کنار گذاشته بود... ولي هنوزم حيوون بود.هرچقدرم

منکر حيوون بودنش بود ، بازم حيوون بود.

سرم داشت ميترکيد...
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تو ايستگاه اتوبوس روي صندلي نشتم... صندلي که نه... يه فلز سرد که روش با ماژيک سياه

نوشته بود: فرزاد و ارش... يادگاري...!!!

درست روي فرزاد و ارش نشستم!

هنوز هيچي نشده يه پژو برام بوق زدم.

به سحر خيزيش خنديدم و بعد پنج دقيقه رفت.

دلم سوخت واسه اش... بدبخت چي ميکشه... بيچاره منو از کجا ميشناسي!!! شايد مريض

باشم... شايدم تو مريضي... هرچند هستي!

ياد بهراد افتادم که الن تو خونه است...

اونم مريضه...

يه سانتافه سياه برام بوق زد.

خوش تيپ بود.

از تو افتاب نشستن خسته شده بودم. بي هوا از جا بلند شدم.

گفت:درخدمت باشيم...

پوزخندي زدم ، جلو رفتم وسوار شدم.

لبخندکجي زد و گفتم:سحرخيزي؟

عينکشو از رو چشماش برداشت وگفت: نه از ديشب بيدارم ...

_پس الن اضافه کاري وايستادي؟

نيشخندي زد وگفت:کمربندتو ببند....

بستم و گفتم: کجا ميريم؟

_هرجا تو بخواي...

_من صبحونه نخوردم....

خنديد وگفت: خوبه ... بريم خونه ي من؟

خنديدم و دست تو کيفم کردم . چاقوم سرجاش بود.

لبخند کجي زدم وگفتم:ساعت تازه يازده است...

_پس چيکار کنيم؟

_بريم صبحونه بخوريم... اگرم نه پيادم کن تو مشتري نيستي!

خنديد وگفت: باشه بابا ... چرا ناز ميکني...
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به نيم رخ استخونيش نگاه کردم وگفتم:نه که تو خريدار نيستي؟

دستمو گرفت وگفت:اسمم پدرامه... تو؟

دستمو از زير دستش دراوردم وگفتم:بهم بگو شفتالو...

پقي زد زير خنده ... حس ميکردم کمي مسته ... منم هنوز مستي ديشب از سرم نپريده بود!

بي حرف رانندگي ميکرد و سعي ميکردم به هرنحوي دستمو بگيره ونوازش کنه ...

اخر سررضايت دادم و دستمو روي زانوش گذاشتم. يه دسته پول وتو جيبش حس ميکردم.

لبخندي زد و منم سعي ميکردم کم کم دستمو بفرستم تو جيبش.. هرچند موقعيتش پيش نيومد

ولي وقتي جلوي يه رستوران سنتي نگه داشت،يه لحظه کار و تموم کردم.

اونقدر بوق بود که نفهميد.

مشخص بود تازه کاره... از قيافه اش... اداهاش... شايد بيست ويکم به زور داشت.

دستشو دور بازوم انداخت و باهم وارد شديم.

يه کيف چرم هم تو جيب جينش خود نمايي ميکرد .لبخندي زدم و اونم برداشتم.

روي يه تخت نشستيم. سفارش املت داد ...

خيلي دوست داشت مدام ناز ونوازشم کنه ... خيلي دوست داشت مدام باهام لس بزنه ... براي

برداشتن گوشيش که کنارش بودم ناچاري تصميم گرفتم يخرده کوتاه بيام... بهش نزديک شدم

وپيشونيشو به پيشونيم چسبوند.

لبخندي زد وگفت:خيلي جذابي... نفس بو دارش خورد تو صورتم. حالم ديگه داشت بهم

ميخورد ولي اون تو فضاي خودش بود.

سري تکون دادم وگوشيشو به سمت خودم هل دادم.

با صداي پيش خدمت تند از هم فاصله گرفتيم ...

لقمه ي اخر املت و خوردم و اونم با خنده گفت:شيکمت سير شد؟

خنديدم وبراش يدونه از اون عشوه هاي نفس گير اومدم... چشماش خمار شد وگفتم:اره عزيزم

عالي بود.

لبخندي زد و دستمو گرفت وگفت:بريم؟

دستمو از دستش با مليمت بيرون کشيدم وگفتم: برم يه دستشويي...

_از اينجا تا خونه ام راهي نيست.

دستمو به صورتش کشيدم وگفتم:عشقم نميتونم صبر کنم ... بعدشم نميخوام تو معطل بشي!
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ابروهاشو بالداد... و گفت: اکي برو عزيزم.

رفتم به سمت دستشويي... يه بار ديگه نگاهش کردم حواسش نبود... راه بيرون و پيش

گرفتم ... به اولين تاکسي سر راهم دست تکون دادم وگفتم:دربست!

سوار شدم .

راننده:کجابرم خانم؟

_تره بار...

راننده سري تکون داد و منم داشتم حساب کتاب ميکردم.

تو کيف پولش دو تا عابر داشت و حدود چهارصد تومن نقد. .. از تو جيبشم يه فندک کش رفته

بودم و حدود دويست تومن پنج هزاري و ده هزاري... خوب لختش کرده بودم.

گوشي و از توکيفم دراوردم. اچ تي سي بود. اوه تو گوشيش هم که هزارتا عکس وفيلم

داشت ... بدبخت!!! همينو داشتم که بهش بگم. لبخند رضايت مندي زدم ...

سيم کارتشو از توش دراوردم واز پنجره پرت کردم بيرون.

بايد سرراه يه سيم ميخريدم.

هميشه همينن... فقط حريصن .همين حريصي جونشونو ميگيره!

تازه پشت اين ميرن قايم ميشن که فلني خودش خواست ... فلني نخواست!!!

اخه يکي نيست بهشون بگه:نا حسابي.... اون بخواد ... تو هم بايد بخواي؟؟؟

تازه پشت اين ميرن قايم ميشن که فلني خودش خواست ... فلني نخواست!!!

اخه يکي نيست بهشون بگه:نا حسابي.... اون بخواد ... تو هم بايد بخواي؟؟؟

يکي نيست بگه بابا دختره واسه يه حموم راضيه... تو چرا راضي ميشه؟؟؟

دوبارديگه لخت بشه . . . اين کارشو ميذاره کنار!

تره بار پياده شدم ... دلم ميخواست خريد کنم، حوصله نداشتم مدام زير بار منت بهراد باشم. با

کلفگي خاصي هرچي گيرم ميومد و نميومد ميخريدم. بعدش هم به سمت شهروند رفتم .دستهام

درد گرفته بود همه رو تو يه چرخ گذاشتم و درحالي که تو قسمت اغذيه هرچي که جعبه ي

خوشگل تري داشت وبرميداشتم فکر کردم براي چي دارم چنين کاري و در حق بهراد

ميکنم؟؟؟

اهي کشيدم و خرت و پرتهامو به سمت صندوق بردم.
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دختر خميازه اي کشيد و حساب کرد. يه جوري هم چپ چپ نگام ميکردکه حس ميکردم مگه

چيکار کردم؟!

سبد و تا سمت نگهباني بردم و از اونجا خواهش کردم برام زنگ بزنن اژانس... مرد با لبخند

قبول کرد. شايد بخاطر خريد هام .شايد بخاطر لباس هام يا بخاطر جايي که ازش خريد

ميکردم؟!!!

همين دزدي خدا وکيلي خيلي پول درار بود برام... يعني تا وقتي ادم احمق تو اين دنيا بود واسه

منم نون داشت...

هرچند يه نون دراري استرسي بود ... ولي به هرحال.

من که ديگه خدايي روم نميشد از بهراد پول بخوام ...

هرچند تا به حالم ازش پول نخواسته بودم.

به هرحال بايد يه بار ديگه جان فشاني کنم تا جبران تمام محبت هاش بشه...

خدايي اگر بتونم اينطوري اضافه کاري وايسم و چهار تا احمق به پستم بخورن... سر ماه پول

پيش يه سوئيت پايين شهر جور ميشه...

هرچند خونه ي بهراد و...

سرمو تکون دادم.

به استرسش مي ارزيد خونه بهراد وول کنم؟؟؟

حال که فعل جام خوب بود... ولي واقعا عجيبه که چرا دزدي جز کاراي استرس زا حساب

نميشد!

در و نگهباني برام باز کرد. مونده بودم حال که کليد خونه رو ندارم چيکار کنم!

پوفي کشيدم وزنگ و فشار دادم.

بهراد سريع در وباز کرد و با پوف کلفه اي گفت:هيچ معلومه کجايي؟

يه جين سورمه اي تنش بود و نيم تنه ي برهنه ي عضلنيشو به رخ من ميکشيد. تو خونه يه

نيمچه چشمي چرخوندم تا از حضور و وجود شايديه شخص ثالث مطمئن بشم. ولي انگاري

رفته بود.

بهراد تو اشپزخونه دنبالم اومد وگفت:اين همه خريد کردي؟

و با تعجب گفت:پولشو از کجا دراوردي؟
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محلش نذاشتم و داشتم بسته هاي ماکاراني وتو کابينت ميذاشتم که بهراد مچ دستمو گرفت ومنو

به سمت خودش چرخوند و گفت:از کيفم پول برداشتي؟

يخرده تو چشمهاي سرخش از بي خوابي ومستي خيره شدم و پوف کردم تو صورتش.

بهراد نفس نفس ميزد سينه اش عقب و جلو ميرفت.

يخرده حرصي نگاش کردم و دستمو از دستش کشيدم بيرون.

نفسشو با حرص بيرون داد وگفت:چقدر از کيفم برداشتي؟

يه نگاهي بهش از سرشونه کردم و گفتم: من احتياجي به پول تو ندارم . . .

بهراد چشمهاشو باريک کرد و منم با حرص گفتم:کلفت اوردي تو خونه... اصل خودت

جمعشون کن... اه...

و با حرص به سمت اتاق داشتم ميرفتم که دنبالم اومد و عاجزانه گفت:کتي... از کجا اوردي؟

_دزدي کردم...

بهراد ميخ شد به من...

خنده ام گرفت... لبخند کجي بهش زدم وگفتم:اينطوري جلوي من جولون ميدي هيچ حس

خاصي بهم دست نميده ... درضمن به خودتم يه استراحتي بده! مريض ميشي ها...

نيشخندي زدم و داشتم تو اتاقم ميرفتم که بهراد گفت:کتي تو چه جور موجودي هستي!

پوزخندي به فکرش زدم وگفتم: فکر ميکني کار قبليم چي بوده؟؟؟ و پول خريدها رو گذاشتم

رو ميز و گفتم:اينم واسه اون لباسايي که خريدي... کافيه يا ...

مات من شد و گفت: تا وقتي تو اين خونه اي ... حق نداري دست به اين کارا بزني...

_چرا؟؟؟ ميترسي پول حروم بياد سر سفره ات...

مسخره خنديد وگفت: کتي گير ميفتي ميشي درد سر واسه من...

_واسه من راه ديگه اي هست؟ با يه ديپلم توقع داري کار پشت ميزي بهم بدن؟ يا برم کهنه

شويي کنم يا جارو پارو کنم؟ هان؟

بهراد زير لب زمزمه کرد:شرف داره به دزدي...

بلند و هيستريک زدم زير خنده وگفتم: تو يکي از شرف واسه من سخنراني نکن... و يه قدم به

سمتش پيش رفتم وگفتم:مثل اينکه يادت رفته کي بودي ؟؟؟ مثل اينکه يادت رفته واسه من قيمت

گذاشته بودن و ميخواستي بخريم.... قسطي!!! يادته؟؟؟ حال تو شرف داري؟ من عند بي شرفي

ام؟؟؟ تويي که هنوز بوي گند عرق اون دختره رو تنته از شرف حرف ميزني؟
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با حرص به سمتم حمله کرد و بازوهامو گرفت و کمرمو به ديوار کوبيد.

يه لحظه نفسم گرفت... اونقدر حرکتش تند و غير قابل پيش بيني بود که حتي يک لحظه نفسم

بند اومد.

مات تو چشمهاي پر حرص وعصبانيت وغيظ وخشمش نگاه کردم و با صداي دو رگه اي ،

درحالي که تند تند نفس ميکشيد و يه قطره عرق از روي گردنش ، روي سينه اش سر خورد

گفت: شرف يعني تا وقتي يه دختر نخواد نزديکش نشم... شرف يعني پا بذارم رو هرچي

غريزه و باهات عين حيوون رفتار نکنم.. .شرف يعني راهت بدم تو خونه ام و منت سرت

نذارم... شرف يعني يه جو ارزش دونستن ... يه جو احترام... شرف يعني اين... يعني هميني

که الن جلوت وايستاده... هميني که تو صدم ثانيه ميتونه تو رو صاحب بشه...

اما ولت ميکنه...

و بازوهامو رها کرد و گفت: ميکشه عقب...

وچند قدم عقب رفت.

دستهاشو تو جيب جينش کرد و گفت: تا بهت تمام اين روزا ثابت کنه حيوون نيست!!! ادمه...

ميفهمه... شرف يعني اين کتي... !توقع تشکر و قدرداني ندارم... ولي توقع ندارم اينقدر پست

باشي که هربار خواسته و ناخواسته هرچي از دهنت دربياد بهم بگي...!

ته نگاهش يه جور بدي ناراحتي بود. توقع نداشت اينطوري و اينقدر واضح به روش بيارم و

توقع نداشتم اينقدر ساده عقب بکشه... هرچند لبد ديگه نياز نداشت!!!

هنوز با ماتي بهم نگاه ميکرد. دست به کمر ايستاده بود...

پوزخندي به بهتش زدم و گفتم:درس اخلقت تموم شد؟

اهسته گفت:کتي...

بي توجه به صدا ولحنش گفتم: من دير يا زود ميرم گورمو گم ميکنم... لزم به درسهاي اخلق

تو هم ندارم!

و به اتاق رفتم و در و کوبيدم.

يه چيزي ته دلم گفت:لعنتي... مگه ارث باباتو خورده... !

روي تخت نشستم که تقه اي به در زد ... در وباز کرد وگفت:يعني دو دقيقه هم نميتونيم با هم

حرف بزنيم؟

يخرده نگام کرد وگفت:اگر برات يه کار خوب جور کنم ميري؟
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نگامو ازش گرفتم و گفتم:برم پادويي کنم؟ يا ابدارچي بشم؟؟؟

نفسشو يه لحظه نگه داشت و بعد مثل فوت ، از دهنش خارج کرد... حتي شنيدم ناله کرد: اي

خدا...

ادامه اش و از ذهن خودم ، تو دل خودم گفتم: اي خدا اين دختره ديوانه است!

جوابشو ندادم وگفت:هوي... کري؟

يخرده تو چشماش خيره شدم ... بره خدا رو شکر کنه که يه کوچولو ته نگاهش شيطنت داشت

وگرنه چنان جوابشو ميدادم که ...

نفس خسته اي کشيدم وگفتم: فعل حوصله ندارم... هروقت کار پيدا کردي بعدا ...

روي تخت ولو شدم بهراد نگاهي بهم کرد و گفت: حال چقدر کاسب شدي...

پوزخندي رو لبم نشست... پوفي کرد و سري از روي تاسف تکون داد و از اتاق خارج شد.

سعي کردم براي چند لحظه چشمامو رو هم بذارم ... سعي کردم براي چند دقيقه هم که شده

ذهنمو از هرچيزي که بود و نبود خالي کنم.

ولي نميشد... مدام تمام اتفاقات اين چند سال جلوي چشمم رژه ميرفت. از قيافه ي کامي

گرفته ... تا هاتف و شيخ و رحمان و پوپک و ستاره و...

چشمامو بستم... جنازه ي تو اتيش پروانه ...حتي بوي تن سوخته و جزغاله اش هم تو مشامم

پيچيد... حس کردم دل و رودم داره بهم ميپيچه ...

تصوير مهموني اي که با بهراد رفتم ... قيافه ي سحر... نگاه هاش... بيتا ... حرفهاش... عين

پتک بود... معدم داشت ميسوخت.

دستمو روش فشار دادم... تن برهنه ي بهراد و التماس وزمزمه ي من براي رهايي...

حس کردم چيزي راه نفسمو گرفته ... حس کردم دارم ميبينم اما چشمام کامل بسته بود ...

داشتم با چشم بسته کل زندگيمو ميديدم... تصوير خونوادم... داداشم علي... مامانم ... بابام...

همشون چقدر محو بودن ... چرا بابام يادم نميومد ... چرا قيافش تو ذهنم نبود...کجاي ذهنم

چهره ي بابامو دفن کرده بودم؟ محبت هاي کامي رو ... صداي علي و ... عشق مامان و ...

اينا رو کدوم گوري انداخته بودم ...

انگار وسط يه سياهي بودم ... يه انبار تماما سياه ... داشتم دنبال خاطراتم ميگشتم ... دنبال

عشق هاي قديمم ... دنبال لحظه هاي سر خوش قديم... که به خاطر يه لک تو زمان عادت
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تنبيه ميشدم ... بابام بهم تشر ميزد که نماز تو بخون و بايد به مامان ميگفتم که به بابا بگه بذاره

به اندازه ي هفت روز ناخن هام لک داشته باشه...

حال حتي يادم نبود چطوري نماز ميخوندن... اولش ... اولش قامت ميگرفتن؟قنوت بعد از تشهد

بود ... بعد از سلم... قبله اصل کدوم ور بود ... قبله ي خونه ي بهراد ... اصل بهراد خدا رو

قبول داشت؟ شيخ چي؟؟؟ بهراد قبول داشت وقتي صدا زدم خدا بهراد عجزمو شنيد انگار...

شايد ... لبد خدا به دل بهراد انداخت که دست از سر من برداره ...

نفس خسته اي کشيدم ... حس ميکردم دارم ميدوم ... و تمام خاطراتم دنبالم ميکنن ... هنوز تو

اون انبار سياه بودم... به هرسمتيش ميرفتم سياهي بود ... خاطره ها دورم کرده بودن....

تلخي ها و ناکامي ها وفراز و فرود هاي زندگيم احاطم کرده بودن ...

تصوير نگاه هيز و برنده ي شيخ عصبيم ميکرد ...

سعي کردم از زير سنگيني اون نگاه خودمو بيرون بکشم... اما خوردم به يه چيزي... به عقبم

نگاه کردم... با ديدن چهره ي تمام سوخته ي پروانه ...

جيغي کشيدم و از خواب پريدم .رو تخت نيم خيز شدم و ملفه رو به چنگ گرفتم تا بفهمم کجام

و چه خبره ... با رخوت دوباره خودمو پرت کردم روي خوشخواب و سرمو تو بالش فرو

کردم.

اين جاي گرم و نرم ... اين اتاق... اين هواي گند و الوده ي تهران ... شهر خودم... نه غربت و

غريبي... اينجا بودنم و مديون بهراد بودم! از طرز حرف زدنم باهاش از خودم لجم گرفت.

شايد حق داشتم...

شايد نداشتم...

بهراد به من رحم کرده بود.

بهراد به من کمک کرده بود ...

بهرادي که من بهش ميگفتم هيز و خراب و بي صفت ... حتي دست هم به من نزده بود ...

جلوي خودشو ميگرفت... بهرادي که بهش تشر ميزدم از شرافت حرف نزن ... اونقدر شريف

بود که با کسي که خودش نميخواد نباشه ...

بهراد ...

بهراد خيلي کمکم کرده بود ... عين کامي...
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بهراد شايد عين کامي فرشته نبود اما عين هاتف هم يه لجن نبود ... منو ننداخته بود تو چاه ...

منو تو گود ننداخته بود و رهام نکرده بود.

بهراد پاي من وايستاد منو قاچاقي از مرز رد کرد و پاي همه چي وايستاد ...!

بهراد عين کامي نبود . ولي خيلي با وجود بود!

پوفي کشيدم ... تنم به شدت کرخت و کوفته بود.

 عصر بود .5- 4به ساعت نگاه کردم دم دماي 

کف پاهامو رو موکت گذاشتم ... نگام افتاد به جين کوتاهي که تنم بود ... تاپم لوله شده بود و

شکمم بيرون افتاده بود.

تاپمو درست کردم ... به سختي رو پاهام سوار شدم . خواستم از اتاق خارج بشم... اما اين لباسا

... ! جلوي در اتاق ايستادم...

نيشخندي زدم بهراد گناه داشت امروز خيلي انرزيش تحليل رفته بود ...

بهتر بود کمي مراعاتشو ميکردم . من که قرار نبود تا اخر عمر اينجا باشم... اصل بقيه ي

عمرمو چي کار کنم؟؟؟

احساس سرما کردم. ملفه رو دور خودم پيچيدم ... تو کمد فرو رفتم و يکي از شلوار گرم کن

هاي بهراد و برداشتم. مطمئن بودم به تنم زار ميزنه جلوي پاهام گرفتمش... قدش زياد بلند نبود

... رو شلوارکم پوشيدم و کش کمرشو محکم کردم تا نيفته ... لباس تو خونه ي درست و

حسابي نداشتم همين چند تا تاپ و شلوارک بود که هي ميشستم و ميپوشيدم!

نصف همين تاپ ها هم از صدقه سري دوست دخترهاي بهراد بود که اينجا جا ميذاشتن! اهي

کشيدم . دست و دلم نميرفت تا دستگيره رو پايين بکشم و از اتاق بزنم بيرون .

ميرفتم پيشش چيکار ميکردم؟ کل کل ميکردم؟؟؟

نفسمو سنگين بيرون دادم... پشت در نشستم ... ملفه هنوز رو شونه هام بود . زانوهامو کشيدم

تو بغلم ...

بالخره که چي...!

بالخره که بايد گورمو از اينجا گم ميکردم ... بايد يه پولي جور ميکردم تا يه خونه اي دست و

پا کنم ... يا چه ميدونم يه کاري... اين همه ول معطلي و بل تکليفي از من يه مرده ميساخت!
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من از اين همه سکون و ساکن بودن بيزار بودم . مني که هميشه دنبال هيجان بودم و دلم

ميخواست زندگيم بال پايين داشته باشه ... حال بيشتر شبيه يه خونه نشين ترسو شده بودم

تا ...!!!

دستي به پيشونيم کشيدم ... خدايا من چيکار ميکردم؟ زنا و دختراي تنها چيکار ميکنن؟؟؟

اگر با کامي مونده بودم اگر عقدم کرده بود ... الن لبد بچه هم داشتم!!!

اون وقت اين ميشد زندگي؟؟؟ يعني زندگي بايد حتما اينطوري ادامه پيدا ميکرد؟؟؟ مني که سر

از ناکجاها دراوردم ... حال که خدا يه شانس دوباره بهم داده بود ...

من چطوري از اين شانس استفاده ميکردم؟ چيکار ميکردم؟ کجا ميرفتم؟؟؟ بايد ازدواج

ميکردم؟ با کي؟؟؟ با چه جور ادمي؟ من از مردها بدم ميومد ... مردهاي هوس ران و پست

فطرت که فقط به فکر غريزه اشون بودن.

حتي بهراد ...

حتي کامي...

حتي پدرم ...

حتي علي!!!

حتي اون خواستگار پير که اگر اون پاش به زندگي و خانواده ي ما وا نميشد من الن تو کانون

گرم خانواده بودم. نه پشت در اتاق خونه ي بهراد ... درحالي که گرم کن اونو پوشيده باشم!

گرم کن کسي که قرار بود بهم تو يه کشور غريب تجاوز کنه و روحمو فتح کنه بدون اينکه

خودم راضي باشم!!!

با ضربه اي که به کمر وپس کله ام خورد ناله ي خفيفي کردم و رو زمين خزيدم.

بهراد با غرغر گفت: چي پشت در گذاشتي؟؟؟

درحالي که پس کلمو ميماليدم... بهراد با هول گفت:هي کتي چته؟

و رو به روم نشست.

خفه گفتم: مرتيکه مگه طويله است؟ در نميتوني بزني؟

بهراد با تعجب گفت: پشت در بودي؟؟؟ ببينم سرتو؟؟؟ صد دفعه صدات کردم ...

و درحالي که پشتم قرار گرفت و موهامو با حالت ناز و نوازش کنار ميزد گفت: چيزيت

نشده ...

با دست به سينه اش زدم و گفتم: بکش کنار... گاوم يه ما ميکنه بعد مياد تو...
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بهراد خنديد و گفت: خواب بودي؟

جوابشو ندادم از جام بلند شدم که بهراد پقي زد زير خنده .

با حرص بهش نگاه کردم ... رو زمين ولو شده بود و داشت هندل ميزد از خنده!

با کلفگي گفتم : زهرمار... چته؟

بهراد با خنده گفت:اين چيه پوشيدي؟؟؟

نگاهي به ريخت مسخرم کردم ... خندم گرفته بود اما کوتاه نيومدمو گفتم:سردم بود ...

بهراد لبخندي زد وگفت: تو که پول داشتي دو تا رخت و لباس ميخريدي جاي اون همه ميوه ...

بهش چشم غره اي رفتم و بهراد بدون اينکه تو صورتش هيچ واکنشي باشه خيره شد به من.

جلوي اينه ايستادم و مشغول شونه کردن موهام شدم .

بهراد هم رو زمين نشسته بود وداشت نگام ميکرد.

از نگاه خيره و ماتم زدش خسته شدم و بالخره گفتم: چته؟؟؟

بهراد شونه اي بال انداخت وگفت:هيچي...

-پس چته؟

بهراد سري تکون داد و دوباره گفتم:نگاهت عين ادميزاد نيست اخه ...

ته خندي صورتشو پوشوند ... اما چال گونه اش رو نشد .

نگام کرد وگفت: داشتم فکر ميکردم اگر از اينجا بري کجا ميري.. چي به سرت مياد ... چي

ميشي... چيکار ميکني؟؟؟

بهش نگاه کردم .

انگار منتظر جواب بود که زبون به دهن گرفت و سکوت کرد.

پشت در هم نشسته بودم داشتم به همين ها فکر ميکردم . خوشم نميومد جلوي بهراد کم بيار

م... يا بفهمه که من از خيلي چيزا ميترسم و امکان داره کم بيارم!!!

براي اينکه دست از اين زل زدن هاي گاه و بي گاهش برداره يه پرتي پروندم و گفتم: خب اول

بايد يه پولي دست و پا کنم يه خونه کرايه کنم ... يه ارايشگاهي چيزي هم شايد دست و پا

کردم... ولي خب بايد قبلش يه مدرک جور کنم ... بالخره ميگذره .

بهراد اخمي کرد اينکار و ميکرد بيشتر براي تمرکز .

باهمون خيرگي گفت: مگه ارايشگري بلدي؟

-يه چيزايي بارم هست ... ولي ميگم بايد مدرک جور کنم.
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بهراد سري تکون داد کمي رو زمين خودشو کشيد و کف دستهاشو لبه ي تخت گذاشت و

خودشو کشوند بال و گفت:خيلي خوبه ... من ميفرستمت کلس ارايشگري... سه سوته هم

مدرکشو ميگيري . خوبه؟

بهش نگاه کردم.

به اندازه ي کافي زير دينش بودم.

لبخندي زدم وگفتم: نميخواد منظورم از مدرک جور کردن کلس رفتن نبود ... مگه به همين

اسوني هاست... بتونم حسين خطي و پيدا کنم کارم راه ميفته.

با تعجب بهم نگاه کرد و منم تو اينه فرو رفتم .. .زير ابروم دراومده بود.

زير نگاه سنگين بهراد يه دونه از موهاي ابرومو که رو پلکم دراومده بود و کندم وآخي گفتم .

بهراد نچي کرد و گفت:جواب منو بده.

حين کارم گفتم: چيزي نپرسيدي؟

بهراد:حسين خطي کيه؟

-حسين خطي... يکي از اشناهاست ... تو کار جعل سند و چک پول و ويزا بود ... البته توبه

کرد و يه پيکان خريد وشد مسافر کش خط ونک و تجريش!

بهراد:خب؟ حال تو با اون چيکار داري؟

-اگر گيرش بيارم ... ميتونه برام يه مدرک ارايشگري جور ... آيي مامان ...

بهراد با حرص بلند شد وگفت: مرض داري هي ميکني؟

خنديدم و گفتم: ميخواي براي تو هم بردارم؟

و با موچين به سمتش حمله کردم که کف دستشو رو جفت ابروهاش گذاشت و گفت: برو اون

ور کتي... ابروهاي من خودش فرم داره نيازي به تميز کردن نيست.

غش غش زدم زيرخنده و بهراد رو تختم ولو شد و گفت: ولي اگر گير بيفتي چي؟

حين ماليدن کرم مرطوب کننده گفتم: نه کارش درسته ...

بهراد:من پيشنهاد بهتري برات دارم ...

-چي؟؟؟

بهراد: تو که خواب بودي با يکي از دوستام صحبت ميکردم ...

-خب؟

بهراد:منشيش حامله است...
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-از خودش؟

بهراد با تعجب گفت:از کي؟

-ميگم از رفيقت حامله است؟

بهراد تند گفت:نه بابا ... منشيش بارداره ميخواد بره مرخصي وضع حمل...

-اهان!

بهراد: من داشتم صحبت ميکردم گفت يه ادم امين ميخواد که گاو صندوق و اينا رو بهش

بسپاره ... پول خوبي هم انصافا ميده ... ولي ساعت کارش از هشت صبحه تا هشت شب...

منهاي جمعه بايه روز تعطيلي ... تو هر روزي که بخواي... من بهش نگفتم تو رو ميشناسم ...

يعني گفتم اول به خودت بگم ببينم موافقي يانه...

دست از کارم کشيدم و گفتم: يعني من امينم؟ من گاوصندوق ببينم راست کارم باشه تحريک

ميشم!

بهراد با خنده گفت: احمق دارم باهات جدي حرف ميزنم.

لبخندي زدم و گفتم: يعني برم منشي گري؟

بهراد:اره ... کارشم زياد سخت نيست... تلفن جواب دادن و تايپه ...يه سري کاراي کامپيوتري

هم هست که خودم ميتونم بهت ياد بدم... تا وقتي هم که بتوني پس انداز کني اينجا ميموني يعني

حرف رفتن و نزن ... براي ارايشگاه هم نميخواد دنبال حسن خطي بود کي بود باشي....

ميفرستمت اين دوره هاي يه ماهه است چيه ... خودت بگرد تو اين بورشورهاي تبليغاتي ببين

ميتوني اين اکادمي ها رو پيدا کني يا نه ... هرجا شد ميفرستمت ...

مات به بهراد نگاه کردم...

بهراد هم از جاش بلند شد وگفت: تو گشنه ات نيست؟ نهارم که نخوردي... امروز همش

خوابيدي ... نکنه مريضه ... تو اين گرما چطوري تو سردته؟

بهت زده به بهراد خيره شده بودم.

بهراد جلو اومد و دستشو گذاشت رو پيشونيم و گفت: تب ولرز که نداري داري؟

اروم گفتم: در ازاش تو از من چي ميخواي؟

بهراد نيش خندي زد و گفت: چي ميتونم بخوام؟ و با شيطنتي که خاص خودش بود گفت:

چيزايي که من ميخوام و که تو بهم نميدي...

تو چشماش خيره شد.
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بهراد عميق خنديد ... چال گونه اش معلوم شد.

با سر انگشت زير ابرومو نوازش کرد... يعني فکر کنم چند تا تار مويي که تميز کرده بودم

وبرداشت.

با حفظ لبخندش گفت: رو من به عنوان يه دوست حساب کن... تا وقتي هم که اينجا هستي ...

