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 توانم مردش را بگیرم من نمیفصل چهارم: 

 سیاهی های یک مرد تباه فصل پنجم: 

 ناگفته یک زن فریاد های فصل ششم: 

 زیر گنبد کبود فصل هفتم:  

 زیبای وحشیفصل هشتم: 

 یادم تو را فراموش فصل نهم: 

 اعتراف سیاهفصل دهم: 

 نفس هرس شدهفصل یازدهم:  

 فصل دوازدهم: پرواز محکوم به سقوط 

 مرگ روانمفصل سیزدهم:  

 هم گناه فصل چهاردهم: 

 خیانت فصل پانزدهم: 

 کوچک شیرین زبان فصل شانزدهم: 

 ناگفته هایی از جنس مرگ فصل هفدهم: 

 فصل هجدهم: درخواست آغشته به خون 

 فصل نوزدهم: نفس آخر 
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 هبوط کوه ها فصل بیست و یکم: 

 قلب بنفش فصل بیست و دوم: 

 سخن نویسنده 
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  از محکم،  و   بود  یجد  بود، تباه   بود، اهی س  من شاهکار نبود، ما  مثل  کس  جی ه  که  قدر آن م،ی بود عاشق

  کس  چی ه  که  بود یاحتشام  او . یدیلرز ی م  خودت  به ترس  از افتاد ی م  او  به  نگاهت ی وقت  که ها آدم قشر آن

   زور  با قدرتش،   زور با.  بود   زور با  شی کارها  یتمام .   ستدی با  برابرش در  نداشت جرئت 

 .  دارند  واهمه آن از همه  که  اخالقی زور با  استبدادش،

 ...  گرفت ینم   یجد  و   راندیم  خودش  از هم را ث ی لی ل من  یحت  که  آنقدر بود،  مغرور

   ینقطه او و   بودم جمله من  انگار. کردمیم  فکر ساعت ه ی  آن به  را روز   کل  دمش،ی د ی م  ساعت کی 

  بدن  در قلب عنوان به  فقط  االن او   ختند، یر  امیزندگ در تلخ  ی قهوه گالن ک ی   انگار شاهکار بدون  خط، سر

 .   ستین   ام یزندگ در ی ول تپد  ی م  که شود  ی م  حس  من

 .  سازم یم را  بودنش هم  نبودش در که  کردم  عادتم واالمقام   بودن به  آنقدر  یلعنت من

  و نبود  بلد  که  طور همان  کند،  نوازشم  شی ها دست با دوباره مثال   خواهد، ی م  یم ی قد  نوستالژی دلم

   کرده عادت  شاهکار رفتار در  فاحش خشونت  آن به من. د ی کش  یم  می موها   درون را دستش  طور  ی وحش

 .  بودم 

  لذت غرق تشی اهم  یب و کوچک یها کردن   توجه ی برا  قدر چه  من  که  فهمد ینم   وقت  چی ه شاهکار

 .  شوم یم

   بود؟  مهم میبرا چرا پس!  نبودم مهم  شی برا . یمهم م ی برا  یکن   یم  فکر که  یاحمق ک ی  تو  گفتیم

   بود؟ من ی زندگ تمام چرا اصال

   اول از! است تباه  چون، است اهی س  چون  ردی گ یم  اشرهسخ  به فقط  ست،ی چ   عشق داند  ینم  شاهکار

 !  بودن کرده  تباهش  نبود، اهی س

   اما ندارد کم  یز ی چ  رذالت و ی اهی س از دانم یم!  خواهمش   یم  بازم اما است،  تباه  دانمیم  هم من

 .  شدم ی م آرام اش  یوحش  نگاه  جور ر ی ز که  بودم یهمان من!  ندانمش خودم   یبرا  توانمینم 

  فرهاد  نه  و   می بود  نیری ش  نه ما

 مجنون   نه  و   یلی ل نه

   فقط ما
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 . می بود  ثیلی ل و  شاهکار

 

 

 

 فصل اول: مدل من 

  از  یادی ز بودند  نشانده  صورتم ی رو  که  یی ها کاپیم  شدم، رهی خ  می گر  اتاق  نهیآ در خودم   ریتصو  به

   مرتب   را لباس یها رگال خورد، گره غزال به  نگاهم.  ساخت دور به  خودم یق ی حق   یواد از را  من  حد،

 .  آمد سمتم  به  و   زد یمرموز لبخند نهیآ از نگاهم انعکاس دنی د  با. کرد  یم

 .  جاست  نی ا امشب-

   که  ییزهای چ   تمام!  بودم   بر  از را داشت سر در  که یی ها نقشه  تمام زند،  یم  حرف   که  از دانستم یم

 .  کرد  یم  رفتنش یپذ   به د ی تبع  را من اجبار  اما افتاد، ی م  اتفاق د ی نبا

 .  است درنده ریش هی  نگاه  امشب، ی ها یباز عروسک از من  سهم . غزال کنم   کاریچ   دونم ی م-

  تنها و   کرد یم  ی زندگ وحشت و ترس   از دور به  که  یاهی س  چشمان  بود، چشمانم  در  رهی خ نگاهش 

 . محتشم  ثی لی ل یبرا! بودند  من  آن از یری دل از سرشار ی گو   دو  نی ا! داد یم  جا خود   در را شجاعت

  اجی احت  بهش  ما! یکن  رامش رو  درنده ری ش  نی ا یتون  یم  که  دونم یم.  یل ی ل یشد خوشگل چقدر -

 .  می دار اجی احت  هم ی لی خ .  می دار

   شادابش رخ  به  یشخندی ن. دانستم ینم   زی چ  چی ه  من واقع  در م،ی دار  ازی ن   مرد  آن به  چقدر دانستم  ینم 

  از  را چادر.  ساختم  رها ستی آرت  کاپیم  دست ر ی ز از  را خودم بارش   نی تحس نگاه به  توجه یب و زدم

 !  کردم   سر بر  آرام و  برداشتم  یکنار  یصندل یرو 

 .  باشد  انی نما چادر  ری ز  لباس تا  نبستم  را اسالمی چادر  بند! بودم  شده محجبه  یها لباس مدل  امشب

   فر یموها و بود  شده آراسته  ای دن  روز مد  نی بهتر با  که  یآب  یآبرنگ یها  طرح  با دی سف  یروسر

 !  نبودند  داریپد  گری د  که  یا ینارنج 

 .  کردم  ینم درکش  بود؟  چه  ی مهم  نی ا به  یشب یبرا  لباس نوع  ن ی ا انتخاب از غزال هدف دانستم  ینم 



 واالمقام

6 
 

   دوخته  موقر   و   خوب قدر آن. آمد  یم  خوشم  شی ها ن ی آست  مدل   از. بستم  را ام یکاربن ی آب  یپانچو  بند

 !  بودم   من  نی ا. نداشت  دست ساق به  یازی ن   که  بود شده

   لب ری ز  و   زدم  یپوزخند!  امروز  بزهکار ثی لی ل  نه!  بود   کرده  وطن ترک که  یا ساله هجده ثی لی ل

   کردم زمزمه 

   حجاب  که ی دوران  به!  افتاد ینم   سرم از چادرم  که  یدوران  همون به  گشتم  بر دوباره بابا؟  حاج یی کجا-

 !  بود تر ارزش با برام  شب نون  از

 گرفت  جان  گوشم در مثبت  یانرژ از  سرشار یلبخند با اش مردانه  و  آرام یصدا

 !  جان  بابا جادر  یعنی چادر، -

  آمدم  در فکر از خواند  یم  فرا لباس یشو  شروع  به  را ها مدل که  غزال  یرایگ  و   بلند یصدا با

   موفق ن، ی ذار  یم  سن به پا  شده مشخص که  ی ب یترت   به  همتون شه یم  شروع  شو گهید  قهی دق دو  تا-

 .  ها  بچه نی باش

   گفت  کنان، نجوا  و   شد خم  گوشم  ری ز  سپس

  !منتظرته  وقته  ی لی خ ل ی عزاز  مقام واال -

  با  ها مدل تک  تک !  دمی ند  خود کنار   در را غزال  شو، یعلن شروع و کیموز  یصدا شدن بلند  با

 ...  من و   رفتند ی م صحنه به  اسالمی حجاب

   از مهام یصدا دم، ی کش  یقیعم  نفس !  د ی برگز اش پرونده ت ی تثب  یبرا  غزال که   بودم ی نفر  نی آخر  من

   د ی چ یپ   گوشم در  دور خاطرات

   یموفق  که هاست ن ی ا با تو!  زده زبون ات یری دل شهی هم استواره، چشمات تو شجاعت برق شهی هم -

 .  محتشم ثی لی ل

 .  بود   شده شروع  کارم . گذاشتم صحنه  به پا  و دم ی کش  یقی عم  نفس ستادم،ی با صامت  و   محکم

   اسکورت، آموزشات طبق می دانست ی م  خوب اما! ممنوع رفتن راه عشوه با  و  بود   اسالمی یشو  امشب

   نبودند، هم  کم  که  چی هاییتماشا  کننده کر  غ ی ج   و  دست  یصدا. شود جذب  یمشتر تا  می کن  رفتار چگونه 

 ...  در چه  و   لباس  یها شو  در چه . بودم  کرده  عادت ها قیتشو  ن ی ا به  گرید . شد بلند
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  نشسته  یطور  زد، یم  موج غرور  اهشی س چشمان  در. بود   نشسته  ممکن یجا ن ی تر  دور در دمش،ی د

   من  یاصل مهره  دانست ی م که آن با.  ساخت ی م انی نما  را ابهت و   ختیر  یم  فرو  آن  از اقتدار که بود 

 .  داشت اش توجه  یافشا در  یسع  و   کرد  ی نم نگاهم رهیخ   هستم،

   به اش  یرفتار تی ساس. کرد  یم  جذاب  هم را زن کی بلکه مرد،   کی  تنها نه  که  یی ها ز ی چ   تمام

   و چرخش   از قبل. ام کرده درک  را او درمورد غزال  یها ی نگران   که بود  جا به  و درست یقدر

 ش ی ها اخم! شد او  آن از ام رهیخ  نگاه  و   گرفت شکل  لبانم  کنج   کج، ی لبخند ام، آمده که  ی راه برگشتن

 .  شد تنگ  شتری ب   و   شتری ب   شی ها چشم  و دی تن هم در شتری ب 

 !  دمی کش سمتش  به  را نگاهم نامحسوس  کردم، حس  را  ینگاه ی ن یسنگ صحنه،  پشت  به  ورودم  از قبل

  یصدا د،ی رس صحنه  پشت به  می پا  که  نی هم . مغموم  و   بار تاسف  ینگاه با  را سوخته می ن  یزن  دمی د

   خواندم  یتلخ لبخند با و کردم  باز  را امی پ شد، بلند  ام یگوش  اس ام اس  شنی ک ی ف ی نوت 

 :رها

   ث؟ ی لی ل  یکرد چه  خودت  با شد، تنگ بابا حاج  یزهرا یبرا دلم  شهی هم  از شتر ی ب امشب-

  سرم  از چادر  که  یمن   بودم، بابا   حاج دردانه  که  یمن بودم؟   دهی رس کجا  به  بود؟  کرده چه  خودم   با واقعا

   هم خودم با  یحت  من!  ام خانواده جز است ینارنج فر م ی موها  دانست ینم   یاحد چیه که یمن!  افتاد ینم 

   نوشتم سوخته م ی ن   یخواهر یبرا  یدلسرد با و   خوردم را  لبخندم ! بودم   کرده قمار

 .  باش  خودت  مواظب. آم یم  قبل  یها  شب از تر  ری د  امشب رها، خونه  برو -

   گره  چادرم افتادن شدت از! افتاد ام شانه یرو   و   خورد تکان  شدت به چادرم  شد، وریدل که  امی پ 

  انی نما  را رنگم  ینارنج  یموها  از ییها تار  و  گشوده  بود شده بسته یخاص  نتیز با  که  یا یروسر

   واال غزال  قول  به  بود،  خودش. خورد گره ی قی عم  یچاه  ته  یاه ی س در نگاهم  و   برگشتم  بهت با.  کرد

 . لیعزاز مقِام

 گفتم  جسارت  با و مخمور  یچشمان  با و کردم   یا خنده  تک

 ... ماحتشا شاهکار -

 آوردم  ادشی   به  را دور  یا خاطره تمام،   تمسخر با  و   کردم درنگ یاندک
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 !  وانه ی د  سوار موتور  همون یی گو  به  ای  -

   و   رفتند  باال  یکم   ابروانش داد، ه ی تک اش  یکنار دی سف وار ی د  به  نهیس به دست و   گرفت فاصله من از

  شد وجوگر جست  نگاهش 

   آدم؟ حضرت اول  زن  ؟ی هست  یک  خودت! داره من  از یموثق  اطالعات چه  زن هی -

   پر ها دست  دور به  ذهنم! خورد   گره  هم در ابروانم انداخت من  به  آخرش  سوال  در  که  یا کهیت  از

   را رشی تفس  طور  نی ا او حاال  که  بودم گفته  وانهید سوار موتور  ن ی ا به  را نامم  خودم که  ی شب  به! دی کش

   انگار که  کرد  تلفظ  را زن یجور ! امدی ن خوشم  خودپسندش  و  غرور  پر  کالم  از! گرفت ی م  سخره به

 !  ساالر مرد یاو  دنی کوب آماده و   شد رهی ت نگاهم رفت، باال  لبم  گوشه! زند  یم  حرف اش  برده با دارد

 ...  که  یجراح  و   پزشک.  محتشم  محسن حاج ارشد فرزند  محتشم،   ثی لی ل-

   گفت  دهی کش  یلحن و   تمام  تمسخر با  و   دی کش  سمتم به  را خودش  کرد، قطع  را حرفم

 ...  معروفه  قمارباز کی   حاال  و   شد منجر ش ی پزشک   پروانه  ابطال به  که  یپزشک-

  ام سخره به  طور نی ا نداشت حق   او  کردم،   نگاهش غضب  پر  و   ساباندم هم به   خشم  از را می ها دندان

   سوار موتور  آن تالفی! زد یم  موج   آن در یروزی پ که  کرد  یا مردانه خنده رد، ی بگ 

   خرد. کردم  مشت  را دستم خصمانه من  که  آورد  در ممکن شکل  نی بدتر   به را  بودم   گفته که  یا وانه ی د

  گفت  مستبد  ی لحن  و  سرد  یچشمان  با و زد یا طرفه ک ی   لبخند. بودم شده

   پرچم ن، ی بود  شیهمکار اعالم منتظر   که  یکس  خرم، ی م  رو  شرکتش سهام  از یم ی ن بگو ی احمد به-

 .  کرد علم دی سف

   و  بود  دهی رس اش خواسته  به  غزال! رفت رونی ب صحنه  پشت  از محکم  ییها  قدم با و کرد  گرد  عقب

   و   آوردم در سر از را چادرم.  بودم شده خرد   مستبد  و  خودخواه  مرد نی ا توسط   محتشم  ثی لی ل من، 

   وارد  شوق  سر  از ییها خنده  و   براق  یچشمان  با غزال که  شدم خودم   یها لباس کردن  تن  به  مشغول

 شد

   روباه؟ ای   یری ش-

   م ی ها ابرو  هم  لحظه کی که  بود کرده یخط   خط رایر  مثل  یا ساله پنج دختر   اعصابم یرو  که  انگار
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  که   یکس.  بودم  محتشم ثیل ی ل من!  گذاشتم  یم  جواب ی ب   را مستبد  مرد آن دینبا.  شدند  ینم   باز هم از

 !  دی بگو را است ابرو تو  چشم  باالی  او  به یاحد نداشت جرات

 .  روغنه تو  نونت! افتاد راه  کارت کرد،   قبول-

   گفت  زده ذوق  و   آمد خودش به  قهی دق چند   گذشت  از پس کرد، نگاهم  بهت پر  و متعجب 

   ؟یل ی ل یگ  ی م  یجد-

   که  داد یم  نشان ی طور  رخسارش فقط! بود  تر کوچک   من از اما داشت  یا زنانه چهره  که آن با

  پنهان  را  سرکش ساله یس  زن  کی   هم من  رخسار و   هستم تر  کوچک او  از  سال نی چند   من انگار

  بله»« نشانه  به آرام و زدم  یمحو  لبخند. شد کاسته  ظم ی غ  از یکم   اش یخوشحال  دنی د  با. بود کرده

 . دادم تکان  سر

   کرد  نجوا  چشمانم در  اش رهی خ ی آب  نگاه با  و   ستادی با صاف شد، ض ی عر  لبخندش

 !  یباز  آس  که  نهیهم یبرا-

   شهی هم  مثل . بود لماهی گ  آوردم، بر  سر ی کس زده  ذوق  یصدا با! باز  آس  بود، گفته   را نی هم  هم  مرد آن

   ای  د ی رس ی م  کجا  به  ام یزندگ اش نداشتم  اگه  کنم یم   فکر یگاه.  دی کش  آغوشم در مهابا ی ب   و   خندان

 !  کردم  ی م  یزندگ  چطور  ، یحت

   ن ی هم! ی گشت   یم  یهپل همش بود   یچ! یگرفت  رو و رنگ  خدا،  رو  تو  کن نگاش.  ثی ل ی ل به  به-

 .  م ی ن یبب  جذابتو  یرو  نیا بار هی  یسال  کنه  یکار ه ی  د ی با یغز

   بهاش  طالیی  بلوند یموها با   که ی ا یمشک ر ی حر شال شد باعث  که  دی کوب لماهی گ  سر  در محکم غزال

 .  فتد ی ب سرش  از کرد،  یم  باش ی ز  حد  از شیب   و   بود چشم  در ی خوب 

 .  بکش خجالت! فقر  خط ر ی ز فهمت ی ول بزرگمه   ننه قد  سنت چیه دیگه؟   یغز-

  قدر  آن! کنم  کنترل را خودم   نتوانستم  بود شده شی صدا لرزش باعث که  غزال یحرص  لحن  دن ی شن  با

 !  بود   نمانده  می برا   یینا گر ی د  که  دمی خند 

 خبر؟  چه  مهام از خوبه؟   حالت لماه؟ی گ  یچطور  غزال،   لبی خیا-

   یم  پر ش ی ها ی خوش  و   شود ی م  بد حالش  مهام اسم  دن ی شن از چقدر  دانم یم  رفت، هم  در ش ی ها اخم
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  تباه یزندگ  نیا دی بگو او   به تا  باشد یک ی دی با . بکوبد   سرش در را ق ی حقا تا باشد  یک ی   دی با  اما. کشد

 !  کند   یادآوری  ش ی برا  را مهام با  یزندگ   درد  تا باشد من  مثل  یکس  دی با! است اهی س! است

 !  نمرده هنوز  متاسفانه  خوبه،-

 !  ستی نگر  بود   شده وصل  ییرو   به رو  واری د  یرو  که  مهام  جذاب  عکس به  و   کرد  یا خنده  تک غزال

   را مهام  که  یزی چ تنها.  گذشت  ی نم تشیجذاب   از یزن چیه که  یطور   داشت، ییرایگ  و   مردانه  صورت

   در که  ی نگاه  و   بود رنگش  یا سرمه چشمان برق   ساخت، ی م  کننده مجذوب  ی گری د  زی چ هر  از شیب 

   وادار  او  با  یزندگ  در یج یتدر   یخودکش  به را لماهی گ  که  بود ها  نی هم ! کرد ی م  نفوذ وجودت عمق 

 .  کرد

 .  جون لماهی گ  ستی ن   جذاب مرد نیا فی ح! یبگ   یطور نیا آد یم  دلت ،ی آخ -

 !  ست ی ن  ند ی آ  خوش  هم چنان آن لماهی گ  و   مهام  و   من  گذشته!  ل بی خیا... که  بود  ییها  نگی مدل  از یک ی   مهام

   دارد، یحال  چه  دانستم یم . شد رهیخ   مهام  عکس در  رنگ یاسرمه چشمان به   و   زد ی پوزخند لماهی گ

   دهد؟ ی نم انی پا  اش روزمره  عذاب  و   یباز ن ی ا به چرا  دمی نفهم وقت  چی ه اما

   و  زد  ی لبخند بود، نهفته نگاهش  پس در یقی عم  درد شد، رهیچ   چشمانم در ! )زد شم ی آت  تش یجذاب   نی هم -

 ( گفت  دار معنا من  یرو  اش رهیخ  نگاه با

 !  ده یم   عذابم تش یجذاب   نی هم -

  یبرا ی حت ! گذارد ی م لماهی گ   دست کف  را ز ی چ   همه  و کند   یم  را کارش  مهام باالخره  که  دانستم یم

   ینم   مانی ها نگاه حرف  از زی چ  چی ه  که  یحال در سرگردان  غزال. دهد عذابش شتری ب   را او  که  نی ا

 کرد  مداخله  د،ی فهم

   که  یکس ! کشوره  نی ا ینگایمدل ن ی تر  برجسته از یک ی شوهرت  ، ینخوا  چه یبخوا چه  جان،  لماهی گ  -

 . مدل سوپر  گن  یم  بهش

   ری ز  و   دی بوس را  ام گونه  و  شد خم . کنم حس  توانستم ی م  ی خوب   به  را نیا من و بود   آزرده بود،  دلخور

   گفت  گوشم

 !  خر  سر  بدون  من، مهمون شام-
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   آورد در را لماهی گ یادا ظ ی غ  با و رفت ی ا غره چشم  بود دهی شن  را لماهی گ  حرف که  غزال

   اگه! زنن یم  حرف   هم شیر  خی ب بندنشون   یم  کم  سن تو  که  دهی رس دوران  به  تازه  ینامزدها ن ی ع-

 .  کنم ی نم ولتون  امشب نیبر  قبرستونم ،ی خوند  کور  بگم دی با  که  منم   سرخر از منظورت

  غزال شدم، رهی خ  لماهی گ  و  غزال  به  نهیآ از کردم یم  پاک  را شمی آرا کن  پاک ر ی ش با  که  طور همان

  که بود  وقت ی لی خ   چون. رها ی حت ! کند صحبت مهربان من  با  همه نی ا ندارد حق  یکس  دانست ینم 

 .  دادم ینم   را آن در کس  چ ی ه به  تصرف  و دخل  اجازه و   بودم دهی چ خودم   یبرا ی تدافع وار ی د  کی 

   کج  وارید  نی ا به  او  ورود اجبار به  و   انداخت یم  پا از مرا لماهی گ  یها محبت  آوردم،  یم  کم  یگاه اما

  گفت  و   دی خند  لماهی گ .  کردم  یم  قبول  را استوار اما

   ی م ته پولم! ام ساده دکتر  هی  من  که  خدا  به!  یبد  سفارش رو  رستوران کل دی با کنم   مهمون رو  تو  اگه-

 .  ییگدا  برم  د ی با کشه

  گال  در بودند، کرده خارج تن  از  گرید یها مدل  که   را ییها لباس بود، گرفته اش  خنده  هم غزال

   گفت  شوخ و   خندان  ییصدا با و کرد  مرتب 

 .  کنم  یم  حساب  خودم سوخت،  دلم! بابا  خب  یلی خ-

   یکش  ماله مرا  گونه  نی ا گذاشتم  ینم گاه  چی ه  نبود غزال  واسطه  به اگر  کردم، پاک  کامل  را شمی آرا

   گفتم   یق ی عم لبخند با  و   گرفتم  را فمی ک  دادم،  نتیز  قرمز  شال ر ی ز را ام ی نارنج فر یموها!  کنند

 .  نی نخورد  شام یجا  به  رو گه ی همد  تا  می بر -

  *** 

   ثی لی ل

   کس  چ ی ه با  مقابله توان   که بودم خسته   قدرآن کشاندم،  ی م شگاهی آسا ک ی سرام ی رو  را می پاها  رخوت با

  توانست  یم  ست،ی ز ی م  در نی ا پشت که  ی کس تنها و   بود خراب حالم  دم،ی رس چرک  و  دی سف در  به  !نداشتم را

   مرا

   که  آخ! بست  نقش  دگانمی د ی رو  نم ی نش  لچری و   مادر ر ی تصو  گشودم،  را درب  نهیطمان  با!  کند   دگرگون

 !  آوردم روزت به  چه
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 . جون  خانوم   المس -

 !  نگاهش   راس ری ت در قای دق گذاشتم، تختش  کنار  زی م   یرو  را می مر   یها گل

 .  بابا  حاج ادی   به آوردم،  می مر  برات  -

   گل  به  و گرداند بر  رو  زود ی لی خ اما! داشت نگه   من  یرو  کوتاه ی لی خ   را نگاهش و برگشت   سمتم به

 ! جان خانوم  ی لی ل و   بابا حاج  ی زهرا! هستم  من نی ا کند   باور  توانست  ینم هنوز انگار! شد رهی خ  ها

   و  قرمز ش ی ها گونه   که یکس! پوشد   یم  لباس یوقاحت   چه  با حاال  و افتاد ینم   سرش  از چادر  که  یکس

 !  خودم ای   س؟ی دور  دست به  بودم؟  کرده  ریی تغ همه  ن ی ا چطور! بود ر ی ز به  نگاهش 

 .  زدم یم   سر بهت  که  ییها  قبل از  شتری ب   یلی خ خستم،  یل ی خ امروز  جون خانوم  -

 !  بود   لبش یرو  پوزخند  کردم، نگاهش 

   از یدون ی م  که تو  ؟ی بزن  حرف  یکن  ینم   یسع  چرا ؟ یکن  نگاهم  یخوا ی نم چرا!  مامان  دخترتم من  -

   بار ریز جوره  چی ه  که رها از  اون ! نکن  داغونم  خدا  رو  تو !  نی موند   برام را یر   و   رها تو  فقط  ای دن  دار

   جون   و   دل با وقت  هر که تو  از نمیا! نمش ی ب ی نم هم بار  کی یسال که  ییرایر  از اون ! ره  ینم عمل 

 !  یزن ی م  پسم شت ی پ   آم یم

   کرد  یم  نگاه کننده  مشمئز موجودک ی   به داشت انگار بود،  انزجار از پر نگاهش  برگشت،  سمتم به

 ...  بر ...ر... ب ... ب -

   تمام د ی د یم  مرا که  گاه  هر اما بزند،  حرف  توانست   ینم !  گرفت دلم

   د ی بگو  که  کرد  یم  جمع  را شی قوا

 !  برو -

 !  دی د ی م  را شوهرش مرگ انگار افتاد، یم  من  به  چشمش  که  یوقت!  نشست میها لب ی رو  یتلخ لبخند 

   داد یم  قلقلک راام شامه و   بود دهی چیپ   اتاق در  می مر   یبو  ستادم،ی با کنارش  درمانده

 رو  من  یتون ی م  چطور شه، جدا ازت  روز هی   ینداشت  طاقت  که  یثی لی ل ! ثتمی ل ی ل من کن، نگاه من  به  -

  که  یدون یم  خوب  خودتم  بودم؟  بابا  حاج مرگ  مسبب  من  مگه ؟ ینی بب  منو   یخوا  ینم   چرا  ؟ی برون 

 !  مامان  دخترتم من  که  ن ی ا دونم، یم  خوب   رو  یزی چ  هی  اما! نبودم



 واالمقام

13 
 

 کرد زدن  حرف در  یسع  ظ ی غ  با  و  گرداند   بر طرفم  به  را سرش شتاب پر

 ...  ت...سین .. ن.. ین -

 !  نداشت قبول  دخترش عنوان به  را من  هم مادرم  شد، ری سراز می ها  گونه  یرو  یاشک قطره

 .  یبگ   تو   یچ هر ! مامان  باشه -

  رو  من  با خواست   ینم   دلش که  بود وقت  یلی خ.   آمدم  رونیب اتاق  از یآرام  به  و  زدم  سرش ی رو   یا بوسه

  دختر  آن گری د  چون  فتدی ب من  به  چشمش  خواست  ینم.  بابا  حاج مرگ  از بعد   درست بشود،   رو  به

   دهی عق  به  ای  و کردم  انتخاب  را  نگیمدل راه بودنم  پزشک  بر عالوه چون!  نبودم  سابق یای ح   و   حجب با

 ! دهم  یم  نشان مردم  به  را بدنم یها اندام او 

   خاست، بر  ش ی جا  از من  دنی د  با.  رفتم پزشک  اتاق سمت به  و   کردم  پاک را صورتم  یرو  یها اشک

  داد دست من  به  و   ستادی با  کنارم

 .  نی بش  بفرما ، یاومد خوش  محتشم، دکتر سالم  -

 .  مادرم سن هم قای دق! بود   ییرو  خوش  و مسن  زن  نشستم، زشی م  کنار  یصندل یرو 

   چطوره؟  احوالتون! فرهمند دکتر  سالم -

   کرد  قالب هم در را دستانش  و زد  یینما   دندان لبخند 

 !  نباشه ده  یم  نشون   ات چهره  که  یز ی چ   اون هم تو   حال که  دوارمی ام جانم،   یعال -

   کرد یم افشا را  ز ی چ   همه شهی هم  هم ام چهره  اما بود،  ی قی دق زن

 !  هست متاسفانه -

 !  بناگوش تا قایدق گرفت، عمق  لبخندش

  بهتره  ای ! شدم مواجه باهاش حال  به  تا  که  یزن  هر از تر  ی قو ! محتشم  دکتر   ی هست  یا ی قو  زن تو  -

 !  کنه ی م تی فعال پزشک  عنوان به  من ی کار طه ی ح  تو  حال به تا  که ی زن  نی تر   یقو  بگم 

  است مردم زد  زبان  یکس به ندادنم باج  و   مغرور اخالق که  دانستم یم ! مستبدم  و ی قو  که  دانستم یم

   بود   زی انگ  بر  تامل   یکم  باشد دهیشن را دکتر  نی ا آوازه هم مادرم  دکتر که  نی ا اما

   کرده؟ ر یی تغ   اوضاعش چطوره؟ مادرم  حال -
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   گرفت  یم  دلش  زدم یم  حرف   مادرم از ی وقت   انگار شد، جمع   لبخندش

  که   یدون یم  خوب   خودت محتشم،   خانم! است افسرده و  داغون  ی روح  نظر  از اما خوبه،  حالش -

  و است افسرده شدت به مادرت !  ستی ن داشت شیپ   سال ده که  یتصادف خاطر به  مادرت  تیمعلول

   دی با! کرد  فلج مه ی ن رو اون  و   آورد درش  پا  از که خوره  نی ع  یز ی چ   هی !  ده یم  آزارش داره ی زی چ   هی 

   نه  آد، ی م  بر  دستم از ی کار ینوع  من نه  ،ی نکن   دای پ   رو  علت ن ی ا تا! هی چ مادرت  یناراحت  ل ی دل ی بدون 

 !  پزشک  روان  ی حت  و روانشناس 

   یناراحت  علت کردن دای پ! ام ی زندگ  یمعما ن ی تر بزرگ بود   شده نی هم  گرفتم،  دست در  را سرم کالفه

  دنی د  با که  یحال  در! دانست ینم  دخترش و   زد یم   پس خاطرش   به  مرا که  یعلت  کردن  دای پ !  مادر

 !  کرد ی م  ذوق  و  آمد  یم  شوق  سر رها

   د؟ی رس کجا  به  یدرمان گفتار  کار -

 !  ندی ب  یم  را می ها  مردمک  در نهفته  غم  کردم  ی م  احساس کرد، چشمانم   رهی خ را نگاهش 

   ی م که یی تو  فقط! کنه یم  تلفظ زور به  رو کلمه   چند  تو   لطف به  اما نکرده،  یچندان  شرفتی پ   ،ی چ یه -

   رو   تو  تا  فقط اون. است دهیفا ی ب   خودش اراده و  درمان گفتار! ادی ب   حرف  به  تا  یکن  کمک  بهش ی تون 

 ! آد یم  حرف   به  نهیب   یم

  یجر   دی د ی م  مرا تا  جان خانم  که  است، من  نگاه  و   سکوت  نی ب ی سر چه دانم ی نم گفت،  یم راست

 داشت  زدن حرف  در ی سع و   شد یم

 !  کنه یم   انی ب   فهم قابل و خوب   رو  برو  کلمه  من،  نحس  حضور لطف  به  آره، -

   به  و برخاستم  می جا  از. بود   من  قرمز خط که  ی زی چ !  کرد   یم  ترحم داشت انگار شد، متاسف نگاهش 

  زدم  یجان  کم  لبخند شیرو 

 .  خوش  روز! نی کن  یم  محافظت  مادرم  از که  ممنون -

 مرا" همراهت به خدان " گفت با  و   برخاست گرفت، قوس  لبانش  هم  او  ام،  ی مصنوع  لبخند دنی د با

 . کرد  یهمراه

  *** 



 واالمقام

15 
 

 شاهکار

 .  بردم  یم  سر  به هرمس  با شدن روروبه انتظار در  و  بردم  فرو ام یمشک   کتان  شلوار بی ج  در را دستم

 ساطع نگاهم در  را نگاهش یا سرمه  برق  و   آمد یم   نیی پا اش  خانه  لیطو  سالن چ ی مارپ  یها پله از

   گفت  مفتخر و   ستادی با  کنارم   غرور با.  کردیم

 .  نیفرمود رنجه  قدم ،یافتخار چه!  احتشام جناب -

 گرفت   خود  به  را استبداد رنگ  شهی هم  مثل  نگاهم و رفت  باال لبم  گوشه  زدم، یپوزخند

   یچ  یبرا  یبگ   راست هی  و یر ی نگ رو  وقتم  بهتره. داره ازی ن شتر ی ب کن،  نورا خرج   رو  هات بذله -

 .  یشد اوقاتم  عمصد  

   زد ام شانه ی رو   یآرام به  را دستش ،ی ساختگ یریتح  با  و   انداخت باال  را اش  ابرو  یتا  کی 

   یمن .  ی کن  رفتار چطور  من  با دی با  یدونی نم   و   یست ی ایم  من  برابر در  هنوزم! ازت آد یم  خوشم   نه، -

  کس چیه دارم،  دوست رو  هات یسرکش یول.  هی ا دره جهنم   کدوم  جات ی دون  یم  خوب  کنم اراده اگه که

 .  یهست ی خوب  گذار  قانون لقبت  مثل  تو  خب  اما بزنه،  حرف طور   نی ا من  با  نداره جرئت 

   که  ییگو. کرد  ی م  تکرار می برا  را کلمات  نی ا اش  هی ثان  هر  و   ساعت هر روز،   هر  سال، هشت نی ا در

   که  بود او  اما. است  شتری ب   او  از من  یغنا و   قدرت  بکند، که  هم یکار  هر بفهمد  خواستینم 

   سمت  به را براقم و خصمانه نگاه  بخورم، تکان  که آن بدون. پروراند  نی آست  در  ی مار چه  دانستینم 

   د ی کش پس  را  دستش  من، نگاه  برق از ثرٴ متا  او  و انداختم بود   ام شانه  یرو  که  دستش

  احتشام شاهکار که  یدون  یم  خوب  هم تو  و نبودم ات فرقه س ی رئ االن  اومد، ی نم خوشت  من  از اگه -

 .  ستی ن ی کس هر

 .آورد ی نم خودش  ی رو  به  و   زدیم  برق   شی ها چشم من  ت ی درا از که  ییها وقت  تمام  مانند د، ی خند 

   یک  من  ی دون  یم  که  یحال  در ،یزنیم  حرف  اون مثل .  ندازه ی م افخم مستشار ادی   رو  من حرفات -

   و  مستشاره  خب  اما. است ساخته  ازم ها کار  چه  و   می ک  من  دونه  یم  طوره، ن ی هم هم اون . هستم

 ...  استبدادش

   اش خانه  کالسیک  یری ش  مبل  یرو  کنارم  و   کرد  محکم   را اش ی خاکستر  یاسب  دمب  یموها  کش



 واالمقام

16 
 

   یدست رو  اگر ی حت  دادم، ی م  قاطعانه  را جوابش  دیبا.  انداختم چپ  یپا  یرو  را راستم یپا  نشست،

 ! زد یم

   ؟ی کرد ر ی گ  گل تو  شده؟ ی چ   ،یزنی م  حرف  باتیرق از -

   د ی کش درهم  ابرو  که  امدی ن خوشش  من  آخر اصطالح از انگار

 !  فرقه ن ی ا خور  رهی ج   و   یمن  دست ریز که  ییتو   ،یباش  من  بی رق  یتون  ی م  یکرد  فکر چرا -

   باال لب گوشه  با و دادم تکان سر  سفٴ متا  است، کرده احضار مرا خاطر   چه به  دمی فهم  ی م  داشتم کم کم

   گفتم رفته

   ادتی  نکنه   ،ی من  خور   رهی ج که  ییتو  نی ا حاال   و  شده عوض تو  و   من یجا  که وقته  ی لی خ   نکن، اشتباه -

  که  یروز از  امان بترس، نبودم،   بتیرق وقت  چی ه  من.  یشکوه  هرمس ده ینم باج  یاحد به  احتشام رفته؟

 ...  فتهی ب  اتفاق  ی زی چ   نی چن بخواد

   لغز هم چقدر  هر دانستمیم  من  و کرد  تر  پررنگ   را اشیاسرمه نگاه برق  مستبدم، و   محکم لحن

 .  شود  ینم   احتشام شاهکار فیحر  که  داند ی م  بخواند

   و  رهی ج   یب هرچند  گوش به  حلقه  غالم هی   داشتن وگرنه  ،ی من  فرقه مقام  واال تو که  خوشحالم  خوبه، -

 .  ست ی ن ل ی عزاز حکومت ل یم  باب چندان  مواجب،

   ترس از که  بود  عرضه ی ب   نی شاه همان مواجب و رهی ج  یب   غالم داد، تکان  هوا در  را دستش

  دهد ادامه را بحث ن ی ا اگر دانست یم  یشکوه . آد ینم  رون یب   اش خانه  درب از ماه  نی چند  یشکوه 

 .  رفت مطلب اصل سر  مایمستق ن ی هم یبرا  شود، ینم تمام  خوب ش ی برا

 .  ی کرد رونش یب  خونه  از رسونده گوشم به  باد خبر؟  چه  ی نازل از -

  بپاشد نمک  ی میقد زخم  ن ی ا یرو  و کند  شروع خواست  یم  دوباره آمد،  در آب از درست حدسم

 .  کنند  باور  ابلهان کنند،   دعوا شوهر و   زن  بگو  سردمداره  محمد  همون  که  باد به  -

   کرد تکرار باره صد را آشنا یا جمله  محکم  و   یجد  لحن با  و د ی کش  جلو   را خودش

 .  یکرد  ازدواج باهاش ی چ  یبرا رفته  ادتی   نکهی ا مثل  -

  دادم را  جوابش  او  از تر  محکم   و  دمیکش  جلو   را خودم  هم من
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  دست. می ک  من  فهمه یم  بمونه  باباش خونه  روز  دو . کردم  رونشی ب که  نهیهم  یبرا  قای دق نرفته،  ادمی  -

 .  کنم یم  کوتاهش  خودم  بشه،  دراز دخالت عنوان به م ی زندگ تو  هم ی کس هر

  صورت نی ا ر ی غ  در و   کند  دای پ   ادامه دی نبا ها ز ی چ   یبرخ   دی د  یم  یوقت  بود، آمده دستم  ری ز ش اخالق

 داد  ینم ادامه را  بحث آن گر ید کند،  یم  دار لکه  را استشی س

   یچ   رو  س ی سرو اسکورت  شرکت که؟ یدار خبر   ست،ی ن من  ل ی م  باب  که نشه ی اون  تهش  دوارمی ام -

 ؟ ی کرد کار

   گفتم ی لبخند مهین   با و زدم تا  را دمی سف رهنیپ   نی آست  دم،ی کش  عقب را خودم 

   بمونه؟  ناتموم  و   یبسپر احتشام دست به  یکار شده -

 گفت   کرد  یم  رسوخ  مغزم در  مته مثل  پژواکش  که یی ها خنده با  و   داد تکان آرام را سرش

 . یمن  فرقه مقامواال  که  نهیهم یبرا  ،یی نجای ا س ی رئ  که نه ی هم  ی برا -

 .  نداشتم  یکار آنجا گر ی د . شدم بلند  م ی جا از  گرفت،   عمق شتری ب   و   شتر ی ب لبم  یرو  پوزخند

   نباش، هم  فی کث یها خوک  اون دن ی پر  نگران. خرم  یم  رو  سیسرو اسکورت شرکت سهام نصف  -

 . مونن ی نم معطل  هات یمشتر گه ی د

   گفت بلند و شد رهی خ میها چشم  در تی رضا از  یخاص  برق  با یشکوه 

 .  مه ی سل -

  تن  به را ام یمشک   بلند  یپالتو   آورد، سمتم به  را می پالتو  و  آمد  رونی ب اول  طبقه   اتاق از سرعت به  خدمتکار

 . آمدم  رونی ب نجسش  عمارت  از روزی پ   و  رهیخ   ینگاه با  و   کردم

  *** 

کردم و حاال کورس  کار می قمارهتل عباس ر رفتم. تمام شب را دقدم زنان و پای پیاده به سمت خانه می

کرد  عقربه ساعت در هفت و نیم صبح نوسان داشت. سرم از حجم نخوابیدن های بلند مدت به شدت درد می

امان، دردش بیشتر شد. با حرص از حرکت  که با دیدن ماشین آخر سیستم محمد سردمدار دقیقا دم در خانه

 ازد و مرا عصبی کند. بایستادم، آمده بود تا دوباره جنگ اعصاب راه بیند

گشت. محمد با  قدمم آغشته از خشم بر زمین کوبیده می شد و فکم دم به دم از حضور نحس او چفت تر می

 اش سالم کرد.  دیدن من از ماشین پیاده شد و با جذبه ی همیشگی

یک مرد با ابهت اما منفور پنجاه ساله شیک پوش تنها توصیفی بود که از ذهنم گذشت، مردی که در آن  

 افزود. رق و برقی اش، بد جور غم دلم را میماشین سفید و ز
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با اخم جواب سالمش را دادم، مسبب تمامی بدبختی های من همان مرد بود، مردی که با نام شریک، تا  

امان را  ن اخر دارایی و ثروت حاج بابا را باال کشید، مثل یک ساحره در چشمی بر هم زدن زندگیاقر

چشم و رویی، چشمش به خانه ای بود که با تصرفش  قدر که با بیجادو کرد و به چنگ خودش درآورد، آن

 نابود می شدیم.  

 محمد کتش را مرتب کرد و اخم هایش را بیشتر درهم کشید  

 نمی خوای راهم بدی بیام تو؟   -

 پوزخند تمسخر آمیزی زدم، چرا که نه، باید از چنین شریکی بهترین پذیرایی را کرد  

 ام راه بدم.  و ناکسی رو تو خونه  اصوال عادت ندارم هر کس -

 ام " چرا چنان با غلظت ادا کردم که محمد هم متقابال پوزخند زد  کلمه " خونه

لیاقت تو همون شکایت و دادگاه پاسگاهه! گوش کن لیلیث، اگه االن اومدم اینجا برای این بود که با زبون   -

نمی شه، حیف من که کوبیدم اومدم تا    که تو زبون خوش حالیتخوش باهات صحبت کنم ولی مثل این

 رضایتت رو برای دست کشیدن از این خونه مسالمت آمیز بگیرم.  

خونسرد شانه ای باال انداختم، پشتم را به محمد سردمدار کردم و با کلید مشغول باز کردن درب شدم، اگر  

 ی کردم لحظه ای دیگر به خزئبالتش ادامه می داد، چندین فن نون و آب دار نصیبش م 

 شما همیشه به ما لطف داشتید، به سالمت آقای سردمدار.  -

 قبل از ورودم به خانه دستم را گرفت و از میان دندان های بهم کلید شده براق توپید  

 نذار آبروت رو ببرم، عین آدم بیا تو داداگاه و رضایت بده.   -

د لکه دار شود، با عصبانیت فراوان  دستم را از دست محمد کشیدم، حیف نام شریک که با نجاست این مر

 اش عقده ی چندین ساله بود، فریاد زدم که منشع

رضایت بدم که چی؟ که اون افرای حمال بخوره یا نصیب اون نازلی هر جایی بشه؟ خودم و رها رو   -

ل ساخوام صد آواره ی خیابون ها بکنم که تو و خانواده ات تو بهترین عمارت این شهر زندگی کنین؟ می

 جا رو به گور ببری سردمدار. سیاه نکنین، آرزوی این

 دستم را تکان دادم و بلند تر فریاد کشیدم 

ای که حق ما بود رو  بینی، هر چی پول و داراییکور خوندی، پشت گوشت رو دیدی این خونه رو هم می -

 زنی.  لم رو بهم میذارم، حاال هم گورت رو گم کن، با حضور نحست داری حاباال کشیدی اما دیگه نمی

ام کند، اما من هم  تواند فریبم دهد و آوارهکرد میبه خانه رفتم و دروازه را محکم به رویش بستم، فکر می

اش گذاشتم به خواستهآدم بودم و صبرم در برابر گرگ های شیادی مثل محمد سردمدار حدی داشت. نمی

 ه کند. من آدم تلکه شدن نبودم... تواند مرا هم تلک دادم که نمیبرسد، باید نشان می

***  

 راوی 

اش نگریست. با دیدن نام شاهکار  زنگ گوشی اش به صدا درآمد مالفه را از سرش کشید و کالفه به گوشی

 فوراً نیم خیز نشست و پرشتاب پاسخ داد 
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 بله شاهکارخان، چیزی شده؟ -

 صدای محکم و مستبد شاهکار در گوشش پیچید  

 دونی؟ که هرمس دستور به خرید سهامش رو داده، چی میاز شرکت اسکورتی   -

به ساعت رو به رویش که در دیوار نصب شده بود نگاهی انداخت. هفت صبح برای زنگ زدن زیادی زود  

 بود. 

 شناسم، چطور؟  حمدی تنها اسمیه که توسط فضای مجازی و بیلبوردهای تبلیغاتی به عنوان مدل میغزال ا  -

 شنید محکم تر و مستبد تر از هر موقع دیگری از پشت تلفن میصدای شاهکار را 

ری به آدرسی که  رسم. میسهام شرکت اسکورت رو خریدم، به قرار امروزی که با احمدی داشتم نمی -

گی  جای من اومدی میه  ای که ب . در ضمن اگه گفتن چیکارهفرستم. دیر نکن که حسابت با منهبرات می

 کردی. مالزی اسکورت سرویس هستی! دقیقا کاری که تا چند سال می  شعبه سرپرست مدلینگ

 نامحسوس پوفی کشید و سرش را به دست گرفت 

 از تو حساب بردن هم عواقبش با خداست...  -

. انگار که  شاهکار عادت کرده بود  مافوقانهدیگر چیزی نگفت و قطع کرد. خیلی وقت بود که به این اخالق  

 ف به اجرای دستورات شاهکار!در اداره بودند او موظ 

رحمانه  خیلی وقت بود که آن عذاب و شرکت شعبه مالزی اسکورت را از یاد برده بود و حاال شاهکار بی

 کرد. اش می آوریآن را یاد

پس از خوردن صبحانه کت و شلوار اسپرت پوشید و با توجه به آدرسی که شاهکار فرستاده بود به سمت  

 اختمانی که به برج سفید مشهور بود رفت و سوار آسانسور شد. شرکت اسکورت سرویس، س

ام واقع بود. به درون شرکت پا گذاشت که با دیدن شلوغ بودن و تجمعی که بسیار  شرکت در طبقه بیست

 . زیاد بود زیر لب فحش به شاهکار داد و خدا را شکر کرد که خود شاهکار نبود تا بشنود

 نشی رفت و سعی کرد پرابهت کالمش را برساند با اعصابی داغان به سمت میز م

 نامدار هستنم، از طرف جناب احتشام اومدم. ساعت نه با خانم احمدی قرار داشتیم.  -

 شد.هایی که فقط چشمان سبز گیرایش پیدا میمنشی زنی نقابدار بود، از آن

 لطفاً بعدا مراجعه کنید. براشون پیش اومده.  کاری مهمی  شه، امروز سرشون خیلی شلوغه. جلسهنمی -

 با عصبانیت خودش را روی میز خم کرد و با غیظ فریاد کشید 
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از سهامداران این   مگه من مسخره شما هستم؟ جلسه فوری پیش اومده که اومده! خیر سرمون یکی -

 یه قرار از پیش تعیین شده رو هم نداره.  شرکتیم. این چه مدیر بی کفایتیه که عرضه

صندلی پناه برده بود که درب اتاق مدیریت به شدت گشوده شد و زنی با اقتدار و    ه ه گوشمنشی از ترس ب 

محکم قدم بر می داشت و به سمت او می آمد، زنی دیگر هم پشت سرش بود که با تعجب به هامون  

 نگریست. می

 چه خبره رها؟ کی اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفته؟  -

اش موج می  البت به سمتش برگشت اما با دیدن او بهت و تحیر در چهرهابروهایش درهم رفت. زن با ص

آید. اما زن کناری اش به سمت هامون آمد و سرشار از اقتدار کرد نفسش باال نمیزد. طوری که احساس می

 گفت 

 جا رو با محلتون اشتباه گرفتید! مشکلی پیش اومده؟ فکر کنم این -

 پوزخندی زد و در برابرش بایستاد

که مسخره شماییم که قرار  خیر، من توسط شاهکار احتشام اومدم و با خانم احمدی قرار داشتم. اما مثل این -

 ذارید. گیرید و جلسه میهاتون رو نادیده می

 انداخت، گفت که هامون را به یاد شاهکار می در هم رفت و با لحنی محکم لیلیث ابروهایش

،  هستم شرکت بمونید، این رفتار نه در شأن شما و نه در شان این شرکته. من ایجنتیتونید منتظر  شما می -

 گردیم. لطفا بفرمایید اتاق خانم احمدی. منتظر بمونید الساعه بر می

کرد با کمال احترام آبرویش را کف دستش گذاشت. اما غزال احمدی  هایش آرام شد، احساس میبا حرف

 کرد. سیر می و در بهت خود غوطه ورانه کنار ایجنتی بایستاده بود 

 جوری که انگار در جای دوری گیر افتاده بود! آنی به هامون نگاه انداخت و با همان تعجب پرسید

 شما کی هستید که به جای آقای احتشام تشریف آوردین؟  -

 بود؟ پر از استفهام نگاهش کرد، این زن چه چیزی می دانست که آن طور با دیدن او جا خورده 

 هامون نامدار هستم، سرپرست سابق مدلینگ شعبه مالزی اسکورت سرویس.  -

بیش از پیش بهت زده شد، طوری که صورتش قرمز و چشمانش پر از خون. لیلیث با دیدن حال غزال  

 احمدی دستپاچه به منشی که نامش رها بود گفت

 گردم. لحظه منتظر بمونید برمیرها، آقای نامدار ر و راهنمایی کن به اتاق غزال. لطفاً چند  -

 . و هامون با راهنمایی رها به سمت اتاق غزال رفت لیلیث غزال را به داخل اتاق خودش برد
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 *** 

کرد روح از  می کرد. غزال احساس و غزال را روی صندلی اتاقش هدایت را بست  در اتاقش لیلیث آرام

 شد!  توفی  تنش

 گفت زد که میصحبت نداشت و تنها صدایی در گوشش زنگ می کرد، توانمی و داغانی  احساس پوچی

 نامدار...   هامون -

  بود کمی و نگران که گذاشته نبود! با تحیر به طرف لیلیث متعجب  نبود، حاضر است قسم بخورد که نامدار

 کرد   و زمزمه ، برگشتجا بیاید  حال غزال

 بندم. رط مینیست، من ش  گه! نامداردروغ می -

 پرسید  و کنجکاو داد  شناسد! سری تکاناز قبل می نامدار را هامون بود که غزال  لیلیث دیگر مطمئن

 چطور؟  -

 گرفت و گفت  لبش باال رفت، سرش را به طرف در اتاق گوشه

 حرف بزنم.   رم باهاشجلسه برس، می بر به ادامه -

 گرفت و نگران گفت  بازویش را که از جا بلند شد لیلیث به سرعت غزال

 پس بیفتی.  خوایبینی حالت رو؟ میکجا؟ نمی -

 گفت   شد و مصمم براق  لیلیث به سمت غزال

 حرف بزنم.  باهاش  هم باید امروز خودم بمیرم  اگه حتی من -

 باال انداخت و گفت  ابرویی لیلیث متعجب

 . میلته  خیلی خب، هر طور -

را   خفه گردد. لیوان را پر از آب کرد تا عطش درونش درونش گرفت و با پارچ میز را روی لیوان غزال

  لیلیث به طرف اتاق خودش یعنی جایی که هامون در آن کنجکاو  به نگاه توجه و بی  روی میز گذاشت

 نشسته و در انتظار بود، رفت. 

 قرار بدهد، هیچ کس!  هم جای او  یک لحظه  را حتی خودش توانست  کشید، هیچ کس نمی  عمیقی  نفس

 در اتاقش را گشود.  دستی به سر و رو و لباسش کشید و آرام و مقتدر

  و هنوز نشست  میزش پشت  ادب بود که حتی برای ادب هم از جایش بلند نشد. غزال قدر مبادیآن هامون

 بود   هم مبهوت
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 افتاد؟  خدا بد نده، فشارتون -

  شد، دقیقا از پانزدهنمی  وقت تنظیم جای گرفت، او خیلی وقت بود که فشارش هیچ پوزخندی کنج لبانش

 سالگی!

 است. ساعته چندین و سر پا موندن  بله، از خستگی -

 با دیدن او در بهت و تحیر مانده بود؟   هامون در دل خندید، برای همان فشار چندین ساعته

 .خدا رو شکر رفع شده -

 غزال ابرویی به منزله تایید باال انداخت، چشمانش را بست و از قصد گفت

 خب، شما آقای کردتبار بودین؟  -

 یک فامیلی نحس را دقیق یادش بود!  آمد ولی اینبود که هیچ یادش نمی  رنگ از رخ هامون پرید، درست

 و سعی کرد مسلط باشددانست! لبانش را تر کرد  را هم می این زن که بود حتی فامیلی نحسش

 خیر، من نامدار هستم.  -

 غزال با دیدن سفید شدن روی هامون، لبخند مرموزی زد و گفت 

 احمد کردتبار.  کردتبار و خان باالی روستا، عزیز کرده طایفه  کردتبار هستید آقا هامون! تک پسر خان -

زند خان احمد کردتبار و محل تولدش  اش نوشته بود که فرلبش از آن همه اطالعات کش آمد، در شناسنامه

دانست! پوزخندی زد  روستایی در کردستان بود، اما این که پدرش خان باشد یا خودش تک پسر، اصال نمی

 و رو به غزال گفت 

 . اشتباه گرفتید خانم احمدی! من هامون نامدار هستم -

 غزال لبش را گزید و مغموم در دل گفت 

 گیره هامون خان کردتبار. ده رو اشتباه نمیبه دلش بن  آدم کسی که مهرش -

 هامون سری تکان داد و در ادامه حرفش رو به غزال گفت 

 البته االن دیگه فکر نکنم خانی در کار باشه!  -

 گذشت؟ فقط ده سال از آن روز نحس گذشته بود. لبش را تر کرد و گفت مگر از زمان آن ها چقدر می

که  باال! از همه مهم تر این  و پدر شما خان روستای  پایینه  ساالر، خان روستاینه، هنوزم پدر من خان  -

 باهم پسر عمو هستن. 
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ای در ذهنش زده شد  اش به او خبر بدهد را یافت! جرقههامون جا خورد، پس باالخره کسی را که از گذشته

 و مشتاق گفت 

 کردتبار.  نیستی! خانم  پس شما هم احمدی -

 بود فریاد زد  گرفته  ای که جلوی هامونشد و با انگشت اشاره میز خم  غزال عصبی روی

ام نه هیچ کوفت و  کنی! من غزال احمدیدیگه هیچ وقت، هیچ جا من رو با این فامیلی نحس صدا نمی -

 . ایزهرمار دیگه

 اش را پایین آورد، اما همان طور عصبی تهدید هایش را ادامه دادانگشت اشاره

 . شناسمتسایه بازی ادامه بدین آقای کردتبار، من خوب می خواد دیگه به ایننمیشما هم   -

 غزال و تهدید هایش کمی خودش را عقب کشید و گفت  بارهاز خشم یک هامون متعجب

 ای صدات کنم؟ باید با اصالت دیگه  مشخصه  منظورت چیه! چرا وقتی اصالتت -

 زد و با تمسخر زمزمه کرد  پوزخندی

 کردی!   نامدار مستتر شهرت رو پشت که تو اصالتت  علت به همون -

اش را تغییر داده و هامون  فهمید که هامون چرا فامیلینمی  وقت  هیچ را گرفت، غزال  کالمش  تیکه  هامون

 خواند... که چرا غزال خود را احمدی می  فهمیدوقت نمی  هم هیچ

  امای از گذشتهپیشینه  هیچ ام رو از دست دادم. برای همینحافظه  تصادف،  من ده سال پیش توسط سانحه -

 ندارم... 

 آن تصادف کارش را کرده بود.  فهمید! پسمی  را حاال هامون همه غریبی آن دلیل غزال

 ت و گفت رف هامون از جا بلند شد، به طرف در اتاق

 . می د ی به توافق رس گم یم به جناب احتشام -

 در آورد و به دست هامون داد  یدی کل  زی م   یمخف   یاز کشو  غزال

 . دی برسون رو به دست خودشون احتشام  اتاق جناب یها دی کل  ن ی نامدار! لطفا ا ی آقا تصادفتون متاسفم ی برا -

با فشار   را از غزال گرفت. خواست از در خارج شود که غزال دی کل  یحرف چ ی ه ی داد و ب  تکان ی سر هامون

 را به زبان آورد جمله  نی سخت تر  هم یو ر  لبانش

 . ن ی آورد ادی به   دی ! شان ی فکر کن  یهستم، کم کردتبار من کژال -
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صدا و حرف    یمکث کرد و ب  یداده شده، کم  ریی تغ اش یلی مثل فام  آن هم یکه حت  غزال نام دنی از شن  هامون

 کرد. را ترک  اتاق یگری د

 *** 

 لیلیث

 فرش حیاط می کشیدم، چشمانم کمی، فقط کمی خواب می خواستند.بر روی سنگخسته پاهایم را  

 و اما از تمامی مشغله هایم سفته های ده میلیاردی چشمک می زدند.  

 زد، برای شنیدن بچگی های شیرین و قشنگش...  را لک میچه قدر دلم برای ری

 قدمم را عریض و نگاهم را عمیق کردم و وارد خانه شدم. 

 کرد. ای که از سوز سرما پتو پیچ شده بود با آن شال گلبهی بر سرش رنگ ها را با هم مخلوط میفرشته 

 ی آدمیت! فرشته ای نیم سوخته، فرشته ای داغ دیده و فرشته ای اسید خورده! فرشته ای در آستانه

 لغزید، نم دار شد، تب دار شد   مصدای 

 .  اون قوطی رنگ سبز، راضی نیست براش اشک بریزی  -

 رو بر گرداند، دوباره دیدم، دوباره تازیانه خوردم، دوباره رخ اسید خورده اش دلم را سوزاند.  

 دم. اگه این قوطی رنگ سبز چشم های شاهین باشه، اشک که سهله جونم رو می-

 ای کنار رها نشستم.  ام در آوردم و روی صندلی گهوارهدست از جیب بارانی

 شه؟  چی باعث شده دلت آروم نبا -

 دانستم برای رها، سخت بود شاد زیستن، خرم به دل بستن، خم به آبرو نیاوردن  خوب می

 شه رفتن شاهین رو ندید گرفت، در صورتی که تصویر روشن ذهن و قلب منه؟ مگه می -

 چشم در کاسه گرداندم، کاش می توانستم مرهم درد هایش باشم اما هیچ کاری از دستم ساخته نبود 

 فهمه عشق تو به شاهین چرا تمومی نداره! میکس نهیچ -

 شال گلبهی رنگش را جلو تر کشید، تقریبا در حوالی تیغه ی بینی اش.  

گذره... فقط نکنه اون روزی بیاد رود گل آلود  عشق هیچ وقت تمومی نداره، مثل یه روده که زالله و می -

شه! مثل مرگ!  خودش کم کم خشک می  کنه و بشه، اون وقته که به مرور به رود های دیگه سرایت می

 مرگی که بدون معشوق حقه. حق جواب نداره لیلیث و همیشه محق ها تلخن، مثل زهر.  

 را در دست گرفتم چهارشدستم را آرام جلو بردم و قلموی باریک شماره  

 ات رو ندارم. به روح حاج بابا حتی یه لحظه هم طاقت دیدن غصه -

 گیرد  دانستم دیگر آرام نمیاش دوخت، نگاهی که مینگاه به نقش و نگار زیبای تابلو 

ام و جزئی از وجودم  باره از دست دادم! شاهینم، چهرهقدر نحسی درونم ریشه کرده همه چیزم رو یکاون -

 تونم از دور نگاهش کنم و دوستش داشته باشم. که فقط می

آد عاجز  که هیچ کاری از دستم برایش بر نمیگزیدم، از آنرها لب میخیره به چکه چکه اشک روی گونه 

 بودم 

 از تمام من، فقط تو برام موندی! یادگار دوست داشتنی حاج بابا...  -

 کرد، به طوری که رها آرام لب زد باری جو بینمان را احاطه میسکوت غم
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نبود شاهین و دریایی که هنوزم برای من    خسته شدم از داشتنی ترین، نداشتن های زندگیم! خسته شدم از -

 نحسه... 

دانستم که رها طاقت دیدن دریای پشت پنجره خانه را ندارد، دل نداشت تا  پرده ها کشیده بود و من خوب می

به دریایی که زیر پنجره سالن واقع بود، نگاه   هیچگاهقبر شوهرش را رصد کند، قبری که دریا نام داشت. 

 دادم.  مانه جای رها تصویرش را در چشم هایم جا میرحکرد و من بینمی

 نبود خیلی ها توی زندگی حکمته، این حکمت رو باورش کن.  -

 نگاهش را به چشمانم دوخت، چشمانش بارانی شد و قلب من انگار چیزی درونش فرو رفته بود 

خواد بره باید  سی که میزنه. کرفتنی ها باید برن، گاهی اصرار براى موندنشون بیشتر به ما ضربه می -

براش جاده کشید نه انتظار! من اینو خوب یاد گرفتم که بهشون بفهمونم داشتنشون بدتر از نداشتنشونه. آدم  

دونی چرا؟ چون فقط  کنن، میکنن! پیرمون میهاى اجبارى باید حذف شن، وگرنه ذره ذره نابودمون می

 و فقط یه اجباره.   خوایم داشته باشیمش و اون فقط این ماییم که می

 کرد خواهرم، چه می کرد که مسخ تقدیر پیر شده بود.  چه با درد تک تک کلمات را بیان می

 به حس من اعتماد داری؟  -

داد چه بسا  دانستم دارد، از بچگی، از همان دوران کودکی قبل از هر کاری حس مرا سر لوحه قرار میمی

 افتد اش اتفاق میدانست همهکه می

 چارگی من لیلیث؟ نسبت به رفتن شاهینی که هنوز هم باورش ندارم.حسی داری نسبت به بیچه  -

 نیم رخ سوخته اش را در دست گرفته و من پس از درنگی زیاد، با هزاران جان کندن آرام گفتم 

 شکوهی...  -

 رها از ترس شنیدن نام شکوهی قوطی رنگ از دستش افتاد و تمامش روی پارکت پخش شد 

 دا. یا خ  -

 شد را نقض کنم ای که به من وارد میلبم را گزیدم و سعی کردم فشار عصبی

 اش پیدا شده، بعد از چند سال توی زندگی من. مثل مار افعی منتظره تا نیش بزنه. سر و کله -

 باره حالش از غصه به ترس تحول یافت و سپس با صدای لرزانش گفتلرزید، یکرها دستانش می

ترسم. چشم حاج بابا رو دور دیده که برگشته، نگرانم کردی!  ، من از این شیطان رجیم میترسم لیلیث می -

 اون خود شیطانه، خود عزازیل... 

 خواستم حرفی بزنم که در خانه گشوده شد و زنی آراسته و زیبا، مقتدر به سالن خانه پا گذاشت

 سالم صاحب خونه، ببخشید در باز بود اومدم تو.  -

امان آمده بود، زنی که همیشه برایش خوش  رین لحظات زندگی من و رها سر زده به خانهدوست داشتنی ت 

 دانستم دلیل آمدنش چیست یوم ترین لحظات را می ساخت و من خوب می

 خبریم خانم دکتر. اوضاع رو به راهه؟ باد آمد و بوی عنبر آورد، خیلی وقته ازت بی -

کرد در صورتی که جزیی از خانواده ست، چرا باید تعارف میامان نشتعارف روی مبل کناریگیلماه بی

 کوچک ما بود 

 از خبر گیری های شما دوست عزیز!  -

 حق داشت گوشه و کنایه بزند، لبخند عمیقی زدم و با یادآوری زخمی قدیمی مغموم گفتم 
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برو و برگشت    اون بیمارستان خیلی وقته که دیگه جای من نیست، دقیقا از روزی که با اون توطئه بی -

 اخراجم کردن و پروانه طبابتم رو باطل! 

 گیلماه سنگین و با وقار خندید و گفت 

دونی با اون دیوار تدافعی کسی کاری از  لی، خودت هم میهیچ کس حق آزار رسوندن به تو رو نداره لی -

 ذاشتی ازت کولی بگیره. کردی، نباید میبره. باید از صداقت شکایت میپیش نمی

 آمدم ندی زدم و ناچار با غم درون دلم کنار میپوزخ

 قدر پیگیری کردم که رسیدم به یه اسم... همون دو سال پیش دست به کار شدم، اون -

 کرد طور با عجز نگاهم میخواستم رها بداند اما انگار بو برده بود که آننتوانستم ادامه دهم، نمی

 کی؟  -

 ام نام نحسش ریشه دوانده بود ک تک لحظات زندگیناک بود که در ت حال خوشی نداشتم، وحشت

 هرمس شکوهی...  -

جوییدم. حال رها مساعد نبود و من جرئت نگاه کردن به  گیلماه ناباور "هینی" کشید و من لبانم را می

 چشمانش را نداشتم. 

جور کرد و بحث را  قدر سکوت بینمان حائل شده بود که گیلماه زود تر از بقیه خودش را جمع و  دانم چهنمی

 ماهرانه عوض کرد 

 مزاحمت نداشتم، اومدم تا یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم.  جا، قصداگه اومدم این -

 رها متعجب و پر از استفهام به گیلماه نگریست و با نگاه کنجکاوش گفت

 شاهین. کنی، درست مثلزنی نگرانم میطوری حرف میمراحمی، قدمت سر چشم ولی وقتی این -

قدر برایش سخت است دانستم چهگیلماه با شنیدن نام شاهین چشمانش را چند ثانیه بست و آرام گشود، می

 خواست بزند و من هم مثل او مشوش بودم گفتن حرفی که می

دن، لیلیث هم ای رو انجام نمیبا یه تیم جراحی حرف زدم، دکتر های قدرین که هر عمل جراحی -

 قط مونده که تو... تاییدشون کرده ف

 رها پالت رنگ در دستش را با غیظ به طرف دیوار خانه پرت کرد 

گی گیلماه؟ برادرت مرده، شاهین من مرده! چه توقعی ازم داری؟ من بدون شاهین حتی این  چی داری می -

لم  خوام چه برسه به این صورت که درد ساشم رو هم نمیزندگی سیاهی که هر روز توی باتالقش غرق می

 بودنش بیشتر از سوختگی االنشه.  

توپید. پس از یک سال تنها با غیظ  کرد، نه با زاری کلمات پر دردش را به صورت گیلماه مینه گریه می

 زد و چشمان سبزش به قرمزی خون شده بود. فریاد می

 با چشم و ابرو به گیلماه فهماندم که ادامه ندهد و او هم ساکت شد 

 و هم استراحت کن.  باشه، ما می ریم ت -

 از جایم بلند شدم تا با گیلماه رهای پر غیظ را تنها بگذاریم، اما رها قبل از خارج شدنمان از سالن گفت 

 شم. من فقط در یک صورت راضی به عمل جراحی می -

کردم. گیلماه گیج و متحیر از برگشتن  از حرکت بایستادیم، حس شوق عمیقی را درون خودم احساس می

 رها خوشحال گفتتصمیم 
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 خب شرطت برای رضایت به عمل جراحی چیه؟  -

 تن پاره کرد   درپوزخند تلخی زد و پیشبندش را 

 شم. شاهین رو به من برگردون، اون وقت خودم پیش قدم می -

کردم! گیلماه سرش را ناباور تکان داد، بی هیچ  کوبیده شدن پتک عظیم حقیقت را بر سر گیلماه حس می

 از رها گرفت و به طرف درب خروجی به راه افتاد.حرفی رویش را 

 بار نگاهم را در نگاه حرصی رها گره زدم و عصبی زیر لب گفتم شماتت

 زنی. دریده شدی رها، حواست باشه با کی چطور حرف می -

 عاجز سرش را پایین انداخت و مثل خودم آرام لب زد 

 برو دنبالش، نذار بره.  -

تم و به دنبال گیلماه دویدم، قبل از گشودن در توسط گیلماه، متوقف شدم و در  ام را از رها گرفنگاه حرصی

 برابر چشمان مغمومش آرام گفتم 

 بعضیام جوری امیدوارن، که نا امید کننده است!  -

*** 

افزود، من چه کسی بودم؟ زنی زاده گناه؟ زنی  وزید و حس گناه امشبم را میباد خنک میان مو های فرم می

 گناه؟ سرشار از 

 از کوچه تنگ و باریک خارج شده و درست در رو به روی سالن آمفی تاتر بایستادم. 

این کوچه ی دریای هیجده را با تمامی قرارهایش دوست داشتم، کوچه ای که در آن ساعت از شب فقط چند  

 تکه کاغذ با دست های نوازشگر باد در نوسان بود. 

 موزی جای القیدی ام را گرفت.با توقف ماشین شاسی بلند مشکی، لبخند مر

 کار مسمومم آغاز شد و این برایم گام اول رسیدن به دوران نحس قبل بود. 