اشپزي کن و اينا، کلفتي نه هرچي براي خودت پختي منم ميخورم خب؟ دستپختت خوبه ...

همين کافيه ... منم با کمک يکي از دوستام ... دارم سعي ميکنم اين غيبت ناگهاني تو دبي ام و

درست ميکنم. چون منم قاچاق برگشتم . به هر حال... اين درست بشه ... منم ديگه ايران

مشغول ميشم ... نگران نباش تا وقتي جا ومکان و کارت معلوم بشه ... از پس خرجت

برميام .نشد هم ميريم با هم دزدي...

و از خنده قهقهه زد.

بي هوا خودمو پرت کردم سمتش و دستهام رفت دور کمرشو سرم فرو رفت تو سينه اش... يه

نفس عميق کشيدم .بوي تنش تا مغز استخونم فرو رفت.

بهراد خنده اش قطع شده بود. هيچ تلشي براي به اغوش کشيدن من نکرد.

خفه تو سينه اش .... تو تپش هايي که هر لحظه شدت ميگرفت گفتم: مرسي بهراد ... مرسي ...

بخاطر همه چيز ازت ممنونم!

 )فصل هشتم( 

بهراد پيگير کارم بود...

منم مثل يه زن اهل ، اشپزي ميکردم خريد ميکردم... شبا با بهراد سريال ميديدم ... گاهي هم

تو پارک سرخيابون باهاش قدم ميزدم از گذشتم ميگفتم ... و هيچي از بهراد هنوز نميدونستم!

پوفي کردم ...

دوستش رفته بود سفر و فعل دستم تو حنا بود. اما از اين همه درگيريش بخاطر من لذت

ميبردم.
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با اين حال من   بي حوصله و بداخلق هم فقط منتظر فرصت بودم تا کاسه کوزه ي اين دوران

سخت رو سرش خراب کنم... سر ناجي ايرانيم... ولي متاسفانه يا خوشبختانه بهراد باهوش تر

از اين بود که بهونه دستم بده !

مانتوم رو پوشيدم. شالمو سر کردم. بهراد داشت تلفني با همون دوستش حرف مي زد...

صداش رو پايين اورده بود تا من چيزي نشنوم.... براي همين مطمئن شدم که داره در مورد

من حرف مي زنه... .

يه لحظه سرجام وايستادم... با ترديد به پسري نگاه کردم که داشت با پشتکار برام دنبال کار

مي گشت.... که چي بشه؟.. که حوصله م سر نره؟ که سربارش نباشم؟.... که زودتر از شرم

خلص بشه؟

آره... دوست داشت خونه ش خالي باشه تا هر وقت عشقش کشيد دست يه دختر هرزه تر از

خودش رو بگيره، بياردش خونه و ... آه لعنتي ... باز نمک نشناسيم عود کرده بود!

ولي با اين فکر که بهراد مي خواد منو از سر خودش باز کنه از خونه بيرون زدم. دستامو توي

جيبم کردم و منتظر شدم تا آسانسور بال بياد. يه لحظه يه چيزي به ذهنم رسيد... اگه بهراد مي

خواست از شر من خلص شه قبل از ماجراي بيرون رفتن و خيابون گرديم اين کارو مي کرد

ولي... درست بعد از اين قضيه دست به کار شده بود و کار پيدا کردن براي من رو جدي

گرفته بود... اگه بهراد رو نمي شناختم اسم اين تلفن هاي طولني و مکالمه هاي آهسته رو

تلش هاي کور يه پسر براي دور نگه داشتن دختر مورد علقه ش از دله دزدي هاي خيابوني

مي ذاشتم... پوزخندي زدم... پسرهايي مثل بهراد که دور و برشون پر از دختره دلشون سخت

مي شه... به کسي دل نمي بندن... خوب مي شناختمشون... هرچي باشه خودم وريژن دخترونه

ي همين تيپ پسرها بودم... .

 متوقف شده بود... پوفي کردم. با اخم و تخم به8چرا آسانسور بال نمي اومد؟ توي طبقه ي 

سمت پله ها رفتم و با خودم فکر کردم کي حال داره ده طبقه پايين بره؟ نه واقعا! کي حالشو

داره؟

در همين موقع در خونه باز شد. بهراد گوشي تلفن رو از دهنش فاصله داد و گفت:

کجا مي ري؟

بدون اين که نگاهش کنم گفتم:

پسربازي!
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و با شيطنت لبخند زدم. سريع خنده مو جمع و جور کردم و به سمتش چرخيدم. سعي کردم

بدون اين که پخ بزنم زير خنده به چشماش نگاه کنم. با خونسردي نگاهم کرد و گفت:

که داري با دوست پسرت مي ري بيرون!

سعي کردم مثل خودش خونسرد باشم. سر تکون دادم و گفتم: آره... .

با شيطنت لبخند زد و گفت:

پس بپرس ببين خواهر خوشگل مشکل داره که براي من بگيري؟

هه هه هه! مرتيکه ي بي مزه! لب و لوچه م آويزون شد. بهراد پوزخندي به قيافه ي مات و

متحيرم زد و در محکم به روم بست.

پشتمو به در کردم و در حالي که از حرص پاهامو به زمين مي کوبوندم به سمت پايين رفتم...

اومدم حالشو بگيرم نشد... جواب رو توي آستينش داشت... هيچ وقت جوابمو نمي داد... نمي

دونم چرا يه دفعه اون روشو نشون داد... .

همين که به طبقه ي هشت رسيدم ديدم يکي از خانوم هاي همسايه همون طور که با اون يکي

همسايه حرف مي زنه در آسانسور رو هم با دست گرفته و آسانسور رو براي خودش نگه

داشته... مشخص بود حسابي هم چونه ش گرم شده. پوفي کردم و با عصبانيت گفتم:

چه آدم هايي پيدا مي شن.

محکم بهش تنه زدم و خودمو توي آسانسور انداختم. زن همسايه با تعجب نگاهم کرد و مجبور

شد يه لحظه توي مکالمه اش وقفه بندازه. نگاه وحشي و طلب کارم رو به صورتش دوختم. در

آسانسور رو با قدرت کشيدم و بستم... .

يه بار يکي جلوي پام نگه مي داشت که پرايد داشت... يه بار يکي که بي ام و داشت... حوصله

ي دله دزدي نداشتم... براي هواخوري اومده بودم... جوابم به حرف هاي احمقانه ، لبخندي

هاي پت و پهن و پر از هرزگي و نگاه هاي منظوردارشون فقط چشم غره و سکوت بود... .

از خيابون اصلي فاصله گرفتم. وارد يکي از کوچه هاي بن بست شدم... نفس راحتي کشيدم..

از شلوغي هاي شبانه ي سعادت آباد و ماشين بازي جوون ها خسته شده بودم... دلم يه کم

آرامش مي خواست... براي اولين بار تو تمام زندگيم دنبال آرامش بودم... .

کنار يه پرادو که توي کوچه پارک شده بود وايستادم. از توي آينه بغل به صورتم نگاه کردم.

شالمو مرتب کردم و يه کم موهامو توي شالم کردم.

آهي کشيدم و خواستم به راهم ادامه بدم که صداي آشنايي شنيدم:
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کتي... اينجا چي کار مي کني؟

سريع به سمت عقب برگشتم. با ديدن سحر ابروهام بال رفت... بيشتر از اين که به خاطر

حضور اتفاقيش تو اون کوچه شوکه شده باشم به خاطر اون تيپ و قيافه اي که زده بود کپ

کردم...

فکل طليي رنگ بزرگش از زير شال قرمزش که عرضش به زحمت اندازه ي کف دستم مي

شد بيرون زده بود... موهاي بلند طلييش رو پشتش رها کرده بود... يه کت قرمز روي يه

دامن مشکي تا روي زانوش پوشيده بود. با دهن باز به جوراب شلواري نه چندان کلفت و کفش

هاي پاشنه بلندش نگاه کردم... اون قدر آرايشش غليظ بود که به زور تونستم بشناسمش... .

قبل هم از اين تيپ هاي عجيب غريب ديده بودم... اون موقعي که يه دختر فراري بودم و زير

پل مي خوابيدم... از همون جا اين زن ها رو نگاه مي کردم که نصفه شب سر خيابون واي مي

ايستادن تا شکم خودشونو دور و بري هاشونو با تن دادن به خواست و ميل مردهايي که

سيرموني نداشتن، سير کنند.... هميشه تحقيرشون مي کردم... هرچي بودن از کتي که زير پل

مي خوابيد و هيچ کس و هيچ جا رو نداشت که بدتر نبودن! ولي سحر... دوستم بود... .

ترحم دلمو مچاله کرد... سحر توي بد مخمصه اي افتاده بود... بايد کمکش مي کردم... بايد

نجاتش مي دادم... بميرم براش... چه قدر زجر کشيده بود... .

ثانيه اي بعد يه کم سرزنش... چرا خودشو ول کرده بود؟ چرا نمي جنگيد؟ براي چي تسليم شده

بود؟

و بعد... خشم!

با عصبانيت به سمتش رفتم. داد زدم:

اين چه ريختيه که براي خودت بهم زدي؟ به زور بردنت؟ به زور فروختنت؟ هرکي زور زد

که بهت ظلم کنه بايد خفه شي و هيچ تلشي براي آزاديت نکني؟

سحر با لحن بدي گفت:

اهاو ل يه بچه مايه شده حال شدي عابد و زاهد و داري منو نصيحت مي گمشو بابا توام! رفتي 

کني؟

يه دفعه يه ماشين از سر کوچه با سرعت به سمتمون اومد و تا به ما رسيد زد روي ترمز...

فکر کردم مي خوان به سحر تيکه اي چيزي بندازن... پوفي کردم و رو برگردوندم... .

صداي سحر رو شنيدم:
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همينه! خودشه!

سريع به سمت سحر برگشتم. به دو تا مردي که داشتند از ماشين پياده مي شدند نگاه کردم... با

اون هيکل هاي گنده و بازوهاي عضلني... .

قلبم توي سينه فرو ريخت... احساس خطر کردم. سريع شروع به دويدن کردم. يکي از مردها

جستي زد و منو محکم به پرادوي پشت سرم کوبوند... کمرم تير کشيد. صداي آژير ماشين بلند

شد. سريع زانومو بال اوردم تا ضربه اي به بين پاهاي مرد بزنم. مرد سريع جا خالي داد.

زانوي خم شده ي معلق توي هوام رو محکم به سمت عقب کشيد. تعادلم رو از دست دادم و

محکم زمين خوردم... گردنم به سپر ماشين خورد و چشمام سياهي رفت... انگار يه لحظه تمام

پايين تنه م بي حس شد... وحشت زده با دستام گردنمو چسبيدم... .

مرد با پا محکم توي صورتم زد... مزه ي خون رو توي دهنم حس کردم... درد توي صورتم

پيچيد... .

روي زمين ولو شده بودم... از درد نفس توي سينه م حبس شده بود... تا دنيا پيش چشمم دوباره

روشن شد مرد رو ديدم که بالي سرم وايستاده بود. سريع روي زمين غلت زدم و خواستم

وايستم که محکم با پا توي شکمم زد... فريادي از درد کشيدم و روي زمين افتادم. دستمو به

شکمم گرفتم... نفس نفس هاي بريده و نامنظم بهم مهلت نمي داد داد بيداد کنم و کمک بخوام.

خودمو با فلکت روي زمين کشيدم... خواستم از مرد دور شم دوباره با لگد محکم به شکمم

زد... يه لحظه حس کردم از درد کور شدم... روي زمين مچاله شدم... چشمام هاي اشک آلودم

رو باز کردم... به اطرافم نگاه کردم... هيچ وسيله اي روي زمين نبود که بتونم ازش استفاده

کنم... دو زانو روي زمين نشستم... با وحشت به مرد نگاه کردم که داشت به همکارش نگاه مي

کرد... همکارش براش يه تيکه چوب بلند و کلفت انداخت... .

دستمو بلند کردم و وحشت زده جيغ زدم:

تو رو خدا... .

مرد با چوب محکم توي کمرم زد... جيغ بلندي زدم... يه دفعه صداي پيرزني رو شنيدم:

اي خدا ازتون نگذره... ولش کنيد بي وجدان ها... .

همکار مرد آهسته گفت:

زود باش... الن شر مي شه.
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چهار دست و پا روي زمين به حرکت در اومدم و خودمو از مرد دور کردم... صداي وحشت

زده ي سحر رو شنيدم:

پول منو بديد برم... من ديگه اينجا کاري ندارم.

هيکل لرزونم که همه جاش درد مي کرد رو از روي زمين بلند کردم... همون طور که نفس

نفس مي زدم و قلبم محکم توي سينه مي زد گفتم:

کي تو رو فرستاده عوضي؟

مرد به ماشين اشاره کرد و گفت:

سوار شو تا نزدم لهت کنم!

به سمتم اومد... با ديدن قد و هيکلش خوف ورم داشت... پا پس نکشيدم... خون توي دهنمو

جمع کردم و يه دفعه توي صورتش تف کردم.

مرد از جا پريد. با غرشي از خشم مشتي به سمت صورتم پروند. سريع جاخالي دادم و با مشت

چپم محکم توي چشمش زدم. فرياد دردآلودش بلند شد. لگدي به شکمش زدم و قبل از اين که به

خودش بياد پا به فرار گذاشتم. با تمام توانم دويدم. صداي هين هين نفس هام گوشامو پر کرد...

پاهام مي لرزيد و قلبم داشت از دهنم بيرون مي زد.

يه دفعه کسي از پشت چنگي به موها و شالم انداخت و محکم منو عقب کشيد. جيغ هيستيريکم

کل کوچه رو پر کرد. مرد بهم رسيده بود... سرمو به سمت خودش چرخوند... با مشت به

شکمم زد... تمام مرزهاي مقاومتم با اين ضربه ي محکم شکست... . باريکه ي خون روي

چونه م جاري شد... از درد مچاله شدم... نفسم توي سينه حبس شده بود... فرياد دردآلودم توي

گلوم خفه شد... .

مرد آرنجش رو دور گردنم حلقه کرد. بدنمو به زور صاف کرد. درد شکمم بيشتر شد و ناله

اي خفه کردم... صدام يه جايي بين بغض و ترس يا شايد درد گم شده بود... .

مرد دهنش رو به گوشم نزديک کرد و گفت:

جم بخوري گردنت رو مي شکنم... حاليت شد؟

در جوابش ناله اي کردم... با چشم هاي اشک آلودي که تار مي ديد به پنجره هاي خونه هايي

نگاه کردم که مردم پشتشون جمع شده بودند... دستاشون رو روي دهن هاشون گذاشته بودند...

هيچکس براي کمک نيومد... انگار هيچ مردي توي شهر نبود... .

زمزمه ي پر از دردم رو فقط خودم شنيدم:
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کمک... .

هيچ حرکتي.. هيچ کمکي... هيچ چيز نبود... انگار مثل هميشه تنها بودم... .

مرد منو کشون کشون به سمت ماشين برد. همکارش گفت:

بجنب! الن زنگ مي زنند به پليس!

مرد منو به سمت ماشين هل داد... يه دفعه با يه جسم سخت محکم پس گردنم زد... .

دنيا پيش چشمم تار شد... قبل از اين که با صورت به در ماشين بخورم همه جا تاريک شد... .

******

چشمامو باز کردم... همه جا رو تار مي ديدم... پلک زدم... صداهايي رو مي شنيدم که برام

مفهومي نداشت... من کي بودم؟ اينجا کجا بود؟

درد شکمم اشک به چشمم اورد... قلبم توي سينه فرو ريخت. يادم اومد... منو به زور سوار يه

ماشين کردند!

يه پارچه توي دهنم بود... دست و پام بسته شده بود و روي زمين افتاده بودم. تکوني به بدنم

دادم. بيشتر از قبل وحشت کردم... همه جاي بدنم درد مي کرد... اهميت ندادم... يه لحظه

خاطرات گذشته پيش چشمم رقصيد... .

پوپک... شيخ... تيغي که توي حموم بود پروانه!

... من کجا بودم؟

يه مرد جلوم زانو زد... چشم هاي عسلي و موهاي مشکي داشت... لبخند روي لب هاي خوش

فرمش نشون مي داد چه قدر خوشحاله... صورتمو توي دستش گرفت... سرمو بلند کرد و به

چشمام زل زد... لبخندش وسيع تر شد... قلبم محکم توي سينه مي زد... به صورت جذاب مرد

جوون نگاه کردم... .

يه دفعه صدايي آشنا از پشت سر مرد شنيدم:

قبل از اين که آدمات لهش کنند خيلي خوشگل و تودل برو بود! مي دوني که! شيخ رجب دست

رو هرکسي نمي ذاره!

تمام بدنم به لرزه در اومد... تصاوير پيش چشمم واضح شد... به چهره ي سياه سوخته ي

مردي نگاه کردم که زندگيم رو به آتيش کشيده بود... زندگي شادي... پروانه... بيتا... سحر...

زندگي من... .

مرد چشم عسلي آهسته گفت:
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تو خوشگليش شکي نيست...

نمي فهميدم چي مي گه... نفرت بند بند وجودمو به آتيش کشيد... نگاه من به پشت سر مرد چشم

عسلي بود... به اون مرد منفور... به اون اشغال... به هاتف... !

دهنم مزه ي خون گرفت ... دست پهن و مردونه اي زير چونه ام گره خورد... داشتم به خر

خر ميفتادم. هاتف خنديد و گفت: فکر کردي به اين آسوني هاست؟؟؟ بدو بدو در بري و فکر

کني حله!

و با فرياد بلندي گفت:آره؟؟؟

چشمامو بستم ... کاش دستشو بيشترفشار ميداد و راه نفسمو کامل ميبست. دست ديگه اي تو

موهام فرو رفت ... حس کردم مغزم داره ميسوزه. يه ضربه ي محکم زير دلم و قفسه ي سينم

درد و منتشر کرد. حتي توان قورت دادن بزاقمو هم نداشتم... هنوز داشت موهامو محکم

ميکشيد و زيرگوشم نجوا ميکرد نميشنيدم... رخوت تمام تنمو گرفته بود. از درد زياد حتي

نميتونستم ناله کنم. صورتم متحمل يه سوزش عميق شد، قدرت باز نگه داشتن چشمامو

نداشتم ... حس کردم دنيا برام تيره وتار شد و آخرش ختم شد به چيزي نفهميدن!

سر و صداهاي زيادي رو ميشنيدم ... حس ميکردم دارم روي اب روون حرکت ميکنم... حس

ميکردم معلقم... خواستم خودمو تکون بدم اما نميشد ... با ديدن چشمهاي حريص شيخ و نگاه

بهت زده ي بهراد... تو حجمي از دود فرو رفتم بوي سوختن و جلز و ولز ميومد ... يه در رو

به روم بود ... نگاهمو از شيخ و بهراد گرفتم ... هاتف زيرگوشم گفت:ميشنوي کتي؟؟؟

از پشت منو گرفته بود... در باز شد ... با ديدن آدمي که داشت ميسوخت و شعله هاش به سمت

صورت من ميومد خواستم جيغ بکشم اما نميشد صدامو انگار گم کرده بودم... داشتم تقل

ميکردم تا از چنگ هاتف بيرون بيام و فرياد : سوختم ... سوختم رو نشنوم... اما نميشد ...

گلوم به شدت خشک بود و خيس عرق شده بودم... نفس نفس ميزدم... کسي منو به عقب پرت

کرد... تو سرم يه سوزش عميق حس کردم وچشمهام از اشک خالي شدن ... صورتم

ميسوخت...

تشنه بودم گلوم انگار از خشکي داشت ميسوخت. ناله اي کردم ...

دستي تو موهام فرو رفت...از ترس با همون پلکهاي بسته خودمو جمع کردم. اما صداي

مردونه اي گفت: اروم باش...

و سرمايي و رو لبام حس کردم... انگار يکي داشت يه پارچه ي خنک وبه لبام ميکشيد.

226



goldjar.blogfa.com

به سختي لباي دردناکمو باز کردم و پارچه رو ميون لبهام نگه داشتم... دلم ميخواست مکش

بزنم ... چند قطره اب ميتونست زخم و خشکي گلومو مرهم باشه.

نفس خسته اي کشيدم ... پلکهام انگار چسبيده بودن... انرژي مو تو چشمام ريختم و پلکهامو

باز کردم.

همه جا رو تار ميديدم... کمي طول کشيد که تونستم قدرت بيناييمو کامل به دست بيارم ... با

ديدن يه پسرجوون چشم عسلي که کنار تختم نشسته بود اخمي کردم... قيافش برام اشنا بود!

خفه و خشک ناليدم: آب...

با صداي کلفتي در جوابم گفت: بايد صبرکني تا سرمت تموم بشه...

با گيجي بهش نگاه کردم... به خودم تکوني دادم انگارقفل شده بودم... تنم هيچ انعطافي

نداشت... کمي سرجام وول خوردم که با صداي تلق و تولوق آه از نهادم بلند شد.

با دستبند دستمو به نرده ي فلزي تخت بسته بودن... به اطرافم نگاه کردم. يه اتاق خالي بود

شبيه بيمارستان نبود اما يه سيخ فلزي چنگک دار که بهش سرمم آويزون بود کنار تختم بود ...

و يه کمد هم گوشه ي اتاق وپنجره هايي بدون پرده که حفاظ هاي سفيد داشتن.

پسر با دقت داشت نگاه هاي منودنبال ميکرد .

منم با کنجکاوي ونا اميدي داشتم محيط و بررسي ميکردم .

صداي داد و قالي از پشت در بسته ي اتاق ميومد.

من و اون پسري که همراهم بود همزمان به در خيره شديم... انگار ذهنم خالي شده بود از همه

چيز... نميدونستم چي در انتظارمه ... هر لحظه و هر ثانيه بايد منتظر يه اتفاق جديد مي بودم.

آهي کشيدم... صداها از پشت در تو اتاق ميپيچيد.

صداي اون منفور و شنيدم که گفت: اقا چاره اي نداشتيم... چموش بود.

و صداي ناآشنايي که با فرياد بلندي گفت: هاتف... نشنوم از بي چارگي حرف بزني!

هاتف: ولي اقا ...

و در با صداي بدي باز شد.

نگام افتاد به قامت بلندي که وسط اتاقم ايستاده بود. دست به کمر داشت به من نگاه ميکرد . با

يه جفت چشم سبز... به چهره اش ميومد سي وخرده اي داشته باشه... !

لبخند مسخره اي زد و گفت: مريض ما چطوره؟
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درجوابش سکوت کردم. لبه هاي کتش رو عقب فرستاد و دستهاشو تو جيب شلوارش فرو کرد

چند قدمي خودش رو به تختم نزديک تر کرد وگفت: ميدونم لل نيستي...

کامل به تختم چسبيد و دستشو از جيبش دراورد... زيرپلکمو پايين کشيد و نچ نچي کرد وگفت:

کم خوني...

و اهسته تر گفت: هاتف احمق... چه بليي سر صورتش آوردي؟

هاتف من مني کرد و مرد بجاي اينکه منتظر جواب بمونه به تندي به سمت هاتف چرخيد و

گفت: مگه بهت نگفتم دست روش بلند نکن؟؟؟ هــــــــان؟

هاتف تو ديوار فرو رفته بود. از ترسش داشتم لذت ميبردم.بنظر ميومد اين رييس باشه و هاتف

عجيب داشت ازش حساب ميبرد.

و مرد درحالي که به سمت من چرخيد... با سر انگشت روي صورتمو نوازش کرد و

گفت:هميشه بهت نگفتم همه ي ادم ها تو بدنشون جاهايي دارن که ميتوني زجرشون بدي... اما

ظاهري اسيب نبينن؟؟؟ ميخواي از قيمت بندازيش؟

و چندتارموي من رو دور انگشتش پيچيد و با تمام قدرت ناگهاني کشيد...

جيغ بلندي کشيدم... و به نفس نفس افتادم...

با چشمهاي سبزش لبخندي به پهناي لب زد و چند تار موي من رو وارسي کرد وگفت: صداي

جيغ قشنگي داري... ناله هاتم به همين قشنگيه؟!

سرمو تو بالش فرو کرده بودم ... از ترس نميدونستم چي بگم ... دستم بسته بود ...

خنديد و گفت: حالش چطوره دکتر؟

پسر چشم عسلي لبخندي زد و گفت:خوب ميشه ... زخماش عميق نيست.

با ماليدن انگشت اشاره و شصتش موهامو رو زمين انداخت وگفت: به شهرزاد خبر بده براي

معاينه بياد... يا خودت اينکار و ميکني؟

خنديد و گفت:خودم مگه مردم آقا؟

آقا نگاه تيزي بهش کرد و گفت: کي زخماش خوب ميشه؟

پسرچشم عسلي به تته پته افتاد و گفت:بهبود نسبي يا کامل؟

دستشو تو هوا پرت تکون داد و گفت:کامل... نسبي به درد نميخوره ... ازش کم ميکنه!!!

پسر چشم عسلي نگاه سرسري اي به من کرد وگفت:ده روزي زمان ميبره تا کبودي هاش

کامل برطرف بشن...البته نوع پوستش...
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با نگاه سبز و تيره اي که به هاتف کرد مو به تنم سيخ شد.

ملفه رو تو مشتم فشار ميدادم که به سمت هاتف حمله کرد و گفت: توي احمق با ندونم کاريت

 روز منو از گنجم دور کردي...... ده روز احمق... ده روز...!10

و روي من خم شد وگفت:اميدوارم جلوي شيخ رو سفيدم کني... !

و در حالي که به سرعت به سمت در ميرفت براي چند ثانيه مکث کرد و رو بهم چرخيد ... با

اون نگاه خيره و سبز تو چشمام زل زد و گفت: اميدوارم قصد فرار به سرت نزنه ... و

لبخندي هم به نگاهش اضافه کرد و ديگه چيزي نگفت.

رو به مرد چشم عسلي اشاره اي کرد که باعث شد پسر سريع خودشو جمع و جور کنه...

در و تند باز کرد... هاتف دنبالش دويد و گفت: اقا اميد.... اقا اميد...

در با صدا بسته شد.

صداي پچ پچي از پشت در شنيدم ... اما برام مفهوم نبود.

دست ازادمو رو سرم گذاشتم ... سرم داشت ميترکيد. مرتيکه ي احمق...!احمق... لعنتي... از

شدت درد تمام تارهاي موهام درد ميکرد.

پسر چشم عسلي با نيشخندي نگاهي به من انداخت... بغض تا پشت پلکهام پيشروي کرده بودن.

به ذلت کشيده شده بودم. باز... باز دوباره افتادم تو هچل ... !

باز دوباره گير افتادم...

مجبور بودم اين نگاه هاي گاه و بي گاه هوس انگيزشو تحمل کنم.

دلم ميخواست اشک بريزم وبه حال خودم زار بزنم... ولي نميتونستم ... جلوي اين نگاه برنده و

خيره ...

سخت نفس ميکشيدم... چشمامو بستم و سعي کردم تا خوب شدن وضع جسميم فقط فکر کنم ...

شيخ ... روسفيدي... معاينه! من هنوز ايران بودم. اين تمام اميدي بود که داشتم...

اميد... آه لعنتي... چقدر اسم نحسي داشت!!!

نميدونم چقدر گذشت ... زمان و مکان و گم کرده بودم. پاهام به پايين تخت و يک دستم هم به

کناره ي تخت بسته شده بود. سرم رو از دستم دراورده بودن و براي دقايقي اون پسر چشم

عسلي تنهام گذاشته بود.

در با صدا باز شد.

با ديدن سحر که يه تاپ قرمز پشت بندي تنش بود و يه جين مشکي...
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پوست لبمو کندم.

سحر نيشخندي زد و گفت: خوب چطوري اهوي گريز پا ...

وسيني غذا رو ... رو به روم گذاشت و گفت: خوب افتادي تو تله... اقا اميد نقشه ها برات

داره!

صحيح نميديدم روزه ي سکوتم و جلوش بشکنم.

با يه حرکت ملفه اي که روم بود رو ، رو سرم کشيدم و خواستم که زودترگورشو گم کنه ...

سحر اما روم خم شد و گفت: آکي مگه نه؟؟؟ دوست پسرت که باهات کاري نداشته ها؟؟؟ اون

منجي خوش تيپ؟

ملفه رو پايين کشيدم. دوست پسرم؟منظورش کي بود؟

سحر با دقت تو چشمام خيره شد وگفت: کاري نکن ... کل اينجا مجهز به دوربين مداربسته

است... ! همه هم ميدونن اهل فراري... پس اهلي باش... به نفع خودته ... حداقل به نفع دوست

پسرته!!!

لبخند خاصي زد ... خواست از رو تخت بلند بشه که مچ دستشو گرفتم و تو چشماش خيره شدم.

دلم نميخواست روزه ي سکوتمو بشکنم. قصدشو هم نداشتم. سحر اونقدري باهوش نبود که

بتونه لل و ساکت کاري که ازش خواسته بودن رو انجام بده!!!

سحر خنديد و گفت: زنده بودنش برات مهمه نه؟ از ترست لل شدي؟؟؟

وبا قهقهه گفت: خودتو خيس نکني بانوي شرقي!!!

دستشو ول کردم.

سحر با حرص بدي نگام ميکرد.

با هراس به سحر ونگاه تلخ و رعب انگيزش خيره شدم.چقدر اين نگاه ... شبيه نگاه هاتف بود

يا شبيه نگاه بيتا ... يا حتي نگاه پوپک! ... چقدر منزجر کننده و مشمئز کننده بود. چه نفرتي تو

اين نگاه بود.

سحر مستانه خنديد و گفت: پس کاري نکن ... !

چشمامو بستم... دوست پسر؟؟؟ منظورش کي بود؟ هاتف... يا ... کامي...

پلکهامو تند باز کردم... خدايا بهراد ...

بهراد لعنتي منو انداخت تو هچل... سحر منو پيدا کرد...

من گير کردم باز... گير کردم... خدايا گير کردم!
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***

دستبند مچ دستمو زخمي کرده بود. دستم مي سوخت و خوني شده بود. با انگشت هاي دست

آزادم جاي زخمو ماليدم. پسر چشم عسلي وارد اتاق شد و لبخندي بهم زد. با ديدن دستم به سمتم

اومد. نگاهي به دستم انداخت. نوچي نوچي کرد و گفت:

آقا اگه ببينه... .

با زبون لبشو تر کرد. دستمو گرفت و زخمو بررسي کرد. زيرلب گفت:

اين شکلي جاش مي مونه.

اخماشو تو هم کشيد و از جاش بلند شد. با چشم رفتنشو تماشا کردم. همين که از اتاق بيرون

رفت. دستمو تکون دادم. مچ پوست پوست شده ي دستم سوخت. لبامو بهم فشردم.

دوباره وارد اتاق شد. پارچه اي قرمز رنگي تو دستش بود. دست آزادمو تو دستش گرفت و به

همراه دست بسته م دو تايي به ميله ي تخت گره زد. کليدي از جيبش دراورد و دسبتند فلزي

رو باز کرد. لبخندي بهم زد و گفت:

به اندازه ي کافي زخم و زيلي شدي. آقا مي گه بايد تر و تميز تحويل شيخ رجب بديمت.

پايين تخت نشست. با صميميت چشمکي بهم زد و آهسته گفت:

ولي من که مي دونم شيخ گربه هاي وحشي رو بيشتر دوست داره.