 بدون هیچ حرفی سوار ماشین شدم، راننده شخصی ام با دیدن من خندید و گفت 

 امشب کارت سخت تر از شب های دیگه است آس باز.  -

 گرفت، گفتم "هوم"ی تلفظ کرد و با وقاری که از غرورم نشئت می  

 من عاشق کارهای سخت و ریسک تو معامالت بزرگم.  -

 نوچی گفت و با تعجب سخنش را آغاز کرد 

 امیدوارم همین طور که می گی باشه. -

 پر اطمینان و سرشار از تکبر لب زدم 

 امیدوار باش؛ امیدواری اوج انرژی مثبته، این رو همیشه یادت باشه.  -

 سیدن به هتل سخن گزافی نگفت. راننده سرش را تکان داد و تا ر

به سمت هتلی که در تابلوی باالی دربش ستارگانی به عظمت ستاره های کهکشان راه شیری حکاکی شده 

بود، رفتم. ناخوداگاه گره ای میان آن ابروان کمانی ام جای نهاده شد و کردارم رنگ و بوی غرور را در  

 آن مکان فاسد بیشتر پسندید. 

که مانند گرگ درنده چشم هر   شو هومن مسئول آن قسمت، با دیدن من برق نگاه م رزرویشن رفت به سمت 

 بنی بشری را مجذوب خود می کرد، به چشمان سیاهم دوخت. 
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و بدون    موقعتعجب در چشمانش بیدادا می کرد، سابقه نداشت آس باز معروف پس از آن همه سال، بی  

 هماهنگی پا به این مرکز فساد بگذارد 

 باالست، منظورم رو می فهمی دیگه؟ قمار به به آس باز! عباس  -

 پورزخندی به بینی عملی، ابروی اصالح شده و موی رنگ کرده اش زدم

 نفهم نیست که ندونه محل کارش کجاس. ملتفت شد یا بازم بگم؟  رقد اینهیچ کس مثل تو  -

رد تا شر در راه را مانده را نقض کند،  با تعجب و چشمانی گرد شده به اتاقک ششیه ای آسانسور اشاره ک

 خوب می دانست که  من عاشق شر هستم. 

 ترسم... شه، من از برق نگاهت خیلی میهیج کس حریفت نمی -

پوزخندی زدم و بی توجه به دست و پا گم کردن های هومن که از بیمش نشئت می گرفت، سوار آسانسور  

 یم بسیار چشم گیر قابل رویت بود. شدم. سوار اتاقکی که تمام شهر زیر دست و پا

به توریست هایی که برای اقامت زیبا ترین شهر ساحلی در این هتل معروف و خوش ستاره اقدام می کردند  

نگریستم و از ته دل قهقهه زدم، اگر می دانستند هدف اصلی تشکیل این هتل چیست، قلم پاهایشان را می  

 ردند. شکستند و حتی نام این مکان را هم نمی آو

صاحب اصلی آن هتل و مدیری که از حرص و آز هوایی شد و برای برگذاری مراسماتی که   قمارعباس 

تمام زندگی اش بود، هتلی برای پوشاندن تمامی گند هایش افتتاح کرد، گند هایی که برای زنی چون من  

 بهترین لذت دنیا بود. 

سارم کردم، من باید موفق می شدم تا دعایی به  به مرکز فساد که رسیدم لبخندی سرشار از غرور حواله رخ 

توبه می خواندم و از ایرانی که از وقتی آمدم، فقط مصیبت مثل باران بر سرم نازل شد، می رفتم و    منزله

یک زندگی شاد و بی دغدغه را برای خودم، دخترم و خواهر عزیزم و شاید هم برای خانم جانی چشم دیدنم  

 را نداشت، می ساختم. 

. مردمانی را دیدم که با رویت من دست و جیغ کر کننده اشان را مبام را با اقتدار گشودم و وارد شددرب 

 آغاز کردند. 

 با کفش های پاشنه بلند ورنی ام صالبت را در تک تک قدم ها و اطمینان را در رفتار خود نمایاندم.  

 قی نمایشی گفت مجری برنامه با شو  م ورودبا افتخار به سوی سن قدم برداشتم و با  

رو شدن باهاش واهمه    و بهآس باز معروف، کسی که همه از ر ،ببینید امشب چه کسی به ما افتخار داده -

 دارن.

 کردم.  قالبنیشخندی زدم، روی صندلی آهنی و سرد سن جای گرفتم و دست هایم را بر روی میز 

بی فر که از زیر شال شیری رنگش  مجری لوس مانند همیشه با آن لباس قزمز جذب بدن نما و موهای شرا

بیشتر خودش را جلوه می داد تا بازیکن های آن شب را، به خوبی در معرض دید چشمان خیلی ها سو سو  

می زد! مجری به سمت من بر گشت و با عشوه خاصی که هیچ گاه با وجود زن بودنم تجربه نکرده و  

 هرگز در خود نمی دیدم، گفت  

 که طرفدارهات برات سر و دست می شکونن؟ اون هم بعد از این همه سال.   چه احساسی داری از این -

صورتم از چندش مچاله شد، هیچ وقت آبم با چرب زبانی چنان او در یک جوب نمی رفت، رویم را از  

 مجری گرفتم و زیر لب شیره آبروی زن را کشیدم
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 کمتر چاپلوسی کن، این جوری وقتت برای عرض اندام هدر نمی ره.  -

نوای خنده های حضار در سالن آمفی تاتر مانند، از جواب رک و صریح من همگام پاندول ساعت شدت می  

 گرفت، همه می دانستند که زبانم از نیش هر عقرب و مار زهرآگین تر است.

مجری با نگاهی بس برزخی خود را جمع و جور کرده و با یک لبخند مضاعف ریسه ی خنده ی مردم را  

 برید 

 این هم از خانم قمار باز امشب، فینالیست های عزیز تشریفتون رو بیارید باالی سن. خب  -

که با چشمان درنده اش یاد گرگ و بره را در ذهنم تداعی می کرد،  قماری  نگاه تلخ و گذرا به عباس 

 انداختم. 

شد اگر    بوکس کنج اتاقم می کیسهنیشخندی از جنس کم خردی نثار رخسار طماعش کردم، این بار مثل 

بدون آگاه کردنم،   عباس قمارچشمش ذره از پول های بازی آن شب را هدف می گرفت، باز هم فینال بود و  

من را برای منافع خود به بازی خواند، زیرا که می دانست غیر ممکن است شخصی چنین من قهار، پول  

 های معامالتی را با سهولت در چنته نگیرد. 

شدند و در انتظار زنگ شروع به سر می بردند و من خوب می دانستم که  میز های گرد خوش یوم سن پر 

 اکثرا فقط برای عیش و گذراندن اوقات فراغت خویش در این مکان پا می گذاشتند.  

به راستی چه کسی می دانست که من با چه مقصودی پا هایی که در سجاده سجده می رفت را در این مکان  

 باز کرده بودم. 

ن به باد رفتن پول مردمان هم نوع برایشان از دیدن سیرک های حیوانی هم جذاب تر بود،  جمعیتی که دید

حضور گرمشان را به استحضار این که هر چه بیشتر ببازند آن ها هم بیشتر خوشحال می شوند، با  

 چشمانی کاوشگر نظاره گر بازیکنان بودند. 

 می ده.  گروه مقابل زحمت می کشه بعد باخت یک تومن تحویلمون   -

سرها را تکان دادند و زبانشان را در نطفه خفه کردند، چه کسی می توانست مخالفتی با حرف آس باز  

 داشته باشد؟  

من و هم گروهی مقابلم چنان چیره دست بودیم که با سهولت سر آخر همه را شکست دادیم. من ماندم به  

 همراه هم گروهی ای که پس چندی او را هم مغلوب کردم. 

نباختن ها چیز عجیب وغریبی به شمار نمی رفت، زیرا که همه اش جز الینفک زندگی ام بود. الینفکی  این 

 دوریس و آموزش هایش بودم. ون که عجیب مدی 

بر طبق حساب و کتابی که داشتم پول خوبی به جیب می زدم و هدف بعدی که تیرم را سهیم می شد، دو  

 ود.  چمدان و بلیط پرواز به سوی دور دست ها ب 

داشتم بر می خاستم که با نشستن مردی ملموس از رموز، نیم خیز شدم. با دیدن صورت کشیده و موهای  

خاکستری بلند مرد که آزادانه روی شانه اش ریخته بود از ترس زبانم بند آمد. با بدنی که به رعشه در آمده  

 بود و صدای لرزانی ناباور زمزمه کردم 

 شکوهی... -

مرد، موهای خاکستری بلندش، صورت پر و ته ریش مردانه ی جوگندمی، خوِد خوِد   ای آن سرمهچشمان 

کابوس من بود، کابوسی که از ده سال پیش می دیدم، الهاماتم به واقعیت پیوست، آن مرد باالخره آمد،  
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 شیطان اینجاست! 

 ت صدای لرزان حاج بابا در گوشم طنین انداخت که با ترس و عجز رو به خانم جان می گف

 نمی ذارم به زهرام نزدیک بشه، این مرد همون شیطان رجیمه! -

شکوهی لبخند مرموزش را  ، به اجبار نشستم و به چشمانی که مواهبی در آن وجود نداشت، نگریستم 

 عریض کرد 

 چطوری زهرای محتشم! دردانه محسن محتشم.-

ر در نوسان بود. راز موفقیتم  از ترس زبانم بند آمده بود، مردمک سیاه چشمانم کدر شد و به سرعت نو 

تلپاتی چشم های حریف بود که تا فیها خالدون طرف را می خواندم، اما غره ای که چشمان شکوهی غوغا  

 می کرد، جواز کند و کاو بیشتری به من نمی داد.

، به طوری که انگار از روی هم  آشکار بود  من با مرد ابروان شباهت چشمان و بودن ها   ضمن این مانع 

ای وهم آور مردمکش! از چندین سال پیش که خیلی پیر و   سرمه یه سازی شده بودند. به جز رنگ شب 

 طور نفس گیر بود. فرتوت شده بود، اما نگاهش همان

، گروهی بود و تا به حال منفرد بازی نداشته ایم. نگاهم را از روی گودال  قمار تمام بازی های هتل عباس

 به ورق های سفید و طرح دار زیر دستم افکندم  چرخنده ی چشمان شکوهی گرفتم و  

 چند؟  -

پاکتی از جیب کت خاکستری و اندامی اش خارج کرد و با ژستی که ابهت مردانه ای را در او زنده کرده  

 بود سیگار در دستش را میان لب هایش جا داد  

 خیلی زیاد.  -

رو ام را باال انداختم، حاج بابا  فندک را به جان سیگار انداخت و نور کوچکی حاصل کرد، یک تای اب

 راست می گفت، این مرد آونگ خطر را نجوا می کرد 

 مثال؟  -

سیگار را در هوا چرخاند تا با بازی دودهایش وسوسه ی بازی امشب را تا حد امکان بیشتر سازد، مثل  

 سیب سرخ هوا، که سر آخر از وسوسه اش انگشت ندامت گزید 

 مثال ده تومن.  -

 ، این مرد دائم الخمری بیش نبود که می خواست من را هم دیوانه کند.مو بر خاست م پوزخندی زد

 هم کف دستت نمی ندازن.  آدامسبرو حاجی، با ده میلیون  -

 لبخندش را خورد و سیگارش را زیر پاهایش مدفون کرد 

 ده میلیارد.  -

 که پشت لب هایم رخنه کرده بود گفتم  سر جایم نشستم و با تبسم رضایتمندی قمار  با سوت بلند عباس 

 حاال شد.  -

 کرد  بقال  خنده ای مستانه سر داد و دو دستش را بر روی میز 

 اعتماد به نفست ستودنیه ! چرا فکر می کنی می بری؟  -

 مرا به او نزدیک کرد م و خود  مروی میز خیز گرفت

شکر خدا دو چشم بینا داری! دیدی که  به حرمت تمام روزهایی که بالی جون حاج بابا بودی، می برمت!  -
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چطور سه سوته همه رو سوز کردم، هر چند چشم بصیرت می خواد، اما مسلما آخر هر بازی این منم که  

 می برم. 

 به دور باشد لب زد  قمارآرام به طوری که از گوش های نجس عباس 

 اومد و تو باختی، چی نصیب من می شه؟  -

 با ریشخندی تمسخرآگین گفتم 

 ه ساندویچ چرک خیابونی. ی  -

با جدیت نگاهش به من فهماند که به هیچ وجه قصد عشرت ندارد، مگر نه این که برای شکست آمده بود،  

 پس این شوخ بودن های مضاعف وقتش را حرام می کرد 

 اگه تو باختی، پولی نصیب من نمی شه بلکه فقط حرف منه که تو باید مسخر گون تاییدش کنی.  -

 ی به من وارد کرد که سکته نکردنم، ملزم به نماز شکرانه بود. با حرفش شوک

مردک سن پدر خدا بیامرزم را داشت و پیشنهادات غیر اخالقی می داد، تاثیر حرفش را که در فک منقبض  

 شده و چشمان آماده ی غرشم دید، قاه قاه خندید 

 این جا سایه ها از سرما تن به حراج می زنن، تو که دیگه...  -

 به سو سوی برق رینگ در دستانش افتاد، آن مرد زن داشت!   چشمم

جدا از آن خالکوبی هایی که اشکال ریز و درشتی را در دستانش رنگین کرده بود بسیار چشم گیر جلب  

 نگاهم شده بود، چرا یادم نمی آمد که معنای این اشکال چیست؟ 

 آفتاب لب بوم و زیاده خواهی؟  -

وهی دامن زدم، به طوری که سرمست دستی به موهای آزاد در شانه هایش  به خنده های شکحرفم  با این  

 کشید 

 ثابت کن که مثل زنای دیگه عروسک زنده نیستی.  -

 گوشه لبم باال رفت، این مرد هفت خط عالم بود 

 مگه از نظر مفلوک تو زنای دیگه عروسک زنده ان؟  -

 شانه ای باال انداخت و القید، در چهره درهم من خیره شد  

به ظرافت های بی جا و ناز و نوز می فروشه، عروسک زنده   رو  درونش زنی که جرأت و شجاعت  -

 است! 

وقت را به حاصل داشت، نگاه خیره شکوهی کم   اتالف من که می دانستم می برم، پس این همه برهان فقط 

 با کالمش این آزردگی را از هم گسستکم شرمم را می آزرد که 

 اما، به اندازه ی مبلغ معامله ی امشب ازت سفته می خوام.  -

داشت لج می کرد، بحث لج بازی که پیش کشیده می شد من همیشه اول بودم حتی اگر به خودم ضرری  

ا خوب یادم  سهمگین متحمل می کردم. چون یک عمر با آدم هایی سر و کله زدم که این کم نیاوردن ها ر

 داده بودند. 

فکر نکن با این روش های مسخره وهم برانگیز، می تونی ارتعاش مثبت برد منو نابود کنی! اما حاال که   -

خیلی دلت می خواد بدونی من به اندازه عروسک های زنده دور و برت چقدر به خودم اطمنان دارم، قبول  

 می کنم. 
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ن مبلغ سفته امضا کرد تا وقتی که باخت رفت پیش من گرو  سفته ها را امضا کردم و شکوهی هم به همی 

 باشد و پولش کنم. به روش ماهرانه ای بر زدم، که شکوهی با خیرگی به ورق پاسور لب گشود 

 بیست و یک بازی می کنیم.  -

 هر جایی قوانین خودش را داشت و قانون آن جا حکم بازی کردن بود. 

 مم را از هم گسست رشته ی کالقمار قبل از لب زدنم عباس 

 هم قائل نیستیم.  استثنااین جا فقط حکم بازی می کنیم،  -

 با تعجبی ساختگی طعنه زد 

 نکنه کاسه ای زیر نیم کاستون دارین که با بیست و یک بازی کردن فاش می شه؟  -

عباس  و نطق معترض   مو محکم فشرد م کوفت  قمار پر از اطمینان با کفش پاشنه ده سانتی ام، بر پای عباس

 م را از هم درید قمار

 بیست و یک بازی می کنیم.  -

خوبه، پس به شیوه ی من بازی می کنیم، به شیوه ای که اگه ببری اون وقته که آس بازی! فقط سه دست و  -

 بندیم. تو تمام دست ها سر کل بانک شرط می

 غرورم را محک می زد و چه بی رحم بود این مرد  

 چرا؟   -

 له ام کرد پوزخند جان سوزی حوا

 هرچه زود تر باخت بری، بهتر!  -

چشم غره ای به خیال خامش تحمیل کردم، یک ساعتی شیوه این بیست و یک جدید که، از خود در آورده  

 اش بود را به من توضیح داد تا مثال بداند آدم برد هستم یا نه! و چقدر من حماقت ها کرده بودم! 

 و بذار وسط. شروع می کنیم. بانکدار تویی، مبلغ ر -

 نصف قیمت بر روی میز گذاشتم و بازی را آغاز کردیم. 

 در حالی که ورق های پاسور را ردیف می کردم آس، شاه، سرباز را روی میز گذاشت. 

پوزخند شکوهی هر لحظه بیشتر اوج می گرفت . ده، نه، هشت را روی میز گذاشت که با نه و سرباز  

 برد. گرفت و این دست را همانند آب خوردن  

را به بیست و یک رساندم که سر آخر    ۱۱آس را پرت کردم و با آسی که قبال انداخته بودم گرفتم و مجموع 

دو بلبل )اصطالح بازی بیست و یک وقتی که دو تا آس را با هم می گیرند( بردم. یک یک مساوی بودیم و  

 مانده بود دست آخر! 

، شاید با بردم اندکی تصور صورت سوخته ی رها را از  من می بایست برق بردن را در نگاهم جاودانه کنم 

 یاد ببرم، تا این درد و این عشق کهنه را از ذهن رها به دور کنم. 

تا خواهرم برای رخ نیم سوخته، راه تباهی زندگانی اش را پیش نگیرد، تباهی ای با چاشنی لکه اضافه  

نه شان که غلظت سیاهی شب را به سپیده  بودن و محبوس کردن بیست و چهار ساعته در چهار دیواری خا

 ی سحر برساند. 

کاش خواهرم را باری دیگر با آن پوست شفاف و سفید و روشنش می دیدم. کاش چشمان سبز عسلی اش  

را بدون و ترس از ترحم و انزجار دیگران، مانند فردی العجز   نقاشی  گریان نباشد و استعداد درخشانش در
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 شکوفا کند. 

تا عاجز گونه تقاضای نصب تابلو هایش در گالری نقاشی دیگر دوستانش را نداشته باشد، آنگاه آنان هم  

 ند! المروتی را در حقش تمام کنند و آثار با شکوه رها، که با عشق قلم کشی کرده بود را به نام خود ثبت کن

نرمی ورق ده پیک از المسه انگشتانم رستانده و به میز برخورد، فقط مجموع شیش می توانست کالن پول  

 ها را نصیبم کند، مشوش بودم و پاهایم لرز داشت.

آوازه ی لبانم کردم که چهره ی شکوهی درهم کشیده شد؛ پنجه هایم را به ورق ها کشیدم  ی زیر لب بسم الله

 انداختم.  میز آن ها را جدا کرده و به   و با احتیاط یکی از

که به بدن من   شانس کورم مطابق میل نبود، اقبال دگر چیست؟ در تار و پود من بد یومی تیشه نام داشت،

 کوبید. می

 اما کور سوی امید النه کرده بود، ای کاش شکوهی ورق آخر خود را دو نیاورد. 

ه ی میز کرد. ناگهان پل ها آوار شد، سد آرزو ها  زنگ زدفلز  لبخندش عریض شد و ورقی حواله خنکای 

 شکست. 

گشوده بود کردم، شکوهی سربازی که زده بود را خاتمه ی باخت    تعجبدستانم را حائل دهانی که از فرط  

 و شروع بیست و یک نامید. 

 برای اولین بار در زندگی ام طعم و چاشنی باخت را چشیدم. 

اطل کرد. سرم در مرز ناباوری تکان می خورد تا شاید این سوز  برای اولین بار شخصی طلسم بردم را ب 

شدن هم کابوسی به وسعت کابوس هایم باشد که با یک جیغ بنفش شاید هم قرمز، سر و تهش هم بیاید؛ من  

 می دیدم، من در کابوس هایم می دیدم که این مرد روزی تیشه به جاِن حیاتم می زند. 

با غم ساختگی اش شوق باخت من را پشت فرسنگ ها آالیش   ، گرفته مجری سر تکان داد و لب به دندان

 نهفت. 

 آس باز باخت، اون برای اولین بار باخت.  -

 برو، اعتبار، کار، ذوق و شوقم زیر دستان زمخت شکوهی بر باد رفت.آ

 فت  نفرت و انزجار نگاهم را چیره چشمانش کردم که با خنده ای که رفته رفته تبدیل به قهقهه می شد گ

 عیبی نداره، حاال که چیزی نشده فقط کل زندگیت رو پشت این میز به هرمس شکوهی باختی.  -

 بعد حرفش چنان قهقهه ای زد که بلندی صدایش میان همهمه ی مردم گم شد.

 کردم  نقض با فکی منقبض نبض خشم را 

 چی ازم می خوای؟   -

 خنده اش را جمع کرده و خیلی جدی به طرفم خیز برداشت

 چیز زیادی نمی خوام، همون عروسک زنده ای که توافق کردیم.  -

 از جایم برخاستم و فریادم تمامی همهمه ی سالن را وادار به خفه شدن کرد

چی داری می گی مرتیکه؟ چی توی اون مخ کثیفت می گذره؟ هیچ کس برای یک همچین چیز کثیفی ده   -

 میلیارد رو معامله نمی کنه! 

را روی هم انداخت و با مکث چند دقیقه ای کلمات را ادا کرد به عبارتی من را در  خیلی خونسرد پاهایش 

 آن ثانیه ها دق می داد  
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اون موقع که جیک جیک مستونت بود به فکر امروزت بود؟ تنها چیزی که این وسط دهن کجی می کنه   -

 سفته ده میلیاردیته که تو دست های من، هر لحظه امکان داره به اجرا بره!

ا دیدن سفته ها وزنه های سنگینی زانوانم را احاطه کردند، زیادی مغرور شده بودم و خدا هم به خوبی  ب 

 را داد، چنان بر پس کله ام کوفت که از بلندی کوه به زیر چشمه سقوط کردم.   غرورمپاسخ این 

 به سر می بردم   ، مشقت هضم باختم فراوان بود، به طوری که انگار در پس کابوس دیدنکشیدمکالفه نفسی 

 دقیق بگو باید چی کار کنم؟  -

 بی قید از اتفاقی که افتاده بود و بالیی که بر سرم نازل کرد بادی به غبغب انداخت و گفت 

 قراره یه مهمونی ترتیب بدم، بیا اونجا تا بهت بگم.  -

 سرگردان از حرف هایش بی حواس سر تکان دادم

 شیطان رجیمی! ای کاش گوش می کردم. حاج بابا می گفت خطرناکی، می گفت  -

 لعنتی ای زیر لب نثارش کردم، به سمت درب خروجی راه افتادم که با صدای هرمس متوقف شدم

 آدرس رو برات اس ام اس می کنم.  -

 جلوی صورتم گرفت بار  انگشتش را تهدید

ز مادر زاییده نشده ا ، در ضمن فکر دو دَر کردن به کله ات نزنه که زیر سنگ هم بری پیدات می کنم -

کسی که بخواد شکوهی رو دور بزنه، پیچوندم یه دنیا رو لیلیث محتشم، تو نمی تونی منو بپیچونی! این رو  

 همیشه یادت باشه. 

 بی حوصله پوزخندی زدم و با برق چشمانم از ته مانده غرورم دفاع کردم.

 رعد برق، نترسون ساقه های گندمو.  -

که در بهت باختن من به سر می برد، فشردم و از آن   قماریگر به پاهای عباس پاشنه کفش هایم را باری د

 مکان کذایی به دور شدم.

*** 

پایم را روی پدال گاز گذاشتم و با تمام قوایم فشردم، می دانستم دیوانگی است و مخاطره آمیز اما فقط می  

 ش بود را تمام کنم. خواستم قال قضیه را بکنم و این تاتر مسخره ای که شکوهی کارگردان

آدرسی که برایم فرستاده بود را دنبال کرده و با سرعت نور راندم، انتهای آدرس به روستایی دور افتاده می  

 چنان شناخته شده نبود! پس از چندی جست و جو خانه ای با جالل و جبروت بی همتایی یافتم.  رسید که آن

 از امکانات باشد جزئی از محاالت بود. امکان این که چنین خانه ای در روستای به دور  

جنسیس گیلماه را کنار دروازه پارک کرده و زنگ درب را به صدا در آوردم، نگهبانی از پشت آیفون  

 تصویری با صدای خشنش گفت 

 شما؟  -

کیف پر پول را در دستانم گردش دادم، این پول حاصل قرض از قمار های قبل و رو انداختن به آشنایان،  

 بود 

 کر کنم مهمونیه، گفتن منم دعوتم. ف -

جمع آوری آن پول ها آسان نبود اما باالخره لایر به ریالش را جمع کردم تا شاید اندکی از خباثت آن مرد را  
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 بکاهد 

 اسم و فامیل؟ -

 مگر پا به چه جور جایی می گذاشتم که اسم و رسم می خواستند؟ 

نام و شهرت می خواین، گل بگیرن در خونه  جهت اطالع نیومدم کنکور سراسری ثبت نام کنم که   -

 شکوهی ای که به نگهباناش نگفت با لیلیث محتشم قرار داره. 

 دیگر صدایی نیامد، اما به جایش تیک باز شدن درب، به منظور صدور اجازه وارد شدن را می داد.

د بود و حیاطی فراخ با  پا به حیاط گذاشتم، تنها چیز چشم گیر، نگهبان هایی که تعدادشان به سی می رسیدن 

 مجسمه های اساطیر یونانی. غلط نکنم شکوهی مافیایی بود برای خودش.

کفش کالجم بر روی سنگ فرش ها سابیده و نگاهم بین دکور درختان کاج و دیزاین نور در آن ها می  

 م. کاوید، آن قدر قدم هایم را مستقیم کشاندم، تا به خانه ای با بانگ های بلند موسیقی رسید

پس واقعا مهمانی داشت! درب را گشودم و با تمام شجاعت وارد شدم، اما با دیدن فضای خانه منی که  

ام به شیر زن بودن، زبون زد خاص و عام بود از وحشت چشمانم از حدقه در آمده و زبانم یاری به  دلیری

 کرد.  سخن نمی

ابی در ذوق می زد، جام های پایه  وحشت من حاصل از رعب دیوارهایی که اثار انگشت های خونی حس

بلند، موسیقی عذاب آور مرلین منسون و از همه بد تر، غسل تمعیدشان و صد ها هزار موردی که نه قابل  

وصف است و نه در مخیالت کسی می گنجد. تمامی این ها نشان دهنده ی یک چیز بود که پژواکش در سر  

 من پایان نداشت.  

 "شیطان پرستان" 

***  

کثر عصبانیت از آن مکان کذایی بیرون آمدم، حتی یک لحظه هم نمی توانستم فضای خفقان آور آن  با حدا

 جا را متحمل شوم. 

جایی که آدم هایش مهر خاصیت حیوانی را بر پیشانی داشتند، اما توانستم به این باور برسم که چرا  

دی که من را هم مانند خود فرومایه  شکوهی ده میلیارد را معامله آن بازی کثیف کرده بود، معامله پر سو 

اش به حیوان بودن تبدیل کند، حیوانی از جنس ابلیس و چه دیر دلیل آن همه اشکال بر روی انگشتانش را 

 فهمیدم. چطور توانسته بودم چنین چیز مهمی را فراموش کنم؟مردک کافر شیطان پرست بود! 

اد، قدم تند کردم، انگشتانم را سفت به دور کیف  کالفه دور خودم می چرخیدم که چشمم به درب خروجی افت 

حلقه کرده و به سوی دو نگهبان با سینه ی ستبر، رفتم. نگهبانان با دیدنم گارد گرفتند اما من با جدیت تمام  

 گارد هایشان را در هم دریدم. 

 برید گم شین کنار می خوام برم.  -

 آن دو، نگاهی به هم کرده و بلند خندیدند 

 ِشنُفتی چی گفت داداش؟ مادموازل می خواد بره بیرون.  -

ور شوم، دو نفر که سهل بود، من برای حفظ  و دوباره خندید، صبرم سر آمد، قصد داشتم به سمتشان حمله

 عقایدم با تمام سی نگهبان یک تنه می جنگیدم. 

کرد برای شرفم از خودم  می مدال ها و مقامات من در مسابقات بوکس بین المللی این اجازه را برایم صادر
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 دفاع کنم. دستی محصور مچم شد و با آن صدای نفرت انگیزش خندان گفت 

 کجا؟ دیر اومدی زود هم می خوای بری؟   -

نمود آن لحظه هم  خونسرد به چهره اش نگریستم، برق غرور و لذت از باختی که آن شب در صورتش می

 تری رنگ بلندش را دمب اسبی در پشت سرش بسته بو. که موهای خاکسزد، با تفاوت ایندر ذوقم می

 دستم را بلند و با تمام قدرت به صورتش سیلی زدم، در حالی که تمام تنم از خشم می لرزید گفتم 

 ولم کن مرتیکه، هدفت از این کارا چیه؟ ده میلیارد معامله برای دیدن این مزخرفات؟   -

 مچ دستم را پیچاند و آرام گفت 

ی آس باز! این جا قیچی زیاد داریم. تو االن دیگه رسما جزیی از مایی. چه بخوای چه نخوای،  دم در اورد -

 اینو تو سرت فرو کن. 

 قهقهه ای زد شدت نحس بودن صدایش تا مغز و استخوانم رسوخ کرد 

و  خیلی احمقی دختر جون، واقعا فکر کردی من سر ده میلیارد جوان مردانه بازی می کنم؟ بازی با تقلب  -

محسن محتشم اون دنیا دخترش رو   نقشه من پیش رفت تا یه بازیچه دیگه برای این فرقه اضافه بشه و حاج

 ببینه و عشق کنه. 

بعد حرفش پوزخندی زد که زهرش وجودم را سوزاند، دستم از درد بی حس شد، اما خم به ابرو نیاوردم.  

 متقابال پوزخندی زدم و مثل خودش آرام گفتم 

گور رو چه به این حرف ها! می رم لوتون می دم عین چی کنار پام زانو بزنی اون وقت می   توی پا لب -

 فهمی بازیچه یعنی چی! 

شکوهی با تعجب ساختگی نگاه به غرور من دوخت و با صدای بلندی قهقهه هایش را از سر گرفت آن قدر  

 ت زمختش پاک می کرد، گفت قهقهه زد که از چشمانش اشک آمد، همان طور که اشک هایش را با آن دس

خوره.  برای خواهرت متاسفم، خواهری که با اسید ناقص شده، زیادی به درد قربونی شدن کار های تو می -

طلوع روشنایی وهمه آس باز! سرت رو بیرون بیار از وهمت! به نفع منه اگه لومون بدی! با این اوصاف  

 کم کم نفوذی های مملکت یکی یکی کم می شن.  

صور به گفته های شکوهی هم دردناک و عذاب آور بود، حرف های شکوهی بوی شوخی نمی داد  حتی ت 

 بلکه همه اش تهدید بود و هشداری برای به صدا در آوردن زنگ خطر هایم. 

 باید از آن محیط دورمی شدم. آن مرد خیلی کثیف بود! وحشت زده از پیشنهادش، زمزمه کردم 

نن باهام بازی کنن، منم بهشون یاد می دم بازی رفت و برگشت داره و از  خیلیا بهم یاد دادن که می تو -

جمله اون آدم های پست فقط تویی و خودت! باالخره منم یه روزی بلند می شم و کسی که با دستاش هولم 

 داد رو زیر پاهام له می کنم. 

 کیف را باز کرده و پول ها را شاباش مانند بر سر او ریختم 

 م، رد کن سفته ها رو، تو رو به خیر و ما رو به سالمت. بیا اینم بدهی  -

 ابروان خاکستری و پر پشتش را باال انداخت  

بچه جون، من صدتای تو رو با این پول می خرم، هارت و پورت هاتو بذار در کوزه آبشو بخور، حاال   -

نه، هی با خودت تکرار کن تا  حاال ها هستیم باهم، کسی که اومده اینجا دیگه راه برگشتی نداره این یه قانو 
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 یادت نره آس باز. 

طور که عقب عقب می رفتم جیغ می زدم و با نهایت بلندی صدایم ناباور سرم را تکان می دادم و همان

 فریاد می کشیدم 

 نمی ذارم بیشعوری مثل تو منو با سازش برقصونه، این دفعه می خوام دست به ساز برقصم شکوهی.  -

 ی کبودش را به قهقهه وادار کرد و با صدای بلندی همانند من گفت شکوهی دوباره لب ها

یک دلیل ساده برای گرایش آدم ها به بیشعوری اینه که با بیشعوری زودتر میتونن به هدف و منظورشون   -

 برسن. 

دوباره خندید، خنده هایش نرمال نبود، انگار که آثار مواد مخدر بود. ای کاش می مرد و توان خندیدن  

 شت که با هر خنده اش به بدن من، رعشه وارد می کرد. ندا

دویدم، آن قدر دویدم که همه جا را ظلمات فرا گرفت، نه المپی راهم را نورانی کرد و نه چراغی در آن  

قسمت قابل رویت بود، فقط با نور ماه می شد هاله ای از روشنایی را دید. آن قدر دویدم که به جنگل پشت  

 م. آن خانه کبیر رسید

سیاهی آن جا را دوست داشتم، آن روز ها همه چیز را با بخت بدم هماهنگ می کردم، آن روز ها همه درد  

هایم را در قلبم می افزودم، آن روز ها سیاهی را بهترین رنگ می دانستم، همان رنگ تباهی مکافات  

 ودم. ام، آن روز ها تمام من سیاه بود و من زنی در عمق تباهی، سیاه شده ب زندگی

نفس کم آورده و متوقف شدم، نفس نفس می زدم اما از سر عجز بلند فریاد کشیدم، صدایم میان درخت های  

 شد. سر به فلک کشیده گم می

با حس دست تنومندی که دهانم را گرفت و از پشت یکه خوردم و خفه شدم، کامال مشخص بود که قد و  

 به کناره گوشم برسد و آرام نجوا کند قامت واالیی داشت، چرا که خودش را خم کرده تا 

 هیس، نمی دونی اینجا کوچولو هایی که جیغ می کشن رو یه لقمه چپشون می کنن؟  -

 قصد حرف زدن را داشتم که پشت دست های قوی مردانه اش گم شد. 

صدای این مرد، به شدت در گوشم آشنا می آمد، ریشخند زد و با صدای طنین اندازش روح شب را جوالن  

 ادد

مثل ماهی لغزنده ای، اما نمی ذارم لیز بخوری، هر کسی از این محبت های من بهره نمی بره، پس خوب   -

 استفاده کن. 

با قدرت خودم را پس کشیدم، خواستم در صورتش بتوپم که با دیدن برق چشمانش در درخشش نور مهتاب  

ن را به واهمه وا می داشت و من  ندامت ریشه کن هوسم شد، برق عجیبی بود، مثل وسوسه شدن و این م 

 فهمیدم آن مرد شاهکار احتشام نام دارد... 

 با همان پوزخند مسخره اش نگاه مشکی سردش را به من دوخت 

 گمشو تو سالن، بچه ها طعمه کم دارن.   -

 دستش را به دور بازویم حصار کرده تا من را به داخل آن خانه نجس، بکشاند 

 جهنم پا بذارم، از تو و اون استبدادت متنفرم احتشام. خوام به اون  ولم کن، نمی -

با حرف های نیش آگین من از حرکت بایستاد و در چشمان قیر مانندم دقیق شد، با اخمی که از همان اول  

 اش جا خوش کرده بود، گفت روی پیشانی
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 به سالخی واالمقام خوش اومدی محتشم.  -

نگاهش کردم، دستم را درموهای فر و پر پشتم بردم، کالفه  سرش را به معنای پیروزی تکان داد که شوکه 

 و ترنم وار گفتم 

 شناسی، من از اینا نیستم... شناسی، خانوادم رو میتونم تحملشون کنم، تو که پدر منو میبذار برم، من نمی -

 بود و دیگر هیچ. به قیافه اش دقیق شدم، اما در آن تاریکی تنها ورزیده بودن هیکلش به وضوح قابل رویت  

 نگاه خیره ام را که حس کرد، سرش را باال آورد و دوباره با زهرخندش اعصاب من را بر هم ریخت. 

این یه کارمای قویه، رو هم ریختن تو و احمدی برای خریدن سهام اسکورت توسط من و بودن تو دقیقا   -

 ترین جهنم دنیا باز هم توسط من. وسط بزرگ

 زهرآگین از صورتش کنار نمی رفت گفت   در حالی که آن نیشخند 

 . بمون محتشم که تازه بدبختی های زندگیت شروع شده -

از پاسخ رکش حرصم گرفت، این مرد زیادی خودپسند بود، مانند خودم. اخمی میان ابروانم جا گرفت، با  

 ام زیادی به احتشام روی خوش نشان می دادمشکیبایی

 جا برم بیرون وگرنه... باید تا یک دقیقه دیگه از این -

ام را گرفت و فک خودش هم قفل شد. خود را به من نزدیک کرد، عطر تلخ این مرد، کم کم مستم می  چانه

 ام را محکم فشرد و با دندان های بهم کلید شده غرید کرد! چه رایحه خوشی داشت! چانه

برم! تو لیاقت سر بریدن هم  می ایستی؟ روزی ده تای عین تو رو سرروی کی میوگرنه چی؟ داری روبه -

 نداری. باید ذره ذره بکشی و بریده بشی... 

 من را هل داد و رها کرد و درتاریکی شب گم شد! من متعجب به گفته هایش می اندیشیدم! 

 سعی کردم بی اعتنایی کنم و با نیشتری که بر لب هایم افکندم، راه سالن خانه را در پیش گرفتم. 

می رفتم، باید با ضعف های خودم کنار می آمدم، هر چه که باشد آن ها من را با هزاران  من باید به آن جا 

اشان نمایان می  مکر و حیله وارد بزه هایشان کرده اند، پس من هم باید خودم را عکس رفتار و کردار آلوده

 ساختم، اگر به طور قطع جان خودم و رها برایم مهم بود. 

ی آرام نجوا کردم، میان این همه تزلزل و وقایع ناخوش آیند تبسمی بر  سم للا پشت درب ورودی بایستادم و ب 

لبانم آذین بست، نام خداوند را زمزمه کردن آن هم میان آن همه ابلیس تیری در تاریکی بود که به هدف  

 خورد. 

اما نوای   درب را گشودم و وارد کاخ شکوهی شدم، با تمام قوایم سعی می کردم تا به احدالناسی ننگرم،

 موزون موسیقی پرده گوشی برایم باقی نمی گذاشت.

ها حالت تهوع گرفتم، سعی داشتم القید باشم و با تصور کابوس دیدن خودم را  با دیدن کار های خشن آن

 کنترل کنم. 

تنها چیزی که برایم بسیار جالب و هیجان انگیز به شمار می رفت، شنل بلند و مشکی رنگی بود که به تن  

تند، مشکی ای به رنگ بخت من در آن شب! آن شنل سبب سایه اندازی بر روی رخسارشان می شد و  داش

 چهره کمتر حضاری مشخص بود. از ته دل یکی از آن شنل ها را می خواستم. 

ام که از هر چه به مزاجم خوش می آید را باید  در حال قالب تهی کردن بودم و اما دست از آن ُخلق بیهوده

 م، بر نمی داشتم.داشته باش
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 ام نشست. به شدت از ترس برگشتم و با دیدن شخص زبانم بند آمد... دست ظریفی روی شانه

 کنی لیلیث؟ کار میجا چیاین -

کردم که دوریس، بهترین دوست دوران هیچ وقت، در هیچ کدام از لحظه های عمرم فکرش را نمی

 دانشگاهم را در این مکان مالقات کنم!  

 کنی! کار میجا چیبگم تو این من باید  -

قدر شوکه بودم  شوکه به بینی نازک و عملی، لب های تزریقی، موهای نیمه بلند آبی نفتی اش نگریستم. آن

 که بی رمق بریده بریده گفتم 

 دوریس، تو... این جا... -

 دوریس خندید و با ناز های مخصوص خودش گفت

 هم نگاه نمی کنی! نمی گی دوریسی هم وجود داشت.تقصیر خودته دیگه، می ری و پشت سرت رو  -

 ام دادند آنی، خشم در جانم زبانه کشید، حس احمقی را داشتم که عالم و آدم بازی

 یک کلمه بگو تو این گورستون چه غلطی می کنی؟  -

 شدصدای قهقهه هایش میان امواج متال هوی موسیقی گم می

 ساده است. جوش نزن لی لی جون، این فقط یه مالقات  -

 نگاه گنگ من را که دید، نیش آخر خود را به قلبم زد 

معلومه که این جا چی کار می کنم! من همینم، یه شر پرست و تو چقدر احمقی که با اون همه درایت   -

 معروف دوران دانشجوییت، نفهمیدی که تو فراماسون کار می کنم. 

رایت احمق بودم، چه ساده لوحانه فریب های  رخم هر لحظه قرمز تر می شد، راست می گفت، در اوج د

 این بشر را باور می کردم!

صدای زنی الغر اندام با چهره فجیح، هزاران قلم آرایش عمل و موهای کوتاه فسفری آمد که دقیقا باالی  

سن وسط سالن بایستاد. همهمه خوابید و دوریس به حالت ستایش در آمد که زن شروع کرد به خواندن اوراد  

 شود بگویم... ی و ستایش و حتی خزئبالتی که شرمم میعبر

 اشان از گفتن دیالوگ مهمانی هایی که دارند معذورم( )به خاطر معذورات اخالقی و گفته های زشت و شنیع

دیگر هیچ نمی شنیدم، نه چیزی از سخنان غیر قابل فهم آن زن دریافت کردم نه دلیل آن همه توهین را  

ر بودند، آن قدر زرنگ بودند که با کلمات نامفهوم حرف هایشان را پنهان کنند یا  فهمیدم! همیشه همینطو 

 گویی رمزی با یکدیگر سخن بگویند.  

مثل حاال که تازه واردی چنان من هیچی از حرفهایشان درک نکرد. اما ای کاش می توانستم نیمی از قرآنی  

 م. حیف که دست و بالم بسته بود! که خداوند از نابودی شرک گویان می گفت را برایشان بخوان 

" به راستی کسانی که کفر ورزیدند، هشدارشان بدهی یا ندهی بر آنان یکسان است، ایمان نمی آورند.)بقره،  

( و چون به آنان گفته شود شما هم ایمان آورید همان گونه که دیگر مردمان ایمان آورده اند، می گویند:  6آیه 

ک مغز ایمان آوردند، ما هم ایمان بیاوریم؟ به هوش باشید، که بی گمان آنان آیا همان طور که ناداناِن سب 

 (" 13سبک مغزند اما نمی دانند.)بقره، آیه 

دوریس دستم را محکم گرفت و فشارهای ممتد واردش می کرد، با شتاب از پله های سالن من را باال برد و  

 داشت!   به طبقه دوم رسید جایی که حدودا بیست و خورده ای اتاق
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نمی دانستم چرا مقاومت نمی کنم تنها به بخت بدم می اندیشیدم. من لجنزاری که در آن بودم را چند سالی  

می شد که از یاد برده بودم، ورطه بود یا مهلکه! درست نمی دانستم، اما من تاوان می دادم، تاوان دوستی با  

 مهام یا تاوان اعتماد!  

یست، تنها چیزی که از دیدن دوریس و روی شیطانی اش، فهمیدم، این  اصال درست نمی دانستم اعتماد چ 

 بود که نارو خورده دو ابلیس شدم، مهام و دوریس!  

کرد و ریشه جانم را نمی درید، من آن جا با کراهت یک ملت نفرین  اگر آن زمان زرنگ بازی ام گل نمی

یده می گرفتم و وسوسه نقشه های دوریس  شده خفت نمی خریدم، شاید هم اگر درخواست دوستی مهام را ناد 

 که وروره شده و در گوشم می خواند 

او یک ستاد از جوانمردی را در خود دارد و او مظهر قهرمانان بوکس است و با تلکه او، به جاه های   -

 عالی رتبه دست پیدا می کنی. 

دی که نمی دانستم کجا است،  توجه نمی کردم، آن روز با تلخ ترین بزاق دهانم که مثاِل زهر بود به مقص

 بازیچه دوریس نمی شدم، می شدم؟  

اما حاج محسن محتشم که یک ملت پشت سرش قامت می بستند و خانم جانم امین یک اسالم! ژن چه کسی  

 بد بود که در من ریشه دواند؟  

احتشام یک کارمای  من زنی سی ساله بودم که غرامت اشتباهات بیست سالگی ام را می پرداختم، به قول 

 قوی. 

به اتاقکی رسیدیم و در آن جا واقف شدیم، افکار بیهوده بس بود، باید با آینده جدیدم می سوختم و می  

 ساختم! 

 با قماری که عین آتش آرامش زندگی ام را از هم درید! همان قماری که دوریس یادم داده بود. 

 امشب قراره خیلیا رو ببینی که برات تلخ تموم شه.  بمون همین جا تا بیاد، خواب های خوبی برات دیده، -

 خیلی وقت بود نگاهم یخ شد یا از یک ساعت پیش طراوت ها را باخته بود؟  

 تفی به صورت دوریس پرت کردم، او حتی لیاقت خلت های چرکم را هم نداشت. 

 اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن، اعتمادیست که بر مردم دنیا کردم. -

چشم بست و خیسی اش را از روی رخ پلیدش پاک کرد و قهقهه زد، ناراحت شدن را بلد نبود،  دوریس  

احساس می کرد با خنده در برابر شر، مانند تمامی قوانین، آتش به الوار تر می کشد و من فکر کردم، با آن  

 همه مواد و کوفتی هایی که او مصرف می کرد، خندیدا تنها عکس العمل خوبش بود. 

 س هیچ نگفت و راهش را با نگاه خیره و تبسمی مرموز از من کج کرد. دوری

چشمانم می سوخت، چرا آن قدر آن اتاق گر داشت؟ چشمم به کوره ای سوزان و آتش زبانه کشیده اش افتاد،  

آن آهن هایی که در کوره و زیر آتش بودند را دوست نداشتم. هیچ نوری در اتاق نبود به جز شعله های 

 کشیدند... ینه که زبانه میوحشی شوم

 خوای خودتو بکشی ولی بین اینا نباشی؟ تو هم مثل من می -

با شنیدن صدای مردی از ترس قالب تهی کردم، خودم را از وحشت پشت میز کنار تخت جای دادم تا پنهان  

 شوم

 تو کی هستی؟  -
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 قدر که من هم تلخ شده بودم خندید، تلخ! خیلی تلخ! آن

 زنی. ای که زنده شده، تو هم توهم نمیرس، نه روحم نه مردهفهمیدی کیم نت  -

 ترساند دستانم را محکم در هم فشردم، حرف هایش عجیب بود و مرا می

 ات چه فرقی داره؟ گی کی هستی؟ وقتی توی این آشغال دونی باشی زنده و مردهچرا نمی -

توانستم  رفت، حاال من به راحتی میاز پشت شومینه بیرون آمد و رو به روی شعله های شومینه قرار گ

 اش را ببینم! چهره

 توانست شاهین باشد!این امکان نداشت، آن مرد نمی

متعجب به رخش خیره شدم، آن مرد، چندین سال پیش مرده بود، قطعا مرده بود. رهایش در سوگ  

 وب تلخ بودند!  خاطرات از دست رفته او نشسته بود، طبعا من در خیال بودم. بیداری آن روز هایم خ 

 شاهین! این امکان نداره، تو هشت ساله که مردی، دارم خواب می بینم، آره دارم خواب می بینم.  -

سرم را در دستانم گرفتم، اما شاهین به سمتم آمد و دستان سرد و لرزان من را از سرم جدا کرد، شاهین را  

همیدم شباهت این چهره از پرتره های اتاق  به عقب هل دادم و با اخم در چشمانش خیره ماندم، حاال می ف 

 رها نشٵت می گیرد.  

دسیسه بود! یه جور محافظت از جون رها، یه جور مردن واهی و زندگی بی روح! همون هشت سال   -

 پیش بابت چنین موضوعی تن به صحنه سازی دادم، نه تو خواب می بینی نه من یه روح تو توهماتتم. 

ام تکیه دادم. با شگفتی به شاهین می نگریستم،  ورمد و سرم را به دیوار پشتیدستم را از دست شاهین در آ

ام اما رها نقش رخش را زیادی بر بوم می آورد! با تمسخر  از همان سال های اول تنها چند بار او را دیده

 خندیدم و ناباور گفتم 

دریا دسیسه ای برای نابودی رها  مگه خاله بازیه، خنده داره شاهین، تو یه بز دل ترسویی! غرق شدن تو  -

بود نه برای محافظت از جونش! می دونم می خوای سفسطه شکوهی رو بهونه ای برای این کارت قرار  

بدی، چون کوچک ترین چیز زندگیمم به اون مرتیکه بنده! ولی اون قدر احمق بودی که تسلیم شدی! رها  

گفتم تو خیاالته! نگو که خودم از قافله عقبم! چطور  خیلی ساله که انتظار اومدن رو می کشه و من بهش می 

رای عزیزم چی؟ شاهین خان، این ها آثار ترس  تونستی این کار رو با زنت بکنی؟ اصال رها به کنار، ری

احمقانه و بچگانه و شونه خالی کردن بی موقع توعه! اگه جنم نداشتی از زنت مراقبت کنی غلط کردی  

د! با این که می دونستی گرفتار کثافت کاری های شکوهی ای ولی بازم  هوس عشق و عاشقی به سرت ز

قدر االن دارم  رها رو پابند خودت کردی! به چه حقی به خودت اجازه چنین کاری رو دادی! می دونی چه

 سر خم می کنم تا رها آسوده خاطر باشه! اصال می دونی چه جفایی در حق وفای رها کردی؟  

از تمام این حقایق که بار دیگر پتک شد و بر سرش فرود آمد خبر داشت، او از  همه اش را می دانست،  

 کوباندم عمق باتالق فرو رفته خود با خبر بود! اما باید در سرش می

آروم باش لی لی، رها می دونه که زنده ام، نمی تونستم دست روی دست بذارم تا رها رو آتوی دست   -

ید برای حفاظت از جون رها، ترکش می کردم و تا این بازی کوفتی  شکوهی کنم، مجبور بودم برم، من با

 تموم نشه نمی تونم برگردم، همون بازی که فعال شکوهی صد هیچ به نفع خودش ازمون جلو تره.

کالفه شده بودم، چه بازی ای، چه اجباری، چه اسارتی؟ چه ندانستنی؟ از این دو پهلو حرف زدن های  

 شاهین دیوانه شده بودم. 
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قدر بچه نشده که مثل تو  چی داری می گی برای خودت ترمز بریدی؟ بازی کشک چیه؟ شکوهی اون -

 بخواد حیله هاشو رو کنه! داری چی کار می کنی با خودت و خواهر بخت برگشته من؟ 

 کنار من نشست و در چشمان نافذم خیره شد، انگار فهمیده بود که به راستی من فدا شده بودم 

رها بودم، یک لحظه هم دلم نمی خواست ببینمت! فک نکن دلم بات صاف شده، پشت گشتو  من اگه جای  -

 دیدی، خواهر منم می بینی! افتاد؟  

خواستم شاهین را بترسانم، نه از من و گفته هایم، از روزی که رها هم این طور جبهه بگیرد و او را  می

 !  نخواهد! خودخواه بودم و همین خصلت زنده نگهم داشته بود 

رها مثل تو از سنگ نیس لیلیث! نه من، نه رها یک لحظه هم نمی تونیم بدون هم زندگی کنیم، اگه می   -

 بینی این جدایی طوالنی شده، بدون از سر اجباره! رها هم خوب اینو می دونه. 

فتن شاهین  خندیدم، بلند هم خندیدم، خنده هایم از سر خوشی نبود، من تمام و کمال خنده هایم را با سخره گر

 آغاز کرده بود! 

دونم می دونی یا نه، اما یه  خواهر منو با یه احمق ساده لوح اشتباه گرفتی! رها صورتش سوخته، نمی-

نسناِس از خدا بی خبر رو صورتش اسید پاشید، به همین سادگی! نمی دونم کیه که اگه می دونستم کیه تا  

ای ناامیِد منزوی سابق نیست! دکترش می گفت اگه عمل  حاال هزار بار کلکش کنده بود! رها دیگه اون ره

شه! فکر این که بخوای تلکه خودت بکنیش رو از سرت بیرون کن!  کنه پوست صورتش مثل روز اول می

 اون بخواد احمق باشه من نمی ذارم.  

بزند که  خواست حرفی شاهین فقط نگاهم کرد، انگار به شدت ترسیده بود و از شوک زبانش بند آمد. تا می

درب باز شد و شکوهی به داخل اتاق آمد! گندابش آن عمارت را برداشته بود، چه خوش خوشانه باختم به  

 زندگی را جدی گرفتم. 

 رحم به من و شاهین نگریست هرمس با کثیف ترین لبخندش، نزدیک شد و بی

و درک نکردی که هیچ چیزی  مثل اینکه اینجا بودنتو با خاله بازی اشتباه گرفتی، یا هنوز عمق فاجعه ز -

 رو جدی نگرفتی. 

 رو از شاهین متاسف گرفتم و با صدای لرزانی گفتم 

من حرف هامو بهت زدم هرمس شکوهی! من چیزی رو با خاله بازی اشتباه نگرفتم اما این رو بدون هر   -

 زدی خوردی داره!  

 قدم های پر تحاکمش را حائل پارکت اتاق کرد 

شهامتت رو جایی ندیدم، حتی به قول خودت میون این خوک های کثیف! این  غیر قابل انکاره این  -

 شعارهای بچگانه از کجا سرچشمه می گیره آس باز؟  

 سرش را خم کرد و با بازی گرفتن تارهای نارنجی رنگ ابریشمی موهای من نجوا کرد 

من نمی خواستم  شکوهی عددی نیستی، شکوهی آدمش نیستی! تمسخر در حرف هایش موج می زد، اما   -

اعتراف کنم، از آن مرد مو سپید با قبار های دود که در خوابم هم بود، هراس داشتم، هرگز نمی توانستم  

 شجاعتش را با چنین فکری خدشه دار کنم، نمی توانستم! 

چی ازم می خوای؟ امیدوارم مثل دفعه قبل طفره نری و با صراحت کامل جواب بدی، هرمِس شکوهی   -

 جا موندن نیست، آدرس رو اشتباهی اومدی، این کوچه بمبسته، بذار برگردم.   جای من این
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 به سمت شاهین برگشت و با خنده گفت 

 چه خبر شاهین جان؟ دیدار خواهر زن عزیز جالب بود نه؟ اونم بدون محسن محتشم! -

در شومینه  شاهین نفس عمیقی کشید و سرش را در دستش گرفت. شکوهی به سمت شومینه رفت و آهنی که  

 بود را در دست گرفت 

از کدوم جهنم دره ای اومدی مهم نیست، قانون های هرمس رو برات می گم تا عین مشق شب توی مخت   -

 جا بدی! تاکید دوباره ای در کار نیست، بی رحمی من هم زبون زده. 

م و عالمت حک  آهن را از کوره در آورد و رو به من بایستاد، اما من مسخ شده آهن در دست هرمس بود

شده روی آن! نفس نمی کشیدم و شریان خونی احساس نمی کردم، قبلم نا آرامی می کرد و عرق سرد از  

 پشتم جاری می شد و پیشانی ام را خیس می کرد 

من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل. قانون یک: زندگی افراط   -

پرهیز محض! پس تا می توانی از زندگی بهرمند شو، همین جا و هم اکنون! قانون  محض است و مرگ  

دوم: همین جا و هم اکنون رستاخیز توست و هم اینک مجال تو به شمار می رود! قانون سوم: به قلب خود  

 بقبوالن که تویی آن وجود.

یدم که خودم را به شاهین  قدر ترسآهن داغ و قرمز شده را در هوا چرخاند و آرام نزدیک من آمد آن

چسباندم. آهن را نزدیکم آورد که از ترس جیغ وحشتناکی کشیدم. آهن را از من دور کرد و بلند قهقهه زد،  

قدر وحشتناک و غیر قابل توصیف که کل وجودم ضعف رفت. آهن را روی چرم حیوانی که روی میز  آن

چشم هایم سیاهی رفت و بر زمین افتادم،  کنار شاهین قرار داشت، گذاشت و شکلش روی چرم افتاد.  

 احساس می کردم کل وجودم آتش گرفت که آن همه می سوخت  

قانون چهارم: راه آزار دیگران را بر خود ببند و خود را بر مجلس سروری بده. قانون پنجم آنگاه که تمام   -

 ه به خود حیات دادی.گوشت و پوست و استخوان بدنت مغرورانه می گویند: تویی بی نظیر، تو بودی ک

دیگر تهدید نکرد، می دانست که من در برزخ بیداری و بی هوشی به سر می برم، به قیدی که خود گفت،  

 یک بار بیشتر تکرار نخواهم کرد!  

 فکر کنم حاال فهمیده باشی عمق فاجعه یعنی چی.  -

 لرزیدم را گرفتچرخی زد و شانه های من پیچیده از ترس، که بی جان می

 صبرانه منتظره. اگه می تونی پاشو و تمامش رو عملی کن آس باز! واالمقام بی -

فریادی از خانواده جیغ های فرابنفش زدم، ای کاش خدایم جانم را می گرفت و من تن به چنین خواری نمی  

 دادم، ای کاش! 

*** 

 فصل دوم: ارباب وحشی

نگاه پر صالبت محسن محتشم غوغا   در نی خانم، همسر حاج محسن، لبخند به لب داشت و تحس م ی مر

با   دی شا کرد، یو رها فکر م اوردی شربت خنک ب شانیرا حاضر کرده تا برا فهی شر جان . خانم کردیم

 فروکش شود.   جانشی آتش ه  یاآن شربت خنک ذره دنی نوش 
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 .  دی پسندیو مغرور م  یاستاد  رسم  ن ی از شاه شتری را ب   یو شلوار مشک   دی مشوش در آن کت سف نی شاه

  یای رها را وادار به غرق شدن در دن  نی کمک در نگاه شاه  یرا به رها سوق داده و تمنا رانشی ح نگاه

 سبز رنگ کرده بود.  یا لهی کوچک و ت

 و مهار استرسش حبس شده بود را کالفه رستاند  ی که از شدت ناتوان یبه خودش آمد و نفس نی شاه

 کنم.    یکه دخترتون رو ازتون خواستگار  نهی باره ا  نی جناب محتشم؛ غرض از مزاحمت چند  -

 گذاشت    شی از پاها یکیآن   یرا بر رو   ش ی پا  یمحسن جد حاج

  نمشیبب شون ی خواد فردا پر  یکه داره استفاده کنه، دلم نم  ی و فرصت  ی از جوون  دی با ، کمه ی لی رها سنش خ  -

 زود ازدواج کرد.    که نی ا  یاون هم فقط برا

  چ ی خودش را بدون ه  تابیب جان،یکرد. قلبش از ترس و ه  قالبم اش را در ه دستان عرق کرده آشفته

دادن صدباره حاج   ی و جواب منف نیشاه دن ی . ترس از دست دادن و پا پس کشدی کوبیرها م نهیبه س  یمجال

 خوره بر جانش شده بود!     ش،ی بابا

 . راندیحاج محسن او را م  دهی قدمش نخشک گذاشتیم  شیپا پ  یبه عنوان خواستگار ن ی چندبار که شاه هر

را براند، اما چه   ن ی تا شاه ند ی گز یو برهان سن کم او را م   ند ی بیخود نم  نٵرا در ش  نی شاه کردیفکر م رها

 کار؟   ن ی حاج محسن از ا  یدانست از مقصود اصل یم

 گفت    یجد  اری اش را جزم و متقابال بسعزم و اراده نی شاه

لذت ببره، من به   ش ی کنه و از زندگ  ی جوون   تونهیاما رها با وجود من هم م نی درست و مت اری حرفتون بس  -

 رو به دلش بذارم.  یزی چآرزوی   دمیوقت اجازه نم  چیه کنم،یمحدودش نم   یزندگ یعنوان از لذت ها چی ه

 گذاشت و گفت    اش یشان ی پ ی دستش را بر رو  نی محسن کالفه از مصر بودن شاه حاج

به   ی زی تا بذاره عقده چ  یداره، دارام رو شاد نگهکه بخواد دختر دردونه ی زی چ ای  هی! شغل سرماخبیلی خ -

 دلش نمونه؟  

حرفش رها را خورد کرد! مگر او پول پرست بود   ن ی حاج محسن با ا ست، ی نگر  شیرها با بهت به حاج بابا 

 گرفت؟ یرا از سر م  نی کردن شغل شاه  ری که حاال تحق 

 شت. دایم  بازطور به ذلت  ن ی را ا نی که حاج محسن به چه علت شاه دی وقت نفهم  چ ی رها ه 

و با   نیسنگ  یاچشم غره اشجهی از خواهش به خانم جانش اشاره کرد تا اوضاع را درست کند اما نت پر

 بود.  استی س

 جا خورده خودش را جمع و جور کرد و گفت   نی شاه
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 . رون ی ب   می رو از آب بکش   ممون یهست که گل یو درآمدم اون قدر مدرسم  -

قصدش را از مصمم بودنش   یرگ ی چ ق یشد تا بتواند از طر رهیمحسن همانند او مصرانه در چشمانش خ  حاج

 بخواند  

 و خانواده؟   -

به   شتری آن شب ب سمجلدر هم گره زد.  شتری ابروانش را ب  پر تالطمو    دی را در نی ابروان شاه ی آژنگ

   یمجلس خواستگار شباهت داشت تا ی ری و مچ گ   ییبازجو 

 فوت کردن.   -

را به   شی تبسم حاج بابا دانستیبه رها کرد و پدرانه لبخند زد. رها منگ بود و نم  قیعم  ی محسن نگاه حاج

رها را   یدرون  ینگاه مثبت حاج محسن، شادمان  ن؟ی مصر بودن شاه ای   تشی رضا کرد؟یم  ر ی تعب   دی چه با

 گفت    یو جد ستی نگر  نی داد. حاج محسن به چشمان شاه شی افزا

 .  می کن  اختالطخوام مثل دو تا مرد، صادق  ی تو باغ، م  می بر  -

هول شد، اما رها با بهت به حاج محسن  ی کلمه " صادق " کم ی حاج محسن بر رو  دی با تاک  نی شاه 

 شنهادی وصل شده که پ  نی به ا ینبود؛ راض یراض نیشاه یپولیکه به بهانه ب   ی. حاج محسن ستی نگر 

 داده بود؟   نی مصاحبت به شاه

  ی نگران انداخت و پشت سر حاج  یبه رها ی راه افتاد! نگاه مطمئن  اط ی اشاره حاج محسن، به سمت ح  با

  قالبنشستند، حاج محسن دستانش را در هم   بای ز  یآب نما  یتخت واقع در باغ، رو به رو   یروانه شد! رو 

 گفت   رانه ی کرد و مچ گ

 پدر و مادرت به رحمت خدا رفتن؟    یگفت -

را باز    دشی سف رهنی دکمه پ نی ! گرمش شده بود و اولد ی بود، رنگش پر یکه انگار انکار  یاستفهام  دن ی شن  با

 انداخت و آرام گفت   ریکرد، سر به ز

 طوره.    نی هم -

طور " در چشمان و مردمک لرزان  ن ی گفت " که ا  یمحسن چهار زانو نشست و همان طور که م حاج

 گاف دهد و رها را هم نداشته باشد!   دی ترس  ی. حالش اصال خوب نبود، مست ی نگر نی شاه

پشت گوشت    نم،ی ! اگه صداقت رو تو حرفات نبیپرسم، توقع دارم صادقانه جوابمو بد ی ازت م یزیچ   هی -

 .  ین یب یها رو هم م ر یدی رو د 

  نی رها را نداشته باشد، او اول خواستیشد! نم رهی سر تکان داد و به چشمان منتظر حاج محسن خ  هراسان

 .   بردیهزار م  یبود که ضربان قلبش را رو   یکس
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 بشم.   ی جسارت   ن ی من غلط کنم مرتکب به چن   ،ی حاج   نییبفرما-

 شد   رهی چ ن ی دستانش را از هم گشود و در چهره شاه قالب

کنه، فرشته    گفتن  انسان شروع به دروغ ه ی  ی کنه، وقت   یکه نقل م  م ی دار تیکذب رو بذار کنار جوون! روا-

.  دن یجور آدم ها ارجشون رو از دست م  نی کنن. ا  ی تعفنش رو احساس م  یعرش و معراج هم بو  ی تو  یها

 لق خدا.  چه از چشم خدا، چه از چشم خ 

به چشم حاج محسن نگاه کردن را نداشت! حق   ی رو  گریانداخت، دستش را خوانده بود و د ری به ز  سر

 .  دادینم یآدم کذاب نی داشت اگر دخترش را دست او نسپارد، او هم اگر بود، دختر به چن

   ه؟ی چ   امرزتی خب حاال بگو، اسم پدر خدا ب-

 کرد و گفت   ی و مضطرب با دستانش باز  ری به ز  سر

از سرم گرفته! به هر حال از نظر من فوت شده! مستشار افخم،   شو ی سا یزنده است ول ،ی نمرده حاج  -

 حومه!    نی ا مساریت   نی شهره تر 

 شد!   ی پسر مستشار بود؟ باورش نم  نی ! شاهستی نگر   شاهینباال انداخت و با تعجب به   ییمحسن ابرو حاج

طور پسرش رو از خودش منزجر کنه؟ پدرت   نی مثل مستشار ا  یچطور ممکنه مرد عادل ؟ مساری پسر ت -

 صدات در عجبم!    ی همه انزجار تو  نی به آب نزد، از ا گداریوقت ب   چی ! ه هی عاقل ی لی مرد خ 

 پدرش بوده است  ق ی شف ق ی رف دانستیشناخت و م  ی زد و سر برآورد، حاج محسن را م ی پوزخند نی شاه 

  ،یدار مانی که شما به عدالتش ا  ی! کسهیچی نیستبچه هاش  یبرا ،ی مردم عادل و عاقله حاج  یپدرم برا -

رو   ی قی و موس  ی! چون دنبال عالقه ام رفته بودم، چون نقاشرون ی من رو از خونه پرت کرد ب  شیدو سال پ 

 بود.    نی طرد شدن من از خونه هم  ینظام انتخاب کردم. سزا یبه جا

 در حق پسرش بکند!    یی جفا  نی شد مستشار چن یباورش نم   ست،ی نگر یم  نی به شاه  یمحسن با شگفت  حاج

! اما اگه صحت  هی کرده باشه، باور نکردن  یکار ن ی مستشار چن  که نی صدات مشهوده! اما ا  یصداقت تو -

  یو تو ستهی خودش با  یپا ی خانواده بتونه رو   تیکه بدون حما یپسر! کس  یدار زادی داشته باشه، دست مر 

  نی هر چند مطرود، اما ا ،ی االنش هم باعث افتخار پدرت  ن ی کنه، احسنت داره! تو هم  سیموسسه هنر تدر

 بود.   د ی بع ی لی از مستشار خ  یذلت فکر

دانست در چنگال   یو نم د ی رس جانیبه ا  ی با چه حقارت  دانستیانداخت، حاج محسن نم ر ی سر به ز  زدهشرم

 زند!   ی دست و پا م  ،ی و ی چه د 
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 ینباشه اما من واقعا رها رو دوست دارم و تموم تالشم رو برا ی احترامیب ،ی حاج  یشما لطف دار -

اومدم و بعدش   نی والدیجسارت کردم و ب  نی د ی . اگه دکنم یشه رو م یکه اکثرا با مسرت ط   یزندگ  هی ساختن  

 رو نداشتم.  یتی حما  چی بود که ه  نی ا یاکنم، بر یبا دروغ خواستم سرپوش 

  غی در یب   یبا کمک ها  دانستیاش خوشنود بود! مپسر. ازجربزه  نی احسنت به تالش ا د، ی محسن خند  حاج

 دخترش باشد.   یبرا ی تواند مرهم درد خوب   یاو، م

  ک ی از دختر هام عروسش بشن و صد البته ابهت  یک ی دوست داشت  ی لی مستشار خ  ادمه ی جنمت مرد!    یزه-

رو   ری کار خ  یاش به تو آشکاره! جلو عالقه ی کمه داره ول  ی! رها سن زهی ر یبهم نم   مبهیمرد با تنبک و ج

.  کنمینم   غ ی در ی کمک  چی از ه  تونیساختن زندگ یگرفت تا موجب گناه دو تا جوون عزب شه، برا شهینم 

 . بسم للا... دانی م  نی و ا ی گو   نی ا  ،یاگر مردش 

که پا به   یبود! مرد  می کر   رسمششد، حقا که همانند ابهت اسم و  رهی خ یبزرگوار نیعشق در چشمان چن با

 تالش کرد!    ، صعودشان یآن ها برا یپا

 *** 

 کیفم را روی دوشم گذاشتم و بسم للا گویان وارد ساختمان عظیم بیمارستان شدم.

ایران، محل کارم بود و تنها برای یک نام و پارتی کلفت، حاال همان را  بیمارستانی که پس از بازگشتم به 

 هم نداشتم! 

 داشتم که با صدای آشنایی متوقف شدمقدم های محکم و پر اطمینان بر می

 از این طرف ها خانم دکتر.  -

 متعجب اما با طمٵنینه به طرف صدا برگشتم 

 غزال؟  -

 با آرامش گفت اش را روی لب جای داد و لبخند همیشگی

 یاد قدیم ها کردی!  -

شد، حتی با کشف گاه عوض نمیآرام خندیدم، سرشار از وقار و متانت. چیزی که در ذاتم بود و هیچ

 حجاب! 

 اومدم به گیلماه سر بزنم، خدا بد نده! تو چرا راهت به بیمارستان کشیده؟  -

ن داشت در سرش نفوذ کند و او را ناامید  ای که امکاخیال از هر انرژی منفیای باال انداخت و بیشانه

 بسازد، لب زد 

 به خاطر فشار زیاد کاری، چند وقتیه که دچار ضعف و سرگیجه شدم، اومدم جواب آزمایشم رو بگیرم.  -

 ام را پنهان کنم، لبانم جمع شد و به صورت غیر ارادی گفتم نتوانستم کنجکاوی

 برگه آزمایشت رو بده ببینم.  -

خوانی  اش همی سرش را خم کرد و از کیف گوچی کرم رنگی که با کفش های کالج کرمیبی هیچ مخالفت 

 گیری داشت برگه آزمایش را به دستم داد چشم

 بیا عزیزم، هنوز ندادم به دکتر تا ببینم تشخیصش چیه.  -
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مایش  ورقه روغنی روی برگه آزمایش که رویش نوشته بود "آزمایشگاه شفا" را کنار زدم و روی نتیجه آز

 غزال تمرکز کردم. بعد از نگاه کلی به برگه آزمایش، رو به غزال گفتم 

ده و توصیه خوردن غذا های چیزیت نیست، کم خونی داری، یه سر به دکتر بزن بهت فولیک اسید می -

 آهن دار... 

 برگه آزمایش را از دستم گرفت و با لبخند قشنگی که روی لبانش جا داشت گفت 

توجهی که نسبت به من همیشه داشتی و داری! آدم یه دوست دکتر مثل تو داشته باشه  ممنونم از حسن  -

 خواد؟ دیگه چی می

ای که باطل شده بود، به خاطر لودگی های  دوباره خندیدم، نه به خاطر افتخار به خودم و پروانه پزشکی

 قشنگ غزال 

 برم غزال کاری نداری؟  حق با توئه، حسن توجه من به تو توی هر زمانی پا برجاست، باید  -

خواهد بگوید و امکان نقض کردن  وقتی که دیدم با جمله "باید برم" من سکوت پیشه کرد فهمیدم چیزی می

 آن از طرف من بسیار باالست... 

با احتشام برای فردا قرار مالقات گذاشتم، باید بیاد پای برگه سهامی که خریده رو امضا کنه، کسالت دارم  -

 ودته که باهاش مواجه بشی. لیلیث! کار خ

کرد  از رو به رو شدن دوباره با آن مرد مستبد و خودخواه که چشمان سیاهش مرا مجاب به اطاعت می

 طور القید بود کردم اما او همانام گرفت. با چشمانم به غزال التماس میباره غصهیک

 ترسم! ش میمردی نیست که بشه باهاش کنار اومد، کسالتت رو بهونه نکن بگو از  -

 ناچار سرش را به معنای تایید تکان داد و با غیظ گفت 

شی! من این رامی رو درون تو  قدر پر نفوذه که بی برو و برگشت رامش میترسم چون اونآره ازش می -

 تونی باهاش مسالمت آمیز گفت و گو کنی. در برابرش ندیدم، فقط تویی که می

 رفت! و گیرای شاهکار احتشام از چشمانم کنار نمی گوشه لبم را گزیدم، تصویر چهره جذاب

 سرم را تکان دادم و رو به غزال گفتم 

 کنم، فعال. خبرت می -

 رویم را برگرداندم که صدایش در گوشم پیچید 

 منتظرم.  -

قول ندادم چون اگر نتوانستم بروم جفای بر عهد نشود و من از بد قولی متنفر بودم! هر چند که آدم های دور  

 اشان بد قول و اهل پیچاندن بودند. ر من همهو ب 

خدا را شکر اتاق گیلماه افخم مثل ماباقی دکتر ها شلوغ نبود و پس از چندی معطلی توانستم به درون اتاقش  

 بروم. 

 زده گفت گیلماه با دیدن من متعجب از جایش بلند شد و ذوق

 لی! خوش اومدی... لی -

 ماه دست دادم، روی صندلی نشستم و خودشیفته گفتم لبخندی از جنس خوشحالی زدم و به گیل

زنی،  کنه چرا بهم سر نمیآدم های نحس این بیمارستان رو پشت سر گذاشتم تا به گیلماهی که ازم گله می -

 که نیست. سر بزنم! البته قصدم دیدن شادی هم بود اما مثل این
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 اش تکیه داد و خرم لب زد به پشتی صندلی

اشون درست وقتی  افتادن و سر کلهبودن، یهو وسط خستگی و مشغله هاشون به یادت میکاش همه مثل تو   -

 شد. که انتظارش رو نداری پیدا می

 ام را باال انداختم و با استفهام و خنده گفتم متعجب ابرو 

 تعریف بود؟  -

 روی میز خم شد و نگاهش را در نگاهم گره زد 

قدر  دونی که چهموند. میآی وگرنه حتما می، خبر نداشت میگم! شادی امروز مرخصیه من از تو بد نمی -

 دوست داره. 

ای  شادی یکی از پایه ترین و لوده ترین پرستار های این بیمارستان بود که مثل گیلماه همکار های صمیمی

 بودیم. 

 خودت خوبی؟  -

 خواند رم را میدانستم تا ته فکام دقیق کرد که میسرش را تکان داد و نگاهش را طوری در چهره

فهمم یه چیزیت هست. خنده های لیلیث از  من خوبم ولی فکر نکن خنده های فیک روی لبت جا بدی نمی -

اش شاد باشن. من این تحمیل رو توی خنده های تو  کنه که با خندهخنده همه رو وادار میته دله، وقتی می

 کنم. پیدا نمی

گفتم؟ از شکوهی که یک هفته پیش در شب نحس خودم را از عمارتش  مینفسم را با درد فوت کردم، چه 

بار  فراری دادم و دقیقا یک هفته بود که از ترس دیدار با شکوهی از در خانه بیرون نیامده بودم و آن

 وسوسه دیدن گیلماه به من چیره شد. 

ل به تماس پاسخ دهد، تا بعدا  دهن باز کردم تا حرف بزنم اما با صدای زنگ موبایل گیلماه ترجیح دادم او 

 که نام مخاطب را نگاه کند، تماس را برقرار کرد. جوابش را مفصل بدهم. گیلماه بدون آن

 بفرما.   -

 گفت، تنها صورت گر گرفته گیلماه جلوی دیدگانم نقش بسته بود دانم که بود و چه مینمی

 گردم.گاه بر نمیبس کن مهام! من به اون شکنجه -

 نام مهام، ناخودآگاه پوزخند زدم و بیشتر به مکالمه او و گیلماه دقیق شدم. با شنیدن 

 گیلماه از جایش برخاست و با خشم فریاد زد  

 ببد دهنتو مهام، دیگه نمی خوام ببینمت، گمشو برو از زندگیم بیرون.   -

 گوشی را محکم به دیوار پرتاب کرده و خورده هایش را تماشا می کرد. 

 به او می نگریستم، گویی این روی گیلماه را هیچ وقت ندیده بودم! من اما مبهوت 

خوای چند روز خونه تیمسار بمونی و دوباره برگردی تا زجر  جدی بود یا مثل همیشه الکی؟ این دفعه می -

 کشت کنه؟ 

 کرد من چه می فهمم از عمق جدیت! پوزخند زد، انگار فکر می

 ، پای یه خیانت.  تا حدی جدیه که پای یه زن دیگه وسطه  -

که با مهام عهد بسته بودم تا  کردم، خیانت را دوست نداشتم، حداقل برای گیلماه. مگر نه ایناحساس لرز می

 اگر اشک گیلماه را در بیاورد، با من طرف است! 
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لیاقته، هر کی که رنگ و لعابش بیشتر بود و واسطه  رقصی. مهام یه بیحماقته که داری به سازش می -

 کنه! بذار بفهمه از دست دادن فرشته ای مثل تو چه زجری داره. و هوسش می کرد و میهوا 

 کشدفهمیدم که تا چه حد عذاب میناامید بود، خسته بود و من می

 گیریم. شه، همه جا مورد ستم قرار میمن خیلی آرومم لیلیث، همیشه در حق ما هایی که آرومیم ظلم می -

 گرفت مرهم درد هایش باشم ر که من باید مثل سال ها پیش وقتی که حالش میدلش پر از درد بود و انگا

خوای توی این جنگ  کنی در حقت ظلم شه یا نه! اگه مینذار در حقت ظلم شه، این تویی که تعیین می -

وت  نابرابر حقت لگد مال نشه باید تغییر کنی! باید برای کسی که گرگه تا تنت رو بدره شیر باشی تا از قلمر

پرتش کنی بیرون! گیلماه جان، یه مرد وقتی ببینه زنش پر قدرت و محکمه عمرا اگه جدایی و دعوا رو  

 پیش بکشه. 

 چشمانش اشکی بود، ناالن به سمت من برگشت و لب زد 

 شم عاجزم! تونم ولش کنم و باز هم پاسوزش میکنه نمیکه هر کاری میعاجزم لیلیث، از این -

 اش بکاهمدم و سعی کردم با نگاه پر اطمینانم کمی از نگرانیکمی خودم را جلو کشی 

اول از همه تو زندگی تنها چیزی که فقط مهمه خودتی! فکر نکن چون با یکی ازدواج کردی که باهم   -

اختالف دارین، باید تو سری خور و ضعیف بمونی. گیلماه جان شخصیت تو برام خیلی جالب و دوست  

ا زمانی خوبه که حرف حق و ظلم وسط نباشه! تو خیلی جوون تر از اونی هستی  داشتنیه اما آروم بودن ت 

که بخوای با این بحث ها خودت رو سرکوب کنی و روز به روز افسرده تر بشی. درسته که فمنیست نیستم،  

 اما همیشه از ظلم الکی به زن متنفر بودم. 

 خواست ا مهام صبر ایوب میاشک چشمانش را آرام پاک کرد، مهام خیلی کثیف بود و بودن ب 

 شم... من تو نیستم لیلیث! هیچ وقت هم تو نمی -

کردند متنفر  با حرص سرم را متاسف تکان دادم، از زن هایی که خودشان را به اجبار تبعید به ضعف می

 بودم 

 ده.کوتاه نیا، بذار مهام بفهمه همیشه مرد ساالری و داد و هوار جواب نمی -

 کرد! ی اجتماعی مثل گیلماه برای خیانت شوهرش گریه میزنی با شخصیت باال

گم، حتی اگه  من اگه کوتاه نیام، باید انتظار حرف های زننده از طرفش داشته باشم، دیگه بهش چیزی نمی -

که قهر باشیم و حرف  آرم. چند ماهی هست که کاری بهش ندارم، نه اینببینم هم دیگه به روی خودم نمی

 کنیم. خونه که به زور این زندگی رو به نابودی رو تحمل میبهش ندارم! شدیم دو تا هم  نزنیم، دیگه حسی

توانستم عذاب کشیدن های گیلماه را ببینم و ساکت باشم، حساب مهام را بعدا  نفسم را کالفه فوت کردم، نمی

 رسیدم. خودم می

لش هم نیست شاد تر به زندگیش  سی و اون که عین خیااین وسط فقط تویی که روز به روز پیر تر می -

 خوام ضربه بخوری گیلماه، باهاش حرف بزن حداقل. ده! نمیادامه می

 طاقت از دستم بیرون کشید و با صدای تقریبا بلندی گفت دستش را محکم فشردم که بی

ای نداره همش حرف حرف خودشه. محبت رو  کنه، اگه باهاش حرف هم بزنم فایدهفهمه، گوش نمینمی -

که اصال نیاز مالی ندارم  دونه من با اینکنه پول بریزه من خوشبختم! نمیبینه، فکر میقط توی پول میف

دونم چرا اصرار داره لهم کنه و  خوشبخت نیستم. من از همه لحاظ خیلی ازش سر ترم لیلیث، ولی نمی
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که  . خیلی وقته حس ایندونه من خیلی ازش باال ترمخودش رو باال تر از من نشون بده در حالی که می

 کنه. برای اون خیانت عاطفی وجود داره، من رو نابود می

خواهد  دهد و میکردم که مهام چرا گیلماه را طالق نمیکالفه چشمانم را در کاسه چرخاندم، هیچ درک نمی

 اش کند شکنجه

انگار باید این وسیله   کنه،بذار رک بگم بهت، مهام مریضه، کمبود داره برای همین به یکی قنائت نمی -

کشه و ازش فقط یه  براش باشه تا زندگی کنه، مردی مثل مهام رو باید نابود کرد که روح یه زن رو می

دونه چون عزت نفس  ذاره. تو حتی اگه ملکه انگلیس هم باشی اون تو رو پایین تر میمرده باقی میجسم دل

زنه.  هر چی، مهام داره بهت ضربه خیلی سختی می و اعتماد به نفست رو ازت گرفته. خیانت عاطفی یا

کنن حتی برای منافع شخصی و  طوری که از مهام تعریف میاعتماد به نفست رو برگردون، بذار همه اون

قدر از اون به خصوص از نظر اخالقی سر تری و نذار که کتمانش  کاری ازت تعریف کنن. بذار ببینه چه

 کنه! 

ی خواست این بحث را کش دهد، انگار دوست نداشت یاد مهام اوقاتش را تلخ  نفس عمیقی کشید، انگار نم 

 کند 

 از این که هر گوشه ذهن و قلبم، ازش یه نشونی هست متنفرم!   -

زده او بحث را ادامه ندادم. دندان هایم را روی هم سابیدم، نمی توانستم گیلماه  من هم تنها به حرمت دل آتش

 ایم خیلی دشوار بود.  طور ناراحت ببینم بررا این

 پدرش رو در می آرم! بهش گفته بودم پاش رو از گلیمش دراز تر کنه، بد می بینه.  -

فهمیدم که اصال حوصله بحث در مورد مهام  دستش را روی سرش گذاشت و شقیقه اش را ماالند! خوب می

 را نداشت  

 ولش کن، نگفتی که چرا مثل همیشه شاد نیستی. -

توانستم بگویم، مجبور  گره زدم و خیره به سقف سفید اتاق گیلماه شدم، راستش را نمی انگشتانم را در هم 

 اش کند.ای بیاورم تا توجیهشدم برای حال بدم بهانه

دلم برای این بیمارستان و محیطش تنگ شده بود، برای اتاقم، برای مریضام و بوی رز پیچیده تو اتاق،   -

 کنه.  ین آدم هاش فقط من رو از دور خارج میچرخه و ب دونم چرا دنیا هی مینمی

 گیلماه دردمند آهی کشید و گفت  

شی، این بیمارستان هم دیگه رنگ و  اش هزاران تکه میزنن که با هر تکهات میگاهی سنگی به شیشه -

 اش رو نداره، انگار همه چی دست به دست هم دادن تا این روز هامون رو زهر کنن.  بوی همیشگی

 گفت، این روز هایم زیادی زهر بود، زیاد تر از هر چیزی. راست می

ای خوره، اما مسلما حس شوخ طبعی زنندهنسه که از شانس کورمون، کائنات بهش بر میگم دنیا بدجنمی -

 داره.

 اما انگار که من هنوز شوخ طبعی های حقیقی دنیایم را ندیده بودم. 

*** 

گاهی دنیا حکم همان چرخ و فلک را دارد، گذشته ها را در کابین پایینی خود محفوظ می کند و حال را در  

 سازد.  و آینده را در رفیع ترین ارتفاعش محو میاواسط کابین  
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امان از روزی که این چرخ و فلک روشن شود! گذشته ها به اوج می رسند و سد راه آینده می شوند، تمام  

خورد، که  جهر و ناامیدی را به رخ می کشند و شب سیه را سپید نمی کنند و حال، آن چنان در آینده گره می

 ر آن باقی می ماند و باز هم  زمان گسسته و پرتو نو

 خاطرات است و خاطرات است و خاطرات. 

سالن پذیرایی را با مشقت طی کشیدم و سرامیک های سفیدش که آغشته به کثافات و حاصل خوکانی بی  

 کردم.  خرد بود را با فشار طی بر روی آن نیست می

دادم تا  کف زمین از هر نجاستی انجام میفشردن طی بر زمین سالن طبقه پایین را تنها به معنای غسل دادن  

از پاک شدنش خیالم راحت شود و با مسرت باقی خانه را تمیز کنم. تمامی وسایل آن خانه را مطهر کردم و  

 با وجود شالی که همانند نقاب روی صورتم گذاشتم، نه شکوهی و نه نورا مرا نشناختند . 

خواند. با دیدن نام شخصی که  آمد که جان مریم میمیام بلند شد و صدای استاد نوری صدای زنگ گوشی

 پس از مدت ها زنگ موبایلم را به صدا درآورده بود لبخند زدم.  

هر چند تلخ، هر چند بغض آگین، مهم این بود که گوشه ای از دنیا کسی وجود دارد تا لبخند را بر لبان من  

 صل کردم مهمان کند. شالم را از دور دهانم برداشتم و تماس را و 

 لی. سالم لی -

 دست از طی کشیدن برداشتم، روی مبل نشستم و خوشحال گفتم 

 دی.لوییزا، چه خبر؟ چند روزی هست که از خودتون به من خبری نمی -

 ای جوابم را داد لوییزا با مکث طوالنی

بت کنید چون  را صح را چشم انتظار است، من بعدا با شما تماس خواهم گرفت، بهتر است با ریخانم ری -

 کند. تابی میبی

 سرم را تکان دادم و با همان لبخند و حس شوق لب زدم 

 زنیم فعال. باشه لو، بعدا حرف می -

 کرد گفت طور که گوشی را از گوش خود دور میلوییزا همان

 لی، مراقب خودت باش. فعال لی -

 کرد امش دعوت میبار صدای بچگانه دختری روحم را به آردیگر صدای لوییزا نبود، این

 لی، دلم برات خیلی تنگ شده. سالم مامان لی -

با شوق و ذوق نهفته در صدایش، لبخند عمیقی زدم، انگار که یادم رفته بود گرفتار رذل ترین آدم روی  

 زمین هستم 

 را، تو چطوری؟ لوییزا رو که اذیتش نمی کنی؟  خوبم ری -

 ت پس از تلفظ صوت "اوم" به معنای فکر کردن گف

لی، نگرانم نباش این جا خیلی بهم خوش می گذره، البته حق هم داره ها ولی خب فقط  من عالیم مامان لی -

 دلم برای تو و رهام تنگ شده.  

در دل به دنیای کوچکش تلخ خندی زدم، او چه می دانست از دنیای من که گرگ ها و شغال ها برای 

 را نزد من بودن نیست!  جا در غربت بماند، جای ریاناند. بهتر بود هماش دندان تیز کردهنابودی

نگیری، تو دختر زرنگی هستی عزیزم، با این سن    منم دلم برات تنگ شده ولی قرار بود دلتنگی و بهونه -
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 کمت تونستی به مدرسه وارد بشی پس سعی کن بهش افتخار کنی. 

وضوح حس می کردم، این دختر   حتی از پشت گوشی هم جمع شدن لب هایش به منظور انزجار را به

 درست شبیه سازی شده رها بود. 

لی من دلم می خواد مثل مارکوپولو برم سفر و جهانگرد بشم،  دونی مامان لیگیرم اما میچشم بهونه نمی -

باالخره تنهایی، نبودن شما و درس خوندن های من توی مدرسه شبانه روزی آمریکا باید تاثیری داشته باشه  

 دیگه.  

را داشت عقلش خیلی بیشتر از سنش کار  می دانستم چرا احساس می کردم با وجود هفت سال سنی که رین 

 کرد. کی این همه فهم و شعور در خود گنجانده بود؟  می

 را جون، با من کاری نداری عزیزم؟ باید برم کلی کار دارم.  باشه ری -

 ها حرف بزند  خواست حاال حاال صدایش دور شد و کمی گرفته، انگار می

 لی خداحافظ، به رهام سالم برسون.  نه مامان لی -

 انداخت. کرد، قلبم را به آتش میگفت رهام و آن میم مالکیت را با ذوق بیان میوقتی که می

سرم که باال آمد با دو چشم مشکی و براق رو به رو شد. سخت بود ننگریستن در چشمان سیاه و جذابی که  

 مین اند.  شیر ها پشت آن در ک

 را بود؟  ری -

با صدای شاهکار، متوجه شدم شالم که از دهانم برداشته بودم را دوباره روی دهانم نگذاشته بودم و حاال  

 شناسند را را هم میاحتشام مستبد به من فهماند که حتی ری

 رای من رو بشناسه؟ برای چی واالمقام عزازیل باید ری -

 ز استفهام من به قدری گیرا بود که سرم را به زیر انداختم نفوذ نگاه سیاهش در چشمان پر ا

 رای تو نیست.دونی که ریخودت هم خوب می -

 باره فرو ریخت، لعنت به شاهینی که حضورش از ازل نحس بود و نحس قلبم یک

 خوام شاهین چیزی بدونه، هیچی. نمی -

 ای از مو های سرش روی صورتش آویزان بود  پوزخند زد، گوشه لبش به صورت جذابی باال رفت و تکه

 جا تو فقط یک فرمانبرداری.باز. اینجا چیزی مطابق میل تو نیست آساین -

ساخت. هیچ کس جرئت این را نداشت که با من این  کرد و ارزش مرا زیر پاهایش له میبه من توهین می

 ف بزند، دندان هایم را روی هم ساییدم و فریاد زدم چنین حر

 شم.تونی من رو مجاب به چیزی کنی که هیچ وقت نبودم و نمیتو نمی -

فهمیدم. قدمی نزدیک شد  اش مینگاه خشمگینش را در نگاهم گره زد، عصبی بود و این را از فک قفل شده 

 و با استبداد و محکم گفت

زدی  هار نظری نداری، این رو تو گوشت فرو کن چون دفعه بعد گوشگیری و اظتو حق هیچ تصمیم -

 درکار نیست. 

 کرد  سرم را تکان دادم و نگاهم را از نگاهش گرفتم، داشت خردم می

 خوای برسی، حتی اگه خواسته توی باشه احتشام. ذارم به اون چیزی که مینمی -

داشت که با بافت مشکی زیرش و شلوار جین  پوزخندش عمیق تر شد، پالتوی سفید تقریبا بلندی بر تن 
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رفت و  طور که به طرف درب میافزود. هماناش میای که بر تن کرده بود، به جذابیت ظاهریمشکی

 انگشت سبابه اش را به طرف میز عسلی ای که تا به حال بر روی آن نشسته بود، گرفت  

کنی. به نفعته که  دوم رو هم کامل تمیز میحاال که حد خودت رو توی این عمارت فهمیدی، سالن طبقه  -

 وقتی برگشتم دست نخورده نبینمش. 

بعد از زدن حرف هایش و له کردن من زیر پاهایش، از درب خانه بیرون رفت. آه غلیظی کشیدم و با بی  

 رحمی گفتم  

 فهمونم جایگاه حمال یعنی چی واالمقام.بهت می -

شدم اما برای دل خودم خط و  م که حریف قدرت و نفوذش نمیدانست اش حرف است، میدانستم که همهمی

 کشیدم. نشان می

"حسرت ها وقتی عمیق می شوند که دنیای کوچکت به بزرگی سوق پیدا می کند، آن وقت بال ها به همراه  

 باران شدت می گیرند"  

*** 

 ثی لی ل

 . کردیدفترخانه م همانند او مرا ساعت ها به قدم زدن در ی مرد خشن رو به رو شدن با  استرس

 ! دمی کشیجورش را م  دی من با  افتادیم  ریگ  ییها به غزال که هر وقت جا  لعن

 چه به ثبت سهام شاهکار؟  مرا

 . دم ی صورتم را کنار زدم و لبم را گز یبلند فر نارنج  یها ی چتر

 ! ست ی ک  یحاال در حال نابود کردن زندگ  دانستیشده بود، خدا م  قهی ده و چهل و پنج دق ساعت

 شاهکار هم به آن اضافه شد. دنی د یکم بود حرص ها یشکوه 

 . شدیمتوجه نم  یقدر شلوغ بود که کسزدم و خدا را شکر کردم که دفتر خانه آن واریبه د ی لگد ظیغ با

 تم نام غزال ضربه زدم، به محض برداشتن با حرص گف   یدرآوردم و رو  بی را از ج  امیگوش

 تف بهت...  یا -

 گفت  دهی من کش  ظیمتعجب و شوکهان در جواب لحن پر غ  غزال

 شده؟ نگو که احتشام دوباره...  یچ -

 زدم ادی حرفش تمام شود بلند تر از قبل فر  نگذاشتم

با هم    رو   احتشامتو و اون   ادی ن  گهی ربع د  کیفرما نشدن! غزال اگه تا  فی آقا واالمقام بزرگ هنوز تشر  -

 . زنم یم  ش ی آت 
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 دم ی جویاز قبل لب م شتری و من ب   نمودیقدر بلند که به قهقهه مآن د، ی خند   بارنی ا

 کنه که در امان بمونه نه؟   یآتش سوز مهیب   رو  خودشاحتشام   دی االن با -

احتشام با   دانستی. مکردیم  یحرص  شیاز پ  شیاش مرا ب بچگانه یرفتار ها  نی مزه بود! ا ی لوس و ب  واقعا

 زد یطور طعن مبزنم که آن یحرف   نی من عمرا اگر بتوانم در برابرش کوچک تر   دی ا ی اش اگر ب آن جذبه

اون وقت تو به من   نمیمعامله بش یدو سر پا و یزدم اومدم با اون د  می از کار و زندگ  یکیمن به خاطر تو   -

 ؟ یندازیمتلک م

 گفت  یاش را قطع کرد و با لحن مظلومخنده غزال

  نی قدر بنزچه  یدونیم  فه،ی ح   یحرومش کن  نی بنز   تریچهار ل  دی با  هی هم نکنه امروز بارندگ مهیحاال ب -

 گرونه؟ 

 زمزمه کردم  سفٵرا به سرم گرفتم و مت  دستم

 ! یش یآدم نم -

بودن و   ف عال  غزال را نداشتم. حال و حوصله   یها یتماس را قطع کردم، حال و حوصله لودگ بالفاصله

  ی لی بروم خ   یظلم شکوه  ریاگر ز  یجذاب را هم نداشتم. مسخره که نبودم، حت یآن مرد وحش یبراانتظار  

  نهی به س  نه یس م ی ای ب   رونی طور که خواستم از دفتر خانه بهمان ،است ٵی آن مرد خودر یبهتر از انتظار برا

متقابال در هم   م ی اش، اخم هابه شدت در هم رفته  یشاهکار و اخم ها دن ی شدم، سر برآوردم و با د یمرد

 رفت

 ن؟ یبردیم  فیتشر  ییجا  -

 جوابش را دادم  یبه ساعتم انداختم، محکم و جد ی نگاه

 مستلزم به ترک محل قرار مالقاته جناب احتشام. ریخ ٵ ت  قهی چهل و پنج دق  -

 گفت   ری زد و با تحق  ی تمسخر بار پوزخند

 ؟ یچ  یعنیاحتشام  الزام در برابر ی بدون   یخوایم  -

 تکان دادم و مثل خودش با تمسخر جواب دادم سفٵرا مت  مسر

 .ستی ن   گهید یاستعداد ها یی به رو نما از ی ن   گهید ،ی چ ی عن ی احتشام  ت ی جنا  دمی وقته که فهم   یلی خ -

 هول داد و جل  مرا بهاش به شدت را محکم فشرد و با فک قفل شده می بازو

 .شهیم  قیتو خونت تزر  تی از همون جناگنده تر از دهنت حرف نزن که  -
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تا    ستادمی از دفترخانه با یاآن همه استبداد و قدرت ابدا نبودم! گوشه فی حر   شدم،یو خفه م   دمی گز یرا م  لبم

 خرد نشوم...   نی از ا شیکارش تمام شود و ب

 اش شروع به حرف زدن کردبه سمتم آمد و با همان پوزخند مسخره ی قانون  یاز انجام کار ها پس

 اسکورت!  یجنت ی خودم اخراجت کنم ا  ای  ی دیم  استعفا -

 زدم، سرشار از حس تمسخر ی قی لبخند عم  بارنی ا

 همه کثافت خالص کنه.  ن ی که منو از شر ا ییوقته نوشتم، مونده امضا  یلی خ  رو  من استئفام -

 شد  رهی در چشمان براقم خ اش یخ یشلوارش فرو برد و با چشمان سرد و  ب ی را در ج  دستانش

اسکورت   ستی . قرار ن کشونه یبه فساد م  رو  زی بلکه همه چ شه، یوقت از کثافت خراب نم   جی قمارباز ه  ه ی  -

 ! یبمونه که تو توش بود یاهمون فساد خونه سیسرو 

 وجه!   چی سکوت کنم، به ه  شیدربرابر حرف ها توانستمینم دم، ی خند 

 ؟ یزیکه تو توش نقشه قتل بر  یاخونه  خسال   شهیم  -

  یبشر  چی را جز خودش از ه  نشیزده بود که ع  ینادر کطرفهی لبش باال رفت اما نه از تمسخر، لبخند   گوشه

 بودم   دهی ند

  د ی خر  ینترنتیا تی تو فالن سا  یریکه م  طورهمون کنه،یدرست م تای عروسک لول  یدارک وب به راحت -

آب قاتل    وانیل کیخوردن   یبه راحت  یتونی. میاسلحه بخر یتونیوب م  پی د ی تو دارک وب حت   ،یکن

  رنی. مخوامیم رو   نی ا ی گیبه دارک وب مآد حتی یه آدم معروف، از یکی خوشت می مثال . یاستخدام کن 

هست.   مد نظرتکه    کننیم  ش ی . همون شکلبرن یم  ن ی که هم قدش باشه. کل صورتشو از ب   کننیم  دای پ وی ک ی 

جرئت   یول   !یاستو که خ   یشناسنامه همراهشه با همون اسم رسه،یبه دستت م میوقت، واست فرستنش یم

اطالعاتو داره.   نی تر  ی قو  یو در ثان کنهینم تیاز دارک وب حما ران ی ندارن. ا  رانی تو ا  یخاص تی فعال

  یتو  ما  باشن. ی قو  خوانیهر چقدرم م  حاال  مونن یزنده نم   دوننیم  چون   کننینم   تی فعال رانیاونا تو ا

چون   د،ی ترک یخبرش مثل بمب م  ران،ی تو ا کردن یم تی کنن، اگه فعال تی فعال ترسنیم  رانی ا  تو  !م ی ران ی ا

  رهی! م ست ی ن رانیا یتو  تش ی سالخ خونه هم بشه فعال ی. اسکورت حتمونهیحرف تو دهنشون نم   ای ران ی ا

  یدون یم تونن ینم ی هست، ول دوننیکامال فرق داره، همه م ی شکوه. یدب  ای  یمالز  شی مرکز اصل یبرا

 مثل منو داره.  یک ی چرا؟ چون  

را در چشم   نکشیتوانسته بود تنم را بلرزاند، ع خواستیطور که م نگاهش پر تمسخر بود، همان  حاال

 رفت. رون ی توجه به من از دفتر خانه ب ی گذاشت و ب 

 ثابت کند که واالمقام است!  خواستیجا م  همه

 . شدیم  یشدن شکوه دهی که به قول خودش مانع د  یواالمقام 
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 *** 

 شاهکار

از آسانسور بیرون آمدم، زنگ در را فشردم و دستم را تکیه به دیوار کنار در کردم. در گشوده شد و چهره  

 متعجب شاهین از دیدن من نمایان. 

 خوام بیام تو. بکش کنار می -

 گرد شد، خودش را بیشتر حائل در کرد و دست پاچه گرفتچشمان سبزش  

 شاهکار تو این جا...  -

اش گذاشتم. شاهین خودش  نگذاشتم ادامه دهد، با دست محکم به عقب هلش دادم و بی تعلل پا به داخل خانه

 را جمع و جور کرد و دنبالم آمد 

 شاهکار، وایستا. -

ر رو به رویم، که پایش را روی میز عسلی دراز کرده بود و با  به پذیرایی پا گذاشتم اما با دیدن مرد منفو 

کرد با انزجار به طرف شاهین  گرفت، سیگار دود میپوزخند گوشه لبش که از رویارویی با من نشئت می

 برگشتم 

 کردی؟ به خاطر این گربه نره در رو روی من باز نمی -

ه آرامی نگاهش را به سقف دوخت، آخ که اگر  مهام سیگار در دستش را در جاسیگاری فرو کرد و با خند

 آوردم ای اش را از حدقه در میتیزی دم دستم بود چشمان سورمه

 ایستی؟ هنوزم جلوی من می -

 کرد خیره شدم شد و هوا را مسموم میچرخی زدم و به دودی که از دهانش خارج می

ا آدمایی که ارزشش رو دارن مقابله  کنم. من فقط ب ایستم، عین آشغال از زندگیم حذفت میجلوت نمی -

 کنه! کنم، نه کفتاری مثل تو که پس مونده غذای من رو کوفت میمی

سیگار دستش را به گوشه سالن پرت کرد و از جا بلند شدم، رو به رویم بایستاد و با دیدن من که با تمسخر  

 نگریستم گفتبه هیکلش می

 افتی، با مهام استوار. میبد دهن شدی احتشام، با من در   -

 پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم 

دی گربه نره؟  زنی و دم تکون میدونی داری با کی حرف میگرخم! میاسمت رو این طوری نگو، می -

 کشی.وار هویت کفتاریت رو به رخ میدونی و ذلتشی میدونی اشاره کنم از جهان نیست میمی

 رور در چشمانش خیره شدم و گوشه ای از استبدادم را نشانش دادمقدمی راه افتادم و دوباره با غ

 عیبی نداره، من خوب میدونم سر کفتاری مثل تو رو چطور زیر آب کنم. -

 مستبد به شاهین نگریستم، محکم و دستوری گفتم

 شم. جا پرتش کن بیرون، دارم از بوی تعفن خفه میاین رو از این -

د و با چشم و ابرو به مهام فهماند که برود، مهام به طرف در راه افتاد و  شاهین با دست به در اشاره کر

 شد کشیده گفت همان طور که از کنارم رد می

 بینمت. شه احتشام، میجا ختم نمیدیدارمون به این -

 لبخند نصف نیمه و مظفری زدم و با لذتی که از خرد کردنش در رگانم جریان داشت، گفتم 
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 هـــــری!  -

رفتن مهام و بسته شدن در، به طرف مبل خاکستری کم رنگ خانه شاهین رفتم، متٵسف نگاهش  بعد از 

 کردم و لب زدم 

 قرار نیست نداشتن جیگرت رو با باج دادن به سگ های نجس دور شکوهی نشون بدی!  -

مق  کرد شر عظیمی از رویارویی بی موقع من با مهام در راه است، احنفس عمیقی کشید، انگار فکر می

 ماند. دانست اگر کسی برایم بی ارزش باشد، تا ابد بی ارزش میبود و نمی

 ترسن.اونا رفتار کنم، اونا از من نمیمن شهامت این رو ندارم که مثل تو با  -

روی مبل نشستم، نفسم را از آن همه ناتوانی شاهین پر حرص فوت کردم، نگاهم را در چشمان سبزش  

 دوختم و با تمسخر گفتم 

مجبور نیسن بترسن، اصال چرا باید بترسن؟ شدی توله زیر دستشون، نه جرئت داری بهشن تو بگی و نه   -

 خوای که بگی. می

شود و  دانستم کالفه میکشید، میزد و پشت سر هم نفس میدستش را به سرش گرفت، موهایش را چنگ می

 خواستم من همین را می

 خواستی بشنوی؟ هامتم، همین رو میآره من بی دل و جرئتم، بی عرضم، بی ش -

 با غیظ دستم را مشت کردم، برق نگاهم را در چشمانش افکندم و با فریاد گفتم 

کنی. تو خودت رو هم  کنی زیر گوش اون دختره قد قد راه میدونی هیچ پخی نیستی، غلط میپس اگه می -

رت باشم، اون وقت به اون دختر قول  خوای باال بکشی من باید باال ستونی جمع کنی، شلوارت رو مینمی

 دی؟  رهایی از دست مار خوش خط و خالی مثل شکوهی رو می

 خورده بود. لبانش کج بودند، گیج نگاهم کرد و پرسشی گفت باره من، یکههمه خشم یک از این

 زنی؟ کدوم دختر؟ از چی حرف می -

 پوزخندی زدم و با نگاه خیره در چشمانش مسخره کنان گفتم 

 ری؟ سر کوچه علی چپ رو بستن، کجا داری می -

 تواند کتمان کند، سرش را پایین انداخت و انگشانش را در هم قفل کرد وقتی دید که نمی

جا نباشه. اما حاال لیلیث شده آلت دست جام تا رها اینببین شاهکار، لیلیث خواهر زن منه، من این -

 تونم بی تفاوت باشم.شکوهی. من نمی

 م باال رفت، سرم را تکان دادم و با استفهام گفتم ابرو های

 بگو ببینم، آخرین باری که نخواستی بی تفاوت باشی چه بالیی سر زنت اومد؟   -

 رفتآمد و میدستش مشت شد، نفسش از سر خشم می

 افتاد... کردی هیچ اتفاقی نمیاگه تو سماجت نمی -

 من جدی تر از قبل فریاد زدم   حرفش را قطع کردم، گره دست مشت شده ام کور شد و 

که یه میراث  کف دستم رو بو کرده بودم؟ من دستور چنین خبطی رو دادم؟ من اجبارت کردم؟ نه مثل این -

 ندازین. گیرین و گردن دیگران میخانوادگیه! شما خانوادتاً گند کاری هاتون رو به عهده نمی

 د زمزمه کرد عاجز سرش را باال آورد، در چشمانم خیره شد و دردمن 

تو اون شب پیشم بودی، چرا جلوم رو نگرفتی؟ چرا مانع نشدی تا من عزیز دلم رو، زنم رو، رهام رو   -
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 این طوری پر پر نکنم؟ 

ام را زیر چشمانش فرود نیاورم، حرف در  ور نشوم و مشت گره شدهنفس عمیقی کشیدم تا به طرفش حمله

 رفت.رفت که نمیکتش نمی

آرم، اگه تو به خاطر رها یلی نفهمی، این همه سال به روت نیاوردم، اما حاال مینفهمی شاهین، خ  -

جام، ببین این همه سال معطل کی شدم  جام؟ چشمات رو باز کن ببین من چرا اینجایی من برای چی ایناین

دگیمون،  کنم؟ توی احمق بی فکر یه شبه گند زدی به کل زن و برای کی دارم با شکوهی دست و پنجه نرم می

قدر بی چشم و روییت رو نشون نده و خفه شو! محض رضای خدا یه بار هم که شده دهنت رو ببند و  این

 گم رو بکن. فقط کاری که بهت می

 کردم گفتم از جایم برخاستم، سوییچ ماشینم را از جیب در آوردم و با صدایی که به شدت کنترلش می

خوای بخوری من باید بدونم. به اون دختر هم امید واهی فرار  یکنی، آب مبدون اجازه من هیچ غلطی نمی -

شد از دست شکوهی فرار کرد که خود تو، تو این ده سال روزی صد  دی، اگه میاز دست شکوهی رو نمی

خوام هچین  شی. فقط از خدا میکردی. در ضمن، تا اطالع ثانوی جلوی چشمم آفتابی نمیبار فرار می

 ذارم. ه قبل از شکوهی خودم با دست خودم جنازت رو زیر خاک میغلطایی کنی، این دفع

ام را از خنکای هوا پر  اش بیرون آمدم، به هوای آزاد که رسیدم ریهبی معطلی و هشدار دیگری از خانه

 کردم. سبکبال به طرف ماشین راه افتادم، اولتیماتوم خود را داده بودم. 

*** 

 لیلیث

م. به طوری که در هیاهوی برف دلم بچگی خواست، دلم برای هم سن و سال  بارید، آرام و نرم نربرف می

 را بودن لک زده بود.ری

دستانن را در جیب پالتوی مشکی رنگم قرار دادم تا کمی گرمایش از سرمایش بکاهد، خیابان ها آن قدر 

 سفید پوش شده بوند که نگیرستن و خیرگی به آن ها چشمم را می آزرد.  

 امان بود به راه افتادم و لرزان به فکر عمیقی فرو رفتم. ن آزادی که تهش خانهبه طرف خیابا

درست بعد از مهمانی که شکوهی او را رسما عضو جدید به اعضای فرقه عزازیل معرفی کرد، دیگر  

 امیدی به رهایی نبود. 

باشم. اما هیچ وقت  شکوهی از همان بچگی سرنوشتم را طوری رقم زد که در این سن اسیر و عبیدش 

 فهمیدم که قصدش چیست! نمی

 ام منجر شد.حتی در بیمارستان که با بی رحمی تمام عذرم را خواستند و به ابطال پروانه پزشکی

حضور مهام میان مسابقات بوکس و آشنایی من با دوریسی که مرا از وادی حقیقی خودم به دور سازد و در  

 اش را خدا داند و خدا. من وارد کرد و ضربه بعدیآخر قمار که ضربه آخری بود که به 

 شکوهی آن قدر رذل بود که با تهدید و بیم دادن من بخواهد مرگ رها را پیش کش خواسته هایش بکند. 

 ام را از جیب درآوردم و شماره غزال را گرفتم. با اعصبانیت و عتاب گوشی

 پس از چندی مکث صدایش در گوشم پیچید  

 ؟ جانم لیلیث جان  -

 نفس گرم پر حرصم را آرام فوت کردم که در آن هوای سرد بخار شد
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 آری که چه گندی زدی به زندگی من! کشی؟ با چه رویی به روی خودت نمیعلیک سالم، تو خجالت نمی -

 غزال متعجب و متحیر پرسید

 کنی لیلیث. کار کردم؟ داری نگرانم میشده؟ من چیچی -

 دم صدایم باال نرود لبم را از حرص گزیدم و سعی کر

 شی؟ گی داری نگران میآخ ننه من غریبم! زندگی من یک شبه از هم پاشید اون وقت تو تازه می -

 دانست فعال در اوج اعصبانیت هستم و باید خودم را خالی کنم غزال درمانده بود، نمی

 زنی. دونم از چی حرف میبه خدا نمی -

 نستم خودم را کنترل کنم و فریاد زدم بار دیگر نتواحرفش را قطع کردم و این

دونی فرقه عزازیل که چندین  آد! میبرای چی من رو انداختی در برابر احتشامی که همه کار ازش بر می -

ایه؟ عزازیل فرقه شیطان پرستیه غزال، زیر نظر شکوهی پست  زنی چه فرقهماهه داری ازش حرف می

دونستی و گذاشتی برم،  در برابرش بایسته. تو می فطرت و اون احتشامی که هیچ کس جرئت نداره

دونستی و من رو قاطی این ماجرا ها کردی که چی بشه؟ که سهام اون شرکت کوفتیت فروش بره؟  می

 تونم ببخشمت. ای انداختی. نمیغزال تو من رو تو بد بازی

! بعد از چندی مکث  زند کند و حرف نمیرسد سکوت میجا که میدانستم به اینآمد، میصدایش نمی

 صدایش را بریده بریده و منقطع، سرشار از ندامت در گوشم شنیدم 

خواستم از احتشام به شکوهی برسی... اون آدم  خواستم به تو آسیبی برسه... نمیلیلیث من... من... نمی -

 . گیرم..ذارم بهت آسیب بزنه... جلوش رو میذارم... نمیپستیه لیلیث... خیلی پست! نمی

 پوزخندی زدم که ادامه حرفش را خورد و من با حرص بیشتری لب زدم 

دونی اون کیه؟ براش هم  خوای جلوش رو بگیری؟ تو کی هستی که بخوای دربرابرش بایستی. میتو می -

داره، به آسونی آب خوردن. مثل  خون و محرم و نامحرم نداره غزال، جلوش باشی از سر راهش برت می

شه که   که افتادم توی این دام پشیمونی تو برام سودی نداره، پشیمونی تو باعث نمیکشتن یک پشه! حاال 

را نزنه. گند زدی غزال، به بخت من و زندگی من  شکوهی برای نگه داشتن من دست به تهدید رها و ری

 گند زدی. 

و پاهایم لهش  خواست زیر دست  کرد دلم میطور خودش را مظلوم میآمد، وقتی که آنباز هم صدایش نمی

 کنم 

احتشام آدمی نبود که به هر کسی رو بده و بخواد اون رو وارد فرقه کنه، احتشام به هیچ کس در این مورد   -

بره! با زور قدرتش، با زور استبدادش، با زور  زنه لیلیث چون فقط کار هاش رو با زور پیش میرو نمی

کنی رو با  در برابر زور هیچ وقت سکوت نمی اخالقی که همه ازش واهمه دارن. چطور تونست تویی که

نفوذ خودش به اون فرقه ببره؟ ازش بعیده، از دیکتاتور بودنش بعیده که بخواد همچین کاری بکنه. مگر  

 اش براش سود داشته باشه، تو چه سودی براش داشتی؟ که طعمهاین

گوید و احتشام با آن همه دبدبه و  میگفتم که درست زبانم بند آمد، الل شده بودم. حاال چطور به غزال می

 گاه به من رو نداد تا بخواهد سو استفاده کند. کبکبه هیچ

دانستم  ای داشتم که احتشام بخواهد خودش را در خطر بیندازد و من را به میدان ببرد؟ نمیمن چه استفاده

 ی شکوهی گشتم.چطور به غزال بگویم من خودم با پای خودم در آن قمار ملعون گرفتار خانه بال
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 کار احتشام نبوده...  -

 دار و عمیقم بین تماس من و غزال درجریان بود نفس های کش

 اگه کار احتشام نبوده پس کی بوده؟  -

کرد تا طرف نتواند  رسیدم به ذهنم خطور میدست پیش! کاری که هر وقت به این قسمت از ماجرا می

 شیدم با غیظ گفتم سوال پیچ یا حتی بازخواستم کند. نفس عمیقی ک

فهمم! تو  تو خودت توضیح های زیادی بهم بدهکاری. هیچ دلیل همکاریت با شکوهی و شناختنش رو نمی -

 برای چی باید دستت با اون توی یه کاسه باشه؟ 

قدر سنگین بود که دیگر حرفی درباره چگونگی راه یافتنم به فرقه نپرسید و تنها پرشتاب  انگار جرایمش آن

 گفت 

 زنیم، فعال. دا باهم حرف میبع -

 رفت. تا خواستم چیزی بگویم گوشی را قطع کرد و صدای بوق ممتد روی اعصابم یورتمه می

گذاشتم شکوهی نابودم کند!  داشتم. من نباید میگوشی را با حرص در جیبم فرو راندم و محکم قدم بر می

 را غالم حلقه به گوش خود کند. گذاشتم تمام من را در چنته بگیرد و تا عمر دارم منباید می

درنگ به  کنار ایستگاه اتوبوس متوقف شدم، پس از چندی معطلی، اتوبوس واحد سبز رنگ ایستاد و من بی

کردم که  درونش هجوم بردم. از تصمیمی که گرفتم مصمم و بسیار خرسند بودم، فقط خدا را در دل صدا می

 خودش به خیر کند! 

را را عمرا اگر  واقف شدم، اگر بالیی بر سر عزیز جانم می آوردند چه؟ ری  با رسیدن به کالنتری دو دل

 توانستند پیدا کنند اما رها چه؟ دل من تاب از دست دادن عزیز دیگری را نداشت.  می

رایی که همه  ترسیدم، از نابودی خواهرم جلوی چشمانم، از رییک قدم به سمت درب کالنتری گذاشتم. می

شدم و از عذاب هایی که قرار بود تا سالیان سال از جور و ستم  گرفتنش نیست میمیوجودم بود و اگر  

 شکوهی متحمل شوم. 

شود؟ یعنی افسران این مملکت  دانستم بروم و خودم را راحت کنم، اگر بروم بعدش چه میدو دل بودم، نمی

مکد؟ یا اگر ندانند، چه کاری  یتا به حا نفهمیدند یک مار افعی مثل شکوهی دارد شیره جان جوانانمان را م

کنند تا از دستش رهایی یابم؟ نکند حرفم را باور نکنند و شکوهی طبق گفته هایش، همه آن چیز هایی که  می

 خواستند باور کنند؟ ترسیدم را سرم بیاورد؟ من هیچ مدرکی نداشتم، چطور میمی

ام مرا از حرکت  ه افتادم که صدای زنگ گوشیی که زیر لب گفتم، آرام به طرف اداره آگاهی رابا بسم للا 

 ام خارج کردم. باز داشت، گوشی را از دوباره از جیب پالتو 

 شماره ی روی اسکرین که ناشناس بودن را نشان می داد، فکرم را مشغول کرد. 

 بله، بفرمایید.  -

 ا پراند. صدایی از پشت تلفن نیامد اما به جایش صدای جیغ الستیک ماشینی مرا یک متر از ج 

 طور گوشی به دست با وحشت برگشتم و ون مشکی رنگی را دیدم که پالک نداشت! همان

یک آن در ون باز شد و دو مرد مشکی پوش و نقاب دار به سرعت از آن خارج شدند، دستشان تفنگ های  

 مسلسل بود! 

 کشیدم.دانستم چه کنم، فقط با وحشت جیغ مینمی
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توجه به  اداره آگاهی با شتاب به بیرون از اتاقک نگهبانی جهیدند که آن دو مرد بیسه تن از نگهبان های 

 نگهبان ها مرا محکم گرفتند 

 واقف بشید، دست از این خانم بردارید.  -

اشان تفنگ را روی سرم گرفت و دیگری با مسلسل هر سه نگهبان را درست جلوی درب آگاهی  یکی

 تیرباران کرد. 

کشیدم به واخل ون  توجه به جیغ های هیستریکی که میسرم کشیدند و من را بی  ای رویپرشتاب کیسه

 پرتاب کردند. 

قدر با عجله و سریع کارشان را پیش بردند که هیچ یک از افسران فرصت کافی برای بیرون آمدن و  آن

 ها را نداشته باشند، مثل یک چشم برهم زدن. گیری آندست

آمد. پهنای صورتم تماما از اشک خیس بود و حتی یک لحظه  باال نمیدرون کیسه مخوف و تاریک، نفسم 

 داشتم. هم دست از جیغ زدن بر نمی

 شد. شدم قوای تنفس نداشتم و فقط فریاد از دهانم خارج میشوکه شده بودم، من هر وقت شوکه می

 خوردم. شد و من تکان های شدیدی میون با سرعت رانده می

 دید. زد و چشمانم تار میم کند میکردم، قلبداشتم سکته می

اشان طاقت نیاورد و محکم از روی کیسه به  کردند و سر آخر یکیفشار زیادی از دو طرف به من وارد می

 دهانم کوبید. 

لرزید و احساس کردم، صدایم خفه شد و حاال تنها بدنم بود که میشوری خون را در دهانم احساس می

 . کردم سرمای بیش از اندازه می

 زدیش، سرمون رو برد دختره وحشی هار. کاش زود تر می -

 توانستم بدهم توانستم بکنم و هیچ جوابی نمیسوخت و منگ بودم. هیچ کاری نمیکرد، میدهانم درد می

 خوادش. حاال که خفه شد، دستور آقا بود، سالم می -

قدر در خودم پیچیدم که باالخره ون  دادم. آنلرزیدم و به آقایشان فحش میاز درون و بیرون به خودم می

 متوقف شد. 

 دار قوی هیکل.صدای باز شدن در ون آمد و سپس کشیده شدن دوباره من توسط آن مرد های نقاب

کشیدند و من دوباره جیغ کشیدن هایم را آغاز کردم که دستش پشت گردنم چفت شد و  مرا به شدت می

 صدایش زیر گوشم آمد 

 شنوه. جا کسی صدات رو نمییغ بزن، اینخوای جقدر میهر چه -

 رسید؟ آنی صدایم قطع شد، مگر مرا به کجا آورده بودند که صدایم به گوش احدی نمی

داد. با زور مرا روی  نفسم منقطع شده بود و شوری اشک و شوری خون در هم آمیخته شده و آزارم می

جان  است، طنابی را چند دور به حول تن بیچیزی نشاندند که از سرد و محکم بودنش فهمیدم صندلی فلزی 

 و سردم تنیدند و محکم گره زدند. 

 زنند! قدر شوکه بودم که حتی یادم رفته بود چطور حرف میشد، آنباورم نمی

کرد  کیسه را از سرم کشیدند، با وحشت به اطرافم نگریستم، صحرای برهوتی بیش نبود! تا چشم کار می

 عب العبور. تنها صحرا بود و کوه های ص
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داری که سر تا پا مشکی پوشیده بودند نگریستم، در شعاع یک  با وحشت به ون مشکی و سه مرد نقاب

 متری من بایستاده بودند. 

زدم تا شاید باز شود، اما با توقف مازراتی سفید رنگی که با حرکت  با وجود آن طناب ضخیم دست و پا می

من هم از حرکت واقف شدم. مردی با اقتدار از ماشین پیاده شد   الستیک هایش خاک زمین را بلند کرده بود،

 و من حتی از پشت هم تشخیص دادم که او شاهکار است. 

زده  اش در چشمان وحشتداشت و با چشمان وحشیلبم را گزیدم و درد را به جان خریدم، محکم قدم بر می

 من چیره شد. 

خواستی ساعت ها به او خیره  ین شرایط هم میجذاب بود، خوش لباس و خوش پوش! طوری که در بدتر 

 شوی. 

 زد، درست مثل چشمانش. مثل یک رعد و برق بود، که به ابهت شب دامن می

دانست چطور قلبشان را در چنته بگیرد! به  خوب بلد بود با روح و روان آدمی بازی کند. خیلی ساده می

 ساخت.رفت او را مفتون خود میسوی هر که می

تال به یک بیماری بود! بیماری که توانایی این را داشت تا تمام زن ها را در چشمی برهم زدن  گویی که مب

 عاشق خود بسازد.

 جایگاهت رو بهت گوشزد کرده بودم، نکرده بودم؟  -

ها تنها و تنها یک برده هستم و من ناخودآگاه چشم برهم  خواست بگوید برای آنکرد، میداشت خردم می

 ی خودم کنترل داشته باشم و دوباره جیغ نکشم. گذاشتم تا بر رو 

 خواستی ما رو به کی لو بدی محتشم؟ می -

زدم. حالم خوب نبود و شاهکار هر دم با  تنم گر گرفت، لعنت به من که بی فکر دست به عمل عجوالنه می

 کرد اش ذوبم مینگاه وحشی

گردن و هنوز هم  سم هرمس شکوهی میافسر های اون اداره آگاهی قریب به ده سال دنبال شخصی به ا -

 نتونستن مدرکی ازش پیدا کنن... 

 پوزخندی زد و با تحقیر و تمسخر ادامه داد 

رسه، مگر  کنی که دست احدالناسی بهش نمیاون وقت تو دست خالی اقدام به لو دادن فرقه عزازیلی می -

 که من بخوام. این

 ب باز کردم و گفتم دانم با چه جرئتی، با چه نیرویی و چگونه ل نمی

 من... من...  -

 دستش را باال آورد و محکم گفت 

 دهنت رو ببند!  -

خواست جلویش لیلیثی باشم که همه چیز  نشست! عجیب دلم میشاهکار عجیب با تمام بدی هایش بر دلم می

 شود! دهد و رامش میرا به او توضیح می

گذاشت!  سی دوباره، صد ها روز چشم بر هم نمیشاهکار برایم از خواب برگشته بود، انگار از وهم کابو 

 کرد. چشمانش وحشی و مخمور بودند! برق نگاهش توفنده بود! از همان هایی که فریاد مرگ را زمزمه می

 ای ضمن تمام واقعیت ها بود! زدهآری، شاهکار خواب
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 اش گفت قدمی نزدیکم آمد و با فک قفل شده

نتونسته رو دست شکوهی بزنه، اون وقت تو کی هستی که فکر کردی  ده ساله که تیمسار این مملکت هم   -

 تونی از افخم باال تر باشی؟ می

 آمد. گاه از من خوشش نمیبا شنیدن نام تیمسار افخم، اخم هایم درهم رفت. پدر گیلماه بود اما هیچ

 لبم را که به خاطر گرد و خاک و استرس خشک شده بود با زبانم تر کردم 

 کنه. خاطر شاهین هر کاری می  تیمسار به -

زدم، من از هیچ چیز خبر نداشتم و تنها با وجود اسم شاهین و تیمسار خواستم بترسانمش که  بلوف می

 شاهکار جلو آمد. 

 به قدری نزدیک شد که دقیقا رو به روی صورت من قرار گرفت 

 تش از همه جا کوتاهه.تیمسار ده ساله که یادش رفته پسری به اسم شاهین داره، ده ساله که دس -

 داد طوری که چشم از او گرفتم و رو برگرداندم. اش آزارم میبرق نگاه سیاه و وحشی

 ام را با دست گرفت و محکم به طرف خودش برگرداند چانه

کنی؟ خواهر بدبختت رو یا اون  ات کیو قربانی میاون وقت توی قمارباز داری با این کار های احمقانه -

 ؟ بچه هفت ساله

ناباور سر تکان دادم و تمام التماس هایم را در چشمانم ریختم، اما نگاهش سرد بود و یخ! به طوری که  

 ام بیشتر شد و ناچار زیر لب عاجز لب زدم کردی. فشار دستانش روی چانهناخودآگاه احساس لرز می

 ولم کن.  -

 پ متمایل شد. ام را رها کرد که سرم به سمت چپوزخندی زد و با فشار محکمی چانه

 شی و نابودشون کردی محتشم. تونستی داشته باخودت گند زدی به بخت خودت، به تموم چیز هایی که می -

خواستم  زد میناک حرف میطور وحشتترسیدم! وقتی که آناشک درون چشمانم جمع شد، از شاهکار می

 جا بمیرم. دنیا تمام شود و همان

 دار مقتدر گفت از من گرفت و به آن مرد نقاب دانم در نگاهم چه دید که رو نمی

 طوری که آوردینش، پرتش کنین کمربندی کنار گذر شرقی. همون -

 شد خواستم التماس کنم اما زبانم به التماس باز نمیمی

 کنیم. چشم آقا، اساعه اطاعت می -

 گفتناتوان چشم هایم را بستم و صدای حاج بابا درون گوشم پیچید که می

خوای از خودش بخواه که بخشنده  گیره، هر چی میلق للا التماس نکن بابا جان که خدا قهرش میبه خ  -

 ترین بخشنده ترین هاست... 

طور قهر خدا را به  ام به خلق للا التماس کرده بودم که ایناندیشیدم که در کجای زندگیو من تنها به این می

 خریدم. جان می

*** 

قدر سوخت و گلویم نای صحبت کردن نداشت. آنامان را باز کردم، تمام تنم میخانهدرمانده با کلید دروازه  

آورد. آرام آرام در حیاط و فضای سبزش قدم  جیغ کشیده بودم که حتی نفس کشیدن هم گلویم را به درد می

ق ذوق  الخی توسط آن مرد های نقاب دار، دستانم تاول زده و ذو بر داشتم. با پرت شدنم روی زمین سنگ
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 شد.  کرد، کمرم عاجز بود و به سختی صاف میمی

 داشتم.فرش قدم بر میتاب از این همه رنج و دردی که متحمل شده بود، روی سنگبا پاهایی بی

کرد و نگاهم تار بود اما با آن همه خستگی به عشق خانم  نگاهم به گل های مریم باغچه افتاد، تنم درد می

 یاری گل های محبوب حاج بابا کردم. روع به آبخواست شجانی که مرا نمی

کرد. خواستم شیر  افتاد یاد پاکی و نجابت خانم جان اشک در چشمانم پر میوقتی نگاهم به سفیدی آن گل می

طور در باغچه رها  رسید، ترسان شلنگ را همانآب را ببندم اما با فریاد بلندی که از عمارت به گوش می

آزرد. با هول به طرف درب خانه دویدم و آن را  شد و این مرا میثانیه بیشتر می کردم. صدای جیغ رها هر

 گشودم، دست و پایم را گم کرده و بلند فریاد زدم 

 رها، رها کجایی؟   -

ای جز هق هق های جگر سوز نگرفتم، با دو از پله ها باال رفتم و رهایی را  کردم نتیجههر چه صدا می

رو چمباتمه زده و به در  وی دهانش گرفته و با چشمانی از حدقه در آمده گوشه راهدیدم که دستانش را بر ر 

 کرد.  نگریست و های های گریه میباز شده حمام و دست های خون آگینش می

 چند باری روی سرامیک سفید سر خوردم تا به رهای شیون کنان برسم

 کنی. چی شده رها؟ داری نصف جونم می -

 با دست لرزانش به حمام اشاره کرد و بریده بریده با هق هق گفت    گریه اش شدت گرفت و 

 ده.  می... می...خواستم برم... حمام... اون... رو... لمس... کردم... دستام... بوی... خون... می -

رد قرمز خون ال به الی انگشتانش قلبم را از جا کند. رها را آزاد کردم و به طرف حمام رفتم، تا پایم به  

 ام سوخت و حالت تهوع به من دست داد.م رسید از بوی گس خون شامهحما

حمامی که با کاشی های آبی اش از تمیزی برق می زد، حاال خون آلود با جسد گوسفندی که سرش بریده و  

 روی سینه اش قرار داشت حال بدم را تشدید کرد.  

 ی داد، حتی فریاد های تمام ناپذیر رها!  باور نمی کردم، انگار در خواب بودم، همه چیز غیر عادی جلوه م 

 کرد. لرزان برخاستم و به طرف گوسفند قدم برداشتم. وان لبریز از خون بود و حالم را دگرگون می

سرم را که باال گرفتم در جای صابون سفیدِی کاغذی نگاهم را به خودش جلب کرد، بوی تند خون مشامم را  

ذ را برداشتم و با خواندن یادداشت ضربان قلبم کند شده بود به طوری  درنگ کاغداد، بیرحمانه آزار میبی

 که نفس کشیدن از یادم رفت

دیدی اما گذاشتم برای مرحله های خیلی دوست داشتم جای اون حیوون رها رو توی چنین وضعی می -

 بعدی، این باشه به یادگار از دخالت توی کار عزازیل. 

 شده بود  پایین کاغذ با خطی کشیده نوشته 

 هرمس.   -

 با فشار حالت تهوع به گریبانم کاغذ را پرت کردم خودم را به رو شویی رساندم.

 آوردم. که زردآب باال میتصور رها طبق نوشته های شکوهی تنم را به شدت لرزاند، چنان

 دی؟ لیلیث چرا در رو قفل کردی؟ لیلیث حالت خوبه؟ چرا جواب نمی -

 زد. بید و مرا صدا میکورها ترسیده به درب می

 تا خواستم قفل درب را بگشایم سرم گیج رفت و دیدم تار شد، محکم بر زمین افتادم و از هوش رفتم.  
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*** 

چشمانم را آرام گشودم، هوای خفه کننده و سرد اتاقک چند تخته سفید با سرمی که به دستم آویز بود نوید  

 داد. حضورم در بیمارستان را می

با سر درد عجیبی اتاق را از نظر گذراندم، مردی رو به پنجره بایستاده و دستانش را اسیر موهایش کرده  

دانستم چرا و برای چه حاال در بیمارستان کنار  بود و من از آن همه اقتدار فهمیدم که شاهکار است! نمی

ا بستم تا خشمم را کنترل کنم و  خواستند؟ چشمانم رتخت من بایستاده بود، اصال آن ها از جان من چه می

 ترسیدم  حرفی نزنم، برای اولین بار از کسی مثل شاهکار می

 جا؟ چرا اومدی این -

لرزاند. پوزخندی زد و  رحمانه تن را میبه سمتم برگشت، چشمان سیاهش سرد بود و یخ، به طوری که بی

 دوباره رویش را برگرداند. 

 سوخت.قدر ارزش ندارم که حتی نگاهم کند تمام وجودم میآنخواست نشان دهد برایش که میاز این

انگار حوصله زبان ریختنم را نداشت که پاسخم را نداد! رویم را از مرد مستبد رو به رویم گرفتم و در فکر  

 فرو رفتم

و  عام و تیراندازی به آن دو سرباز را از یاد نبرده بودم، کاری که موجب مرگ دهنوز دزدین من در مالء

 گناه شده بود. سرباز بی

 صبرانه در انتظار پایان یافتن قطرات سرم بودم تا از آن محیط خفه کننده دور شوم.  بی

خواستی، این هم  قدر حقیری که جرئت وایستادن پای کاری که کردی رو هم نداری! غرامت میاون -

 غرامت. 

گناه را تیر باران  سه تن از انسان های بیخواست سرم را به دیوار بکوبم تا هزار تیکه شود. دو دلم می

 کردند و طعن هم می زدند!  

رسید و یک  با دستانم ملحفه را چنگ زدم تا دهانش را با همین چنگ ها پاره نکنم، هر چند که زورم نمی

 اندازه از صالبت و استبداد این مرد می ترسیدم.  آرزوی محال بود و حتی جرئتش را نداشتم. دروغ چرا؟ بی

خوره با آدم های حقیر در رفت و آمد باشی! بکش بیرون از من و زندگی من، به من از  بهت نمی -

 ای گفتن. خصوصیات شاهکار احتشام چیز دیگه

به طرفم برگشت، چشمانم از نگاه سردش سرخورد و روی لبان کجش واقف شد. لبانی که مصرانه به من  

 زد پوزخند می

 ده، نگفتن؟ گستاخی رو چطور میالبد بهت گفتن احتشام جواب   -

ای رفتم و ملحفه را بیشتر در چنگالم فشردم! حقا که این مرد پررویی را از حد گذرانده بود!  چشم غره

 گرفتم. مردی که تمام حرف و رفتارش از روی سیاست محض انجام می شد و من از ترس زبان به کام می

 نگفتن، بهم ثابت کردی. -

 نگی که کنار تختم قرار داشت، نشست و دستانش را درهم غالب کردبر روی صندلی زرشکی ر 

رها به من زنگ زد تا از اون خفت نجاتت بدم. منم دلم به حال زارت نسوخت، اومدم بهت بفهمونم   -

قدر تحقیر آمیز هستی که نخوام دو روز به خاطر کار های غرامت در افتادن با من سبک نیست. اون

 خودم عقب بیفتم پس فکر های مسخره با خودت نکن.ات از زندگی  احمقانه
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 خواست بد تر از خودش تحقیرش کنم! بار عجیب دلم میکند و اینمی دانستم تحقیرم می

گذاشت بمیرم اما زیر دین  کالفه از کاری که رها کرده بود سرم را بیشتر به بالش فشردم. رها کاش می

 شاهکار زنده نمانم. 

که به من بگوید باالی چشم تو  قدر ارج و قرب داشت که هیچ کس حتی جرئت آنمن زمانی برای خودم آن

 ابرو است را نداشت! از کجا به کجا رسیده بودم؟ از صالبت و غرور، به فالکت و تو سری خور بودن. 

 قاتل قاتل است، چه با دستان خودش سالح به دست 

 هدف مرگ آدم را بگیرد، چه باعث و بانی مرگ آدم بشود. 

 ام گذشتم و آرام زمزمه کردم دست آزادی که سرم در رگ هایش نبود را روی پیشانی

 ای مرتکب شدم که غرامتش تو بودی.  دونم به چه گناه کبیرهنمی -

 دیدمش اما از لحن محکمش فهمیدم که در کالمش مصمم استنمی

 باید بگی چه ثوابی کردی که من االن توی زندگیتم!  -

اش بگیرم اما نیرویی  خواستم به سخرهبزنم اما مصمم بودن کالمش مرا خفه کرد، میخواستم پوزخند  می

 کرد. ساخت و مجبور به باور پذیری حرف هایش میبس عجیب مرا واقف می

ای رنگش  حق داشتم خودم را از شاهکار پنهان کنم، این مرد حرکاتش هم با کنایه آمیخته بود. کت سورمه

هیچ حرف و توجهی به من خواست از درب اتاق بیرون رود که  و پوشید، بی را از روی صندلی برداشت

 مثل یک تلنگر به خودم آمدم. 

گذاشت جوابش را جانانه بشنود؟ به طوری که عمقش تا سالیان رفت؟ حرف هایش را زده و نمیداشت می

 فتم  سال فراموش نشود! دستگیره ی نقره ای رنگ را فشرد، به سقف خیره شدم و متٵثر گ

گناه دونی منظورم به کیه؟ همون هایی که بانی ریختن خون بیبعضیا لیاقتشون از سگ هم کمتره، می -

 شن، حسابش با خودت.می

ور شد اما او همان شاهکاری  باره از گرمی خشم شعلهمتوقف شد و به سمتم برگشت، چشمان سردش به یک

داد و آن را برای هیچ بشری توجیه نمی کرد!  بود که برای کار هایش به احدالناسی جواب پس نمی

 وار گفت پوزخندی زد و قبل از رفتنش ترحم

 خبری بمونی و ازش بیرون نیای... زندگیت تا جایی آرومه که توی همین بی -

 با شعله خشم نگاهش که دامنم را گرفت، پس از درنگ کوتاهی رو گرفت و از اتاق خارج شد.  

*** 

انگشتان خود جای دادم، همانند قلمی که در بستر بوم پرتره می شد، دود های یک   سیگار را در ال به الی

 نخ سیگار را در آغوش فضای کافه نقاشی می کردم.  

 خدمت پیشبند کمرش را محکم بست و رو به من گفت  پیش

چند  خوام یه چیزی بهت بدم بری فضا لیلیث، جنس های پر باری به دستم رسید، مثل ممنوعه های می -

 ساله اعال! 

 پک محکمی به سیگارم زدم و دود را دایره وار به بیرون دادم 

 خواد، جان مریم استاد نوری... کنه! دلم شعر های پدرم رو میاهلش نیستم، این چیز ها آرومم نمی -

فهمیدم که  فهمد اما من خوب میدانستم که تیکه آخر حرفم را نمیدست در خرمن موی پرپشتم بردم، می
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گفت "هاتفی از گوشه میخانه  پیچید که میگیرد و حاال فقط صدایی در گوشم میقدر دلم دارد آتش میچه

 دوش گفت ببخشند گنه می بنوش" 

مالی که با ضرر رسوندن به خودت، حال خرابت رو  خیلی خوبه که مثل بقیه سر خودت رو شیره نمی -

 خوب کنی! 