چيزي نگفتم. تو سکوت نگاهش کردم. ادامه داد:

تا کجا... تا کي مي خواي فرار کني؟

به سمتم چرخيد و گفت:

يه مدت که پيش شيخ باشي... يه خورده که باهاش راه بياي زندگيت زير و رو مي شه. اون

چيزي که به خيال خودت داري با افتخار حفظش مي کني بالخره يه نفر بدتر از شيخ به بادش

مي ده.

از جاش بلند شد. با دلسوزي نگام کرد و گفت:

اينجا همه شرايط زندگي تو رو مي دونن. از خونه فرار کردي و با يه پسري چند سال همخونه

بودي. مطمئن باش پسره ديگه بعد پا گذاشتن به دوبي اسمت هم نمي ياره. خانواده ت هم هيچ

وقت با گذشته ي همچين دختري نمي تونن کنار بيان. نمي خواي مثل بقيه ي آدما يه زندگي

عادي و نرمال داشته باشي؟ تا ابد نمي شه فرار کرد. هيچ مردي حاضر نيست به کسي مثل تو

پناه بده. يه کم عاقل باش کتي! فقط شيخه که مي تونه آينده ي تو رو بسازه.
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از اتاق بيرون رفت و درو بست. چشماي پف کرده مو دور اتاق چرخوندم. دنبال يه اسلحه

بودم... يه تيغ... يه چاقو... اتاق حتي پنجره هم نداشت که شيشه شو بشکنم و يه تيکه ي تيزشو

براي دفاع از خودم بردارم. ضربان قلبم بال رفته بود. اگه مي موندم... اگه خودمو دست شيخ

مي سپردم... مي ذاشتن آب خوش از گلوي بهراد پايين بره؟ شيخ که تونست اين جماعتو

راضي کنه منو گير بندازن مي تونست شر بهراد رو هم بکنه. يادم اومد فرداي شبي که منو به

بهراد سپرد دنبالم فرستاد. از بهراد... از برد اون شبش... از فرارش نمي گذشت.

اگه فرار مي کردم چي؟ مي تونستم سريع خودمو به بهراد برسونم و نجاتش بدم؟ اگه به يه

جاي دور منتقلم کرده باشن چي؟

تکوني به دستام دادم... محکم بسته شده بودند. دستامو به اين طرف و اون طرف کشيدم. فايده

نداشت. مي ترسيدم شديدتر بکشم و تخت سر و صدا کنه. يه کم خودمو بال کشيدم. کمرم تير

کشيد. استخون لگنم درد مي کرد. از شدت درد اشک تو چشمم جمع شد. دندونمو روي گره

پارچه گذاشتم. مزه ي شورش نشون از کثيفيش مي داد. گرهش محکم بود. دندون هاي نيشمو

تو گره فرو کردم و کشيدم... انگار دندونام داشت از جا کنده مي شد. دست از کشيدن برداشتم.

دوباره خودمو بالتر کشيدم. دندوناي جلوييم رو توي گره فرو کردم و با تمام قدرت کشيدم.

گره شل شد. نفسمو با صدا بيرون دادم. قلبم محکم تو سينه مي زد. آب دهنمو قورت دادم و يه

کم دستامو کشيدم. پارچه زخم هاي پشت دستمو خراشيد. لبمو از شدت درد به دندون گرفتم.

دوباره به گره حمله کردم و شلترش کردم. يه دفعه صداي قدم هايي رو شنيدم که به در نزديک

تر مي شد. سريع به حالت درازکش خودمو روي تخت انداختم و سرمو توي بالش فرو کردم.

موهام توي صورت عرق کرده م ريخت. نفس نفس مي زدم و قلبم تو دهنم بود.

در اتاق باز شد. چشمامو روي هم گذاشتم و فشردم. دستي روي شونه نشست. بي اختيار

چرخيدم و نگاه بي روحمو به صورتش دادم. همون پسر بود. با خنده گفت:

راستشو بگو! چه شري تو دوبي به پا کردي که آقا بهم گفته آرام بخش بهت بزنم؟ معلومه

حسابي از هوشياريت مي ترسه ها! بدش نمي ياد تا وقتي به شيخ بسپردت حسابي خمارت کنه.

با خنده سر تکون داد و از تخت فاصله گرفت... ضربان قلبم بال رفت. آرام بخش؟ اگه بهم آرام

بخش مي زدند کارم تموم بود! ديگه نمي تونستم از جام جم بخورم. گلوم خشک شد. پسر کليد

انداخت و در کمدي که رو به روم بود رو باز کرد. جعبه اي بيرون کشيد و سرنگي برداشت.
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آهسته خودمو روي تخت بال کشيدم. دوباره به جون گره افتادم. يه دفعه به سمتم چرخيد.

چشمش بهم افتاد. سريع خودمو پايين کشيدم. دير شده بود.

با قدم هاي بلند به سمتم اومد. با صداي بلند خنديد و گفت:

تو که فکر نکردي من مي ذارم از دستم در بري!

سرنگو کنار تخت گذاشت. گره رو از قبل هم محکم تر کرد. دستام سر شد... احساس مي کردم

بهشون خون نمي رسه. سرنگ رو برداشت و گفت:

مثل اين که حق با آقاست. از تو يه لحظه هم نمي شه چشم برداشت.

تقل کردم... بي فايده بود سوزنو تو دستم فرو کرد.

پايين تخت نشست و اروم گفت:

به فکر خودت نيستي به فکر اون پسره باش. از همون لحظه اي که از دست شيخ در رفتي

همه ي بدبختي هاي عالمو براي خودت خريدي. اگه دوست داري بذار راحت زندگي کنه.

تو سکوت خيره نگاهش کردم... بهراد... چشمامو بستم و يه بار ديگه خونه شو تصور کردم...

با تصاوير بزرگي از خودش... با نگاه صبورانه ش... با چال روي گونه ش موقع خنده...

انگار يه بار ديگه در خونه شو روم باز کرد. دستاشو براي آغوش کشيدنم باز کرد. به پهناي

صورتش لبخند زد... چشماي قهوه ايش برق مي زد... با بغض به سمتش دويدم... قبل از

رسيدن بهش سرم سنگين و همه جا تاريک شد.

*****

چشمامو باز کردم. سرم داشت منفجر مي شد. اتاق تاريک بود و نمي تونستم هيچ جا رو ببينم.

دهن و گلوم کامل خشک شده بود. صداي خنده هاي مستانه از بيرون اتاق مي اومد. با صداي

بلند حرف مي زدند و يه دفعه شليک خنده شون بلند مي شد.

تو همون حالت گيج گيجي از جام بلند شدم. دندونامو روي گره گذاشتم... زور زدم. چشمام

سياهي مي رفت. من بايد مي رفتم... بايد خودمو به بهراد مي رسوند... آغوش بازش... چشماي

پر از خنده ش... بهراد منتظرم بود. يادم اومد چطور از خونه بيرون زده بودم... نبايد از من

نااميد مي شد... بايد به خاطرش برمي گشتم... .

با تمام قدرت گره رو کشيدم. صداي خنده هاي مستانه نزيک تر شد. خودمو روي تخت

انداختم. با چشمايي که از شدت وحشت گشاد شده بود به در زل زدم. يه دفعه در باز شد و نور

به اتاق تابيد. چشمامو روي هم گذاشتم و بهم فشردم.
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صداي هاتف هوشيارم کرد:

ولي فريد... دختراش معرکه بودن. يعني دخترهاي ما بايد جلوش لنگ مي زدند. همه قد بلند...

خوش هيکل... عين يه گربه ي ايراني تمام عيار! را م رام... نه مثل اين وحشي هايي که تحويل

پوپک مي ديم.

پسر چشم عسلي يا همون فريد جلوتر اومد. به زحمت مي تونست راه بره. تا خرخره خورده

بود. انگار با ورودشون به اتاق بوي الکل اتاقو پر کرده بود. هاتف تکيه شو به در داد و با

ديدن چشم هاي باز من مستانه خنديد. با لحني کشدار به فريد گفت:

تو که فکر نمي کني اون پسره از همچين دختري گذشته باشه؟ نمي دوني به خاطرش چه چک

و چونه اي مي زد.

فريد دستي به صورت قرمز شده ش کشيد و گفت:

الن مي فهميم!

سريع خودمو جمع کردم. هاتف خنده ي کريهي کرد و گفت:

اگه دوست پسرش مردونگي کرده باشه و همون شب اول کارو تموم کرده باشه خوش به حال

ما مي شه!

نگاه هراسونمو بهش دادم. چشماي قرمزشو بهم دوخت و گفت:

تو که فکر نکردي برت مي گردونه پيش اون بچه سوسول؟ به درد شيخ نخوري به درد ما که

مي خوري. بالخره هر جونور وحشي يه روز رام مي شه.

بهم نزديک شد. دستشو زير چونه گذاشت و آهسته گفت:

رام کردن جونورهاي وحشي هم تخصصمه!

با دو گام بلند به سمتم خيز برداشت و چونه امو توي دستش گرفت و گفت: من مطمئنم اون

پسره کار اينو ساخته!

و با لذت تو چشمهام خيره شد و نفس گند پر الکلشو تو صورتم خالي کرد و گفت: مگه ميشه با

يه همچين آدمي همخونه شد و آکبند نگهش داشت!

از انزجار بوي دهنش، نفسمو توي گلوم نگه داشتم .

هاتف سيگاري روشن کرد و بلند گفت: فريد ... حتي اگر آکبند هم باشه ميتونيم به شيخ بگيم ...

کارشو اون پسره ساخته!

فريد خنده ي بلندي سر داد و گفت: واي هاتف... شيخ به خونش تشنه است!
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و دستشو روي صورتم کشيد.

از حبس نفسم سينم درد گرفته بود . فريد لبهاشو روي لبهام گذاشت. چشمهامو بستم. ديگه

نتونستم دووم بيارم تمام حجم نفس جمع شدمو توي دهنش خالي کردم.

جوشش اشک و توي چشمهام حس کردم.

فريد دستشو توي موهام فرستاد و اونها رو کشيد. دوباره لبهاشو روي لبهام گذاشت . هاتف با

صداي بلندي ميخنديد.

لباسهامو به سختي از تنم دراورد.

تلشم براي تقل بي نتيجه موند. ضعيف تر از اين حرفها بودم .

خودشو روم انداخت . به سقف خيره شدم و فکر کردم: بايد با تقديرم کناربيام!

چشمهامو بستم و به کامي فکرکردم ... !

به خانواده اي که حال ديگه هيچ تصويري ازشون برام زنده نبود ...

به خونه اي که هيچ تصوري ازش تو ذهن نداشتم.

به مادري که حتي صداش هم يادم نميومد...

به پدري که حتي نميدونستم سبيل داشت يا ريش يا ...

و چهره ي برادرم... حتي اسمش هم تو ذهنم نداشتم!

با انزجار از خيس شدن زير چونه ام چشمهامو بيشترروي هم فشار دادم وفکر کردم اگر زمان

به عقب برميگشت.

اگر من ميتونستم به عقب برگردم ... اگر به هاتف گوش نميدادم من عقد کامي ميشدم ... کامي

من.

حتي ديگه چهره ي اون هم ياد نداشتم. حتي ديگه نميدونستم اون صداش چطوريه...

حتي نميدونستم کامي خلصه ي چيه؟! کامران؟کامبيز؟؟؟ کامي يعني؟ يعني کي؟؟؟

از فشاري که از مشتش به پهلوهام و برامدگي هاي تنم وارد ميشد به خودم پيچيدم ...

سرم به گردش افتاده بود و گوشهام فقط صداي خنده هاي شيطاني و بلند هاتف رو ميشنيد و

حس بوياييم فقط نفس هاي الکلي فريد رو توي مشامم ته نشين ميکرد!

پوزخندي زدم.

توي گوشم گفت: آروم باشي دردت نميگيره!

به چشمهاي حريص و هوس زده اش خيره شدم.
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هاتف لبخندي زد و گفت: خب کتي خانم در چه حالي؟

مست از الکلي به مشام نشسته ام لبخندي زدم و فريد پياپي منو بوسيد.

چشمهاي خيس ازاشکمو محکم روي هم فشار دادم ...

گلوم حاضر بود براي جيغ کشيدن و تنم اماده بود براي درد کشيدن!

با صداي دو پوت خفه که تو فضا پيچيد، هيکل فريد روم افتاد .

چشمهامو بستم. دستي به سمتم اومد. از پشت لشه ي سنگين فريد رو از روم برداشت. به

چشمهاي سبزش خيره شدم.

با خونسردي چاقويي رو برداشت و پارچه اي که دستهاي من رو گره کرده بود به تخت بريد.

گردنم ميسوخت. به سختي سر به دوران افتاده ام رو بال اوردم. با ديدن خوني که روي شکم و

پاهام جاري بود. دچار ضعف شدم و پلکهامو روي هم گذاشتم.

دستي زير زانوهام و زير گردنم همزمان فرو رفت.

از روي جايي که بودم بلندم کرد و معلق شدم. من ديگه کتي سابق نبودم! من ديگه توان مقابله

نداشتم. ديگه ناي دفاع کردن از خودم نداشتم ... من ديگه تموم شدم... دخترونه هام تموم شد به

خون کشيده شد! ديگه چرا وحشي باشم؟

ديگه بايد کنار بيام .با هرچيزي که قراره برام پيش بياد بايد با ارامش کنار بيام... بايد به شيخ

اعتماد کنم. بايد از جذابيت هام استفاده کنم ... بايد پول در بيارم... بايد لذت باشم... بايدلوند باشم

... بايد زني رامي باشم!

بايد قيمتمو ببرم بال ... بايد هر شب کار کنم ...! بايد پول دربيارم... بايد زندگي کنم ... زنده

باشم!!!

خنده ي بلندي سر دادم.

پسرچشم سبز که اسمشو يادم نميومد با بهت به من خيره شد. روي جاي نرمي فرود اومدم .

روي تخت دراز کشيده بودم وبه سيم لمپي که از سقف اويزون بود و دور تا دورش المينيوم

پيچ شده بود نگاه ميکردم.

کمي به من خيره شد. در حين نگاه کردن به صورتم...

کلتش رو توي جاي چرم متصل به کمربندش گذاشت به سمت ديوار رفت. با نگاهم دنبالش

کردم. در کمدش رو باز کرد ، نفس هاي پرصدايي که از سينه اش خارج ميشد سکوت اتاق

رو پر کرده بود.
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پيراهن مردونه ي آبي رنگي رو به سمتم پرت کرد و يه شلوارک رو به سختي از زير حجم

انبوه لباسهاش بيرون کشيد و اون هم به سمتم پرت کرد.

لبه ي تخت نشست و بدون اينکه نگاهم کنه ... دستشو زير شونه هام زد و منو وادار کرد نيم

خيز بشم. به استين کوتاه کرم رنگش و ارنج و ساعد خوني رنگش خيره شدم. پيراهن ابي رو

روي تيکه پاره هاي لباسم تنم زد و پايين تخت رفت، شلوارک رو از بين پاهاي به خون نشستم

بال برد . بند هاي کمرشو به اندازه ي کمر من محکم کرد و گره زد. دگمه هاي پيراهن و بست

و نفس عميقي کشيد.

از تماس دستش با خودم منزجر نميشدم . بايد عادت ميکردم!

کف دستهاشو به شقيقه اش فشار داد و سعي کرد به خودش مسلط باشه.

پايين پاهام روي تخت نشست.

روي آرنج هام خودمو بال کشيدم.

به شلوارک خيره شدم. خون روي رون پام بهش نفوذ کرد.

سرشو بلند کرد و بهم خيره شد . من هم گردنمو کج کردم و در سکوت بهش خيره شدم. کلتش

رو از جيبش بيرون اورد و بين دست هاش گرفت و گفت: يک ساله ميشناسمش...

پلکي زدم و با مکث گفت: فکر نميکردم يه روزي دستم به خون يه آدم هرچند از نوع حيوون

صفتش آلوده بشه!

پوزخندي زدم و ادامه داد: بايد از اينجا بري... من کمکت ميکنم .

با صداي بلند به قهقهه افتادم.

با يه حرکت کمرشو به سمتم چرخوند و مات خنده هاي من شد.

با صداي کوبش در از جا پريد. در و به شدت باز کرد.

هاتف با سر خون الود و گريه گفت: اقا کتي... اقا فريد...

در و تمام باز کرد و اسلحشو از توي چرم پشت کمرش بيرون کشيد و روي پيشوني هاتف

گذاشت و از لبه لي دندون هاي قفل شده اش مقطع و متحکم گفت: بهتون گفته بودم دست از

پا خطا کنيد عواقب بدي داره! هـــان؟

هاتف با تته پته گفت: اقا ... فريد کشته شده ... کتي...
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از پشت يقه ي هاتف رو گرفت و روي زمين مقابل تخت پرتش کرد و گفت: چشمهاتو باز

کن ... اين دختره لقمه ي شيخه ... هرچقدرم بهت فشار بياد دستت به اين دختره نميخوره

شيرفهم شد يا مثل فريد به تو هم حالي کنم؟!

هاتف با تته پته نگاه پر نفرتي بهم دوخت و جواب داد: اقا کتي سالمه؟

از پشت گردنشو کشيد و وادارش کرد بايسته ... نيشخندي زد و گفت: چشمهاي کورتو باز کن

و ببين... من نميذارم دودمان منو به باد بديد... لقمه ي چربيه ... ولي بزرگتر ازدهن تو و امثال

فريده! حال گم شو لشه ي اونو سربه نيست کن . گم شو تا تو رو هم مثل اون به درک واصل

نکردم!

و با يه هـــري بلند راهيش کرد و در و کوبيد.

مبهوت بهش خيره شدم.

اسلحه اش رو کنار رون پاش چسبونده بود . با دست ديگه اش دستگيره ي در رو محکم فشار

ميداد.

نگاهي بهم انداخت و گفت: بلند شو يه دوش بگير...

نميدونم تو نگاه بهت زده و حيرونم چي ديد که لبه ي تخت نشست و با ارامش اسلحه رو سمتم

گرفت و با انگشت اشاره روي لوله ي باريکي که روش نصب شده بود اشاره کرد و گفت: به

اين ميگن صدا خفه کن! ...

اينم خون تو نيست خون اون حيوونه... بهتره بيشتر از اين ها مراقب خودت باشي... تا وقتي

اينجايي! حال برو يه دوش بگير... يه چيزي براي خوردنت فراهم ميکنم. کمي ريلکس کن. با

هم صحبت ميکنيم.

اب دهني نداشتم تا سوزش گلوي خشکمو التيام ببخشه.

به سختي لبهامو باز کردم و گفتم: تو ... ميخواي کمکم... کني؟

با تعجب از صدا و لحنم ، به سمت يخچال کوچيکي که مقابل تختش بود رفت و از توش بطري

دلستري رو بيرون کشيد. از تو سبد بالي يخچال دربازي کني برداشت و با پيس درش رو باز

کرد. با کمي گشت و گذار از توي سبد و يخچال... ني اي رو برداشت و توش فرو کرد.

لبه ي تخت نشست وگفت: اينو بخور. پس فردا مقدمات رفتنت از اين جا فراهم ميشه. يک

راست ميري پيش بهراد . خودش ميدونه بايد چيکار کنه . با هم ميريد شمال...

دلستر و به سمتم گرفت. با اشاره ي ني به لبم ... ناچار لبمو باز کردم .
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نياز داشتم که چيزي گلوي سوختمو خاموش کنه .

چند قلپ ازش خوردم.

لرزش و سرماي دستهام کمي بهتر شد. نفس عميقي کشيدم وگفتم: تو دوست بهرادي؟!

لبخند مردونه اي زد وگفت: اگر بهتري... ميتوني بري دوش بگيري. در حموم اونه . من تو

اتاق نيستم. ميتوني از لباس هام برداري. متاسفم لباس زنونه ندارم. ولي...

شيشه ي دلستر و مقابلم گذاشتم و تلفن رو برداشت.

-سحر بيا اتاقم.

تلفن رو گذاشت و دوباره به سمت يخچال رفت.

دو تا ساندويچ مثلثي اماده رو ازش بيرون کشيد و مقابلم گذاشت و گفت: کتي... بهتره دست

بجنبوني زياد وقت نداريم.

مقابل تخت دست به کمر ايستاده بود و فکر ميکرد که ناگهاني در باز شد و صداي خفه ي

زنونه اي گفت: امري داشتيد جناب سرگرد؟

از جلوي تخت کنار رفت و با دندون قروچه به سحر گفت: هزار مرتبه بهت گفتم ...

با ديدن من که روي تخت نشسته بودم لبشو گزيد ...

دستشو به سمت در برد و در وبست و گفت: براش چند دست لباس بيار. کمکش کن دوش

بگيره... بعد هم براي قسمت دوم ماموريت بايد حاضر باشيم.

سحر اب دهنشو قورت داد و گفت: البته جناب سرگرد.

نيشخندي زد و گفت: اميدوارم با اين جناب سرگرد گفتن سرمو به باد ندي... با اشاره به من

گفت: توجيهش کن...

بعد از رفتنش در و کوبيد .

سحر لبخند ارامش بخشي بهم زد و لبه ي تخت نشست.

چقدر نگاهش حال متفاوت بود!!!

خودمو جمع کردم و اون دستمو گرفت وگفت: آروم باش. ما روي کمک تو حساب ميکنيم.

اب دهنمو قورت دادم و سحر خفه گفت: بايد کمکمون کني. نگران نباش. اميد به موقع

رسيده ... تو هنوز هم عصمتتو از دست ندادي!

با حس گيجي که تو تنم رخنه کرده بود. سحر ساندويچ هاي اماده رو تيکه کرد و خودش تو

دهنم ميذاشت.
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هنوز شوکه بودم به قدري که نه ميتونستم فکر کنم. نه ميتونستم حرف بزنم. نه ميتونستم حتي

لقمه ي تو دهنمو بجوم و قورت بدم ...

سحر کمکم کرد تا از سرويس کسي که جناب سرگرد خطاب ميشد ، استفاده کنم.

حتي کمکم کرد دوش بگيرم... با ياداوري مرگ پروانه زير دوش لرزم گرفت.

باور اينکه سحر چطوري ازاون مخمصه جون سالم بدر برده يا ...

حس کردم تمام درو ديوار حمام داره دور سرم ميچرخه ...

سحر به سمت قفسه ي شامپو ها رفت.

دستمو به ديوار گرفتم. چشمام سياهي رفت در مقابل جيغ خفه ي سحر، ديگه متوجه چيزي

نشدم وسقوط کردم مثل تمام اين سالها!!!

 )فصل نهم( 

سرم رو به سختي بال اوردم.

ته حلقم خشک خشک بود با نگاه به اطرافم سعي کردم اتفاقات ديشب رو کمي براي خودم

توصيف کنم . اونقدر گيج و منگ بودم که براي چند دقيقه اي فقط به سقف سفيد بالي سرم

خيره شدم و نفسهامو شمردم.

با صداي در ، با ترس از جام نيم خيز شد. صداي شکست رگهاي گردنم باعث شد کف دستمو

رو به پشت گردنم ببرمو کمي مالشش بدم.

سحر با سيني لبه ي تخت نشست و گفت: دستتو بيار پايين نميبيني بهش سرم وصله.

با تعجب به چسب هايي که به پشت دستم روي آنژيوکت بود نگاهي کردم و سحر لبخندي زد و

گفت: بهتري؟

چشمم از نگاه ارومش به ليوان آب پرتقال دوختم. سحر سرم و از دستم اروم کشيد و يه پنبه

روي نقطه خون روي پوستم گذاشت و با چسب کنار ميز ، اون رو اونجا فيکس کرد.سطل

اشغال کنار تخت و سمت خودش کشيد و سرم و چسب و انژيو کت و توش انداخت.

و من هنوز به ليوان خيره بودم وزيرچشمي حرکاتشو ميپاييدم.
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سحر خط نگاهمو دنبال کرد و ليوان رو به دستم داد و گفت: صبحانتو کامل بخور از اين

ضعف در بياي. ما خيلي کار داريم.

بي تعارف يک نفس سر کشيدم ودر حالي که از خنکا وشيرينيش بدون هيچ لذتي جون به

رگهام برميگشت نفس عميقي کشيدم .

به سحر چشم دوختم و با صدايي که اونقدر برام غريبه بود که باعث گرد شدن چشمهام شد

خيلي ابلهانه گفتم: تو هم پليسي؟

سحر خنده ي بلندي کرد و گفت: من؟؟؟ پليس؟ نه بابا ... دلت خوشه ها ...

از تعجبم خنده اش رو جمع کرد و گفت: منم يکي مثل تو ... فقط وسط بدبختيم بهم شانس رو

کرد وفهميدم اقا اميد سرگرده ... وقتي فهميد که من خبردار شدم ... ترسيد به همه بگم... سعي

ميکرد خودشو خونسرد نشون بده ... و کم کم به همکاراش خبر بده که ماموريتش لو رفته ...

ولي من بهش گفتم کمکت ميکنم و لوت نميدم. اول باورش نشد... ولي بعد که گذشت و ديد لب

از لب باز نکردم کم کم بهم اعتماد کرد. اقا اميد يک ساله تو اين تشکيلته، موقعيتش هم خيلي

حساسه و دسته بال ...منم قرار شد بهش کمک کنم. شدم جاسوس. اول قبولم نداشت خودمو به

اب و اتيش زدم تا باورم کرد.

-چرا؟

سحر: چرا بهم اعتماد کرد؟

نفس خسته اي کشيدم وگفتم: چرا بهش کمک کردي؟چرا لوش ندادي؟

سحر چشمهاش پر اشک شد وگفت: تو فکر کردي من طرف اينام؟ پروانه که کار خودشو

ساخت... بيتا هم که راضيه ... شادي هم که نونش تو روغنه... مغزشو شستشو دادن. از کارش

راضيه .برو دم و دستگاهي که بهم زده رو ببين ...

آهي کشيد و جواب سوالمو رو به کل فراموش کرد.

ناچار گفتم: خب؟

سحر:هان... من حالم از اين جماعت بهم ميخوره. حالم از اين کار بهم ميخوره. اقا اميد قول

داده بهم که اگر کمکش کنم و اين ماموريت با موفقيت سرانجام برسه... منو بفرسته

بهزيستي ... توبه کنمو کار ياد بگيرم. بعد هم از طريق کميته امداد يه زندگي براي خودم دست

و پا کنم و عين آدم زندگي کنم. بهم قول داده که کمکم کنه.

نميدونستم بايد از اين شرايط خوشحال باشم يا ناراحت.
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ولي مار گزيده اي بودم که به هر ريسمان و طنابي چنگ نمينداخت!

بهت زده به سحر که داشت برام لقمه ي خامه عسل ميگرفت خيره شدم.

لقمه رو به لبام چسبوند . دهنمو باز کردم.

عين يه خواهر دلسوز برام لقمه ميگرفت و دهنم ميذاشت. چايمو شيرين کرد و به خوردم داد.

يه چشمش به من بود، يه چشمش به قطره هاي پاياني سرم.

چطور تونسته بهم اعتماد کنه؟ اين سوالي بود که حتي تو خواب هم بهش فکر ميکردم!

اگر پليس بود ... اگر سحر پليس نبود ... اگر... خدايا چقدر گيج بودم!

حرفهاشون چقدر واقعي بود. نگاه هاشون ... داد و فرياد هاشون. اونا ميخواستن منو تحويل

شيخ بدن ... اونا ميخواستن به خاطر پول، دختر قسر در رفته از دست يه عرب و بهش پس

بدن و دوبله سوبله مژدگوني بگيرن.

اونا قابل اعتماد نبودن... اونا فقط ميخواستن منو مجبور کنن که دلم راضي بشه به تجاوز!

راضي بشه به با شيخ بودن ... دلم راضي بشه که بشم لذت... بشم تفريح ...

با اين فکر اشکهام به ارومي از چشمهام به گونه هام سرازير شدن.

لعنت به من که عرضه ي مردن هم نداشتم! لعنت خدا به من که طمع کردم و کامي و ول

کردم ... خانوادمو ول کردم... !!!

سحر با ديدن اشکهام اهي کشيد وگفت: اروم باش کتي... تو بايد قوي باشي.

قوي؟

قدرت؟

از کدوم قدرت صحبت ميکرد؟ من که ديگه اون کتي سابق نبودم. من ديگه هيچ اميدي نداشتم.

من حتي نميدونستم ديشب چه بليي سرم اومده بود. اون همه خون ... اين همه ضعف!

به هق هق افتادم.

سحر شوکه گفت: کتي... کتي اروم باش.

در با شدت باز شد... سحر سيني رو به لبه ي ميز گذاشت و خواست خودشو به سمتم بکشه و

بغلم کنه که بيشتر روي تخت خودمو مچاله کردم و گفتم: برو اون ور دست به من نزن...

با صداي بم و مردونه اي گفت:بيرون سحر.

سحر بدون هيچ اعتراضي از جاش بلند شد و به سمت در رفت.

متحکم گفت: در هم ببند.
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سحر در و به ارومي بست و اون لبه ي تخت نشست.

دستهاشو توي هم قلب کرد و پرسيد:بهتري؟

سرمو بلند کردم.

موهام به اشک روي گونم چسبيده بود.

با ديدن شرايطم پوف بلندي کشيد و گفت: چيزي شده؟

از اين سوال يه پوزخند درشت زدم!

احمق تو اين شرايط به يه آدمي که هويت دروني خودش رو نميدونست ، ميگفت:چيزي شده؟!

نه نشده ! همه چيز خوب و خوش بود.

من که خوب بودم. حال شما چطوره؟! اصل چه خبر... هوا چقدر عاليه!!!

با ديدن نگاه سنگين وخصمانه ام به انضمام پوزخند حفظ شده رو لبهام.

اخمي کرد وگفت: ما به کمک شما نياز داريم!

زمزمه کردم: ما؟

دستهاشو تو هم پيچ داد و گفت: ببينيد خانم کتايون...

از شنيدن کامل اسمم از زبونش براي يه لحظه دلم براي مادرم پر کشيد. دستهامو مشت کردم.

جز مادرم هيچ کس حق نداشت اسممو کامل صدا بزنه! حتي اين مردي که ادعا ميکرد

پليسه ... يا مشابهش.

 اگر پليس بود چرا اين حيوون صفت هاي عوضي رو نميگرفت؟ دستگيرشون نميکرد؟

اين مرد دروغ ميگفت.

سحر هم دروغ ميگفت.

همشون دروغ ميگفتن... ميخوان منو مجاب کنن که برم دبي... بشم فاحشه! بشم لذت عربها...

تف به غيرت همشون! تف به ذات همشون.

هق هقمو تو گلوم خفه کردم.

و رومو ازش گرفتم به سمت پنجره ي اهني پر حفاظ!

اين مرد دروغ ميگفت. اونا ميخواستن منو اميدوار کنن که فکر فرار به سرم نزنه.

حتي اگر اتفاق ديشب هم عفتي که با چنگ و دندون رهاش نميکردم رو خدشه دار کرده باشه

باز هم من فرار ميکنم. باز هم گورمو گم ميکنم. باز هم نميذارم منو از مملکتم ببرن بيرون ....

بندازن زير دست وپاي چهار تا عرب جاهل... لعنت به همشون!
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دستمو جلوي دهنم گرفتم.

ديگه تلش براي خاموش کردن بغض درونم بي فايده بود.

من دلم ميخواست زار بزنم. ضجه بزنم... به خدا التماس کنم که منو بکشه... ديگه اين زندگي

رو نميخواستم... ميخواستم بميرم... به هر قيمتي شده بميرم! تموم بشم... اينطور کبيره تموم

شدن رو بيشتر راضي بودم تا ذره ذره شيره ي جونمو عربها به دندون بکشن و بشم لذت چهار

تا ادم کثيف و احمق و حيوون!