 گریستم کرد و من از دردش درون خودم میز فرو میانگار درون قلبم کسی محکم سوزن جوال دو 

 ای داری، درست تربیت شدی. خواد سیگار باشه یا هر چی، شخصیت عالیحاال می -

چید. دلم از جمله  به قول خودش ممنوعه ها را در لیوان های کوچک پر می کرد و روی میز به ردیف می

زد. به  اش حرف میده بود و او از تربیت صالح آخر حرفش تکه تکه شد! من دلم هوای حاج بابا را کر

راستی که من صالح بودم؟ مگر من همانی نبودم که با آمدن به خارج از کشورم، از خود محجوبم هزاران 

 کیلومتر دور شدم؟ 

گاهی حتی بهترین تربیت ها هم درست نیستن! وسوسه خیلی بده، وسوسه داشتن دنیایی بهتر از آدمی که   -

کنی. وسوسه سیب سرخ توی  ودی و وسوسه به چیز پوچی که هیچ وقت بهش دست پیدا نمیتو گذشته ب

دست لیلیث برای حوا خیلی سنگین بود! زمزمه تو گوش انسان ها بدتریت نوع وسوسه و دور کردنشون از  

 دنیای حقیقیشونه! 

ماندم و نماز هایم هم ترک شده  به راستی که بعد از وسوسه دوریس و قمار بازی هایم از یاد خدا به دور 

 بود. 

وسوسه دوریس خیلی زیرکانه برنامه ریزی شده بود، طوری که من لیلیث محجبه را یک شبه به یک زن  

 باز تبدیل کرد. قمار

ای به وسعت کوه را از دوشم برداشته بودند،  کرد، حالم خوش نبود! آن روز سنگینیسرم درد می

 ای به نام مهام!  سنگینی

 خوام ترکت کنم! دیگه ازت خسته شدم و می - " 

خواستم که بگویم من هم چنین احساسی دارم اما  زبانم را بر روی لب صورتی و نازکم کشیدم، از ته دل می

 زبان به کام گرفتم! قوانین لیلیث هیچ گاه نقض نمی شد، در هر شرایطی.  

 چی باعث شد فکر کنی واسم مهمه؟   -

ت تا لرزش دستانش کمی آرام شود، تا عنبیه مشوشش بر لیست کافی ها تکان  منو را از روی میز برداش

 خورد تا به نگاه نافذ و سرد من بر نخورد. 

 بهتره هر چی بینمون بوده همین جا تموم شه، من دارم ازدواج می کنم.   -

پا به روی پا   اش خورد! پس تا این حد اوضاع جدی بود، خونسردنگاه تیزم به حلقه براق در انگشت مردانه

 انداختم 

آره ازدواج با گیلماه افخم چی از این بهتر؟ به میمنت و خوشی، صد سال به این سال ها، چه کمکی از   -

 آد؟ دست من برمی

نگاهش را از منو گرفت و به چشمانم دوخت، نگاهش سرشار از پیلیدی و وقاحت بود! من چطور آن مرد  

 کردم؟ داشتم تحمل میرا حتی برای نقشه های شومی که در سر 

 از جایش برخاست، پوزخندی زد و مظفر گفت  
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گم،  تونی بکنی اینه که خودت رو از دور مسابقات حذف کنی! مبارزه فردا رو میتنها کمکی که می -

 امیدوارم برای مقابله با من آماده شده باشی، روز خوش." 

صورتش تار اما موهای بلند سفید رنگش که  سرم گیج رفت، به اندازه کوه سنگین شد و مردی را دیدم که 

کرد، دستی به شانه ام بر خورد کرد  سوخت و مرا تفاعن میدر پشت سرش بسته بود در اتاق محو دود می

 و یادآوری کابوس شب پیشینم را به هم ریخت، صفحه ی دودی گم و تصویر دوریس آشکار شد.

 شت گوشم جای داد و با نگرانی لب زد  ام را پ با دست تره ای از موهای پر پشت و نارنجی

 ترسم. چیزی شده عزیزم؟ خیلی تو خودتی! من از این لیلیث مغموم و ساکت می -

کرد به خاطر مهام زانوی غم بغل  ای به دوریس رفتم و از جایم برخاستم، احمق بود و فکر میچشم غره

 وصیت های حاج بابا!   ش از غم وسوسه های او است و دوری ازادانست همهکنم، نمیمی

 ش عشرته! اگه گفتی کیه؟  چیزیم نیست خوبم، باید برم تمرین، این دفه حریفم قدره. خو  -

 کرد  دوریس این را به خوبی حس می حالم میزان نبود و

 حریفت خیلی وقته که سر و سامون گرفته.  -

 از کیف پول چرمم چندین اسکناس در آوردم و روی میز گذاشتم 

 نیست، این نشد یکی دیگه. مگه قراره تا آخر عمرم فقط با مهام مسابقه داشته باشم؟   اصال مهم -

 کردم! نفس عمیقی کشید که از حرص بودنش را به وضوح حس می

 شدیم، جواب دادمطور که با دوریس از کافه خارج میتلفنم زنگ خورد، همان

 جانم عزیزم؟  -

 گفت میسوز در گوشم پیچید که  صدای زنی دلربا و دل

تونی بیای؟ آخه بدون تو و سلیقه تو خرید  رم خرید برای جشنمون، میچطوری لیلیث؟ دارم با مهام می -

 شه. اصال نمی

 به اشاره های پی در پی دوریس که با دست و پا زدن می پرسیدن کیست گفتم 

 گیلماه.  -

من و مهام خبری نداشت و همین  چشمانم را یک دور آرام بستم و با نفس عمیقی گشودم، گیلماه از رابطه  

 کرد مرا اذیت می

آم کمکت بهترین ها رو برای  دونی مسابقه دارم، باید تمرین کنم. بعدا حتما میببخشید گیلماه خودت که می -

 خودت بخری. 

 فرستادمگزیدم و در دل مهام را لعن میکردم اما لبم را میپکر شدن گیلماه را حتی از پشت تلفن هم حس می

 لی، فعال.  باشه عزیزم پس موفق باشی، تو دانشگاه می بینمت لی -

 پیش از قطع تماس با خنده و سر خوشی گفتم  

 بینمت، فعال. می -

توجه به  گیلماه تماس را که قطع کرد چشمان ریز شده دوریس روی من زوم شده بود. سری تکان دادم و بی

 او به طرف پیاده رو قدم برداشتم. 

*** 

شود، ذره ذره سر ریز شده و جانت  عمرت، لبالب از آب های چرکین خون آلود روزگار می گاهی لیوان
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می گیرد! این دنیا این سراب، این کوراب، همان لیواِن سرریز از خون آِبه های کثیفی است، که روزی سد  

 عظیمی در کارت خواهد شد.

عمر با بدی، پر می شود و کم کم، روح  این لیوان پر از آب، ساعت شنی ای است، که با گذشت هر ذره از  

را از جانت توفی می کند! جان هایی که گاه می سوزند و این زهرآب های پر شده در لیوانی که شیشه عمر  

 نام می گیرد و همین طور، کم کم نابود می شویم و محو می گردیم!  

م جای گرفت، من متشنج  چای خوش عطری ریخت و به منظله دلجویی بر روی سینی استیل گذاشت و کنار

 ای با دیده ای تار و ملموس از اندوه دید که با تمام توانم تاب می خوردم. را که بر روی صندلی گاهواره

عادتم بود، عصبی که می شدم، یا باید طرف را به قصد کشت می زدم یا اگر طرف در دسترس نبود، خودم  

ما مشت هایم تا بر رخ کسی فرود نیاید مرا آرام نمی  را تاب می دادم. هر چند مضحک، هر چند بچه گانه، ا

 کنند!  

همانند کودکی که در گاهواره می خوابد و مادرش او را با تکان های ممتد آرام می کند، خودم را تکان می  

راند. رها دستی به موهای طالیی و ابریشمش  دادم. مادر داشتم، اما مرا به بدترین نحو ممکن از خودش می

 ن را پشت گوشش سترد.  کشید و آ

سرش را در دستانش گرفت، سعی کرد کمی از سیاست های من استفاده کند شاید در حرف کشیدن از من  

 موفق شود 

 توش برگ گل محمدی ریختم، می دونم دوست داری.   -

نازل کرده  سرد نگاهش کردم، باید در رفتاِر با رها تجدید نظر می کردم! او ناخواسته منت بزرگی بر سرم 

بود! منت عظیمی به نام زیر جور رفتن شاهکار! من کسی نبودم که زیر ِدین بنی بشری بروم! من همان  

 ای بودم که در پیله مردانگی محفوظ بود، سر سنگین جواب دادمهزاران جذبه زنانه

 ممنون.   -

و دلخوری را بهانه کرده و با   بیهوده ادا و اطفار می آمدم، حقیقتش دست پیش گرفته بودم تا پس نیفتم. قهر

او سخن نمی گفتم و به قول گیلماه "در قیافه بودم" چون می دانستم اگر سر صحبت را باز کند می بایست  

 تمام اتفاقات اخیر و حضور گوسفند سر بریده در حمام را هم اعتراف می کردم.  

قطعا آخرین بازمانده از عشقم، خواهرم را  شنید دیگر از او چیزی نمی ماند و که اگر این ها را از دهانم می

 از دست می دادم!  

رها از رفتار های ضد نقیض و پر جوش من متعجب بود. منی که از برگ گل نازک تر به رهایم نمی گفتم  

 گاه قهر نمی کردم! گاه سر ناسازگاری نمی بستم! هیچو هیچ

هات تماس گرفته بود زنگ زدم، نمی دونستم  ببخشید دیگه، خب ترسیدم و به شماره ای که قبل از من با -

 بری.  شماره یه احتشام نامیه که تو در کمال ناباوری ازش حساب می

شاهکار آن روز ها تنها مرد زندگی ام بود هر چند جنایتکار، اما همین بزهکار بدجورز با رفتار های 

 و گفتم   جذابش در ذهنم نقش بسته بود! کالفه از تناقض افکارم سری تکان دادم

 باشه بخشیدمت.  -

ای به سر می برد که  گفتم که لیلیث نبودم، رها انگار در انتظار چنین جملهاگر این دو کلمه پر تکبر را نمی

 چاالک به من نگریست و گفت 
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 اون گوسفند سر بریده تو حموم... -

 نگذاشتم حرفش تمام شود و برای جلوگیری از احتماالت موجود، بلند داد زدم 

 خوام راجع بهش صحبت کنم.   نمی  -

 عصبی از جایش برخاست و مانند من فریاد کشید

چرا لیلیث؟ داری چی کار می کنی؟ جنازه یه آدم تو خونمون پیدا شده تو بیخیال می گی نمی خوای راجع   -

 بهش حرف بزنی؟  

 نفس عمیقی کشید و آرام گفتم 

 هر چی بوده، شاهکار از جلوی چشممون گم و گورش کرد.   -

 دور خودم می چرخیدم و قدم به قدم سالن پذیرایی را طی می کردم 

 من که ساکت نمی شینم، من مثل تو بیخیال نیستم، به پلیس خبر می دم.  -

آمد، پشت گوش هایم انداختم. همان موهای پرپشت  آشفته بایستادم و موهای پریشانم را که تا زیر باسنش می

حسرت داشتنش را داشتند اما از نظر من، چند تار مشمئز کننده و دست  نارنجی و فر ریز را که عالم و آدم  

 و پا گیری بیش نبود!  

دلیل درد های تبعیض جنسیتی را همین موها می دانستم و من روزی این موها را تا ته می زدم، تا این  

 تبعیض را از بین ببرم. 

 ِد آخه واسه همین پلیس خبر کردن تو این مخمصه افتادیم.   -

دانست اگر نخواهم حرف بزنم، عمرا اگر لب باز  ا کوتاه آمد، انگار فهمید از من آبی گرم نمی شود، میره

 کنم!  

 داری با خودت چی کار می کنی لیلیث؟ داری چی کار می کنی؟   -

باز دمم را کالفه به بیرون فرستادم، زنگ درب به صدا در آمد و خیرگی نگاه شماتت بار رها را از سرم  

شد، رها سری به عنوان تاسف تکان داد، دکمه آیفون را فشرد و برای استقبال مهمان ناخوانده کنار  کنده 

 درب بایستاد. 

گر پا به سالن نهاد، گیلماه با دیدن من که بر روی مبل های سلطنتی  درب باز شد و گیلماه پرهیاهو و کرمشه

مشکی اش را بر روی عسلی گذاشت و با   وا رفته و مسکوت خیره کج دیوار بودم لبخندی زد، کیف دستی 

 سالم بلند باالیی کنارم نشست. 

گرفته نگاهش کردم و خیلی سرد جوابش را دادم، می توانستم به وضوح تعجب را در صورت درهمش  

 حس کنم، کمی من من کرد و گفت 

 آ... خب... چیزی شده؟  -

که آن روز ناخوانده های زیادی وجود  ینسرم را به طرفین حرکت دادم که زنگ درب به صدا در آمد مثل ا

داشتند تا تازیانه ای بر زخم بی مرهمم زنند. رها با سینی فنجان قهوه وارد سالن شد، موهای بلند طالیی  

 رنگش را روی صورتش ریخته و سینی را به عنوان تعارف رو به روی گیلماه گرفت.  

 درب ورودی قرار داشت باستادماز جایم بر خاستم و به طرف کمد آویز لباسی که کنار 

 من باز می کنم.  -

 آیفون را که کنار کمد قهوه ای تیره قرار داشت، گرفتم و گفتم 
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 بفرمایید؟  -

تصویر مردی که کاله کاسکت بر سر داشت و موتور سیکلت سوار بود نمایان شد، از موتورش پیداه شده و  

 دست داشت، گفتکاله ایمنی اش را از سرش خالص کرد، با پاکتی که در 

 یه چند لحظه تشریف بیارید دم در.   -

 سیم گوشی آیفون را که به دور دستانم پیچیده بود را باز کردم و گفتم 

 بله، کمی تعلل کنید.  -

گوشی آیفون را در جایش گذاشتم. دستانم را حائل سر قرار دادم و در حالی که از کمد پانچوی آبی رنگی به  

 داشتم رو به گیلماه گفتم  همراه شال همرنگش بر می 

 مامور نیروی انتظامیه، ببخشید تنهات می ذارم، سابقه نداشت این جا مامور بیاد.  -

 قهوه اش را بر روی میز گذاشت، قاشق را در شکر پاش فرو فرستاد و در قهوه اش به هم زد 

د و دو سه تن از سرباز  گفت دیروز یه ون مشکی اومگفتی آگاهی یادم اومد، دیدی اخبار رو؟ تیمسار می -

 های نگهبان آگاهی رو شهید کرد، خیلی متٵسف شدم.

با تالش در حالی که بند های پانچو را به هم گره می زدم لبخند تصنعی ای به لب هایم اعمال کردم، اصال  

شرایط خوشی نداشتم، تحت شعاع چندین حس باطل نما قرار داشتم و حتی نفش هایم هم سرشار از استرس،  

 ی لرزید م

کشید، هر لحظه انتظار سقوط را از بلند ترین فرازها داشتم، اما، با این  سرم بانگ وهم می داد و تیر می

 حال برای دل گیلماهم، چند ثانیه ای، همان لیلیث پر جنب و جوش شدم 

 آره شنیدم، واقعا ناراحت شدم، خدا از باعث و بانیش نگذره.  -

 مه کردم زیر آب آرام طوری که نشنود زمز

 که هممون رو بدبخت کرد.  -

دیگر منتظر پاسخ گیلماه نماندم و از خانه بیرون زدم. دروازه را گشودم که به پسر بیست و چند ساله  

سرباز برخوردم، سرباز کاله کاسکت را از سرش درآورد و از موتور پیاده شد. کاله فرمش را حائل سر  

 کشید  اش، پاکت در دستش را به رخ من میتاسش کرد و با نگاه خریدارانه

 م لیلیث محتشم؟  خان  -

سرم را تکان دادم، نگاهش کردم و با چپاندن دستم در جیب پانچو مسلط بر لرزش صدایم، پر صالبت و  

 محکم گفتم 

 بله خودم هستم.   -

پاکتی به سمتم گرفت و ندید نگاه لرزان و حقیر من را که بر روی دو ترازو، در نوسان بود و غلتان غلتان  

 بود و کم کم حاالت عصبی و هیستریک سراغم می آمد.  می رقصید. حالم اصال خوب ن

سرباز با دستش گوشه ای از کاغذ را هدف گرفت و سعی کرد هر چه زود تر قالش را بکند، انگار حال من  

 مشوش تمرکزش را به هم ریخته بود  

 جا رو امضا کنید.  این -

به سرباز بفهمانم، من هنوز هم با صالبت  خود کار آبی را از دست سرباز گرفتم و آرام امضا کردم، تا شاید  

قدر آرام امضا کردم، تا اثری از لرزش دستانم  هستم و هیچ استرسی من را از هیچ کاری باز نمی دارد، آن
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 مشهود نباشد.  

پس از امضایم، پاکت را به دستم داد و من می دانستم، به قلب شکسته و سنگم قسم که می دانستم، این کاغذ  

 ر سِر آن مرد ِافعی محمد سردمدار بود! بازی ها، زی 

آدم ها موجودات پیچیده ای هستند، با این که همه چیز را می دانند، اما خودشان را به ندانستن، تا شاید، این  

حس احمق بودن، اندکی از تلخی آن واقعیت، بکاهد و من خودم را به خریت زده بودم که با سردرگمی از  

پاسخش تضاد باشد! تضاد با آهنگ حقیقت در سرم، هر چند دروغ، هر چند   سرباز سوال بپرسم، تا شاید

 کذب، حداقلش، قلب پر تب و تابم، آرام می شد 

 این چیه؟   -

سرباز که حال وخیم من را دید و حوصله دردسر نداشت، سریع مسئله را فیصله داد، سوار موتورش شد و  

 خاند و در حالی که آماده رفتن بود، گفتکالهش را بر سرش گذاشت، سوییچ را بر تن موتور چر 

 احضاریه دادگاه.   -

دستانش را بر دسته موتور فشرد و سریع السیر از جلوی دیدگان مبهوت من ناپیدا شد، دستان سرد و بی  

حسم را به سمت دروازه بردم و پس از وارد شدنم به حیاط درب را بستم، با قدم های سست ولی با اراده ای 

نه رفتم و درب را چنان برهم کوفتم که گیلماه چند متر به هوا پرید، با دیدن من و رخ سفیدم،  محکم، به خا

که از خون هم قرمز تر بود، ترسان دستش را روی قلبش قرار داد، پاکت را بر روی میز پرت کردم و  

 پانچو را در تنم پاره کرده و تکه پارچه های نابود شده را در کمد انداختم.

ای که نزد میز ناهار خوری دوازده نفره ِوسط سالن پذیرایی واقع بود نشستم و  گاهواره  روی صندلی

وار تاب می خوردم، عادتم بود، هرگاه که حاالت هیستریِک حمله عصبی به من دست می داد، همدمم  دیوانه

 ای بود و تاب های دیوانه وار خوردنم. همان صندلی گاهواره

ر کار نبودم، کنج دیوار می نشستم و خودم را تکان می دادم، این اعصاِب حتی اگر صندلی گاهواره ای د

لعنتی بد کار دستم داده بود! گیلماه فنجان قهوه اش را درون سینی قرار داد و به سمتم آمد، این حال من را  

 خوب می شناخت.  

به خوردم می داد. گیلماه  امان با آن آشنا بود و گیلماه می ماند و بسته قرص هایی کهاز همان بیست سالگی

 با دو به آشپزخانه رفت و با نگاِه هراسان و جست و گرش بسته قرص ها را یافت.  

اما جوراب پاهایش بر روی سرامیک سر خورد و افتاد، دوباره بلند شد و تمامی قرص ها را دانه به دانه  

 در دهانم گذاشتم  

 گفت؟    قدر آشفته ای؟ مامور چیچی شده لیلیث؟ چرا این -

ام به هیچ وجه اجازه تند خویی به گیلماه را به خودم نمی دادم، گیلماه عزیزم بود و  با همه خشم و تلخ مزاجی

او را کمتر از رها نمی دانستم، گیلماه همان شانه هایی بود که گریه کردن را در خود حل می کرد، همان  

 کوهی بود، که در تمام سختی ها پشتم می ایستاد.  

همان مرهمی بود که پس از هر زخم شفایش می داد، همان سلول هایی که پس از زخم، سریع   گیلماه

 مداوایش می کنند! دستم را به سمت پاکت گرفتم و با خنده ی هیستریکی گفتم  

 خوان یادگاری حاج بابا رو ازمون بگیرن گیلماه.شارالتان اومده برای من احضاریه دادگاه فرستاده، می -

 شمی که در رگ هایم خانه کرده بود برخاستم و پاکت را از روی میز گرفتم و بلند ادامه دادم  با جنون خ 
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 خوب می دونی که من هیچ حرفی رو بدون مدرک نمی زنم، اینم مدرکش.  -

شوکه پاکت را از دستانم گرفت و بازش کرد، رها که بابت داد و هوار هایم از آشپزخانه بیرون آمده بود،  

 لماه می نگریست. منتظر به گی 

گیلماه کاغذ را در دستانش گرفت، خواند و خواند، من هیچ یک از کلماتش را نمی شنیدم اما نام شخصی در  

 گوشم زنگ می زد 

 شاکی محمد سردمدار.  -

قدر خندید که در آخر تبدیل به اشک ها و هق هق  وار خندید، آنرها به دیوار تکیه داد و مانند من، دیوانه

 پی شد.  های پی در

 گیلماه انگشترش را در آورد و در لیوان آب به هم زد و پر اصرار آن را به دهانم گذاشت. 

 زده را، لباسش را پوشید و خیلی آرام گفت  طفلک نمی دانست من را آرام کند یا رهای غم

 کنه.ببخشید بد موقع مزاحمت شدم، من دیگه برم، شرمندتم لیلیث، امیدوارم همه چیز سامان پیدا   -

سرم را تکان دادم و پس از خداحافظی او را تا دم درب بدرقه کردم، پس از رفتن گیلماه گوشی ام را بر  

 داشتم و بر روی اسم شارالتان ضربه زدم. 

 بوق های ممتد و پشت سرهم پایان یافت و صدای کریه مردی بر گوش هایم زنگ زد  

 دی؟  سالم لیلیث جان! چه عجب یاد شریک سابق بابات کر -

چگونه رویش می شد پر افتخار بگوید شریک سابق! چگونه رویش می شد چنین پر شعف و بشاش سخن  

قدر بنده هایت نامرد شده اند. چه جفاهایی که در حق دل ما نکردند! مثل خودش پر از  بگوید؟ خدایا، چه

 تمسخر طعن زدم 

ای  نگه نداشتی و مامور فرستادی خونهفعال که شما به ما لطف کردی، حتی حرمت خون حاج بابا رو هم  -

 که برای تو از هر مال حرومی حروم تره.  

این کوچه علی چپ کجا است؟ هر که از راه می رسد، به آن کوچه عزیمت می کند؟ این محمد سردمدار  

 کارش سفر به همان کوچه بود 

 چه عجب باالخره به دستتون رسید! زودتر از این ها منتظر زنگت بودم.   -

گذشت و هوس گفتنش بر من چیره می شد را از س های عمیقی کشیدم تا هرچه در ذهن و در زبانم مینف

 خود به دور کنم و در آخر با غیظ گفتم 

طوری نمی مونه جناب سردمدار، زمین گرده و نفرین من هم گیرا، شنیدی که می گن  هیچ چیز همین -

روزی میان کابین باال؟ حاال شده قصه تو و آبروی ما،   چرخ و فلک می گرده و اونایی که پایین کابینن یه

 روز خوش!  

گوشی را قطع و بر روی مبل پرت می کردم، رهایی که ادعای قهر بر من را داشت به سمتم آمد و خود را  

 در آغوشم رها کرد. 

 چرا بال هایمان تمامی نداشت؟ دیگر بالیی بدتر هم وجود داشت تا بر سرمان خراب شود؟ 

 ه می دانستم، از بالهای جان سوزی که گریبان گیرم می شد! و من چ 

*** 

رنگ های روی قلم را پاک کرد، دستمال آغشته به رنگ های گوناگون را کنار گذاشت و قلم ها را دانه  



 واالمقام

75 
 

 دانه در جایش قرار داد. لبخند زنان به خلوتش راه یافتم

 کشی؟ رها بانو، چی می -

 دوباره مشغول پاک کردننگاه کوتاهی به انداخت و 

 دستانش شد 

 این طوری حرف نزن یاد شاهین می افتم.  -

 با یاد شاهین و آن فضاحتش، لبخند از لبم رفت اما دوباره ظاهرم را حفظ کردم 

 نمی خوای بگی این دفعه چه شاهکاری خلق کردی؟  -

 لبخندی زد و خوشحال گفت

 بینی. چرا، بیا این طرف می -

داختم و به سمت نقاشی رفتم، با دیدن خودم و موهای فر نارنجی ای که برق نگاه سیاه و  ابرو ام را باال ان 

به رها نگریستم. رها واقعا هنرمند بود، طوری    لبان به لبخند گشوده قرمزم را طلعت می بخشید، ذوق زده

 که با دیدن آن تابلو انگار خودم را در آیینه بینم. 

 هنرمندی داشتم من و نمی دونستم. نگاه ببین چی کشیده! عجب خواهر  -

 چشم و ابرو آمد و با لبخندی که از رضایت من نشئت

 گرفت گفت می

 این لیلیث از اون لیلیث افسانه ای که زیباییش همتا  -

 نداشت، افسون تره! 

 نمی دانستم چه بگویم، زبانم از آن همه هنرش بند آمده بود 

 فروشم.ر از همه تابلو هام میاگه یه روزی نمایشگاه بزنم، این رو گرون ت  -

 به طرفش رفتم و سخت در آغوشش کشیدم 

 رسه. من بهت کمک مطمئن باش اون روز دوباره می -

 کنم. 

 رها پوزخندی زد و سرم را بوسید 

 شبت به خیر عزیزم.  -

 سری تکان دادم و آرام گفتم 

 شب به خیر.  -

باال رفت و من را تنها گذاشت. نگاهم به عکس  بدون توجه به هیچ چیز دیگری از پله های عمارت حاج بابا 

 بزرگ و چشمان مهربان حاج بابا، باالی شومینه افتاد. لبخند 

 مغمومی زدم و گفتم 

 حاج بابا، رفتی و ندیدی چه بالیی سر رهات اومد،  -

 ته تغاریت داره روز به روز افسرده تر میشه. 

رفتم. روی تخت دراز کشیدم، چراغ خواب را نفس حسرت بارم را بیرون فرستادم و به سمت اتاق خودم 

 خاموش کردم و اتاق در تاریکی مطلق قرار گرفت.

 گوشی ام را برداشتم و زیر پتو رفتم، عادتم بود. شب ها 
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 رفتم. وقتی میخواستم به گوشی پناه ببرم باید زیر پتو می

لحظه امکان خفه شدنش   کردم نه نفسی که هرشد را مینه مراعات چشمانی که از فرط نورش قرمز می

 وجود 

 داشت.

 دلم کمی شیطنت خواست، به گوگل رفتم و نام شاهکار

احتشام را سرچ کردم. تمام عکس هایش باال آمد، نفسم از جذبه استایل و نگاهش گرفت، شاهکار احتشام  

  دهد، وی یکی از برجسته ترینهجری شمسی فعالیت مدلینگ انجام می ۱۳۸۰مدل معروفی که از سال 

 رود. مدل ایران و همچنین گران ترین مدل ایرانی به شمار می

سی و چهار ساله،  ۱۳۶۰روی بیوگرافی اش ضربه زدم و شروع به خواندن کردم، شاهکار احتشام متولد 

متاهل اهل تهران و ساکن شمال ایران، فارق التحصیل از دانشگاه مد فرانسه، وی همچنان مدیریت شرکت  

 کند و یکی از بهترین مدل های بین المللی است.اره میهای مد ایران را اد

 مشخصات ظاهری 

 ۱۹۱قد: 

 ۹۳وزن: 

 رنگ چشم: مشکی 

 رنگ پوست: گندمی. 

 کردند   به نظرم باید اضافه مي

 نگاه: وحشی 

انگشتم را روی صفحه کشیدم و پایین تر آمدم که عکسش با دلبرانه ترین شکل ممکن قرار گرفته بود. انگار  

 متوجه آن همه جذابیت نهفته در رخسارش می شدم. تازه 

روی عکسش زوم کردم، پلیور مردانه قرمزی به تن داشت و موهای سیاهش جلوه ای نفس گیر به چشمان  

 مشکی اش داده بود. لبم را گزیدم و عکس را بیشتر زوم کردم نگاهم به سمت چشمانش کشیده شد.

داشت و نمی گذاشت تا من غرورم حفظ کنم و خودم را   همان چشمانی که آن روز مرا از مقاومت باز

 وقیحانه لگد مال نکنم. 

 در نگاهش غرق بودم که صدای پریدن چیزی روی تراس 

آمد، فکر کردم گربه است و گوشی را خاموش کردم تا به خواب روم، اما با شنیدن صدای پا روی تراس  

 اتاقم،

 مطمئن شدم گربه نیست. 

ختم فرو بردم و چاقوی نسبتا بزرگی را بیرون کشیدم، طوری که تكان خوردنم  دستم را زیر بالش روی ت

 مشهود نباشد. این چاقو را روز تولدم مهام برایم خریده بود. 

 در تراس آرام باز شد و صدای جیرش در آمد. شخص هر 

 لحظه جلو تر می آمد و حلقه دستان من دور دسته چاقو

که محکم از جا جستم و روی فرد خزیدم. طوری که خودش    تنگ تر می شد. شخص پتو را آرام کشید

 گیر شده بود. غافل
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 چاقو را زیر گلویش فشردم و با لحن خشنی گفتم

 تیزی، گرمی هرچی داری بنداز کنار.  -

نقاب پارچه ای سیاهی زده بود و تنها چشمانش مشخص بود، سری تکان داد و اسلحه اش را به سمتم  

چاقوی خودم را زیر پتو مخفی کردم. با اسلحه خودش بیخ گلویش را فشار گرفت. اسلحه را گرفتم و  

 دادم می

 بزنم نفلت کنم؟ هان؟  -

 نفس های بلندی می کشید و حرفی نمی زد. دستم را به 

 سمت کمرش بردم و با حس جسم تیزی، آن را گرفتم 

 محتشم رو؟ مگه نگفتم تیزی داری رد کن بیاد، این رو قایم کردی من رو بزنی؟ لیلیث   -

 ترسان سرش را تکان داد و با صدای خفه ای گفت

 ولم کن خانم، من مامورم و معذور.  -

 نقاب را از سرش کشیدم و با دیدن چهره اش با خنده گفتم 

 به، آقا متین گل گالب. ماموری منو بزنی؟ نترسیدی اوفت کنم؟  -

 خواست؟ جان من چه میهمان نگهبان خانه شکوهی و عمارت نفرین شده اش بود، شکوهی از  

ولم کن برم خانم، باور کن دیگه در و برت نمی پلكم. آقا گفته بود بیام بهتون گوشمالی بدم، اصال غلط   -

 کردم. بیا از خیر ما بگذر. 

 خنده بلند و کشیده ای کردم و با لذت گفتم 

 آخه تو که همش شرى لندهور.  -

 یر آستین دستش را باال دادم و همان طور که اسلحه ز

 گلویش بود و روی دستش نشسته بودم، با دست آزادم و

 چاقویی که در جیب خودش بود روی بازواش به التین 

 "Lilithنوشتم: 

داد که مجبور بودم هر دم تو دهنی محکمی نثارش  خورد و دست آزاد دیگرش را تکان میقدر تکان میآن

فریادش كل اتاق را برداشته بود. زیر گوشش  کنم. زورش خیلی زیاد بود اما توانستم حریفش شوم، صدای 

 خم شدم و با عشرت گفتم

 برو به آقاتون بگو خواستم محتشمو گوشمالی بدم،  -

 گوش خودم کشیده شد. 

 از رویش بلند شدم، اسلحه را روی شقیقه اش گرفتم و

 وادارش کردم تا بلند شود

 شی بیرون. همون طوری که اومدی، گم می -

 م و ترسانش، مردمک لرزانش وصدای نفس های نامنظ

 کرد تا به او قدرت نگاه حیرانش، مرا بیشتر حریص می

 بنمایم. در تراس را باز کردم و محکم به ایوان هلش دادم.

 برو بیرون، شرت کم.  -
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 خواست برود که بازویش را گرفتم و با نگاه غضبناک و فک منقبض شده ام تهدیدگونه گفتم 

 رمانی از گفته های من رو بکنبي، رنگ روز خوش رو تو رویاهات می بینی. امان از وقتی که هوس ناف -

 سرش را تکان داد و از نرده های تراس پایین پرید و به 

 حیاط افتاد. رها هنوز متوجه نشده بود و این را مدیان 

 خورد بودم. مسکن های قوی ای که قبل از خواب می

وار الستیک ماشین که پیچید، به داخل  بست، صدای جیغ دیوانهبا دو به سمت دروازه رفت و درب را محكم  

 اتاق آمدم و درب تراس را بستم. 

 نمی ذارم دستت بهم برسه شكوهی، ببین کی گفتم.  -

*** 

ای رنگش کوفت، پشت سرش دو کفه ترازو به معنای تعادل عدالت  چکش را بر روی میز بلند قامت قهوه

سوز شده تا بی خانمان شدنمان را به رخ کشد، آن چه عدلی است که   بسیار در ذوق می زد، ذوقی که جگر 

 ای نان بدود،  یکی تا خرخره نوشد و دیگری تشنه در پی تکه

قتل کند، یا همانند من راه قمار در پیش گیرد و سر آخر با یک مشت جنایتکار گره بخورد، مگر قانون را  

 کله زدن با قاضی رشوه گیر خسته بودم. برای راحتی امورات خویش بر پا نکردند؟ از سر و  

 آن روز به راحتی یک چیز را حس کرده بودم، هر که ثروتش بیش عدلش بهتر. 

 عینکش را در بینی استخوانی و چشمان مشکی اش جا به جا کرد و با خیرگی در چشمانم گفت 

 دمدار. ختم جلسه.  حکم صادره به شرح تخلیه خانه به مدت یک روز فرجه و زدن سند به نام محمد سر -

کرد دست بر نمی داشت، دندان هایم  حرف هایش سخن نبود، پتکی بود بی شرم که تا مغزم را متالشی نمی

 را بر هم ساباندم و مستأصل گفتم 

محمد سردمدار همه اموال پدرم رو باال کشید و یه آب هم روش، توقع دارین سر پناهمون رو از دست  -

ا زندگی کنن؟ اصال خودتون به همچین دخترایی خارج از گود به چه چشمی نگاه  بدیم؟ دو تا دختر تنها کج

 می کنید؟ 

 قاضی خواست لب بگشاید که وکیل محقق او را از حرف زدن منصرف کرد 

خواد حقش رو پس  خانم محتشم، اشتباه نکنید پدر شما تمام اموال شریکش رو باال کشیده بود، االن هم می -

 بگیره!  

زدم، که تمام سالن را به لرزه وا  ای میقاضی و وکیل محقق، از خنده ریسه رفتم، چنان قهقههبا حرف های 

داشت. این حجم از بی عدالتی باور نکردنی بود، قاضی عینکش را به جلوی بینی اش سوق داد و با  می

 شنیدن قهقهه هایی که تمسخر در آن موج می زد پرسید  

 ه شما این طور قهقهه می زنین خانم محتشم؟  چه چیز خنده داری قابل شهوده ک -

خندیدم و از هیچ چیز هراس نداشتم! ضمن  مهابا میسعی در نقض خنده هایم داشتم، اما نمی توانستم! بی

 خنده هایم شمرده شمرده گفتم 

 رو دیوار پشت سرتون نوشته عدالت!   -

ان قرمز من که از فرط خنده پر از  و خنده هایم بیشتر اوج گرفت! پرونده زیر دستش را بست و در چشم

 اشک شده بود، دقیق شد.  
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 شما شغلتون چیه سرکار خانم؟   -

ام را خوردم! شغل من به قاضی چه ارتباطی داشت؟ خواستم بگویم قمار، اما زبانم را گاز گرفتم! آخر  خنده

 دادم!  سرم را به باد می

 پزشک و جراح هستم!  -

 ان داد و دوباره پرسید  قاضی سرش را به معنای فهمیدن تک

 به دارو اعتقاد دارین؟  -

آمد! به هر حال به  کند، چون این بحث نامربوط کمی مزخرف میام میکردم قاضی دارد مسخرهاحساس می

 نظر من برخی داروها تلقینی بیش نبودند، پس گفتم  

 صراحتا نه، چطور؟   -

 گفت    پوزخندی زد و همان طور که جلسه دادگاه را ترک می کرد

 طور که شما به دارو اعتقاد ندارین بنده هم به عدالت معتقد نیستم، روز خوش. همون -

با دهانی باز به قاضی نگریستم! خوب پوزم را به زمین زده بود. حداقل صادق بود و واقعیت را گفت، نه  

سردمدار به سمت محقق پر   مانند دیگر کذابان حقیقت را کتمان کند! با به یاد آوردن رشوه دادن محمد   کهاین

 ادعا رفتم! پوزخند روی لبش روی اعصابم بود. 

وقاحت هم حدی داشت، حتی جناب سردمدار در این دادگاه حضور نیافت تا دروغ هایش را بر سرش  

 بکوبم، با غیظ به سمت وکیلش رفتم و فریاد کشیدم 

شروع شده، بگو دروغ هاش عین خوره تا   شه. تازهجا تموم نمیبرو به اون شارالتان بگو هیچ چیز این -

کنه، مثل کاری که با کشتش. نه یه مرگ عادی، زجر کشش میکنه، آروم آروم میمغز و استخونش نفوذ می

 ما کرد. 

 پایم را از آن به اصطالح دادگاه خارج کردم و پس از چند نفس عمیق پر از حرص با گیلماه تماس گرفتم 

 لی؟  جانم لی -

 را قورت دادم و بی اختیار صدایم غم را فریاد زد، امان از این نازک نارنجی بودنم بزاق دهانم 

 باید ببینمت، کجایی؟   -

 صدایش نگران در گوشم پیچید 

 ام، بیا منتظرتم.  خونه -

 آسوده گوشی را از گوشم فاصله دادم 

 فعال.   -

راه افتادم، خانه تیمسار افخم!    تماس را قطع کرده و با کرایه تاکسی دربست به سوی خانه پدری گیلماه

گذاشت حق مهام را کف  ام نمیگیلماه هم که تصمیمش برای جدایی با مهام بسیار جدی بود، بحران زندگی

 دستش بگذارم، گیلماه برای من حتی از رها هم عزیز تر بود.  

به خانه که رسیدم، به  اصال انگار من را ساخته بودند تا سپر بالی عزیزانم و بالگیر تمام درد ها باشم. 

پذیرایی رفتم و روی مبل سفیدی جای گرفتم، تارا خانم مادر خوانده گیلماه مهربانانه لبخند زد و دل گرم  

 گفت 

گفت چند وقتی  زنی؟ سعادتمون کم شده یا مشغله تو زیاد؟ گیلماه میچه خبر لیلیث جان؟ بهمون سر نمی -
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 به ناحق، درسته دخترم؟   شه که از بیمارستان بیرونت کردن، اونم می

اند، حتما ای ایرانی! معلوم بود که بود که اخراجم کردهباز هم چاق سالمتی و تعارف ها و حرف های کلیشه

 گذاشت تا یک آب خوش از گلویم پایین رود. شکوهی می

ه  تارا خانم زن دوم مستشار پدر گیلماه بود که پس از فوت مادرش، به همسری قبولش کرد! هرچند ک

دوازده سالی از آن کوچک تر بود! اما بچه های تیمسار را خودش بزرگ کرد، به طوری که گیلماه ارادت 

 گذاشت.  خاصی به تارا خانم داشت و همانند مادرش به او احترام می

ام پیش  گذاشت طبق روتین روزانهیاد سوال تارا خانم افتادم، اخم هایم را در هم کشیدم! مگر شکوهی می

با عشق در اتاق سرشار از بوی رز بنشینم؟ تمام برنامه هایم را نابود ساخت، به زور تبسم   روم و 

 ای مهر لبانم کردم و گفتم تصنعی

 ممنون تارا خانم، راستش مزاحم شدم تا بهتون زحمت بدم.   -

 گیلماه پر شیطنت رشته کالمم را برید 

 این چه حرفیه ِدتَر، تو همش برامون رحمتی.   -

خیال چشم غره رفتن به گیلماه شدم و سر به زیر  داشت، بیاش بر نمیحتی در آن شرایط هم دست از لودگی

 گفتم  

خواستم اگه  جا مستقر شیم، میراستش باید خونمون رو تا فردا تخلیه کنیم، ما هم جایی رو نداریم تا اون -

 ها یه مدت پیش شما زندگی کنه. اجازه بدین ر

اش ماری به نام مهام  گیلماه با خوشحالی خندید و شروع کرد روی میز ضرب گرفتن، آن دختر در زندگی

داشت اما، خرسندی هایش، لودگی هایش، در آن شرایط بحرانی قابل ستودن بود، تارا خانم لبخندی زد و  

 مغموم گفت 

 رها جان یادگار شاهین ماست...  -

ترسیدم اگر رها پا به این خانه بگذارد با این جو عزادار بیشتر حالش  ت سنگینی جو را احاطه کرد، میسکو 

 خراب شود. گیلماه که انگار از چشمانم فکرم را خواند سعی کرد دوباره با لودگی بحث را عوض کند 

مطب، تیمسار هم مٵموریت،  زبون پیدا کردم، مردم تو این خونه بابا، تارا جون که  آخیش، باالخره یه هم -

 من هم که بازارم کساد، رها بیاد یکم روحم جال بگیره.  

باید باشد، در نطفه زندگی هر کس، باید آدمی باشد تا لوده هایش تو را از خودت دور کند، گیلماه از همان  

آرزوهایت  کشند و ها بود، از همان خوب های پر لودگی! ازهمان زن های قاصدکی که با یک فوت پر نمی

 را ره سپار باد نمی کنند و من، این گیلماه را عاشق بودم. 

 شرمنده دستانم را در هم گره زدم و لب باز کردم

 فعال هیچ پولی تو دست و بالم نیست، هیچ پولی!   -

اند، از سر خم کردن  و در دل اضافه کردم" حالم از خودم بهم می خورد، از زن مطیعی که از من ساخته

ی شاهکار، من دیگر آن لیلیث پر تحکم و سرشار از غرور گذشته نیستم و همین، نرم نرم جانم را  هایم جلو

 گیرد!" سرم را پایین انداختم و حرفم را ادامه دادم می

شد، مشکوک اعالم شده که هر ماه مبلغ هنگفتی بهش اضافه میهیچ پولی تو چنته ندارم! حسابم برای این-

تونم یه سرپناه گیر بیارم و روزم رو شب کنم اما برای رها بساط ندارم! خودم میو بلوکه کردنش! آه در  
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 کنم که این چند مدت رو تحمل کن تا پیشت بمونه.  آد. ازت خواهش میهیچ کاری از دستم بر نمی

را  گیلماه متعجب از تغییر حالت ناگهانی من، خودش را جلو کشید! تارا خانم با دیدن جو سنگین حامل، جمع 

 ترک کرد و گیلماه آرام پرسید  

شه یه کاریش کرد، اما این اضطراب و این تنشی  لی؟ پریشون به نظر می آی! پول ها رو میچی شده لی -

 گه.  که توی صداته، چیز دیگه ای می

من هم خودم را جلو تر کشیدم و دست گیلماه را گرفتم، حقا که بهترینم بود و بدون گیلماه، هیچ گاه دوام 

 آوردم!  نمی

دادگاه رو باختیم! محمد قاضی رو خرید و خونه رو به چنگ گرفت! فقط تا فردای برای تخلیه خونه مهلت  -

 داریم! این هم دلیل پریشون حالی من!  

 گیلماه هینی کشید و متأثر نگاهم کرد! آنی با شتاب برخاست و پر غیظ گفت 

جمع کنیم، نرود میخ آهنین بر سنگ! مرتیکه چنان با کله  پاشو، پاشو بریم بند و بساطت رو از اون خونه  -

بخوره زمین که مرغای آسمون به حالش گریه کنن. جای شما اون جا موندن نیست! رها باالی سر من جا  

 داره. 

من هم برخاستم، لبخند تشکر آمیزی زدم و در آغوشش فرو رفتم. چنین دوستی را برای تک تک انسان  

خواست و من با تمام بد بیاری  کردم! داشتن کسی مثل گیلماه اقبال بلند میرزو میهای روی کره خاکی، آ 

 دریغ نبودم! هایم، از چنین موهبتی بی

*** 

موج دریا، ولوله باد، آهنگ موزون موسیقی، خوشی و عشرت در تک تک کردار میهمانان به چشم می  

 خورد. گیلماه کمی تعلل کرد، دست گل را فشرد و خندان گفت  

 بله.   -

داد، مسخره ترین گزینه عالم حسادت بود، اما من این ازدواج را به فال  راضی نبودم، دلم گواه خوش نمی

 نیک نمی گرفتم.  

 قرار مهام آمد که با خود رأیی تمام رضایتش را اعالم کرد.  کمی بعد صدای بی

 س کجا و مهام مرموز کجا؟  پوزخندی پشت لب هایم خانه کرد، گیلماه درخشنده در آن لباس سفید عرو 

وقتی آن دو را روی صندلی های سفید و سفره عقد خیره کننده دیدم، فقط نیشخند زدم، دوست پسر سابقم با  

 بهترین دوستم! معرکه به حساب می آمد، گیلماه بد کسی را انتخاب کرده بود!  

 در تک تک لحظالت خوب و بدم بود.  هدیه را به سمت گیلماه گرفتم و با عشق نگاهش کردم. گیلماه، بهترینم 

 در آغوشش کشیدم و گردنبند زیبای طال را به گردنش بستم  

 تو هم رفتی خونه شوهر؟ یعنی باور کنم؟   -

 اش نمایان بود، گفت  ای به بازویم زد و با حرصی که در چشمان آبی و آرایش کردهضربه

 خفه، مگه من چمه؟  -

 نگریستم و کمی مغموم گفتم  با حسرت به آن همه زیبایی و سادگی 

 هیچیت نیس گلی، فقط...  -

 با دست به مهام اشاره کردم و خندان گفتم  
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 در نره؟   -

 خواهد به من بتوپد اما، در حصار دستانش جای گرفتم  اش حس کردم میاز حالت چهره

 هاد و...  آروزی خوشبختی حقیقی رو برات دارم، از همون افالطونیا! لیلی و مجنون و شرین و فر -

 لبم را گزیدم و از محاالت در گوشش خواندم  

 مهام و گیلماه.   -

 ای بود که من خواهِر به ظاهر دوست برایش کم نذاشتم.  دانستم که گیلماه غرق خوبیو من می

 خواند، نتوانست پاسخم را بدهد و با لبخند گفتبا صدا های پی در پی دوریس که گیلماه را فرا می

 گه. زیزم، برم ببینم چی میبینمت عمی -

 اش به من زد و به سمت دوریس رفت. چشمکی با آن چشمان آبی اغوا کننده

من ماندم و نگاه مظفر مهامی که پوزخند داشت! با اقتدار سمتش قدم برداشتم، زیر گوشش خم شدم و پر  

 تحکم گفتم 

گیلماه مثل سنگ نیست، یه چیزی داره که  کشمت مهام،  نبینم یه قطره اشک بریزه! به وهلل علی قسم می -

 گن ظرافت دخترونه، چیزی که خیلی بیشتر از من درونش ریشه کرده. ملتفت شد؟ بهش می

انداخت  ای که در چشمانم میای و برق نگاه سرمهرو به رویم بایستاد، قامتش در آن کت و شلوار سرمه

 تم که با پوزخند گفت بسیار چشم گیر بود و گیرا. چشم از استایل جذابش گرف

جا اومدم یعنی برای خوشبخت کردن گیلماه، واهمه ای از تهدید های پوچت ندارم! از چشمم  وقتی تا این -

 افتادی لیلیث محتشم.  

توجه به مهام، گیلماه را دیدم که خوشحال در حال عکس گرفتن با دوریس و دیگر همکالسی هایمان بود،  بی

 ش مهام پر تحکم گفتم سپس خم شدم و دوباره در گو 

تو چه از تهدید های من بترسی، چه نترسی من کار خودمو می کنم! حرفم رو امروز، این ساعت و این  -

کنم.  خوام که بهش عملی نکنی، تک تک استخونات رو تو حلقت خورد میثانیه بهت زدم و از خدا می

 ! دونی که از دستم ساخته است! تو که با ضرب دستم خوب آشنایی می

ای به کبودی محو زیر چشم مهام کردم که با هزاران هزار گریم، کمی رفع شده بود تا داماد در روز  اشاره 

اش سیاه و کبود نباشد! کبودی ای که در آخرین مسابقه اش با من پدید و آمد و در آخر منجر به  عروسی

 شکستش شد!  

دانستم چطور با این مرد  بانم کاشت! مینفسش را فوت کرد و رو از من گرفت، که لبخندی خرم را بر ل

 رفتار کنم تا سر جایش بنشیند! خیلی زود رگ خوابش را در چنته گرفته بودم. 

*** 

خیابان سرد بود، هوا کمی سوز داشت، غبار شبنم در ذهنش متراکم شده و قلبش اختار می داد، یادآورد دو  

 خواند بیت شعری بود که شاهین برایش می

 کمی روح دمید    " رها به جانم

 اندر هوای غم، تار نور تنید  

 رها همانی بود که غصه ها رمید  

 ز بیداد چشمم حرف ها شنید"  
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 و سپس با صدای آهنگین تر می خواند 

 جان" رها بَُود محرم اسرار دلی

 جانرها بَُود راز کتابان دلی

 جانرها کند نگاهت دلی

 جان"  رود هوش و حواست دلی

 مش چکید، دستکش های چرم مشکی اش را در انگشتانش گنجاند و زیر لب خواند  قطره اشکی از چش

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟   -

 آن وقت شب دلش پیاده روی لب ساحل را می خواست، ساحلی که قاتل زندگی و سوهان روحش شد.  

 کرد و شاهینش را غرق کرد.  قعر و گودالش کمر رها را خم  

قطره اشک هایش قندیل می شد و مژه هایش را در بر می گرفت شن های آب نخورده ریز، نرم نرم روی  

پذیرفت، اما نطفه ای که  گاه نمیپای برهنه اش نفوذ می کردند. زمستان را دوست نداشت، سرما را هیچ

 پروراند. دربطنش می زیست را عاشقانه می

 داشت و روی سیم هایش دست کشید و شروع به نواختن کرد گیتار را بر

 رویا هاتو جمع کن، باید بریم دریا!   -

 روز ماه عسلشان را به یاد آورد که با ذوق و شوق لباس های خود و شاهین را در چمدان می گذاشت.  

 باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا!   -

واسط راه او را مجبور به قدم زدن کرد تا با پای پیاده به مقصد  شاهینی که وقتی ماشینشان خراب شد، در ا

 برسند!  

 دوربینتو بردار بی کوله و تقویم!   -

اشان را پاره کرده بود و دوربین را در چمدان گذاشت، برایش مهم نبو تا کی با رها در مسافرت  تقویم خانه

 او بود.  است و امکان دارد از موسسه اخراجش کنند، مهم حضور پر مهر 

 چند وقته عکسای دوتایی ننداختیم.   -

رها کنار درختی سر سبز بایستاده بود و شاهین با ذوق از او و انبوه سبز چشمانش که در جنگل می  

 گرفت.  درخشید، عکس می

 تا آخر جاده با رویات هم آغوشم.  -

 این لحظه ها رو به دنیا نمی فروشم.  

 زدند!  نزدیک دریا نشسته بودند و فارغ از دنیا، قهقهه می  رها و شاهین در باالی سکو های سنگی

 دستاتو می گیرم بارون شروع می شه.  -

مهابا به دنبال رهای گم گشته در جنگل،  عکس را که گرفتند، باران شدت گرفت و شاهین، با خنده بی

 دوید.  می

 موهاتو می بوسم شب زیر و رو می شه.   -

 ی که روی صندلی رو به روی شومینه کلبه مستقر بودند، زد.  ای به موهای رها، در حالبوسه

 عطر تو آواز سکوت جنگل هاست.   -

 سالگرد ازدواجشان و گردنبد قلبی که شاهین به آن هدیه داد و در گردنش بست.  
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 چشمای معصومت، خوِد خوِد دریاست.   -

 شان در هم گره خورده بود!  کرد و نگاهآن روز که از غیظ سوختن غذایش، شاهین را مظلوم نگاه می

 با تو گمم تو یه شادی مبهم.   -

 داد و از ته دل می خندید.  وار رها را قلقلک میشاهین دیوانه

 از زخم تقدیرم هیچی نمی فهمم.   -

 ساعت زنگ کوک رها را خاموش کرده بود، تا بتواند در حوالی ظهر بخوابند.  

 تا آخر جاده با رویات هم آغوشم.   -

 اواسط راه در جاده، خسته شده بود که شاهین کولش کرد و با مسرت باقی راه را طی کردند.  

 این لحظه ها رو به دنیا نمی فروشم.  -

 کرد.  د و لبش را به خنده باز میوقتی که با گیتار برایش شعر می خوان 

 دستاتو می گیرم بارون شروع می شه.  -

 موهاتو می بوسم شب، زیر و رو می شه. 

سرش را به زیر انداخت و اشک هایش را پاک کرد، شاهین رفته بود اما گیتارش را نبرد، تا رها هر شب  

 در همین دریا، همین آهنگ را با تداعی خاطراتشان بخواند!  

تار از دستش افتاد و جیغ کشید، سیاه پوشی دهانش را گرفت و چسب زد، سپس ظرف کوچکی که  آنی، گی 

 در آن مایعی قرار داشت را بر صورت طنازش پاشید!  

جهان بایستاد، دقیقه دگر ساعت نشد، شکل زمین دگر گرد نشد، حس پایان وزن را در تک تک سوزش  

کرد، فقط نابود شد و دید اسید پاشی را که شاهین نام  سوزاند حس میهایی که مثل سوزن صورتش را می

داشت، شاهینی که مبهوت به دست و پا زدن نمیه جان رها می نگریست، او قاتل رخساری بود که روزی  

 پرستیدش. بت وارانه می

*** 

 لیلیث

 ای خانه شکوهی نشسته بود و با تعجب گفت غزال روی صندلی گهواره 

 ت؟یعنی شوهر رها، زنده اس -

 ام کشیدم تا عرقش را پاک کنم و ضرباتم را روی کیسه بوکس شروع کردمکف دستم را به پیشانی

 مگه شیاهین رو ندیدی؟ چرا دهنت وا موند؟ اونی که باید پس بیفته منم نه تو.  -

 کردمکوبیدم و خشمم را خالی میامان مشت میبی

 جاست؟ دونه؟ بهش گفتی شاهین اینرها می -

 وار نگاهش کردم ن برداشتم و تهدیددست از زد

کنن و صورتش رو  ببین غزال، رها وضعیت روحی مناسبی نداره. نصف شب لب ساحل خفتش می -

 شه. سوزونن. خواهرم داره روز به روز افسرده تر میمی

 هراسیدم اش امیدوار بود، برعکس من که میچهره

 خب اگه بفهمه شاهین زنده است...  -

 آوردم و فریاد زدم دستانم را باال 
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 دونست منه احمق بودم. دونه شاهین زنده است، اونی که نمینــه، نه، نه! رها می -

 نفس عمیقی کشیدم و با اخم رو به چهره جمع شده غزال گفتم 

شه! تا االن هم فقط به خاطر برگشت  ده دیوونه میرها اگه بدونه شاهین کجاست و چه کار کثیفی انجام می -

 م آورده. شاهین دوو 

 سرش را تکان داد و متاسف گفت 

 کردم شاهین رذل و کثیف شوهر رهای پاک باشه. بگم، هیچ فکرش رو نمیدونم چینمی -

 کش های بوکس را در آوردم و به گوشه اتاق پرت کردماز فرط خشم دست

با چه امیدی   چاره من فقط گول ظاهر ترگل ورگل شاهین رو خورده. خدا بیامرزتت حاج باباخواهر بی -

 دست این دو تا رو گذاشتی تو دست هم! 

ناگهان درب به شدت باز شد و قامت سرافراز و مستبد مردی، نمایان. با دست به غزال اشاره کرد برود و  

برد! بی چون و چرا با نگاه کوتاهی به من از اتاق بیرون رفت و درب را  غزال تا چه حد از او حساب می

 پشت سرش بست. 

 جا یه اتاق شخصیه. رته؟ واسه چی سرت رو پایین انداختی اومدی تو؟ مثال اینچه خب  -

 قید اما گیرا گفت با نگاهی براق به من نگریست و بی

 گیرم. رونم از کسی اجاره نمیدهنت رو ببند، من برای ورود به جایی که توش حکم می -

 با انزجار نگاهش کردم و منزجر گفتم 

 قائده و کثیف. فتی! مثل خودش بیخلق و خوی شکوهی رو گر -

 برق چشمانش تیره شد و قدم به قدم جلو آمد 

 بهت گفته بودم با من درست صحبت کن.  -

 بازوی دستم را محکم گرفت و فشرد 

 ادبی کردن توئون )تاوان( داره! بهت گفته بودم به روی احتشام بی -

شد. نفس های گرمش،  مت من خم میپوزخند مضحکی کنج لبانش بود و سرش همراه پاندول ساعت به س

واری در من شد. به  مغناطیس وحشی نگاه سیاهش، آن همه استبداد در کردارش، موجب پیچش عمیق لذت

 ساخت؟ طوری که عقب نکشیدم و مسخ شدم! این مرد که بود که همه را مفتون می

 بِست نبود اون همه جسارت و گستاخی در برابر من و غرامت گرفتن؟  -

انستم جوابش را بدهم، انگار مرا هیپنوتیزمم کرده بود. سرش جلو تر از حد معمول آمد، نباید اجازه تو نمی

 کردم؟ دادم پیشروی کند اما چرا کاری نمیمی

 بِست نبود این همه جفتک پرونی؟  -

پر کند اما،  سوزانند؟ ناخودآگاه سرم باال آمد تا فاصله را گونه آدم را در آتش نگاهشان میتمام چشم ها این

شاهکار محکم هلم داد و روی تخت پرت شدم. بدترین کار ممکن را کرده بود. کاری که هیچ کس تا به حال  

ای که  زده از غریزهجرئت انجامش را نداشت. شاهکار چطور به خود چنین جرئتی را داد؟ مبهوت و شرم

 رویش کنترل نداشتم بلند داد زدم

 داری؟ دست از سرم بر نمی خوای جناب احتشام؟ چراچی می -

 کرد نگاهش خندان بود و جلوه لبانش را با تمسخر نمایان می
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 ات. شه کابوس هر روزهشکوهی برات یه خواب هایی دیده، چیزی که حتی فکرش هم می -

گذشت اما نباید به او  داشت؟ هزاران سوال در سرم میآنی آشفته شدم، شکوهی چرا دست از سرم بر نمی

 طور پسم بزند. دادم تا اینمیرو  

 این هم جز حکم رونی توی قلمروته واال مقام؟ این چیزیه که به من مربوطه نه حکم رونیه تو.  -

 ای از موهایم را در دست گرفتپوزخندی زد و تره

می  ای رفتار کنم تا بفه که برات کافی نبود! یادت رفته چطور پس زده شدی یا باید جور دیگهنه، مثل این -

 قدر حقیری؟ چه

ترسیدم اما  لرزیدم، از او نمیتوانستم چیزی به او بگویم میکه نمیدندان هایم را روی هم ساباندم، از این

 گاهی آدم باید برای حفظ جانش محافظ کار باشد، چیزی که من اصال نبودم.

حسابت با کرم الکاتبینه.    باید حالیت کنم این دفعه اصال به مرادت نیست، به محض رد شدن مهمونی بعدی -

قدر که بیشتر بپرونی، بیشتر مورد  دیگه عمرا بتونی کاری کنی و برای خودت جفتک بپرونی. چون هر چه

 گیری. آخه اون خوک های انسان نما زن جفتک پرون دوست دارن. پسند قرار می

 کرد، سرم را تکان دادم و گیج پرسیدممرا گیج می زد و دو پهلو حرف می

 تونم برای خودم کاری بکنم؟ نی چی که نمییع -

 لبش کش آمد و نگاهش دوباره براق شد 

 تو این فرقه تنها کسی که همه چیز ازش ساخته است منم.  -

 چند قدم نزدیکش شدم و با استفهام گفتم 

 روشن بگو، من بیشتر از خودت از دو پلهو حرف زدن متنفرم.  -

 رفت زمانی که گفت رو میکردم نیش پوزخند عمیقش در قلبم فحس می

 عقد موقت.  -

ای زدم که مطمئن بودم آسایش را از اهالی آن عمارت  با شنیدن این جمله از دهان شاهکار، چنان قهقهه

 ملعون گرفت 

 چی تو سرته شاهکار احتشام؟ چی تو سرته؟  -

 قید لب زد دست به سینه شد و بی

تونه  ذاره. فکر کرده میکوهی داره پا رو دمم میکنم. شمن کاری که برام سود نداشته باشه رو نمی -

 کنی. کنم و تو من رو همراهی میاحتشام رو دور بزنه ولی کور خونده. من به تو کمک می

 خنده های هیستریکم محو شد، چشمانم را تیرگی گرفت و صدایم باال رفت

ای مرد  آد زن صیغهکبه میتو با خودت چی فکر کردی؟ که من، لیلیث محتشم با این همه دبدبه و کب -

ام یا ازت حساب  شه؟ تویی که حتی خودت متٵهلی؟ فکر کردی من عاسق چشم و ابروتمستبدی مثل تو می

 فروشم. طوری نمیدم. من آینده و آبروم رو اینبرم؟ نه احتشام! من به این ذلت تن نمیمی

 نفس عمیقی کشیدم و سپس با حرص بیشتری لب زدم 

ذارم جلوش.  چینم و میاین کفتار پیر هنوز بالیی سرم نیاورده برای اینه که دمش رو میبینی اگه می -

چطور چنین فکر مبتذلی به ذهنت اومد؟ فکر کرده مثل این هرزه هایی که دور و ورت ریختن کور و کر  

نهایی از  ذارم. خودم به ت قیافتم؟ یا اخالق خودخواهت؟ شکوهی بخواد غلط اضافه بکنه روزگار براش نمی
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 آم و نیازی به قلدری مثل تو ندارم. پس خودم بر می

 گرفت رفت و نیشخندش عمق میگوشه لبش هر لحظه بیشتر از قبل باال تر می

اش منم منم توش بود و پوچ! تو هچل افتادی سراغ من نیا،  گیرم چون همهحرف های االنت رو ندید می -

 م، هر طور مایلی دکتر آس باز.انداززمین به آسمون بیاد تف هم جلوت نمی

این را گفت و از اتاق بیرون رفت، از شدت ضعف روی تخت پرت شدم و با حرص به فکر و خیال فرو  

 رفتم. 

*** 

 شاهکار

 ام بلند شدنگاه از دوریس مشغول مکالمه برداشتم، صدای پیام گوشی

 نازلی:

 خوای بیای دنبالم؟ نمی -

 اش روشن شدرا ندید گرفتم، گوشی لرزید و دوباره صفحهصفحه گوشی را خاموش کردم و پیام 

 نازلی:

 دم باهات کاری نداشته باشم.کنم بذار بیام خونه قول میدارم بی تو دق می -

 پوزخندی زدم و در بلک لیست قرارش دادم، با صدای شکوهی سر از گوشی برآوردم 

طور فکر کنم که بهونه اومدنت  خوام ایننمیشه؟ قدر زود به زود دلش برام تنگ میشده شاهکار اینچی -

 جا اون دختر افسار گسیخته است. به این

 اش قطع شد و من با استبداد گفتم دوریس مکالمه

 گمشو بیرون.  -

 رسید. نفس عمیقی کشید و بی هیچ حرفی از سالن بیرون رفت، تنها صدای تق تق کفش هایش به گوش می

 ونستن کارت بود شکوهی، مسخره بازی در نیار که از سنت گذشته. گفتی کارم داری، دلیل اومدنم د  -

 سیگاری در آورد و روشن کرد 

 شه. به این دختره نزدیک نشو، برات گرون تموم می -

 ام را مرتب کردم ایاز جایم بلند شدم و لبه پیرهن سرمه

 دم شکوهی! این قانون واال مقامه. من به هیچ احدی جواب پس نمی -

 برداشتم تا بروم اما با صدایش متوقف شدمقدم 

در برابر من نایست شاهکار، نذار مقابل هم قرار بگیریم. دست به سینه شدم و با گوشه لبی که باال رفته   -

 بود گفتم 

 االن هم همراه هم نیستیم، خیال برت نداره.  -

 سیگار را زیر پایش له کرد 

ی دور برداشته، زرنگ تر از اونیه که فکرش رو  خوام ردش کنم بره، تو دست و پاست، زیاد می -

 کردم. می

 اخم هایم در هم گره خورد

 کار کنی؟ خوای چیمی -
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 دست به سینه شد و محکم گفت 

 بدمش دست مشتری هایی که خودت راست و ریستشون کردی.  -

 ام بیشترفکم منقبض شد و فشار دستان مشت شده

 گیرم.باش خودم جلوت رو میچین غلطی بکنی، مطمئن  ذارم یه همنمی -

 اش را باال انداخت و با جدیت گفت ابرو 

کنی؟ زنت رو فرستادی پی نخود سیاه سرت رو  بینی بیمه میپا رو دمم نذار، شدی خیر و هر چی زن می -

 با این ها گرم کنی؟ 

 با اعصبانیت و خشم چند قدم به سمتش برداشتم 

بینی. در ضمن اون دختر با تمام سرکشی  که بد می  چرت نگو، توی زندگی خصوصی من دخالت نکن -

ذارم جسدش رو هم بندازی رو دوش اون  هاش ارزونی خودت و امثال خودت، اما من اگه واال مقامم، نمی

 خوک های کثیف. 

 اش گفت خنده کوتاه و کریهی کرد و میان خنده

 کنین؟ زنی؟ دارین تبانی میچرا سنگش رو به سینه می -

 و با لحن محکمی گفتم پوزخندی زدم 

ذارم این رو هم مثل قبلی ها بفرستی برن، خبرش رسیده  کنم اما نمیاگه الزم باشه حتما این کار رو می -

 برام، همشون خودکشی کردن. 

 متعجب حرفم را قطع کرد و با استفهام گفت 

 ام رسوخ کنه. کردن که کردن، خودشون صالح دیدن بمیرن. این جریانات افته که توی ذهن واال مق -

 نگاهم را با جدیت در نگاهش گره زدم 

 فهمی چی افت داره. وقتی نذاشتم دستت بهش برسه، می -

 از جایش بلند شد و عصبی فریاد زد 

 گم... کنی، اگه چیزی بهت نمیدیگه داری زیاده روی می -

 ای گفتم نزدیکش شدم و با لحن پیروزمندانه

 تونم با یه اشاره کل این دم و دستگاهت رو منحل کنم. من کیم و میدونی گی چون میاگه چیزی بهم نمی -

 ساباند که با غرور گفتم از خشم دندان هایش را روی هم می

 غیر اینه؟  -

 آخرین نیشخندم را نثارش کردم و با نگاه ظفرمندی که چند ثانیه روی او بود، از سالن بیرون رفتم. 

*** 

 فصل سوم: خون بس 

ق بود، انگار که در دنیای دیگری دست و پا زنان لحظات پیش از مرگم را سپری می  نگاهم سرد و بی رم

 کردم.  

خیره به ساطوری که ساخته شده تا جان گیرم شود، گوشه ای از سالن سیطره دیوار بودم. نمی دانستم چه  

ما خوب  می خواهم، فقط در انتظار شاهکاری وقت می گذراندم که از این صحنه درد آور نجاتم دهد. ا
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اش زنی چون من که هر دم  دانستم که یک آرزوی محال است که شاهکار با آن همه استبداد و القیدیمی

 کرد را نجات دهد! تحقیرش می

که مسیحی نبودم صلیب را به صورت درست در زیر  صلیب برعکسی را به دستم داده بودند و من با آن

دلیل آشنایی من، با دیگر اعضای فرقه عزازیل برگذار   داشتم. این مراسم را بهشنل مشکی رنگم نگه می

 کردند.  

سر به زیر نهاده بودم تا شکوهی ای که لباس کشیش کلیسا ها را بر تن کرده و نورایی که مظفر با صراحی  

لبریز از زهر، کنارم بایستاده را نبینم! نورا کمی از محتویات جام نوشید و با فریادش، همهمه جمع را  

 خت  خاموش سا

شیطان آن شکل رایج ردای قرمز پوشیده، با شاخ و دم و عصای چنگال مانند نیست! بلکه آن قسمت از  -

نیرو های تاریک طبیعت است و نه منفی که آدمی عمق گرفتن در آن را آغاز کرده است. بشریت خواهان  

فهمیده است که "چو   صبر برای زندگی موعود پس از مرگ نیست تا نداشته هایش را در آنجا یابد. زیرا

رفتی، رفتی" ابلیس گرایی "همسایه ات را دوست بدار" نیست! بلکه خود خواستنی آشکار است! بر این  

پایه که آدمیان ذاتا خود محورند، موجوداتی خشن و این که زندگی مبارزه ای داروینی برای بقای بهترین  

 بوسه مقدس را اعمال خواهیم کرد.  است! اکنون با پیوست عضو جدید به شیطان پرستان، مراسم 

" و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهای آن گشوده گردد  

نگهبانانش به آنان گویند: مگر فرستادگی از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند  

دار دهند؟ گویند چرا ولی }به دلیل اعمالمان{ فرمان عذاب بر کافران و به دیدار چنین روزی شما را هش

 ("  72( گفته شود در آن بمانید. و چه بد است جای سرکشان.)زمره، آیه 71محقق شد.)زمره، آیه 

با جیغ و فریاد افراد حاضر در سالن مهمانی عمارت شکوهی، گوش هایم را گرفتم! دیگر نمی توانستم در  

آن جا تاب بیاورم! نورا با تبسم مرموزش به سمتم آمد و کمی از شنل سیاه را کنار زد! سپس سرشانه لختم  

 را بوسید و همان طور زمزمه کرد  

 ده شد!  شیطان توسط فرشتگان با شهاب ثاقب ران -

صلیب را از دستم گرفت، جام نورا تهی شده بود! کنار من بایستاد و با فریادی که حرف هایش تا دل و جان  

 کرد، شروع به واق واق کردن کرد! دقیقا مثل یک سگ!  آدمی نفوذ می

می نهیم   هم اکنون لیلیث مدعو را نائل می نامیم و لقبش را گرامی می داریم! قوانین ابلیس را برایش شرح -

تا فکر نافرمانی که سر انجام فنای در راه شیطان است، به سرش نزند! مرز ها را بشکن، تویی که قانون  

را وضع می کنی! این شیطان است که جز لذت معیار است! بگو شب و روز تو را می پرستیم شیطان،  

به تو وعده داده است دریابی!   چه شیطانپیروانت بی نقاب بادا! ما را در خود حل کن. تسلیمش شو! تا آن

تسلیم شو ای مفلوک! این است ابلیس گرایی! خود را در اختیار دیگران قرار دادن! آن ها می خواهد تا  

کمتر بخواهی و آنان بیشتر داشته باشند و به نام مقدس بند بندت را پاره پاره کنند! تا برای صعود به بهشت  

ساز تا در ذهن مردمان زنده مانی! این است زندگی ابدی و نه   به اندازه کافی سبک شوی! خود را قوی

روحی در بهشتی بی معنا! حال آنان که شیطان را در سجود اند شب و روز به دل او را می خواهند! پس  

 تو ای شیطان پرست، ضعف فکریشان در هم شکن و بگو:  

 ا غریدند  به این قسمت از سخنان تهی و بی اساسش که رسید، تمام حضار یک صد
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آورم و نیز از تو یاری می خواهم و به تو یاری می  ابلیسا، تو را می خوانم و رو به سوی تو روی می -

دهم! نیازم از توست و درمانم از تو و من! همانا نه هزار سال گذشت و تو هنوز حاکمی! زین پس تو را 

 زروان دانند!  