نچ بلندي کرد و از جاش بلند شد.

هنوز روم به سمت پنجره بود.

مقابلم ايستاد و جلوي نور و گرفت.

بخاطر شدت تابش نورخورشيد از پشت سرش درست صورتشو نميديدم. تنها چيزي که از اون

تاريکي صورتش مشخص بود نگاه سبز و خشنش بود.

دستشو توجيبش کرد.

اميدوار بودم اسلحه اش رو دربياره و مغزم و متلشي کنه!

اما فقط يه کليد بيرون کشيد. به سمت کمد لباسهاش رفت، روي زمين زانو زد.... لولي در رو

باز کرد و يه گاوصندوق تو طبقه ي پايين کمد بود . کليد و توي قفلش فرو کرد و با دادن رمز

و چرخوندن اون دايره ي سياه به چپ و راست که صداي جير مورمور کننده اي داشت،

بالخره درش با تلقي باز شد.

نماي گاوصندوق از چيزي که تو جاهاي مختلف ديده بودم خيلي پيچيده به نظر ميرسيد. پشتش

کامل به من بود.

با کنجکاوي بهش خيره شدم... يه جعبه ي سيگار و بيرون کشيد. به ارومي با چند ضربه که به

درش وارد کرد، درش بازشد.

تک تک نخ هاي سيگار و برداشت و با فشار کوچيکي به مخمل دروني جعبه اون رو باز کرد.

دوباره جلوي نور ايستاد.

به ارومي اونو به سمتم گرفت و گفت: صفحه ي اولشو باز کن.

نورچشممو زد. نگاهمو به زانوهاي جمع شده تو شکمم دوختم. خم شد و جعبه ي سيگار و سر

زانوهام گذاشت.

توش يه کارت بود روي يه جلد چرم قران.
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تصويرکارت و نوشته هاش کم کم برام خوانا ميشد.

با ديدن آرم نيرو انتظامي براي چند لحظه تو دلم يه بارقه از نورو اميد روشن شد.

اما به همون زودي هم جرقه خاموش شد. شايد تقلبي باشه. براي اينها جعل که کاري نداره!

حتي براي بهراد هم جعل کردن کاري نداشت. اون ادم جعل کردن ميشناخت! بهراد که تو اين

خطا نبود و واسه عيش و نوش و خوش گذرونيش دختر کرايه ميکرد، بلد اين کار بود. واي به

حال اين ادم هاي عوضي که هفت خط بودن!

اخ بهراد ... کجايي ؟بين اين همه آدم فقط تو غيرت داشتي... شرف داشتي... جنم داشتي.

مردونگي داشتي. ديدي نخواستم ولم کردي! آخ بهراد!

هنوز به سر زانوم خيره بودم که يه قران جيبي کوچيک رو مقابلم گذاشت و گفت:خانم کتايون .

ما به کمک شما نياز داريم. حتي اگرباورتون نشه که من يه پليس مخفي ام و يک ساله از زن

وبچه وزندگيم زدم تا اعتماد اين باند کثافت و به خودم جلب کنم... يک ساله من رنگ زنم و

دخترامو نديدم.

خم شد همونطور که اون جعبه رو زانوم بود ،قران رو برداشت. صفحه اش رو با بسم ال زير

لبي باز کرد و تو کاور شيشه اي جلدش يه عکس سه نفره بود. يه زن و دو تا دختر بچه که

چقدر چهره هاشون سرشار از زندگي بود و ميخنديدن.

بهم اهسته گفت: يه دخترم چهار سالشه... يه دخترمم دوسالشه...

چشمهاي جفتشون سبز بود.

نفس خسته اي کشيد وگفت: شما بايد به ما کمک کنيد... بايد اين باند و متلشي کنيم. ميفهميد

چي ميگم؟ منظور منو از متلشي کردن متوجه ميشيد؟!!!

اهي کشيد و گفت: خانم من خودم دوتا دختر دارم... کابوس شبهاي من اتفاقيه که ممکنه براي

دختراي من بيفته! خواهش ميکنم ...

اب دهنمو قورت دادم.

چرا موج صداقت توي نگاهش ونميتونستم باور کنم؟!

نفس کلفه اي کشيدم قران رو توي جعبه باز جلو چشمم گذاشت.

سوره ي حمد رو بلد بودم اما نميتونستم با دهن کثيفم ايات رو بخونم! قران و با دستهايي که

ميلرزيد بستم. درجعبه ي سيگار و بستم وبه سمتش گرفتم.

لبخندي زد و جعبه رو توي جيب پشت شلوارش گذاشت و گفت: امادگي حرف زدن داريد؟
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-بيشتر امادگي شنيدن دارم!

سري تکون داد و گفت: بپرسيد من درخدمتم خانم.

خانم؟! اينجا هيچکس به من نميگفت خانم!

با صداي در... رنگ نگاه ولعاب صداش عوض شد و بلند داد زد: چيـــه؟

در اهسته باز شد.

هاتف با ديدن من، چشم غره ي بدي رفت وگفت: اقا فريد و سربه نيست کردم.

با حرص گفت: ميخواي برات کف بزنم؟

هاتف با من من گفت: نه اقا... منظورم اينه که...

-گمشو بيرون... مرتيکه ي احمق. ديگه جلوي چشمم سبز نشو...

هاتف دستي به پيشونيش کشيد وگفت: اقا اين دختره رو ببرم تو اتاقش.

چشمهاشو گرد کرد و اسلحه اش رو بيرون کشيد وگفت: نزديک طعمه ي چرب من شو ببين

چطوري مغزتو مثل فريد رو زمين خالي ميکنم!

با صداي بلندي داد کشيد: گمشو بيرون.

هاتف با ترس در و کوبيد و اسلحه اشو غلف کرد و با نگاه ارومي به سمت من چرخيد

صندلي چوبي رو کنار تخت گذاشت وروش نشست و گفت: براي اينکار چند تا تست بازيگري

دادم... باورتون ميشه؟!

سرمو به علمت نه تکون دادم وگفت:حتما فيلم پليسي ديدي نه؟

سرمو به علمت اره تکون دادم و لبخندي زد وگفت: حالتون بهتره؟

اين همه تغيير آني در لحن و صدا و چهرهش برام غيرقابل هضم بود.

اب دهنمو قورت دادم وگفت: خب کجا بوديم؟

هنوز اولش هم نبوديم. چه برسه به وسطش وگم کردن جاش!

نفس عميقي کشيد و گفت: حاضريد با ما همکاري کنيد؟

به جاي جواب گفتم: شما يک ساله تو اين باند رياست ميکنيد؟

پوفي کرد وگفت:دقيقا چهارده ماه و يازده روز!!!

اب دهنمو قورت دادم و گفتم: الن يادتون افتاده که بايد من با شما همکاري کنم؟ اون موقع که

تو زير زمين اون کافه ي کوفتي براي عرب ها حاضر ميشدم شما کجا بوديد؟ اون موقع که يه

دختر هفده ساله رو بردن معاينه تا رقمشو بال ببرن شما کجا بوديد؟ اون موقع که يکي از ما
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التماس کرد که حتي جسدشم تحويل اين عربها نديم شما کجا بوديد؟!!! شما تو اين چهارده ماه و

يازده روز ... تازه الن يادتون افتاده که به دختراتون فکرکنيد؟!

سرشو پايين انداخت.

به نفس نفس افتاده بودم.

سرشو پايين انداخت.

به نفس نفس افتاده بودم.

نفس کلفه اي کشيد و گفت: ما تو دبي دستمون از همه جا کوتاهه... اتفاقاتي که براي شما

افتادبه عمليات ما سرعت بيشتري بخشيد... شما با اتيش زدن جنازه ي دوستتون... با فرارتون

با بهراد بهبود... خيلي به سيستم اونها فشار اورديد... کارشون رو مختل کرديد. به ما فرصت

داديد تا مدارک زيادي عليهشون جمع کنيم. شايد کار شما يه فرار به نظر بياد اما براي ما وقت

خريد براي جمع اوري مدرک عليه اين سيستم و تشکيلت! پنج ساله که ادم هايي مثل هاتف و

فريد و چند نفر ديگه ... به بهانه هاي واهي که به دخترامون ميدن گولشون ميزنن و به دبي

ميفرستنشون ... عاقبتش هم که شما ميدونيد و ديديد! ما هيچ مدرکي نداشتيم... فقط مجبور شديم

کارهاشون رو دورا دور دنبال کنيم. شما ميدونيد چند نفر نيرو تو اين راه خروج از کشور از

دست داديم؟ چند تا شهيد داديم؟!

-فقط همکاراي شما شهيدن؟ پروانه شهيد نبود؟ من زندم شهيده اقا!!! شما چه فکري ميکنيد...

اگر عرضه داشتيد تا حال کل سيستمشونو منحل کرده بوديد. رييس اين باند و دستگير

ميکرديد!

لبخند خسته اي زد و گفت: به چه جرمي؟

-به جرم فروش دخترا به اعراب!...

اهسته گفت:بله ... اين جرميه که من و شما ميدونيم. ولي اونها از اين اتهام مبرا هستن.

کارشون اونقدر تميز وبدون نقصه که هرکسي عليهشون شکايت کنه راه در رو دارن... خيلي

هاشون قضات دادگستري رو خريدن و از اين راه شکم اونها رو سير ميکنن... چون هيچ

مدرک قدرتمندي نيست!

-شهادت منو امثال من چي؟
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سرشو به علمت نه تکون داد و گفت: مثل اين ميمونه که به من اتهام بزنيد مداد شما رو

دزديدم ... من وميگردن هيچ مدادي تو جيب من نيست کسي هم منو نديده جز شما ... تحقيق

ميکنن هيچ سابقه اي هم ندارم ... پس از اين اتهام تبرئه ميشم!

-به همين راحتي؟

کلفه گفت: اين راحت ترين توضيحيه که بلدم! تا وقتي هيچ مدرکي نباشه ... وقتي حتي ندونيم

رييس اين باند کيه ... اين تشکيلت زير سر کيه ... از کجا حمايت ميشه، کي هزينه ها رو

تامين ميکنه! هيچ کاري نميتونيم از پيش ببريم.

-پس وايميسيد و نگاه ميکنيد نه؟از دور تماشا ميکنيد!!!

-ما داريم همه ي زورمون و ميزنيم ... ما فقط چند نفر و ميشناسيم. فقط تونستيم توش نفوذ

کنيم. شما ميدونيد گلدکوييست چيه؟

اهي کشيدم و گفتم: يه چيزايي...

-خوبه... اين باند هم مثل گلدکوييسته .... هرشاخه براي خودش شاخه هاي مجزا داره! يه نفر

رييس نداره ... مثل يه درخت... کارشون واحده... يکيه... ولي يه رييس نداره.... مسئولش يه

نفر نيست... شاخه شاخه است... حال يا شاخه ها قوين ... يا هم نه... ما بتونيم دو نفر و دستگير

کنيم... ده نفر ودستگير کنيم. همشون ميتونن باقيد ضمانت ازاد بشن... ولي اگر اونها رو در

حين ارتکاب جرم دستگير کنيم، برنده ايم! ولي چطوري وقتي که اونها عملياتشون رو تو

ايران سربسته و چراغ خاموش انجام ميدن! بدون هيچ خطايي... بدون هيچ سر وصدايي... سر

و صدا رو شما کرديد که حال چند نفرشون از سوراخشون بيرون اومدن و همکارام دارن

تحقيق ميکنن... گفتنش راحته خانم!

-شما از من چي ميخواين؟

-کمک به پليس و هم نوعانتون. کمک به مملکتتون.

اب دهنمو قورت دادم و نفس کلفه اي کشيد و گفت: ببينيد...

-يه لحظه ... من يه چيزي و نميفهمم!

ابروهاشو با تعجب بال برد و گفت: چي؟

-رو چه حسابي بايد به شما اعتماد کنم؟

-چاره ي ديگه اي هم داريد؟

نفس عميقي کشيدم. حق با اون بود.
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-خب رو چه حسابي به من اعتماد ميکنيد؟

دست به سينه شد و گفت: شنيديد که ميگن دشمن دشمن من، دوست منه؟! شما براي منافع

خودتون ... براي حفظ پاکدامني تون دست به خيلي کارها زديد... من ميدونم هاتف به شما چه

قول هايي داده ... و ميدونم اگر قبول کرديد غير قانوني به دبي بريد بخاطر پيشرفت در زندگي

تون بوده و ولغير... ولي با بدشانسي مواجه شديد و سعي کرديد از اونجا فرار کنيد . اتفاقا هم

موفق شديد. همين براي سيستم اونها يه سوتي خيلي بزرگه . شمابراي کل اين تشکيلت يه

نقطه ضعف بزرگ به حساب ميايد. خيلي سعي کردند شما رو بکشن و از خير پول هنگفت

شيخ رجب بگذرن، اون عرب جاهل براي عيش و نوش يک شبه اش چنان مبلغي گذاشته که

مغز همه از رقمش سوت ميکشه. من و همکارام حافظ جون شما بوديم. ما شما رو کمک

کرديم تا از دبي خيلي راحت و آسون خارج بشيد و به مرز برگرديد چون دستمون اونجا از

همه چيز کوتاه بود! اينکه بهراد انقدر راحت تونست با يه لنج شما رو به وطنتون غيرقانوني

برگردونه براتون شک برانگيز نبود؟! اگر ما نميخواستيم شما تا به حال کشته شده بوديد. شما

يه دختر جوون و کله شق و چموشيد که کل ادم هاي اين باند وبازي داد و خيلي راحت فرار

کرد. بعد از شما چند نفر ديگه هم اقدام به فرار کردن.

وسط حرفش پريدم و گفتم: اونا رو هم حمايت کرديد؟

سري به علمت نه تکون داد و گفت: بگذريم... در اين که شما براي اين تشکيلت يه آفت

هستيد شک نکنيد... آفت اين تشکيلت براي تيم ما عين يه جواهر ميمونه. مطمئن باشيد که نه

به شما اسيبي ميرسونيم نه خواهيم رسوند چه بسا مراقب شما هم هستيم. تا همين امروز ...

به صداي رساش گوش ميدادم که چشمهامو ناگهاني ريز کردم و گفتم:

-نميترسيد کسي صداي شما رو بشنوه؟

نيشخندي زد و گفت: اونقدر بين اين ادم ها نفوذ دارم که حتي اگر اين حرفا رو هم بشنون

ميدونن به صلح باند دارم حرف ميزنم! در ضمن اتاق من از سمت همکاراي پليس عايق شده

است.

-مگه عايق کردن انقدر الکيه؟ که همکاراي شما راحت بيان اينجا رو عايق کنن؟

لبخند پت و پهني زد و گفت: واقعا ميخواين ظرف چند دقيقه از همه چيز مطلع بشيد؟

اخمي کردم و گفت: توضيحش مشکله ... همينقدر بدونيد که اين فضا قبل از طرف همکاراي

ما طراحي شده بود... منم به عنوان يه عامل نفوذي افراد باند و به اينجا کشوندم که هم در
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دسترس نيروهاي خودمون باشيم ... هم در دسترس افراد باند ... اين سوله رو به همين منظور

قبل طراحي کرديم ... سه مهندس الماني اين اتاق رو ساختن... از معمارهاي وطني و غير

وطني استفاده کرديم تا طرحي که تو ذهن داشتيم رو پياده کنند... با چند تا ترفند اين افراد و به

اينجا کشونديم. ببخشيد ساده تر بلد نيستم بگم!

سري به علمت فهميدم تکون دادم.

با مکثي دستهاشو تو هم قلب کرد و گفت: خب ... حرف آخر؟

-اگر باهاتون همکاري نکنم منو تحويل شيخ ميديد؟

چشمهاش از حدقه بيرون زد وگفت: خانم اين چه حرفيه... شما اگر نخوايد مجبور نيستيد.

هرگز چنين کاري نميکنيم. ما تا امروز تمام سعيمون رو کرديم که شما جونتون حفظ بشه ...

حال خودمون شما رو بفرستيم تو دهن شير... خير اگرراضي نشيد ما هنوز هم از شما حمايت

خواهيم کرد و شما رو به جاي امني ميفرستيم. ولي من ميتونستم بخاطر همکاري با پليس

بخاطر جرمهايي که مرتکب شديد براتون تخفيف بگيرم.

با گيجي گفتم: تا الن جواهر تيم بودم حال شدم مجرم؟؟؟ واقعا که نوبريد!!!

خنده ي بلندي کرد و درحالي که شونه هاش ميلرزيد گفت: واي خداي من ... خب خروج غير

قانوني از کشور... ورود غيرقانوني به کشور... اينا جرم حساب ميشه... ضمنا شما با يه اقايي

هم خونه بوديد!

دلم رفت سمت کامي...

اما اون با همون خنده گفت: البته همسايه هاي بهراد از حضور شما شکايت کردن وگرنه اين

جز حيطه ي وظايف ما نميشه. اينا رو دادگاه راجع بهش تصميم ميگيره ... شما چه با همکاري

چه بي همکاري جواهر تيم هستيد و خواهيد بود. همه ي اينها منهاي خرده جيب بري هاي

شماست.

مات نگاهش کردم که با لبخندش دندون هاي سفيدشو به نمايش گذاشت و گفت: عرض کردم که

نامحسوس مراقب شما بوديم!

-مراقب من بوديد اجازه داديد منو به اينجا... بهت زده گفتم: نکنه اينم جز نقشه بوده؟

لبخندي زد وگفت:البته متاسفيم که ازار ديديد... ولي چاره ي ديگه اي نداشتيم. نميتونستيم در

قبال اين رفتار ها واکنشي نشون بديم... شما بايد به اينجا ميومديد. کل تيم الن متمرکز شده تا

شما رو به صيادتون پس بده و خيالش از بابت شما راحت بشه ... ما به اين تمرکز براي اينکه
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اونها رو از ريشه بزنيم نياز داشتيم... بخاطرهمين شما الن اينجاييد... بهرحال هرتصميم شما

براي ما محترمه!

اخمي کردم وگفتم: بايد فکر کنم .

سري تکون داد و گفت:حتما ... ولي فقط تا بيست و چهار ساعت آينده.

-باشه...

سري تکون داد و صندلي شو به سمت ميز تحريري که رو به روش بود کشيد. لپ تاپشو باز

کرد و با يه کليک روي صفحه ي کيبورد، تمام نماي داخلي ساختمون از دوربين مدار بسته رو

صفحه ي نمايشگر ظاهر شد.

با ديدن دو رديف چهارتايي از نماهاي مختلف، ادم هاي مختلف... سعي کردم شرايطي که

توش گير افتادم رو هضم کنم.

با ديدن هاتف که با سحر داشت صحبت ميکرد، لبمو گزيدم و خودمو از سر تخت به جلو

کشيدم. سرگرد پشتش به من بود!

سرگرد ... به نيم رخش نگاه کردم.

بر خلف ظاهر خشن و جديش، وقتي خنديد چهره ي نمکي اي داشت. ته ريش کل صورتشو

گرفته بود. پوست گندمي و چشم هاي سبز و دو تا خط عمودي بين ابروهاش. بس که اخم کرده

بود.

ولي حال که به هيکلش نگاه ميکردم ميديدم چقدر ورزيده است و خدايي شبيه پليسا بود!

دوباره به تصوير نمايشگر خيره شدم.

اينکه اينقدر راحت جلوي من گاوصندوقشو باز ميکنه و نماي جايي که هستيم رو نشونم ميده

يعني ميخواد اعتمادمو جلب کنه.

چيزي که هنوز بهش شک داشتم و ازش مطمئن نبودم صحت حرفهاش درمورد پليس و

همکاري بود! ميترسيدم اينم عضو يه باند ديگه باشه و ...! از دست عرب هاي جاهل تونستم

فرار کنم. ولي اين يه رقم و چي؟

منو ميبردن تيکه تيکم ميکردن اعضاي بدنمو ميفروختن! هرچند گير اين طايفه ميفتادم بهتر

بود تا...
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اهي کشيدم. ياد خونآبه ي راه افتاده تو حموم ديشب افتادم.چقدر سحر بهم گفت هيچ اتفاقي برام

نيفتاده اما باور نميکردم. شنيده بودم کسي نميتونه در اين شرايط خوب راه بره ... يادرد داره...

وضعف و خون!

دو چيزي که داشتم... ولي درد نه...

به سختي از جام بلند شدم.

با ترس کف پاهامو روي زمين گذاشتم. يه دامن طوسي تا زانو پام بود و يه تي شرت مشکي

استين بلند.

وقتي ايستادم سعي کردم به لرزش پاهام بي توجه باشم... چند قدمي تو اتاق راه رفتم. نفس

خسته اي کشيدم. خدايا چطوري ميتونستم بفهمم که ديشب چيزي نشده!

با حس نگاه سنگينش، رو خودم ابروهامو بال دادم وگفتم: يک ساله زن و بچه هاتونو نديديد؟

آهي کشيد و گفت: چرا ... ولي الن هفت ماهي ميشه که حتي باهاشون حرفم نزدم!

-يعني هيچ خبري؟

-در اين حد که من سالمم و اونا سالمن. ماموريت حساسيه ... نميشه فاميل وخويشاوندان رو به

ميون کشيد ممکنه براي ازار و انتقام از من به اون ها اسيب برسونن.

-چرا اين ماموريت وقبول کرديد؟

لبخند مهربوني زد و گفت: شايد يکي از دليلش اينه که خودمم دختر دارم!

دست به سينه شدم و گفتم: بخاطر اين کار حتما پول خوبي هم بهتون ميدن نه؟

خنده ي بلندي کرد و چيزي نگفت.

پوفي کردم و دوباره برگشتم لبه ي تخت و نشستم روش. موهامو پشت گوشم فرستادم و گفتم:

شما ميدونيد ماها اکثرمون دخترفراري هستيم؟

اخمي کرد وگفت: بله!

-ميدونيد اگر اون شب که به هرمسافرخونه و هتلي رفتم ... يه شب بهم جا ميدادن شايد فرداش

برميگشتم خونه!

تو سکوت به مانيتور خيره شده بود و ادامه دادم: اون شب زير پل خوابيدم يه پسر جوون منو

پيدا کرد و برد به خونه اش... بهم دستم نزد. ولي اين براي خانوادم سنگين تموم ميشد ...

بخاطرهمين هيچ وقت برنگشتم و دلم خواست از اين مملکتي که اجازه ميده يه دختر شب زير
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پل سر کنه و به يه مرد غريبه پناه ببره و بخاطرنداشتن کارت شناسايي و تاهل و اذن پدر يه

شب بهش جا نميدن بزنم بيرون و برم دبي و ازاد باشم!

چيزي نگفت و اهسته گفتم: خب حال بايد چيکار کنم؟

خنده اي کرد و گفت: عين دختر بزرگم ميمونيد ... دوست داره از همه چيز سر در بياره!

-البته با تفاوت بيست سال سن!

با حفظ خنده اش ، لپ تاپ و خاموش کرد و اهي کشيدم وگفتم: اميدوارم عاقبتش عين من نشه.

صريح گفت: از صميم قلبم ميخوام که اينطوري نشه!

 ساعت براي فکر کردن زمان لزم داشته باشيد.24بهم نگاهي انداخت وگفت: فکر ميکردم 

-فقط ميخوام قبلش از يه چيزي مطمئن بشم!

سري تکون داد وگفت: بفرماييد اگر براي حفظ جون و...

سرمو به علمت نه تکون دادم و وسط حرفش گفتم: ديشب...

ساکت شد وبه من خيره شد.

-واقعا ديشب اتفاقي نيفتاد؟!

کمرشو به سمت مانيتور چرخوند ... با دگمه ي اينتر و چند تا کليک روي مانيتور فضاي اتاق

رو بزرگ کرد و گفت: من تمام ديشب حواسم به شما بود ...وقتي ديدم به حدي مست کردن و

از خود بي خود هستن وارد عمل شدم وگرنه کل اين ادم ها ميدونن که نبايد دست درازي به

اج.... وچشمهاش يه لحظه گرد شد و ساکت موند.

اهسته گفتم: اج ... يعني چي؟

سري به علمت مهم نيست تکون داد وگفت:بيايد راجع به...

-اج فحشه؟

نفس عميقي کشيد و گفت: اينا به افرادي مثل شما ميگن اجناس... کال ... خودشون ميدونن که

نبايد به جنس فروخته شده يا پيش خريد شده، دست درازي کنن چون از قيمت ميفته!

-ممنون از احترامي که بهم گذاشتيد و کلمه رو کامل نکرديد.

پوفي کرد و چيزي نگفت.

-اون ادمي که کشتيد براتون دردسر نميشه؟

لبخندي زد وگفت:خطا زياد کرده ... از بال دستور دادن ...!

-بال يعني پليسا؟
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اخمي کرد وگفت: نه ... از خوداشون...! شايد اگر دستگير ميشد حکمش مرگ نبود ...!!!

-پس چرا به پليس نگفتيد؟ چرا کشتيدش؟

با حرص گفت: من بايد اعتمادشون رو جلب کنم... تخطي از دستورشون باعث ميشه به من

شک کنن!

مکثي کردم و پرسيدم: حال بايد چيکار کنم؟!

 )فصل دهم( 

رو تخت چمباتمه زده بودم و به دوتا بيست وچهار ساعتي فکر ميکردم که با سروان آشنا شده

بودم!

واقعا پليس بود؟ اگر پليس بود چرا قبولش داشتن؟؟؟ چرا بهش رييس رييس ميگفتن؟ چرا هاتف

عين سگ ازش ميترسيد. چرا جلوي من انقدر مهربون و فروتن بود و جلوي بقيه عين يه سگ

هار زخمي!

چقدر بهش تکيه کرده بودم... اميدوار شده بودم... چقدر بهش پناه آورده بودم!

چقدر خوش بحال زن و بچه اش بود اگر واقعا راست گفته باشه. ادم خوبي به نظر ميرسيد!

يعني تنها کسي بود که تو اين بيغوله ميتونستم بهش تکيه کنم و اعتماد کنم! يعني حتي اگر

دروغ ميگفت...

زبونم وگاز گرفتم. دردي که تو دهنم پيچيد باعث شد چندلحظه چشمامو ببندم. حتي تصور

اينکه اين آدم هم مثل بقيه ناتو از آب دربياد ...

ولي چاره ي ديگه اي نداشتم!

بهم گفته بود اگرحاضر به همکاري نباشم منو از اين جا به کمک نيروهاش ميبره ...! حرفهاش

عين پليساي تو فيلما بود!

عين همون فيلما که با کامي شبا ميديديم... يا ميرفتيم تو سينما ... تو فيلما هميشه پليسا برنده

بودن!!!
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بعد کامي ديگه با هيشکي هيچ فيلمي نديدم! جز هاتف که باهاش دو سه بار رفتم سينما ... اون

دو سه بارم فيلم نديدم ... تو لوژ براي خودمون عشق بازي ميکرديم!!!

خاک بر سر من ... از چي هاتف خوشم اومده ؟؟؟ کامي و فروختم به چي هاتف؟ به وعده ي

سفر و رفتن و ...!!! آزادي!

هه... پوزخندي به تمام فکر و افکارم زدم و نفس خسته اي کشيدم.

تمام سرگرميم شده بود رد شدن سايه هاي زير در!

سرمو روي لبه ي پشتي تخت تکيه دادم . با اينکه موهام داشت کشيده ميشد ومغز سرم از اين

کشيده شدن ميسوخت اما هيچ حرکتي براي ازاد کردن موهام نکردم!

دلم ميخواست عذاب بکشم... مثل وقتي که ... از خونه زدم بيرون... مثل وقتي که ... کامي و

ول کردم... مثل وقتي که فهميدم هاتف ... حال بخاطر بهراد!

لبمو گزيدم ... شايد خوشحال شده بود که از شر من خلص شده! شايد هم ... اما نه ... سروان

ميگفت که اون و هم زيرنظر داشتن! پس امکان نداشت بهراد صدمه ببينه!

نفس راحتي کشيدم و موهامو از اون کشيده شدن ازاد کردم.

کمي کلمو خاروندم . دوباره نگاهمو انداختم سمت زير در...

خيلي وقت بود سايه اي رو نديده بودم!کلفه حالت نشستنمو عوض کردم که در به تندي باز

شد.

سروان با اخم و همون قيافه ي هاري که پهلوي بقيه داشت وارد اتاق شد و گفت: اينهاش...

و قبل از عکس العمل من، از جلوي در کنار رفت.

دو تا مرد ، با هيکل هاي درشت دو طرف چهارچوب ايستادن. يه مرد قد کوتاه وارد اتاق شد .

يه قلچماق ديگه هم پشت سرش بود!

سروان نگاه تلخي بهم انداخت و گفت: مجبور شدم اقا ... وگرنه ...

مرد دستهاشو تو جيب شلوارش فرو کرد و با چند قدم بلند جلو اومد.

سروان ساکت شده بود . جلوي من ايستاد و چونمو تو دستش گرفت. با انزجار از چشمهاي

روشن و خيره اش خواستم صورتمو پس بکشم که محکم تر صورتمو تو مشتش نگه داشت

وگفت: رجب بخاطر اين ، اشوب به پا کرده؟!

با حرص و قدرت چونمو از شر مشتش خلص کردم و با خنده گفت: شايد هم

بخاطرچموشيش...
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و قهقهه ي بلندي سر داد و گفت: عادت داره ... از جنس زيرکار در رو خوشش مياد! مهسا

يادته ؟

سروان اخم هاش تو هم فرو رفت و گفت: اين از مهسا زرنگتره اقا!

اخمي به سروان کرد وگفت: چرا دست وپاش بسته نيست؟!

سروان: گفتم شايد کبودي هاش از قيمت بندازتش!

مرد با تحسين هومي کشيد و با خيرگي به من اما در جواب سروان گفت: افرين ...

سروان کمي به اين ور و اون ور نگاهي انداخت و صندلي اي براي مرد فراهم کرد .

مرد بدون اينکه نظري به صندلي بندازه اروم روش نشست و گفت: حال چرا يکي از بهترين

نيروهاي منو...

سروان وسط حرفش گفت: مست کرده بود!

مرد سري تکون داد و بدون اينکه چشم از من بگيره گفت: اميد زودجوشي تو کار دست من

ميده آخرش! حال کجا انداختيش؟

سروان جدي جواب داد: سپردمش به هاتف...

مرد لبخندي زد و گفت : خوبه... هاتف برعکس تو خوب ميدونه بايد چيکار کنه!

سروان اخمي کرد وگفت: چه خوب. اتفاقا منم به مرخصي نياز دارم. چطوره کارهاي اينجا رو

بسپاريد به هاتف!

مرد با خنده پيپش رو از جيب کتش بيرون کشيد و گفت: حال قهر نکن ... خودتم ميدوني که به

تو بيشتر از چشمام اعتماددارم! اشتباهات هاتف قابل بخشش نيست... مخصوصا با اين سوتي

اخر! فريد هم حقش بود ... خوشحالم که اينطور شد!

سروان شونه اي بال انداخت و مرد نفس عميقي کشيد و گفت: پس فردا شيخ مياد... ميخوام

ازشون يه پذيرايي خوب داشته باشي!

سروان دستهاشو تو جيب جينش فرو کرد و گفت: ميان اينجا؟!

مرد: نه ... ميره هتل. ولي ميخوام که بري دنبالشون... کمي تو شهر بچرخونيش... و بعد هم

معامله رو تموم کني. من ديگه حوصله ندارم! هرچي زودتر بايد اين پرونده بسته بشه!

سروان سري تکون داد و گفت: حتما بايد ببرمش گردش؟

مرد خنديد و دود پيپ رو از دماغش بيرون فرستاد . از جا بلند شد و گفت: دستور از

بالست... ميخوان جاذبه هاي شهر هم نشون رجب بدي... شايد يه خرجي کرد. پول خرد دلرم
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نعمته... واي به حال درشتهاش... آدرس جاهايي که بايد ببريش و بهت ميدم ... ولي منم چيزي

از اين قسمت هاي فرماليته اش سردرنميارم. خودت که ميدوني! چند تا پارتي هم قراره براش

برگزار کنيم. کيس هاي بهتر از اين هم براش جور کرديم . تا ببينيم معامله چطور سرميگيره!

سروان خنده ي کريهي کرد و گفت: هوش شما ستودنيه... ميخواين رد گم کني باشه و يه سفر

توريستي به نظر بياد.

مرد خنده اي کرد و گفت: پس خيالم راحت باشه؟

سروان: البته اقا... نگران چيزي نباشيد.

مرد سري تکون داد و گفت: تو هستي خيالم از همه چيز راحته ...

و دستي رو شونه ي سروان گذاشت و گفت: بابت فريد هم ... خيلي وقت بود که مهره ي

سوخته شده بود.

سروان تشکري کرد و همگي با هم از اتاق خارج شدن...

نفس حبس شدمو مثل پوف از سينه خارج کردم!

دم دماي غروب بود ، روي تخت دراز کشيده بودم و به سقف نگاه ميکردم. صداي خنده هاي

هاتف و سحر و چند مرد ديگه ي غول پيکر که نگهبان و باديگارد بودند از بيرون اتاق ميومد.

کلفه و کسل و خسته موهامو يه دورباز کردم و بستم.

نفس عميقي کشيدم که در به آهستگي باز شد. با ديدن اميد سرجام نيم خيز شدم.

انگشت سبابه اش و به علمت هيس روي بينيش گذاشت و گفت: حاضري؟

نفسم حبس شد.

حتي نميتونستم اب دهنمو از گلوي خشکم فرو بدم.

با ديدن قيافه ي رنگ باخته ي من گفت: اينطوري از دبي هم فرار کردي؟! با اين روحيه؟ قوي

باش دختر...

از اداي لفظ دختر احساس خوبي بهم دست داد .

نفس عميقي کشيدم.

کم کم سر و صدا کمتر و تا جايي که کامل قطع شد.

اون شب خلوت ترين شب سوله بود... يعني تبديل شد به خلوت ترين موقعيت براي فرار کردن

من از اون خراب شده اکثر نگهبان ها همراه اون اقا رفته بودند و سروان بهم گفته بود فقط
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هشت نفرن که تو ساختمون هستن... و امشب بهشون تعطيلي داده شده بود و همه دلي از عزا

دراورده بودن و با الکل خودشون رو خفه کرده بودن!

... من يه طعمه بودم ... يه طعمه ي گريز پا که بايد همچنان طعمه هم باقي ميموندم تا

شکارچي ها صيدم کنن و بعد در حين ارتکاب جرم توسط پليس دستگير بشن ...! اين زبون

ساده ي حرفهاي سروان بود که ابدا هم ساده به نظر نميرسيد....!

هنوز گيج بودم... ولي بايد قوي ميبودم... نميتونستم الن ، الن که باز خدا بهم نظري انداخته

ضعف نشون بدم... شايد اگر سروان نبود من خودمو باخته بودم... و سرنوشت شوم و نحسمو

قبول ميکردم!

مطمئنم غير اين هم نبود... من سنگامو با خودم وا کنده بودم... مطمئنا اگر اين مرد نبود من تا

حال خودم و صد بار...

اهي ميکشم ...

سروان يه اسپري فلفل و چاقوي ضامن دار بهم داد و گفت: پيشت باشه بهتره ...

دستمو روي سينم گذاشتم که سحر کنار سروان ايستاد و گفت: هاتف خوابيد ... بقيه هم ...

سري تکون داد و سحر پيش من اومد . مانتو وروسري اي رو سرم انداخت و گفت: مراقب

خودت باش کتي...

دهنم قفل شده بود. سروان به ارومي از اتاق بيرون رفت . چند لحظه بعد همه ي چراغ ها

خاموش شدن... سحر چراغ قوه اش رو بيرون اورد ودستمو کشيد وگفت : دنبالم بيا...

با هم از هال رد شديم.

سحر بلند جيغ کشيد: کجا داري ميري هرزه ...

طبق دستور سروان اسپري و به صورتش گرفتم که جيغ نمايشيش بلند شد و رو زمين دو زانو

زد.

با بهت و ترس، به مردهاي لم داده روي مبل که از مستي تا خرخره توي خواب و بي حالي

بودند نگاهي کردم و کمي خودمو عقب کشيدم وکم کم از اونجا فاصله گرفتم.

چراغ قوه اي که از دست سحر افتاده بود رو برداشتم ...

سحر هاتف و صدا ميزد . با گيجي نور رو به هاتف که روي مبل خوابش برده بود انداختم...

تو همون فاصله نگاهي به ليوان هاي مشروب و ظرف هاي محتوي چيپس و ماست و خيار که

رو به روي هاتف بود انداختم.
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با صداي سروان از اونجا به سمت در دوييدم ... صداي شکستن شيشه باعث شد هين خفيفم بلند

بشه...

سحر هنوز داشت هاتف و صدا ميکرد.

خيلي نگذشت که خودشو بهم رسوند. هر دو روي ايوون ايستاده بوديم. با خوردن نسيم و هواي

تازه به صورتم براي چند لحظه حالم سرجاش اومد.

زير لب متاسفمي زمزمه کردم.

سحر دستمو کمي فشار داد و چند لحظه بعد از سمت در ورودي منو کشون کشون برد... با

شنيدن صداي مردونه اي که بلند گفت: هي... کجا داري فرار ميکني و نور چراغ قوه که

توصورتم خورد.

سحر دستمو کشيد و شروع کرديم به دوييدن. تا جايي که خودش ازم عقب موند و جيغ

ميکشيد : وايسا ... کجا داري در ميري... بيايد کمک ... داره فرار ميکنه ...

تو تاريکي چيزي نميديدم... فقط جلوتر از خودش به فرمون پاهام رو به جلوکشيده ميشدم. حتي

فرصت يه نفس گيري هم نداشتم.

با ديدن در اهني نيمه باز، لبخند بي جوني زدم که مرد بلند قامتي ... جلوش ايستاد و گفت: کجا

ميري کوچولو؟

با صداي شليک تير، جيغ بلند کشيدم ...

خم شدم تا قامت افتاده رو زمين و غرق خونشو نبينم ... دستهامو به زانوهاي  سر و کرختم

گرفتم...

معدم بهم ميپچيد و ميسوخت.

از شدت اضطراب و نگراني، به نفس نفس افتاده بودم.

سروان نگاهي بهم انداخت. اسلحه رو به دست من داد .

با بهت گرفتمش...

دستکشش رو دراورد و چوبي که باهاش دو تا نگهبان جلوي در رو به زمين پرت کرده بود

دست من داد و گفت: وسط راه هرجفتشون رو بندازش زمين...

سري تکون دادم.

اسلحه اش رو دراورد و دو تا تير ديگه هوايي شليک کرد.

گوشهام از صدا سوت ميکشيد.
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با تته پته گفتم: الن فيلم فرار من و همکاري شما ميفته دست اونا که...

سروان اهسته گفت: نگران نباش ... فيلم جايگزين داريم.

سحراهسته گفت: برو...

سروان نگاهي بهم انداخت و گفت: يه ون سبز سرخيابون ايستاده.... اينجا رو مستقيم برو...

بعد سمت چپ... تا اونجايي که ميتوني بدو ...

سرمو به علمت باشه تکون دادم.

مردي که روي زمين افتاده بود تکون خفيفي خورد. سروان بازومو گرفت و چند قدمي منو

همراهي کرد .

زيرگوشم گفت: مراقب خودت باش. هر اتفاقي تو مسيرافتاد به صد و ده زنگ بزن...

و يه چيزي تو جيب مانتوم گذاشت. يه گوشي بود.

نفس عميقي کشيدم و حرفهاي تکراريشو ازنو زير گوشم بلغور کرد: يه شماره توش ذخيره

شده به نام سرهنگ مرتضوي... اين ون تو رو ميبره به جايي که ما ميخوايم... راننده اش هم

توجيه شده... اون ويل تحت محاصره ي ماست. از سرايدار و خدمتکارش بگير تا سوپر

سرکوچه. هر اتفاقي افتاد بهشون ميگي...

و يه انگشتر عقيق گذاشت کف دستم و گفت: بميري بهتر از اينه که زير دست اون پست فطرتا

باشي...!

با چشمهاي خيس اشک بهت زده بهش نگاه کردم و خفه گفت: مراقب خودت باش کتي... ! دعا

کن...

سحر از پشت سر گفت: داره بهوش مياد...

سروان هلم داد و گفت: بدو کتي ... بدو...

و من دوييدم... باتمام قدرت... با تمام وجود... به در نگاه ميکردم فقط به در نگاه ميکردم!...

کف پاهاي برهنم از برخورد با سنگ فرش زمين ميسوخت ... نفسم تو سينه راکد مونده بود و

جناغم ميسوخت.

چشمام از زور و حجم اشک ميسوخت... دلم از بي کسي وبدبختي خودم ميسوخت.

از در آهني رد شد... به سمت چپ پيچيدم . هنوز ميدوييدم... گريه ميکردم و ميدوييدم... گوشي

و انگشتر تو دستم عرق کرده بودن... با ديدن يه ون سبز رنگ؛ سرعتم بي اراده بيشتر شد...
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در به روم باز شد. از روي جوب پريدم... خودمو به داخل ون انداختم وبدون اينکه در ون

بسته بشه، راننده حرکت کرد.

از شدت نفس نفس زدن به سرفه افتاده بودم... معدم ميسوخت ... دستمو رو شکمم فشاردادم ...

از سرمايي که بخاطردر باز ون به کف پاهاي اش و لشم ميخورد تنم مور مور شد.

به سختي رو زمين لبه لي صندلي ها خزيدم و در و بستم.

رو زانوهام خودمو بال کشيدم و ارنج هامو لبه ي صندلي پشت راننده گذاشتم نفسم بالخره

سرجاش اومد.

روسريم کامل از سرم افتاده بود... دستمو رو معدم فشار اوردم.

با تکون راننده چشماي بيحالمو به سمت دستي که به عقب اومده بود و يه بطري اب معدني و

به سمتم گرفته بود چرخوندم.

بطري اب باعث شد چشمام برقي بزنه... ازش گرفتم وگفتم: مرسي...

جواب داد: خواهش ميکنم.

بدون اينکه در اب معدني وباز کنم ... به آينه نگاه کردم. خودش بود...

خودمو به جلو کشيدم... پهلوم به لبه ي صندلي خورد . خودمو بال کشيدم.

با ديدن نيمرخش بهتم زد.

آهسته گفت: داري جلب توجه ميکني...

مات نگاهش ميکردم که در داشتبورد وباز کرد و دو بسته ساندويچ اماده دراورد و به سمتم

گرفت وگفت: برو بخور و بخواب. راه زياده...

بهت زده نگاهي به بسته بندي ساندويچ کردم. اسم رستوران و ادرسي که روش بود باعث شد

نفسم حبس بشه...

آدرس: چابهار...

ما جنوب بوديم؟!

گيج سرمو بلند کردم.

خنده اي کرد وگفت: چيه؟

خفه ناليدم: بهراد...!
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 )فصل يازدهم( 

تنم ميلرزيد... دستهام يخ کرده بود و سر ملتهب و پردردم رو به اسمون و افتاب داغ جنوب بال

بود .

توي گوشم صداي سروان ميومد ...

"اگر تا سه روز ديگه خبري از ما وشيخ نشد، زنگ بزن به سرهنگ ... بهش بگو اميد وصيت

کرد تو شهرخودش خاک بشه ،کنار مادرش... بگو به زن وبچم بگه خيلي دوستشون دارم. بگو

به زنم بگه که دلم براي اون ته ديگاي سوخته اش تنگ شده ... "

يعني مرده؟؟؟

يعني زنده است؟

دروغ ميگفت؟

راست ميگفت؟

اصل تونست اون فيلم رو جايگزين کنه؟!

سه روز شده يک ماه سروان اميد !

سه روز شده يک ماه و راننده ي توجيه شده ي ون سبزت نميذاره حتي تنها تا دستشويي برم!

شده يه نگهبان و مدام درحال چک کردن کوچيکترين حرکت منه!

دستي روي شونم قرار گرفت .

چشمهامو بي اراده بستم. حتي نميتونستم چند دقيقه با خودم خلوت کنم!

بهراد زير گوشم گفت: خوبي؟

با چشمهايي که ديگه عنان اشکهاش در اختيارم نبود به سمتش چرخيدم .

بهراد نفسي از هواي داغ و ساکن گرفت و گفت: اين تنها راه نجاته...

خنده اي عصبي کردم و با چشمهايي که خيس از اشک بود گفتم: تنها راه نجات من مرگه ...

بهراد مرگه!
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بهراد کامل منو به سمت خودش چرخوند و گفت: تو قوي تر از اين حرفهايي... يادت رفته

کتي؟!

پوزخندي زدم .

ديگه هيچ قدرتي توي وجود من نبود!

من قدرتمو از دست داده بودم ... سالها بود که هيچ قدرتي نداشتم. روزها بود که قدرتي نداشتم!

با نگاهش ، اميدوار ... منو برانداز ميکرد.

زيرنگاه سنگينش گفتم: مگه ادم چقدر ميتونه بجنگه؟ ... ديگه نميکشم... ديگه نميکشم بهراد ...

تو اين يک ماه چقدر اوارگي کشيديم ... ويلون و سيلون علفيم... منتظريم! که چي بشه؟؟؟

مگه قرار نبود بريم يه ويل که همه ي ساکنينش پليس بودن و ما رو زير نظر داشتن پس چي

شد؟... چرا سر از اينجا دراورديم؟؟؟ بهراد ... تو کي هستي؟؟؟ چي هستي، چرا نميري سر

کار و زندگيت ... مگه خونه نداري؟مادر نداري؟ مگه شرکت نداري؟ چرا اينجا حبسم کردي

بهراد؟ جون هرکي که دوستش داري بهراد ...تو رو خدا... خستم بهراد خستم... ولم کن بذار

برم...چرا دنبال من راه افتادي؟ چرا ولم نميکني؟ چرا همش تعقيبم ميکني؟

بهراد: به حال خودت گذاشتمت که افتادي گير اون نامردا و همه نقشه ها رو نقشه بر اب

کردي...

با هق هق ناليدم: بهراد...

بهراد کلفه دستي به موهاش کشيد و گفت: تو بگو چي کار کنيم کتي؟ همون کار و کنيم؟!

-دوست دارم برم اداره ي پليس... خودمو معرفي کنم... بذار برم! ... اونجا امنه ... اونا قابل

اعتمادن... بهراد تو رو خدا!

و با التماس گفتم: بهراد تو رو قران ... تو رو خدا بهراد ... چي از جون من ميخواي؟ تو هم از

اونايي نه؟؟؟ راستشو بگو بهراد ... اينجا نگهم داشتي قيمتم بره بال؟

بهراد پوفي کرد و سعي کرد منو دراغوش بگيره...

اما من فاصله گرفتم... از اغوشي که به روم باز شده بود کناره گرفتم... بهراد چيزي نگفت

دستهايي که به سمت من باز کرده بود دو طرف بدنش اويزون شدن و باز من موندم يه دنيا

چرا... باز نفهميدم چي به سر زندگيم اومده ... يا خودم دستي دستي چي به سر زندگيم اوردم!

من تو جنوبي ترين شهر ايران چه غلطي ميکنم!!!

از کنارش رد شدم...
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تمام اين مدت مثل يه جغد شب بيدار و روز بيدار ...

دقيقا مثل يه نگهبان بي جيره و مواجب مراقبم بود تا دست از پا خطا نکنم... تا فرار نکنم ...

از زندگي و کار و سرمايه اش دست کشيده بود و دنبال من ميومد. هرجا که ميرفتم. هرجا که

ميخواستم برم و مانعم ميشد. هرجا که فکرشو ميکردم برم و فکر و ذهنمو ميخوند!!!

منو اورده بود اينجا ... توي يه روستا پر از عرب... عرب هاي ايراني! ... خارج از شهر...

هيچ کس زبونمو حتي نميفهميد ...! و منم حتي زبونشونو نميفهميدم!!!

پله هاي ساختمون مخروبه رو اروم پايين رفتم... اينجا ايران بود؟واقعا ايران بود؟ من تو

کشور خودم بودم؟ مردمش پس چرا غريبه بودند ... چرا التماس چشمهامو نميخوندن؟ چرا راه

فرار و نشونم نميدادن؟ چرا نميگفتن پليس کجاست ... چرا نميگفتن اينجا کجاست ...

خسته بودم... داغون بودم ... له شده بودم... ديگه تواني برام نمونده بود. ديگه هيچي برام

نمونده بود... ! کاش شيخ ميومد منو باخودش ميبرد و وعده ي خونه و ماشينشو عملي

ميکرد ...!

من به اون زندگي که سرو تهش معلومه راضي ترم تا اين همه بلتکليفي !

کشون کشون خودمو به ساحل رسوندم.

داغي هوا مغزمو ميسوزوند .

بهراد فقط يک جمله ميگفت: هيچ چيز طبق برنامه پيش نرفت ما مجبور شديم به اينجا بيايم!

حال بايد صبر کنيم تا دستور بعدي سرهنگ مرتضوي ! يک ماه تمام ...

يک ماه که جز اين خراب شده ... جاي ديگه اي رو نديده بودم... جز با بهراد با کس ديگه اي

حرف نزده بودم!

اگر کابوس هاتف و دست درازي شيخ نبود اينجا بهشت کوچيک من ميشد! ...

اگر ترس از تماس سرهنگ نبود اينجا ، همين جا با بهراد زندگيمو شروع ميکردم ... من و

بهراد ! دوتايي...

ميرفتم دست بوسي مادر و پدرش و سعي ميکردم خودمو تو دلشون جا کنم .

ميرفتم کار ياد ميگرفتم درس ميخوندم تا به چشم خانواده ي بهراد بيام و بذارن که باهاش

زندگي کنم. من که جز اون کسي و نداشتم... من که جز بهراد راهي نداشتم ... چاره اي

نداشتم... ادم ديگه اي نداشتم!

خانواده اي نداشتم... دوستي نداشتم... عشقي ... عشق؟!
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من ... کتي؟ عشق؟! کدوم عشق...

يه دختر بي کس و کار مگه ميتونه عاشق بشه؟! عاشق باشه؟

مگه ميتونه دل و ايمون کسي مثل بهراد و ببره ... ؟ميتونه؟نميتونه... نميشه. بهراد خانواد

داره ... پدر داره ... مادر داره ...

بهراد عارش مياد من کنارش راه برم... حال بشم زنش؟

کتي کجاي کاري... چهارتا ودکا خورده ، خوشي زده زير دلش!

گوشهام سوت ميکشيد ...

تمام اميد من سروان اميد زارعي بود ... يه اميد واهي! يه اميد که نميدونستم زنده است يا حتي

مرده!

تمام اميدم دل نگروني مردي بود که نميدونستم واقعا بايد بهش اميد ميداشتم يا نه...

مردي که دل نگرون دخترهاش بود و ميتونست ناجي من باشه ...

مردي که ميخواست دخترهاش به شوربختي من دچار نشن ...!

خدايا چرا من زندم؟چرا... چرا اين زندگي لعنتي من تموم نميشه! چرا منو تموم نميکني خدا ...

چرا؟!

صداي برخورد موج ها به ساحل گند ترين صداي دنيا بود ... ديدن برق اب از انعکاس

خورشيد به دريا مشمئز کننده بود ...

نوازش شن ها لي انگشتهاي عرق کردم چندش اور بود ... من از اين دنيا و تمام زيبايي

هاييش که تير شده بود توي چشم من بيزار بودم ...

من از همه چيزهايي که ميتونستم داشته باشم اما محروم بودم بيزار بودم...

اگر شجاعت پروانه رو داشتم...

يا مثل شادي و بيتا تقديرمو قبول ميکردم ...

يا ...

اب به پاهام برخورد ميکرد... اب ولرم جنوب ... تا قوزک پامو نوازش ميکرد ... دريا کشش

داشت... دريا جاذبه داشت ... دريا ادمو ميبرد سمت خودش... ميبرد تو اغوش خودش... ادمو

جذب ميکرد...

دريا جذبه داشت ... ! غرور داشت ... عمق داشت ... ميشد يه لکه ي ننگ رو توي خودش

غرق کنه و هيچ کس پيداش نکنه!
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دريا مي بلعيد ... مهم نبود کي باشي چي باشي... از کجا باشي... حروم باشي پاک باشي

ميرفتي تو دهن دريا و ميتونستي نباشي!

دريا ته نداشت ... اخر نداشت ... اخرش پر شدن جونت بود از اب... اب و اب ... مهم نبود

آروقت بوي گند الکل بده ... مهم نبود جسمت کرم برداشته باشه ... مهم نبود ذهنت کثافت

باشه ... مهم نبود زن باشي يا مرد ... دريا ميتونست تو رو تا اخرين قطره اش نگه داره!

ميتونست تورو از دست همه نگه داره ... فراري ... گم نام... ميتونست تو خودش حفظت کنه و

هيچ کس پيدات نکنه ...!

دريا بزرگ بود ... خيلي بزرگ!

ميتونستم توش غايم شم ... ميتونستم ... ميدونستم که ميتونم ... !

بايد ميتونستم... راه من همين دريا بود ... اين اغوش همون اغوشي بود که بايد به روم باز

ميشد و من بايد ميپذيرفتمش...

اينجا ارامگاه من بود ... خونه ي ابدي من بود ... مأمن من بود!

اينجا ... درست همين ... جا ...

زير پام خالي شد ... چشمامو بستم... دريا منو سفت گرفته بود ... بغلم کرده بود ... محکم ...

چشمامو بستم...

اب شورمزه  ي ارامگا ه من، خوش طعم ترين نوشيدني بود !

سرفه ميکنم... عق ميزنم... اب بال ميارم .

و باز سرفه ميکنم.

اونقدر سرفه ميکنم تا حس ميکنم گلوم زخم شده ...

سخت چشمهام باز ميشن ...

نگاهش ميکنم. موهاي خيسش شنيه ... لباسش به تنش چسبيده ... اب ازسر و صورتش روي

من ميچکه... نفس نفس ميزنه ... سايه انداخته روم و با چشمهاي گرد و ملتهبي نگام ميکنه ...

دست اخر وقتي ميبينه بهش زل زدم و احتمال زندم...

از روم کنار ميره و آخي ميگه ...

کنارم نشسته و زانوهاشو بغل کرده ... صداش درنمياد ... من هنوز سرفه ميکنم ... به پهلو...

لب ساحل... اب ميره و مياد... من سرفه ميکنم و اب بال ميارم...! گلوم ... چشمهام

ميسوزن ...
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توي گوشم صداي اب مياد ... دهنم و انگار با سنگ ريزه هاي شور پر کردن ...

افتاب مستقيم تو چشمم ميخورد ... درست بالي سرم تماشام ميکرد و منو ميسوزوند!

نميدونستم تو چه وقتي از روزم يا چي به سرم اومد ...

فقط ميدونستم... دريا هم نتونست اين همه نجاست منو تحمل کنه ... منو تف کرد !

بهراد دست انداخت زير زانو و شونه هام... با يه حرکت بلندم کرد و ايستاد . رها و ازاد بدون

هيچ اصراري براي حلقه کردن دستهام دور گردنش، چشمهامو بستم... به ارومي من وبه سمت

همون مخروبه که پناهگاه و مأمن يک ماهم بود، برد .

مخروبه اي که نميدونستم قراره توش چي ديگه به سرم بياد!

روي کاناپه ي تخت خواب شو منو به سبکي پر رها کرد ... من ميلرزيدم و بهراد يک دست به

کمر و يک دست به سر ناچار جلوم ايستاده بود!

خسته بودم... خسته ... سردم بود ... ميلرزيدم!

بهراد رفت و با پتويي برگشت...

دندون هام بهم ميخورد و قدرت ثابت نگه داشتن فکمونداشتم...

کنارم نشست... پتو رو دورم پيچيد و سرمو به سمت شونه اش هل داد . پيشونيشو روي موهام

گذاشت.

خفه با صداي گرفته گفت: خودت خواستي کتي... خودت خواستي!

با زبون لب هاي خشک و شن زارمو تر کردم و گفتم: مست بودم ...

بويي از موهام کشيد و گفت: مگه نگفتي پشيمون نميشي... مگه نگفتي با کي باشم بهتر از

تو ... بهتر از ناجيم؟! مگه نگفتي پشيمون نميشي؟! مگه نگفتي حال که اينجا قراره با هم

بمونيم بيخيال قوانين و سنت ها ... بيخيال همه چيز.... مگه نگفتي ميترسي بدترين و داشته

باشي پس بين بد و بدتر يکي و انتخاب ميکني؟ مگه ارامش نخواستي؟ پس چي شد کتي؟ اون

همه عطش خواستنت چي شد؟ مگه نگفتي کتي؟ مگه نگفتي من لياقت تو رو دارم؟ مگه نگفتي

فکر ميکني ناجي ادم به ادم حلله؟! مگه نگفتي که خواستنت از دله ... از شراب نيست؟! مگه

نگفتي حرفت الکل نيست که بپره؟! پس چي شد کتي؟ کو اون دختري که گفت ميخوام يه شب

عاشقانه رو تجربه کنم تا يه شب اجباري؟؟؟ مگه نگفتي منو از قيمت بنداز شايد اگر پيدام

کردن ازادم کنن؟ حال چرا زدي زيرش ؟ چرا منو محاکمه ميکني؟ چرا يه کار ميکني فکر کنم

زورت کردم؟ چرا خواب شب و بهم حروم کردي ؟ من و با شيخ يکي ميدوني کتي؟!!! تو که
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راضي نبودي چرا راضيم کردي کتي؟! با من وخودت چيکار کردي کتي؟! من با اين عذاب

وجدان چيکار کنم؟!

با کف دستهام به سينه ي مرطوبش فشاري وارد کردم و خودمو از حصار اغوشش بيرون

کشيدم.

از جام سخت بلند شدم. بهراد پوف عميقي کشيد و ارنج هاشو روي زانوهاش گذاشت . با کف

دست سرشو گرفت. ل به لي موهاش شن بود . خيس بود ...

با برداشتن اولين قدم و دور شدنم از کاناپه، پتو از روي شونه هام به زمين افتاد .

ماسه ها به کف پام چسبيده بودن و با هر قدمي که برميداشتم لرزي که تمام جونمو احاطه کرده

بود بيشتر ميشد ... بيشتر و بيشتر!

به اتاق خواب رفتم.

لبه ي تخت دو نفره نشستم ... خودمو بغل کردمو سرمو پايين گرفتم.

موهام توي صورتم ريختن ... با شنيدن قيژ لولي در و فهميدن اينکه بهراد توي درگاهي

ايستاده هم سرمو بال نگرفتم. توده اي که چندين سال بود ته حلقم چنبره زده بود و هر بار

بزرگتر و بزرگتر ميشد! امروز انگار به حداعلي خودش رسيده بود !

حتي نميذاشت يه نفس ارومم بره و برگرده ...

حتي نميذاشت يه قطره اب ازش پايين بره!

بهراد کنارم نشست.

بي اراده صاف شدم ... روتختي رو روي شونه هام انداخت و گفت: دو روز ديگه تحمل کن!

دو روز ديگه ميشد يک ماه!

يک ماه تمام در بلتکليف ترين نقطه ي زندگيم دست و پا ميزدم!

نه ...

من خيلي سال بود که توي يه نقطه درجا ميزدم!

عمر ميگذروندم ... وقت تلف ميکردم... پشيمون ميشدم... پشيمون ميشدم ... پشيمون ميشدم!

بهراد دستشو روي شونم گذاشت.

شونمو پس کشيدم.

بهراد دستشو پايين اورد و گفت: کتي... بذار تموم بشه ...!

پوزخندي ميزنم .
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-ديگه تموم شده بهراد ... من تموم شدم!

بهراد خفه گفت: باهات ازدواج ميکنم ... اگر دردت همينه باهات ازدواج ميکنم. فقط دو روز

ديگه دندون رو جيگر بذار.

ته حلقم ميسوخت ... از شوري مرگي که حتي ليق اون هم نبودم!

بهراد دست دراز کرد و چونمو نرم با انگشتش گرفت.

رومو گرفتم...

بهراد اهسته گفت: کتي ... من با اينا همدست نيستم. از تک تک اينها بيزارم کتي... از همشون

کتي... ميفهمي؟

نه نميفهميدم...

کاش راحتم ميذاشت.

کاش اين جسم مرده رو ديگه لاقل راحت ميذاشت ...

کاش ميذاشت برم ... ديگه نميترسيدم خدشه اي به روحم وارد بشه. من که ديگه روحي نداشتم.

مرگ بهم واجب بود ... !

دستشو پايين انداخت و گفت: من هاتف و شيش ساله که ميشناسم... کتي... من با اونا نيستم ...

هاتف و کاراي کثيفشو من ميشناسم کتي... از تو بهتر ... من يه عمره دنبال اون نامرد پست

فطرتم که زندگيمو تباه کرد ، زندگيمو گذاشتم تا پيداش کنم و انتقاممو ازش بگيرم. انتقام حروم

کردن زندگيم. نامزدم! کتي نامزدم ... دختري که دوستش داشتم ! ... ميفهمي کتي؟

اونقدي تند گردنمو به سمتش چرخوندم که صداي اعتراض مهره هاي گردنم بلند شد و براي

چند لحظه رگ پشتم سوخت ...

محل به اين سوزش و درد نگذاشتم.

دستم اونقدري کرخت بود که براي ماليدن و التيام صداي گردنم بال نياد...

براي اولين بار بود که اسم هاتف و از دهن بهراد ميشنيدم...!

بهراد پوزخندي زد و گفت: اولين طعمه اش نامزد من بود کتي ...! نامزد بيست ساله ي من

کتي...!

هاتف... بهراد ... نامزد؟ زندگي؟؟؟

من نميفهميدم...
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بهراد با حفظ زهري که تو زاويه ي لبهاش بود گفت: هاتف ... تمام چيزي که ميتونستم داشته

باشم و گرفت... لزم نيست بگم چطور يا ... تو ميدوني چطور!

دهنمو بستمو باز کردم ...

هوا کم بود براي نفس کشيدن ...

دلم يه دم عميق ميخواست...

من ميدونستم...

من ميفهميدم...

من وعده هاشو از بر بودم!

بهراد روشو گرفت و اهي کشيد .

کف دستهاشو لبه ي تخت گذاشت و پاهاشو دراز کرد . سرشو عقب کشيد و چشمهاشو به سقف

دوخت .

زير لب زمزمه کرد: ارزوي من فقط بيست سالش بود ...! فقط بيست سالش بود!

دستمو به بازوش رسوندم .

لبخند سردي گرفتار لبهاش شده بود .

هويي کرد و پرسيدم: چطور شد؟!

بهراد: همون حرفهايي که به تو زد ... ارزوي منو خام کرد... خانوادم مخالف بودن ... !