ایمان آورده ایم، هنگامی که با هم ردیفان شیطان منش خود  " وقتی با مومنان دیدار می کنند، می گویند: ما 

خلوت می کنند می گویند: ما از شما هستیم و جز این نیست که ما }با اظهار ایمان مونان را{ مسخره می  

( خداوند آنان را مسخره می کند و }به سزای نفاقشان{ آنان را به خود وا می گذارد که  14کنیم.) بقره، آیه 

( اینان همان هایی هستند که گمراهی را به هدایت  15خویش متحیر و سرگردان بمانند. )بقره، آیه در طغیان  

( مثل آن ها همان َمثَِل کسانی  16خریدند و این داد و ستدشان سودی نکرد، و راه یافتگان نبودند.)بقره، آیه 

اوند روشنایی اشان را برد  است که در تاریکی آتشی افروختند و چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت خد

 ("  17و آنان در تاریکی هایی وا گذارد که هیچ نمی بینند.)بقره، آیه 

اشان پنهان کردم، گوسفند قربانی  شنل مشکی رنگ را سخت به خود پیچیدم و رویم را از دیدگان درنده

 انتخاب شده توسط آب مقدس غسل دادند و بر روی محراب گذاشتنش.  

عضالتش رکابی مشکی رنگی که بر تن کرده را از فرط فشار عضله داشت پاره   مردی غول پیکر که

 شد، دستانش را باال گرفت و با نعره ی جان سوزش ساطور را بر گریبان گوسفند قربانی زد.می

اشان بر گوش هایم زنگ می زند، زنی با اندام ظریفش که حتی از حصار شنل  صدای دست و جیغ کر کننده

همید که او نورا است به جایگاه محل قربانی می رود و حاال مشتش است که به هوا پرتاب می  هم می توان ف

شود، فریاد های کر کننده ی یک مشت ارزال با گوش هایم شرط مرگ می گذارند. رویم را گرفته بودم،  

گوسفند سر  سرم را بر آوردم، دریافتم مراسم دیگری در حیاط برپا است! لعنتی ای زیر لب زمزمه کردم، 

بریده را به حیاط بردند، تمام حضار به بیرون رفتند اما من، به تماشا از پشت پنجره ای که حکم دیوار را  

 داشت بسنده کردم. 

لغزش انگشت سبابه شخصی را پشت کمرم از روی شنل حس کردم، متعجب برگشتم و با لبخند مرموز یک  

بود و فقط من و شاهکار را در خود حل می کرد! در  طرفه شاهکار رو به رو شدم! سالن تهی از جمعیت  

 حالی که شنلم را در دست می گرفت با پوزخند گفت  

 گم بابت حقارت جدیدت محتشم. نائل! لقب خوبیه دقیقا وصف توئه! تبریک می -

  در برق سیاه ته چاهی چشمان شاهکار غرق شده بودم! گویی هیپنوتیزم شده باشم! سرم را تکان دادم و گیج

 پرسیدم 

 یعنی چی؟ چرا قصد داری تخریبم کنی؟  -

دو طرف شنلم را گرفت و به سمت خودش کشید، نگاه گیرا و نافذش را بر من چیره کرد و زیر گوشم نجوا  

 مانند گفت  

 دختر ابلیس!   -

با صدای خنده هرمس، من را رها کرد. برگشتم و از پنجره هرمسی را دیدم که با مسرت مسیر حیاط و  

را طی می کند. خواستم به سمت شاهکار برگردم که متوجه غیبتش شدم! این مرد عجیب ترین و   عمارت

 پیچیده ترین خلقت خدا بود! درست مثل اسمش، شاهکار!

هرمس چاقو را در مشتش گرفت، درب سالن را گشود و وقتی که چشمش به من غرق در فکر افتاد، با  
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 دستان سفید رنگم کشاند. افکار ناپاک و نجسش خرامان نگاهش را به 

با بند بند انگشتانم بسم للا می گفتم تا شاید اندکی از ترسم کم شود، متوجه هیچ چیز نبودم فقط، از رفتن بی  

 موقع شاهکار حس بدی داشتم! حس عمیقی از جنس خطر که در سرم فکر فرار را می انداخت!  

وی صورتم گرفت و برق نگاه نجاحش را نثار  شکوهی در یک حرکت قافل گیر کننده ای چاقو را رو به ر 

من از کوره در رفته کرد. لبانش را از تبستم پلیدی برچید و با دست کشیدن در ریش های جو گندمی اش  

 گفت  

 حیف این دست های وحشیت نیست که خط خطی نشه؟ یاال آستین بزن باال کارمو کنم.  -

می آید، می دانستم روزی می رسد که باید به تک تک   می دانستم که دیر یا زود به این منظور به سراغم

اش عمل کنم و با ترس فقط باید خون خونم را بخورد و الم تا کام حرف نزننم، تا  دستورات غیر شرعی

 شاید عزیزانم، در این بین فنا نشوند.  

هایم او را    نمی توانستم با شکوهی مقابله کنم، نه برای ضعیف بودنم، پایش که بکشد با ضرب دست مشت

را نمی گذاشت دستم کج رود و الجوردی رخسار شکوهی را  سر به نیست می کنم اما عشق به رها و ری

 ببینم، نفس عمیقی از سر خفت کشیدم و گفتم 

شه در عوض جون عزیزانش وسوسه های تو رو بپذیره دیگه ته خطه، من رو از  آدم وقتی مجبور می -

 . پیمودن ادامه این راه نترسون.. 

محزون شده بودم و این آرام بودنم در برابر لیلیث سرکش، اختاری چشم و گوش باز گر برای هرمس به  

شمار می رفت، هرمسی که نمی دانست من به عبارتی قصد فریب دادن او را داشتم. حتی در مخیالتش هم  

 نمی گنجید که من چه قدر تحت فشار بودم تا داد و هوار راه نیندازم.  

 ی صندلی، شنلت رو بده باال. بشین رو  -

با نگاه خیره شکوهی شنلم را آرام از دستم کنار زدم و با حسرت به پوست شفافش نگریستم، انگار مهتابی  

که دیگر روی خورشید نمی بیند، با سالم بودن دست هایم وداع می کردم. هرمس با تعجب دو چندان فراوان 

 کشید.  از رام بودنم، سردی چاقو را بر پوست گرمم  

چشمانم بسته شد و دردی که مثل موریانه در جثه ام طغیان کرد را به جان خریدم. عمیق نمی برید اما  

سطحی کار کردنش با من، وی را به یاد مجسمه ساز ها می انداخت. دست هایم لب ریز از خون و نقش و  

 نگاری عار پسند شده بودند. 

ه جان می خریدم، فقط می دانستم از این لحظه به بعد  نمی دانستم چه قدر زیر دست های شکوهی درد ب 

 لیلیث پر جذبه، کشته شده و خرده هایش در دریایی هزاران برابر از فراخنای خزر زایل گشت. 

 فهمی که خیلی دیره... برات نوشتم نائل چون تو دختر شیطانی و این رو روزی می -

قدر رام یال راحت مبارزه ای تن به تن رخ دهم و اینای کاش می توانستم رها را جایی ستره بپیچم تا با خ

 نباشم. 

 رفت. زد و سرم گیج مینگاهم که به دستم افتاد نام نائل نیشتر به قلبم می

که من دختر ارشد حاج محسن محتشم بودم؟ این حسادت چه بود  گفت آن شکوهی ملعون؟ مگر نه آنچه می

 خواست مرا خورد کند؟  که می

عق هایی که تا بیخ گلویم آمده بود را روانه هیکل نحس شکوهی کنم، وقتی که دید واقعا رام او  کم مانده بود 
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 ام، خرسند لبخندی مظفر زد شده 

 تو سری خوردن بهت میاد، اما من لیلیث سرکش رو بیشتر دوست دارم.   -

 چشمکی بر رخسار زرد و زارم زد و خودش را از من دور ساخت. 

هداشتی رفتم و عق زدم، دستم را شستم و سوزشش را به جان خریدم. شیر آب را  تاب به سمت سرویس ب بی

 بستم و بی روح به رو شویی تکیه دادم. 

 هنوز هم با عق زدن های پی در پی حالم از به دنیا آمدن خودم به هم می خورد و حالت تهوع داشتم.  

نگریست لبخند جاگیر  یخی که به من می پایم را از سرویس بیرون گذاشتم که با دیدن هیبت مردانه و نگاه

 اخم ناشی از درد دستم شد.

توجه به من از پله ها باال رفت. انگار فقط او بود که حریف شکوهی  شاهکار نگاهش را از من گرفت و بی

شد و حتی آن شنل مسخره را هم برتن نداشت. همین خودرأی بودن و استقالل کرداری که با وجود  می

شد بیش از پیش به او فکر کنم و رفتار هایش را پیش  نم را مشغول کرده بود و باعث میشکوهی داشت ذه

 خودم حالجی کنم. 

اراده مرا به سمت او کشاند. پله های چوبی مارپیچ عمارت را گذراندم و  پس از رفتن شاهکار، نیرویی بی

 درب سفید اتاقکی را گشودم. 

به پنجره در حال سیگار کشیدن بود. از دیدن هیکل عریان  شاهکاری را دیدم که با باال تنه برهنه رو  

قدر خجالت کشیدم که تمام صورتم گر گرفت، خواستم راه کج کنم و بروم که  اش آننقص و عضالنیبی

 طور پشت به من گفتهمان

 خوای؟ چی می -

ر کردم پشتش به من  قدر از شرم قرمز شده بودم که خدا را شک آب دهانم را قورت دادم، برای اولین بار آن

 بیند. سرم را زیر انداختم و رو راست حرفم را زدم است و مرا نمی

ای که در و پیکر نداره و هر لحظه ممکنه یکی مثل من توی اتاق هاش پیدا بشه، بهتره که شان  تو خونه -

 پوشش خودمون رو بدونیم. 

شد، از نگاهش شیطنت و پلیدی را سرم را باال آوردم که با برگشتن شاهکار به سمت من مصادف 

طور القید تکیه  توانستم کنترل کنم. پوزخندی زد و همانخواندم. لعنت به من که حتی زبانم را هم نمیمی

 زده به پنجره مثل همیشه مرا به سخره گرفت 

 ما مسئول دیدگاه پوچ یه زن ندید بدید نیستیم.  -

دانستم زن دارد اما کشش نگاهم به سمتش غیر قابل  ، میدانستم متٵهل استخشم به جانم زبانه کشید، می

 کنترل بود 

 این ها ندید بدید بازی نیست جناب احتشام، حیائه. چیزی که ماشاهلل خیلی باهاش آشنایین.  -

 رفتسیگار را با یک حرکت از پنجره بیرون پرت کرد و من سرم هر لجظه بیشتر به آخور فرو می

 کار با اسکورت سرویس یعنی چی! ا از نظر یه زن قمارباز و همخوام بدونم حی جالبه! می -

 پوزخندی زدم و با غیظ جوابش را دادم 

 حیا هایی جناب احتشام.حیاییه شما بزرگ ترین سهامدار بیاگه همکاری با اسکورت سرویس بی -

شن کرد،  فندک طالیی مستطیلی که حک اژدها بر روی داشت را از جیبش گرفت و سیگار دیگری را رو
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 اش گفت اما من بی طاقت پاهایم را مضطرب تکان می دادم که با خونسردی ذاتی

 من مرد شرارتم، مرد بدی و شقاوت. تو که اهل فضیلتی جات تو اسکورت نیست.  -

ای که زد، فضای بینمان را مخوف  سیگار نازک کاغذ پیچ را روی لبانش گذاشت و با پک عمیق و مردانه

 کرد 

که یه زمانی با  دلینگ شرارت باشه و بخواد به فضیلت ضربه بزنه جناب احتشام. مگر نه اینفکر نکنم م -

 شغل مدلینگ شهره ایران بودی. 

در خالء دیگری دست و پا می زدم و در این هستی نبودم. خیره پارکت قهوه ای اتاق اما در گیر ذهنی با  

 شد. روانم را بهم ریخته میخودم بودم. من با دیدن شاهکار متکبر و دارای استکبار 

 خبری دست و پا بزنی. بهت گفته بودم اوضاع زندگیت فقط تا وقتی روی رواله که توی همین بی -

دونم از کجا جرئت پیدا کردم، با طمٵنینه نزدیکش شدم و او با دیدن نزدیک شدن من پوزخند تمسخر  نمی

ای که در نگاه اول  ای سیاهش رسیدم. فندک طالییآمیزش را نثارم کرد. وقتی به شاهکار و جاذبه نگاه گیر

 چشمم را گرفته بود، از دست شاهکار گرفتم و برندازش کردم 

خبری دست و پا نزنم. حتی به قیمت از  خوام بدونم تا بیشتر از این تو بیناکه میقدر وحشتاگه حقیقت این -

 دست دادن آرامش زندگیم.

کرد. وقتی که با چشم  بود و شاهکار هیچ تالشی برای گرفتنش نمیاش در دست  فندک طرح اژدها و طالیی

گرفت و من مجبور  شد کالمش به طور غیر ارادی در ناخودآگاهم جا میهای سیاه و نافذش به من خیره می

 به پذیرفتنش بودم 

 دن تا براشون بهترین گل رو بزنی محتشم. ای که ماهرانه به هم پاست میافتادی تو بازی -

ن سرخم در نگاه خشمگین شاهکار تالقی شد، فندک را درون جیبم گذاشتم و زیر جور نفوذ سهمگین  چشما

 نگاهش با طمٵنینه گفتم 

زنی خودت کجاشی؟ حرف هات رنگ حقیقت  کاری؟ این بازی که ازش حرف میکدوم بازی؟ کدوم پاس -

 عمل نشده، جالب نیست؟   نداره احتشام. مثل وعده نابودی من توی مهمونی امشب. وعده دادی ولی 

 دار حاصل از خشمش کلمات را ریسه مانند در زبانش کشیدبا صدای خش

قدر احمقی که حتی  اشتباه من وقتی پررنگ شد که بهت فهموندم قراره چه بالیی سرت بیاد اما تو اون -

 تونی تصور کنی با ورود شکوهی به این اتاق چه چیزی در انتظارته.نمی

 خند زدم و با برخورد خنکای باد از پشت پنجره به گردنم جلویش بایستادم بار من پوز این

کنه نه من که برای نجات جون  گناه رو تو باتالق پلیدی غرق میاحمق اونیه که با رذالت یه فوج آدم بی -

 کنم وگرنه... خواهرم الل شدم و زبون باز نمی

 درد لبم را گزیدمآنی موهای بلندم را در دست گرفت و محکم کشید که از 

پشت تموم کثافت کاری های شکوهی یه کوه عظیم به اسم صهیونیست پنهون شده! برای همینه که   -

شکوهی آزادانه با دمش گردو می شکونه و بی قید جلو چشم مردم حتی پلیس هایی مثل تیمسار افخم جولون  

غول وحشتناک رو نمی تونی آس  می ده! اگه شکوهی رو با سرک کشیدن تو کار هاش هم زمین بزنی این 

 باز. 

 ام کوفت پرونده ای از روی میز کنارش برداشت و تخت سینه
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 این از کثافت کاری های فارسی نوشتش بخون و ببین این جهنم دره راه فراری نداری.  -

طور  آمد، انگار دیوانه شده بودم. انگار تسخیرم کرده بود که من لیلیث آناز خشونت رفتارش خوشم می

 رامش شده بودم. 

گفت که این مرد به  این مرد زن دار چه کارها با دل آژنگ بسته من که نکرده بود. حس عجیبی به من می

نمود نبود. شاید فقط کمی، فقط کمی از خباثت این مرد را زیادی در دل خودم  هیچ وجه آن چیزی که می

 شلوغ کرده بودم. 

اشتم. برعکس شاهکار که عین خیالش هم نبود، تمام تنم از  پرونده بنفش را به دست گرفتم و روی میز گذ

گفت، شکوهی پست تر از آن بود که با  گرفت. انگار شاهکار راست میحس های جدید و ناشناخته گر می

 این باد ها بلرزد! 

  ئه! چیزی که دقیقا مقام تو  CEOای  ای! نقطه ضعف هر فرقهگرخیدی احتشام؟ تو که واالمقام این فرقه -

 توی این گروهه. 

اش، به من نگریست.  ام را فشرد و با فک قفل شدهدر چشمان براق مشکی شاهکار خیره شدم، برآشفت چانه

کردم که شکوهی هر چقدر هم ترسناک و وحشتناک جلوه  دیدم ایمان پیدا میوقتی او را در این حال می

 کرد، در برابر اوی احتشام پوچ بود! می

کوهی برای من عین آب خوردنه! پس جا زدن اون هم در برابر شکوهی معنی ای  سر به نیست کردن ش  -

ذارم که بخوام نابودش کنم  نداره. چون عددی نیست که بخواد قابل وهم باشه. من وقتی برای کسی وقت می

 یا نگهش دارم، این قانون واالمقامه... 

کردم. از شدت  می رگ های بدنم حس میاز نزدیکی بیش از حدم با شاهکار عریان، شریان خون را در تما

گرمی زیاد شنل را از تنم رستاندم، خون هایی که از زخم دستم سر ریز بودند و هیچ کداممان حواسمان  

ای منزجر دستمالی از روی میز  نبود، حاال جلب توجه ترین مایع قرمز از نظرمان آمد. شاهکار با چهره

 برداشت و جلویم گرفت 

 و ببند به دستت داره خون می آد، تموم اتاق رو به گند کشیدی.  بیا این رو بگیر  -

نمود که شهره یک شهر بود. با  نه خودش بود، جان به جانش هم کند همان شاهکار تلخ زبان و مستبد می

 اخم دستمال را از دستش گرفتم و روی زخم باند مانند بستم 

شما که به این خون و خون بازی ها عادت نمی خواد نگران پارکت براق و فرش زرین شکوهی باشی.  -

 دارین. 

رفت و  زد گوشه لبش باال میبارش بیشتر از هرموقع دیگری حرصم داد. وقتی که پوزخند مینیشخند این

شد. نگاه از شاهکار گرفتم و به پرونده دوختم، آرام از روی میز  نقصش نمایان میردیف دندان های بی

 خودم هم که شده خواندمش   برداشتمش و برای رفع کنجکاوی

 موضوع قرار داد: فروش مدل های دختر ایرانی  -

 شریکان: هرمس شکوهی و غزال احمدی.  

 شود. این قرار داد تا یک سال انقضا دارد و پس از یک سال توسط خواست هرمس شکوهی باطل می

 د کردم و با پوزخند گفتم دیگر هیچ چیزی به جز اثر انگشت و امضا قابل رویت نبود. با سرعت سرم را بلن 

 این قرارداد بو داره! یا بهتره بگم اصال قرارداد نیست.   -
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که به او فهماندم از کثافت کاری های اسکورت با خبر هستم جا خورده و به روی خودش  دانستم از اینمی

 آورد. تنها چشمانش را ریز کرد و سر تکان دادنمی

خواد  تو کاراشون سرک می کشه، برای پلیس و یکی مثل تو که میدرسته! رد گم کنیه، برای کسی که   -

 سرش رو به باد بده. 

رقصید و نگاه من به ماه پشت پنجره بود. ذهنم به جایی دور رفت،  وزید و موهای فر بلندم در هوا میباد می

 به نگاه وحشی یک موتور سوار دیوانه. 

چی دربیاره؟ حتی خود تو هم واقعی نیستی! تو کی    خوادمن طعمه دندون گیری براش نیستم، از من می -

 تونی اون موتور سوار بوده باشی... هستی احتشام؟ تو با این همه رذالت نمی

 اش را از پنجره گرفت و مثل من نگاهش را به بیرون از آن کشاند تکیه

 یم. کن بودم، اما نه با هویتی راستین! ما برای تداوم استحکام این فرقه هر کاری می -

 با گیجی نگاهش کردم و متعجب گفتم 

 حتی نفوذ مابین پلیس؟  -

خواست حرفی بزند که درب با شدت گشوده و بر دیوار سرد و شیری رنگ کوفته شد، هرمس با تبسم  

امان را برهم زد. به اواسط اتاق قدم بر داشت و با یک تای  ملموس از فوزش به داخل آمد و محفل دو نفره

 نداخته بود، گفت ابرویی که باال ا

 مزاحم شدم؟  -

گفت با ورود  بر روی صندلی نشست و من با ورود شکوهی، تازه اختار شاهکار را جدی گرفتم که می

 شوم. شکوهی به این اتاق نابود می

 شاهکار مستبد و پر نفوذ در چشمان هرمس چیره شد 

 هنوز بعد ده سال جواب این سوالت رو نگرفتی؟  -

دانست  از کرد و با دقت بیشتری موهایش را چفت سرش دمب اسبی بست. خدا میشکوهی کش مویش را ب

 قدر از دیدن موهای خاکستری این مرد چندشم می شد! که من تا چه

 تو چی واالمقام؟ هنوز نفهمیدی کی بنیان گذار این فرقه است؟  -

ردی هم برق نگاه سیاه  دستانش را در هم غالب کرد و مستقیم در چشمان شاهکار خیره شد. حتی در خونس

 شاهکار طغیان می کرد. 

 دونی! مطمئنا این تویی که جایگاه رقبات رو نمی -

دانستم که حرف هایشان را نباید به دل بگیرم. چرا که خود شاهکار گفته بود شکوهی با نقشه پا به این  می

نگاهش را به پرونده بنفش   اتاق خواهد گذاشت. پس تمامی رفتارشان از قبل برنامه ریزی شده بود! شکوهی

 روی میز کشاند و با تعجب ساختگی گفت  

 داشتین پشت سر من غیبت می کردین؟  -

گذارد تا نابودم کند مرا  گفت پا به اتاق میناخودآگاه حس بدی به من دست داد، حرف شاهکار که می

 ترساند می

 نه...ما...یعنی...  -

من ساکت شدم، پیپش را از جیب فراخ شنل در آورد و  دست شکوهی به معنای کافی است باال آماد و 
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 روشن کرد 

 تو که دم از اسالم و خداپرستی می زنی، می دونی حکم غیبت تو دینتون چیه؟  -

 پا روی پا انداخت و این بار در چشمانم چیره شد 

 امامان بزرگوار حدیث بسیاری از گناه غیبت نقل کردن، به گوشت نرسیده بچه مسلمون؟  -

 پیپش را غلیظ بیرون فرستاد و با تمسخر گفتدود 

 تو هیچ چیز از دینت نمی دونی فقط داری جوش الکی می زنی.  -

 من اما متحیر و آشفته زمزمه کردم  

 داری چرت می گی.   -

 شکوهی دیوانه وار خندید و دوباره این خنده های دیوانه وارش را شروع کرد 

که بی هیچ اطالعاتی با این دین بزرگت کرد! همیشه همینه،  اشتباه نکن. چرت رو حاج بابات می گفت  -

مرتد ها خیلی اطالعاتشون وسیع تر از چند مسلمون بی خبر از دینن! اصال دلیل اصلی کافر شدنشون اینه  

 که دینشون رو کامل می شناسن! اینه راز کافر شدن... 

ا توهین به دین و پدرم جز خط قرمز هایی  دیگر نتوانستم طاقت بیاورم، به من توهین کرد و ساکت ماندم، ام

 رحمانه رد کرده بود! بود که شکوهی بی

 با حرص به سمتش هجوم بردم و یقه شکوهی را گرفتم 

حق نداری به تربیت صالح پدر من و دینی که از معنویتش حرف می زد توهین کنی! به چه جرأتی دین   -

طان پرست روانی که جاش تو تیمارستانه اما تو  من رو به سخره می گیری؟ فکر کردی کی هستی؟ یه شی 

ای که برای خودش ساخته که گاو های نر و ماده پرورش می ده. اگه خیلی دین شناسی و این قوائد  طویله

برات حائز اهمیته، همین امامان بزرگوار که ازشون حرف می زنی، حدیث های دیگه ای هم در مورد  

طات می شه راحت ازشون با خبر شد! برو بخون تا بفهممی عاقبتت  شرک گویی نقل کرده که با عصر ارتبا

 چیه. 

از پشت شکوهی چشمم به شاهکار واقف افتاد که سرش را به عنوان تٵسف تکان داد. شکوهی محکم مرا  

سیم را از جیبش در آورد و  از خود جدا کرد و هلم داد که سرم به دیوار پشتی برخورد کرد و گیج رفت! بی

 گفت  

 ین اتاق بیست، یه اسب ماده دلش گوشمالی می خواد.  بیا-

 سپس به سمت منی آمد که منگ سر درگم بودم و لگدی به کمرم زد، آخم که در آمد پر حرص گفت 

بهت گفته بودم حد فالصه و ادبتو با من رعایت که که برات بد تموم می شه، ولی مثل این که تو حتی حموم  -

لیت نمی شه! یه چیز توپ برات دارم، برای زندگی گندی که برات می  و سر بریده و خون بازی هم حا

 سازم خودت رو آماده کن.  

 به نگهبانانی که توی اتاق بودند اشاره زد و گفت 

 ببرینش. -

بلندم کردند و تا خواستم از درب خارج شوم در چشمان شاهکار خیره شدم که او هم متأسف سری تکان داد  

آید تا نابودم کند. من از لج خودم زندگی خودم را  کند، گفته بود شکوهی میکم نمیو رو گرفت. گفته بود کم

 نابود کرده بودم! 
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*** 

روی میز آرایش نشاندنم، لعاب رنگ های هفت قلم سرخ آب سفید آب را مضحکه ی صورتم کرده و لبانم  

 ه هایم ریختند.  را سرخ مانند قنچه رز ساختند، موهای فر نارنجی ام را صاف کرده و روی شان 

زن های کناری ام می خندیدند و سر خوش در مورد لباس و نوع آرایش یک دیگر نظر می دادند! من گویی  

 مرده بودم، بی حرکت و ناتوان به صفحه روشن آینه، تصویر تحقیر آمیز خود می نگریستم!  

نگی رنگی می نگریستم! نباید تن  انگار در رویایم، کابوس به بار آمده بود، گیج و منگ به اطرافم و زنان ر

 می دادم! نباید خودم را نابود می کردم، ولی رها... 

ولی بودن رها و خانم جانم، به صدتای فروختن من به اعراب و زجر کشش می ارزید! نمی دانستم چه  

ابدی   انتظارم را می کشد، نمی دانستم چه می خواهند، فقط می خواستم برای جان رها، بجنگم! برای زندگی

 او. 

نمی خواستم او را هم از دست بدهم و دست از پا دراز تر، به دنیای قمار خود باز گردم، این بار برای  

قربانی شدن من در برابر عزیزانم می خواستم مطیع باشم و طعم رذالت را بچشم. ناخن های بلند قرمزم،  

 ولی ساکت ماندم. که اسیر الک سرخ بود را در گوشت دستانم فرو بردم، سوخت، 

 زن سفید رو چشم سبزی که کنارم بود، تلخ خند زد و بی جان لب باز کرد

تن را بپوشانی و تیشه دل را در جان بزنی، نتوانی سینه فقر را به گلستان بزنی! پول، به درد، به زنده   -

بده ولی نمیر!  موندنمون، به سرمای نیمکت توی پارک، به سرنگ ها و اوردوز های بعدش، می ارزه! تن 

قانون اینجا اینه تازه وارد، هرکی هم که می آد اینجا، تو شکم مادرش ناجنس نبوده! می آن تا زنده بمونن،  

این جا تن به بردگی و سگ نمایی می سپرن نه به آغوش یار مجنون توی قصه های خیالی، این جایی تا  

شی! این جماعت ارزش زن رو به فروکش  گناه شی و با اراده خودت، زیر جهر دستای کثیفشون نابود 

 کردن حس نحسشون می دونن، به دنیای کثیف ما خوش اومدی!  

تنم مور مور می شد، لبانم می لرزید و پوستم سفید تر از دفعات قبل بود! این جنبه شکوهی را ندیده بودم،  

 زیر لب با خودم حرف می زدم و زمزمه وار مدام تکرار می کردم 

 می زنم، تن به حراج نمی زنم، تن به حراج نمی زنم... تن به حراج ن -

حتی فکرش را هم نمی کردم که او را جز زنان گناه پرست راهی آغوش گناه کند! به نظرش من با تمام  

 تهدید هایم برای شکوهی ارج و قرب داشتم!  

ار خود، شکنجه شوم و  انگار تباه شده بودم و می رفتم تا با دنیای پاکی ام خداحافظی کنم، در هیبت استو 

 روز به روز بیشتر بمیرم! مثل لختی باد، میان امواج دریا!  

لباس تنم از همه اشان پوشیده تر بود، نه که لباسم باز نباشد نه، فقط چهار سانت پارچه ناقابل بیشتر از آن  

برق نگاهش  ها درلباسم به کار بردند! به درب خروجی که رسیدیم، شکوهی را کنار اسکورت ها دیدم! 

 روی من، بدنم را می لرزاند. 

 پوشده است!   -

 زن چندش عملی کناری ام، لب برچید و پشت چشم نازک کرد 

یه افسار گسیخته نصییمون کردی چه توقعاتی هم داری! کم مونده بود زیر مشت هاش له شم! بدبخت   -

 اونی که این در دهاتی رو بخره. 
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ری گوشم را به نگاه براق و لبان به پوزخند نشسته شکوهی ترجیح  گوشم را گرفته بودم وهیچ نمی گفتم، ک

 می دادم. 

نگران نباش سارا، امشب می فهمه له شدن یعنی چی! رسیدیم تاالر یه چیز بهتر تنش کن دوهزار  -

 نصیبمون شه، با این لباسش سگ هم براش دم تکون نمی ده. 

ای باخت قمارش می شد و برای زنده ماندن دیگر هیچ مهم نبود! دکتر لیلیث محتشم، دستی دستی فن 

خواهرش، تن به گناه و نجاست می داد! سر به گریبان برده بودم و در ماشین مشکی ای که نجاسات را 

 بلعیده بود، مچاله شدم. 

مهم نبود دارم می میرم و دیگر لیلیثی وجود ندارد تا هوار بکشد، تا زور بازویش را به رخ هزاران هزار 

 د و قوی بودنش را خار در چشمانشان کند. نامرد بکش

لیلیث می رفت تا دیگر نباشد! ولی من هنوز همان لیلیث بودم که صامت، لب می فشرد وناخن به گوشت  

 بازو می راند. می توانستم مشت بکوبانم و فرار کنم، آره فرارمی کردم، باید فرار می کردم. 

رش این صدا، این جور و این نجاست را نداشتم، تمام زن هایی  به تاالر که رسیدیم، پاهایم قفل شد، توان پذی

 که حول من من بودند، می خندیدند و شاد بودند! خوب به عروسک زنده بودن، خو گرفته اند!  

نورا نیامده بود، شکوهی و آن زن که سارا نامیدش، ما را به تونل تاالر هدایت می کرد، ماشین های 

 چشمانم را تار می کرد و سوزش گلویم را می افزود!    میلیاردی پارک شده در حیاط،

جایی میان الوان ماشین ها، مازراتی سفید رنگی را دیدم که چند لحظه از راه رفتن، واقفم کرد! این ماشین  

و مردی که آن را می راند به خوبی یادم می آمد، یادم می آمد و خرم از حس حضور او، زهرخند زدم! پس  

 ا نابودی ام را ببیند! این را از آرم واالمقام وصل شده به آینه ماشینش فهمیدم.  او هم آمده بود ت 

پا به سالن نهادم، اجتماع کریه و له شده از گناه، بوی گس خون و ناامیدی، من را از حرکت باز می داشت  

ر اختار سارا ولی رفتم! رفتم و پشت آن سن لعنتی، پالتوی کوتاه قرمزم را در آوردم و گارد گرفته، منتظ

 برای تعویض لباسم بودم!  

فقط می خواستم تا او دستور چنین زجری را بدهد، خدا می دانست چه بالیی سر آن زن می آوردم! گپ و  

 گفت های مابقی زنان و ناقوس صدای خنده هایشان، سوهان روحم شده بود!  

و مغموم دختری را دیدم که تمام   باردستی روی شانه ام نشست و من وقتی که به عقب برگشتم، نگاه اشک

 این مدل ها تربیت شده خودش بودند! 

 بمیرم برات لیلیث. -

 پوزخندی زدم و شانه ام را عقب کشیدم تا دستش از روی شانه ام برداشته شود 

 اومدی چی بگی غزال؟ این جا ته خطه! این زنای سرخوش هم از زیر دست تو بلند شدن. -

 مهابا هق می زد و عاجز در نگاهم فرو می رفت م بیاشکش را پاک کرد، غزال معصو 

به خدا نمی دونستم شکوهی می خواد یه همچین خبطی بکنه! من لیست مدل ها رو دیدم، تو توشون نبودی  -

 لیلیث! اما حاال هم دیر نشده، شاهکار کمکت می کنه. 

 وشبینانه بود گوشه لبم بیشتر و تلخ تر باال رفت، ای کاش تمام دنیا به وسعت دل غزال خ

نمی کنه! بهم گفت دیگه کمک نمی کنه، داد زد، تهدید کرد. منم بهش گفتم خودم یه تنه برای خودم هستم.  -

 تو که می دونی حرفش حجته، تو که می شناسیش. 
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از کجا به کجا رسیده بودم؟ از چادر و پیچه، به چند دست لباس بدن نما و جذب، سقوط کردم! زنان یکی  

 و فروخته می شدند! برده می شدند! برده یک ملت کثیف.   یکی می رفتند 

نگاه از لب گزیده غزال که برای کنترل اشک هایش بود، گرفتم که شکوهی کنارم آمد، با دو انگشت و  

 چهره میرغضبش به غزال اشاره کرد تا برود و نگاه نگران غزال تا دِم درب آن سالن ملعون با من بود  

ببینی که برده یه سگ حمال شدن، بهتره یا ُمَسَخر من بودن؟ حقیر که شدی، ولی  بهتره بری و با چشم   -

یادت نره که هنوزم برای من هیچی نیستی! حاال هم گم شو تو سالن، طعمه ها ته کشیدن، نوبت رو نمایی از  

 ستاره سهیله!  

گر را نگریست! این  کتف دستم را کشید و به روی سن برد، کنارم بایستاد و با کراهت حضورش، حضار دی 

 مزایده مسخره سر درد و حالت تهوع ام را تشدید می کرد. 

تک تک صندلی آن تاالر طویل، پر از نجاست گام های هرزه پو رنگ گرفته و آغشته از خریداران کثیف،  

 کرد، با چشمانی که تنفر را در خود جای داده بود، تمام سالن را متر کردم. هوا را مسموم می

روی اولین صندلی رو به رویم و زیر سن، نگاهم به برق نگاه مشکی شخصی تلقی شد!   ولی درست،

 مردی با لبخند یک طرفه و دست به چانه تکیه زده و محو تماشای بدبختی من. 

کند، آن روز فقط نیشخند لبانش را نصیب لرزش مردمک چشمم می کرد و بس!  شاهکار گفته بود کمکم نمی

 ت می گذاشتند و برای داشتنم، سر و دست می شکاندند!  همانند کاال، رویم قیم

رقم باالتر رویم می گذاشتند، انگار از زن   واقعا بدبخت بودم که بین ارقام میلیاردی، متوقف می شدم و رقم

 ای مثل من، چشم هایشان چهار تا شده بود. تا این که روی هشت بایستاد! مو نارنجی و خوش چهره

 ت... هشت یک، هشت دو، هش-

طرفه اش، ده میلیارد را گفت و دهن دیگر  به سه نرسیده بود که مردی با برق نگاه مشکی و لبخند یک

کند! مردی که اولتیماتوم داد هرگز پشتم را نمی گیرد. مردی  مردان را بست! مردی که گفته بود کمکم نمی

د پارک شده درحیاط، مال خودش  که حاال جانم را خریده بود و با حضورش، ثابت کرد که آن مازراتی سفی

 است! 

شکوهی خندان و متکبر به شاهکار خریدار نگریست، سالن که خالی شد و سوت و کور، شکوهی به شانه  

 شاهکار زد و گفت 

این مردونگی رو به پای معرفتت می ذارم، نه جفت شدن با یه زن برای کله پا کردن من، که خیلی خیال   -

 ت! مثل رقم باختش به من توی قمار!  خامیه! ده میلیارد کم نیس 

 رو به من کرد و با نهایت وقاحت و خنده اش گفت

 حاال توهی بگو که ده میلیارد نحسه! دیدی که چطور نجاتت داد!   -

دستم را مشت کردم و یقه شکوهی را چسبیدم، روی صورتش خم شدم و از بین دندان های به هم کلید شده  

 ام، غریدم 

خواستی از همون اول می گفتی می ذاشتم تو کاست، دیگه تن لرزه دادنت برای چیه؟  اگه پول می  -

 مریضی شکوهی، خیلی مریضی. 

 تره ای ازموهای صاف و دلبرم را در دست گرفت و محکم به سمت خودش کشید و زیر گوشم لب زد. 

ید می فهمیدی اشرف  پول خردات رو برای ظاهر وا رفته خودت خرج کن دکتر! تو باید ادب می شدی، با -
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قدرت کیه و هر کاری از ید قدرتش بر می آد! که بفهمی تو روی هرمس، اون روی تاریکی واستادن چه  

توئونی داره! قرار نبود فروخته بشی، ولی مثل این که این فرشته نجات، از زنش سیر شده و تو هنوز هم  

کنی و خیلی دوست داری که این تنبیه، ادامه  نمی دونی بعد از این همه گوشمالی، باید با من چطور رفتار 

 پیدا کنه! 

 شاهکار به سمتم آمد و شکوهی را از من جدا کرد، با غیظ و اخم و ستیز، به چشمانش نگریست و گفت 

این زن، از این ساعت به بعد، متعلق به منه، تو هم حق آزار به تعلقات عضو ارشد انجمن رو نداری، این   -

 رو تو گوشت فرو کن.  

 با چشمان مرموزش به شاهکار می نگریست و کم کم لبخندش هم رنگ و بوی رموز را گرفت 

 اشتباه نکن، این زن، هنوز جزیی از تعلقاتت نشده! -

 مرموز نگاهمان کرد و آرام لب زد

 ازدواج!  -

*** 

 لیلیث

پیش    دستش به سمت ضبط رفت و آهنگ را عوض کرد، آهنگی آمد و صدایی پخش شد که نفسم بیش از

 رفت و دیگر نیامد... 

 "شاه دوماد عروس اومد اسب سمند ته بتاز" 

 افزود.افروز و میرینگ ساده و نقره ای در دستم آتش بغض گلویم را می

 کنه ناز""بس که خوشگله عروس به آسمون می

روسی که  نمایاند، مثل عحلقه ای از نقره فام که سادگی اش را با چند نگین کوچک و احاطه شده دورش می

 بقلب و روحش حاال به نام مرد خودخواه و خودرٵی زن داری مثل شاهکار بود. 

 "سو نا هو دهل ببین با چه نشاط کرد ساز" 

صدای بله خفه ای که از دهانم گریخت و صدای بله اجبار گون شاهکار که طناب دار بر سرم آویخت، مثل  

 کرد.ری که مشت دستم را گره تر میشد، طو یک فیلم جلوی چشمانم و صدایش در سرم اکو می

 خواد( نار بزنه"  خه)می"سر راه کنار برین دوماد می

آمد که عاقد با شوق گفت روی صندلی بنشینید تا عقد را جاری کنم و شاهکار دست مشت شده  وقتی یادم می

 اش را روی میز کوبید و با فک قفل شده اش عاقد بیچاره را تهدید کرد 

شه صیغه عقد رو بخونی بره پی کارش، ما عجله داریم، وقتی برای نشستن نیست بهتره هر  ایستاده هم می -

 چه زود تر این مسخره بازی ها رو تمومش کنی.

گذارند  از این تحمیل عاجز بودم، ناالن بودم، افسرده بودم، اگر یک زن در ذاتش هم یک شیر دل باشد، نمی

کنند. همان کاری که شکوهی با  کشند و زیر پاهایش له میمی  آن را محفوظ کند، شیر درونش را وحشیانه

 من کرد، با منی که در آن دفتر خانه لعنتی نفسم بند آمده بود و حس یک مرده را داشتم. 

 "سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه" 

مثل شاهکار  آمد، از خودم که با آن همه شجاعت و ارج و قرب، زلیل مرد مستبدی  از این همه عجز بدم می

شده بودم که حاال با فکی قفل شده حاصل از تحمیل، دستانش را دور فرمان ماشین قفل کند و با قدرت  
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 فشارد. می

 من را آن روز کشته بودند، زنیتم را گرفته بودند جسدم را آزاد گذاشتند. 

 "مادیونسم طالییه عروس چرا مشم" 

شخصیتم زدند و من را از عرش به زیر خاک مثل جنس بنجل و ارزان چوب حراج به تمام حیثت و 

 افکندند. دوباره جنس مرد را منجی زن نشان دادند و زن را علیل ترین موجود دست و پا بسته جلوه دادند. 

 "راه مره یواش یواش مدنه عروس کنارشه" 

ئب من لیلیث محتشم بودم، دکتر حاذقی که همکاران و مراجع کنندگانش از دلیری و یک تنه پشت مصا

کردند. زنی که زبون زد خاص و عام بود با شجاعت و شیر  اش میبایستادنش، با تحیر و دهان باز نظاره

 بودند؟   اش، با من چه کردهدلی

 "زیر روبند زری چشم عروس به یارشه" 

چرخاندم. با غضب همان طور که  چکید و من حلقه چنبره زده حول انگشتم را میاشک از چشمانم می

 چرخاند به طرفم برگشت و عصبی گفت میفرمان را 

هیچ وقت نباید به این فکر کنی که این ازدواج شکل گرفته چون خطای محضه! تو مغزت، مخیله ات،   -

هرچی... بگنجون که امروز هیچ اتفاقی نیفتاده و من و تو همون آدم های غریبه سابق هستیم. به وقتش همه  

 شه. دور خیاالت واهی زنانه رو هم خط بکش. گرده و تموم میچیز به شکل اولش بر می

 "به سر عروس خانم شباش کنه نقل و نبات" 

شود روزی را که روح خراشیده ام با ابروان در هم تنیده تو گره خورد را از یاد ببرم؟ مگر  هه، مگر می

را برهم بزنم؟   امخواهی خیاالت زنانهشد من این خبط شکوهی و ذاللت خودم را از یاد ببرم؟ از من میمی

اشان؟ همان هایی که منتظر دیدن تو هستن تا لبانم را  همان هایی که با آمدت محکشان زدی و از هم پاشاندی

 غیر ارادی وادار به گزیدن کنند. از استبدادت، از زورگویی هایت، از قلدری هایت... 

دریدی و سنگ به جایش کاشتی،  کجای کاری جناب احتشام، تو این حس های زنانه را امروز با ذلت از هم 

خیالت راحت، من به زندگی تو و همسرت وارد نخواهم شد. با چشمان تارم و نگاه خیره به حلقه در دستم  

 لب زدم

گی. این یه تحمیله و من هم  نه تو، نه این ازدواج کوفتی هیچ کدومتون برام اهمیت ندارین، تو راست می -

رای ساکت کردن شکوهی تن به این کار دادم. حاال که سر بحثو باز  تبعید به خو گرفتن هستم، فقط هم ب

 کردی بذار بگم، تو هم خیال خیانت به زنت رو از سرت بنداز بیرون. 

 آد" "یله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب می

پوزخندش از برای من هم عمیق تر و سوزاننده تر بود، چیزی که مرا وادار به فشردن چشمانم روی هم  

 کرد. می

 رسی. آفرین، اگه همین طور دست پیش رو بگیری به یه جایی می -

 "همگی کف بزنید و باهم بگید ِشباش ِشباش" 

و من خفه شدم و رو به پنجره بی صدا و خاموش زار زدم، زار زدم و نالیدم که در این فرهنگ و جامعه  

وز بیشتر از دیروز و هر روز به ضعف  کنند و امر ابهت و زیبایی زن را با آزار جنسیتی محو و نابود می

 می کشانند.  
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و من از آن ساعت به بعد با خودم و خدای خودم عهد بستم که پوز تمام تضعیف کنندگان زن را به خاک  

 بمالم. 

*** 

از فراز پنجره آن ساختمان شیش طبقه ای کوفتی خیلی پر ابهت تر به نظر می رسید، از آن ارتفاع رخش  

م و مطمئن نبودم مرد رویاهایم درست در چند متری رو به رویم، بایستاده و با زن  را تشخیص نمی داد

 کناری اش مصاحبت می کند. 

در ذهن مشوشم فکری پرسه می زد و می گفت این مرد خودش است! همانی که قرار بود باشد و حاال دیگر  

، حس مالکیتی که با هیچ  رفتنی شد! تنها نبود و وجود آن زن، حس مالکیت مزخرفم را تحریک می کرد 

 صیغه ای رفع نمی شد چرا که آن زن واال تر بود! 

از آن ارتفاع چشمانم تار می دید ولی مطمئن بودم این پالتوی مشکی بلند، ماِل خوِد خوِد اوست! به طوری  

 که هی مبتالیم می کرد. 

کرد! مبتال به مردی که کتف  شاید فراز همان ساختمان شش طبقه ای بود که مرا وادار به مبتال شدن می  

 زنش را در دست گرفته و زیر گوشش نجوا می کرد، آن ارتفاع خیلی چیز ها را نهان کرده بود. 

ولی جذبه مردانه و راه رفتن های مداوم و استحکام حضورش، هنوز مانده بود! مانده بود و مهر تایید به  

 شده بود. بودن شاهکار در ظلمت شب می زد! شاهکاری که از آِن من 

شاهکاری که می رفت تا دیگر نباشد، ولی ماند و جوانمردانگی را در حقم تمام کرد! آری، همین ها بود که  

 مرا مبتال می کرد و پک های سیگار کنت در دستم، عالج نمی داد تا آن حس مالکیت احمقانه رفع شود. 

هایی که به ریه و می رفت و باز می   حس مالکیتی که سند مچاله شده در دستم آن را تشدید می کرد و دود

 گشت، مهر تثبیت آن بود! اثبات مالکیت آن مرد پرسه زن در ظلمت شب، کنار همسرش، به من! 

حتی چهره زن منفور کناری اش را تشخیص نمی دادم! فقط مضحکانه پوزخند می زدم و به هیبت مردانه  

 د شدن، تمسخر داشت!  شاهکار، می خندیدم! باید هم می خندیدم، زن دوم یک مر

دیگر مه دود های غلیظ مرد پشت پنجره را نمی یافتم و نگاهم، رمق جست و جو را نداشت! خسته بودم که  

بی جان روی دیوار کنار پنجره، سر خوردم و وقتی این بی رمقی تشدید یافت، که نگاهم با شکوهی تازه به  

 اتاق وارد شده، تالقی شد!  

دستم خاموش کرد و فریاد درد را در پشت تارهای حنجره ام، خفا کردم! نمی  ته مانده سیگار را روی  

 خواستم با رفتارم دوباره شر درست کنم، کم شاهکار را به دردسر نینداخته بودم!  

سوزوندی خودتو بچه، هر چند که این سوختن خوب زبونتو کوتاه می کنه، ولی خوب دله دیگه! طاقت   -

 نداره بعضیا زجر بکشن.

مهابا دان هایم را به هم ساباندم، این مرد آمده بود تا دوباره شر درست کند! احمقانه تمسخرم می کرد و بیدن 

 از سنگدل بودنم حرف می زد! چشمانم را به هم فشردم تا چیزی نگویم. 

 ولی یه دل دیگه وجود داره که چشم دیدن الشه نحست رو تو این خونه نداشته باشه!   -

شت و به شاهکار تکیه زده به چهارچوب درب و پوزخند نشسته در لبانش نگریست!  شکوهی متعجب برگ

طبقه ششم این ساختمان خانه شاهکار بود، خانه ای که گاهی به آن جا سر می زد و هیچ کس، از آن خبر  

 نداشت.
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 پشت گوش انداختن حرف من، دلیل بودنم رو می رسونه! شونه خالی کردن و دو تا شدن حرف...  -

پوزخندم، خفه شد، انگار فهمید یک چیزی ام هست! دقیقا از وقتی که به خاطر دور بودن از شکوهی به   با

خانه شاهکار آمده بودم تا چشمم به شکوهی نیفتد و دوباره کار دست خود ندهم! دستم را روی زانو گذاشتم  

 و محتاط گفتم 

 دیگه دلیلی برای حضورت وجود نداره! مار گزیده رو از ریسمون نترسون. گفتی ازدواج گفتیم چشم! -

 شکوهی فکر می کرد می تواند در برابر استبداد شاهکار حکومت کند! اما کور خوانده بود! 

شاهکار مسخر او و هارت و پورت هایش نمی شد، فقط تظاهر به شدن می کرد تا مثل من شر به پا نکند!  

 شاهکار با انزجار نگاهش کرد و گفت 

 باره جنس دست دو رو دستم انداختی!  نگران نباش، دو  -

سرم تیر کشید و دستم مشت شد. من جنس دست دوم نبودم، فقط زن بودم و به گناه زنیت چوب حراج به  

آبرویم می زدند! سند مچاله شده که قباله ازدواج بود را در دستم را در پشت خود نهان کردم و سر به زانو  

 یست! خوب به مرادش رسید!  نهادم، پوزخندی زد خرم به شاهکار نگر

 این یکی صفرکیلومتر تمامه شاهکار! قباله رو بدین به من.  -

 قهقهه زد و قهقهه زد! گوش هایم را گرفتم، نمی خواستم صدای این مرد را بشنوم. 

 تن را بدهی دل ندهی فرقی ندارد، یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است!   -

 شکوهی به لیلیث اشاره زد و گفت 

 ن حالل و حروم بازیا جاش تو فرقه من نیست!  ای  -

تنم از اشاره دست هرمس به خود لرزید! چه حیف که حتی خدا هم این مرد پییچیده را نمی شناخت!  

شاهکار محکم به سمتم آمد و قباله مچاله شده ای که مثل یک ننگ پشت سرم نهان کرده بودم را از دستم  

 گرفت و به شدت تخت سینه شکوهی کوفت  

این چیزی بود که خودت خواستی و ما هم برای بستن در دهنت و قمه دست یه روانی ندادن، تن به این   -

 کار دادیم، حاال هم شرت رو کم کن. چیزی که می خواستی رو دیدی!  

 پالتوی بلند کرم اش را صاف کرد و به طرف درب رفت، قبل از خروج، مانند همیشه زهرش را ریخت 

مم هستم، فقط اگه بشنوم باطل شده، اون وقته که دیگه خون خیلی از عزیزاتون و می  گفتم و پای حرف -

 ریزم، شما که نمی خواین از اون ها فقط یه خاکستر نصیبتون شه؟  

 اتاق را ترک کرد و نگاه خیره من و شاهکار، به قرص تابان ماه، ادامه یافت. 

*** 

ره شدم، موهایی که تا به روی باسنم رسیده بود، این موها  رو به روی آینه نشستم و به موهای بلند و فرم خی 

 را دوست نداشتم، زیبایی خیره کننده اش رانمی پسندیدم و پیچ تاب دلبرش را نمی خواستم! 

ترجیح می دادم کچل باشم تا این چند خال مو تبعیض جنسیتی را حاصل کند و به خاطر زن بودنم از خیلی  

 ستم همانند زنان دیگر تن به این اجبار بدهم و مهر سکوت بر لب بزنم! چیز ها محروم بسازد! نمی خوا

فقط می خواستم آزادانه زندگی کنم و فرق میان هم جنسانم و مردان را نبینم، می خواستم هر ساعت از شب  

که بیرون می روم ترس از تجاوز و چشمان هرز پر را نداشته باشم و بی مهابا قدم بزنم و امنیت داشته  

 م.باش
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می خواستم بی توجه به گذر ثانیه ها با زمان به جنگ بروم و عقربه های ساعت را که جدیدا همانند عقرب  

نیشم می زدند را متوقف کنم و نشان دهم که یک زن هم می تواند مرد باشد و مردانگی کند یا به قول  

 شکوهی عروسک زنده نباشد. 

مرد نیست و بفهمانم که همان مرد روی دامن یک زن   می خواستم ثابت کند زن فقط لذت های زودگذر یک 

 پرورش یافت و حرمتش زیاد است! نجابتش زیبا و چشم گیر می باشد! فقط می خاستم خودم را قانع کنم. 

به خودم بفهمانم که می توانم مرد باشم و با مردانگی ام زندگی کنم! توی جامعه ای که می زیستم، اگر آزاده 

 به این کار می دادم و جنسیتم را زیر سوال می بردم! زنان هم دل نداشتند تا قیام کنند.   خواه بودم، باید تن

قیام کنند و حق و حقوق خود را از این جامعه بگیرند و بفهمانند که ظاهر زن فقط چادر پوشیده پیچه زده  

بودم! فقط برای خودم  نیست تا مبادا آبرویش به فنا رود و نابود شود، فمنیست نبودم، مدافع حقوق زن هم ن

 حد و مرز تعیین نمی کردم! فراخ بودم و آزاد. 

" پروردگارشان فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما  

 (" 195هم نوعید، و از جنس یکدیگرید!)آل عمران، آیه  

 پوزخند به تیزی براق قیچی گفتم رو به روی آیینه رفتم و قیچی را در دستم گرفتم و با 

 کندی نکن کار تو بریدنه، کار موی منم دوباره روییدنه!   -

قیچی را به سمت موهایم بردم و دسته دسته کوتاه کردم! صدای دستان آهنین قیچی به گوش می رسید وقتی  

 که دانه دانه تارهای موهایم به زمین می افتادند. این سقوط آغاز آزادی بود!  

می برید تا شاید بریدن هایش بیمه شود و زیر نگاه هرز آیینه شرم را رها کند. خوب که موهایم را  قیچی 

 کوتاه کرم، خرسند از مدل کوتاهش لبخند زدم 

 ببر قیچی که دستام سپر سرم بود اما زیر این سنگر دروغین پوسیدم.  -

میز کردن موهایم را به بعد بسپارم.  قیچی را روی میز گذاشتم! از اتاق بیرون آمدم و تصمیم گرفتم که ت 

 دمق از تمامی حوادث ناخوشی که برایم روی داده بود، بر روی مبل راحتی سالن طبقه دوم نشستم. 

کراهت داشت اگر پایم در وجب به وجب آن خانه ردی از خود به جا می گذاشت؛ چشم هایم را بستم با  

 نام مخاطب تماس را وصل کردم صدای زنگ گوشی ام از فکر در آمدم و بدون خواندن 

 باید ببینمت، همین االن...  -

کرد؟ مانند او آرام لب زدم به طوری که اگر کسی مرا می  طور زورگویی میو چه کسی جز شاهکار این

 زنم کرد با خودم حرف میدید فکر می

 کجا؟   -

رویم خیره شدم، چقدر این  شاهکار سرفه ای کرد و من به تابلوی لیلیث در پذیرایی خانه شکوهی رو به 

 تابلوی منحصر به فرد را دوست داشتم! تابلویی که تفاسیر در آن نهان بود 

 کافه دریای هیجده.  -

راه زیادی را از این دهات تا شهر باید می پیمودم، اما به همه چیز می ارزید. کاله سوییشرتم را جلو تر  

 ان نباشد. کشیدم تا گوشی ای که زیر گوشم پنهان شده بود نمای 

 یک ساعت دیگه اون جام.  -

صدای خس خسی آمد و تماسم با شاهکار پایان یافت. لباس های فراخ و گشادی پوشیدم و با موتور ته باغ  
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 گازش را گرفتم. 

خط دریا ها را رد کردم و از کناره شهرک ها عبور، به دریا هیجده که رسیدم تعلل کردم و موتور را به  

و کپ را تا روی نک بینی ام کشاندم، دست در جیب سوییشرتم بردم و باطمأنینه و   درخت کنار عابر زنجیر 

 کمی مکث به تابلوی باالی درب نگریستم 

 "کافه بتیس"  

پا در کافه تاریک و چوبی، اما زیبایی که در طبقه نهم قرار داشت گذاشتم و بوی نم چوب دیزاین و قهوه  

نوازی گذاشته بودند که من عاشقش بودم!  یقی الیت و گوشهای تلخ را به شامه ام میهمان کردم، موس 

 شاهکار را دیدم که در میز انتهایی کنار پنجره نسشته و خود را با گوشی اش مشغول ساخته بود.

چندی بعد نامحسوس به شاهکار نزدیک شدم و با سری افتاده اعالم حضور کردم، شاهکار با حس افتادن  

 ه با دیدنم شگفتی چشمانش فریاد می کشید. سایه ای باال سرش سربرآورد ک

لیلیث تخسی که موهایش را مد روز تراشانده و سوییشرت مشکی رنگ کوتاهش را با شلوار جین مشکی  

هماهنگ کرده و کاله کپ مشکی ای که را در دست دارد، از نگاه متعحب شاهکار، نمی توانست لیلیث  

 باشد، می توانست؟ 

 و به اخم های درهم رفته شاهکار خیره شدم من آرام سرم را بلند کردم 

 سالم  -

 شاهکار نیشخندش را چند باره حواله ام کرد و با تکان دادن سرش بر روی میز جای گرفتم 

 بشین تا جلوی مردم به شیوه خودم ننشوندمت.  -

نشستم،  اشاره ای به سر و ریختم کرد و به من منظورش را فهماند، شانه ای باال انداختم و رو به رویش 

 چقدر عاشق فضای عرفانی این کافه بودم خدا می دانست و خدا! 

 خب! می شنوم.  -

 کالفه پوفی گفتم و معذب از سرزنش نهفته در چشمان تاریک شاهکار، شروع کردم 

 قدر سنگینه؟ تا حاال با دل خالی توی این جامعه مرد پرست راه رفتی بدونی راه رفتن با دل خالی چه -

 یدایش تخس سری تکان داد و گفت با همان اخم ش

قدر مفلوکی که حتی از خودت منزجری، اگه قدر چیزی رو ندونی به بدترین شکل ممکن از  تو اون -

 دی محتشم. دستش می

 دستانم را بر روی میز غالب کردم 

،  اما شاید بهتر بود که چیزی برای از دست دادن داشته باشم، چیزی یا کسی که ترس یک روز نداشتنش -

 ای زندگی کنم. باعث بشه طور دیگه

 گر شاهکار آزارم می داد، دوباره سرم را پایین گرفتم و زمزمه کردم نگاه خیره و توبیخ

 تو جامعه با فکر شنیع، از زن بودن فقط باید مرد باشی تا نصیب گرگ بیابون نشی، حتی به ظاهر.  -

 شاهکار عبوس، طلسم را شکستپس از چند لحظه سکوت که فضا را بسی تلخ و سنگین کرد، 

این کارت یعنی کم آوردن و جا زدن! یعنی ترس و واهمه از مرد نر که از جنس ما نیستن! اصال از چنین   -

زن هایی خوشم نمیاد! در ضمن بار آخرت باشه بدون اجزه من دست به موهات می زنی! یادت رفته سر ده  

 میلیارد پیشم گرویی؟ 
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 بلند کردم و زنجیر حروفش را از هم گسستم با واکنشی بس سریع سرم را

 گرو ام، اسیر که نیستم! -

ام کند، خیلی خشن بود، اما انگار آن روز، روز  از نگاه متأسف شاهکار می خواندم که می خواست خفه

 لجبازی و دست انداختن نبود 

نفعت نیست پس  اظهار پشیمونی من برات خیلی گرون تموم می شه! نذار نظرم عوض شه که اصال به  -

 عین آدم از این به بعد هر کاری که خواستی بکنی با من هماهنگ می کنی. 

من پوزخند زدم، هیچ وقت نمی گفت شوهرت هستم، نمی گفت زنم هستی، می گفت پیش من گرویی! عین  

یک کاال ارزشم را می فروخت، همین که می گفت از تغییرات ظاهری من راضی نیست، یعنی وجودم  

 میت نبود. حائز اه

شاهکار دستش را به سمت سیوشرت من برد و کالهش را به سمتم برگرداند تا شنود سترده کالهم را ببینم،  

با دیدن چنین چیزی آن هم در لباسم، متعجب چشمم گرد گشت! باورم نمی شد که شکوهی تا این حد پیش  

 رفته باشد! 

آورد و از آن دو تا سیمکارت جدید جدا کرد و  شاهکار کیف پول چرم قهوه ای اش را از جیب پالتواش در 

 به من فهماند که با اس ام اس بازی حرف هایمان را بزنیم. 

من سیم کارت را در ساعت هوشمندم جای دادم و شاهکار در گوشی گران بهایش چپاند، همان طور که به  

 یم کرد دادیم بسیار نامحسوس با هم پیام رد و بدل میحرف زدن خودمان ادامه می

 را، درموردش بگو... ری -

را بکشانم، حتی اگر رد گم کنی ای برای شکوهی  من به هیچ وجه نمی خواستم بحثمان را به سمت ری

 باشد.

 صفحه چت را باز کردم و با استفهام نوشتم 

 این لعنتی تو لباس من چه غلطی می کرد؟ اصال تو چطور از وجودش با خبر شدی؟ -

 ره گوشی شاهکار بلند شد، همان طور که منتظر جواب بود گفت پیام را ارسال کردم و ویب 

تو یه مدرسه شبانه روزی تحصیل می کنه و به خاطر هوشش، جهش زد. به گفته خودش می خواد جهان   -

 گرد بشه. 

 پیام شاهکار که برایم آمد، گوشی را روشن و آن را خواندم 

که مدیر برنامه اش منم، یعنی من تعیین می کنم  شکوهی معموال برای تازه وارد ها چنین کاری می کنه   -

کدوم قسمت لباس یا توی کدوم لباس فرد شنود رو بذارن! هیچ وقت دست به پیراهن سفید و کت چرم نزن!  

 فقط گه گاهی برای رفع شک، جاهایی بپوش که آتو دست شکوهی ندی. 

 ندم و آن را با دقت بیشتری کنکاش کردم پیام بعدی را نوشت و مهلت پاسخ به من نداد، من پیام جدید را خوا 

اسکله ، محل ورود و خروج کشتی های بار بری اسکورته، اون پرونده اگه رد گم کنی باشه یه سری   -

 مطالبش درسته، یه زمان مناسب نیاز داریم تا به اون سر بزنیم. 

 من در حال نوشتن را که دید لب گشود 

 کاره است.باید بدونه مادرش چیآریش ببینمش! باالخره  چرا نمی -

متن را که فرستادم، تنم یخ بست، دعا دعا می کردم که این حرفش از سر فریب شکوهی باشد چون اگر  
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 سخنش لحن جدی ای به خود می گرفت من آرام آرام ذوب می شدم، تنها به جمله کوتاهی اکتفا کردم

 ایران نیست.  -

 ا باز کردشاهکار با تمسخر سر تکان داد و پیام ر

امکان نداره، می دونی راجب چی حرف می زنی؟ مگه رد شدن از اسکله کشکه؟ باید هفت خان و با کلی   -

مدارک پاس کنی، مرتیکه موزمار چندین زنو تو کشتی جاساز می کنه و به این ور و اون ور می فرسته  

 ککشم نمی گزه. حاال دیگه محل فرستادنش شده مالزی؟ 

 می رفت و حساب شده کار می کرد، چه کسی می توانست با شاهکار شوخی کند؟  با درایت زیاد پیش

 شاهکار با شرارت نگاه خشنش را به من دوخت و با تمسخر گفت 

 چه مادری هستی که بچه رو گذاشتی خودش برای خودش بزرگ شه!  -

من بازجویی   کرد شاهکار ازاگر شکوهی محاورت زیبایمان را گوش می کرد، به احتمال زیاد فکر می

 کند. بی اعتنا پیام را خواندم و گفتم می

 تنها نیست به اندازه مو های سرم آدم هستن که حواسشون بهش باشه.  -

سوال خوبی پرسیدی! این قانون اسکورت سرویسه و ربطی به شکوهی نداره، باید بریم اون جا سرک   -

ی کشتی ها بارشون می آد، باید باز رسی  بکشیم تا جوابش رو پیدا کنیم، فردا شب ساعت دوازده یه سر

 شون کنیم. 

 شاهکار سری تکان داد و گفت 

 جالبه، خیلی جالبه...  -

 من باشه ای فرستادم و در دنیای حقیقی ام به روز شدم

 آره می دونم، با من کاری نداری؟ اگه باز جویی هات تموم شد برم تا اون شکوهی دادش در نیومد.  -

بی   صاعقهنه تکان داد و با نگاهش من را بدرقه کرد، منی که بی شاهکار مثل یک  شاهکار سری به معنای  

 نور و صدا بودم. 

 *** 

  نهی خودش در آ  کر یکرد و به پ   می صورتش تنظ یپوشاند، رو   یرخ سوخته اش را م  مهیکه ن   یدی سف ماسک

 ساخت!   فیکونکه بر تن کرده بود، کن   یا یشد. لباس شب بلند زرشک رهیخ لماهی اتاق خانه گ  یقد

  ی خالصانه به سر و رو   گرید ی افسرده و مغموم قبل فاصله گرفته بود و بار یبا آن رها لیهزاران ما 

 خود، جال داد. 

  یثی لی بود! ل  ث ی لی حق با ل دی کردن ابروانش را هم نداشت. شا  زی تم   رغبت ی حت  نی شاه ن ی از مرگ دروغ پس

سترد. رژ   یبالماسکه که با آن ماسک نصف صورتش را م   یجشن دعوت کرد! جشن   نی که او را به ا 

  لعتخوب نگار دلبر رخسارش را افزود و انبوه سبز در چشمانش را ط  ، یدود ی شی با آن آرا ی زرشک

 .  دی بخش 

با  محفل کرده بود و   ن ی به حضورش در ا  یآمد و او را راض لماهی افتاد که روز قبل به خانه گ  ثی لی ل ادی به   

 کرد   یآن جشن را گوشزد م  ب ی عج   نی قوان ی قی عم  د ی کٵچه ت 
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و در   یرو ندار  ی ! قانون دوم: حق حرف زدن با کسیآر ی عنوان، ماسکتو در نم چ ی قانون اول: به ه -

قانوت سوم:   ، یسی نو یسواالتو م  ای دن، خواسته ها   یکه از بدو ورود بهت م  یدفترچه ا ی رو  ازی صورت ن 

 ! یر  ینم ی ا گهی که برات در نظر گرفته شده به سمت شخص د   یبه جز پارتنر

  چیه زشی اعجاب انگ  نیپا نگذاشت و از قوان  یی جا  نی گاه به چن چ ی داشته و تپش قلب گرفته بود. ه  جانی ه

    د ی خ شن طور پاس  نی ا د، ی را که پرس  لشی حضور او کنجکاو شده بود. دل  یبرا ثیل ی ل دی ک ٵدانست. از ت  ینم 

مراسم، به انتخاب کردن   نی شه. شالوده ا یبرگزار م   یاست که هر ساله توسط شکوه  گه ی جشن د   هی   نی ا -

کس که   . هررهی گ  یم  تٵنش  ،یاشون تو تدارک مناسک بعد مسخره  یمذهب  یخوندن سرود ها  یاحمق برا هی 

  ی کنم حواستو جمع کن   یم  ش خواه! ازت  وندهی پ  یم  مطیعان شکوهی پا بذاره، به جمع  ر ی جشن رو ز  نی قوان 

 در آوردنه.  عزااز  یدل یبرا  یخوب ی لی جشن فرصت خ   نی رها. ا

  ی تازه از خود صادر م  نی شده و قوان یالو  د ی شگفت زده بود! نسخه جد ،ی همه تناقض رفتار شکوه نی ا از

  یجشن باز م  ن ی را به ا شیمرد چقدر خطرناک است، چرا پا  نی دانست ا یم  ثی لی ل نکهیدانست با ا یکرد! نم

 گفت  ی کرد! خودش که م

  زی چ چ ی جشن، بهش ثابت بشه که از ه  نیخوام با ورود تو به ا ی و مضحکه خنده اش! م  دهای آلت تهد یشد -

هم   یبرگ برنده بزرگ   نی که همچ  فهمهی! اما با اومدن تو، مستمی واهمه ندارم. هرچند که ازش مطمئن ن 

 تونه تو رو آتو کنه!    یو نم   یستی ن 

  یو صدا ستیدادند نگر یساعت که نه را نشان م  یخانه، او را از فکر در آورد، به عقربه ها  فونی آ یصدا

 در سرش پخش شد  ثی لی ل

 دنبالت.  ادی راننده م هیباشه، ساعت نه    ادتی  -

برداشت، خواست خارج شود که چشمش به تکه پارچه  دستبند کوچکش را  ف ی و ک  دی مانتو و شالش را پوش 

 واقع بود!    ی کنار درب خروج   زی م  یو عدد حک شده در آن افتاد، که رو ی زرشک

  ن ی و اگه بدون ا  یکن  داشی پ یگن چطور  یبهت م   یطور  نی شماره تو و پارتنرته، ا انگری دستمال ب نی ا -

نداره.    یکه اصال عواقب خوش  یهست یکنن نفوذ یدن و فکر م  یحق ورود به جشن رو بهت نم   ،یباش

 دستمال رو حتما به دستت ببند و بدون اون، پا به عمارت نذار.  

داشت و در خانه   یعمل جراح   لماهی راننده نشست، گ  نی پارچه را به مچ دستش بست و به درون ماش  تکه 

عبور   یمشک  ل ی ازدروازه طو د،ی کرد. به عمارت که رس  یم  یش را سپر نبود، اما دل نگران رها لحظات 

 به رها انداخت و گفت  یبرخورد. نگهبان نگاه  دهی کرد و به نگهبان ورز 

 باشن؟     یمادموازل ک  -

بود! گول به حرف گرفتن افراد اون عمارت   ی اگه به شدت ضرور یوجه حرف نزن رها، حت  چی به ه  - " 

 همه حقه است"  نایرو نخور! ا
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 دست زمخت نگهبان نوشت    یدر آورد و رو  یاش، خودکار ی مشک  فی زد و از ک  یپوزخند

 مهتاب هستم.   -

  هی بو ببرن!   د ی نبا  شافراد یول یآیدونه تو م یم  ی! شکوه ی گ  یوجه اسم خودت رو بهشون نم  چی به ه   -"

  تو  تا اسمت رو  یباهام هماهنگ کن   دی خودت انتخاب کن و در دهنشونو ببند. فقط از قبل با  یبرا  یاسم جعل

 شرکت کنندگان ثبت کنم."  یاسام ستی ل

آن   یکه رو   یبه دستش داد و صفحه اولش را باز کرد، صفحه ا یرها، دفترچه ا ت ی درا دن ی با د  نگهبان

 نوشته بود: 

 منتظر شماست.     د،ی کنار درخت ب  ش، ی پارتنر شماره چهل و ش -

و    یزرشک رهنی و پ   یبا کت و شلوار مشک   یحرکت کرد! مرد د ی را گرفت و به سمت درخت ب   دفترچه

  ی برد. به دستمال رو   یزده و در انتظار به سر م   هی که تمام صورتش را پوشانده بود، به درخت تک   یماسک

 خودش بود!   شی. مرد شماره چهل و شستی اش نگر  نهی س

حوصله چشم    یجدا شد و ب  دی پارتنرش، از درخت ب  دنی با د ن ی چه خوب لباسشان با هم هماهنگ شد. شاه 

شد و   کیکرد. زن که به آن نزد  یم  ی مراسم مزخرف را ط ن ی به آن زن رفت. هر سال با درد ا یغره ا

 نفس بکشد.  تواند ینم گر یحس کرد د  د،ی پوشانده اش را د مه ی رخ ن

ستون فقراتش   ی کرد؟ عرق سرد رو  ی شد! رها آن جا چه کار م ی باورش نم چیتمام تنش به رعشه افتاد، ه 

 را به سمت رها گرفت.   شیکرواتش را شل کرد و بازو   یشد. کم یو باعث گر گرفتنش م   دی چک  یم

  یار بود! حت هز یرا گرفت. ضربان قلبش رو  شیو بازو   ستی معمول مرد نگر   ریرها به حرکات غ 

 ! ندیبب  ت ی موقع  نی که پس از هشت سال رها را در ا د ی د ی هم نم الشی درخ 

زد. زن ها و مردان   یمتال سر درد آور، در گوششان زنگ م  ی قی پا به سالن دوم عمارت گذاشتند و موس  

 رقص و مصاحبت بودند.    دن،ی صورت خود، به همراه پارتنرشان، در حال نوش ی جوان که با ماسک رو 

بر تن   شترشانی و شلوار جذب و چسبان که ب  شرت ی ت  اه،یبه رنگ س  ییبود! لباس ها   بی عج شانی ها لباس

 بر تن داشتند!  ینفر لباس رسم   ۵۰صد و خورده اشان فقط  انی داشتند. از م

  یجلوه م  شانی بلند که بر پاها یبا ساق ها  یچرم   یصورت چکمه هابود و دختران به  ن ی پسران پوت   کفش

تمام   ای تک بند  ی بود. انگشتر ها  دی لنگه کل  ک ی لنگه قفل و   کی به صورت    زی ن نیپوت  ریغ یداد. کفش ها

 داد.    یمانند، دلش را خراش م  غ ی ت   یدستبند ها ،یاسکلت یبند، انگشتر ها

که به وضوح قابل شهود بود، لنز    یگرید  زی آورد؟ چ یچگونه در آن باغ وحش تاب م  ثی لی ل چارهیب 

 آمد.    ی ماسکشان هم به چشم م  ری از ز یرفت که حت یدر مردمک چشمان اکثر حضار به شمار م  ی طان ی ش
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  اتی نشستند. چشم چرخاند و به محتو  یصندل یبه سمت بار کوچک کنج سالن رفت و با رها رو  نی شاه

 . ستی نگر  زیم  یرو 

  کیآن ها را به تعداد باال به اندازه  یکه افراد دی را د  یپر یب  ای  ن ی د ی گزوزپام، م ازپام،ی ترامادول، د  انواع

 رفتند.   یچند روزه م   یحت  ای و چهار ساعته   ستی ب یها نشعگی کردند و به  ی برگ قرص مصرف م

 آن نوشت    ی دفترچه را از دست رها گرفت و رو  نی شاه

 رو دارم؟    ی با چه کس   ییدم، سعادت آشناسالم عرض کر -

نوشت؟ انگار که   یشد، چرا دست و پا شکسته م  رهی چشم از آن اجتماع وحشتناک گرفت و به کاغذ خ رها

 نوشت    دی ق یخواست خطش مشخص نباشد! پس متقابال ب  یم

 مهتاب هستم.    -

را کتمان کند، چرا انتظار داشت   تش یشد! حق داشت که هو  ی زد و با خواندن نام، عصب   یپوزخندشاهین 

 لرزانش نوشت  یرها است؟ با دست ها د ی بگو 

 ونداد هستم، خوشبختم خانم جوان.  -

 فرستاد و نوشت    یبر شکوه  یبچگانه، لعنت   یها یهمه کاغذ باز نی خسته از ا رها

   برم.   یمضحکانه رنج م   ینامه دادن ها  نی جناب، فقط از ا ن ی همچن  -

  ش ی رها تیچه خوب از ذهن  نی آمد! و شاه یکسل کننده، بدش م   یها زی بود، از نوشتن ها و چ ن ی هم شهی هم

 با خبر بود!   

 !   نی بد   پیامشماره منه،   نی ا -

  یافتاد! با کنجکاو  وار ی د  یبزرگ رو   fتا   سهدهد که چشمش به  جی کرد، خواست مس و یاش را س شماره

 داد  امی فراوان پ 

 آد!   ی مرموز م  یلی به نظر خ  ه؟ی مجاور، چ  وارید ی سه اِف رو  یمعن -

قدر ممنون دارش  تنگ شده بود و چه ی دو گو  نی ا یچقدر دلش برا ست، ی به چشمان سبز محض رها نگر  

 ! رد ی نم گر یو بار د ندی سوخته رخش را نب گرید مه ی شد که آن ماسک را بر صورتش نهاد تا ن

رو ندارم تا براتون شرح بدم، فقط    یاجازه ا نی و متأسفانه چن ن ی ست ی که مشهوده، شما از ما ن   ییاز اون جا -

 هست. 666عدد  انگری که سه تا اِف ب ن ی حد بدون   نی در هم   نی کنجکاو شد   یلی اگر خ

پرست هاست،   طانی مورد استفاده از ش  جی را  یدانست از عالمت ها ی بود و م دهیشن  یلی عدد را خ نی ا نام

 نوشت   نی هم  ی دانست، برا یرا نم  تشی اما سنخ
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  ی ! کسنی عدد رو بگ   نی ا یخورده! لطفا تئور  ی لی عدد نه تنها به گوش من، بلکه به گوش عموم هم خ  نی ا-

 فرقه شدم.  نی من هم مجذوب ا د ی دونه، شا یچه م

است! و   یو قصدش کنجکاو زند  یم   بلوفدانست دارد  یحربه به کار برده شده رها، خنده اش گرفت. م از

  نی جز ا  ی گرید ز ی چ   چی ذهنش مشغول و قدرت تفکر به ه   د،ی به او نگو   یزی دانست که اگر چ یصد البته م 

 شود که او را نشناسد؟ ی کرده بود! مگر م   یزن زندگ ن ی سال با ا کی کند! او   ینم   دای مسئله را پ

  س ی روز از خلقت آدم، ابل  نی ام 666اون ها تو  دهی گرا هاست که به عق  س ی معروف ابل  یاز عدد ها یکی-

  یسمبل 666. در اصل  طانهی شه که نشون دهنده ش ی م  ادی عدد، به عدد وحش  نی اون رو از بهشت روند. از ا

االن هم آهنگ   نی و متال که هم  ی هو  یگروه ها  یاز سو  س ی ره که به عنوان شماره تلفن ابل ی به شمار م

که با قرار   ه ی سی انگل یحرف از حروف الفبا  نیهم ششم Fشد.  ی اسالم رانی وارد ا  م،ی نوا هست هاشونو ش

 آد. یم  دی پد  666در کنار هم، عدد  fگرفتن سه تا 

یمبهم را در ذهنش    یو عالمت ها  ستی نگر  شتری ب   واری به در و د   ج،ی خواندن مس با کرد، حقا که به    حالج 

 دور از تأمل بود! 

  *** 

  غ ی با ج  وحشتناک یق ی موس ن ی آمدم، باز هم ا نییسالن پا چ ی مارپ  یصورتم گذاشتم و از پله ها یرا رو  ماسک

توانستم    یماسک هم م  ری ز  یکه حت  یمرد  سمت بهبا طمانینه گوش خراش را پخش کرده بودند.  یها

 تازه شروع شده بود!   یرفتم، باز  نمیبسته اش را بب   یدم اسب دی سف  یموها

که پارتنر نداشت من بودم! با خنده    یکرد و از نورا جدا شد! تنها شخص  یمن، تک خنده ا  دنی با د  هرمس 

 گوشم گفت  ری خم شد و ز 

 ؟ یدی شاهکار و زنش رو ند  ،ی افراد درجه دومه! راست یقانون برا نی ا ست،ین   یبه کاغذ باز  یازی ن -

  الس ی کنار پنجره نشستم، خوب بلد بود حالم را خراب کند. گ  ی صندل یبه هرمس رفتم و رو   یغره ا چشم

 گوشم خم شد  ر ی در دستش را جا به جا کرد و دوباره ز

که   یا ی از باز یآد، ول ی خوشم م شتر ی سرکشت ب یوقته که اومده، گفته بودم از خو  یل ی خواهرت خ  -

 شه!  ی جا چال م  نی هم  ، یبرم. در ضمن، فکر نکن با حضورش همه چ  یلذت م شتری ب   یخودت شروع کرد

  یگریکردن من بود و غرض د   وانهیمرد قصدش د   نی را از هرمس برگرداندم، ا  می زدم و رو یپوزخند

 نداشت!

لهم کند. دلم آشوب  خواستینداشت! فقط م   دهی به دور شدم، بحث با او فا  یکج کردم و از مقابل شکوه  راه

  کهنی. مگر نه ادی کشیم  ری قلبم ت کردمیفکر م  ی به جمله شاهکار و زنش شکوه ینداشت. وقتبود و طاقت 

  اش یته دلم به زن لعنت  الاوست و حقش است که با مردش بماند! پس چرا حا  تی زن اولش اولو دانستمیم

 شود؟  یکه حاال کنارم باشد و به عنوان پارتنر من معرف  خواستمیچرا با تموم وجود م  کردم؟یحسادت م



 واالمقام

112 
 

  نترنتی شاهکار را از ا یکه عکس ها یی اش پناه بردم، همان جا یام را باز کردم و به گالر ی گوش صفحه

 بودم.   دانلود کرده

مردانه    یکه با پالتو   یاش گذاشتم. همان عکس یگوش نهیپر جذبه اش را پس زم یاز آن عکس ها یک ی 

که    یبودم، به طور  رهی ها ساعت ها به عکسش خ وانهی. همانند د ست ی نگریم  نی اخم کرده به دورب اشیمشک

 .   د ی د یچشمانم تار م  ، یدم آخر

مرد زن دار داشتم  این که به   ی! حسدم ی هراس یشده بود، م   رمی گ  بانی گر   دای که جد ی حس ناشناخته ا نی ا از

 بود!  مشوهر یکه، به نوع

  یکرده بود؟ رو به رو   ری عمارت زل زدم، چرا آن قدر د یرا خاموش کردم و به درب ورود گوشی  صفحه

 کردم!   یم  تیاو را رو  یآمد به خوب یکه م   درب نشسته بودم و هر 

به درون سالن پا  ی درب بودم که درب گشوده و زن و مرد رهی به دستگ رهی قدر گذشت و من خچه  دانمینم 

ماسکش هم قابل   ر ی از ز یبر لب که حت   یکه از بدو ورود، چشمش به من افتاد و با پوزخند ی گذاشتند. مرد

 شد!  دورمحکم  یاش را گرفت و بدون توجه به من، با قدم ها یبود، دست زن کنار  صی تشخ

! واقعا آن ستمی نگر  ی آن ها م باز به  یزنش قائل بود، متعجب و با دهان یکه آن مرد برا  یاحترام خاص از

 شناختم؟  یبود که م   یمرد شاهکار مستبد و پر تحکم

شد!   یخاموش نم  ،یا یو سونام   لیس چی به دلش افروخت که با ه   یشاهکار نسبت به من آتش ی توجه  یب 

بود!    دهی کرد که انگار سال ها او را ند  یگوشش نجوا م   ری بار، ز گر یچنان دست زنش را گرفته بود و کنج د

 م لب گفت ر ی زدم و ز یپوزخند

 . ستی که نام آن نه لب لعل و خط زنگار  زد، ی است که عشق از او خ یا فهی لط  - 

 به دستم گرفتم!  یپر از زهرمار ی السی حواله اش کردم و گ ی چشمک  دم،ی طرف بار رفتم، رها را که د  به

زده از دور به  نداشت. فقط مغموم و ماتم یچرا که عواقب خوب  رمی فش بگنزد رها روم و به حر توانستم ینم 

 آمد!  یبه او م  بی عج اش،یکت مشک  ری ز  دی سف  رهنی آن پ ستم، ی نگر  یشاهکار م

  اتی مرموز، تمام محتو ی بر لب، از کنار شاهکار گذر کردم اما، با لبخند ی شخندی و ن ی آن  م ی تصم ک ی  با

 که کل لباسش قرمز شده بود!     ی! به طورختمیشاهکار ر دی سف رهنیپ ی را رو  السی درون گ

و    نمیشاهکار محو گشتم! نماندم تا چهره زنش را بب یچشمان برزخ   یزدم و از جلو  یقهقهه ابار وانهی د

مزمن   یها ی توجه ی ب   نی سالن طبقه اول باال رفتم. اگر قرار بود ا یرا بسنجم، فقط از پله ها گریعواقب د

 همان بهتر که در اتاقم محصور بمانم.    کردم،یشاهکار را تحمل م 

 و با حسرت خواندم دمی کش یق ی ! نفس عمستمی پنجره نشستم و به قرص کامل ماه نگر ی سکو  یرو 

 اوست؟ ای چه فرق کند که ماه   د،ی مهپاره به بام اگر آ -
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 کرد!  یمبتال ترم م  ی که ه  ی؟ به طورگرفت  یرحمانه رو م  ی من هم زنش نبودم؟ پس چطور آن قدر ب  مگر 

کس به اندازه او، من را   چ ی رها، در آغوشش فرو رفتم! ه دنی شانه ام نشست، برگشتم و با د  یبه رو   یدست 

 طور که در آغوشش بودم با بغض لب زدم کرد! همان ی درک نم

  یم  گهیهم د  یاهمه اون ها رو بر کنه،یذاره! من رو خرد م ی اون زنشو دوست داره، بهش احترام م-

باشم که من رو    یکس  یآخر زندگ  نهی گز   خوامیدارم رها. نم یوضع بد  شون،ی زندگ  یدونن و من رو اضاف

 یجا  چ ی ه ی و بدون   شیبده که بخوا  یلی و نخوادتت، خ ش ی بده که بخوا ی لی . خ کنهیحساب هم نم  یحت

 . یشی زندگ 

 گفت  لبخند تلخیخواهرانه دستم را گرفت و با  رها

ً الزام ی کردن  ی هر همراه یبهت بگم تا قانع ات کنه، ول  یدونم چ ینم- نره که اون   ادتی   ست،ی از ته دل ن  ا

 احتشامه! 

چه و   ی عن ی از ته دل  یمنظورش از همراه دم ی فهمی. نمکردمیفکر م  رهاکرده بودم و به عمق جمله   سکوت

  دی د  یوقت  زد؟ یحرف م   نانی طور پر اطم که آن دانستی. مگر رها چه م داشتیمن را به فکر باز م  نی ا

 کنارم نشست و دردمند لب زد   م،ی گو ینمی چی ه

اندازه، تک تک حاالت و   ی م نیشاه ادی منو    یلی که به عنوان پارتنر برام انتخاب کردن خ ی مرد  نی ا -

 شم!  یم  وونهیرفتارش! کم کم دارم د 

را سر راه رها   نی شاه یقسمت ماجرا فکر نکرده بودم، نکند شکوه  نی بردم، به ا ادی خودم را از   درد

دوباره همه   یبرانم، آن وقت شکوه   ادشی را از   نی آوردم تا نبود شاه ی مهمان  نی قرارداده بود؟ رها را به ا

 را بلند کردم  می صدا و بلند شدم  م ی شک نکردن رها از جا یبود. ناخودآگاه برا  ختهیر را به هم  ز ی چ 

 رو تو سرت فرو کن!  ن ی مرده! ا ن ی رها، شاه -

 گفت   اشیپنجره زدم که رها با چشمان اشک  یکنار واریبه د ی مشت 

تا من عذاب نکشم.    یکنیانکار م یکه دار دونم یمن زنده است، من هم م  نی که شاه  یدونیخودت خوب م -

 . یخوایکه تو م  ی زی چ قای . دقیعاریبه طبل ب زنمیباشه، م   یول

 ! د ی لرز ی شده بودم و تنم م یاتاق را ترک کرد. عصب صبرانهیکه ب  اورمی از دلش درب  خواستم 

ه  خواستم چشمم ب   یدوباره به سالن طبقه اول برگشتم. نم   نی بنابرا  اورم،ی درون آن اتاق دوام ب توانستم ینم 

 ! دی ساخت و خود، مجنون را نپسند  یل ی که من را ل ی! شاهکارفتد ی توجه ب  یشاهکار ب 

! از  دندیرقص ی آمدند و م یکه زوج ها به وسط م   یزده بودند! آهنگ  یم ی زدم، آهنگ مال   هی ستون تک  به

 .  نمی حال با زنش بب ن ی شاهکار را در ا مخواست  ی شدم! نم یمنزجر م  شانی تماشا



 واالمقام

114 
 

دست دراز شده شاهکار، به منظور در   دنی آن را گشودم! با د  یاما با تک صرفه مرد  بستمرا  چشمانم 

 . می رفت ست ی پ  ی رو  یحرف چ ی ه ی کرده بود، دست در دستش گذاشتم و ب   عوضشکه  یرهنی خواست رقص و پ

شانه شاهکار  ی. دست به رو مکرد  یزندگ  ،یق ی اصوات آن موس یای بار با دن   نی عوض شده بود و ا آهنگ

گذاشتم و انگشتانم را در دستش فرو بردم! دست شاهکار به دور کمرم محصور شد و شروع به رقص  

 .  م ی کرد

   یزنم ن  ی" سرکوه بولند من ن

   یُکر هیتا با ه ی چومان به را  یم

 ور مرا رسوا بو کوده    یهمگ 

 "  یاَرِ  هیدای کس گد عجب ش  همه

 طعنه گفتم   کردم و با  کی را به گوش شاهکار نزد  سرم

 چه خبر!    بای آن دلبر ز  یو به من طعنه زدند، از وفا دار  یتو نشست  بانی با رق  -

   یلی جان جانان ل  یم  ی لی جان ل  یلی ل ی" آ

 ترا من خوش دارم   یلی ل

 "  یل ی و از جان ل ل ی د از

 هست.   ضیتعو   یبرا  د،ی سف  رهنی پ  یجا به اندازه کاف  نی کن، ا  یخال یا گه ی دفعه بعد، حرصت رو جور د  -

   نمیتالر من در زم ی " تو باال 

   نمیغم  ل ی من د  ینارنج پوست کن تو

 خوشه خوش   یچ   یامرا جوخوس باز یت 

 "  نم ی د ی داغا ن  ی ت   یُکر  یالهی ا

 گرو ام؟  شت ی پ   اردی لی رفته سر ده م ادتی هاست جناب احتشام!   ن ی بد تر از ا ی لی خ   ید ی الق یسزا -

   ای راهانا ب یسی ا  اری  ی " اگر م

  ایراهان نوبو باغانا ب اگر

   نهیدوشمن در کم  یک  ی ن ید اگر

 " ای بو بو روخانا ب  ی ماه دی سف
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و با مکث اما    ستی داده بود، به من نگر  یدر خود جا یفان  یای دن ن ی جدا از ا یی ای که دن ش ی رای چشمان گ  با

 محکم گفت   

 جا نبودم!  نی رفته بود االن ا ادمی اگه   -

مهم نبود   می مهم نبود که زن دارد! برا  می دادم و به تپش قلبش گوش سپردم! برا هی شاهکار تک نه ی را به س  سرم

 کم!    ی خواست شاهکار باشد، حت   یماند! فقط دلم م  ی من نم یکه برا

 ی لی جان ل  یلی ل ی"ا

    یلی جان جانان ل  یم

 ترا من خوش دارم   یلی ل

    یل ی و از جان ل ل ی د از

 ترا من خوش دارم   یلی ل

 "   یل ی و از جان ل ل ی د از

محظور است و    می چشمان شاهکار برا  دمی فهم  یکاش م  ستم،ی چشمان شاهکار نگر  یچشمان براق مشک   به

 شدم!  یچشم ها مبتال نم   نی به ا شتری کاش ب 

 *** 

 توانم مردش را بگیرم فصل چهارم: من نمی

 ثی لی ل

  که  یکلیه خوش   مرد  با ییباال مدل موتور . دمی لرزیم   آبان یهوا دی شد یسرما با ابان ی خ   از یاگوشه

  از را کاسکتکاله  . شد متوقف من کنار سرعت  با  بود، رانیا کی   شهره کل یه همان خاطر به  یروزگار

 . ختندیر  صورتش ی رو  اشیمشک   لخت یموها  و  برداشت سرش

 . می دار کار  نکن  معطل -

  از. بستیم  نقش  لبانم یرو  لجاجت جنس از ی لبخند دادیم  دستور و   کردیم  اخم انهی وحش   طورآن ی وقت 

 زدم  لب جذابش  چشمان  به  رهی خ   و   شدم نهیس به  دست عمد

 . د ی رس موقع به  ارهی ط  ابو  نی ا با  بشه نکنم  فکر  -

  من  و   بود   خشن.  ستادی با  می رو به   رو  و   آمد ن یی پا  موتور  از ابهت با  یآن  د،ی تن ابروانش انی م  ی پررنگ اخم

.  بست چشمانم  یرو  ی حرف چ ی هیب  و  آورد  در  وشرتشی س  بی ج  از یسر دستمال. بودم  بودنش   خشن عاشق

 دم ی دینم  را  جا  چی ه  که  محکم قدرآن
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 ؟ ی بست   رو  هام چشم  چرا  ؟ی کن یم  کاریچ -

  به  مرا  گرمش  یها نفس و دی رس گوشم به  سرش  کرد، ک ینزد  خود به  پهلو از را من  و گرفت  را می بازو

 داد یم  شکنجه ممکن   نحو   نی بدتر 

 ؟ یچ  یعنی اسکورت  یبفهم  که  ییجا برمت یم  من، به   پشت  نی بش  برعکس -

  آدم من. دمی ترسیم  دهم انجام موتورش پشت  بود  قرار که   یناک وحشت  شنی پوز آن  از می بگو  خواستمینم 

  خودش  که  طورهمان محکم  و   گرفت را  دستم شاهکار . شدینم شب  روزم کی و جانیه عاشق  بودم،  سکی ر

  آمدندیم  جلو  از که  ییها نی ماش ی رو  به  رو شاهکار به  پشت  قای دق من  و   نشاند موتور   یرو  بود خواسته 

 بودم   نشسته

 ... ادی ب سرم  ییبال  اگه -

 گفت  خشن کرد یم  روشن  را موتور که  طورهمان بدهم،  ادامه را حرفم  نگذاشت

 ... یری م یم  که  نه ی ا تهش  -

  باال خونم  نی آدرنال بود،  یری ناپذ  وصف حس .  دمی کش  غ ی ج   دل ته   از من  و   راند سرعت  به  اشجمله ن ی ا گفتن با

  یبرا بود   یعالم دو وانه ی د استبداد اوج  در هم شاهکار.  دم ی خندیم  دنم ی کش  غی ج حین   عشق با  و   بود رفته

 . خودش

  من اما دهد  کشتن  به  مرا خواستیم   واقعا انگار. د ی کش  یم  ییال  ها ن ی ماش از  و  کردیم  ادی ز  را سرعتمان  

 . دمی کشیم  غی ج دم ی خندیم  تنها

  می گشت  ی م سال  از ماه نیزدهمی س یپ در یانگار م،یبود شده  گم فلک، نی ا پنجم  فصل کاوش   در که  ی انگار  

 . میدی کاو ی م  آن یپ در را  ابانی خ  وجب به  وجب   و م ی ماند  گشته سر روز،   نی هفتادم  و صد ی س و 

 ... خواستمیم  را ن ی هم فقط یزندگ  از من  و  بود خدا  بود،  باد یخنکا بود،  جانی ه  بود، شاهکار

 . م ی خدا ه ی سا ری ز  من  و باشد  شاهکار کی 

  چشمانم   دور  از را سر  دستمال یق ی عم شوق  حس  با  من  و  کرد پارک درش سر را موتور  م،ی دی رس  اسکله به 

 زدمیم  قهقهه بلند  و   دمی پر  نییپا  موتور  از. کردم  باز

 .امیسوار موتور  تو  تبحر  عاشق  من  احتشام، بود یعال -

  به  که  یشب  همان رفت،یم  غش دلم افتادم یم  بود ژهی و گانی مثل  که  اشیسوار موتور  و   شب آن ادی  به  ی وقت 

 گفت  سفٵت   و   انزجار حالت با  و   آورد در سرش از را کاسکتکاله .  بودم  داده را وانهی د  سوار موتور  لقب او 

 ... یلیخ ، یکلفت پوست  یلی خ -
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  او  از  ری کب  و   ری صغ  که  یاحتشام شاهکار به  دادن حرص داشت یحال  چه  دم،یخند  شتری ب  حرفش  نی ا با

 داشتند  واهمه

 خورد؟  سنگ  به  رت ی ت   کنم   سکته ی خواست یم  -

 گفت   اششده قفل فک با  و   کرد  یظ ی غل اخم  طرفمان  به نگهبان شدن  ک ی نزد  دن ی د با شاهکار

 . ینی بیم  بد  که  کن  حفظ   آبروتو  ی من  با کن،  جمع   تو ی باز  سبک  -

  د ی رس ما  به که   یوقت  نگهبان.  خورد گره  هم  در م ی ها اخم و  زانی آو لبانم  کندیم  ش ی دعوا پدرش   که  یابچه  مثل

 گفت   عی مط یدیعب  مثل  و   شد خم  کمر تا

 . لطفا تو   نیی بفرما  ن،یاومد خوش آقا، سالم -

 گفت  اخم  همان با  و   زد موتور  به یااشاره مرد آن احترام به  توجهیب  شاهکار

 . تو   ارشی ب -

  با. شد اسکله وارد  و   کرد  کج  را راهش بود  شده یخال  بادم پنچر  ک ی الست مثل  که  یمن به  توجه  بدون   بارنی ا

 گفت   یچاپلوس  با رفتیم شاهکار پشت  که  طورهمان نگهبان. زدمیم  غر لب ری ز  دم ی کش  یق ی عم نفس خشم

  به  حواسم  من  آقا نباش نگران هم  شما عازمن، فردا می زد  بار  رو  ها ی کشت   نی اومد  یسرکش یبرا اگه آقا -

 . هست ز ی چ   همه

  چشم  در ابهت  پر.  آمد یم  بدش یچاپلوس   از قدرچه  که دانستیم  خدا فقط  ستاد،ی با  حرکت  از شاهکار یآن 

 گفت  محکم و شد رهی خ  نگهبان

 . یاکبر -

 داد  جواب  مظلوم و انداخت  ر ی ز به  سر شاهکار عتاب با  نگهبان

 . نیکن  امر آقا، جان -

 گفت  مستبد  و  گرفت  ی اکبر ی جلو   را دستش شاهکار

 ست؟ ی ل -

 داد پاسخ  ری ز  به  سر طورهمان

 ...هالساع قربان،  چشم  -

 گفت  اش پنحره  کنار  و   رفت ینگهبان اتاقک دم  یاکبر

 . منتظره  بزرگ آقا بده  رو  کنن  حرکت فردا قراره که یی ها ی کشت   ستی ل د ی ام -



 واالمقام

118 
 

 .افتادم راه اسکله سمت به  یباربر یکشت یها یی بایز در  غرق و   نماندم  منتظر گر ی د

  گذشته یلی خ.  ستمی نگریم  بود دهیبلع  خود  درون به  درون  را ی اهی س که  ای در  به دمیرس  که  اسکله یانتها به

  رفتم  جلو  یکم   دهی ترس  دم،ی ند را شاهکار اما برگشتم . دمی دیم  شاهکار اهی س  چشمان را  ای در  یاهی س  من  و  بود 

 گفتم  آرام لب ریز مضطرب   و   دمی گز  را لبم عاجز . گشتم شاهکار دنبال را جا  همه و 

 ؟ ییکجا شاهکار -

 دستم را گرفت و من را محکم به طرف خودش برگرداند، برق نگاهش در چشمان سیاهم نفوذ کرده بود 

 . جامنی ا -

  ی دستور  و داد حل   عقب به  محکم   مرانگاه گنگم  دن ی د با. گذاشتینم ی ه کنم، فراموشش خواستمیم  یه

 گفت 

 . سگ  خوراک یشد  یبش  گم  ا،ی ب دنبالم -

  راه پشتش م ی ها دست کردن مشت با حرف یب .  فتدی ن   گردنش  خونم   و  نکنم   بارش درشت تا  دمی گز  لب ظ ی غ از

  با شاهکار م ی عظ دستان. بودند آغوشش  محتاج که  را، دلم حسرت  دی ند   و  بود   من  به  پشت  او  و   بودم افتاده

  مانیا و   نی د  که  هستند،  مهابایی ی ب  آغوِش  رندهی گ  بر   در نداشت،  را نشی ع  یمرد  چی ه   که ی تنومند  یها بازو 

 . گرفت  خواهند  من از را

 کردم   یم رصد را او  دقت با و رفتم  یم  جثه  می عظ  یا ی کشت   سمت به  که  طور همان

 ستم ی نگریم  را اطراف یکنجکاو  با   و   داشتمیم  بر  قدم اطی احت با.  گذاشتم  یکشت  داخل به  پا شاهکار  دنبال به

  ای در یها  دست دور  به  و ایستادم عرشه  یرو . بودم   نهاده قدم  می پاها  ری ز  یای در یرو  بر  گرید یبار  من  و 

   د ی کش  و   گرفت را کتفم شاهکار که  ستم ی نگر 

 . بجنب -

  بار  پر  و   درشت یها جعبه   و  م ی رفت  اسکان به . نداشتم یبازلج یبرا  یوقت  واقع در  کنم ی بازلج خواستمینم 

 . م ی گذراند نظر از را

 ! کرد ی م  حمل  مرکبات یبارها ی کشت  نیا تصوراتم از دور و   تعجب  کمال در

  تا چار واسه فقط  دستک دفتر همه ن یا آخه مطمئنم،   من  هست، کاسه می ن  ری ز یا کاسه هی   نداره،  امکان نی ا -

 پرتقال؟   و   بی س دونه 

  و آورد  در  اشیمشک   وشرتی س  بی ج از را دار ضامن  ی چاقو  شد،  مب ینص شاهکار جنس  از ی شخندی ن 

 م دی غر  حرکت   نی ا  از زده شگفت من  که  گرفت  یپرتقال
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 گرفته؟  ت ی شوخ  -

  ی کوچک ی  سهی ک  کرد،   می ن دو را آن و  زد  پرتقال  به را چاقو  نشد،   بمینص شاهکار دنیش خن جز   یزی چ باز  و 

 بود  انمتوجه  قابل مورد  تنها شد ی م  زی ر  سر دی سف  یها پودر  ان از و  شده یجاساز  پرتقال  در که

 ! کنه   ینم  سرو  دسر یبرا رو  مخدره  توش  که  یپرتقال  کس چ ی ه -

 شاهکار دست از را پرتقال  اند، کرده  یساز جا ها وهیم  بطن  در را مواد چگونه   که  شد ینم  باورم  هم هنوز 

 کنم  باور ی اندک دی شا تا کردم اشبررسی  و   گرفتم

  نی بب  اِ، اِ  اِ  بشر،  نی ا داره رو  جن  عقل ز،مار مو   یشکوه  یا ! شدن رد  رستم خان هفت از ی جور ن ی ا پس -

 ! کرد خام  رو  ملت  هی   یچطور

 زد   هی تک   واری د  کنج تفاوت   یب   کرد، پرت  یکشت گوشه   به  و  گرفت دستم  از را پرتقال 

 . ماجراست  آخر مواد ن ی ا کنهیم  فکر فقط  تو   مثل  یکی ه ی نبو  مسعود   جاساز مواد -

  و   بودم مطمئن را ن ی ا من  حداقل باشد،  توانست  ینم مواد یجاساز  تنها اش، یتقلب مرکبات   بار با  یکشت نی ا

 بود   کرده اشاره موضوع نیا به  خوب عبوسش خلق  با هم شاهکار

 خوره؟ یم  دست رو  من  مثل  یک ی   حساب،  نی ا  با حاال -

 گفت   پوزخند  با که  ی طور به  آمد کش  لبش

 . رانهی ا از  مدل یها  دختر خروج  یبرا یکن  گم  رد راه تنها نی ا شده،  ر ی دستگ ی نبو  مسعود  -

 گفت   اشیذات  استبداد با  و   آورد باال  را دستش

 . کن  استفاده خودت یها زدن کثافت  یبرا افتادن، دام به  و   بودن طعمه  که  ییکسا  از رذالت، قانون  -

 . زدم زل  شاهکار چشمان  در ز ی ت   ،یکس  خفه  یصدا دنی شن با اما  دادم تکان سر  ناباور

 ه؟ ی چ یصدا -

 گفت   لب ری ز  یعصب و دی کش  ش ی موها انی م  یدست کالفه شاهکار

 .باشن  بوده  هوشیب  دی با  االن اونا احمقا، -

 دادم  تکان سر م ی تفه   با  و  زدم  یپوزخند

 !ستین   نی ا فقط  دونستم یم  -

  ک ی   با دربش. می د ی رس خانه موتور  به  و   می گرفت را صدا رد  ، رفت رونی ب اسکان از من  به  توجهیب  شاهکار

 نم یبب   هوشیب   و  دهی لول  درهم را زن ها صد توانستنم   من  و   شد باز  شاهکار حرکت 
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 .انآواره سرما از  ها هی سا جا ن ی ا گفت،  یم  راست هرمس   -

 دم ی پرس  من  که داشت نظر   ری ز  را خانه موتور  گوشه گوشه و کرد  ز ی ت   را شیها گوش شاهکار

 هوشن؟ ی ب همشون  که ها ن ی ا بود؟ یک  یصدا -

  گوشه در  که  ی کوچک ز ی چ به  و   کرد  کاوش   را ها زن تمام  زد،  زنگ گوشمان در دوباره زن  غی ج  یصدا

  چسب  و   رفتم  سمتش  به  دو  با. خورد بر  داد ی م  تکان را  خود  بسته، یپاها  و  دست با  واری د  قسمت ن ی تر

 گفت   لرزان و  شد گشاد  شاهکار و   من  دنی د  هراس از چشمانش  زی سا که  دمی کش  را زن دهان

 .گناهمیب من  ن، ی باش  نداشته ی کار  من با  خدا  رو  تو  -

 گرفتم  را زن  قهی   من  و زد  یپوزخند شاهکار

 . کنمیم  باز رو پات  و   دست  االن باش آروم - 

 داشت فرق شب تمام با بودنش   یعصب نیا و  بود ی عصب  د،ی کش محکم  و گرفت  را کتفم  شاهکار

 ؟ ی زن یم  زر  یچ   یدار -

 گفتم  ی رحم  دل  و   عجز ت ی نها  با و برآوردم   سر عاجز

 . می بد   نجاتش اون کثافت ها دست از می کن داشی پ  بود  قسمت  که خدا  به  است، طعمه هی   دختر نی ا -

 زدند یم  می آبرو به  حراج چوب داشتند  که  افتادم خودم  ادی  گرفت،   امهی گر لحظه آن اما چرا  دانستمینم 

 . بشه من  مثل  خوامینم   سوزهیم  براش  دلم شاهکار،  خدا  رو  تو  -

 ادی فر داد با یعصب و خشن  طور همان کرد، پاک  را اشکش  و   گرفت را  امگونه طرف دو دستش  با  انهی وحش 

 زد

  یشکوه  یرو تو  تو  خاطر به  مگه ببندم،  وی شکوه  دهن نکردم عقدت  من  مگه دم، ی نخر وی لعنت یتو  من  مگه -

 بشه؟ من مثل یگ یم  چرا پس  نخوره؟ بهت   خوکا اون دست  که نستادم یوا

  ثرٵ مت  اما آرام و   دمی گز  را لبم  ستم،ی نگریم  بود کرده  انی طغ  او از بارهکی   که  یرتی غ  به  و   کردمیم  هی گر  فقط

 زدم لب

 . بده نجاتش -

 گفت   من  به پشت  و کرد رها مرا

 . رونی ب  ارشی ب -

 . کردمیم  باز  را دختر دستان  شتاب با  من  و  رفت  رونی ب   خانه  موتور از
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 داد یم ماساژ  را دستش یحالخوش  با دختر 

 . مهربونه یلی خ اما ی دار یخشن  شوهر  -

 گفتم  حسرت  با  و   دمی کش  صورتش یرو به  ی دست . داشت  سن سال ستی ب تینها   بود،  سال و   سن کم

 . زهی ریم خون براش   که  یطور. هیرت ی غ  ست،ی ن مهربون  -

 کردم   بلندش آرام و گرفتم   را دستش

 . می بر ای ب -

  کنار را رنگش  دی سف  یمازرات  اشراننده تعجب   کمال در که  می افتاد راه شاهکار موتور  سمت به آرام آرام

 . می گرفت  یجا  اشیمازرات  درون ما و شد موتور  سوار شاهکار راننده. بود   کرده پارک  درب

 گفت  محکم و کرد  نگاه  پشت  به  نهی آ از شاهکار

 . شنوم یم  -

 آمیزدبی  خود  به گرما  یکم  تا کرد  ها را دستانش  گرفت،  آغوش  در را خودش  و   بود سردش  انگار

 مو؟ یبدبخت   و؟یچ -

 کردم   دیی تا را حرفش و دادم تکان را سرم

 . یکرد دای پ  راه  اسکورت  تو  ی چطور که نیا و   رو  همون آره -

  کرد، ی م تن  بر  د ی سپ  کفن  شی ها موج  اتمام از  پس  هم ای در  ی حت  بود،  ای در  تالطم پر  یها موج مثل  نگاهش 

 بود   چی ه  ای در عظمت  برابر در  گرید  که او 

  به منو  اون و   شدم آشنا یمانل با  که  رون،یب   زدم منم   و  داشت تعرض  قصد می پدر  نا بودم،  ی فرار دختر -

 . کرد  یمعرف  اسکورت

 دم ی پرس  متعجب  و  برگشتم  شاهکار طرف به

 ه؟ ی ک  یمانل  یدونیم  تو  -

 چرخاند   یدست کی را فرمان من  به کردن  نگاه بدون 

 . غزال  مثل  ه ی کی -

 داد  ادامه و   شد روان اشکش دختر 
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  که ی دست  کف از ف ی ح   و   شدنهوارد این کثافت   از بهتر  بودن  نجار  اکبر با  که  کردم سرزنش  خودمو   ها بار -

 . بودم نکرده بو

 گفتم   یکالفگ با  و   برگشتم  طرفش به

 ه؟ ی چ اسمت  و   ییکجا  بچه ر، ی نگ   قوره آب خب، یلی خ -

 گفت   آرام و  کرد پاک  را شیها اشک دادم، دختر دست به  و  آوردم در  بمیج   از یدستمال

 . بارانه  اسمم تهران،  -

 زدم   لب یشگفت  از سرشار او،  سکونت  محل از متعجب   من

 ؟ ی اومد اسکورت خاطر  به  فقط ی عن ی   ؟ی کن  یم   کار ی چ   جا ن ی ا پس -

 بود  زانی گر  پاسخ  و   پرسش  نی ا از انگار. کرد آن حائل  را  دستانش و   داد تکان  ندانستن  یمعنا به  را سرش

 . بودم شو  سالن تو  شدم هوش یب   که  یوقت  -

 گفتم   و   کوفتم شیها شانه به  دست با  دلگرم بودم،  برده یپ دختر آن کالم  صداقت به اول  همان از کردم،  تبسم

 . کشم  یم  ناتنیت رو هم  پدر  گوش ،یبرگرد   می کن  یم  کمکت -

  و زد  گره خندانم  چشمان  با را اش جذبه پر نگاه  شاهکار که.  کرد  قسمت  می ها ی خوب   ن ی ب   را نگاهش دان قدر

 گفت   دی تهد با

 . جات  سر نی بش  -

  ته  یمشک  ی گو   دو  وانهید ! بودم وانهی د  من.  زدم قهقهه اباهم  یب   او، غضبناک لحن  و   شاهکار حرص  دنی د با

 ! یچاه

  دی شا تا کردم  هرس هم در را نگاهمان  زن، آن حضور توجه   بدون  و   ختمی آم شاهکار  نگاه  در را  خندانم نگاه

  لهی پ از تلفیقی من  ک ی تار  دی مروار   با  شاهکار الماس یاهی س . شود  حاصلمان قامت بلند  یها کاج از یاشکال

 .شود  تالحق تالزم،   نی ا که شد ی م  کاش.  بود طوفان نوازش  و   شمی ابر یها

  داد، راه صورتش یها گوشت  پاره  دو  به  یدردمند تبسم  و افتی   کردارم  در را عشق هم  باران یحت  انگار

 گفت  نادم  و  انداخت  ری ز  به  را سرش

 . بشم  مزاحمتون خوام  ینم.  مونم  یم  جا  همون شب  ،ییجا  یپارک   نی برسون منو -

 گفتم  اخم با  من  و   می گسست را نگاهمان  نی ب ینامرئ گره

 . ییما  مهمون  مدت  هی   ما، خونه  م ی ریم . تاس کنده کلکت   صبح تا ، یمون  ینم   زنده  گهید دفعه نی ا -
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 گفت  و انداخت باال شانه د ی ناام باران

  واسه یراه  چی ه  چون ی بر  و  ی بزن   و یچ همه دی ق  هو ی   كه یمجبور   ،ی ن یب یم  یآیم خودت  به  اوقات ی گاه -

 . ستی ن ی زندگ یبرا  یدی ام  راهه،  نی بهتر  مرگ نذاشتن،   یباق  جبران

 ! داشتم را شاهکار آخ داشتم،  شاهکار داشتم،  یزندگ  داشتم، دی ام  داشتم، لبخند  بود،  خوب حالم

  رو سرت پشت  یها پل که  ییاونا. شن  کور و نن ی بب  ت رو پیشرفت  ی بذار و   یبمون  دی با  هم اوقات ی گاه -

 . ستی ن یآدم  کم  لعزا زی  مقام واال. دستش کف  می ذار  یم  ت رو پدری   نا حق  که م ی گفت .  شکستن دونه به دونه 

 گفتم   و  برگشتم  شاهکار طرف  به  خنده با

 نه؟   مگه -

 . دی کشیم نشان و خط   می برا  چشمانش  با و   دی کش  یاکالفه  نفس

 گفت   مشوش  و  کرد کهیت کهیت را دستش  در اشک  از سی خ  دستمال

 . ابونهی خ  کف  من  مثل  یبدبخت   یدخترا یجا  برم، ندارم  رو  ییجا  من  اما -

 فشرد  شتری ب را  اش شده مشت دست اورد ی ن تاب شاهکار

 . نم  خونه  می ر  یم  -

 داد  یم  ادامه ناچار  اما! کرد   یم  بودن یاضاف حس شدت  به باران

 . ن ی ند  راه خونتون تو  رو  یابونی خ   هی   شم، تونی زندگ  و   زار  مزاحم خوام ی نم -

 کرد  ثابت  دختر  به  را  تکبرش شاهکار و بود  شیها حرفبه    دشنام من  غره چشم

 ! زنم ی م حرف کالم  ک ی   فقط من  -

  ی مرد. شد  ادهی پ   نی ماش از شاهکار  یی آشنا بلند  یشاس نی ماش دن ی د با.  می د ی رس  خانه درب  به  قه ی دق پنج از  پس

  باران طرف به.  ست ی ک  دهم صیتشخ   توانستمینم بودنشان  دور  خاطر   به و آمد  رونی ب   بلند  یشاس نی ماش از

 گفتم  ناچار  و   برگشتم

 . گردمیم  بر  بمون جانی هم  جان  باران -

 ستادمی با  خورده  کهی  مرد دن ی د با  اما رفتم  جلو   کم کم  و شدم ادهی پ   نی ماش از

 احتشام؟ رتی غ  همه اون بود   نیا منه،  خونه  ماهه کی ی کرد ول   زنتو  دست -

 .کنم کار  چه  دانستمینم بهت  از بود،  یعصب و   بود شده قفل فکش شاهکار
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  و   بکش  رو  راهت  هم حاال  ،یندار  ارزش چون کنم ینم حذفت  روزگار  نی ا صفحه  از  اگه سردمدار، نیبب  -

 . برو

  من  و   ادهی پ  ن یماش از عشوه با یزن لحظه  همان. افتاد من  به چشمش   که  دی بگو  ی زی چ   خواست سردمدار محمد

 . گذاشتم  دهانم  یرو   بهت   سر از را دستم  دو   سردمدار ینازل  دنی د با

 گفت آرام و   ستادی با شاهکار  یجلو   ری ز  به  سر ینازل

 . سالم -

 .زد  صورتم به  یمحکم  یل ی س د ی رس مبهوت  من  به تا  و   آورد هجوم من  طرف به  اما سردمدار محمد

 کرد   کر  را گوشم محمد  ادی فر که  د،ی پر  سرم از برق 

  پخش عکست یپت  و   لخت آلمان یرفت که  یوقت  از ؟ ییتو  شاهکار به  انداخته  خودشو  که  یاهرزه اون  پس -

  هرزه خاطر  به  مادرت  نبود؟ بست  رفت یداد دق باباتو  بدبخت.  چطوره وضعت هم االن دمی فهمیم  دی با شد

 من؟  دختر  یزندگ  وسط یندازیم  رو خودت   تو   وقت اون  بزنه  تونهینم هم  حرف  فلجه  کال  تو  یها یباز

 ... شیها حرف  از اش،یلی س از  نه آمد،  دردم

  زنش درمورد  که  نگفت   و   دی نکوب  سردمدار محمد  دهن  در داشت که  یرتی غ  همه آن با شاهکار کهآن از

  سر  که ی طور به  رفتم،یم  عقب  عقب و دادمیم  تکان سر یاشک چشمان با  و   ناباور. کند صحبت درست

  ، یکشت تو  را پدرت ند ی نگو تا  بروم یی جا  که قدرآن باشم، دور  ها آدم آن از  که قدرآن. دم ی دو  و   دمی دو آخر

  دوست می ها  یبد  همه با را من  تا برسم یی جا  به  که قدرآن شده، فلج تو  خاطر  به  جانت  خانم  ندینگو  که قدرآن

 ... باشند داشته

 . نکند  بی تکذ  را  سردمدار محمد  یها حرف  از یاذره یحت  دی قیب  شاهکار مثل  کهنی ا نه

 قدرآن فقط. سوزاندیم  را قلبم نیا و   بود قتی حق  نی ع  مرد  آن یها حرف   تک  تک   چون دم ی کشیم درد

 . بودم داده شاهکار با ازدواج به  تن  نشدن  خراب  ی برا من  که  دانستمیم

 *** 

  به  و   کرد  یم  له دستانم در کوتاه  پک  دو  با را می ها گاری س  نداد،  من  به  صحبت  مجال  قشی عم  هق  هق

 . سوزاندم یم  را دستانم  ی عبارت 

  ی شخندی ن .  بودم   کرده عهد  من  نشوم،   دار زن مرد  نی ا عاشق که  بودم   کرده  عهد من خواست،  یم  هی تنب دلم 

 دادم  یجا لبانم انیم  را گارمیس و   زدم تلخ

  از درد  ره،یگینم رو ش ی خواستیم  و ی داشت  شدوست دلت ته  از روز ه ی  که  یاون ی جا  وقتچیه کسچی ه -

 !مونه یم  شهی هم دادنش دست
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 کرد  نجوا  یخاص ی دلبر با  و  چاند یپ   انگشتانش دور را  اش  ییطال   یموها رها

 ! گرفتم   کادو   رو ن ی شاه یخال ی جا سال هر مثل  هم باز  و   بود  می سالگ پنج   و   ستی ب  تولد  که  امروز مثل  اره، -

 ستم ی نگر   او  به  رهی خ ی چند  و   آوردم  بر  را سرم  شوکه

  حق یریدرگ  چی ه  اما رمی درگ  واقعا  روزا نی ا. یشد ناراحت  که  دی ببخش  نبود،  حواسم واقعا...  واقعا من  -

 .ببره  ادمی   از رو  تو نداره

 دم ی نال  یعصب و   گرفتم دستم  در را سرم

 ... ی لعنت  -

  یم لماهی گ  خانه  ی  طبقه  هجده آپارتمان  بوم  بر  از که یا  یرنگ یها نور  بی نص  را نگاهش  ی رهیخ  رها

 کرد  ی م رصد را مردم  گرید یها درد تا بود   الزم  زوم نام  به یز ی چ   فقط. کرد  دندی درخش

 ! ستی ن گه ی د  و   بود که  ییحواسا  چه  ست،ی ن   حواست  گهید که  هست حواسم -

 کرد زمزمه  مغموم  و   برگشت طرفم به

 ... شاهکار به  کنم یم  فکر دارم کم  کم!  یالکت تو!  یفکر  تو   که هست  یوقت  چند   ث؟ی لی ل شده یچ -

  چرخاندم  هوا در را گارم ی س. است مرگم  چه  بود  دهی فهم ذکاوت با که  حاال  مثل  خواند، یم  را قصدم ی بچگ از

 .گذاشتم ش ی نما  به را  دودش و 

 . باهوش   دختر  آفرین از، ی امت ده -

 گفت  و ید خند  هطعن با 

 ! یدی کش  تظاهر از دست  عجب، چه  -

 افزودم  آن تمسخر  به و کردم   دنبال را رها  آمیز تمسخرخنده  

 . ی بزن  داد د ی با  فقط که  ی آریم  کم ی جور ه ی  ییوقتا  هی   ؟ی ک تا  تظاهر -

  یها اشک تک  تک یبرا  کردم،  له می پا  یال  به  ال را گاریس یخلق  بد  با  که شد روان شیها اشک دوباره

 شد  یم  خورد رتم ی غ  ذره ذره رها،

  واهمه  ازش همه که  کتاتوری د  هی ! داره زن  که  مستبدِ   مرد هی اون . شو شاهکار ال ی خ   یب   قرآن رو  تو  ث ی لی ل -

 .دارن

  می رها  بود، گرفته  اغما حالت  در را مچم   بود،  خوانده را دستم خواهرم  د،ی خند  دل در  ث ی لی ل خورد،  را  حرفش

 می ستا یم  را شاهکار د ی فهم
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 . کردم  نگاهش   خوب   یول  کشت  رتمی غ ر، ی غ  صحبت در چو  دوش سخن  گرم  دمش ی د -

  مدام  و  بردم  یم  سر به  غمای   در گرفتم، دهی ناد  هم را رها وجود ی حت  یا لحظه  چند   بودم، رفته فرو  فکر در

 کردم  یم  تکرار  را آخر مصرع

 . کردم  نگاهش خوب  یول  کشت رتم یغ -

 . بود  بسته دار  زن  مرد نیا به  دل یادی ز  بود،  عاشق یادی ز  خواهرش  شد، ساکت رها

 . ثی لی ل باش   خودت فکر  به  کمی ، یکرد فدا اون و نی ا یبرا  خودتو   یچ   هر بسه -

 دمی خند بار وانهید سقوطش   دنی د  با و کردم  پرت  ساختمان از نیی پا  به را بودم  دهی کش  که  یپاکت  تا  دو 

  جا همه  بود،  بودن دوم  دست  من اومدن  ای دن به  از هدف که کنم   یم  فکر نی ا  به دارم ه؟ ی ک  زنش  یدون یم  -

  رفتم،  ش ی پ  مشخص و مبرم  زمان هی   با شده نیی تع   شیپ  از  خط  هی   یرو  جا  همه داشتم،  مصرف  خی تار  هی 

  ن ی ا وجودم  تمام  با  دمی د اومدم  خودم  به  تا من  بود،  ها زمان همون  از یجزئ نمی ا! بفهمم  خودم   که  نی ا بدون 

 ... یحت  پرستم ی م رو کتاتورید متکبر   مرد

  و   بال  بحث به  خواست ی نم رها. رفتمی پذ   هی گر ضعف به را  م ی گول غده شهی هم  مانند   اما،  داشت بغض می صدا

 د ی رس ی نم مشامش  به ی خوب   یها بو  که  دانستمیم  اما، دهد پر

 ؟ یچ ی حت  -

 شدم رهیخ   رها چشمان  سبز  انبوه در  و   دمی خند 

 !هی نازل زنش  که  نی ا با  یحت   -

 از دست  خواست  یم  یک  مونث  طانیش ن ی ا شد، خون  دلش شد،  تار  نگاهش ستاد،یبا  زمان شد، شوکه رها

  از که  یا ییطال  فندک به درد  با و   گذاشتم  لبم گوشه   و  کرد   روشن  را یگرید گاری س  دارد؟ بر  ما  یزندگ 

 . ستمی نگر بودم  رفته کش  شاهکار

  آتش به را جانم   شاهکار اگر. بود  شاهکار بارزِ  نشان آن،  ی رو   بر اژدها کوب   طال  و گون   طال  زر آن 

 گرفت یم  را  جانم ذره ذره شاهکار نشان با  ییطال  فندک نی ا قطعا نکشد، 

.  داره دوست هم  یلی خ داره، دوست رو  ینازل  اون. کرد خم ی  یرو  سنگ شاهکار  و ینازل  یجلو  محمد  -

  کرد، یم   ری تحق  گفت،  یم  اون گرفتم،   خون خفه  بار  نی اول  یبرا  گرفتم،  یمون  الل بار  نی اول یبرا رها،

  به  د،ی خند یم قاه قاه هم،  ینازل.  کردمیم  نگاهش  بهت با احمقا مثل  من  و کرد یم  نابودم   کرد، ی م  خردم

 . م ی نابود  به  فالکتم، به  م، ی بدبخت

  لقمه ینازل نه . باشد  داشته دوست را یکس  توانستینم   مغرورش و مستبد  ظاهر آن با   شاهکار آورد، کم رها

 ... نبود  شاهکار دهن
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 ! ستی ن  تو  بال پرواز دولت شاهکار، آسمون کن، فراموشش  ث ی لی ل -

  رها ن ی آگ شی ن  سخنان به تا  بود بهتر  کردمیم  تحمل را سوختن دم،ی کش  ادی فر  و  چسباندم دستم  به  را گاری س

 سپردم یم  گوش

  من شدم، مبتال  شتر ی ب کنم   فرموشش اومدم وقت هر  کرد،  عاشقم شتری ب   کنم فراموشش اومدم وقت  هر -

 تونم. دونم چمه ولی نمینمی  رها، تونم ینم 

  ی رو  مستبد و دهی تن  هم در یها  اخم همان با شاهکار رخ و   رفت ی اهی س چشمانم گرفت،   را نفسم  بغضم

 کردم نجوا  آرام و   بستم  را چشمانم.  بست  نقش دگانم ی د

 ! شن ی م  بغض  که  ییحرفا  از یوا  یول شن ی م سکوت حرفا  یبعض شن ی م  اشک حرفا  یبعض -

 داشتم  دوست را  دلربا کمند  نی ا  حد از ش ی ب بردم،   رها ییطال  یموها خرمن  به دست

  رو  خودشون  احمق یها آدم و کننیم  گرم  کنارش رو  خودشون عاقل یها آدم شه، ی آت  مثل عشق  -

 ! یآریم  در رو   ها احمق  یادا خوب دای جد  ی ول. ثی لی ل وقت چیه ، ینبود  احمق وقت  چی ه  تو  ! سوزوننیم

 زدم رها  آخر  جمله  به  یپوزخند

 .. مجبورم  باشم،  احمق مجبورم من کنه، که من رو مجاب به احمق بودن می است زمونه ن ی ا نه، -

  غم  فقط برای چند ثانیه .کرد  لمس را  صورتش مرده یها پوست و انداخت  ر ی ز را نگاهش   نگفت،  چی ه رها

 کردم   زمزمه  غم با  گرفت، را  جانم  رها سوخته می ن رخ ، از یادم رفت شاهکار

 . یکن  فکر لماهی گ شنهادی پ ی رو   خوام  یم  -

 برنجاند  حال،   آن در را  من خواست ی نم انگار اما رفت،  درهم رها یها اخم

 . رمیم  یم  ای   کنم،  یم  عمل  ای  من  -

  ینم   ادمی  از ی ا هی ثان که  یشاهکار بر لعنت  شدم، رهی خ  ییطال فندک  ی سو  سو  به  و  گرفتم  دستانم  در را سرم

 رفت

 . کنم یم ی کار هر  تو  یبرا که خوامیم  ت رو صالح  ار،ی ن هم  االن ، نیاوردی  نه من  حرف رو وقت  چ ی ه -

 دانم ینم   چی ه  او  ظلم  و   نی شاه یجفا از  من  کردیم  فکر بشنود،  ندارد  دوست دانستمیم 

 بلند سر اتآوازه پر  غرور  ن ی ا حداقل  یجور  نی ا بمون،  یمعمول دوست  باهاش  یدار شدوست اگه -

 . مونهیم

 داد یم  سوق ها نامربوط  به را  بحث مضحک   چه
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 . ارزهیم  اما داره،  درد کن،  تحمل رو خفت   نی ا ،ی دار مدوست  اگه هم  تو  -

 .بود  تر  سخت ش ی برا شکستن را من  دل اما برود،  عمل  بار ر ی ز  بود سخت

  سخت طی شرا هر تو!  یبود   شهی هم  تو   اما به،یعج  یادی ز کمی شنمی محو  مشکالت  وسطه همه هو ی کهنی ا -

 . ی مون یم  و   یبود اسطوره شهیهم تو  ، یشد نازل برام

 کرد   دای هو  رها چشمان  در را یشاد برق  اما، بود   یتصنع  امخنده د ی شا دم،ی خند تلخ

 ! هاته یی تنها  مامن تو  درد  ست،ی ن   شاهکار تو  درد ،ی سوز یم  یدار ییتنها  از فقط تو  ث،ی لی ل -

گفتم، درد من نازلی سردمدار  ام و به رها از عشقم نسبت به شاهکار میجا نشستهدانستم چرا آنمن حتی نمی

 ام شده بود؟  بود پس چرا شاهکار محور اصلی گله گذاری

  لیشک یگرایباز  دنبال مردم تنهاست شه ی هم آرهینم  در ادا  و زنه یم  رک  رو حرفش  که  یکس  ما  یای دن  تو  -

  یعن ی   ،ی ج یتدر   مرگ  نی ا . صدا و  سر  یب و   آروم رم،ی میم  کم  کم دارم  من  سرم، تو  بخوره  ییهاتن . گردنیم

 . ستی ن من به  متعلق  که ی کس  به ی وابستگ

  زخم دل یبرا تا  بود آن از  تر مغموم  رها  و   دمی خندیم و  دمی خند یم   راه به راه بودم،  شده وانهی د شب آن

 باشد  ی مرحم  امخورده

 . دارم مهارت پرغصه  خنده ن یا در چشمت؟من   نبارد  که  یبخند  درد از شده -

 خواندم   درد با  می ها خنده ن ی ماب 

 تونم ترکش کنم. افتادم بین زندگی مرد زن داری که حتی با وجود زنش هم نمی -

 کردم  تکرار  ناباور و زدم  قهقهه

 ذاره شاهکار از من جدا بشه. نمیذاره، آره شکوهی تونم ترکش کنم رها، اون بخواد شکوهی نمینمی -

 دادم  ادامه م ی ها هق هق  انی م  شکست،یم شهیهم  را من  بغض  متکبر   مرد  نی ا  شکست، بغضم

 شه.ذاره، تهدیدمون کرد، شاهکار برای شکوهی هم که شده از من جدا نمیخودش گفته بود نمی -

 گفت   آرام و  د ی کش اغوش  در  را من  من، کردن  هی گر از مظفر  رها

  رو  یشاد اقتی ل ه ی بق  از شتری ب   که افتهیم  ییآدما برای  زی انگ  غم  یها اتفاق همه  چرا  که  دهی نفهم  ی کس  هنوز -

 .دارن

  بودم،  عاشق من  و   کرد،  محصور من   یها شانه ی رو   و  داشت بر  اششانه ی رو  از را رنگ یکالباس  یپتو 

 ... شاهکار از کمتر  یلی خ اما! را  سوخته م ی ن   خواهر نی ا
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 زدم  ی مغموم  لبخند و  کردم  پاک  را می ها اشک

  آستانه تو  ی زن من  اما نه،   ای  ها کییموزا  نی ب خط   رو  بره  پات نداره  یفرق برات گه ی د  بعد به  یسن ه ی  از -

  دولت آسمون نی ا ،ی گیم راست!  کنم ی م  دنبال رو  پارک مشبک  یها کیی موزا خط   هنوز  ،یسالگ یس

 . نیست  من  بال  پرواز

 زد  امیشانی پ  بر یابوسه  بودم، شده آرام من  د، ی خند  رها

  واروونهی د  که  یک ی   و   کرده تجربه  رو تو   مشکالت  که  یکس  یک ی   کنن،یم  درک رو   تو  شهی هم  نفر  دو  فقط -

 .  بودم   امروزت بحران تو   هم و   دارم دوستت هم  من.  داره دوستت

  به  که چند   هر گذاشت،یم  هی ما جان  از می برا  که  می رها یها ی خوب   در شدم،  حل یا  قهی دق چند   شدم، ساکت

 .گذاشت  یم  تمام سنگ م ی برا  رها اما بودم، کرده  عادت یزشت و   یبد

  شنوا گوش تا  دو  که  یدار شهر گوشه  نی ا  خواهر  هی   یداشت  گور  و   ری گ  وقت  هر من،   ثی لی ل نباشه غمت -

 براش از هر عزیزی عزیز تری دقیقا هم ردیف با خانم جان. تو  که داره،

  یم  نابودم  عشق، نی ا آخر  رستاندم، تابانم   رخ از را  آورم شرم یها اشک و کردم  مرتب  امشانه یرو  را پتو 

 کرد 

 !شده گرون  دای جد  هم نوشابه بذار، هندونه  کم  -

 گفت  مهربان  که  کردم  نگاهش لبخند با  د،ی بوس را امگونه

 . منتی م  به  شبت چشم، -

 ! داشتم ی منت یم  چه شب آن واقعا  زدم، یپوزخند

 . ر ی خ به  هم  تو   شب -

 *** 

سوختم و او قریب به  از صبح درد بدی را حس می کردم، دردی از سوز و گداز، در پی داشتن شاهکار می

 دو هفته بود که حتی به سراغم هم نیامد.حیف که خودخواه بود و... 

رذل است!  هه، مضحک است! هنوزم که هنوزه نمی توانم صفت هایش را بازگو کنم. نمی توانم باور کنم 

نه نمی توانم. خیلی وقت بود که سعی کردم بدی هایش را نادیده بگیرم و او را همان بتی در قلب بدانم یا به  

قول معین، نمی دانستم چه مرگم بود یا که به چه بیماری حقیری دچار شده بودم که این گونه مرا پست کرد.  

گیرم. از همان روز کذایی به بعد کنج این خانه  از شکوهی خبر نداشتم و هیچ دلم نمی خواست سراغش را ب

کردم که روی زندگی سرشار از عشق شاهکار و نازلی شکل گرفت! به قول  نشستم و به ازدواجی فکر می

رها نمی دانم این زن چه از جانمان می خواهد که نیشتر به قلبمان زدن برایش الینفک و تفریح روزانه  

روی زندگی اش آوار و برایش آینه دق شدم. حقا که آینه دق بودم! خودم  است! اما انگار این من هستم که 
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را که جای او می گذارم از تصور شاهکار با زنی دیگر به جنون می رسم. لعنت به شکوهی که این طور  

مرا به او تحمیل کرد! امان از فکر خراب و کثیفش که خواسته اش همین بود. او هم می خواست این طور  

پایین بیاورد و حقیر کند! درست است که برای لحظه ای با شاهکار بودن حاضر بودم جان  ارزش مرا 

بدهم، اما نمی توانستم به این حقارت دامن بزنم! باید هر چه زود تر بهانه ای جور کنم تا هم شکوهی از خر  

یلیث محتشم، با آن  شیطان پیاده شود، هم غرور پایمال شده ام دوباره برگردد. کی فکرش را می کرد دکتر ل

 همه حاذقی و شهرت تن به چنین ذلتی بدهد؟ 

چه ذلتی کهتر از این؟ سرم درد می کرد و همانند دیوانه ها در پذیرایی آپارتمان شاهکار راهپیمایی می  

کردم. شاهکار گفته بود کسی از این آپارتمان خبر ندارد و جایم محفوظ است. با حس ویبره گوشی ام در  

 در دست گرفتم، رها بود! تماس را بر قرار کردم و سعی در زدن لبخند الکی روی لبانم داشتم جیب، آن را 

 سالم لی لی، فردا شب توی سالن اهورا شوی لباسه، می خواستم ببینم می آی یا خودم برم؟   -

   علیک سالم! تو که می دونی کار من به ساِز این مرتیکه رقصیدنه! مجبورم در برابرش سکوت کنم! -

 حس می کردم صدایش گرفته است 

 لی لی باید ببینمت! خواهش می کنم خودتو برسون.   -

 نگران شدم! 

 قدر بی مقدمه سر اصل مطلب نمی رفت! همیشه باید نازش را می کشیدم تا شاید حرف بزند گاه آنهیچ

 چی شده رها؟ داری نگرانم می کنی!   -

 آهی کشید و آرام گفت 

 م ببینمت! چیزی نیست، فقط می خوا -

 غمگین بود، درست مثل وقتی که به یاد شاهین می افتاد

 گیلماه حالش خوبه؟  -

 تک خنده ای کرد و با دلگرمی گفت  

اون که خیلی خوبه! فقط رو اعصاب من بدبخت می تازه. چه کنم که نمک نشناس نیستم و مثل تو دوسش   -

 دارم.

 واهش هایش بی تفاوت باشم  نفسم را کالفه بیرون دادم، نمی توانستم نسبت به خ

 می آم. فقط خیلی کم. زود باید برگردم می دونی که دور زدن این مار دو سر کار حضرت فیله.   -

 انگار خوشحال شد، این را از رگه های شوق در صدایش فهمیدم 

 منتظرتم. دوست دارم لی لی.   -

 دستی به گردنم کشیدم و گفتم 

 منم همین طور، فعال.  -

قطع کردم تازه متوجه عمق فاجعه شدم! شوی لباس در سالن اهورا! سریع شماره غزال را  تماس را که 

 گرفتم، پس از چندی بوق ممتد، صدایش در گوشم پیچید 

 چی شده لیلیث!   -

 معطل نکردم، با شتاب گفتم 

 فردا شب خبریه؟ منظورم اینه که برنامه داری؟  -
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 مثل همیشه آرام خندید و با شادابی گفت 

 مه ها که بسیار است، کدومشو می گی؟ برنا -

اما من مثل او آرام نبودم! از وقتی که اجازه کار و بارم به دست شاهکار گره خورد، اختالل فاحشی در  

 رفتارم دیده می شد 

 کت واک! )شوی لباس( تو سالن اهورا!  -

 زیر لب آهانی گفت و با مسرت لب زد 

نیست. زیر سر این شکوهیه. سر پرستشم شاهکاره. متعجبم که خبر  کار من نیست! یعنی جزو نقشه من   -

 نداری! مگه عضو ارشد انجمن نیستی نائل؟ 

 پوزخندی زدم و با حرص گفتم 

 گم! فعال عجیب دلم می خواد با شاهکار در بیفتم، لعنتی حیف که زورش از من خیلی بیشتره. برات می -

 غزال قهقهه ای زد و با خنده گفت 

محتشم و رو دادن به این و اون! دست مریزاد! بیخیال شاهکار! می زنی اوفش می کنی! اون   نه بابا!  -

 وقت برای کی غش کنی، بهش رو بدی تا ازت کولی بگیره!  