پدرم ... پدرم مخالف بود. ميگفت ارزو از يه خانواده ي سطح پايينه ...! پدرش ابدارچي

شرکت پدرم بود ... يکي دوبار که ارزو از دانشگاه اومد شرکت ديدمش... هاتف نفهميدم از

کجا سرو کله اش پيدا شد، وقتي با ارزو ديدمش فقط يه کلمه تو ذهنم حک شد. خيانت ! فکر

کردم با ديدن يه پسر ديگه منو فراموش کرد.... منم خواستم ولش کنم. يه دختر بچه ي بيست

ساله که تو اين جهنم خورد به پست يه ادم ناتو و من احمق فکر کردم منم که بازي خوردم!...

بهش بي اهميت شدم... باهاش سرد شدم و چشممو روي تله اي که براش پهن شده بود بستم...

فکر کردم يه دختر بيست ساله منو خام کرده و اخرش رو دست خوردم، باهام بازي کرد و

حريفش نشدم! ... هاتف حرفه اي بود ... ارزو رو خام کرد . فکر کردم باشه باهاش ازدواج

ميکنه ... پدرم خوشحال بود حتي ميخواست جهزيه اش رو جور کنه که پسرشو نجات بده تا يه

دختر پايين شهري و نياره تو کاخ اعيونيش به عنوان عروس ! يه هفته نگذشت که ارزو ديگه

حتي دانشگاه هم نرفت. پدرش هم پيشنهاد جهزيه دادن پدرمو رد کرد و گفته بود پولشو بده .
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دختره رو فرستادم رفت. جهاز نميخواد. چيزي که ميشنيدم با منطقم جور درنميومد. ته توشو

دراوردم ... هافت تو گوش پدر معتادش رو پر کرد... مرتيکه ي مفنگي دختره رو

فروخت! ... ده ميليون ...! ميدونستم خودم زودتر ميخريدمش! ... دير فهميدم... خيلي دير!

-ديگه ازش خبري نداشتم ... خبري نداشتم ازش... نه از خودش... نه از هاتف... به پليس

گفتم ... پدر معتادشو سلخي کردم تا بفهمم چي کار کرده ... اما فقط فهميدم ده ميليون از هاتف

گرفته و ديگه رنگ دخترشو نديده! ... رفتم دبي... براي ابروي خانوادم شرکت زدم ، کار

کردم و خودمو ايندمو تامين کردم ... بعد هم به عنوان يه مشتري... يه خواهان ... تو اکيپشون

نفوذ کردم تا کم کم امار آرزو رو دراوردم ، فهميدم ارزو رو تو بزرگترين حراج فروختن ...

 بزرگترين حراج دختراي ايراني تو فجيره! ...83با نازلترين قيمت! همون سال ... 

دستهاشو ازاد کرد و روي عرض تخت دراز کشيد. هنوز داشت به سقف نگاه ميکرد...

لبخندي زد و گفت: خيلي دنبالش گشتم ... پيداش کنم... نجاتش بدم ... حتي همون موقع ها هم

حاضر بودم ...

و سکوت کرد!

-حاضربودي باهاش ازدواج کني؟!

بهراد اب دهنشو قورت داد. سيب گلوش پايين و باليي شد و زمزمه کرد: نميدونم!

بهراد لبهاشو کمي بهم فشرد و بعد از مکث کوتاهي گفت: جنازشو دو سال پيش... امارات

فرستاد ايران! جنازه ي خيلي هاشونو فرستاد جمهوري اسلمي ايران! ارزوي من پنج ماهه

حامله بود که خاک شد... !

و سکوت کرد.

نميدونم چقدر...

يک دقيقه... يک ربع ... يک ساعت ...

نفسي کشيد و خيز برداشت.

احلفه امسال ايران برگزار ميشه! لبخندي زد و گفت: دو روز ديگه عيد فطره کتي... 

گيج نگاهش کردم.

احلفه چيه ؟ -
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بهراد ابرويي بهم گره زد و گفت: همون ماموريت اخر ماست... همون چيزي که يک ماهه

منتظرشيم! سرهنگ مرتضوي... سروان زارعي... تو... سحر... چيزي که من هفت ساله

منتظرشم!

به ملحفه ي روي تخت چنگ زدم و با ترس گفتم: حلفه کيه بهراد؟ چي ميگي؟

بهراد با ارامش گفت: اروم باش کتي... حلفه کسي نيست... يه ضيافته ... خريد و فروش!

تکرار کردم: خريد و فروش؟ ضيافت؟؟؟

و با چشمهايي که توي حدقه بزرگ شده بودند گفتم: چي ميگي؟ مثل خونه ي شيخ نه؟ اره

بهراد؟

بهراد ادامه داد: حلفه يه مراسه ... دخترهاي يازده تا بيست وشيش سال رو ميفروشن ... به اين

مراسم ميگن حلفه ... ! يه حلفه تو عيد فطر برگزار ميشه يکي هم عيد قربان ... امسال تو

ايران برگزار ميشه ... معمول هم ميچرخه ... يه بار توپاکستان... کراچي پاکستان ، يه بار

امارات ... ضيافت زير زميني ... مثل يه مزايده! ... البته امسال چون تو ايرانه ... يه سري

واسطه ميان ... انتخاب ميکنن ... ميخرن ... بعد ميبرنشون وتحويل صاحبانشون ميدن ...

ميدوني براي چي؟

ميدونستم؟

نه من اين روزها هيچي نميدونستم...

اب دهنم از گلوي خشکم پايين نميرفت.

با طعم شور دهنم کلنجار ميرفتم که دونسته هام به ذهنم هجوم اورد...

ميدونستم... ميدونستم...

بردگي جنسي! ... من ميدونستم... چرا ... چرا ميخرن ... چرا ميفروشن! کجا ميبرن... چه

ميکنن ... چه ها ميکنن!

بهراد اهسته گفت: کتي؟

نگاش کردم...

بهراد اروم بود و سعي داشت با تزريق امواج اروم نگاهش منو هم اروم نگه داره ... اما

نميشد... نميتونست...

خفه زمزمه کرد: کتي... فقط دوروز مونده تا عيد فطر.... دو روز ...! کمک کن کتي... به

من ... به خودت ! کمک کن ... به دخترا... به زنا ... به عشق! ... بعد دستتو ميگيرم ...
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ميبرمت يه جاي دور... يه جاي خوب... دوتايي باهم زندگي ميکنيم... گور باباي گذشته ي من

و تو ... ميريم با هم زندگي ميکنيم ... بخدا کتي... فقط دو روز تحمل کن ... زندگي ميکنيم... با

هم ... من و تو... دور از همه ي اينا ... همه ي کابوسا ... دور از ايران ... اينجا ... اين

مملکت ... ميريم يه جايي که هيچ کس مارو نشناسه... ندونه ازکجا اومديم ، کجا ميريم... ميريم

زندگي ميسازيم... براي خودمون !

نگاهش کردم و پرت گفتم: براي همين بهم کمک کردي؟ براي همين بهم جا دادي... پناه دادي؟

براي ساکت کردن عذاب وجدانت؟! برات يه وسيله بودم؟همه ي اين روزايي که خودمو

سرزنش ميکردم که تو رو از کار و زندگيت انداختم. همه ي اين روزا من برات يه وسيله بودم

بهراد نه؟! يه مسکن براي کم کردن عذاب وجدانت؟ براي اينکه فکر کني يه ارزوي ديگه ام؟

که نجاتش دادي؟!

بهراد توي سکوت فقط بهم نگاه کرد. جوابي نداشت؟ يا داشت؟!!!

لبخندي زدم .

فراهم کردن بستر عاشقانه ات هم براي ساکت کردن عذاب وجدانت ...

جمله ام بي فعل موند.

بهراد دستشو روي لبم گذاشت وگفت: هيس... اون خواست هر دومون بود. باشه کتي؟! اون

التيام روح جفتمون بود کتي... باشه کتي؟نگو راضي نيستي... بهم انقدر زخم نزن ... نگو

زورت کردم ... نگو تو رو قران نگو کتي...

نگفتم ... اما گفتم:

-تو منو دوست داري بهراد؟

بهراد: نميدونم...

کذب محض جواب دادم:

-ولي من دوست ندارم ...!

بهراد: ميدونم ...

و هوفي کرد و من نگاهش کردم... کدوم ادمي ناجيش رو دوست نداشت!

سرمو روي تنها بالش تخت گذاشتم و به پهلو دراز کشيدم...

نگام ميکرد.

بس که ناخن هامو توي مشتم فرو کرده بودم ، کف دستم کبود بود.
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دست دراز کرد و پيچ انشگتهامو که مستقيم به کف دستم فشار مياورد و باز کرد.

اب دهن شور مو قورت دادم و گفتم:

-خستم... ميشه بخوابم؟

جوابي بهم نميده. از بسته ي قرص روي پاتختي يه دايره ي گرد وسفيد و توي دهنم ميذاره و

به زور اب فرو ميدمش.

بهراد: ميخواي آرومت کنم؟

-با چي؟ هماغوشي؟!

اين همه سلحش بود براي ساکت کردن من !

و همه ي دليلش هم رضايت پر مست و هراس من !

 )فصل دوازدهم( 

حلقه ي موهامو به دستش ميگيره و تابي بهش ميده ... کمي بعد کف دستش نيمه ي سرد

صورتمو مي پوشونه ... در بهت و ناباوري نگاهش ميکنم ...

لبخندي ميزنه ولبهاش روي پوست گونه ام ميکشه ...

چسب جلوي دهنم رو به ارومي باز کرد وبا ديدن هر نقطه اي که از زير چسب ظاهر ميشد

همون جا رو مي بوسيد ... صدايي براي فرياد نداشتم... دست ازادش رو لي موهام فرستاد و

سرمو به پايين کشيد.

گلوم بال اومد ...

از تماس لبهاي لزجش با پوست گردنم به هق هق افتادم ...

به حالت مرگ به زمين چسبيدم و صدام حتي درنمياد. قفل شده بودم ... حتي نميتونستم تکون

بخورم...

چشمهاي حريصشو توي نگام ميندازه ...

صداي بهراد رو مي شنوم ...

"ارزوي من تباه شد ... ارزوهامو تباه کردن! "
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صداي هاتف رو مي شنوم ...

"خانم کوچولو خوب براي ما دردسر درست کردي... عوضش به قيمت رفتي"

صداي سروان رو مي شنوم ...

"بميري بهتر از اينه که دست اون پست فطرت ها بيفتي"

انگشتر عقيقم رو به لبهام ميچسبونم... با کمي دندون زدن ... عقيقشو تف ميکنم و قرص سفيد

سيانورم رو ميبلعم ...!

شيخ عباشو بال ميزنه ...

به خر خر ميفتم...

صداي کامي رو مي شنوم...

نفس ندارم...

شيخ توي صورتم مي کوبه...

نفس ندارم...

صداي مامانم رو مي شنوم...

شيخ دست ميندازه زير سرمو منو بال مياره ...

صداي بابام رو مي شنوم ...

نفس ندارم ...

صداي جيغ هاي پروانه رو مي شنوم ... بيتا ... شادي... بهراد ... بهراد ...!

با بي نفسي پلکهامو باز ميکنم.

بهراد داد زد : کتي...

به سختي نيم خيزم ميکنه و چند مشت به کمرم ميزنه ... نفسم بالخره بال مياد.

به سرفه ميفتم و کمي زردابه از دهنم روي ملفه ميريزه.

به خلط شور که از دهنم کش مياد نگاه ميکنم.

بهراد روي تخت جا به جا ميشه و با گوشه ي تميز ملفه دور دهنمو پاک ميکنه و يه ليوان اب

به سمتم ميگيره . تا اخرين قطره اش رو از دست بهراد مي خورم.

لبم رو کنار ميکشم و بهراد سرمو توي سينه اش ميگيره و ميگه: بهتري؟

نميدونم...
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بهتر؟ بهترم؟! به انگشتري که توي دستمه نگاه ميکنم . شايد فقط يک هفته است که راز زير

عقيق سرخشو فهميدم!

بهراد صبحانه رو حاضر ميکرد .

من هنوز روي تخت نشسته بودم.

بهراد به سمتم اومد و گفت: تا چاي دم بشه برو حمام . برات خوبه.

بي حال نگاهش ميکنم.

لبخندي ميزنه و ملفه رو جمع ميکنه و ميگه: پاشو دختر...

نيشخندي ميزنم و ميگم: بگو زن ... زن!

بهراد لبشو گزيد.

به سختي از تخت پايين ميام.

زانوهاي کرت و سستم طاقت وزنمو ندارن و روي زمين فرود ميام.

بهراد با ترس کنارم نشست و گفت:ضعف کردي... خوبي کتي جان؟

چشمامو به چشمهاش ميدوزم .

بهراد لبخند نيمه جوني زد و گفت: پاشو عزيزم. بريم صبحانه بخور... بعدم کمکت ميکنم دوش

بگيري...

از پشت هاله ي اشک به صورت جذاب و خسته اش نگاه ميکنم...

به نگاهي که سراسرش از نگراني و التهاب پره ...

دورگه زمزمه ميکنم: با چه نسبتي ميخواي بهم کمک کني تا دوش بگيرم؟!

چونمو با مليمت گرفت و گفت: کتي جان ... بعد اين کابوس... بين منو تو چيزي تموم

نميشه... تازه شروع ميشه... ما هنوز خيلي وقت داريم... خيلي خانم ... خيلي بانو...!

من نه خانم بودم... نه بانو...

يه زن بي چاره بودم! همين.

بعد از صرف صبحانه، خودم به تنهايي دوش ميگيرم.

حوله ميپوشم و به اتاق برميگردم.

با ديدن جعبه ي روي تخت ، ابروهامو بال مي برم.

بهراد با موبايل صحبت ميکرد. برخلف تمام اين يک ماه، اين بار جلوي من داشت با تلفن

صحبت ميکرد.

276



goldjar.blogfa.com

از حرفهاش چيزي دستگيرم نميشد . علقه اي هم به کنجکاوي کردن نداشتم.

لبه ي تخت نشستم.

جعبه رو به سمت خودم ميکشم.

بهراد زمزمه کرد : فردا ... فردا! خداحافظ.

و موبايل رو سر داد توي جيبش.

باديدن چهره ي پر اخمش بدون اينکه دچار هيچ شوک و غضبي بشم گفتم: فردا؟!

در جعبه رو باز ميکنم.

با ديدن لباس ساتن فيروزه اي توي جعبه ... نيشخندي ميزنم ...

بهراد کنارم نشست و گفت: شيخ رجب... رحمان.. هاتف... همه ي گروه اومدن اينجا... فردا

فطره!

دستي به لباس ميکشم.

نگاهش هم نميکنم... نه بهراد و نه لباسو ...

غرقم... توي چي. نميدونم. اما اينجا نيستم. کنار بهراد جلوي جعبه ي لباس فيروزه اي نيستم ...

بهراد دستي دراز کرد و يه رشته مويي که تو صورتم بود و کنار زد و گفت: کتي؟

نگاهش ميکنم.

خسته زمزمه کرد: هاتف اين بار خواسته دوستانه با من معامله کنه ...

زير لب خشک زمزمه ميکنم: هاتف؟!

-گرگ صفت ميخواد دوستانه سر وتهشو هم بياريم. بدون موش و گربه بازي!

بهراد چنگي به موهاش زد و خم شد.

-فردا من ميبرمت اونجا ... پولمو ميگيرم ... !

چشمم رو از جعبه به بهراد ميدوزم.

نفس عميقي کشيد و گفت: دوبله سوبله اشو از شيخ پس ميگيرن. دردشون تويي که شدي خارتو

چشم رجب ... که شيخ گفته ل احد... انا احبک کتي !

نگاهش ميکنم بدون اينکه حتي کلمه اي به زبون بيارم.

در سکوت مطلق...

فقط توي چشمهاش خيره ميشم ...
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نميدونم تو نگام چي ديد که مضطرب دستشو روي صورتم گذاشت و گفت: اگر نخواي... همين

الن زنگ ميزنم به سرهنگ ! ميگم ما نميتونيم ادامه بديم!

چشمهامو مي بندم.

سرم رو کج ميکنم.

دستش بين صورت من و شونم ميمونه. لبخندي ميزنه و با چشمهايي که مطمئنم از اشک تر

ميشه ، لبخندش رو حفظ ميکنه 

نفس عميقي کشيد .

گرماي دستش گونمو داغ کرده بود .

موهامو با دست ازادش نوازش ميکرد.

لبخند مصنوعيش بدون نمايش چال گونه هاش بود.

دلم يه لبخند واقعي و پر اعتماد به نفسشو ميخواست. دلم گرماي دستي رو ميخواست که مال

خودم باشه... مردي که مال من باشه ... حتي اگر ندونه دوستم داره ... يا من ندونم و دروغ

بگم که دوستش ندارم ...

ناجي من بود. حامي من بود. همه ي کسي بود که اين روزها داشتم. وجودم با وجودش يکي

شده بود ... مستي بود و راستي ... خواستن من واقعي بود و مهم نبود خواستن اون از سر رفع

غريزه بود .

من در اوج جووني و نياز بودم ... هستم ... من کتي ام... کتايون. زندگيمو باختم... به وعده

هاي بيخود هر کس و ناکس... من شانسهامو از دست دادم بخاطر هر کس و ناکس...

و حال بهراد ناجي من ميگفت :ميتونه برام زندگي بسازه... ميخواد که بسازه ...

حتي اگر از سر عذاب وجدان باشه ...

حتي اگر من وسيله ي انتقامش باشم براي حق ارزوهاش... ارزو ها ... شادي ها ... پروانه

ها ... کتي!

حق ارزو ، حق من بود ... حق کتيه! حقي که بهراد مي خواد بگيره!

بهراد که منو نجات داده ...

منو نگه داشته...

سايه به سايه با من اومده ... همراه شده ... حال يکي شده...

بهراد ... براي من ... يا هرکس ديگه ...
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يه اميد ... يه جرقه تو تاريکي... يه نور روشن ...

بهراد ...

يه ادم...

يکي مثل همه ...

يکي ضربه خورده مثل من ... يکي رو دست خورده مثل من ... يکي تنها مثل من ... ميخواستم

چشم رو اين همه اشتراک ببندم؟! چرا ببندم؟ چرا باز گول نخورم؟اعتماد نکنم؟

ادم مگه به ناجيش شک ميکنه؟!

ميخواست دستمو بگيره ... مثل تمام اين روزا که هيچ وقت ولم نکرده بود. پسم نزده بود ...

ميخواست نگهم داره ... ميخواست زنيتمو حفظ کنه و براي خودش کنه ... به هرقيمتي! حتي

از سر عذاب وجدان ...

چه فرقي ميکرد؟

کي ميتونست به اين شانس پشت کنه؟

کي ميتونست به اين وعده دل نده؟

کي ميتونست اين بار گول نخوره؟!

کي ميتونست ناجيشو دوست نداشته باشه؟!

کي ميتونست حاميشو دوست نداشته باشه؟!

کي ميتونست تنها کسي که حال داشت رو دوست نداشته باشه؟!

کي ميتونست تنهايي ادامه بده و هوش و ذهنش گرفتار اين همه خوشي فردايي که ميگفت مي

ساخت نباشه؟!

کي ميتونست تو اين همه بي اعتمادي ، به اين يکي اعتماد نکنه ...؟

کي؟

من نمي تونستم !!!

من کتي بودم... يه دختر ديروز ابله .يه احمق که به خانوادش اعتماد نکرد ...

يه بدبخت خر شانس که تا خودش نخواست کسي به حريمش تجاوز نکرد!

يه کودن پست که لگد زد به بختش و اينده اش و فرداش ...

حال فقط يه چاره داشت ... اعتماد کنه ! خودشو بسپاره به خدا و راز انشگتريشو و مردي که

ميگفت : نميدونم دوست دارم يا نه !
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من کتي بودم...

اما دختر توي من مرد!

ولي من هنوز کتي بودم!

زن متولد شده توي جون من ... تولدت مبارک!

من هنوز کتي بودم ...!

اما يه زن بي چاره ...!

که همه ي چاره اش لباس فيروزه اي توي جعبه بود ...

بهراد اشکهامو به ارومي پاک کرد.

سرمو راست کردم.

گونه ي راستم داغ بود و دست چپش داغ تر...

موهامو پشت گوش فرستاد و گفت: خوبي؟!

-خوبم...

بهرادبه ارومي از جاش بلند شد.

دستش رو گرفتم. ايستاد و نگاهم کرد.

بند حولم رو باز کردم.

خسته بودم...

روحم...

جسم...

تنم...

فکرم...

ذهنم...

تک تک سلول هام ...!

ميخواستم فکر نکنم ، ديگه جوني نداشتم که فکر کنم ...

حال مست نبودم.

فقط ميخواستم اروم بشم.

طوفان زنانگيمو خاموش کنم و اروم بشم ...

تمام اشتباهاتم رو مثل فيلم جلوي چشمم نيارم و اروم بشم ...

280



goldjar.blogfa.com

براي چند دقيقه...

چند لحظه...

چند ثانيه...

از اين همه خطا ... گناه ... با يه گناه ديگه اميخته بشم و از يادنياوردن لحظه هاي پر اشتباهاتم

اروم بشم ...

از اين همه تلطم توي ذهنم جدا بشم .

فراموش کنم کي ام ... کجام ... توي خواستن و نخواستن حل بشم !

با بهراد ... ناجيم... حاميم... همه ي کسي که حال داشتم .

بهراد هم همينو ميخواست. نگاه ملتهبش و دست گرمش ... چشمهاي پر استرس و نگاه پر

برقش.

تنفس نا اروم و هرم باز دم گرمش...

بهراد هم ميخواست.

منم ميخواستم...

ديگه مست نبودم...

خيمه زد روم و از عطر موهام نفس کشيد .

اشکهامو بوسيد ...

پلکهامو بوسيد ...

چشمهامو بستم...

ميخواستم خاطره ناجيمو تا ابد تو ذهن مرور کنم ! حتي اگر به هيچ وعده اش عمل نکنه!

من به ارامش کوتاه چند لحظه اي هم راضي ام!

به بهرادي که براش وسيله ي انتقامش بودم راضي ام ...

به مسکن بودنم براي درد بهراد راضي ام!

ورق برميگرده ... يه روز بهم کمک کرد و امروز نوبت منه!

من ديگه راضي ام ...

به همه چي...

به هرچي...!

دختر ديروزي که براي نجابت و شرافتش ميجنگيد مرد ...
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زن تازه متولد شده توي وجود من ... امروز فقط براي بهراد بودن ميجنگيد.

اگر نشد ... نخواست!

راز عقيقم رو برمل ميکنم!

خدايا تو راضي باش... راضي باش!

...

سرمو حد فاصل سينه و گلوش ميچسبونم و از عطر تنش به کام ميکشم . دستش ل به لي

موهام نرم ميرقصه ...

از اينکه کسي با تار به تار موهام بازي کنه حس خوبي دارم.

هميشه کامي دوست داشت تا موهام بلند باشه و بتونه هر وقت که خواست دست دراز کنه و يه

طره اشو اروم و نرم نوازش کنه ...

گوشمو به سينه ي گرمش فشار ميدم ... صداي قلبش که زيرسرم دست و پا ميزد رو تو ذهنم

ذخيره ميکنم ...

نفس عميقي کشيد و بوسه ي نرمي روي موهام نشوند . ريتم نفسهاش هم حتي ارامش بخش بود

.

دستم رو گرفت و به انگشتهام فشاري داد و گفت: گرسنه نيستي؟!

چيزي نگفتم.

اروم صدام زد: کتي ؟

-يخرده ديگه اينطوري باشيم.

نفس عميق ديگه اي کشيد و چونه اش رو روي سرم گذاشت.

خودمو بيشتر بهش فشار دادم و گفتم: اون اهنگي که اون شب ميخوندي...

بهراد زير لب گفت: خب...

کمي سرمو جا به جا کردم و گفتم: بازم بخونش...

چشمهامو بستم و بهراد زمزمه کرد:

گل نازم ...

تو با من مهربون باش

واسه چشمام پل رنگين کمون باش

اسير باد و بارونم شب و روز
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گل اين باغ بي نام و نشون باش

من عاشقي دلخونم

شکسته اي ... محزونم

پناه اين دل بي آشيون باش

دلم تنگه تو با من مهربون باش...

-بهراد؟

بهراد: جانم؟

-ارزو خوشگل بود؟

بهراد: اره ...

-بخون...

گل ناز اسمونم ... بي ستاره است.

مثل ابرا دل من پاره پاره است ...

دوباره عطر تو پيچيده در باد .

نفس امشب برام عمر دوباره است.

من عاشقي دلخونم.

شکسته اي... محزونم ...

-بهراد؟

بهراد: جانم؟

-ارزو رو دوست داشتي؟

بهراد: آره ...

-چون خوشگل بود؟

بهراد نفس عميقي کشيد و گفت: چون پاک بود ... !

اب دهنمو قورت دادم وگفتم: بخون...

گل نازم ...

بگو بارون بباره ...

که چشماتو به ياد من مياره.

تماشاي تو زير عطر بارون ...
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چه با من ميکنه امشب دوباره ...

شب و تنهايي و ماه و ستاره

-بهراد؟

بهراد نفسشو تو موهام خالي کرد و گفت: جانم؟

-منم خيلي سعي کردم پاک باشم ... ولي نشد! نتونستم.

بهراد چيزي نگفت.

چشمهامو روي هم فشار دادم و گفتم: اين اهنگ و چرا حفظي؟

بهراد اب دهنشو قورت داد .

بال و پايين شدن سيب گلوش و لبهايي که روي هم فشرده ميشد و ميتونستم حس کنم... نديده ...

ميتونستم بفهمم . سوال بدي نکرده بودم که ...

بهراد کمي جا به جا شد.

منو از اغوشش بيرون کشيد و گفت: کتي ...

نگاهش کردم.

دو تا دستهاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت: من نميخوام که تو رو...

دستمو جلوي دهنش گذاشتم و گفتم: تو من ارزو رو مي بيني ... مگه نه؟ ازهمون لحظه ي اول

که سر من بازي کردي... همون لحظه که ازم کنار کشيدي... منو به خونه ات راه دادي...

گذاشتي پيشت بمونم... منو به اينجا اوردي... مراقبم بودي... همه ي اين وقتا ... تو منو ارزو

ديدي نه؟

بهراد زير لب زمزمه کرد: کتي...

-بهراد... خودتو گول نزن. برو جاي من و ارزو زندگي کن . الکي خودتو درگير کردي که

چي بشه؟ دوبار زدي بال مجبور نيستي اداي ادم هاي ... بهراد من خودم خواستم. حتي اگر

هيچ وقت منو نخواي. تو مجبور نيستي بهراد ... بخدا مجبور نيستي. من ازت توقعي ندارم... تا

همين حالشم بهت مديونم... بهراد زندگي من و تو هيچ ربطي بهم نداره. زوري ربطش نده ...

من آرزو نيستم بهراد ... باشه؟

بهراد پيشونيشو به پيشوني من چسبوند و گفتم : همه ي اين روزا فقط دلت ميخواست يکي هم

مثل تو به ارزو کمک ميکرد ... من ناراحت نيستم. بهراد. باور کن نيستم . تقصير تو نبود که
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به هاتف اعتماد کرد ... تقصير تو نبود که پدرش زندگيشو به اتيش کشيد ... باشه بهراد؟

تقصير تو نيست ...

بهراد نفسشو تو صورتم خالي کرد و گفتم: حال راستشو بگو... اين اهنگ و ارزو دوست

داشت؟!

لبخند سردي زد. لبهامو نرم بوسيد و ازم فاصله گرفت.

خم شد و پيراهنشو از روي زمين برداشت و از تخت پايين پريد ...

زانو هامو دراغوش کشيدم.

سرمو رو کاسه ي زانوهام گذاشتم و به در اتاق خيره شدم.

بهراد و ديدم که روي مبل نشسته بود و پاهاشو روي ميز دراز کرده بود . يه جام پايه کوتاه

دستش بود و سيگار دود ميکرد.

نفس عميقي کشيدم.

احساس سبکي ميکردم . چشمهامو باز نگه داشتم و اجازه دادم اشکهام به ارومي فرود بيان ...

مهم نبود من باخته بودم... مهم نبود من زندگيمو باخته بودم ... ديگه بهرادکه نبايد با طناب پاره

ي من تو چاه ميفتاد ... بهراد خيلي جوون بود ... خيلي وقت داشت. خودشو تو خاطره ي عشق

شيش هفت سال پيش گذاشته ... که چي بشه؟

که با کتي نامي باشه و از سردلسوزي بهش پيشنهاد ازدواج بده؟

چرا؟

چون هر بار ياد ارزو و ارزوهاش ميفته و ميخواد براي يکي ديگه همه چيز خرج کنه تا

عذاب وجدانشو ساکت کنه؟!

اين احمقانه است .... خيلي احمقانه است پاسوز يکي مثل من بشه!

عشق اول؟ حس اول؟!

موقعي که ازکامي خداحافظي ميکردم بهم گفت: ادم عشق اول و حس اولشو فراموش

نميکنه ... هيچ وقت ...

و من بهش گفتم : اما حس اول و عشق اول من، تو نيستي کامي!

من احمق عاشق هاتف شده بودم با اون همه وعده ي ريز و درشت ... من ابل ه ساده ... که سر

ريز و درشتش کله ميذاشتم، سرخودم کله رفت ! من ... من ... من... هربليي سرم بياد

تقصيرخودمه!
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انتخاب خودمه... راه خودمه ... چيزيه که خودم براي زندگيم ساختم... االم کردم ...

کي گفت : نکن ... هيچ کس... مهلت ندادم. فرار کردم از ترس بکن ، نکن ها ...

کي گفت: نرو ... هيچ کس... مهلت ندادم... فرار کردم از همه ي برو ، نرو ها...

کي گفت: غلطه... هيچ کس... مهلت ندادم... فرار کردم از تمام غلط و درست ها...

وقتي از خانوادم فرار کردم... وقتي از کامي جدا شدم... وقتي خام هاتف شدم...

همه ي زندگيمو خودم حاضرکردم...

من درستش کردم. من به اينجاش رسوندم ...

اين دومينو رو من براي خودم چيدم!

حال يکي اولين مهره رو تکون بده تاپشت سرهم ، همگي فرود بيان و تصويرنهايي رو

مشخص کنن!

تصميم نهايي رو مشخص کنن...

من چيکار کردم؟ ديگران چيکار کردن! ديگران چيکار بايد ميکردن ... وقتي من خودم

کردم؟!!!

خودکرده را تدبير نيست!

سرمو روي زانوهام گذاشتم که با فشار دستش، تکوني به خودم دادم.

با ديدن چهره ي درهم و اشفته اش ، دلم به درد اومد. مسبب اين قيافه منم؟! نميدونم...

هاتفه؟ ... نميدونم... آرزوئه؟ نميدونم... نميدونم!

لبه ي تخت نشست و سيني غذا رو جلوم گذاشت.

با ديدن سوسيس تخم مرغ چرب و رب زده، لبخندي زدم و گفتم: امشب شب اخره ... فردا

تموم ميشه!

بهراد چيزي نگفت.

تيکه از تافتون رو کند و يه سوسيس حلقه شده که بهش سفيده چسبيده بود رو توش پيچيد . به

سمت دهنم گرفت و دستشو پس زدم .

خودم براي خودم يه لقمه حاضر کردم و گفتم: چرا معطلي؟ بخور ديگه؟ نکنه ميخواي من و

بفرستي سفر آخرت؟!