 چه می گفت! متعجب از حرف هایش گفتم 

 منظورت از این تیکه ها چیه؟ می خوای چیو برسونی؟   -

 صدایش را نازک و کلمات را کشید 

 م ازدواجت رو تبریک می گم! فقط دار -

 متوجه تیکه کالمش شدم! آشفته روی کاناپه چستر چرم مشکی پذیرایی شاهکار لم دادم

 میخواستم بهت بگم، خودت که شکوهی رو می شناسی اون هف...  -

 نگذاشت ادامه دهم! پوزخندی زد و گفت 

ت بپرس کی هستی! تو آدمی  های عالمه! اما تو چی! از خودآره می شناسم! هفت خط ترین هفت خط -

نبودی که تن به زور بده در هر شرایط! خودتو باختی لیلیث! در برابر بد کسی تسلیم شدی. شاهکار و  

 استبدادش ارزش دور شدن از خود واقعیت رو نداره! کاش می فهمیدی! 

کاناپه پرت    خواستم جوابش را بدهم اما با صدای بوق های متعدد از پشت خط با حرص گوشی را به گوشه

کردم! غزال راست می گفت. من محتشمی نبودم که به هر کسی رو بدهم تا از من کولی بگیرد، محتشمی  

نبودم که سواستفاده دیگران را عشق تعبیر کنم! نمی خواستم این لیلیث جدید باشم! هر چقدر هم که سعی  

ن سیاست های مسخره اش می خواهد چه را  کردم آن نگاه نافذ و تیره شاهکار مانع بود! نمی دانستم از ایمی

کرد. همین سر نزدن های شاهکار پس از دو هفته  نشان دهد! اما هر چه که بود خوب مرا له و داغان می

 می توانست بزرگ ترین نشانه همدستی او با شکوهی باشد. 

د! الزانیا را از آن  درمانده یقه قایقی تاپ سفیدم را درست کردم. صدای زینگ مایکروفر مرا هوشیار می کن 

خارج می کنم و روی میز می چینم! می دانستم دوست دارد برای همین درستش کرده بودم. شلوار لی زاب  

دار به خوش تراشی پاهایم دامن می زد. نمی دانم چرا حس می کردم می آید! حس می کردم همانند شب  

کنم و جریان فردا شب را از او بپرسم و   های دیگر مرا قال نمی گذارد. خیلی دلم می خواست با او صحبت 

حضور رها که مسلما به شاهکار بی ربط نبود. خواهر نیم سوخته مرا چه به قرار گذاشتن در سالن لوکسی  
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که افراد بخصوص با گزینش پا به آن جا می گذاشتند؟ در حال تزیین میز شش نفره در آشپزخانه بودم که  

زمندانه ای روی لب هایم نقش بست. گفته بودم که می آید! از آشپزخانه  درب با کلید گشوده شد. لبخند پیرو 

بیرون آمدم، سعی کردم بی تفاوت باشم. گویی که او را نمی بینم! مانند او که هیچ گاه مرا ندید. پا به  

م  که گذاشتم با دیدن زِن خوش اندام و زیبای رو به رویم صامت بایستادم! با بهت و عصبانیت چند قد راهرو 

 جلو آمد و دست به سینه گفت 

 تو خونه من چه غلطی می کنی؟  -

 پوزخندی زدم و پررو تر از او گفتم 

 زندگی!  -

حتی فکرش را هم نمی کردم سر و کله نازلی در آپارتمانی که به گفته شاهکار همه از آن بی خبرند، پیدا  

 شود، آن هم با کلید!  

نی؟ کسی که فقط با من خوشحاله! با من می خنده،  با خودت چی فکر کردی؟ خودتو حقیر کی می ک  -

خودشو با کسی مثل تو قاطی می کنه؟ کسی که خودشو عین بختک انداخته تو زندگی زنش! کسی که رسما  

با این کارش مهر هرزگی رو پیشونیش کوبید؟ نه عزیزم! به سر ماه نرسیده عین یه آشغال از خونه پرتت  

 پیدات کنن.   می کنه بیرون. جوری که تو جوبا

او می گفت و من پوزخندم عمق می گرفت! از حرف هایش ناراحت نمی شدم که هیچ، خوب می دانستم  

چطور شرش را کم کنم. کم کم پوزخندم به قهقهه تبدیل شد، با دست چند ضربه آرام به گونه نازلی زدم و با  

 لطافت یقه اش را در مشت گرفتم 

ت جوابی بدم که تا یک ماه خودتو از آینه محروم کنی و از این تحریم  می دونی که می تونم برای توهینا -

نهایت لذتو ببری. هم از این کت واک های کوفتی شرت کم می شه هم من به خواسته ام می رسم! اما می  

دونی چیه؟ عادت ندارم با دست زدن به نجاسات خودمو نجس کنم! تو با این فیس عملیت باید باشی تا سر  

 ونتو گرم کنی.  شاهکار ج 

 به شدت دستم را از یقه اش پس زد و با نفرت در چشمانم خیره شد 

 چه خوابی برای زندگی من دیدی؟   -

 من هم دست به سینه شدم و با گوشه لب باال رفته زیر گوشش زمزمه کردم

 همون خوابی که تو و بابات برای زندگی من و خواهرم دیدین.   -

و بی مهابا می خندید. اخم هایم از صدای بلند و نکره خنده هایش در هم رفت.  حاال او بود که قهقهه می زد 

 خنده اش که آرام شد گفت

تو شاهکاِر احتشامو با پدر بی عرضه روانیت مقایسه می کنی؟ فکر کردی می تونی بدون اجازه اش آب   -

نمی شناسی، اما خوبه که   بخوری؟ بالیی به سرت در بیاره که آرزوی سر پناهو به گور ببری. تو شاهکارو 

 نمی شناسی! چون این نشناختن خوب سرتو به باد می ده و این منم که سرشار از لذت می شم. 

دگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. سیلی محکمی به گونه اش کوبیدم و موهایش را دو دور در دستانم  

ی دانست پدرم خط قرمز من است و  پیچیدم! صدای کر کننده جیغ هایش راهرو را برداشته بود! زنیکه م 

 این طور رویش ویراژ می داد.  

ببند دهنتو! من با شوهر پاچه گیر و زبون نفهم تو کاری ندارم! اما تا تو رو بدبخت نکنم هیچ جا نمی رم.   -
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خوب می دونی که من حرف نمی زنم، فقط عمل می کنم! نازلی، چنان بالیی به سرت بیارم که همون  

قدر  برای من داشتی روزی صد بار سرت بیاد. در ضمن نگران شوهرتم نباش، هنوز اون آرزویی رو که

حقیر نشدم با کسی باشم که توی نجس به عنوان همسر اسمت تو شناسنامشه، حاال هم گورتو گم کن بیرون  

 تا خودم پرتت نکردم!  

ز رفتنش تفی به صورتم افکند  موهایش را رها کردم، در را گشودم و محکم به سمت بیرون هلش دادم. قبل ا

 و درب را با شدت پشت سرش بست. 

ام روان شده بود! نه من نمی توانستم! توان  صورتم را شستم، روی صندلی نشستم. اشک هایم روی گونه

قدری که خودم را محکم نشان می دادم نبودم! من در حد عملی کردن این تهدید  ادامه بازی را نداشتم! من آن

واهی ام نبودم! هق هقم اوج گرفت و سر دردم تشدید شد! چقدر این مرد پست بود که مرا به  های پوچ و 

جاِن زن عزیز دردانه اش می انداخت. ای کاش به غزال می گفتم که توان ادامه دادن ندارم! چشمم به  

 ساعت افتاد، دوازده بود، امشب هم نیامد. 

*** 

 شاهکار

مشغول دکور سالن بودیم. بوی عطری آشنا می آمد! فقط یک نفر  قفل در را گشودم، دیشب تا دیر وقت 

توانست خودش را این طور در گوچی غرق کند، نازلی! وارد پذیرایی شدم، به دلیل نبودن کانتر به  می

راحتی میز شش نفره ای که برای دو نفر با ظرافت تزیین شده بود و الزانیای دست نخورده و تحریک  

هم قرار گرفت. جلو تر که رفتم با لیلیثی مواجه شدم که روی کاناپه رو به روی تی  کننده در تیر راس نگا

وی شصت اینچ پذیرایی، بدون بالش و پتو جنین وار درون خودش مچاله شده بود. به شدت خسته بودم،  

شت.  جا حضور دابدون هیچ کاری مستقیم به سمت اتاقی رفتم که قبال متعلق به من بود ولی حاال لیلیث آن

کتم را از تن خارج کردم و روی صندلی گذاشتم! هوای اتاق خیلی گرم بود، به شوفاژ دست زدم، گرِم گرم  

بود! آخر این سرمایی بودن لیلیث کار دستم می داد. شوفاژ را خاموش کردم و پیرهن سفیدم را در آوردم.  

روی تخت که دراز کشیدم دیگر  دانم چرا بوی عطرش بدجوری در ذوق می زد. اثری از نازلی نبود، نمی

بوی گوچی نبود! بالش بوی موهای نمی می داد که تازه از حمام آمده و شامپو را درون خودش بلعید. بویش  

دانم چقدر عطر بالش در مشامم رفت و کم کم اخمانم را که وحشیانه در هم رفته بودند  را دوست داشتم. نمی

 . را از هم گسست، اما خیلی زود خوابم برد

*** 

با سر درد فجیحی از خواب بیدار شدم، دیشب کابوس ترک شاهکار گریبانم را گرفته بود، اگر واقعا 

 نداشتمش چه؟ 

آهی کشیدم و به طرف آشپزخانه رفتم، میز دیشب دست نخورده باقی مانده بود، تمامش را جمع کردم.  

بنده ای که دیشب تنم کردم بدجوری  احساس خستگی عجیبی می کردم انگار که کوه کندم. این لباس های چس

آزارم می داد. خواستم به اتاقم بروم که با دیدن در نیمه بازش واقف شدم! من مطمئنم دیشب درش را بسته  

بودم! پا به اتاق گذاشتم و با دیدن شاهکار غرق در خواب متعجب صامت و بی حرکت بودم. خنده ام گرفته  

ین دو پاهایش جا داده بود. گوشی را از جیب شلوار جینم در آوردم و  بود، بالش را در بغلش گرفته بود و ب 

از شاهکار مقتدر غرق در خواب عکس گرفتم، یادگاری جالبی می شد. وقتی کامل از خوابیدن شاهکار 
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ام می رسید و جوراب بلند سفید که  مطمئن شدم لباسم را با بافت گشاد و بلند صورتی چرک که تا روی زانو 

 ام می آمد عوض کردم. نو تا زیر زا

 کند. می دانستم خوابش سبک است اما، یک بار که اشکال ندارد، یک بار که غرورم را له نمی

اش را عمیق بوسیدم. انگار واقعا مبتالی این مرد با صورت گندمی و چشمان سیاه  رویش خم شدم و گونه

اش شده تب و آن لبخند یک طرفه لعنتیکه در مواقع عصبی بودنش تباه نشان می داد با ته ریش کوتاه مر 

بودم! پوزخندی به افکارم زدم و از او فاصله گرفتم، الی چشمانش آرام باز شد، یک مقدار جا خوردم،  

 انتظار نداشتم بیدار شود، اخم کم رنگی کردم و قبل از هر گونه اختار و اعصبانیتش دست پیش گرفتم 

 این جا چی کار می کنی؟   -

اش ریخت و پریشان شد، درست مثل پسر بچه های پنج ساله می بلند بود و روی پیشانیموهای جلویش ک 

 تخس و اخمو!  

 ببخشید که برای اومدن به خونم ازت اجازه نگرفتم.   -

دست به سینه نگاهش می کردم، سعی کردم مثل خودش لبخند بزنم اما موفق نشدم! هیچ کس جز خودش  

 نمی توانست آن طور لبخند بزند.  

از دفعه بعد اجازه بگیر. دوست ندارم وقتی پا به حریم شخصیم می ذارم با چنین صحنه ای رو به رو   -

 بشم.  

 اخم هایش بیشتر درهم کشیده شد و جدی گفت 

 با چه صحنه ای؟  -

 بالش را از زیر پایش گرفتم و حق به جانب گفتم

 دن درد می شه. طوری پفش می خوابه و موجب گربالشو می ذارن زیر سرشون، این -

از تخت بلند شد و رو به روی من بایستاد، خیلی از من بلند تر بود، قدش به صد و نود و دو می رسید و من  

 نهایتش صد و هفتاد بودم. با تمسخر پوزخندی گفت

خیلی دوست داری سر چیزای مسخره باهام بحث کنی؟ یا فقط می خوای بچگیتو به رخ بکشی؟ در حالی   -

 کنی!دختر شیش ساله رو تربیت میکه خودت یه 

چشمانم را در کاسه چرخواندم، که متوجه بدن لختش شدم، روی تخت اصال دقت نکرده بودم و حاال به  

 خاطر سفیدی پوستم، به شدت قرمز شدم و این را از شریان خون زیر پوستم فهمیدم.  

 حرفم انقدر درد داشت که از عصبانیت قرمز شدی قدیسه؟  -

آخر حرفش فهمیدم که دریافت من برای چه گر گرفتم و قرمز شدم اما کماکان قصد تحقیر و توهین  از قدیسه 

داشت. با شرم رویم را از او برگرداندم، چشمانم به پیرهنش روی صندلی افتاد، کج شدم و پیرهن 

 اش را گرفتم و همان طور پشت کرده به او دادم و با حرص گفتم ایسورمه

 احابو تنت کردی، جوابتو می دم. هر وقت این بی ص -

اش را نمی دیدم، اما تن صداش مشخص بود که هنوز هم  از دستم نگرفت، دستم در هوا خشک ماند، قیافه

 ام می کند دارد مسخره

این باید بره الی لباس چرکا، لباسیو که یه روز کامل تنم بوده رو به هیچ وجه روز بعدش نمی پوشم، در   -

 شه محتشم، اینو تو گوشت فرو کن. راهبه نمی  ضمن لیلیث هیچ وقت
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 با غیظ پیرهنش را مچاله کردم و کنج اتاق انداختم 

 به درک.  -

 صدای کشیده شدن درب ریلی کمد آمد، فهمیدم دارد لباس انتخاب می کند، صبر کردم تا کارش تمام شود 

 انم دکتر مطرود. برای ثابت کردن شرم و حیات پای میز قمار نشستن و فساد کاری کافیه خ  -

ادامه نداد، با کمی مکث صدای پوزخند محکم و سرشار از تمسخرش را شنیدم. صبرم سر آمد، حق نداشت  

 در این مورد به من انگ بزند! اما مگر حقیقت نداشت؟ به طرفش برگشتم و با حرص گفتم 

 مگه نگفتی اینجا کسی مزاحمم نمی شه؟  -

 آخرین دکمه پیرهنش را بست و محکم گفت 

 خب؟  -

 چشمانم را بستم، باید اعصبانیتم را کنترل می کردم، قرص های اعصابم تمام شده بود. 

 جا. زنت اومده بود این -

تو کمد سرشار از لباسش دنبال کت می گشت، کمدش خیلی بزرگ بود، قبال محض کنجکاوی به آن  

دیف دیگر کت و پالتو.  سرکشی کرده بودم، یک ردیف کامل پیرهن، یک ردیف تی شرت و بافت، یک ر

 قدر لباس داشت، وای به حال خانه خودش و نازلی! اش نبود آناینجا که خانه اصلی

 نکنه اونم باید برای اومدن به خونه شوهرش از تو اجازه می گرفت؟  -

لبم را محکم گاز گرفتم، هیچ دلم نمی خواست چیزی بگویم تا از راز دلم با خبر شود، خیلی راحت جلوی  

 ز آن زن دزد و کالش طرفداری می کردمن ا

 قرارمون این نبود شاهکار!  -

 کت خاکستری پر رنگی انتخاب کرد و همان طور که می پوشید گفت 

قرارمون این بود که برای هر چیزی بهت توضیح بدم؟ هیچ وقت به احدی جواب پس ندادم و نخواهم داد   -

 بات. تو که هیچی نیستی! خیلی عذاب می کشی برو خونه با

 بغض گلویم را گرفت، خیلی نامرد بود، من چطور با وجود این قلب سنگی باز هم عاشقش بودم؟  

 خونه بابامو یکی مثل زن کالشت دزدید.  -

 دست از کار کشید و جدی نگاهم کرد  

 دم در آوردی!   -

 صدایم اوج گرفت، نباید می گذاشتم هر چه که می خواهد بارم کند 

 شدن حقم مسکوت نبودم!  همیشه در برابر زایل -

بی توجه به من سمت کشوی نصب شده روی کمد دیواری رفت و بازش کرد، سرشار از کروات بود!  

کروات های فوق العاده زیبا و مردانه. به قولی شاهکار انگار یک سادیسمی بود که فقط اقتدار به رخ  

 کشید. می

 به تو ربطی نداره کی پا به خونم می ذاره.  -

 ام می کرد، تنم می لرزید، در مواقع هیستریک این طور می شدم خیلی عصبی

 بهت بر خورد؟ خیلی ازش طرفداری می کنی! خیلی روش تعصب داری!   -

 ای انتخاب کرد و در دستش گرفتکروات مشکی طوسی
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 من به هر چیزی که بهم ربط داشته باشه و مال من باشه تعصب دارم.  -

ری، شاید شکست. نمی دانم چرا سعی داشت من را خرد کند اما هر  دلم یک جوری شد، انگار شکست، آ

چه که بود خیلی خوب در کارش مهارت داشت! کروات را در گردنش گذاشت، به سمتش رفتم و کرواتش  

را به دست گرفتم، روی پنجه پا بلند شدم تا راحت تر باشم، همان طور که آرام کرواتش را می بستم با  

 لحنی گیرا گفتم 

ش کمی هم روی این مالی که تازگی ها نصیبت شده تعصب داشتی! این جوری هر کس و ناکسی  کا -

 موجب آزارش نمی شد.  

آوردم و از اسم هایشان چیزی  امان خیلی کم بود، از عطر چیزی سر در نمیسرش را خم کرد، فاصله

کرد و مدهوش!  جوری که مست می   (F713دانستم اما عطرش تلخ و سرد بود! یک چیزی مثل )نمی

نگاهش جور دیگری بود! جوری که هیچ وقت از او ندیده بودم، نگاهش کم کم از روی چشمانم به پایین  

ام کند، از نگاه سیاهش فاصله  سوق گرفت، به لب هایم! گره کرواتش را سفت کردم، نمی گذاشتم بازیچه

 گرفتم. عقب گرد کرد و همان طور که از در بیرون می رفت گفت 

 خیلی وقته فهمیدم که لیلیث محتشم نیازی به تعصب نداره.   -

از اتاق خارج شد و من را با هزاران فکر و خیال تنها گذاشت! یعنی منظورش چی بود؟ که من خودم یک  

 ایستم؟ تنه در برابر همه می

تم از خودم دفاع کنم  توانسشدم اما نه در برابر شاهکار. هیچ جوره در برابر او نمیایستادم منکر نمیبله می

 و به یک تکیه گاه نیاز داشتم، تکیه گاهی از جنس خودش. 

*** 

ای برایم آمد، با تعجب بازش کردم، سابقه نداشت برایم  بعد از رفتن شاهکار ساعت چهار بعد از ظهر بسته

ز رویش  چنین چیزی فرستاده شود. بسته را روی تخت گذاشتم! بزرگ و طویل بود. خواستم بازش کنم که ا

 کاغذی بیرون افتاد! کاغذ را گرفتم و آروم شروع به خواندن کردم 

بسته رو باز کن و لباسو بپوش، بهونه های مسخره راه ننداز، رو حرف من حرف زدن غرامت داره.   -

 احتشام. 

جام  خنده ام گرفته بود، می دانست اگر به خودم بگوید عمرا اگر قبول کنم تا بپوشم، برای همین در عمل ان 

ام نزدیک کردم، بوی عطرش را می داد. کاغذ را در جیبم گذاشتم، این هم  شده قرارم داد. کاغذ را به بینی

 می رفت جز یادگاری های شاهکار. یادگاری که با خط خودش بود. یادگاری ای از زورگویی هایش. 

وق العاده چشمگیر و جذاب رو  ای بلند پولک دار نقره ای مشکی، مدل ماهی فبسته را باز کردم و با دکلته

به رو شدم! لباس عالی ای بود. واقعا فکر کرده بود این لباس را می پوشم؟ حاال که تصمیم گرفتم در پوسته  

مردانه خود بمانم؟ بسته را بستم و زیر تخت گذاشتم. اگه می خواست دنبالم بیاید مشکلی نبود، اما می دانستم  

 چه بپوشم تا بهانه دستش ندهم. 

ا شب خودم را معطل کردم و دور خودم می چرخیدم، ذهنم عجیب درگیر بود! درگیر رها و آمدنش به  ت 

شو! می دانستم اگر پشت تلفن توضیح می خواستم به من جواب نمی داد. برای همین مصر به رفتن آن شو  

همراهم بود اما  بودم. وگرنه به قهر کردن با غزال نمی ارزید. درسته که غزال در بدترین لحظات عمرم 

دوستش داشتم، نه بیشتر از گیلماه. گیلماه برای خودش فرشته بود. یک فرشته زمینی و بی نقص. رها  
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معموال جایی نمی رفت چون صورتش آزارش می داد و دوست نداشت هر جایی حضور داشته باشد. می  

را به این مهمونی های   ترسیدم حضورش در جشن امشب بی ربط به شکوهی نباشد، دوست نداشتم پای رها

به ظاهر مهمونی باز کند. آدم منحوس و پیچیده ای بود، هیچ وقت نمی توانستی بفهمی چی در سرش  

ات را  گذرد، فقط منتظر بودی بالیی وحشتناک از جانب آن سرت بیاید! بالیی که بهترین داشته زندگیمی

کر می کردی. بعد از استحمام به سمت کمد  از تو بگیرد! داشته ای که روزی به خاطر داشتنش خدا را ش

اش را باز کردم و با دیدن لباس شاهکار لبخند عمیقی روی لبانم نشست. بوی  شاهکار رفتم، درب ریلی

اش را باز کردم، کروات های مردانه و جذابش هوش از سرم می برد.  عطرش دیوانه ام می کرد. در کشو 

وهرم به سر کار برایش ببندم، درست مثل امروز! کروات  همیشه دوست داشتم هر روز قبل از رفتن ش 

زرشکی پر رنگی انتخاب کردم. کشوی پایینش را باز کردم. دوست داشتم بیشتر سر کشی کنم! پر از دکمه  

سر آستین بود! این ها من را یاد حاج بابا می انداخت! چقدر برایش دکمه سر آستین سوغات می آوردم و او  

را بدون دکمه سر آستین هایی که برایش می آوردم نمی ذاشت! چه شد که رفت؟    اشهیچ یک تیپ رسمی

لبخند تلخی گوشه لبانم نشست، حقت نبود بروی حاج بابا! اگر بودی االن شاهین خودکشی نمی کرد، رها  

 را آواره غربت نمی شد! و من... صورتش نمی سوخت، ری

که شکوهی به من نزدیک می  قدر حاج بابا از ایند که چهمن اسیر چنگال این دیو دو سر نبودم! یادم می آی

آید، به خانم جان می  شد می ترسید! همیشه مراقبم بود، نمی گذاشت زیاد بیرون باشم، می گفت سراغت می

ام را نابود کرد؟ لیلیثت را به جایی  گفت می ترسم زندگی دخترم را نابود کند! کجایی حاج بابا که زندگی

خت ترین حالت زندگی کردنش، ازدواج با مرد مستبدی مثل شاهکار باشد! آن هم چه  رساند که خوشب

ازدواجی! به قول خودش زوری و بی بند و بار! اما من که بی بند و بار نبودم، من مسلمان بودم مثل تو!  

ش  مجبورم کرد زن دوم شاهکار بشوم و خفت توهین های نازلی را که نان شبشان را از ما دارند به دو 

 ام را پاک کردم، خدا لعنتت کند شکوهی! بکشم. قطره اشک روی گونه

تو دیگر می خواهی چگونه بمیری؟ با رخوت یکی از دکمه ها را برداشتم، فکر کنم نقره بود! به شکل  

 مربع بود و روی سطح صافش طوسی با رگه های زرشکی ای داشت! بهترین انتخاب برای آن شب.

ام دو برابر شد، نمی دانستم درونش چیست و  روم اما با دیدن کشوی سوم کنجکاویخواستم از اتاق بیرون ب

همین تحریکم می کرد تا بازش کنم. بازش که کردم، با دنیایی از ساعت مواجه شدم! حیف که اندازه دستم 

به  نمی شد! و من هم کم ساعت نداشتم. مثل شاهکار سرشار از کلکسیون ساعت بودم که تمامش هدیه بود! 

دهد، به جز عطر رز! ساعتی با بند طوسی را  قول گیلماه لیلیث هیچ وقت برای عطر و ساعت پول نمی

آد! خواستم سر جایش قرار دهم که متوجه شدم زیر جای ساعت ها، که به  گرفتم، به نظرم جذاب می

. با  صورت مشبک بود، کاغذی سترده شده! سعی کردم جعبه مشبک ساعت ها را از کشو خارج کنم

هزاران زحمت کاغذ را در دستم گرفتم. به طرف خودم برگرداندم و با دیدن دختر هجده ساله محجبه دلم  

 پیچ خورد. آن دختر من بودم! دختری با مو های نارنجی. 

*** 

کت و شلوار خاکستری ای که بیش از اندازه خوش اندام و جذاب جلوه ام می داد را پوشیدم. تاپ سفید و  

ام را بستم، جذاب تر به نظر می رسید! با  شاهکار با دکمه سرآستینش! دکمه کت خاکستری کروات زرشکی

صدای زنگ آیفون، کیفم را برداشتم، لحظه آخر چشمم به عکس خودم افتاد! برش داشتم و درون کیفم  
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در   گذاشتم، نمی خواستم معطلش کنم چون آدم نبود و قاطی می کرد! با همان مازراتی سفید آمده بود!

ماشینش باز کردم و نشستم. از این که در چنین ماشینی بودم حس تعذب می کردم و از وجود شاهکار  

 معذب تر بودم! با غیظ نگاهم کرد، همان طور که لبانش را روی هم می فشرد گفت 

 بد نگذره! کمد منم که شده کاروانسرا!  -

 خنده ام گرفت، راست می گفت، واقعا کاروانسرا شده بود!  

 بد نمی گذره جناب احتشام! مدلینگا همین داستانا رو دارن دیگه!   -

 چشم غره ای رفت و گفت 

 لباسی که برات فرستادم کو؟  -

 نفسش را محکم فوت کرد و پر غیظ گفت  

 مگه بهت نگفتم اون لباس کوفتیو بپوش بیا! این چیه تنت کردی؟ غرامت حالیت نیست نه؟  -

 گوشه لبم باال رفت 

یه بار هم برخالف میلت بشنوی! قرار نیست همه چیز باب میل تو باشه! من برده تو نیستم  بد نیست   -

 شاهکار.

 بار او بود که به من پوزخند می زد این

 واقعا این طور فکر می کنی؟   -

 حق به جانب نگاهش کردم و مصمم گفتم 

 جز این نیست.   -

 خندید، آرام و مردانه اما با حرص!  

کر کردی! به خاطرت مجبور شدم پولی بدم که تا حاال تو عمرت ندیدی! حتی اسم  تو با خودت چی ف -

باری! بهم وصل شدی و مجبورم تحملت کنم! اما اگه یه در  رقمشم نشنیدی! رقت انگیزی لیلیث! حقارت

صد بخوای رو نروم راه بری و بازی در بیاری، پرتت می کنم پیش همون شکوهی که خوب می دونه  

 رفتار کنه! شاید اگه پیش اون خوک های کثیف بودی، عمق واژه برده رو متوجه می شدی. باهات چطور 

زد! باز هم داشتم  با بهت نگاهش می کردم! چنین چیزی امکان نداشت! شاهکار نبود که آن حرف ها را می

کردم  کابوس می دیدم! کابوسی وحشتناک تر از مرگ پدر و مادرم! آری این وهم یک کابوس بود. احساس 

روی صورتم سیل آمد! تمامش خیس خیس بود! به پهنای صورت اشک می ریختم! راست می گفت خیلی  

انگیز شدم، خیلی حقارت بار شدم که به چنین آدمی دل بستم. اما شاهکار اصال یک اپسیلن هم نگاهش  رقت

می دهم و سرش هوار نمی کشم.  ام یا زنده! تا ببیند چرا مثل همیشه جوابش را ن طرفم نمی افتاد تا ببیند مرده

آمد! با توقف ماشین کنار تاالر، بی توجه به شاهکار و با سرعت  شوکه شده بودم، به قدری که نفسم باال نمی

 به طرف درب ورودی رفتم. حالم خوب نبود.  

اشک هایم را پاک کردم و کمی در باغ قدم زدم، نمی خواستم کسی من را با این وضعیت ببیند! به قول  

ام آمد، پیام را باز  شاهکار کم حقیر نبودم. نباید به این حقارت دامن می زدم. صدای زینگ اس ام اس گوشی

 کردم رها بود 

 کجایی؟   -

 قدر در این لحظه به او نیاز داشتم چه
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 تو همون جهنمی که گفتی بیام.   -

 قدر که گریه کرده بودم سرم نبض می زد! آن

 ی صندلی بیست و سه، کنار دیوار سمت راست آخرین ردیف.  من تو سالنم، گوشه تاالر رو  -

گوشی را درون جیبم گذاشتم و به سالن پا گذاشتم. چشمانم می سوخت. دلم یک هیجان ناب می خواست!  

یک چیزی مثل اعتراف شاهکار به دوست داشتنم. آری، همین را می خواستم تا دیگر از خدا چیزی  

م که به این درجه از حقارت رسیدم! تا برای ذره ای توجه از طرفش  نخواهم! انگار خودم هم باور کرد

گدایی کنم. نه، من گدا نبودم! من یک روزی کسی بودم که تمام افراد دور و اطرافش را پس می زد و به  

غرورش می بالید. من همانم. خوِد خوِد منفورش! وقتی به صندلی شماره سه رسیدم، رها را دیدم که در  

قطه سالن چمباتمه زده بود! به طرفش رفتم، موهای طالیی بلندش، مانع دیدن رخ نیمه سوخته  کنج ترین ن 

اش می شد. با دیدنش خودم را درون بغلش پرت کردم. دلم برایش تنگ شده بود. برای خواهری که از هیچ  

بود اما شو    چیز خبر نداشت. کنارش روی صندلی خالی نشستم. مهمان ها آمده بودند و سالن تقریبا شلوغ

هنوز شروع نشده بود. با چشم دنبال شکوهی گشتم که پیدایش نکردم. خوشحال بودم حداقل آن شب را از  

 دستش راحتم. نورا را دیدم که در حال بحث با غزال بود. پس غزال هم حضور داشت! 

 خوشحالم که اومدی.   -

 رامش مطلق به طرفش برگشتم، نگاهش خرم بود و نوید خوبی می داد! مثل حس آ

 نه، من خوشحالم که تو چنین موقعیتی تو رو کنارم دارم.  -

 دستم را گرفت، رها خیلی عزیز بود، بیشتر از جانم. 

 از اول نباید با چنین حیوون های رذلی تنهات می ذاشتم.   -

 نمی دانست که باید تنهایم بگذارد. نمی دانست که این خط موازی من و شاهکار جای خط سوم ندارد.

جا نیست رها! نباید می اومدی! نباید خودتو قاطی می کردی. من هستم چون مجبورم! چون  جای تو این -

قدر لهم کردن که اگه بخوام برگردم خبری از اون لیلیث شاد و متکبر نیست! احساس می کنم زندگی  اون

اره شکنجم می کنه رها.  مثل یه پتکه که هر روز تو سرم کوبیده می شه و آرزوی مرگو به دلم می ذاره. د

من این درد ها رو می کشم تا تو آسوده باشی! من در قبال تو مسئولم! پیش خانم جون، پیش حاج بابا. اگه  

اون دفعه گفتم پا به بالماسکه بذاری فقط برای سیاست کردن شکوهی بود چون باید می فهمید تو خط قرمز  

وب می دونه که تو آس قمار منی! خوب می دونه اگه آس  منی و نمی تونه تو رو آس قمار جلوه بده! اما خ

باز، آس نداشته باشه دیگه آس باز نیست! یه مرضه پست تر از چیزی که االن هست! دوست دارم رها.  

خواهش می کنم ازینا دوری کن. نمی خوام تو رو هم از دستت بدم! تو آخرین بازمانده از خانواده من و تنها  

 دلیل نفس کشیدنمی. 

 ش را گزید، انگار با خودش درگیر بود. لب 

نمی خواستم گره زندگیتو کور تر کنم، واقعا نمی دونستم مسبب چنین درد بزرگی تو زندگیتم. اما قول می   -

دم دیگه این ورا پیدام نشه. تازه می خواستم زندگی کنم. حس می کردم یکی پیدا شده تا دوباره دوستش  

 داشته باشم. 

 ، از چه حرف می زد؟ چشمانم را تنگ کردم 

 نگو که دوباره می خوای بگی شاهین زندست و...  -
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 حرفم را قطع کرد، پر شتاب گفت 

 نه لی لی، این بار فرق می کنه.  -

 متوجه حرف هایش نمی شدم! نمی دانستم از چه حرف می زند 

 منظورت چیه؟   -

 لبخند کم جانی زد و محزون ادامه داد 

دیدمش! اسمش ونداده. همونی که بهت گفتم منو یاد شاهین می اندازه و گفتی  تو مهمونی شکوهی  -

دیوونگی نکن! انگار دیوانه شدم اما من شاهین رو توی این مرد دیدم. همون شب به خاطر راحت صحبت  

کردن بهم پیام می دادیم، خودت گفته بودی حرف زدن ممنوعه. از اون شب به بعد، همش در حال حرف  

هی به خودم می آم و می بینم ساعت هاست دارم باهاش حرف می زنم. یا زنگ می زنه یا پیام می  زدنیم! گا

 ده.

 با بهت به رها نگریستم 

 کار کردی!  تو چی -

 رها دستپاچه شد، کمی من و من کرد و سر آخر گفت 

 اعصبانی نشو لیلیث، گفتم که فقط در حد چت بوده!   -

 ش کردم!  دستی به صورتم کشیدم و کالفه نگاه

قدر سعی می کنم تا تو رو از اینا دور کنم به همون اندازه تو خودت رو پرت کن تو دهن شیر! رها  هر چه -

من لب پرتگاهم اسقاط وایستادم! به یه نسیم آروم بندم که پرت شم قعر دره و اثری ازم نباشه! چرا می  

و می کنه تا اون نسیم لعنتی ِبَوزه و  خوای زحماتمو هدر بدی و بشی یکی مثل من که روزی صد بار آرز 

 راحتم کنه! 

 سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت

اما اون رفتار آقا منشانه، اون نگاه آروم و کردار مهربون، نمی تونه جزئی از این وحشیا باشه که از   -

دونم چمه اما من  قدر آقاست که وقتی باهاش حرف می زنم آروم می شم. نمی جنگل گریزونن. لی لی، اون

 تو این مرد شاهینو پیدا کردم. 

گرفتم عصبی شدم، دستم مشت شد! نمی دانم چرا هر وقت در برابر توهین های شاهکار قرار می

 شد و آماده کوبیدن!  کرد و در برابر دیگران دستم مشت میشد که سیل به پا میاعصبانیت اشکی می

تو فکر شاهینی! هنوزم توهمشو می زنی! رها تو داری خودتو   تو خود این مرد رو نمی خوای! تو هنوزم  -

قدر اونو با بقیه مردا مقایسه کردی که به هر چیز مسخره که بین تموم مردا مشترکه می  نابود می کنی! اون

گی تفاهم شاهین! به خودت نگاه کن! عین دخترای چهارده ساله که بدون خبر پدر و مادرشون دوست پسر  

قدر خودتو درگیر نکن! اونم یکیه  ی! مثل اونا با چهار تا چت سر شوق میای رها بسه ایندارن ذوق کرد 

مثل بقیه! مثل یه حبابه، که از دورش قشنگه! که از دورش مثل شاهینه و از نزدیک هیچیش به اون شباهت  

ا به پات  نداره و می ترکه تازه متوجه می شی تو سراب بودی. خودتو داغون نکن قربونت برم! نذار پ 

 ویلون تر از اینی که هستم بشم چون دیگه چیزی ازم نمی مونه. 

پوزخند گوشه لبش بود، نه از روی تمسخر از روی حرص! مثل همیشه از قانع نکردن من حرص می  

 خورد، خوب می شناختمش، مثل کف دست. 
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 من نگفتم براش کاخ آرزو ها ساختم! فقط خواستم به زندگی دوباره فکر کنم.  -

 ده ام گرفت، به طرفش برگشتم و بعد از نقض خنده ام جدی گفتم خن 

تو اگه می خواستی دوباره زندگی کنی به عجز این گیلماه بیچاره واکنش نشون می دادی! جز جیگر   -

قدر که گفت بیا و راضی به عمل شو! نمی فهممت رها دلیل این همه تحول اون هم فقط برای  گرفت این

 کنم. چنین آدمی! درکت نمی  

 نگاهش غمگین شد، سرش را به زمین انداخت و آرام گفت 

 حق داری، منم خودمو درک نمی کنم.  -

 اش گذاشتم و به خودم نزدیکش کردم  دستم را دور شانه

خواهر عزیزم، تو مجذوب این ونداد نامی که معلوم نیست قصدش چیه و با چه نیتی اومده طرفت نشدی!   -

ی شاهین دیدی، رفتاراشو با اون تصور کردی، کاراشو با اون مرور  تو اون رو تو رویای خودت جا

 کردی! تو جذب ونداد نشدی! تو جذب رویایی شدی که تو سرت با اون پروروندی! 

 بیشتر به خودم فشردمش، نگرانش بودم، بیش از اون چه که فکرش را می کرد 

 ار می کردم، مقصر تماما خودمم!  شاید اینم یکی از نقشه های شکوهی باشه! نباید به اومدنت اصر -

شو خیلی وقت بود که شروع شده بود و نگاه های مردم خیره آن بود! چه کسی می دانست که منظور از آن  

شو ها لباس در تن افراد نیست و مقصد خود افراد هستن؟ دختر هایی که با ذوق پا به آن عرصه  

 گذاشتند!  می

جا چه کار  و با لذت به شاهکار غرق انجام کار نگاه می کرد! ایننازلی روی صندلی وی آی پی نشسته بود  

می کرد؟ دلم حسابی از او پر بود و بیشتر از خودم ناامید بودم! رها ساکت شده بود و سخت فکر می کرد!  

به این سکوت و فکر نیاز داشت تا به خودش بیاید! چون چند سالی بود که در نبود عاطفه بین معشوقش به  

رد! مردش پیشش نبود و او در پی این بود که این عواطف را یک جوری خالی کند! عواطفی که  سر می ب 

با پتانسیل باال درونش حبس بودند و با دیدن چنین فردی فوران کردند! در دوران بدی به سر می برد! از  

ر خال عظیم  طرفی رها از بچگی به شدت لوس بود و همیشه همه قربان صدقه اش می رفتند. برای همین د

عاطفی بود و دوست داشت تا دوباره یک مرد، پشتیبان را برای خودش به عنوان یک کوه داشته باشد. حق  

داشت، او خیلی بیشتر از منی که ادعای عشق نسبت به شاهکار داشتم، عاشق شاهین بود! چون از طرف  

کوه یخ و سطل آب سرد روی   مقابلش عشق دریافت می کرد! اما من چه؟ حرارتی از عشق بودم و شاهکار

گدازه های آتش من! با صدای فردی پشت صندلی بر گشتم و با دیدنش اخمانم را در هم کشیدم! بر شیطان  

 رجیم لعنت 

 واو! ببین کی اینجاست! آس باز معروف و لیدی رها!   -

 تم دندان هایم را روی هم می ساباندم، فکم منقبض شده بود، آستینش را با حرص کشیدم و گف 

 چشمات رو درویش کن!   -

 بی توجه به من دست ظریف رها را گرفت و به لبانش نزدیک کرد و بوسید

 خیلی خوشحالم که دوباره مالقاتت می کنم. قدم رنجه فرمودی.  -

گری به من انداخت و از من دور شد! نگاهش  صورت رها مچاله شد، داشت اذیتش می کرد! نگاه توبیخ

 اختار!  مثل یک هشدار بود، یک 
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لعنتی، فهمیده تو هر چی که باشی بازم عزیز ترین کس منی! می دونه که در هر صورت زهر چشمی!   -

 بهت که گفتم دور شو! 

 انگار ترسیده بود، دستانش می لرزید! از شکوهی هر چیزی بر می آمد! خیلی خطرناک شده بود!  

 باید برم لی لی، نمی تونم بمونم.  -

 همراهش بلند شدم و گفتم  کیفم را به دست گرفتم، 

 باهم می ریم.   -

دست لرزانش را گرفتم، به سمت درب خروج راه افتادم، وقتی از کنار شاهکار رد می شدم، سعی کردم  

ام بود! بی توجه به او  نادیده اش بگیرم. نمی خواستم برای خودم شر درست کنم. چون شاهکار شر زندگی

ها بایستاد، بر نگشتم. من را مجاب به برگشتن کرد، با اخم پر رنگ  خواستم رد شوم که بازوام را گرفت، ر

 اش گفت روی پیشانی

 کجا به سالمتی؟  -

 نمی دانم چرا، اما تصمیم گرفته بودم همان لیلیث سابق باشم! پس با تمسخر زیر گوشش گفتم 

 قربستون، جای از ما بهترون نیست! وگرنه تعارفت می کردم.  -

 ها کردم و با رها از در خارج شدیم. ام را از دستش ربازو 

***  

 شاهکار 

گیالس در دستم را فشردم! شو تمام شده بود، اما برق نگاه ممتد زن رو به رویم ادامه داشت! تلفنم زنگ  

 خورد، با دیدن اسم هامون بی مقدمه وصلش کردم

 چی شده؟   -

 صدایش خش داشت، انگار مریض بود 

 بیفتم، کمکم کن، به اقتدارت نیاز دارم. تونم باهاشون در من نمی -

 نفس عمیقی کشیدم و قدمی به جلو برداشتم 

به من ربطی نداره هامون! این راه توئه و موظف به انجامشی و من تا نفهمم سر و سرت با این دختره   -

 چیه یه قدمم بر نمی دارم! می دونی که ایالت خود مختار شاهکار یعنی چی؟ 

 داد حسابش با همان اقتدارم بود ز اندازه و هامون اگر ادامه میاعصبانی بودم، بیش ا

 من هیچ سر و سری با این زنیکه ندارم! نخواه که باهاش در بیفتم! حالم ازش بهم می خوره.  -

 با چشم بین جمعیت گشتم، پیدایش کردم، داشت با شکوهی بحث می کرد 

اصیت تحمل می ده! تو حتی اگه روزی صد بار هم  زارم، اما اهدافی هست که به آدم خ منم از شکوهی بی -

با دیدن این شخص تهوع بگیری، باز هم باید وظایفتو به جا بیاری! وظایفی که من ده ساله دارم متحمل می  

 شم و به بد ترین شکل ممکن به دوش می کشم! 

قطع کرد و   با حس سنگینی نگاهم، به سمتم برگشت و نگاه خشمگینم را حس کرد، صحبتش را با شکوهی

 به طرفم راه افتاد

 من خوب به ظایفم واقفم جناب احتشام! واالمقام، بریدم، کاش راه گریزی بود.  -

 با نزدیک شدن غزال، پر شتاب گفتم 
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 بهت زنگ می زنم.  -

 ترسید. توانست، میخواست غرور نشان دهد اما نمیرو به رویم بایستاد، می

 به جانب باشد مثل لیلیث نبود که دست به سینه و حق 

 تبریک بابت دومی جناب احتشام، واالمقام بزرگ.  -

گفت را محک بزند، همین قدر ترسو، همین  خواست واالمقامی که میزد و انگار دلش میدو پهلو حرف می

 قدر بزدل. 

 فکر می کنی ارزشش رو داری که حتی بخوای به من تبریک بگی؟   -

به او برخورده بود، اخمم را پر رنگ تر کردم و جدی نگاهش   گوشه لبش را جمع کرد، چیزی مثل انزجار! 

 کردم 

 تا چهار تا حالله! سنت پیغمبر، خدا راضی، مردم قاضی، تو چرا ناراضی؟ تازه ثوابم داره.  -

 مثل خودش دست به سینه بایستادم، داشت زیادی از حد حرف می زد 

 می دونی چی بیشتر از چهار تا زن گرفتن ثواب داره؟ -

 به جانب نگاهم می کرد، خیلی روی اعصاب بود  حق 

 شما بفرمایید واالمقام، می خوام ملتفت شم.  -

چند قدم به او نزدیک شدم که با بهت عقب رفت، در چشمانش زل زدم و ضربه کاری را روی قبلش  

 امتحان کردم 

 شریفیه. لو دادن تو به شکوهی! آمار هایی که به سرهنگ خاکپور می دی! می دونی که، مرد  -

 مبهوت، نگاهم می کرد! هنوز باور نکرده بود که دستش پیش من رو شده!

 من پلیس نیستم.   -

 ترسیده بود و این را خوب حس می کردم 

 تو اسکورت معلوم می شه، فردا می ریم مرکز، هامون منتظره.   -

 .  با شنیدن اسم هامون چشمانش برق زد! آن دو فکر کردند می توانند مرا دور بزنند 

پر حرص سرش را تکان داد و از من دور شد! هیچ کس حق نداشت در برابر من بایستد! این را همه  

دانستند! اما جدیدا زنی پیدا شده که کم کم قانون های مرا زیر پا می گذارد و به راحتی در برابرم می  می

 ایستد! زنی که هیچی جلو دارش نیست. 

*** 

 لیلیث  

ته بودم و عمیق فکر می کردم! با صدای بهم خوردن فنجان و پیش دستی به  در نشیمن کنار شومینه نشس

خودم آمدم، گیلماه با ظرافت فنجان قهوه را روی میز عسلی گذاشت و کنارم روی مبل سلطنتی شیری رنگ  

نشست. خسته بودم و دلم خواب طوالنی مدت می خواست، خوابی که بیدار شوم و تمام این اتفاقات اخیر،  

 کابوس باشه.  برایم  

 چه عجب لیلیث خانم؟ اومدی و به من سر زدی؟ مگه منو الیق می دونی؟  -

 ام دامن بزند خسته بودم، دلم نمی خواست ناامیدی گیلماه به خستگی

می دونی که چقدر دوست دارم، برای اینکه خیلی دوست دارم تصمیم گرفتم ازت جدا نشم تا به گله های   -
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 ه چقدر تو رو الیق می دونم. تو پایان بدم و بفهمی ک

خنده اش گرفت، گنار گیلماه که بودم فکر و خیال از یادم می رفت و فقط می خواستم که لودگی کنم، با خنده  

 پرسید 

 خدا رو شکر! حاال چه تصمیمی گرفتی؟  -

 با شعف در چشمانش خیره شدم و زمزمه کردم  

 باید یه مدت پیشت زندگی کنم.   -

 با کنجکاوی گفت ابروانش باال رفت، 

قدمت سر چشم اما، چی شده؟ بهم بگو لیلیث! خیلی وقته که حس می کنم باهام غریبه شدی و خیلی چیزا   -

 رو کتمان می کنی.  

 آری، کتمان می کردم تا رسوا نشوم. غم عجیبی در دلم نشست، نگاهم تیره شد

همه جا همراهمه، بهش چی می گن، همراه؟  نه گیلماه! تو مثل رهایی! مثل اون کسی که با من زاده شد و  -

همزاد؟ تو همونی! اما بعضی از دردا رو باید کشید و خفه شد! من مجبور به سکوتم. خیلی چیزا رو نمی  

 شه گفت و ازم نخواه که بگم. 

 لبخند زد، خیلی روشن فکر بود! شاید من اگر جای او بودم ناراحت می شدم

یا زود بهم می گی. اما بهت فرصت می دم. خوب بهش فکر کن! ببین   می دونم دلت طاقت نمی آره و دیر  -

این درد ارزششو داره تا بکشی و خفه شی؟ ببین ارزش داره آواره شی؟ ارزش داره دیگه نخندی و شاد  

نباشی؟ اگه داشت سکوت کن، اگه نداشت خودمو فدا می کنم تا تو رو نجات بدم! می دونی که این کار رو  

 می کنم.  

ر نگاهش می کردم، همیشه حرف هایی می زد که ساعت ها، روز ها و دقیقه ها آدم را به تامل باز می  متاث 

 داشت.

 ممنونم ازت گیلماه! ممنونم.  -

لبخندش اوج گرفت و من به این فکر می کردم که اگر در دبیرستان با چنین فرشته ای همکالس نمی شدم،  

 االن چه عاقبتی داشتم؟ 

*** 

 شاهکار

اش را گرفتم، اشغال بود! این اشغال بودن ها نمی توانست واقعی باشد. انگار تمامی  همین بار شمارهبرای د

 خط هایم را ریجکت کرده بود. نفسم را پر حرص رها کردم، هامون قدم های ممتدش را متوقف کرد و گفت 

 آروم باش شاهکار، شاید رفته خونه یکی از اقوامش!  -

 وار کوبیدم! با این حرکت بیشتر به یادش افتادم، کجا رفته بود؟  دستم را مشت کردم و به دی

دورم زده! هیچ قوم و خویشی نداره! من بیشتر از اون خانواده و خویشاونداشو می شناسم. نه خاله ای نه  -

 عمه ای! هیچی! 

 وسط اتاق بایستادم، نفس عمیقی کشیدم و رو به هامون گفتم 

 گوشیتو بده.   -

 و با مکث گفت   متاسف نگاهم کرد
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 احمقانه ترین کار ممکنو می کنی شاهکار!  -

 اش را گرفتم پر حرص به سمتش رفتم و یقه

لعنتی، دو تا خط برای مواقعی بهش داده بودم که شکوهی شنود گذاشته و نمی شه حرف زد! هر سه تاش   -

اما اگه زیر سنگم بره   باهم اشغاله! تو همشون منو گذاشته بلک لیست! نمی دونم داره چه غلطی می کنه.

 پیداش می کنم. پس رد کن اون ماس ماسک کوفتیتو. 

اش را تقدیمم کرد. نفس عمیقی کشیدم و  اش را رها کردم که دستانش را به حالت تسلیم باال برد و گوشییقه

 اش پیام دادمبه شماره اصلی

نی که این کار رو می کنم. بی  گور خودتو با این کارت کندی، دستم بهت برسه زندت نمی ذارم. می دو -

خودی لفتش نده زود برگرد همون جهنم دره ای که بودی! تا خودم پیدات نکردم، چون تضمین نمی کنم  

 زنده به اون جهنم برسونمت، احتشام. 

 گوشی را روی مبل پرت کردم و سرم را در دست گرفتم 

 دقت کردی چقدر به این دختر بها می دی!  -

 ردم که خودش را جمع کرد اش کنگاه بدی حواله

 ببند دهنتو.   -

 دست به سینه کنارم بایستاد و گفت  

 قدر بهم بریزی و آشفته شی، داستان چیه شاهکار؟ تو آدمی نبودی که برای یه دختر این -

 شقیقه هایم را ماساژ می دادم، این زن واقعا دیوانه ام می کرد 

 فهمی؟ من و سودش باید برام کار کنه، میسرش ده تومن دستی دادم، به اندازه اون ده تو -

 اش را بجوئم! خواستم خرخرهنگاهش طوری پر از تمسخر بود که می

 اما رفتارت درست برعکس حرفاته!  -

 کالفه پوفی کشیدم و هیچ نگفتم که مصر تر ادامه داد

 به هر حال تو مجبور نبودی تا چنین کاری کنی! -

 چشمانش خیره شدم و گفتم  روی لبانم نشست، در  رنگیپوزخند پر 

 تو چی؟ مجبوری احمدی رو ِخر کش کنی؟  -

خواست چیزی بگوید که در باز شد و غزال پا به اتاق گذاشت، سر به زیر سالم کرد! با اخم و جدیت به  

 صندلی رو به روی دیوار اشاره کردم.  

 مثل یک برده.  واالمقام بودن یعنی این! احتشام بودن یعنی عالم و آدم در برابرت رامند، 

 هامون با دیدن غزال پوزخندی زد و با تمسخر گفت 

 باد آمد و بوی عنبر آورد! احوال خانم احمدی؟  -

غزال بی توجه به هامون رو به روی من بایستاد، سیاست هایش هم شبیه لیلیث بود! انگار زیر دست او  

 بزرگ شد! 

 اومدم حرف هات رو بشنوم جناب احتشام!  -

 کار غزال جری تر شد و پر حرص لب زد هامون با 

 آره جناب احتشام معطلش نذار، مشتری های دست به نقدش یه لنگه پا وایستادن!  -
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 غزال روی پاشنه پا چرخید و با کمال اعتماد به نفس گفت 

 تو مشکلی داری؟   -

 چند قدم جلو آمد و رو به روی غزال بایستاد 

کنم. بانوی دالوری که دختر اجاره می ده! موندم چرا بهت لوح  نه، چه مشکلی! تازه بهت افتخار هم می   -

 تقدیر ندادن؟ 

 هامون داشت چه کار می کرد؟ باید حدش را می دانست 

 چرا خودتو نمی گی! خودت که مصداق بارز یه مشتری دست به نقدی! -

 ام را محکم روی میز کوبیدم و با حرص گفتم دست مشت شده

 د سالتونه؟ دیگه شورشو در آوردین!  خفه شین! هیچ می دونین چن  -

 به سمت در رفتم و محکم گفتم 

 هامون برو بیرون.   -

 دهنش را باز کرد که حرف بزند اما با تحکم من ساکت شد 

 فقط برو بیرون!   -

لبانش را روی هم فشرد و همان طور که به سمت در می رفت نگاه تهدید آمیزی به غزال کرد. وقتی که  

 ستم و به کنج دیوار خیره شدم!رفت روی صندلی نش

ری، این جا قانون داره و اونی که قانون  بار آخرت باشه جلوی هر کس و ناکسی فراتر از حد خودت می -

 شه.  ذاره له میمن رو زیر پا می

 ام نشست، در چشمانم خیره شد و عاجز گفت روی صندلی کناری

 خوره! نیستم که فکر می کنی به دردت مینمی دونم چی از جونم می خوای، اما بدون من اونی  -

 خنده ام گرفت، چقدر خودش را دست باال تصور می کرد!  

 تو فقط یک زن خرابی که برای خراب بودن ساخته شدی، نه کمتر نه بیشتر.  -

 ماند، محزون سر به زیر انداخت و لب زد طور مفلوک و خفه میشد تا حرف بزند، وگرنه همانباید له می

 م می خوای. چی از -

 پر شتاب رویم را به سمتش بر گرداندم و گفتم 

 لیلیث کجاست؟   -

 پوز خند زد 

 دونی زنت کجاست؟ تو که خوب حواست هست. چطور نمی -

 مچ دستش را محکم گرفتم و فشار دادم، فکم منقبض شده بود 

 خفه شو! فقط بگو لیلیث کجاست؟   -

 از درد قرمز شده بود، حس کردم نفس کم آورد 

 نمی دونم، ولم کن، بهت می گم ولم کن.  -

 سرم را به گوشش نزدیک کردم و گفتم 

تو خیلی چیزا می گی اما دلیل نمی شه صحت داشته باشه! لیلیث ایجنتی توئه! کسی که از تک تک   -

 لحظات زندگیش با خبره تویی! راستشو بگو چون اگه دروغ بشنوم زندت نمی ذارم! لیلیث کجاست؟  
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 دم که با درد مچش را ماساژ داد، سرش را باال آورد و عاجز تر از قبل زمزمه کرد دستش را ول کر

تنها رفیق فابش من نیستم! از شب کت واک تو سالن اهورا تا حاال هیچ خبری ازش ندارم، اما بگرد ببین   -

ه، بگرد و  به جز من کیو داره! کی هست تا لیلیث بتونه بدون حد و مرز بهش تکیه کنه! این آدم وجود دار

 پیداش کن! 

 قدر قاطع و صریح حرف زد که جای شک نبود. در چشمانش خیره شدم تا صحت حرفایش را بفهمم، اما آن

کنم جایی از حرفات بلنگه حسابت دیگه با من نیست، با شکوهیه! بگو  قضیه لیلیث رو که بعدا مشخص می -

نی که هر جمعه ساعت شیش تا هفت غروب  با سرهنگ خاکپور تو دنج ترین کافه این شهر چه غلطی می ک

 مالقات دارین؟ 

 مکث کرد، لبش را گزید و کالفه رویش را برگرداند! ترس چه کار ها که با آدم نمی کند!  

 سرهنگ عموی رضایی منه!   -

 با تعجب نگاهش کردم، چشمانم ریز شد 

 رضایی؟  -

 دستانش را در هم قالب کرد 

 دن اما نسبت خونی ندارن! اما به هر حال محرمه و عمومه. یعنی با پدرم از یه مادر شیر خور -

 ابرو هایم را باال انداختم و دست به سینه شدم

 خب؟   -

 و بی طاقت گفت کشید  کالفه پوفی  

 شم. چی خب؟ حالم خوب نیست دارم اذیت می -

 گوشه لبم باال رفت، خوب می دانست که هیچ کس نمی تواند احتشام را دور بزند 

 وقت از اسکورت سرویس و فرقه هرمس بی خبره! اون   -

 حاال او بود که با ابرو های باال پریده نگاهم می کرد 

آری منم! نیمی از مشتری های فرقه رییس و متشکل این اسکورت سرویسی که با القیدی به زبون می -

ردم یا دلم باالی  هرمس رو هم من فراهم می کنم! اون وقت بر گردم به عموم خودمو لو بدم؟ مغز خر خو

 دار هوا خوری می خواد؟ 

 کمی خودم را جلو کشیدم و کامال جدی گفتم 

ببین احمدی، فکر نکن با دو تا جمله منو قانع کردی و حاجی حاجی مکه! کور خوندی! خوب می دونی   -

 اگه غیر خودم شکوهی هم ازین قضیه مطلع شه دیگه غزالی وجود نخواهد داشت. خود دانی. 

 خیره و پر معنا نگاهم کرد، خواست برود که گفتم بلند شد، 

 کجا؟ نگفتی با هامون چه سر و سری داری!  -

 برگشت، این بار نگاهش به تابلوی بزرگ لیلیث بود!  

 یه چیزی مثل نسبت بین تو و لیلیث!  -

 این را گفت و بدون معطلی رفت، اما من در حال تجزیه و تحلیل حرفش بودم! 

*** 

 لیلیث
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قدر راحت بودم که به هیچ  به خانه گیلماه آمده بودم انگار یک کوه از دوشم برداشته شده بود. آن از وقتی که 

چیز فکر نمی کردم! برایم جالب بود که شکوهی پیگر من نشد و تهدید هایش را شروع نکرد! چون  

هی برای برخالف شاهکار او را در بلک لیست نگذاشته بودم، اما حتی اگر می گذاشتم او باز هم را

برقراری ارتباط با من و شروع تهدید هایش پیدا می کرد! این طوری فارغ بال تر، کنار رها و گیلماه بودم.  

بدون هیچ مشغله فکری ای! به قدری که با هم می گفتیم و می خندیدیم. هم گیلماه مهام را فراموش کرده  

ام بی اختیار نگاهم رویش  س ویبره گوشیام هست. با حبود، هم من یادم رفت که شاهکار نامی در زندگی

لغزید! خیلی احمق بودم. هنوز هم منتظر بودم تا شاهکار از زیر سنگ هم که شده پیدایم کند و بفهمم برایش  

 مهم هستم! با خواندن پیامش لبم را گزیدم، حس شوق می کردم 

 دیوونه! بگرد و پیدام کن! البته اگه می تونی!  -

م، عکسش روی اسکرین بد جوری زخم می زد! رو به دوربین بایستاده بود و با  به صفحه گوشی خیره شد

جدیت به لنز نگاه می کرد! یکی از عکس هایی بود که از دوربین اسکورت غزال دزدیده بودم. دلم برای  

چشمان سیاهش ضعف رفت! اما به گفته خودش من یک تحمیل بودم! دلم نمی خواست له شوم، من هنوز هم  

قبوالندم که او  ود غرور داشتم، هنوز هم اعتبار داشتم. درسته که دوستش داشتم اما باید به خودم میبرای خ

خواستم به کسی اجازه بدهم با من با آن وقاحت من را دوست ندارد! که او من را نمی پذیرد. دیگر نمی

 حرف بزند! حتی اگر آن شخص شاهکار باشد. با صدای بشاش گیلماه به خودم آمدم 

 لیلیث بیا بریم یه دوری بزنیم!   -

 متعجب نگاهش کردم، صبح با رها لب ساحل پیاده روی بودند!  

 چه خبرته؟ همین دو ساعت پیش بیرون بودی؟ مگه نباید بری مطب؟ شیفتت تو بیمارستان چی؟   -

 متاسف نگاهم کرد و نا امید گفت 

یی به کله ات بخوره. من که بقیه روزای هفته  صبحت به خیر! امروز جمعه است. پاشو بریم بیرون یه هوا -

 کال پرم و وقت آزاد ندارم، حداقل یه امروز رو کال برم عشق و حال.  

خواستم چیزی بگویم که با رهای شال و کاله کرده مواجه شدم، از وقتی به خانه گیلماه آمده بود اخالقش  

یلماه به او سرایت کرده بود که به شدت  خیلی تغییر کرد، دیگر منزوی نبود! انگار طراوت و شادابی گ

 متحول شد. کنار گیلماه بایستاد و مصر گفت 

 بیا لیلیث، بد نمی گذره بهت. یکم از فکر اون مردیکه کوفتی بیا بیرون!   -

ام را که گرفت کالفه پوفی کشید، من  با چشم و ابرو به گیلماه اشاره کردم تا دیگر ادامه ندهد، ایما و اشاره

 که گیلماه کنجکاو نشود گفتم این هم برای

 آم، تا شما برین پایین اومدم. باشه می -

گیلماه و رها که رفتند به سرعت آماده شدم و به پارکینگ رفتم، اما نبودند! حدس زدم که پشت در منتظرم  

را روی  ای دور کمرم را گرفت و تیزی جسم سردی اند، تا خواستم قدم بردارم دست محکم و مردانهبایستاده

 گلویم حس کردم  

 به به لیلیث خانم! آس باز عزیز! دکتر محتشم. پزشک گرام! کجا با این عجله؟  -

 اش پیدا نبود خدا را شاکر بودم!  صدای خود نجسش بود! همان دو دقیقه پیش از این که سر و کله

 جای دوری نمی رم! نگران نباش تهش بیخ ریش خودتم.  -
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 نه خطی می انداخت و نه زخمی به جا می گذاشتتیزی را بیشتر فشرد، اما 

 فکر کردی می تونی منو دور بزنی؟   -

هر کاری از این مرد بر می آمد! می ترسیدم گیلماه یا رها با او مواجه شوند، کمی تکان خوردم و به  

 سرعت گفتم 

نمی رسید! اما  اگه می خواستم دورت بزنم می رفتم اون دور دورا! جایی که می خواستی هم دستت بهم  -

 ات نقض می شه. ببین، ور دلتم، یه خیابون باال تر! پس فرضیه

 ام کند هر چی بیشتر می گذشت من را بیشتر به خودش می فشرد انگار می خواست خفه

می دونی که قله قافم بری دستم بهت می رسه! واسه چی از خونه شاهکار بی خبر زدی بیرون و تو   -

 جلسات فرقه شرکت نکردی؟  

 آوردمکمی تقال کردم، داشتم از استرس و از فشار های ممتد او نفس کم می

چون دیگه دلم نمی خواد پیش شاهکار باشم! پول داده خریده، پولشو می دم! همون طور که خواستم به تو   -

بدم و زدی زیرش! بهم گفت به خاطر ده تومنی که داده مجبوره حداقل به عنوان یه غالم حلقه به گوش  

حملم کنه! پولشو می دم و ولش می کنم! شکوهی تو می خواستی غرورمو له کنی که کردی! تو دکتر  ت 

محتشم پرتحکم و مستبد رو نابود کردی! منو تو سری خور شاهکار کردی، به اندازه کافی وجودم از من  

 تهی شد! پس نذار خودم کلک خودمو بکنم!  

 رگرداند چاقو را از گلویم برداشت و من را به طرفش ب

فردا صبح تو عمارت می بینمت! لیلیث اگه بفهمم باز کلکی تو کارت بوده، این دفعه خودم زندت نمی   -

 ذارم.

که منتظر عکس العمل من باشد از پارکینگ ناپدید شد! با چشم دوربین کنج پارکینگ مجتمع  و بعد بدون آن

د! اما باید بیشتر اطمینان پیدا می کردم! سری  اش کرده بو گیلماه را نظاره کردم! مطمئنم از قبل دست کاری

 تکان دادم و بی تفاوت به سمت ماشین گیلماه راه افتادم.

*** 

روی ماسه ساحل لم دادم، با تمام جانم به نقطه ته دریا خیره شده بودم! جایی که آبِی آبی بود! به ورقه در  

دستم نگاه کردم، همان عکس من درون کشوی شاهکار. هنوز هم نمی توانستم چنین چیزی را هضم کنم،  

یام ها رفتم، روزی صد  ام را گرفتم و به سمت پ کرد؟ گوشیعکس هیجده سالگی من دست او چه کار می

بار پیام تهدید آمیزش را می خواندم! انگار می خواستم نکته یابی کنم! هر خطش را برای خودم یک جور  

معنا می کردم، غیرت، ترس از دست دادن، توجه و نگرانی! در واقع هیچ کدام از توهمات ذهنی من قصد  

م داد. همان ده تومانی که بعد از آزاد شدن حساب  شاهکار نبود و او فقط حرص ده تومانی را می زد که برای 

دانست دانست کجا هستم. هنوز هم نمیهایم در آمریکا، از طریق شکوهی پسش دادم! اما هنوز هم نمی

 اش از دست داد! هرچند که اصال برایش مهم نیست.  چطور و از کجا من را در زندگی

 خوش می گذره؟   -

 متکبر با چشمانی قرمز از خشم، شاهکار نبود، بود؟  با ترس به عقب برگشتم، این مرد 

 با وحشت رویم را برگرداندم، باالخره پیدایم کرده بود!  

 درخواست طالق می دی؟ اونم برای من؟  -
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 با حرص به سمتش برگشتم و گفتم 

  انتظارات بی خودی داری جناب احتشام! من، دکتر لیلیث محتشم، جراح حاذق و زبردست، بیام بشم زن  -

دوم تو؟ با خودت چی فکر کردی؟ که می تونی از تهدیدای شکوهی علیه من سو استفاده کنی؟ هزار جور  

انگ و صفت زشت کوبیدی تو پیشونیم! فکر کردی می مونم و می گم چشم؟ برای خودت ارزش قائل شو  

 جناب احتشام. همون طور که من شدم!  

 بود! کم حرف هایی به اوی مستبد نزده بودم!    لبه شالم را در مشتش گرفت و کشید، خیلی اعصبانی

بیشتر از کوپنت حرف می زنی! انتظار می کشی طالقت بدم؟ داری حرفای خودمو به من تحویل می   -

 دی؟ 

 مرا بیشتر به سمت خودش کشید و فریاد زد  

شون می  آرزوی طالقو به دلت می ذارم! ببین کی بهت گفتم! معنای واقعی حقارت و رقتباری رو بهت ن -

 دم! بهت می فهمونم تو روی شاهکار وایستادن یعنی چی! 

 خودم را محکم از دستش بیرون کشیدم، من هم عصبی بودم، درست مثل خودش 

با شکوهی حرف زدم، بهش گفتم نمی تونم باهات زندگی کنم، گفتم تو یه مرد عوضی و مغرور و   -

لش برام نسوخت چون دلی نداره که خرج این و  خودخواهی که تا ذره ذره جونمو نگیری ولم نمی کنی! د

 اون کنه! فقط باهام معامله کرد و با شرایط خاص راضی شد طالقمو ازت بگیره. 

 گر گفت  چند دقیقه ای با بهت نگاهم کرد و بعد طغیان

تو چه غلطی کردی؟ به خاطر چهار تا حرف که الیقش بودی تن به خفت و خاری دادی؟ دستی دستی   -

 دهن شیر؟ خودتو پیشکش شکوهی کردی که هر جا لنگ زد زاپاس داشته باشه؟ رفتی تو 

 ام را باال فرستادم و خونسرد گفتم شانه

 ام. خوام شاهکاری باشه، حتی توی شناسنامههر طور که می خوای فکر کن! دیگه نمی -

 می آورد کنارم نشست، خیلی به او برخورده بود، این را خوب حس می کردم اما به روی خودش ن 

چرا رفتی تو دام شکوهی؟ چرا می خوای خودتو فنا کنی؟ در صورتی که می دونی چه بالهایی به سرت   -

 در نیاورد!  

 صدایش آرام شد، انگار داشت برای خودش زمزمه می کرد  

 کشتت، اون روز خیلی زوده. یه روزی می -

 مبهوت به سمتش برگشتم، اخم داشت و نگاهش خیره دریا بود! 

ن بدم که همیشه بی دلیل از طرف این و اون حرف می شنوم! نمی خوام مزاحم تو و نازلی شم، در  م -

قدر رفتارت تناقض داره؟ اگه هم می خوای بد باشی بد  صورتی که خودت بهم گفتی که یه تحمیلم! چرا این

ون شم و بگم ای کاش  باش ولی نه با من! فقط با رفتارات کاری نکن تا ازین که یه حرفی بهت می زنم پشیم 

الل می شدم تا بهش نمی گفتم! آخه عصبی می شه! بعدش به خودم می آم و می گم آدم واسه کسی که  

 شه! با شکوهی لج کردی منو تو این لجاجت سهیم نکن!  تحمیلشه ارزش قائل نمی

 به سمتم برگشت، با لبخند یک طرفه و تمسخر باری نگاهم می کرد، یک چیزی مثل عجایب  

 بری! تو هم هر دفعه با حرفات مصمم ترم می کنی تا روی این تصمیمم بمونم.  آرزوی طالقو به گور می -

 پوزخند روی لبانم نقش بست 
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 از توی متکبر و مستبد بیشتر از این انتظار نمی ره! من اگه خودمم بخوام تحمیل نباشم خودت نمی ذاری!  -

 صدایم گرفت، بغض کردم

که به اجبار زن شوهرش شدی نفرینت کنه یعنی  یکی بیاد تو خونه و به خاطر این  تو می فهمی هر روز -

چی؟ تو می فهمی وقتی همه متوجه شن من زن دوم تو شدم یعنی چی؟ می دونی دیدن واکنش وحشتناک  

 خانم جون بعد از فهمیدن ازدواج من با تو یعنی چی! نمی دونی شاهکار، چون خودخواهی!  