بهراد روشو ازم گرفت و لقمه رو توي سينه گذاشت.

خواست بلند بشه که دستشو گرفتم و مانع شدم .
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چشمهاشو بست و گفت: کتي...

صداش کردم: بهراد ...

چشمهاشو باز کرد و گفت: انگار اشتباه کردم بهت حقيقت و گفتم نه؟!

-مگه چيزي عوض شده؟!

بهراد: تو...

-من همون کتي ام.... فقط فيزيکم عوض شده!

و لبخندي زدم و دومين لقمه ام رو گرفتم.

بهراد کلفه گفت: کتي...

-يخ کرد. بخور...

بهراد هوفي کرد و از گوشه ي چشمش بهم خيره موند .

نفس عميقي کشيد و گفت: فکر کردم اگر بدوني بيشتر بهم اعتماد ميکني ... !

-من اعتمادمو از دست ندادم بهراد!

بهراد پوزخندي زد و سري تکون داد و گفت: پس چرا اينطوري رفتار ميکني؟! چرا انقدر

عوض شدي؟

مات نگاهش کردم. منظورشو نميفهميدم!

بهراد کلفه گفت: چت شد کتي؟ يهو چت شده؟ چرا اينطوري شدي؟ ازمن متنفري؟!

-نه...

بهراد: پس ...

-نه از تو متنفرم... نه از کامي... نه از هاتف...

بهراد ماتش برد.

اين بار فکرهامو بجاي اينکه مخاطبش خودم تنها باشم؛ بلند زمزمه کردم:

-مگه من هاتف و مجبور کردم بياد سراغم؟! خودم قبولش کردم ... مگه من از کامي خواستم

ولم کنه؟ خودم رفتم...

خيسي چشمهامو با سر انگشت گرفتم و با لبخند گفتم: مگه خانوادم منو بيرون کردن؟ خودم

اومدم ... مگه تو زورم کردي...

منو محکم بغل زد و گفت: کتي ...

-من از خودم متنفرم بهراد! فقط از خودم...
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بهراد: همه چيز درست ميشه!

پوزخندي زدم و گفتم : بريدم ... بريدم بهراد !

نگاهي به لباسم کردم.

فيروزه اي به تنم نشسته بود.

بهراد اصلح کرده و مرتب بود .

کراواتشو گره ميزد . پامو توي کفش هاي نقره اي فرو کردم . براي پاي چپم کمي گشاد بود .

بهراد با ديدنم سرد و يخ زده لبخندي زد.

از سرماي صورت و چشمهاش، منم يخ کردم. تا حدي که موهام راست شدن . بهراد جلو اومد

و گفت: نگران نباش. اونجا تحت محاصره ي پليسه ... باشه؟

چرا نگاهش خالي از اطمينان بود؟

چرا به حرفي که ميزد باور نداشت؟

چرا صداش ميلرزيد؟

اونم مثل من فکر ميکرد پليس ها فقط توي فيلما باهوش و زرنگن؟!

چقدر احساس طفلي و داشتم که به حمايت والدينش توي خيابون نياز داشت ترس از ادم دزدها

و عابرين داشت !

چقدر دلم ميخواست يکي دستمو ميگرفت و ميگفت: من پيشتم... قوي باش... تا من هستم از

چيزي نترس!

بهراد جلو اومد.

دستم رو توي دستش گرفت و با لحن متفاوتي گفت: ليدي من بريم يه چيزي بخوريم ... نظرت

چيه؟

هيچ نظر و ايده اي نداشتم.

دستمو از دستش بيرون کشيدم و مانتو و شالم رو برداشتم.

بهراد از اتاق خارج شد و منم مشت شده پشت سرش حرکت کردم. مانتو و شال و روي دسته

ي مبل انداختم.

با ديدن ميز از قبل حاضر شده ، ابرومو بال دادم .

نبود نوشيدني روي ميز خيلي تو ذوق ميزد.

نفس عميقي کشيدم.
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پايين دامنم رو بال کشيدم و گفتم: الن ميام.

بهراد به کم وکسري ميز نگاهي انداخت.

دو تا گيلس برداشتم . از توي يخچال پاکت اب پرتقال رو برداشتم و گيلس ها رو پر کردم.

بهراد نبود.

نفسم رو فوت کردم.

با شنيدن صداي موزيک ، لبخند سردي روي لبم نشست.

با دو گيلس به نشيمن رفتم. اونها رو روي ميز چهارنفره گذاشتم.

بهراد صندلي رو برام عقب کشيد و بشقابم و پر از برنج کرد و چند تيکه جوجه ي درشت و

کامل پخته شده رو گوشه ي بشقابم جا داد .

پوست گوجه رو برام کند و با چنگال کره رو ميون کوه برنج اب کرد .

خودش هم رو به روي من نشست و مشغول شد .

قاشق اول و به دهنم گذاشتم. ياد جوجه کباب هايي افتادم که با کامي تو فرحزاد ميخورديم. دو

سه بارشو ميخورديم و در ميرفتيم . چه کيفي ميداد !

بغضمو فرو دادم.

بهراد متفکر به بشقابش خيره شده بود .

نشون دادن هراسش اونقدر بارز بود که کم مونده باشه تا منم به گريه بيفتم و بگم بيا دو تايي با

هم از زندگي خداحافظي کنيم!

چند قاشق که خوردم کنار کشيدم.

بهراد غذاشو دست نخورده گذاشته بود.

دور دهنمو پاک کردم و دستمال مچاله شده رو گوشه ي بشقابم فرستادم . بهراد لبخندي زد و

گفت:خوبي؟

از اين سوال يک کلمه اي متنفر بودم.

اما نايي براي بحث نداشتم. از استرس به تپش قلب افتاده بودم . انگار ميخواستن اعدامم کنن...

انگار شب ميرفتم به قتلگاه!

کمي از ابميوه اي که توي ليوان بود خوردم.

بهراد نگام ميکرد.

ليوانمو بال گرفتم و گفتم: به سلمتي...
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بهراد همراهيم کرد و اب ميوه اش رو خورد.

هيچ کمکي به خشکي کامم نکرد. حتي طعم زعفروني غذا هم به تلخي بزاقم عطري نداده بود.

اهي کشيدم و گفتم: چطور ميريم اونجا؟!

بهراد: ماشين برامون مياد. نگران نباش!

رو ميزي رو مشت کردم که بهرادگفت: اروم باش کتي... من پيشتم.

لبخند محوي زدم وچيزي نگفتم.

چند قاشقي به زور خورد و کنار کشيد .

چشمامو بهش دوختم.

لبخند بدون کنار رفتن روي لبش جا خوش کرده بود .

صدام زد: کتي...

هنوز مستقيم نگاهش ميکردم.

از جاش بلند شد . قدم هاي اروم و مطمئنش رو دنبال کردم.... به سمتم اومد. کنارم قرار

گرفت. خودمو رو مايل کردم . مقابلم روي زمين زانو زد.

دست چپمو گرفت و اروم بوسيد .

نه مکثي کرد نه تعجيل ... زمزمه وار گفت: با من ازدواج ميکني؟!

بغض بدي يقه ي گلومو گرفته بود .

لبخندي زدم و گفتم: مجبور نيستي بهراد .... بخاطر اينکه فقط با من بودي...!

بهراد دوباره گفت: با من ازدواج ميکني؟!

چشمهامو بستم تا راه اشکهامو ببندم.

لجوجانه از زير پلکهام راه پيدا کردن و سرازير شدن .

خفه ناليدم: بهراد جان ... مجبور نيستي بخاطر اون اتفاق...

نه تک اتفاق نبود!

-بخاطر اين اتفاقات ...

بهراد وسط حرفم پريد و گفت: با من ازدواج ميکني؟!

داشتم به هق هق ميفتادم ... اما نه... ديگه بس بود. هرچي زاري و گريه بود ، بس بود .

من انتخابمو کرده بودم .

بهراد دستمو نرم نوازش ميکرد و من اروم صداش زدم: بهـــراد ...
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لجون گفتم: با من اينکار و نکن بهراد ...

بهراد چشمهاشو بست و گفت: با من ازدواج ميکني؟!

صدامو بلند کردم و گفتم: تو ديوونه اي؟ ميخواي زندگيتو به پاي يه هرزه بذاري؟ که چي؟ که

فقط عذاب وجدان داري... دستخط مينويسم که تو به من تجاوز نکردي... راضي ميشي؟! بسه

بهراد ... انقدر عذابم نده ... کم ندارم که تو اضافه ميکني!

بهراد چشمهاشو باز کردوبي هيچ حالتي دوباره گفت: با من ازدواج ميکني؟!

-نه ...

بهراد لبهاشو محکم فشار داد روي هم و گفت: چرا؟

-چون خيلي دوست دارم!

بهراد نفسشو هو کرد و با دست ازادش کمي سرش رو ماليد وگفت: از اون همخونه ات ...

خودم تو ياداوري اسمش کمکش کردم و گفتم: کامبيز!

بهراد سري تکون داد و گفت: ازاونم بيشتر؟

لبخندي زدم و گفتم: اره بهراد ...

بهراد دستي به پيشونيش کشيد و گفت: چرا؟!

دستش که روي دستم بود و گرفتم و گفتم: شايد خيلي پست باشم که اگه بگم بخاطر شبي که بهم

هديه دادي ... خيلي پست فطرتم اگر بگم شايد اگر با کامي شرعي تجربه اش ميکردم هم

عاشقش ميشدم! شايد خيلي هرز باشم اگر بگم با شيخم تجربه اش ميکردم هم ...

سيلي محکمي تو صورتم خورد . لبمو گزيدم تا صداي هق هقم بلند نشه ...!

شونه هام ميلرزيدن...

بهراد شونه هامو سست گرفت و گفت: تو گه ميخوري زيرپاي يه مشت عرب جاهل باشي و

بعدش عاشقش بشي! مگه خر شدي ابله؟ چرا باختي ؟ هان؟ بخاطر چي باختي؟ بخاطر خواست

خودت؟ بخاطر مست کردنت؟ بخاطر چي خودتو اينطوري باختي؟!

سرمو بلند کردم و گفتم: فردا زنده نيستم بهراد ...

بهراد کف زمين نشست.

نه وا رفت...

-براي من فردايي وجود نداره بهراد ...

بهراد چشمهاشو ريز کرد.
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-براي من فردا نيست بهراد ... من مطمئنم!

بهراد چشمهاشو يک لحظه روي هم بست .

از جام بلند شدم و گفتم: متاسفم بهراد ... ولي تو بايد اينجا بموني...

چشمهاشو با شدت باز کرد و گفت: چـــــي؟!

با اولين قدمي که از اونجا دور شدم ، بهراد سعي کرد بلند شه، اما نتونست .

مات و بهت زده به من نگاه کرد که کمي اونطرف تر ايستاده بودم و به تقلش فقط نگاه

ميکردم.

دستشو به ميز گرفت... اما فقط رو ميزي رو کشيد و تمام بشقاب ها به همراه سفره روي زمين

و کت وشلوارا تو کشيده اش خالي شد.

با صداي شکستني ها ، اشکهامو پاک کردم و گفتم: اين برات بهتره بهراد...

با اخرين توانش گفت: با من چيکار کردي کتي؟

-باتو ؟با ناجيم چيکار ميتونم بکنم؟

بهراد فرياد کشيد: کتــــــي؟

دامنم رو بال کشيدم و گفتم: يک يک مساوي.... ديگه بهت بدهکار نيستم بهراد .کمکم کردي و

کمکت کردم ... چند ساعت ميخوابي... همين!

بهراد عربده زد: کتـــــــــــــي...

لبخندي زدم و گفتم: بيدار که بشي همه چيز تموم شده ... کتي تموم شده ...ارزو تموم شده ...

بسه بهراد. بيدار که شدي زندگي کن! برگرد پيش خونه و خونوادت. من انتقام ارزو رو از

همشون ميگيرم بهراد. همين امشب.

بهراد گريه کرد. چشمهاشو بست و باز کرد و گفت: کــتي...

-قول ميدم بهراد... قول ميدم که تک تکشون امشب نابود ميشن... باور کن ... قولمو باور کن

بهراد. من همون کتي ام که پروانه رو به اتيش کشيد!

بهراد بي حال نگام ميکرد .روي زمين پهن شده بود و با اخرين توانش چشمهاشو باز نگه

داشته بود.

ناله کرد: کتـــــي... نرو ...

کنارش زانو زدم و دستشو گرفتم.

به سختي انگشتهاشو دور دستم پيچيد و گفت: کــــتايون ...
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روي دستشو بوسيدم و گفتم: بهت قول ميدم بهراد ... اين قول يه زنه به مر د صاحبش!

از پنجه ي بي قواش دستمو بيرون کشيدم.

مانتو و شالم رو از روي دسته ي مبل برداشتم.

با صداي بوق ماشين، به چشمهاي خمار بهراد خيره شدم.

زيرلب زمزمه کردم: دوست دارم بهراد ...!

و فکر کردم دليلم براي دوست داشتنش ، بيش از حد کافيه! اون اولين مرد من بود ! و

شايد ... اخرينش ! و همين براي دوست داشتن ناجيم کافي بود .

شالم رو سرم کردم.

چشمهاش بسته شده بود.

اين صورت معصومانه اش رو دوست داشتم . مثل يه پسربچه که بعد از کلي شيطوني و تخس

بازي ، حال شب رو به ارومي ميخوابيد!!! و فردا براش روز ديگه اي شروع ميشد...

و همين براي من کافي بود!

کوسن مبل رو زير سرش گذاشتم و يه پتوي کوچيک روش انداختم.

اروم لبهاشو بوسيدم و ازش فاصله گرفتم.

-زندگي کن بهراد ... جاي من ... جاي خودت ... جاي همه ي ارزوها !

-زندگي ببخش بهراد ...

-زندگي نگير بهراد ... زندگي هيچ زني و نگير ازش بهراد ! ...

با قدم هاي تندي از دخمه ي يک ماهه خارج شدم.

با ديدن ليموزين مشکي و راننده اي که مدام به چپ و راست نگاه ميکرد، به قدم هام سرعت

دادم.

براي اخرين بار به مأمن يک ماهه ام ... به روزهايي که بهراد کنارم بود نگاه کردم و در عقب

رو برام باز کرد.

سوار شدم و خيلي زود حرکت کرد. چشمهامو بستم و صاف وشق و رق روي صندلي نشستم.

ساعت ده و سي دقيقه ي شب بود .

سريالي که اين شبهاي رمضون با بهراد پخش ميشد و اين ساعت ميديديم!

چشمهامو بستم. من از دو ادم مختلف، دو سري خاطره ي خوب دارم ... و از يه ادم ... يه

مشت خاطره ي پوچ و تهي و وعده هاي خام و تباه شدن زندگيم!
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مثل ارزو !

و خيلي ارزوهاي ديگه ... شادي ... بيتا ...

با توقف ماشين، راننده به سمتم مياد و در و باز ميکنه.

پياده شدم.

در هاي باغ باز بود.

باغ پر نخ ل خرما ... با اين همه سر و صدا ... ، اينجا کجاي وطن من بود؟

راننده ي تنومند از بي سيمش کسي و صدا کرد.

خيلي نگذشت که هاتف با قدم هاي تندي، به سمت دراومد.

با ديدن هاتف، که مستقيم بهم نگاه ميکرد . لبخندي زدم ، مثل اون لبخند هاي سابقم ... مثل

همون لبخندي که ميخواستم دستمو از دستش بکشم بيرون و نذارم که منو به پليس لو بده!

گردن کشيدم و گفتم: سلم ...

هاتف لبخندي زد و سر تا پامو بر انداز کرد وگفت: تنهاست؟!

راننده سري به علمت بله تکون داد .

هاتف متعجب گفت: چرا؟

لبخندي زدم و گفتم: طرف حساب شما منم . نه اون .

هاتف از رام شدن من زيادي بهت زده بود. با اين حال سري تکون داد و من و به سمت داخل

هدايت کرد. راننده هم پشت سرمون ميومد.کنارش قدم برميداشتم . گشادي کفشم برام کمي

عذاب اور بود اما اهسته و خرامان قدم برميداشتم.

هاتف هم وقتي ميديد خودم با پاي خودم به دهن شير اومدم ديگه چه نيازي به ضرب و جبر

داشت؟!

جلوي در بازومو گرفت و گفت:بهراد کجاست؟

لبخندي زدم و گفتم: من باهاش حساب کردم . شيخ اون شب سر بازي باخت و من و به بهراد

سپرد . پس شيخ نميتونه معترض باشه!

هاتف نيشخندي زد وگفت: خوبه ...

اما خيلي زود نيشخندش ماسيد و دستمو پيچوند و گفت: با چهارتا عشوه و دلبري ميخواي منو

خام کني؟ نقشه ات چيه؟ هان؟ اون پسره کجاست؟

بدون اينکه خم به ابرو بيارم گفتم: تو به اين چيزا کارنداشته باش... قد هيکلت نيست!
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هاتف زيرگوشم گفت : خيلي زبون درازي ميکني ... ! يه کار نکن بندازمت جلو سگا ...

خنديدم ...خنديدم ...

ابرومو بال دادم و گفتم: اوني که زيادي زبون درازي ميکنه تويي ... دستمو ول کن. ساعدم

کبود بشه ، شيخ ازم کم ميکنه!

حرصي رهام کرد و گفت: ميخواي چه غلطي بکني؟ فکرکردي شهر هرته؟ همين النشم جنس

درجه دو سه اي!

ميخندم ... سرمو عقب ميدم و مستانه ميخندم...

سرمو کج ميکنم و موهاي مشکي حالت دارمو توي صورتم ميريزم .

با حفظ لبخندم گفتم: من؟ من جنس درجه دهم باشم بازم سالرم ... خودتم ميدوني هاتف جان ..

من از چشم شيخ نميفتم!من کارمو بلدم هاتف... امشب و به من بسپار !

هاتف مجذوب نگام شده بود. مجذوب عطر بلند شده از موهام که نسيم شب جنوب پخشش

ميکرد ...!

لبخندي زدم . دامنم رو بال کشيدم. تا سر زانوم....

روي ساق پا و ناخن هاي سورمه ايم حساب ويژه اي باز کردم ... اولين پله رو بال رفتم.

هاتف گيج و خام شده بود.

مثل همه ي اون روزهايي که منم خام شده بودم. گيج شده بودم!

جلوي در مي ايستم.

هاتف به خودش اومد و در و برام باز کرد و باز نگه داشت تا اول داخل بشم.

با ديدن جمع غالب مذکر ، لبخندي زدم ... پاهامو ضربدري برداشتم ... بالي لباسمو پايين

کشيدم.

با ديدن سروان زارعي که يه گوشه با يه نوشيدني ايستاده بود و با جمعي از شيوخ صحبت

ميکرد و بلند بلند ميخنديد، نفس عميقي کشيدم. از ديدنش بيشتر ازاونچه که فکرشو بکنم

خوشحال شدم .

خيلي بيشتر...

پس هنوز اميدي هست... ما رو به حال خودمون نذاشته بود! زنده بود !

انگار هنوز ميشه جلوي من وسرنوشتم رو گرفت...

هنوز ميشه که برگشت ...!
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سروان با اخم منو برانداز کرد.

زن جووني با بلوز سفيد و دامن کوتاه مشکي و پاهاي عريان جلو اومد و مانتو و شالم رو ازم

گرفت.

به اطراف نگاه کردم . سالن بزرگي بود که هم سطح با باغ بود . شايد با اختلف پنج پله ...

جلوي پنجره هاي سرتاسري حداقل دو نگهبان ايستاده بودند و همه جا پر بود از نرده و

دوربين هاي مدار بسته اي که در گردش بودن .

هاتف رفت و با مردي برگشت . اقايي که سروان ميگفت و صد اقا از بغلش درميومد به سمتم

اومد!

اقا نيم نگاهي بهم انداخت و گفت: اين فروخته شده است. سوا بذاريدش. حوصله ي ناله هاي

شيخ و ندارم که دم به دقيقه به من بگه کله بردار !

لبخندي زدم و گفتم: چرا سوا؟ من هنراي زيادي دارم ... ميتونم برقصم!

اقا سر تا پايم را نگاه کرد و گفت: تو به درد رجبم نميخوري... چه برسه به بقيه ... ؟! همين

قبولت کنن شرت کنده بشه براي ما کافيه!

خونسرد گفتم:

-بهتره امتحان کني... وگرنه معامله ي خوبي و از دست ميدي!

وبا اشاره ي سر به هاتف گفت: صاحبش کو؟ اون جوون ايراني؟

هاتف: نيومده!

اقا با اخم گفت: چرا؟

هاتف: نميدونم...

اقا نگاهي به من انداخت و گفت: مشکوکه. چطور سر از اينجا دراوردن؟! چطور ولت کرد؟

خنديدم و گفتم: من ولش کردم ... قدرتش برام کم بود.

اقا از صراحتم لبخندي زد و گفت: چهارتاجمله به شيخ بگه دوبرابرش ميکنه!

سرمو تکون دادم و گفتم: من که بهتون گفتم بهتره امتحان کنيد.

هاتف نيشخندي زد وگفت: که چي بشه؟ ميخواي بازار ما رو کساد کني ؟

-ميخواي خرج زندگيم دربياد . به هرحال منم براي ايندم برنامه دارم . اين دفعه تصميم گرفتم

راه درست و انتخاب کنم...
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اقا : خوبه ... پس سرعقل اومدي که اون ايراني به دردت نميخوره! درعجبم چطور ولت

کرده!

هاتف خنديد و گفت: بوي پول اقا ... بوي پول ادمو مست ميکنه ... اينم که تحفه اي نيست . کي

بخاطر يه هرزه خودشو به خطر ميندازه؟!

اقا چيني به چشمهاش انداخت و گفت: بازم مشکوکه!

هاتف: ادرسشو دارم . بفرستم دنبالش؟

اقا سري تکان داد و گفت: فعل اينو ببرش يه جايي که نتونه باز سرتق بازي دربياره!

هاتف: چشم اقا.

و دست توي بازوي من انداخت و من و کشون کشون از جمع جدا کرد، دستمو گرفت و پرتم

کرد توي يه اتاق و بدون تعلل در رو روم بست.

يه اتاق مثل انبار... بي در و پنجره ...!

يه اتاق پر ديوار و کف و زمين و در قفل شده! همين ...

نفس عميقي کشيدم.

حضور سروان کمکم ميکرد کمي به خودم مسلط باشم. گوشه اي از اتاق بي توجه به لباسم

نشستم و زانوهام رو بغل کردم . تصور اينکه امشب کسي نتونه کاري بکنه و من يه قرباني

باشم ناراحتم نميکرد.

همين که بهراد به زندگيش ادامه ميداد برام کافي بود .

همين که ميتونست مثل يه پسر تخس که کمي تو گذشته اش شيطوني کرده به فکر اينده اش

باشه برام کافي بود .

همين که ناجيم ميتونست باشه و ادامه بده برام بس بود .

بهم قدرت ميداد . بهم لذت ميداد ... بهم اميد ميداد که تا اخر شب تحمل کنم . تا اخر شب دست

به انگشتريم نزنم!

چشمم به در بود و رقص سايه هاي زير در براي اينکه بتونم وقت بگذرونم و خاطراتم رو

مرور کنم.

امشب ميخواستم چيکار کنم؟

اينجا رو به اتيش بکشم ؟ يا خودمو؟

يا عرضه بشم براي قيمت بيشتر؟؟؟
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اصل مگه من ميتونستم کاري بکنم...

پوفي ميکشم ...

چي شد؟

باد به غبغبت ميندازي که مياي و اتيش به پا ميکني و حق هرچي نامرده کف دستش ميذاري

چي شد؟!

حتي خودت رو نمي توني تنبيه کني...

حتي حق خودتو نميتوني کف دست خودت بذاري!

ميخواي با يه مشت گرگ گرسنه ي اون بيرون چيکار کني؟!

اصل ميخواي چيکار کني؟

ميون يه مشت حيوون ... جز حيوون بودن چيکار ميتوني بکني؟!!!

طرح داري؟

نقشه داري؟

فکر داري؟!

تو کتي؟؟؟ فکر داري؟؟؟

تو فکر داشتي امشب اينجا نبود... تو فکر داشتي... عقل داشتي ... اين لحظه اينجا نبودي!

تو اين فلکت دست و پا نميزدي... !

چشمهامو بستم . خسته شده بودم. از زن ملمت گر توي وجودم خسته شده بودم...

از عزاداري براي دختر مرده ي توي تنم خسته شده بودم !

اصل مگه زندگي با شيخ بد بود؟ چرا بد باشه؟؟؟ چرا ...

سرمو تکون ميدم...

باز به تنها تفريح موجودم رو اوردم.

تماشاي سايه ها وقتم رو ميگذروند.

بالخره انتظارم به سر رسيد .

دربا تلقي باز شد . با ديدن سروان توي درگاهي در، چشمهامو بهش دوختم .

پوفي کرد و در و بست . يک دست لباس عربي جلوم انداخت و زير لب گفت: اشتباه کردي

کتي... اشتباه کردي!

298



goldjar.blogfa.com

سري تکون داد و گفت: هرکاري ازت خواستن انجام بده ... تا حد توانت. هنوز براي عمليات

خيلي زوده!

مات نگاهش ميکنم که با نزديک شدن صداي قدم هاي کسي فرياد کشيد:فکر کردي با يه ابله

طرفي؟ فکر کردي ميتوني از دست ما فرار کني؟!

ساکت شد و اون ادم از جلوي در رد شد .

کمي قدم زد و گفت: با نيومدن بهراد ... همه رو به شک انداختي. احساس خطر کردن ...

 ماه تلش ما رو به فنا دادي کتي!28زحمت 

با ورود يه زن خدمتکار به داخل اتاق، اميد از اونجا خارج شد .

دختر به سمتم اومد و با لهجه ي غريبي گفت: لباس هايت را عوض کن.

-چرا؟

-اقا گفتند .

سري تکون دادم و لباس پر زرق و برق مشکي رو پايين وبال کردم. يه تاپ نيم تنه ... با

شلواري که از دو طرف کشاله ي رون تا مچ پا چاک داشت. پايين پاچه اش کش بود و دور مچ

پامو قاب ميگرفت.

از برهنگي لباسم با اون همه پولک و زرق و برق لبخندي زدم!

اصالت من اينه ...

زندگي من اينه ...

هويت من اينه ...

همينه !

چيزي که ميخواستم انجامش بدم! چيزي که توقع داشتند تاانجامش بدم!

حتي به کامي که ميگفت: ميري اون ور چيکار... من جواب ميدادم : ميرم ميرقصم ...! خرجم

درمياد!

اين همه ي ذهن منه ... فکر منه ... اينده ي منه!

اينده ي پست و حقير من!

راه پيش روي من ...

مسير من!

انتخاب من!
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کمکم کرد تا زيپ لباسم رو باز کنم .

گيره هاي تاپ رو از پشت برام بست . کفش هامو دراوردم.

شلوار وتنم کردم. پارچه ي پولک دار مشکي رو دور مچ دستم گره زدم و لباس فيروزه ايم رو

گوشه اي انداختم.

براي من فضا خالي شده بود .

لبخندي زدم و تعظيم کوتاهي براي شيوخ کردم. اکثريت با لبخند و لذت نگام کردند. با ديدن

شيخ رجب، سري تکون دادم و گفتم: مرحبا شيخ .

با اخم لبخندي زد و چيزي گفت که از دايره ي فهم من خارج بود .

صداي هاتف و از پشت سرم شنيدم که گفت:ميدوني که ميدونم کارتو بلدي... پس دست از پا

خطا کني ... نميکشمت . از واژه ي نميکشمت ... ترسيدم! من اين زندگي رو نميخواستم...

هرچند که از مرگ هم ميترسيدم!!!

ادامه داد: بليي به سرت ميارم که اون سرش نا پيدا! در ضمن بچه هارو فرستادم دنبال پترس

فداکار... بدجوري خوابش کردي!

اب دهنم سخت فرو ميره ... خيلي سخت ...

بهراد؟!

بازومو گرفت و من و به سمت دايره اي که برام خالي گذاشته بودند انداخت .

من اينجا چيکار ميکردم؟

به نگاه هاي حريص و پر انتظارشون نگاه ميکنم.

جاي بهراد و فکر بهراد انگارتو سينه ام يه حفره درست کرده ... !

يه روز ميخواستم فرار کنم براي شرافتم ...

امروز ميخواستم ثابت کنم چقدر بي شرفم!

با صداي اهنگ...

پارچه اي که به مچم بسته بودم رو باز کردم و با دو دست جلوي صورتم گرفتم.

فقط چشمهاي مشکي و شرقيم که دورشون رو سياه کرده بودم معلوم بودند. کمرم به ارومي

پيچ ميخورد و من نگاه ميکردم به اطرافيانم.

ذات و درون من همين نمايش بود. با دوگام جلو ميرم...

من همين بودم!
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هميني که همه ميخواستند باشم!

بدنم به سمت چپ و بعد راست تکون دادم...

شکمم رو فرستادم تو و دوباره بيرونش دادم...

پنجه هامو جلوي سينه ام توي هم قلب نگه داشتمو کمرمو لغزوندم و چرخوندم...

روي پنجه هام ايستادم و با حرص و قورت به تک تک اذين هاي لباسم ضربه زدم...

چشمهام پر اشک بود از دردي که به شست پام وارد ميشد...

اما من مهم نبودم.

من بايد لذت ميدادم!

من فقط ضربه ميزدم...

دستمال رو روي زمين پرت کردم و با چند گام بلند خودم رو به يکي از شيوخ رسوندم ...

به نبودن سروان درجمعشون اهميتي ندادم!

Dinle bu ?ark?m sana dinle

گوش کن اين ترانه ام براي توست

ميلرزيدم و چرخ ميخوردم... موهامو با دست بال نگه داشتم و با يک چرخش همرو رها

کردم!

عطر گيسوم مست ميکرد ... ميدونستم!

S?yle nas?l sevdi?imi s?yle

بگو که تورا چه جوري دوست دارم

بين مردهاي گرسنه لوندي ميکردم و ميرقصيدم! ... من زندگي مو باخته بودم...تباه کرده

بودم... براي هميشه ...

Müptela oldum a?ka seninle

به عشق تو مبتل شدم

Kayboldum g?zlerinde

در چشمات گم شدم

Uçurumsun sen bu bedende

تو در اين بدن دره عميقي هستي

Her?eyi b?rak?p bir k??eye
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حاضرم که همه چيز را رها کنم

Yanmaya haz?r?m ben

و با تو

Seninle ate?lerde

در آتش عشق بسوزم

بين اين همه نگاه هاي پر هوس و چشم هاي دريده من ميلغزيدم ... راه ميرفتم ... خرامان

خرامان ضربه ميزدم... تند و وحشيانه گردنمو ميچرخوندم و موهاي سياهمو پخش ميکردم!

لبخندي زدم و لبمو براي تحريک زير دندون فرستادم... چشمهامو خمار کردم!

مثل يک گربه جست زدم و روي زمين نشستم...

پاهامو زير فرستادم وبا کمر و سر روي زمين دراز شدم ...

دست و شونه ها وسينه ام رو با ريتم اهنگ هماهنگ کردم!

ضربه ميزدم.

با تمام قدرت ... به خودم ضربه ميزدم.

به نگاه هاي زوم اطرافيانم ضربه ميزنم!

تو محاصره ي نگاه هاي درندشون ... من ضربه ميزدم!

من باختم اما اين بار به غريزه ي خودم ... نه غريزه ي هيچ مرد ديگه اي!

من به حيوون توي وجود خودم باختم...

به ريشه ي ريشه دوونده توي خودم باختم.

من به خودم باختم و به خودم و بدنم و تک تک سکه ها و ريشه ها در عين برهنگي ضربه

ميزدم!

برهنه ام... من برهنه ام... بايد باشم... وقتي چادر اهدايي پدرم رو رد کردم ! تا امروز برهنه

ضربه بزنم!

روي کف دستهام و کف پاهام خودم رو بال کشيدم و نيمه بلند شدم و شکمم رو بال دادم و تو

فرستادم. بيرون دادم و تو فرستادم ...

خواستگار خوب و مقبول و خانواده و درس و زندگي و ايندم رو به حيوون درونيم فروختم و

باختم تا زيرنگاه عربهاي جاهل ضربه بزنم!

زير نگاه حريص و گرسنشون ... من به خودم ضربه ميزنم!
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دمحرک بودم تا بيدار کنم ... يه بازنده ي حيوون بودم که جز ضربه زدن کاري يه بازنده ي 

ازش ساخته نبود!

ميون اين همه حيوون من بودم و ضربه ميزدم... به خودم... به غرورم!

من ديگه هيچ چيز براي از دست دادن نداشتم!

روي زانوهام بلند شدم و با تمام قدرت به خودم و کمرم ضربه ميزدم!

از درون ... از درون ميکوبيدم و بيرون نمايش ميداد!

Yanm???m s?nmü?üm ellerinde

تو دستات سوخته ام و خاموش شده ام

Bitmi?im tükenmi?im g?zlerinde

توي چشمات تموم شده ام و از بين رفته ام

Müptela oldum a?ka seninel

به عشق تو مبتل شدم

Kayboldum g?zlerinde

در چشمات گم شدم

Uçurumsun sen bu bedde

تو در اين بدن دره عميقي هستي

Her?eyi b?rak?p bir k??eye

حاضرم که همه چيز را رها کنم

Yanmaya haz?r?m ben

و با تو

Seninle ate?lerde

در آتش عشق بسوزم

چشمهاي خيس از اشکمو به مردها ميدوزم و دلبري ميکنم...

اين واقعيت منه!

من يک هرزه ام!

هيچ شرافتي توي من نيست که بخوام براي داشتن و حفظش مقاومت کنم!

با ريتم اهنگ ميلرزم . گاهي اروم ... گاهي تند ...
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شونه هام رو ميرقصونم و دستهامو با ادا حرکت ميدم ...

سفيدي پوستم اونها رو به وجد اورده ...

لرزش حرفه اي اندام هام اونها رو مسخ کرده!

من مطمئنم حيوون توي وجودم مثل گرگ گرسنه ي تن اونها بيدار شده !

و بيدار ميکنه ...

و به عقب نميشه برگشت!!!

من ضربه ميزنم و ميچرخم ...

منم يه حيوون پستم مثل اونها که به نمايش من دل ميبازن!

منم مثل همونهام... بي شرف ... ديگه چيزي براي از دست دادن ندارم!

حتي شرف!

درست مثل همه ي اينها ...

مي چرخم ... بدون اينکه ثانيه اي از حرکت بازايستم ... ميچرخم... ميچرخم ...

تا من و تک تک لرزشهام و ضربه هام رو به خوبي ببينند و توي خاطرشون حفظ کنن!

تا مجذوب من بشند و بمونند...

تا کاسه ي صبرشون رو لبريز کنن و عنان از کف بدن!!!

و روي شرف نداشته اشون پا بذارن ...

و من هم پا گذاشتم روي همه ي داشته هام!

Tutsak bu g?nül sana tutsak

اين دل اسير توست

تمام هنر من همينه ... بچرخم و بلرزم براي اينکه ثانيه اي لذت ببخشم وبگيرم ... اين زندگي

منه! اينده ي منه که بايد باهاش کنار بيام ...!

اين تصميم رو خودم گرفتم . در شونزده سالگي!

Yasak ba?kas? sana yasak

بودن با ديگري براي تو قدغن است

من ميتونم با همه باشم و با هيچ کس نباشم ... ميتونم جسمم رو عرضه کنم و تا اخر عمر قلبم

به نام صاحب واقعيم باشه ...! من به بهراد خيانت نميکنم !... پس بيشتر ميلرزيم و تکون

ميخورم!

304



goldjar.blogfa.com

بيشتر ميکوبم تا بيشتر نگاه بخرم ...

بيشتر ميکوبم تا بيشتر ببازم...

تا همه بفهمن من باختم ! به غريزه ي خودم! نه زور و قدرت و خواسته ي تن هيچ مرد ديگه

اي!

Müptela oldum a?ka seninel

به عشق تو مبتل شدم

Kayboldum g?zlerinde

در چشمات گم شدم

Uçurumsun sen bu bedde

تو در اين بدن دره عميقي هستي

سينه هامو ميچرخوندم و با کف دستم موهامو کنار ميزنم تا صورت مشتاقم رو تک تک

ببينند !

موهامو پس ميزنم تا با چشمهاي خمارم چهره هاي پر طمع و خواهانشون رو ببينم!

Her?eyi b?rak?p bir k??eye

حاضرم که همه چيز را رها کنم

Yanmaya haz?r?m ben

و با تو

Seninle ate?lerde

در آتش عشق بسوزم

من اينم.... واقعيت درونم... همينه !

اين انتخاب منه !

زندگي منه ... زندگي منه ... زندگي منه!!!

روي زانوم فرود ميام و سرمو رو پايين ميندازم. موهام دورمو ميپوشونن ...

چشمهامو بستم ... تا اشکي که اماده ي فرو افتادنه رو همون جايي که هست حفظش کنم. من

نميخواستم بميرم!

ميخواستم زندگي کنم...

ميخواستم با بهراد زندگي کنم!!!
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ميخواستم درس بخونم ...

ايران بمونم ...

ميخواستم مثل همه ي زنها مادر بشم...

و از اين وطن دردندم بابت دختر داشتنم بترسم!

من ميخواستم باشم ... بمونم ... اهريمن وجودم رو شرعي خاموش کنم ... ! و ثمرش طفلي

باشه از خودم... از درونم... من ميخواستم زنده باشم. زندگي کنم!

خدايا ...

من رو فراموش نکن ... حتي اگر حيوون باشم . فراموشم نکن!

به سختي سر پا ميشم.

همون دخترجوون خدمتکار من رو به اتاقم برميگردونه ... لباس قبليمو ميپوشم . منتظره با

خودش از اتاق بيرون برم . اما گفتم : برو... کمي گوشه ي ديوار کز ميکنم. اين کابوس چرا

تموم نميشد؟!

با احساس حضور کسي سرم رو بلند ميکنم.

سروان توي درگاه در ايستاده بود.

اب دهنم و قورت ميدم. نمايشي که از جون مايه گذاشته بودم رو ديده بود؟! من خودم رو تنبيه

کرده بودم رو ديده بود؟خودمو غرورمو له کرده بودم رو ديده بود؟! حتما ديده بود ... اون هم

به هرحال يه مرده!

لبخندي زدم و گفتم: چي شد سروان؟! پس کي قراره امشب تموم بشه؟!

سروان خواست حرفي بزنه که صدايي از پشت گفت: سروان؟!

بهت زده به عقب برگشت.

هاتف مات نگاهش کرد و من با ترس توي ديوار فرو رفتم .

قبل از حرکت هاتف ، سروان به سمتش و با دو مشتش قبل از اينکه هاتف حرکتي بکنه يه

ضربه به سرش کوبيد.

هاتف رو قبل از خوردن به زمين ، سروان گرفت.

هاتف مات نگاهش کرد و من با ترس توي ديوار فرو رفتم .

قبل از حرکت هاتف ، سروان به سمتش و با دو مشتش قبل از اينکه هاتف حرکتي بکنه يه

ضربه به سرش کوبيد.
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هاتف رو قبل از خوردن به زمين ، سروان گرفت.

سروان به سمت من که هيني کشيده بودم برگشت و گفت: ساکت. بايد تو رو ازاينجا ببرم تا

بيشتر گند نزدي.

و لشه ي هاتف رو به سمت اتاق کشوند و به مني که بهت زده به سر مثل ژله وارفته ي هاتف

نگاه ميکردم تشري زد و گفت: بيا بيرون ...

دامنم رو بال کشيدم.

سروان اسلحه اش رو از کمرش بيرون کشيد و در و روش بست .

مبهوت نگاهش ميکردم . شيوخ توي سالن نبودند. اقا به همراه رجب به سمت ما اومد و گفت:

نديدي هاتف کجاست؟

قلبم به تپش افتاد.قرار بود سروان منو ببره يه جاي امن...

سروان خونسرد گفت: نه ... چطور؟

اقا سري تکون داد و گفت: رجب خسته است. براي ساعت سه صبح هم بليط داره.

احساس کردم مثل يه ساختمون پير و فرسوده دير يا زود فرو ميريزم!

دستشو روي شونه ي من گذاشت و رو به شيخ گفت: هذا القرض هو لك. بسبب عاصفة جاء

هذه الليلة. وقد ذهب سعر أعلى. "اين هم امانتيت. بخاطر طوفاني که امشب به پا کرد . رقمش

بالتر رفته . ولي قبل تو رزروش کرده بودي!"

شيخ دستمو خير زود گرفت.

نا اميدانه به سروان خيره شدم. کاش کمکم ميکرد. ميگفت بعدا ...

شيخ لبخندي زد و گفت: ما زلت البقاء . ما هي الشياء الخرى هل. "ميخوام هنوز باشم. ببينم

ديگه چي داري!"

اقا لبخندي زد و من نفهم به جفتشون نگاه ميکردم .

به سروان که کمکي بهم بکنه!

با فشار دستش به پشت برهنم، نفسم توي سينه حبس شد.

قدمي رو سخت جلو رفتم و اقا به سروان گفت: بگرد دنبال هاتف...

سروان سري تکان داد و به سمت مخالف رفت.

با نگاهم بدرقه اش کردم. اون منو رها نميکرد ؟ ميکرد؟!!!
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اقا و چند باديگارد شيخ و نديمه اش، همراهيم ميکردند. از در پشتي سالني که نمايش اجرا

کردم، خارج شديم.

با ديدن باغ پيش روم ...

سرد و تاريک.

يخ بستم.

سوز سرد جنوب باعث لرزم شد .

شايد اين اخرين قدم هام روي زمين بود.

با تصور اينکه به سمت اتومبيل هاشون ميرن، مسيرمو به سمت پارکينگ کج کردم اما شيخ

بازومو گرفت و به سمت ديگه اي هدايت کرد.

با ديدن نماي ساختمون کوچکتري که چند متر با محلي که تا به حال توش بودم فاصله داشت،

بهت زده فقط به مجموعه ي باديگارد هاي جلوش خيره شدم.

چنين ساختموني که پراز حفاظ بود ونگهبانان جلوي در وروديش گارد گرفته بودند منو

ميترسوند. به سختي اب دهنم رو فرو دادم.

همه ي اميدواريم همين بود يک لحظه بيشتر زندگي!. شايد هنوز يک ساعت ديگه ميتونستم

زنده باشم...!

نفس گرفتم از هوا ... اين اخرين نفسهام بود ... اخرين لحظات زني که دراوج بي چارگي

ميخواست زنده باشه ... زندگي کنه! به عقب برگرده ... به عقب برگرده ... به عقب

برگرده ...!

شيخ دستم رو رها نميکنه . حتي براي يک لحظه.

از حرارت دستش فراي مشمئزم!

نگهبان ها از جلوي در کنار ميرن، به احترام شيخ تعظيم ميکنند.

به محض ورود بوي دود و سيگار وحشيش باعث ميشه معدم بهم بپيچه ... چشمهامو ميبندم.

قدرتي براي ديدن ندارم .

صداي همهمه و دخترهاي نشسته و ايستاده ... باعث شد بغض بدي ته حلقم رخنه کنه.

اينجا همون جا بود ...

همون بازار معروف!

بازار سرپوشيده ....
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پاساژ ! لهجه هاي افغاني و پاکستاني و عربي گوشمو ازار ميداد . لهجه ي ايراني... کلم

ايراني... لغت هاي فارسي... شرف اينها کجا بود؟

مثل من باخته بودند به حيوون درونشون؟!

نفس کشيدنم مقطع و نامنظم شده بود ... چشمهامو باز کردم. به دود و بو عادت کردم... دخترا

رو ميديدم... ريز و درشت... شونزده سال... ده سال... دوازده سال... چهارده سال... بيست

سال ... ميديدم... شايد کمتر... شايد از شادي کوچيکتر...

حلفه اينجا بود؟!

همين جا؟؟؟ تو ايران؟ زير اسمون خدا؟ خدا ميديد؟! ميديد و ساکت توي عرش کبرياييش

نشسته بود؟!

نفس عميقي ميکشم. بوي دود کمي گيجم کرد.

دستم و خواستم از دست شيخ بيرون بکشم که نگذاشت. مارگزيده ي جاهل تنهام نميذاشت.

گوشه اي نشستم وبه صورت هاي خسته و نا اميد دخترها نگاه کردم. برهنه و نيمه برهنه بودند

. تا عيب و نقصشون اشکار باشه و اگر خالي بهشون هست قيمت رو پايين بکشن!

اين ضيافت توشهر اريا منشانه ي منه ... وطن منه ...!

تمدن دوهزار ساله ي منه!

ايران من ...

کشور درنده خوي من که ميخواستم جايي خارجش ارزوهامو براورده کنم!

با هل شيخ روي صندلي ميشينم و خودش هم کنارم ميشينه و گرم گفت وگو ميشه!

شيخ حواسش بهم نيست.

چاقوي ضامن دار چسبيده به زير استر لباسم رو با دست ديگم ازاد ميکنم .

اما شيخ سيگار برگي روي لبش ميذاره و فندک رو به سمت من ميگيره .

يعني براش روشن کنم.

خودمو ميبازم. ميترسم متوجه چاقوم بشه. به سختي مشتش ميکنم و اشاره و شست ،فندک رو

ميزنم...

حواسش نيست . سيگار و گوشه ي لبش گذاشت.

فندک رو زير سيگارش ميگيرم.

لبخندي زد و روشو برگردوند.
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فندک رو پس نگرفت. شايد ميخواستمش ... به زير دستبند کشيم گير ميدم.

شيخ گرم لمس دختر ديگه ايه... ميخواد بخرتش؟!

چاقوم توي دستمه... ضامنش رو ميزنم .

تا کي سکوت؟ تاکي صبر؟

من منتظر چي بودم!

اون جهنمي که ميخواستم برپا کنم کي بود؟

باديگارد هاي شيخ کنار کشيده بودند تا دختري که حال روي پاش نشسته بود راحت خوش و

بش کنه.

عقم گرفته بود ...

به نيم رخ درگير شيخ نگاه ميکنم و چاقو رو روي دستش ميکشم تا بتونم خودمو ازچنگش رها

کنم.

باسوزش دستش ناله اي از ته حلق ميکنه . با ديدن خون عصباني ميشه، قبل از هر حرکتي

توي پهلوش فرو ميکنم و جيغ ميکشم.

خون جاري شده از پهلوش ... باعث همهمه شد.

جيغ خفيفي ميکشم.

با صداي جيغم صداي شليک ميشنوم .

بهت زده به ديوارپشت سرم نگاه ميکنم.

گرمي رد شدن گلوله ي واقعي رو از پهلوي گونم حس ميکنم.

خودمو از روي صندلي پرت ميکنم...

کمي بعد دود همه جارو پر ميکنه... صداي سرفه و جيغ و فرياد وگلوله مخلوط ميشه ...

گاز اشک اور بهم حس خفگي ميده ... اما حتي جرات سرفه کردن هم ندارم!

صداي اژير پليس و ميشنوم ...

زير ميز پناه ميگيرم.

با چشمهايي که پره از بارقه هاي اميد، منتظر شنيدن جمله ي معروفي ام که تو همه ي فيلم ها

شنيدم ... اما هيچ خبري نيست. هيچ کسي نيست... هيچ ارم نيروي انتظامي نيست!

اينا از اين همه اماراتي و عرب ميترسيدند که پا پيش نميذاشتند؟!

صداي پي در پي شليک ها باعث ميشه گوشهامو بگيرم و چشمهامو ببندم.
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دستي به سمتم مياد و از موهام منو ميگيره و ميکشه ... با درد و ناله سرمو به عقب

ميچرخونم.

با ديدن سروان لبخندي ميزنم ...

ترسم فروکش کرد.

پر از اميدم ...

ساعدمو گرفت و منو پشت خودش پناه داد . خيلي نميگذره، که از ساختمون خارج ميشيم.

خبري از نگهبان ها و باديگارد ها نيست .

با ديدن رنگ قرمز وزردي که از دور دست چشممو نشونه گرفته، لبخند ميزنم.

دستمو ميگيره . انتظار ديدن ماشين هاي پليس و ندارم اما اين خلوتي باغ که تو سياهي فرو

رفته ...

با هق هق بي اراده اي که دست خودم نبود گفتم:کجا ميريم؟

سروان عصبي با دندون قروچه حين دويدن گفت: ميبرمت يه جاي امن. تا باقي نيروها برسن.

زود دست به کار شدي کتي خانم!

خيلي نگذشت که به سرعت دويدنش اضافه کرد ... پام پيچ خورد اما باز از سرعتم کم نکردم.

دستمو محکم تر گرفت .

با صداي شليک ، سروان دادي کشيد ... و نيم خيز شد ... من مبهوت ايستادم...!

نگاهي به مايع لزجي که زير نور مهتاب از پاش بيرون ميزد ميکنم و دستمو ميذارم جلوي

دهنم تا مانع هق هقم باشم.

به عقب برنميگردم... سعي ميکنم سروان و به خودم تکيه بدم تا کمکش کنم باز قدمي برداره

اما صداي تير دوم و ناله ي خفش باعث ميشه، دو زانو رو زمين بشينه ... کفشم از پام افتاده و

کف پام روي سنگ ريزه ها مي سوخت .

جرات نميکنم به عقب برگردم... با ديدن هاتف ماتم ميبره ...

اب دهنمو قورت نميتونم بدم.

هاتف با ارامش جلو اومد و اسلحه ي سروان را برداشت و گفت: فکر کردي شهر هرته جوجه

سروان؟فکر کردي الکيه ... اسلحمو کش بري و بدو بدو کني؟ نون اجر ميکني اقا سروان؟!
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جلوتر اومد و گفت: اين دم و دستگاه و ببري زير سوال؟ خودتو ببري بال.... از اولشم

ميدونستم ريگي به کفشته! اگر همون روز تحويل پليست ميدادم. انقدر منو به درد سر

نمينداختي !

روي زمين خزيدم و ناله ميکنم از هق هق ...

نگاهي به من کرد و با پوزخند اسلحه رو به سمتم گرفت.

ترسيدم... لبهاي خشکمو روي هم فشار دادم که گفت: حقت مرگه ... مرگي که خودم تو رو به

درک واصل کنم. ولي الن نه ... نه ... تو رو نميکشم... حيفي! ميشه ازت سود برد ... هنوز

خيلي ها دنبالتن.

و موهاي سروان و گرفت و سرشو بال کشيد و زيرگوشش زمزمه کرد: چهار تا ماشين پليس

اوردي فکر کردي ميتوني ما رو منهل کني؟!

از فرصت استفاده ميکنم و از جام بلند ميشم و شروع به دويدن ميکنم.

هاتف با عربده گفت: وايــــــسا...

به عقب برنميگردم... فقط ميدوم... ميدوم . ميخوام زنده بمونم... ميخوام تميز زندگي کنم...

ميخوام باشم. نفس بکشم... ميخوام بمونم... سالم زندگي کنم!!! توبه کنم... توبه ميکنم !

برميگردم ... برميگردم ...

با خوردن به يه مانع محکم زمين ميخورم. کف دستم با سنگ ريزه زخم شد.

با ديدن اقا ، بهت زده نگاش ميکنم.

لبخندي زد و گفت: گرفتمش هاتف...!

لبخندي زد و گفت: گرفتمش هاتف...!

و منو کشون کشون به سمتي ميبره. به سمت تاريکي.

جاي خيلي تاريک ... زير سايه ي نخل هاي خرما ...

با پاش سنگ ريزه ها رو کنار زد. درچوبي رو باز کرد و منو به جلو هل داد.

پله ها رو با جون کندن پايين ميرم...

اين انبار زير زميني ... تک تک زاويه هاي تاريکش منو ميترسوند!

چراغ رو زد و منو به گوشه اي پرت کرد.

با ديدن سروان که کنج ديوار بي حال افتاده بود . نفسم بند مياد.

هاتف لبخندي زد و گفت: خب؟ حال اميدت به کيه؟
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زمزمه ميکنم: خدا...

هاتف تو صورتم تفي ميندازه و مشمئز چشمهامو ميبندم. سنگيني خلطش روي پلکم باعث ميشه

دچار حالت تهوع بشم!

سخت کف دستم رو بال اوردم و پلکمو سبک کردم.

بوي الکل دهنش حالمو سخت بهم ميزد !

با ضربه اي که به کمرم وارد شد ، رو زانو ميفتم.

خنديد وگفت:نبايد زندت ميذاشتم... بد جوري به دست و پام گره زدي !

نفسم چند لحظه تو سينم حبس شد .

اقا کيف چرمي رو روي چند جعبه گذاشت و درشو باز کرد.

با ديدن دلر ها لبم رو ميگزم.

پول چند نفر بود؟! قيمت چندين نفر بود؟!!

هاتف به سروان گفت: خيال کردي شهر هرته؟ نفوذ کني و نفوذي بشي؟ حالت جا اومد؟!

با قهقهه چند قدمي عقب اومد و تنه اش خورد به يه قفسه ...

قفسه ي چوبي سست فرو ريخت . جعبه ها روي زمين پخش شدند و يه گالن نفت روي چمدون

ريخت.

اقا لگدي به هاتف زد و گفت: احمق سر و صدا نکن!

هاتف مست خنده اي کرد و گفت: باشه بابا...

اقا با حرص گالن رو از روي چمدون برداشت و گفت: مرتيکه ي احمق!

هاتف لبخندي زد و گفت:خوبه ... خوبه... دو مرد و يه زن! به اندازه ي کافي ميتوني به

هردومون برسي! نه؟ سروان تو هم ميخواي؟

و نگاه کثيفش و به صورت نيمه هوشيار اون انداخت.

نفس ندارم تا بکشم...

اب دهنم و سخت قورت ميدم که صداي اقا از پشت سرم درمياد.

-الن وقتش نيست هاتف.

صداي ايست پليس ها و دويدن و پارس سگ ها باعث ميشه هنوز کمي اميدوار باشم .

توي انبار ... تو اين زير زمين ... کي ميخواست به دادم برسه؟ به داد سروان برسه؟! از شدت

خونريزي بي حال شده بود ...
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پدر دو تا دختر بود .

عاشق ته ديگ سوخته هاي زنش بود!

منصفانه نبود !

اقا موبايلش رو از جيبش بيرون کشيد.

متعجب گفت:انتن ميده!

رو زمين چهار دست و پا حرکت کردم و به سمت سروان رفتم. کنارش زانو زدم . با هق هق

دستي به ساق پاش کشيدم.

ناله ي خفيفي کرد و دستمو گرفت.

-چيزي ميخوايد؟

به عقب برگشتم .هاتف داشت به اقا نگاه ميکرد که عربي صحبت ميکرد .

حواسش به من نبود . چرخيدم به سمت سروان. موبايلش رو برداشت . جلوش رو حائل کردم .

نگاهم کرد. گوشي کوچيکشو سپرد به من . بي معطلي اون رو زير لباسم توي سينه ام گذاشتم.

سروان خفه گفت: سرو صدا کن ...

هاتف به سمتم خيز برداشت و گفت: داري چه غلطي ميکني؟ چي بهش گفتي؟

با گريه و جيغ گفتم:حالش خوب نيست. داره خون از دست ميده ...

هاتف با پشت دست توي صورتم کوبيدو گفت: صداتو ببر...

روي زمين خيمه زده بودم. خون از بيني و گوشه ي لبم پايين ميومد .

سرم درد داشت ... گوشهام زنگ ميزد .

اين زندگي منه !

تکرار ميکنم: اين زندگي منه... !

هق هق ميکنم ... وسط زندگيم... ناله ميکنم ... توبه ميکنم ... اين زندگي منه !!!

اقا گفت: ساکتشون کن هاتف!

هاتف با مسخره گفت: بيا اقا ... تحويل بگير... خدايي... ديدي گفتم انقدر بهش اعتماد نکن...

حرف تو گوشت نرفت! حال ببين وسط چه باتلقي هستيم!

هاتف رو به من گفت: خفه شو تا يکي هم حروم تو نکردم!

کاش ميکرد و پرونده ي امشب منو تموم ميکرد!
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لوله ي اسلحه اش رو به سر سروان فشار داد و گفت: همش زير سر اين پست فطرته ... و

ازش فاصله گرفت و رو به من گفت: تو اميدت به اينه؟! اين لشه؟! بايد بندازيمش جلوي

لشخور ها! تو هم خفه شو ... کمتر زوزه بکش!

سر و صدا ...

نگاهي به لوله ي اسلحه اش کردم ...

به سمتش خيز برداشتم. اونقدر تعجب کرده بود که حواسش نبود و دستش روي ماشه رفت.

صداي تير... بهت زده به صورت هاتف خيره شدم.

اقا مضطرب گفت: هاتـــــف...

با صداي باز شدن در چوبي و پايين اومدن دو تا سگ و صداي پارسشون ...

لبخندي روي لبم نشست. اقا اسلحه اش رو دراورد و گفت: چه گهي خوردي ...تخ..... سگ!!

اسلحه رو به سمت من نشونه گرفت.

فرياد کشيد: هرچي ميکشم از دست توئه!

هاتف بهت زده ايستاده بود.

صداي مردي از همون بال گفت: اسلحه هاتون رو بندازيد و دستهاتونو پشت سرتون بذاريد.

اقا تيري به پهلوي هاتف زد و به سمت من حمله کرد. چمدونشو برداشت و دستشو دورگردن

من گرفت و اسلحه رو روي شقيقم گذاشت و فرياد کشيد: من دو تا گروگان دارم. يکيش

همکارخودتونه!

با صداي مرد ديگه اي که گفت: دست نگه داريد ...

اقا چمدونشو زير بغلش گرفت .

ارنجشو دور گردنم بود.

فکر کردم ... اين زندگي منه ... همش زندگي منه!

به سمت سروان رفت و دست زير بازوش انداخت و وادارش کرد بلند بشه...

با ناله نيم خيز شد ...

اسحله رو روي شقيقه ي من بيشتر فشار داد . ناله ي خفه اي کردم وگفت: بلند ميشي يا مغزشو

خالي کنم؟

اب دهنمو قورت دادم. سروان سخت بلند شد .

کشون کشون به سمت پله ها هدايتمون کرد.
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با ديدن سگهايي که زبون بيرون انداخته بودند و هه هه ميکردند. دامنم رو بال دادم اخرين پله

رو بال اومدم و کف پام روي سنگهاي سرد فرود اومد .

با ديدن جمعيت پليس و اماده باش... امبولنس... ماشين ها ... نفس عميقي کشيدم.

بهراد ...

با نگاهش منو تعقيب ميکرد.

سروان بي قدرت زانو زد و از حال رفت .

به گريه افتادم.

اما باز به صورت پر التهاب بهراد خيره شدم .

مسکوت يه گوشه ايستاده بود .

دلم براي لبخند و چال گونه اش تنگ شده بود.

اقا بلند گفت: يه هلي کوپتر ميخوام!

و چمدونشو لي پاش گذاشت وگفت: اينم با خودم ميبرم.

و با سرش به من اشاره کرد.

مرد ميانسالي جلو اومد و گفت: باشه... هرچي بخواي برات فراهم ميکنيم. فقط اجازه بده

همکارمون رو به بيمارستان برسونيم. اين دختر هم ول کن... هليکوپتر و برات حاضر ميکنم!

دختر؟

نه من زن بودم... دختري درکار نبود.

اين زندگي من بود ...!

نفس عميقي کشيدم .

بهراد پشت همه ايستاده بود و فقط نگام ميکرد.

خوشحال بودم که درگير نشده و جدا ايستاده. خوشحال بودم که سالم ايستاده ... اون گوشه ...

هرچند ملتهب... اروم ايستاده!

نميدونم به قولم وفا کرده بودم؟

با ديدن ادم هايي که دستبند زده سوار ماشين ها ميشدند ... نفسمو سخت بيرون کردم.

چي شد؟

نسل همشون برچيده شد؟

اصل کاري ها ...
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من به قولم وفا کردم؟!

اين زندگي من بود !

بوي نفت توي دماغم ميپيچيد.

سروان کمي با فاصله روي زمين افتاده بود ...

دو تا دختر داشت . بايد زنده ميموند. چشمهاش نيمه باز منو نگاه ميکرد.

با ديدن فندک زير کش دستبندم. اب دهنم رو قورت دادم . فندک رو به ارومي روشن کردم.

اقا هنوز داشت خواسته هاي ريز و درشتشو فرياد ميکشيد.

نگاهم افتاد به چمدون چرمي لي پاي اقا ... فندک رو روشن روي دسته ي بالي چمدون

ميندازم ... طولي نميکشه که شعله ميکشه ...

اقا هول ميشه ... با يک شليک به سمتش ، رو زمين ميفته ...

از حصار ارنجش خارج ميشم و شونه هاي سروان و ميگيرم و از چمدون چرم شعله ور

فاصله ميگيرم.

همش بخاطر توست ... بخاطرتوئه ...

اگر زندگي من امروز به اينجا رسيد!

به دلرهايي که سوختند نگاه ميکنم.

دو مامور امبولنس به سمت سروان حرکت ميکردند.

بهراد بهم لبخند زد ...

توي نگاهش پر بود از ارامش...

و من فکرکردم ... اين هنوز زندگي منه؟!

من ... کتي... توبه کردم که سالم زندگي کنم ...

اين بار درست انتخاب کنم ...

درست قدم بردارم.

بالي لباسم رو ميکشم تا بال تر بياد . گوشي رو درميارم و دستم ميگيرم.

دامنم رو بال کشيدم تا روي زمين نخورم ... فقط تاجايي که بتونم راهمو پيدا کنم.

کف پام ميسوخت ... امامهم نبود.

اغوشش به روم باز شد . قدمي به جلو برداشتم .

اين قدم درست منه ... اولين قدم زندگي منه ...
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اين زندگي منه ... انتخابش با منه ... روزهاش بامنه ... تصميمش و اختيارش با منه ... حکمش

با منه ... اينبار من حکم ميکنم.

نه به حکم دلم ... فقط به حکم عقلم!

من توبه کردم ... با حکم عقل ... اين زندگي منه...

قدمم رو کامل کردم که حس کردم نفسم گير کرد تو سينه ...

قدمم به بعدي نرسيده بود که روي زمين زانو زدم. دستم روي سينه ام که چند قطره خون ازش

بيرون زده ميذارم ... با اخرين رمقم به ارومي به عقب چرخيدم.

هاتف رو ديدم ...

روي اخرين پله بي رمق ... با اسلحه اي که هنوز به سمت من نشونه گرفته ، بيهوش شده بود.

اين اخرين لحظه از زندگي منه ...

بهراد فرياد کشيد: کتــــــايـــــــون ... !

دحک م دل.

.( پايان )

1392 چهارشنبه. اسفند ماه
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