ردم تا اشکانم را پاک کنم، حواسم نبود عکسی که از خانه شاهکار گرفتم در دستم بود! با  دستانم را باال آو 

 دیدن عکس در دستم اخمانش بیشتر در هم رفت!

 این دست تو چی کار می کنه؟  -

 اشکانم را پاک کردم و حق به جانب گفتم  

 مثل دکمه سر آستین و کروات، از کمدت کش رفتم.  -

 غیظ بیشتری به سمتم خم شدکالفه نفسی کشید و با 

 تو چرا باید تو همه چیز سرک بکشی؟ سی سالته لیلیث بفهم.  -

 ام گرفت، به زور قورتش دادم خنده

 کنه؟ کار میاما این منم که باید بپرسم عکسم دست تو چی -

 به سمتم برگشت، نگاهش سیاه بود و شیطنت عمیقی داشت، درست برعکس اخم شدید ابروانش 

 ای قدیمی ده سال پیشه، یه چیزی مثل تجسس تو زندگی حاج محسن! از عکس ه -

 کردم. لبخندی زدم و با خنده گفتم شیطنت داشت و من این را به وضوح حس می

 یعنی کار شکوهیه که عکس من رو بذاره تو اتاقت؟ -

ند؟ سیاه  قدر عاشق و شیدایش بودم؟ مگر آن چشم ها چه داشت اش عمق گرفت، من چرا آنلبخند یک طرفه

 بودند و سیاه. 

 خواد خودش رو ثابت کنه! کار یه پسر بیست و چهار ساله است که می -

 دانم چرا اما پررو شده بودم، لبخندی از دوست داشتن زیاد زدم و با حسرت پرسیدم نمی

 قدر به عشق ایمان داری؟چه -

 پوزخندش به قدری پر تمسخر بود که قلبم تیرکشید

 هیچی!  -

 خواست خرد کند! کارش همین بود. درون جیبم گذاشتم، شاهکار فقط میعکس را 

 می دونم! تو خوِد استبدادی! استبدادی که برای من مشروطه خواه ظلمی! یه ستم بزرگ.  -

 بازویم را گرفت و به شدت مرا به سمت خودش کشید، در چشمانم خیره شد و محکم گفت 

توهمه! می دونی که وقتی گفتم طالق نمی دم یعنی نمی دم!  شه یه  که این ستم بزرگ پوچ میفکر این -

حداقل تا وقتی که خودم نخوام! هر وقت خودم فهمیدم که موقع طالقت رسیده، معطل نمی کنم. برو خدا رو  

 شکر کن که به خاطر فرارت کاریت نداشتم. اون هم فقط به خاطر برگشتت توی این عمارته. 

 کرد طور لهم میامرد بود که آنبغضم گرفته بود، شاهکار خیلی ن 

 یعنی وایسم و وایسم تا تو هر وقت خواستی مثل دستمال چرک منو از زندگیت پرت کنی بیرون؟  -

 پوزخندش بیشتر و بیشتر جلوگر رخش شد و من مغموم تر خفه شدم 
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 مگه همینو نمی خواستی؟  -

 بغضم را قورت دادم و با صدایی لرزان گفتم  

 طالقم بده! چرا می خوای غرورمو جریحه دار کنی؟  نه! بهت گفتم االن  -

 خندید، مثل خنده های شکوهی بلند و پر از وهم!

 از جراحت گذشته خانم دکتر! کار به کالبد شکافی رسیده!  -

 قدر تنومند و قوی هیکل بود که در برابرش همانند موش بودی. دستم را به زور از دستش کشیدم، آن

 خوبه منکرش نیستی!  -

 جایش برخاست، فکش را قفل کرد و آخرین اولتیماتومش را داد از 

دونی که،  دفعه دیگه نبینم طرف شکوهی رو بگیری، این دفعه چشم پوشی درکار نیست، خودت می -

 زنه. احتشام فقط یک بار حرف می

یک  زند طور که فقط یک بار حرف میدانستم، احتشام هماننگاه خشمگینش را از من گرفت و رفت! می

 کند، تا ابد. بار عاشق می

*** 

 فصل پنجم: سیاهی های یک مرد تباه 

 شاهکار

  یخنده و عشوه وحشتناک منش یلم دادم و به صدا زی اتاق شرکت نشسته بودم، پشت م  لی رو به پنجره طو

فرزند   ، یپرونده غزال شدم! غزاِل احمد  یجلفش مشغول بررس یتوجه به رفتار ها  یکردم! ب  یگوش م

 د ی چی پ مدر گوش  یمخ منش ی رو  یرا بر داشتم، صدا یخان ساالر. تلفن شرکت زنگ خورد و کالفه گوش

 خوان با شما حرف بزنن.  یهستن، م  نی به نام شاه  یجناب احتشام، فرد -

 پرونده را بستم و محکم گفتم 

 بفرستش تو.  -

 زد و با خنده گفت    یاز تعجب سوتداخل آمد،  ن ی باز شد و شاه در

 احتشام بزرگ؟  ی! چطور الت ی بابا تشک  -

 نگاهش کردم و با تمسخر گفتم    رهی باال رفت، خ  ابروام

   ؟ی کیتو افخم کوچ -

 کرد   ی لبخند نگاهم م با

 داداش!   کتم یکوچ  کِ ی کوچ  -

 پا گذاشت ی نشست و پا رو   یمبل چرم مشک   یرو 
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  جا؟نی ا یاومد یچ ی برا -

 کرد، انگار هنوز به رفتارم خو نگرفته بود    یتعجب نگام م  با

 غضبتو!   ریبابا ول کن اون اخالق م -

 اش را قورت داد را در نگاهش گره زدم خنده زمیآم د ی تهد نگاه

 ! حدتو بدون تا بهت نفهموندم. نی شاه -

 مبل جا به جا کرد و دست پاچه گفت   یخودش را رو   یکم 

داش   یول ، یدون یرو در حد خودت نم   یو کس  ید یرو نم  ی دونم به هر کس ی گم؟ من که م  یمگه بد م -

 . دمی د استاتوی عمر س   ه ی  نم، یمن! من که شاه

 را در چشمانش افکندم و محکم گفتم  امیل دادم، نگاه جدوه  زیرا گوشه م پرونده

جا    نی و به ا   یدی د  استامو ی همه فضاحت و فالکت! خوبه س ن ی ! با اییجا ن ی و االن ا ی دی د استامو ی آره س -

 ؟ ی االن کجا بود ی دی د ی ! اگه نمیدی رس

 کند  اشینکرد قو  یوقت سع   چی که ه   یضعف نی افتاد، متنفر بودم از ا ن یی پا  سرش

 ! ی! مثل حضور من و تو، تو فرقه شکوه ست ی دست شخص خود آدم ن  زای چ  یبعض -

 زد و در ادامه حرفش گفت   یپوزخند

 از مستشار چه خبر؟   ،ی راست  -

 لب گفتم  ری ز  یو عصب  دمی کش  ی پوف

 ال اله اال للا!   -

 خشم در چشمانش نگاه کردم   با

 هان؟  کتهی آدم باش! خجالت بکش! پدرته. مستشار کوچ نی شاه -

 در آمد  یرا در دست گرفت و از لودگ  سرش

دونست من چقدر به   ی! همون موقع که م رونی از خونه پرتم کرد ب بابام مرد شاهکار! همون موقع که  -

بودم شاهکار! من چون    چی ! آره ه چمیتو ه  یتایدونست بدون حما یوابستم! همون موقع که م  لماهی گ

فالکت دست   نی ا به تو رو کم داشتم   می دوره زندگ  نی ! چون تو وحشتناک تر دمی نرس  نجای به ا دمی ند  استاتو ی س

 ! ی ل اوباش اعم از شکوهذو ارا  ابونای چقدر سخت بود بدون تو تحمل خ ی دون یکردم! تو نم   دای پ 
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خانواده بود بعد از ازدواجش با رها دو خانواده    کی یها یعامل بدبخت شهی هم  نی در هم رفت، شاه می ها اخم

 را همزمان به خاک نشاند

بدن متصله! همه مقصر   یکدوم از اعضا  کی اعصاب بدنه، که هر سرش به   یمثل رشته ها ه ی قض نی ا -

 یدونست دار یکه م  ی خبر گذاشتن تو از ما در صورت   یب   یبرا لماهی طرد کردن تو! گ   یبرا مساریبودن! ت 

مقصرن!   ی وع! همه به ننی شاه ینی ب ی مواقفت ازدواج رها با تو! م ی ! حاج محسن برایکن  یم  یچه غلط 

 داره! ادی و ز فقط دوزش کم  

 گفت   یرا بلند کرد و با لبخند تلخ سرش

 شه چرکاشو جمع کرد.  یجوره نم  چی سر باز کنه! چون ه ن ی دمل چرک ن ی خوام ا ی نم -

 پس حرف زدم تا حرف بکشم   ستی که هدفش مستشار ن  دانستمیم

تونم.   ی خوام باهاش ارتباط برقرار کنم اما نم  یازش خبر ندارم! به لطف تو کال دست و پام بسته است. م  -

شناسنامم    ی زن اسمش تو  ن ی که ا  یده سالو تباه کردم! تمام ده سال ن ی کنم تموم ا یاگه بخوام کار  یدون  یم

 بود. 

 از بس کوته فکر و جاهل بود  توانست،یاما نم  اوردی را در ب  می ادا خواستیم   شهی اخم کرد، هم یکم 

  یاز پا م  رو   مستبدتوئه  ی روز هی که  ی آد. اون  ی که اصال به حساب نم ی زی چ ه ی مهره سوخته است!   ینازل -

 . یدون یاست! خودتم خوب م  گهید یک ی اندازه 

 شد یچفت تر م  شی دم به دم از حرف ها فکم

 رو حرف بزن.  -

 زد و ابرو باال انداخت  ی قی عم  لبخند 

 کرده حاج محسن!  زیمنظورم دختر دردونه حاج محسنه داداش. عز  -

 دم ی ام غر صورتش گرفتم و با فک قفل شده ی انگشتم را جلو  یعصب 

 برمش.   یوگرنه خودم م   ن،ی چرت نگو! سرت به کار خودت باشه شاه -

 د ی چی در گوشم پ شیصداکنم که  لش ی را باز کردم تا تکم ی گری پرونده د ن ی توجه به شاه  یب 

 تو دستشه. نذار از دست بره.   فیکث  یباز  نی ا انی که پا  هی همون کس ثی لیکتمان نکن شاهکار، ل -

 زدم  ادی و فر  دمی کوب ز ی م  ی دستم را رو  مشت

 کرده.   می زن خودشو قا  ری ش ه ی زن ترسو و بزدل که تو قالب   هی جز   ست،ی ن ی چ یه ث ی لی ل -
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 بود، خونسرد و آرام...   ن یی پا  شی اما صدا نی شاه

 . ستی طور ن   نی که ا  یدون یخوب م   هم خودت -

 خت یدر هم ر شتر ی اعصابم را ب ثیلی مشتم کور تر شد و فکر به کار احمقانه ل گره

عرضه   ی ب  هیده،  یم  مانیو باهاش دست پ  ی ره سراغ شکوه یم  ختنیکه بعد از هزار جور نقشه ر  یزن -

 و ترسوئه. 

 و پر از بهت لب زد  متعجب 

 بکنه؟  یکار  نی همچ هی   دی چرا با ث ی لی ل -

 استبداِد مِن مستبد!  یزدم، برا پوزخند

 !فته ی ن ف ی کث خوک های  دست اون  دمش ی دونه خر ی چون احمقه! چون نم -

 د ی پرس  ر ی قدر مبهوت بود که با تح اما ناباور، آن دی خند نی شاه

رو   یکه شکوه  یکرد کارش ی حاضره جونش رو هم بده! چ ی از دست شکوه ییرها  یبرا  ثی لی شاهکار، ل  -

 داد!  ح ی به تو ترج 

 بزند که بزرگ تر از دهانش است...  ییحرف ها ی دست و پا چلفت  نی گران تمام شد! که شاه یل ی خ   می برا

ر ضمن،  اجازه رو دادم. د ن ی چون من بهش ا  هی حق انتخاب نداره! اگه االنم تو خونه شکوه  ث ی لی خفه شو! ل -

 . ر ی بده، پس دهنتو گل بگ ح ی ترج   ینداره که بخواد منو به کس نمیقدرت، ا یحت

 دسته مبل ضرب گرفت   یرو با ریتم را تکان داد و انگشتانش را  سرش

 !یداد ش یبود که فرار ت ی قلدرم قلدرم باز نی پس بگو چرا رفت، به خاطر هم  -

 دم ی کش  ادی اش کردم و فر نگاه پر خونم را حواله  یعصب 

زنت تو چه    نی سوزه پاشو برو بب ی . دلت منی شاه ی زن   یحرف م   طتیاز بل شتری ب   یدار یل ی خ   گهید -

 سوزه؟  یتو م ی همش تو غم دور ای ره  ی م نییآب خوش از گلوش پا ه ی  ن ی . برو بب هی مخمصه ا

 انگشتانش متوقف شد، نگاهش را از چشمانم گرفت و ناالن گفت حرکت 

 . یزن ی م  شمی نگو شاهکار، از رها نگو که آت  -

 نوبت من بود که پوزخند بزنم   حاال

 ؟ ی د یآد آوخ سر م  ی و اسمش که م  یشد می موش تو سوراخت قا  هی   نی گن مرد؟ ع یبه تو هم م  -
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 را زد و با حسرت زمزمه کرد   شمزخرفتلخ   لبخند 

 زنم.  ی وقته که باهاش حرف م  یلی خ -

 گفت؟ یچه م  د،ی سخت در هم تن ابروانم 

 با رها؟  -

 و با عجز به حرف آمد  د ی گز  را لبش

 جرئت ندارم از دور نگاهش کنم.  یکه دست و پام بسته است! حت  یدون یم  -

 بود! انگار دوباره دست گل به آب داد   بی عج شیها حرف

 ؟ یکنیمصرف م  یشکوه   یاز قرص ها ؟یبه کله زد  یباز چه کار ن، ی درست حرف بزن شاه -

 در جوابم گفت   ملٵو ت  نه ی و با طمآن دی کش یاو کالفه ق ی عم   نفس

 باهاش در ارتباطم.  یونداد نام   هی پارتنرم بود، از همون موقع به عنوان   ی شکوه یتو مهمون -

دوختم و    دهی ترس  نی بارم را به شاهنگاه خون  ندازم،ی قتل راه ن  عصبانیترا بستم تا با آن شدت از  چشمانم 

 کردم  انی ام کلمات را بفک قفل شده ری ز

  رو  شکوهی  یتله ها  نی خوره. نفهم تو هنوز ا  یخوره! به درک که بهت بر م یبهت بر م   یگم احمق   ید م -

ذره عقل تو کله پوکت   ه ی تو پارتنر اون؟  ای شد؟   ی رها پارتنرت م دی با  دقیقاهمه آدم  نیا نی چرا ب  ؟ی نشناخت 

 ؟ یفهم یچرا نم   هی هست؟ احمق تمامش کار شکوه

 افتاده گفت  یدستش را به چانه زد و با لب متفکر

 فهمم.  ی کارا نم  نی از ا  رو  قصدش -

 از حد  شی بودم ب  متاسف

 . یری گ  ی ده. تو نم یم  ماتومیداره اولت  -

 دستانش را باز کرد و پشت هم کلمات را به زبان آورد  کالفه

 خواد بکنه.  یکه م   یخسته شدم شاهکار، بذار هر غلط  گهید -

 دم ی لبم کش یمن کالفه تر بودم، دستم را رو  اما

 نجا؟ ی ا ی اومد ی واسه چ  -

 برق زد و نگاهش رنگ گرفت   چشمانش
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 اومدم ازت خواهش کنم. -

 را باال انداختم ام  ابرو 

 خب؟  -

 زد ی ریپس از آن اعصابم را به هم م دانست یانگار م د،ی ترسیو از حرف زدن م  کردیدست م دست

  ه ی تا چند هفته گر بیاد  ثی لی سر ل ییبال   نی بنده، اگه کوچک تر  ثیلی شاهکار من...اومدم بگم رها جونش به ل -

 دوستش داره شاهکار.  ی لی . خ نه ی بیو عذاب م   کنهیم

 را تنگ کردم و با شک گفتم  چشمانم 

 برو سر اصل مطلب.  -

 ... شود یطوفان م  دی را بگو اشیجمله بعد  دانستیکه م  یبود! به حد  دهی بلند شد، ترس ش ی جا از

 د ی به طرف درب رفت و قبل از فرار کردنش نال آرام آرام

شاهد   خوامینم نه، ینکن شاهکار، نذار زجر بب  ت ی اذ لیلیث رو دل رها،  یبه خاطر من، به خاطر پاک  -

 داشته باش.  هواش رو  کنمی. با تمام وجودم ازت خواهش مکشمینم  گهیرها باشم، د ی نابود

 از اتاق خارج شد. یرا تکان داد و بدون معطل سرش

 ... شدیدم و باز دم م رحمانه یکه ب ینیخشمگ یماندم و نفس ها  من

***  

 دستش گرفت و عاجز گفت غزال سرش را در 

 . م ی لو رفت  -

 د ی و خونسرد پرس خت ی ر  یرا درون نعلبک   یخاکپور چا  سرهنگ

 شده؟  یچ -

 ادامه داد د ی تاکبا  سرهنگ خاکپور   یاز خونسرد  ی ترسان و حرص غزال

 . هیی کرد! بو برده خبرا  یمن و شما رو چک م یاحتشام! قرار ها -

 کرد اما همچنان خونسرد بود   کی را به لبانش نزد ی را در هانش گذاشت و نعلبک قند

 ؟ یبو ببره ستوان؟ مگه تو موظف به پنهون نگه داشتنش نبود  ی چرا گذاشت  -

 چه کند، نفسش را کالفه فوت کرد   دانستیاز حرص نم گرید غزال
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 کنم.   هی توج  رو  فضاحت نی که نتونم ا  نی سرهنگ، اون احتشامه! بهم حق بد  -

 خوردن برداشت  یغزال دست از چا یحرص خوردن ها دن ی با د  سرهنگ

  فهی رو که از طا یی روزا اری ب ادتی ! غزال جان،  یهست  ییجنا  رهی دم! چون تو ستوان تمام دا ی بهت حق نم -

 کرد.   داتی خان سالر رو که تو خونه من پ   اری ب  ادی! به رونی پرتت کردن ب

زد و به سرهنگ   یآن روز ها دوباره به سراغ غزال آمد و اوقاتش را تلخ کرد. لبخند مغموم  ی کهنه غم

 گفت 

 زنه.  یخان، لک م   دنی د  یلحظه ا یدلم برا ،ی دونم چمه ول ی نم -

کار   چیه که نی قدر از ا و چه دانستیدوانده بود م  شهی که درون دل غزال ر  یاز ذره ذره غم  سرهنگ

 بکند متنفر بود  شیبرا  توانستینم 

 کشه.   یرنج م یده، به اندازه کاف یهامون داره غرامت پس م  -

 کرد یم  اش وانهید ش ی ها یهامون و سرد یها ی رحمیتصور ب   د،ی تلخ خند غزال

 ! رمی گ  یم  شیاز قبل آت شتر ی منم که روز به روز ب  نی سرهنگ. ا ستی ن الشمی خ   نیع -

 زد و در برابر رخ مغموم غزال گفت  ینانی لبخند پر اطم  مساریت 

 آد.  ینم ادش ی  یزیبهش حق بده، اون چ  -

 را آرام کرد  ش ی و نفس ها  دی غزال قلب سرهنگ خاکپور را تراش پوزخند

 . نهی ! درد من از ا ادی ب ادش ی خواد که  ی نم -

نهفته درون   ی بود که شاهد درد ها ی. او تنها کسخورد یم  یدهد به پوچ دی دختر ام  نیبه ا خواستیچه م  هر

 آن دختر بود  نهی س

 شما واجبه.  یهر دو یسکوت برا  نی ا دی شه! شا یآدم مجبور به سکوت م  ی گاه -

 محسوس گفت  ن ی هم  یبرا  دانستیبحث را تنها نابودن شدن خودش م ن ی ادامه دادن ا غزال

 چه خبر؟  مساریاز ت -

 تکان داد و درمانده جوابش را داد   یمتاسف سر مسارینام ت  دنی با شن  سرهنگ

 شه.  یکنه، سال بعد باز نشست م یم  یسپر شوی کار  یروزا یآخرا ست،ی حالش خوب ن  -

 زد  ی قی و اقتدارش لبخند عم  مساریسر سخت و محکم ت  ی انداخت و با تصور رو  ری به ز  سر
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 تونم با تموم وجودم حس کنم.  ی سخته، م ی لی براش خ  -

  یکار  تواندینم   مساری ت  دانستندیم اشانهمه. کردیم  ادی سرهنگ حسرت دل غزال را هم زبار حسرت  نفس

 ببرد.   شیرا از پ 

 گرو داشت.   یشکوه  ش یپ   ییدستش بسته بود! گوهر گرانبها  مساری ت -

 د ی که منظور سرهنگ را درست نگرفت متعجب پرس  غزال

 رو گرو گرفت؟  مساری خانواده ت ی شکوه -

اش،  لمس کردن صفحه یاش را روشن کرد و پس از کمدر آورد، صفحه بشی را از ج یگوش   سرهنگ

 را به طرف غزال گرفت ی گوش

 عکس خوب نگاه کن غزال.  نی به ا -

. باورش  ستی نگر  ی را گرفت و به عکس درون گوش اشیطور متعجب از رفتار سرهنگ گوش همان غزال

 متر باز گشته بود  ک ی دهانش به اندازه  شد،ینم 

  نی کرده بود! ا  یایش ی نما  یخودکش ش ی سال پ نی . شوهر رها که چند یشکوه  ینگایاز مدل ی کی ن، ی شاه -

 باشه.  یتونه واقع ینم 

 خارج شود جوابش را داد یاز گالر  کردیم  یطور که سعرا از غزال گرفت، همان یگوش   سرهنگ

، اون فقط تو  اراذلشو   یشکوه ن ی داشته باش، ب  رو هامون  ی تامل الزم داره. هوا یهست دخترم، فقط کم  -

 . می از قبل لو بر   شتر ی ب ممکنه نداره و   یچون احتشام نفوذ کم  یرو داره غزال. بهتره بر 

 گفت   نانی زد و پر اطم   یمرد فقط لبخند مهربان  ن ی ا یها یبلند شد، به اندازه تمام خوب ش ی جا از

 . داری د د ی چشم سرهنگ، به ام  -

 *** 

آدرسش را فرستاده بود و با هزاران خواهش و تمنا   سیکه دور  یا یپ یآ ی همان و ، م به طبقه دوم بار رفت 

فاصله گرفتم و شلوار جذب   امیمذهب  یای بار از دن  ن ی چندم  یمن برا  ،من را وادار به رفتن به آن جا کرد 

و   دمی پاش  ی لی کوتاهم را مانند نمک بر زخم س دی گونه بر صورت حجاب کوفتم، بلوز سف   ی لی را س ی مشک

را   سیدور یافتاد حرف ها مادی  .آزادانه رها کردم  ،یمواج و بلندم را بدون شال و روسر ی نارنج   یموها

 د ی به طول انجام  تمیرضا یسال برا کیکه 

لخت و    جا همه  نی ا ،ی چادر چاقچور کن  یکه بخوا  سین   رانی ا گه ی جا د   نی ! تورو خدا بس کن، اثیلی ل -"

قشنگت،   یفرفر ی موها  نی ا ی رو  یذار  یم  یروسر ی نداره، آخه واسه چ  ی کار یکس هم به کس  چ ی ه ن، ی پت

 .ای به خودت ب  کمی!  فهی به خدا ح
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کرده بودم و حاج محسن    یچادر و حجاب زندگ ن ی سال با ا جدهخواستم، من ه   یهمان روزها هم من نم و 

 اشان آزادند.گفت خانواده  یم  س ی باز کرده بود. دور  یا ژهی من حساب و  یای حجب و ح نیا یرو 

چادر سر کند ادبار او را دوره کرده    یگفت آن جا اگر کس یشوند، م  یمرد و زن قائل نم  ن ی ب   تبعیضی  چی ه 

 بر سر او شال است.  ندیدرصد پدرش بب  ک ی گفت که اگر  یشود، م  یاش نابود مو غرور زنانه

مگر پدر و مادر    دمی وقت نپرس چیکند، و من ه ی دهد و مادرش روز ها با او قهر م ی او را به خانه راه نم 

 گذارند؟   یآزادت م نگونهیاند، که ا ین یو با چه د   یتو از چه قشر  یجهنم 

از   م،ی از نماز ها م، ی گفت، که من را از خودم دور کرد، از خدا ی گفت و م  یم  سیروز ها آن قدر دور  آن

ساخت که   یو از من، زن د ی وجود من را مک  رهی خوب ش سیآن روزها دور  م، ی للا بودن ها  حزبخانواده و  

 گفتم   یم  سیدرجواب دور  شهی کرد! هم   یقطعا سکته م  د ی فهم یاگر پدرم م 

  لخت بگردم، کشور آزاد درس بخونم،  هی شه چون اومدم    ی نم لیو دل  بندمیچادر پا  نی سال به ا  جدهمن ه -

خوام با   یهم هست؟ من نم  ی هست، راحت  یگفته هر جا که آزاد ی ک  ؟یکشور رو خوند   نی آمار تجاوز تو ا

 پدر و مادرم نگاه کنم.  یشرم تو چشما

 زد   چمباتمه م ی و کنار پا  دی کش  یپوف   سیدور

  ،ی ساخت  فی خوک کث  هی حرفت؟ تو، تو ذهنت از تموم مردا   ن ی ا ی چ   یعنی ، یزن ی حرف م سای مثل راهبه کل -

بس کن تو رو قرآن،   ، لیلیث رسوندنت،  جانی اشتباه به ا  دی خانوادت بودن که با عقا ن یا ست،ی تو هم ن  ری تقص

مورد  رم   ینم  رونی ب   یروسر و تابستون با هزار تا ساق دست    یکنم و تو گرما  ی االن من چادر سرم نم

! گفتم  رونی ب   یمسائل نداره! در ضمن، من نگفتم لخت بر  نی به ا   یش پاک باشه، ربطخود د ی ؟ آدم بادارم

 ! بیاررو در   یچادر و روسر   نی فقط ا

رو مخ    لی مته در   نی دانست چطور ع  یرا از من گرفت، خوب کارش را بلد بود، م   شیبا حالت قهر رو   بعد

دست   دم،ی را د  سیدور یبود! من که ناراحت  سیبرود و کم کم مغز را شست و شو دهد، هر چه نباشد او دور

 گفتم  نه ی نٵبر دست او گذاشتم و با طم

به خدا برام   ی بزنم، ول ی بهتون   ن ی خواستم چن   یتونم، نم   یمن خودم نم  س،ینداشتم دور  یباور کن منظور   -

 خوام.  ینم  یزی چ ن ی کنه، من چن   یکنم طردم م   یفکرهم م یحت  اچیزه  نی سخته، پدرم اگه بفهمه به ا

   دی غر  ظیدستش را از دست من جدا کرد و با غ سیدور

! نکن  یکن  یکتمان م   یتو ه  ،ی کن  یحجاب م یگم تو به خاطر جو خانوادت دار ی من م  گه،ی د  نی هم  -

تو    گهیچند روز د.  یهم سنت بگرد یدخترا ه ی مثل بق یتو هم حق دار  ،یمن، تو هم حق انتخاب دار  زی عز

 گردنم معلومه پام معلومه و فالن!    یاون جا نگ  گهیبس کن، د  بابا  ؟یچادر سر کن  یخوا  یمسابقاتت هم م 

که به پدرم    یگفت، من فقط به خاطر حرف مردم و عشق  ی فکر کردم، راست م یجدال ها کم   نی از ا  خسته

 داد!  ی اما باز هم دلم رضا نم رفتم،ی را پذ  ی لی حجاب تحم   نی داشتم ا



 واالمقام

161 
 

بار   ی رفت قرت  ی گه دخترم و فرستادم اون طرف درس بخونه و دکتر بشه، ول  یبدم! نم  ی جواب پدرمو چ  -

 اومد؟ 

 ادامه داد شیپشت لب ها یدل من نرم شد، با لبخند مرموز  دی که د   دوریس

  کتیچرا خواهر کوچ  اصالذاره،   یم ات احترام دوست داره؟ مسلما به خواسته یلیپدرت خ  یگ  یمگه نم  -

 کنه نه حجاب درست درمون مثل تو داره؟    ینه چادر سر م   رانهی که تو ا  نی با ا

دوست ندارد چادر سر کند، گفت    چی گفت ه   یرها افتادم که با مقاومت تمام به حاج بابا م  ادی   دم،ی آه کش من

با رها قهر بود    ی! پدر هم چند روزدی ای بار ب یخواهد عقده ا ی است و نم لیخود تحم ش ی حجاب برا ن ی که ا

 !  د ی ای بار ب  یعقده ا ش ی رها ستخوا  یکه نم   یشد، به راست   شیکرده و رام خواسته رها  ملٵدر آخر ت  ، یول

حجاب کنه، اما من قبول کردم،   ل ی خواد با تحم  ی رها از همون اول با حاج بابا اتمام حجت کرد که نم -

  پدرمحجاب خسته شدم، من  از اینتونستم بگم من   ی من قبول کرده بودم! نم  یسخت بود ول درسته که برام

کردم نابود    یبعد رها اگه منم با حجاب مخالفت م  مطمئنا  نم،ی بب اش رو غصهخواستم   یشناختم، نم یم  رو 

 شد!   یم

 زد و گفت  یپوزخند  سیدور

 آد!   ی بشه، اما مطمئن باش باهاش کنار م  نی دل چرک  دی کنه، شا ینم   طرد  بچش رو   یپدر  چی نه، ه  -

قرار   سیدور یحرف ها  می اما درآخر تسل مانیروز ها فکر کردم، ساعت ها مصمم شدم و بعد پش من

چادر    سی به قول دور  گری نشدم، د   ای پر حجب و ح یخجالت  ث ی لی وقت آن ل  چی ه  گریآن د ر ی گرفتم و تحت تاث 

 رام شدم!"   ی بچگسالم بود و در عالم   جدهی اشم، آن زمان فقط و فقط ه کردم خودم ب   ی چاقچور نکردم و سع

جا افتاده بودم و هفت سال از آن روز گذشت، مثل مار پوست    یو پنج سال داشتم و دختر  ست ی آن روز ب 

 داد! ی خواست، من را مانند موم در دستش گرفته و ورز م ی م  سیشدم که دور یثی ل ی انداختم و ل

بزنم   نیتوانستم او را زم  یشدم، م یمسابقاتم بود دوست م فیاگر با مهام که در آن زمان حر  که نی بهانه ا  به

 با مهام کرده بود.   یمن را وادار به دوست   زم،ی او ی مدال طال بر گردن ب   گرید یو بار

  ینم زیچ چ ی گذاشت و ه  یام احترام ممن متعجب بود اما به خواسته ت ی هو  ریی تغ  نی هم از ا لماهی گ  یحت  

 کنم.  ی متنفرم و هرچه که به من اجبار کنند من بد تر لج م  حتیدانست من از نص یگفت، م 

ماند، که با آوردن رتبه تک   یرستانی دوست دوران دب لماهی من همان گ   یپس زبان به دهان گرفتم و برا 

 ! ترک تحصیل کردیم   شرفتمانی پ یو برا  می نماند رانی در ا  گری د  یرقم

شوم و   یمسابقات م  ی قهرمان تمام ی داشت من در بوکس استعداد فروان دارم و قطعا روز دهی عق لماهی گ 

 زد.  یکه با مهام  ازدواج کرده بود کمتر به من سر م   یطور هم شد! از وقت  ن ی هم
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راهش   نی با من سرد شد تا به من بفهماند ا  یباز شده، چند بار  یبه قمار و حرام خور  می دانست که پا ی م اما 

 سابق نبودم!   ثیلی ل گر یاما، من د ستی ن 

 من را به قمار باز کرد.    یپا  سی را گرفته قصد گرفتن تخصص را داشتم که دور  امیعموم من

که از آن طرف سالن به من چشمک زد و اشاره کرد که کنارش    دمی را د  سیسالن قمار پا گذاشتم، دور به

 شدم  رهی خ   فمی قمار نشستم و به حر  زی م  ی کرده بود، رو  شه ی غرور و تکبر در خونم ر نم،یبنش

مونده که  هم   ی فی حر  گه ی دختر! د  ی کار، تموم پول ها رو پارو کرد ن ی تو ا ی اومد یاز وقت  ث، ی ل ی واو ل   -

 ؟ ی بزن  زمینش 

   د ی نفس نوش ک ی خدمت گرفت و    شیرا از پ  السی گمرد  

 برم!  یقدرت لذت م  از اینمن   ،ی لی نداره و   تی اهم  یاپول ذره   -

 اش گفت  یشگی کنار گوش من خم شد و با ناز و عشوه هم  سیدور

 ! یبر  یدفعه هم تو م  نی بهش رو نده، فقط به چشم هاش نگاه کن، تموم ترفند هر فرد تو چشم هاشه، ا -

 اشاره کرد و آرام به من گفت   اشیزنگ خورد و به گوش سیدور ی گوش

 . نی بابامه، من تا جواب بدم شما شروع کن -

 از من دور شد.  سیتکان دادم و دور  یسر من

 *** 

 ی راو 

  دهی "جونم" را کش کلمه  یقهقهه زد و با شاد مارستانیاز ت  افتهی رها   نگادیوانتماس را وصل کرد و همانند  

 کرد   انی ب 

 جونم هرمس؟   -

 دیکش دار و پر خنده اش لبان هرمس را برچ  لحن

 !  یتو هم کارت و خوب انجام داده باش  دوارمی تموم کردم، ام  روکار   -

 شد گفت رش ی خبر هرمس دستگ  ن ی که از ا  یا یکاناپه نشست، با شادمان   یزد و رو  یپوزخند  سیدور

زنه،   ی حرف از حجاب منه  آره  یدر م  یباز  امبولنه   گهی! دفری هرمس جون، شده خوِد جن یکار  یکجا -

 شم.  ی خونه، کم کم دارم موفق م  ینه نماز م

 " عزازیل"  نوشت وارید  یو با انگشتانش رو داد  هی تک  واریبه د  هرمس 
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  هی ! اصلی! لقِب آتش رو نداشتینبود دوریس اومد که  یکارا از دستت بر نم نی گم، اگه ا  یها رو نم نی ا -

   ؟یرو انجام داد

   دی کش  ی دسته کاناپه مشک یپا انداخت و دستانش را نوازش مانند بر رو  یپا رو  سیدور

 داره!    ی همه به ضربه آخر تو بستگ  شم،ی منتظر آخر فه، ی رد  یشه که زده تو کار قمار، همه چ  ی م یدو سال -

  ی تخت دراز م  یکه داشت رو  یقرار داد، در حال کریاسپ  یرا از گوشش برداشت و رو   یگوش هرمس 

 گفت   دی کش

دارم براش،   ژهیو   سورپرایز هی شو، حال رو بچسب که  الی خ یرو ب ندهیپنج سال مونده، آ  ییتا ضربه نها -

 ! مفهومه؟  رانیا ادی ب   دنشی حواست باشه که بعد از شن 

 و مصمم گفت   دی بود کش ی که حاصل رنگ فانتز  ،یصورت  یبه موها یبرخواست، دست  شیاز جا سیدور

   ؟یبار  ی ! کارس ی مفهومه رئ -

  د ی شی اند  یم  ث ی لی برداشت و آماده قطع کردن شد، همان طور که به عکس العمل ل یعسل  یرا از رو  ی گوش

 مظفر گفت 

 رت کم. ش -

پول    ثی لی به راه افتاد، ل ث ی لی نگ کرده و به سمت لاش را که لنز بود، ت یاسرمهرا قطع کرد، چشمان  تماس 

 را به سخره گرفته بود گفت  فی برخاست، همان طور که حر  زیم  یجمع کرد و از رو   زی م   یها را از رو 

 بود؟    نی قمپز درنکن، اون همه هارت و پورت تهش ا ی سی بلد ن  ی باز -

اش را   ییبرد، شوکه لب زد اما توان صحبت نداشت، او تمام دارا  یکه در خلسه باخت به سر م   فشی حر

رحم بود، سنگ    یزد و پول ها را در صورت شخص پرت کرد، ب  یپوزخند ثیلی باخت، ل  زی م   نی پشت ا

 دل بود، اما نامرد نبود!  

  ی ازی ن   چی ه ا هپول  نی من به ا ا،ی ب   ،یدونم پول الزم  یم  نم،ی بب  ات رو رفتهوا  افهی ق نیا س ی ام نتو مرام نامه -

 ندارم. 

سر مست بر شانه  ، دوریس دی را د سیآمد و به  سمت سالن رقص رفت که دور نییبار پا ی پ   یآ یو  از

 کوفت  ثی لی ل

    ؟ی رو هم برد ن ی شد آس باز؟ ا یچ -

 گرفت یکاناپه جا  یرا کج کرد و رو  لبش

 شم!   ی کنه! کم کم دارم خسته م  یها کسلم م یباز  نی ا گه ی د   -
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  د، ی دو ی هرمس م سورپرایز  ی کرد، ذهنش در پ  ی توجه نم ثیلی ل ی اصال به حرف ها د،ی مرموز خند  سیدور

  یپر انرژ ث یلی ل د،ی را به اوج رسان   س ی دور  اش،یگوش  صفحهکه زنگ خورد، نام "رها" در  ث ی لی ل ی گوش

 پاسخ داد 

 خواهر هم دارم!    هی شدم که    یم  د ی کم کم داشتم نا ام  ، یگرفت جونم رها؟ چه عجب، شما از ما خبر  -

  یزار م بار هوان یکه آن طور د یبار ن ی داد! آخر یممتد رها دلم را سوزاند، دلم گواه بد م  یها  هی گر یصدا

گذاشته بود، اما   ندر میا ثی لی حادثه را با ل  یو هولناک  ی ناگوار ن ی کرده بود و او ا ی خودکش  نی زد، شاه

 حال... 

 ... می پدر و مادر شد  ی ب  ثیلی ل م، ی چاره شد  یب ثی لیل  م،ی بدبخت شد   ث،ی لی ل -

 زد   ادی شد فر یم  ساطع ش ی که از رگ ها ییجست و با رعشه ها  شیاز جا آشفته

 . گریه نکن  قهیآدم حرف بزن، دو دق  نیرها؟ ع  یگ  یم  ی چ    -

 زن بس بود!  ن ی ا یهمه غم برا نی نابود شد، ا شتری زار زد و ب شتر ی کرد، ب ه ی گر  شتری دفعه ب  نی ا

حاج محسن   ل، یرفتن تو گاردر د،ی ترمز بر  نشونی ماش  ومدن،ایشمال با آمبوالنس م  مارستانیداشتن از ب  -

 مرد!    ث،ی لی مرد ل

شد   اهی س شیا ی که دن   دی قدر خندآن د،ی خند  باروانهیافتاد، د ن ی را پرت کرد و بر زم یقطع شده بود، گوش نفسش

 داد!  یخبر را به هرمس م   نی که ا یمظفر   سیدور دی و از هوش رفت، ند 

  *** 

 جناب سرهنگ.  -

 بود افتاد ستادهی که پشت درب با  ی نگاهش به ستوان تمام

 . ی تو داوود ای ب -

 اند ی ابهت سرهنگ را نما  اشیپا به اتاق گذاشت و با احترام نظام   یداوود

 خدمتتون برسونم.   دی رو با یعرض مهم  د،ی اشخسته نب  -

 اشاره کرد  یخاکپور با دست به صندل  سرهنگ

 شنوم.  یم  د، یی بفرما -

 مقدمه گفت   ینشست و ب   یصندل یرو  یداوود

 .میرو گرفت  ی مسعود نبو  -
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 د ی در هم رفته پرس  یخاکپور با ابروان   سرهنگ

 . می نداشت   ینام  نیچن  یپرونده ا چ ی سر ه ادمه ی که    ییجا هست؟ تا اون ی ک  ؟ی مسعود نبو  -

 خاکپور گذاشت ز ی م  یپرونده در دستش را رو   یداوود

دو نشنونه است. مطالعه   ر ی ت   هی   ینظر ستاد مبارزه با مواد مخدره. اما نبو  ر ی پرونده ز  ن ی بله قربان، چون ا -

 . دی کن

 اش را باال انداخت از تعجب ابرو  ن ی ش نی پرونده ش  دن ی خاکپور با د   سرهنگ

 واضح تر بگو.  -

 نطقش باز شد  یصفحه دوم پرونده را باز کرد که داوود سرهنگ

 گرده.   یبر م  عزازیلزده که به فرقه   ییتو اظهاراتش حرفا -

 سطر سوم زوم شد  ینوشته ها ی سرهنگ رو  یها چشم

 ؟ ی اری ب   ری ازش مدرک گ  ی تونست  -

 و فروش مواد هم در سطر سوم ذکر شده بود   دی که حدس زده بود خر   طورهمان

 مدرک که نه، اون مسئول خالف خودشه.  -

 ش؟ یها  یرا چه به مدرک جا گذاشتن از کثافت کار ی شکوه گفت، یم راست

 ربط داره؟  ل یپس چطور به عزاز -

ربط داده   ن ی ش نی وجود داشت که پرونده مواد مخدر را به پرونده ش   یآن ها و مسعود نبو  نی ب ی رابط دی با

 بودند 

 جنساشون بودن.  داری خر  عزازیل لهی قب سییر -

 د ی با بهت پرس  لهی قب  س یی نام ر دن ی شن  با

 مگه با مغول طرفن!   له؟ی قب سییر -

 و گفت   د ی تعجب سرهنگ خاکپور خند دن ی با د  یداوود

 کنن قربان.  ی م تیفعال یا لهی قب لیعزاز -

 خاکپور قانع سر تکان داد  سرهنگ

 بود؟   یاش چ گه یدرسته، اظهارات د -
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 و گفت   دی کش یاو کالفه ق ی نفس عم   یداوود

  اثباتکه  یزد اما مدرک  یو پاک کردن تمام شواهد. حرف م   لهی قب  سییر  یگشت به زرنگ  ی همه اش بر م -

 باشه، وجود نداشت.   هاشحرفکننده 

 د ی توپ ی ونده را بست و به داوودپر  ی خاکپور عصب  گسرهن 

اون جا   م ی فرست  ی م  رو  مون راافس ن ی بهتر   می خواد ما رو سر بدوئونه! چند ساله دار ی م  ی تا ک لیعزاز نی ا -

 آد!  یاز دستشون بر نم یکار  چی ه  و 

کوتاه سرهنگ    یسکوت کرد تا او آرام شود. پس از درنگ  ی خشم سرهنگ خاکپور کم دن ی با د  یداوود

 خاکپور دوباره گفت 

 . فهی از حد مارموز و کث شیهستند، اون مرد ب  نیشک بهتر یما ب یافسر ها -

 کرد و ادامه ماجرا را بر زبان آورد  بقال  دستانش را در هم  یداوود

که شخصا    لهی قب  س یی . همون رآورداسم به زبون  کیزد تنها  ی که م  یاز تنها حرف ی قربان، مسعود نبو  -

 .گرفتمی لیتحوجنس ازش 

 د ی فهم ینم ی داوود یاز حرف ها  چیبود که ه  نیی پا  یلی فرقه خ نی اطالعاتش درمورد ا انگار

 ست؟ ی مگه هرمس ن  له؟ی قب سییر -

 گفت  یاش را خورد و جدخنده  یاش گرفته بود اما به سختخنده  پورخاک سرهنگ  یجیاز گ یداوود

 فرقه.  نیکننده ا ر ی دا له،ی نه! هرمس خوِد عزاز -

 تکان داد  م ی به عنوان تفه  یخاکپور سر  سرهنگ

 له؟ ی قب  سییپس ر  -

 که در حال ورود به اتاقش بود   دی را د یمرد محکم و با اقتدار هی سا

 شاهکار احتشام. -

 د ی نام شخص جا خورده پا به اتاق گذاشت و پرس   دنی با شن مساریت 

 شده صادق؟  یشاهکار چ  -

 که بفهمد مزاحم است گفت  ی و طور ستی نگر   یبه داوود  سرهنگ

 . یداوود ی مرخص -
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 اتاق را ترک کرد.  یبا احترام نظام  یحرف  چی ه  یرا گرفت ب  مساریکه منظور ت  یداوود

 . مساریت   یچطور -

 گفت  ینشست و در جواب سرهنگ خاکپور خشک و رسم  یصندل ی تکان داد و رو  یسر مساریت 

 ؟ یدار یخوبم، خبر تازه چ -

 گزارش دهد  شی و حاال منتظر است تا برا   دهی که نام احتشام را شن   دانستیم

 رو لو داد. لیعزاز لهی قب سییخرده فروش لبه مرز که اسم ر  یر ی دستگ -

 اه سرهنگ کرد نگ  رهی با پوزخند نگاهش را چ  مساریت 

 هرمس شد؟  لهی قب سییشاهکار ر  -

 گرفت  مساری متاسف سر تکان داد و رو از ت  سرهنگ

 شه.  یساله که تو بطن هرمس پرورده م یلی اون خ -

 سرش را در دستش گرفت و عاجز گفت  مسلریت 

 بده.  ی لی صادق! خ  ادی بده پاره آدم نسناس در ب   یلی خ -

 شود یکه نم دانستیکند اما خودش خوب م  قانعشرا  مساریدوست داشت ت  ی لی خ   سرهنگ

 . د ی ش یباز نشسته م   یبه زود د، ی نکن  ری ! شما خودتونو درگ مساری ت میکن  یما تمام تالشمون رو م  -

 مصمم گفت   شدیبلند م  شیطور که از جاهمان مساریت 

 .  دارمیپرونده برنم  نیاگه مجوز کارمم باطل شه دست از ا ی من حت  -

 *** 

 زد یهمانند بچه ها زار م  لماهی رها در خانه نبود و گ دم، ی دو انی گر  لماهی طرف گ با دو به  

 ! ث ی لی ل -

 را اصال دوست نداشتم حالش ن ی را گرفتم و با ترس نگاهش کردم، ا دستش

 ! آروم باش. لماهی گ  یکن   یم  هی چرا گر  -

 د ی بار یروان شده بودند و او هنوز هم مفلوکانه م  شیاز پ  شیب   اشکانش

 من حاملم.  -
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 ستم ی نگریپر از رعب به او م   یباز و ذهن  یصدا ها بم شده بود و من تنها با دهان  د، ی شنینم   گوشم

 . هی تو رو خدا بگو شوخ لماهی ! گی گ  یچرت م ی ! چرا داریچ -

 برداشت و به دستم داد   یااش برگهسنگ مر مر خانه یها  هروی پلکرد و به پشت برگشت،  یمحکم  نی ف

 گرفتم.  رو  آزمایش امروز جواب  ن ی نه، هم -

 قدم مبارک؟  نی ا یبرا کرد؟ یم  هی شدم، چرا گر  رهی خ اش جهی را گرفتم و به نت شیآزما ورقه

 شم.  ی منم دارم خاله م ، یش ی مامان م یخوبه، خوشحال باش، تو دار یل ی که خ   نی ا -

 ؟ یگ  ی م ی طور   نی چرا ا یاوضاع ما خبر دارتو که از  -

 نبود  لماهی گ یها یآن همه خوب قی ال  فیداشت، آن مرد کث حق 

 حکمته.   هی  ن ی ا زم،ی کار خداست عز  نی دونم ا  یگم؟ من م   یم  یچطور -

 شد  رهی در چشمانم خ  اشیالهی ت  یزد و با چشمان آب  یپوزخند

 شه؟  یو اسارتم تو بند مهام ابد م ی تو زندگ فتهی بچه ب  هی کار خدا؟ که   -

 ند یمهام فکر کند و عذاب بب  کاری های  کثافتبه   خواستیرا پاک کردم، دلم نم  شی گونه ها   یرو  اشک

 داره. یحکمت  هی بچه   ن ی وجود ا ست، ی قائده ن یو ب ااکی زی چ  چی کفر نگو! ه  -

 که حاضر بود از همه جا فرار کند   دی از عاجز بودن رس  یارا در دستش گرفت، به مرحله سرش

 ! یکشه. وا  یم  رو  اگه مهام بفهمه من -

 زدم  ادی بلند فر   ادی ز ت ی با عصبان   یحرف  نی چن دن ی شن  با

 گم، هان؟   یکنه پدر سگ! اصال خودم بهش م ی مهام غلط م -

 بود  ادی ز  یلی خ  شیقدر که فشار رو قرمز شده بود، آن دشی وحشت به طرفم برگشت، صورت سف با

  نی کس در ا   چی و هم تو، بگو که به ه  زهی که هم واسه من عز   رایتو رو خدا، تو رو جون رها و ر ث ی لی ل -

 به خصوص مهام.   ،ی گ  ینم  یزی مورد چ

 کرد یطور احساس عجز مآن یوقت  شدیلرزلنش متنفر بودم حالم بد م یخواندنش و صدا  سیٵ  هی آ نی ا از

 نه؟ اون وقت که شکمت اومد باال بدتره!  ای   یبهش بگ  دی با  ؟ی چ   هباالخره ک -

 راسخ لب زد   یقدر مکث کرد و با عزممن گرفت، آن  را از شیزد و رو  یدی ناام  پوزخند
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 وقت بهش نگم.   چی ه  دی شا -

 لب ال اله اال للا را زمزمه کردم  ری بلند شدم و ز   می از جا ظیغ با

  یاز هم بشکنم و برم! به خدا اگه بفهمم فکر احمقانه ا رو  دوستیسال  ستی جا حرمت ب  نی نذار هم   لماه،ی گ  -

 کشمت.   یسرته خودم م ی تو 

 که به حرفم گوش کند  خواستیو نم دادیرا مدام تکان م  سرش

 شم.  ی من دارم از مهام جدا م  ث،ی لی تونم ل ی نم -

 گذاشتم و آرام نوازش کردم  شیموها ی رو  رادستم  دم،ی کش  یقی عم   نفس

 فروشه.  ینم   یمرد عوض  هی به    رو  تنش. آدم پاره ست ی رو طالق بده ن اون روباه مکار تو  -

 شدم و ناز مانند دستش را در دستم گرفتم تر مهربان

اون بچه توئه، اون قراره همدم تو بشه، بزرگ شه، درس بخونه، مثل تو نابغه باشه! دانشگاه بره.   لماه،ی گ  -

 مهام نسوزون.   یبه پا رو قشنگ  یآرزوها نی نسوزون! ا

 روانه شد  ش ی اشک ها ل ی بغض کرد و س بارهکی شده بود اما به   آرام

 ده!  ی طالقم نم  گهیاگه بفهمه بچه دارم د -

 دانستم یخوب م   یلی را من خ نیو لجباز بود، ا  ف ی کث یلیخمهام  گفت، یم راست

  نهیآدم بش نی اتفاق باعث بشه ع ن ی ا دی شا د؟ ی سر و گوشش نجنب  گه ی اصال آدم شد و د  دیشا ؟ یدون یاز کجا م -

 ! شیسر خونه زندگ

 و با تمسخر گفت   دی را از دستم کش دستش

 ؟ زنیمیتوهم  ی واسه چ  ، یشانس یخوب م   مهام رو تو که   -

 گذاشت یطور که او نم ناراحت باشد، همان گذاشتمیزدم، نم ی قی عم  لبخند 

کارو    نی که ا ی دون  یم  رم، یگ  یاگه بفهمم واقعا ارزششو نداره، خودم طالقتو م لماه،ی گ   می کن   یامتحانش م -

 کنم.   یم

 د ی بغضش خند   انی م  د،ی را که د لبخندم 

 . یلیممنونم ل -

 که از من ساخته بود.   یگاه ه ی ام گذاشت و من بودم و تک شانه یرا رو  سرش
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 *** 

  روزی گذشت و من هر روز دلتنگ تر از د ی شاهکار م یها  یمحلیبا محمد سردمدار و ب   می دو هفته از دعوا

که   یاز او بود و خبر  ی نه نشان   افتم،ی  یاما نه شاهکار را م  نم،ی را بب امان بود تا او چشمم به درب خانه

 هم بشنوم. بخوا

 ماند  رهی ز بس چشمانم به در خا"

 " یتار پنهان  یا هالهدر  ت ببینمگر اام کور شد،  دهی د 

  ییو بنا لیسوله طو کیگرفتم،  یتمام اطراف را در نظر م   یبا کنجکاو  م ی دی رس ی ا ین یزم ر ی به سوله ز 

در سه طبقه بنا شده  ی برج ناقوس یدرب و ورود  ی وانک جلفا شباهت داشت. در باال  یسای به کل شتر ی که ب

 قرار داشت.  یم ی که در طبقه دوم آن ساعت عظ 

  یسای آمد برخالف کل یچهار صفحه مدور، ساعت نصب شده بود. به نظر م  سا،یبرج کل  یسو  چهاردر  

کهن، از سنگ ساخته شد. اندود گچ که   یها سای کل  گری همانند د سای کل ن ی ا د،ی وانک که با خشت خام بنا گرد

 کرده و پوشانده اند.   نیو آذ  یآن نقاش یبر رو 

و عبادت کنندگان و گنبد  شر پرستان محل اسقرار   یگنبد کوچک بر رو   کیسه گنبد، که  ی دار ییسای کل

گنبد    لی خارج بود. شما  د ی درأس   ریساخته شده و گنبد سوم در ت  سای قسمت مقدم محراب کل  ی بزرگ بر رو 

 بنا شد.   ه ی در عصر صفو  یرانی نبود و همانند مساجد ا  یمخروط

  ی. اگر مستادمی رفتند دنبال کرد و مردد خارج از آن با یم  سای که به کل  یهرمس و نورا را در حال نگاهم

بود مگر   ارمی کمک   می بودم؟ خدا یدانست در چه منجالب یم  م ی خواند؟ خدا  یمن را شرک گو م   می رفتم خدا 

نتوانم در   گری شوم که د  شرمندهقدر از آن ها هستم و آن ییو چنان وا دهم که گو رمیخواستم شل بگ  ینه؟ نم

 برابر حق، سر بر آورم. 

شدم.  رهی خ فشردیم را که کتفم    یخارج شدم و به شخص ال ی فشرده شد، از خ  یپشت کتفم توسط کس  از

قدر که اخم  خودمان بماند من اصال دوست نداشتم شاهکار بخندد، آن  نی نافذ، ب  یو نگاهشاهکار بود، با اخم  

شب   نی گره به ابرو نشسته رخسارش، ا  نیدانست که من به چه اندازه دلتنگ ا ی م می. خداآمد یاش مبه چهره

 کردم.  ی را صبح م یعاجز لعنت یها

اشاره کرد   سای چهره ام را سرتق ساختم. با چشم به درب کل  یکوچک   یرا حفظ و همانند او با گره  امموضع

  یانتها یصندل یرو  یرفنتم و گوشه ا سای درون کل حرف یدر چشمانش، ب یرگ ی و خ  یو من با مکث طوالن

 اخمو.  گاردیها بود، باد گاردینشست، همانند باد  منشستم. کنار سای کل

حال هجران تو    ست،ی هفته برون رفت و به چشمم سال نی المروتش در دل خواندم" ماهم ا  یاخم ها دنی د با

 "   ست؟ی که چه مشکل حال  ،یچه دان

 االن پوچ بشه.  ن ی شکل گرفت بهتره از هم تهیکه از همون اولش فرمال  یبودن -
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و در دل به    دم ی فهم ی نم چیشدم. آن قدر محو نگاه شاهکار بودم که ه رهی سمتش برگشتم و در چشمانش خ  به

  یتا به جز تو نگاه کس  یچی نپ  یتو باشد و او را گون  یبرا ی مرد  نی چن  شدیخوردم. مگر م ی غبطه م ینازل

 فتد؟ ی ن   شیرو 

 که من بگم  ی وقت   شه،یپوچ م -

زد که انگار طلب   یحرف م   یهفته آمده بود و طور ک ی شناختم! پس از  یرا نم  دهی چی مرد پ  نی وقت ا  چی ه

 پاس نشده بود!   شی ها

دارم جناب   رو  سمتنره که منم همون  ادت ی در برابرت ازش بد بگه،  یکس یذاریزنته و نم یاگه نازل -

 محمد سردمدار باختم.  یحرف ها یاحتشام. من همه شرفم رو پا

  یم اهی ساعت سرد و س ن ی که پس از چند یانند گدازه انگاهش هم ی رگی که با ت چنان  د،ی بود و الق  خونسرد

  دی تنها من بودم که با ن ی ب   نی بوده و هست. ا دی امان الق چند هفته دن ی به ند  نسبتشود، به من فهماند که کامال  

 کردم.  یم  یط  گانه ی طرفه خواستنش را    کی جاده 

 . دی کشیمهم بود االن محمد سردمدار سالم نفس نم یامطمئن باش اگه ذره -

  ییهر خطا یرا از من گرفت. برا ش ی رایاش برد و نگاه سرد و گ یپر پشت و مشک   یرا به موها دستش

دوست   ی لی بست! انگار خ  ی شکل ممکن م ن ی ن من را به بد تراخدا ده  شهی داشت و هم یکننده ا  هی پاسخ توج

 . اوردی ب   نیی داشت خردم کند و ارزشم را پا

اموال پدرش   یتمام   ر خاطبه    دی که با  یگوشش من بودم.اون ر ی ز  خوابوندیاون شب م د ی که با ی درسته، اون  -

اش از پول پدر  همه یاردی ل ی م ن ی من بودم. از جوراب پاش گرفته تا اون ماش خوردیحرص م   دی که دزد 

 منه.  چارهیب 

  می مستق   ری از من است، تنها غ پوشدیو م  خوردیزنت دزد است و هر چه که م م ی که نداشتم علنا بگو  جرئت 

 . ستی ن چ ی سرمدمدار گفتم تا بفهمد زنش در برابر عظمت من ه یاز دزد

که از همان اول اتمام حجت   یشاهکار د؟ ی شاهکار مستبد و الق د؟ ی از من دل بجو یخواستم چه کس  یم اصال

   دادم؟یجان از کف م  افتادیبه من م  اشیکه نگاه وحش ی کرده بود و وقت 

 . هی محتشم، گرفتن ستی ن   یحق شعار دادن   -

رود. بحث با کسی  انگار که یادم رفته بود که شاهکار است و بحث با او بی فایده ترین چیز دنیا به شمار می

 برای بستن در دهن هر بنی آدمی در چنته داشت.   مبرهنیکه دالیل 

 حق من چیه؟ سیلی از دزد اموالم؟  -

 بازویم را سفت چسبید، فکش را چفت کرده بود و با پوزخند گفت 

 دونی، گرفتن داراییت حقته... ی که خودت ارزش خودت رو نمیتا وقت -

که  کشید، قبل از آنتوجه به من رفت. دلم جوشش گرفته بود، سرم تیر میبازویم را به شدت رها کرد و بی
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 برود بلند داد زدم 

 واقعا که شاهکاری...  -

 توجه به حرص خوردن من قدم تند کرد و رفت.بی

 سا وارد شدم، روی آخرین صندلی نشستم و رویم را کج کردم تا نبینمپوزخندی زدم و درون کلی 

 لیلیث تویی؟  -

 اش را از چشم درآورد به طرف صدا برگشتم و مردی را دیدم که عینک آفتایی

 آره، غزال کجاست؟  -

 ابرو باال انداخت  تعجبهامون با 

 کردم بیای، غزال اسکورته. فکر نمی -

 و کنجکاو گفتم   با استفهام به اطراف نگریستم

 قضیه این کلیسا چیه هامون؟  -

نگاهی به اطراف انداختم، در بخش غربی کلیسا، با استفاده از بخشی از این ستون ها و پایه دیوار های  

جانبی چهار طاق نمای بلند ساخته اند. اکثر دیوار ها، طاق نما ها، طوق گنبد، درون آن و تمامی زوایای  

 شده بود.   کلیسا با رنگ روغن نقاشی

از عالمات روی دیوار چیزی سر در نمی آوردم، اما می دانستم تمام دیوار نگارهایش، مضامینی از انجیل  

 ابلیس و تصاویری از به صلیب کشیدن مسیح و یک سری اشکال نامفهوم، آن را به نقش بسته بودند.  

ی غیر قابل خوانش عبری، مته به  طالکاری ها و تذهیب در میان راه روی کلیسا اعجاب انگیز و کتیبه ها 

 به شرح زیر نصب شد   ،بود بود. تنها کتیبه ای که چندین زبان مختلف دنیا نوشته شده   م مخ 

در تاریخ سی اوریل هزار و سی صد و شصت، کافر برون که تصاویر و اشکال را به نام خود تثبیت   -

 نابود ساختن عقایدشان بنا گرداند. کرد، این بنای تاریخی را در کشور اسالمی، به مبنای  

پس قبل از شکوهی هم بودند کثافت هایی که آفت مغز و روح اسالم شوند! فقط هویت کافر را نمی دانستم و  

هیچ چیز دیگر جز تقدیر برای پرداخت هزینه بنای آن کلیسا، موجود نبود! همان طور که به معنای جمله  

 کتیبه فکر می کردم گفتم 

کلیسا با کلیسای امنا پر کیج جلفا، به وضوح تو ذوق می زنه. در عجبم که سازنده اش چه  تشابه این   -

 قصدی داشته!  

چشم از مناسک مسخره و تکراری اشان گرفتم، یک عده احمق بی فکر به صف بایستاده بودند و طهارت  

 را به بازی گرفته بودند.دیگر ادیان کتاب آسمانی 

ی بود که کینه شتری مبهمی نسبت به ارامنه مسیحی داشت! نمی خواست از  کافر از جمله ابلیس گراهای  -

کلیسا های کشورشون تقلید کنه اما، برای نابودی ایران دست و پا می زد و از معماری با شکوه وانک  

 برای ساختن این کلیسا استفاده کرد. 

ع کننده اولین گرایش ایرانیان  احتماال کافر همانی بود که پیش از شکوهی حکومت می کرد و شاید هم ابدا

نسبت به شیطان بود! از حرکات مضحکانه حضار سر در نمی اورد. از زهرماری و موسیقی کر کنننده  

 خبری نبود! فقط ورد می خوانند و تمام! 

 امروز چه خبره؟ چرا همه مشکی پوشیدن و این اوراد مسخره عبری رو ول نمی کنن؟  -



 واالمقام

173 
 

یی ها که موجب می شه همه اشون سیاه بپوشن تا نشون بدن مثل شیطان  امروز سی امه، روز مقدس الو  -

 نمیه ی تاریک سرشتن و برن کلیسا و دعا های مذهبی رو وارونه بخونن.

الوی ها، اگه شکوهی پیرو راه آنتوان الوی باشه باید بدونه که اون به شدت با کشت و کشتار حیوان   -

از پشت بسته و انگار برای خودش یه حکومت جدید تاسیس   و ر  شیطانمخالف بود، اما شکوهی دست خوده 

 کرده!  

 سر از کارش در نمی آوردم و دلیل این همه اشرار را نمی یافتم، به چه چیزی می خواست دست پیدا کند؟  

خودت جواب سوالت رو دادی، شکوهی جنبه دیگه فطرت تاریک رذالته و به ظهور ادیان نو پدیدهیچ   -

عقده پوچ،    اما به اساتیدی مثل الوی که مرجعشونه، حداکثر احترامو می ذاره تا با ایناعتقادی نداره! 

 ابلیس رو از خودش نرونه. 

نقش بست، این بار با موهای کوتاه بنفش و بینی چسب زده   دیدگانم پوزخندی زدم و چهره منفور نورا را در 

شت اما به واسطه عمل هایی که مادام تکرار  و گوشواره های تیغ، ظاهر شده بود! پنجاه و خورده ای سن دا

 می شد، از من سی ساله جوان تر بود. 

نورا هر روز به یه شکله، به قول خودش داره از مرلین منسون تقلید می کنه    نحسحاال فهمیدم چرا قیافه  -

همینه که   تا مثال بی احترامی نشه! نه که مرلین منسون تو هر کنسرتش با شمایل جدید ظاهر می شه، برای

 پیرو راه مزخرفش شده. 

چشم از هامون گرفتم و روی اشکال نامفهوم و مبهمی که روی دیوار به صورت تابلو رسم شده بود  

نگریستم، نمی توانستم درکشان کنم، آن قدر پیچیده و درهم بودند که هیچ چیزعایدم نمی شد، هامون با دیدن  

 کرد.  نگاه حیران من به روی اشکال، شروع به توضیح

اون تابلوی بزرگ که انتهای راه رو رسم شده، بز بافوِمت)ستاره( هست. وسطش سر بز یا همون پنتاگرام   -

چهار عنصر آب و خاک و آتش و باد رو نشون می ده. آب که وسط شکم اون شکله وماهی نماد آب به  

بز قرار گرفته و باد هم    شمار می ره. خاک زیر پای بافومت واقع شده. آتش که تو مشعل فروزان روی سر

بودن این بز، از نشونه هایی مثل داشتن یک    جثهاز وجود ماه و خطوط اطراف اون قابل تشخیصه. دو 

. قسمت های دیگه  ده و هم مردکه هم زن رو نشون میبازوی مردانه و یک بازوی زنانه می شه پی برد 

 محسوب می شه.روی بدنش که نشون دهنده تقابله، از بیانات ویژه این بز 

می کوشید! از تک تک اندوخته هایش   منبه قسمت باالیی بز اشاره زد و در تکاپوی توضیح دادن به 

 نهایت لذت را می بردم 

سر بز بافموت نماد شیطان و قدرت تاریکی هاست که تو عقیده شیطان پرستا رسوخ کرده. ستاره پنج پر   -

این چهار عنصر و رأس مشخصش، بیانگر روح انسانی و  معروف پنتاگرام، رأسش رو به باالست و نماد 

 معنویت اونه که به خیال واهیشون، اگه وارونه اش کنن روح رو زیر پا قرار دادن.

چه فلسفه عمیقی در صحرای بی کران یک تصویر مبهم می زیست که این گونه نهان شده بود! یک  

صورتگر چنان تصویر بز را ورز داد، که چنین مفهومی در غیاب ناپیدای آن، موج می زد! با دیدن چندین  

 کرد توضیح   بهکلمات روی دیوارنگاری ها، با استفهام به هامون نگریستم که با فهمیدن غرض من شروع  

هست! اون ها زن  anarchist) (ankh)) ز اون دو تا حروفی که کنار تابلوی بز بافومت نصب شده، اعم ا -

رو نماد حیات و جاودانگی می دونن به همین دلیل از عالمت آنخ استفاده می کنن. که البته منظورم از اون  
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 سالمی، زن خیلی پوچه. ها شکوهی نیست چون به نظر افکار پوچ شکوهی، برخالف عقاید ا

عینکش را از چشمش در آورد و با گوشه پیرهن مشکی اش، شیشه آن را اندود و سعی در تمیز کردنش  

در   ایستادگیبرعکسه. می شه گفت عالوه بر  صلیبیا هرج و مرج، به صورت  (Anarchy! )داشت

ذکر شده. اما این موضوع   مقابل ادیان خصومت خاصی با مسیحیان دارن. مثل کافری که اسمش تو کلیسا

هم مثل تمام قوانین دیگه، شامل حال هرمیس نمی شه. چون هدف هرمیس نابود کردن باورهای دین اسالم  

و واال ترین لذتش کردن خون مسلمین تو شیشه است. این نماد عمدتا مورد استفاده گروه های هوی متاله. از  

ری به شمار می ره. نابسامانی شعار اصلی یک  مخفف فراماسون  (A)جمله نماد های هرج و مرج که  

 آنارشیسم اطالق می شه. شعاری به شرحِ)هرچه تخریب کننده است، تو انجامش ده( که پیروشن. 

 محکم به پیشانی اش زد!   کالفه با دستعینک را بر چشمش گذاشت و با قیافه مبهوت و گیج من مواجه شد. 

چون درجه    کنهقرون وسط بلبشو به پا  یمثل شر پرستا  خواستشر پرسته،   یساده تر شکوه  انی به ب -

 ده. روشنه؟  یادامه م  ز ی پروا به همه چ   یاون تعلق داره، ب هاعظم فراماسون ب 

حد و اندازه    یهمه رذالت ب نی که ا  مبفهم  مو توانست   مبرد  یموضوع پ  تی به اصلکرده بودم که گوش    حاال

 ! ردی گ  یاز کجا نشأت م  یشکوه 

که چطور   نهی که مبهمه، ا یز ی . تنها چ دمی ها رو فهم  ی وارنگارید نی مفهوم عالمات و اشارات اروشن شد!   -

 با این همه اطالعات هنوز نتونستی هیچ غلطی بکنی؟ تو 

 سرش را تکان داد و قانع گفت 

 به همون دلیل که تو نتونستی. -

 گفت نابود کردن شکوهی کار هر کسی نبود. لبم کج شد، راست می

***  

 راوی 

  یاهو ی ه  یکلبه کوفت، صدا  یبه درب چوب  ف ی ظر  یاش چند تقه  یکرد و با کرشمه گر   دی رژش را تمد 

 کرد.   جادی ا ی جالب  هماهنگی دار و درختان جنگل  انی اش م  یخز سرمه ا ی سرد باد با پالتو 

 آرام لب زد  ی بم یصدا

 تو.  ای ب -

 قدم بر داشت. شیها یلوند تمیبه کلبه گذاشت و با ر  پا

   زم؟ ی ز ع ییکجا -
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  دی کش  ش ی بر موها ی. کالفه دستگشت  ظاهر ینازل  یشد و از پشت ستون، رو به رو   زانی رو لبانش گر لبخند 

 و گفت 

   ه؟ی مزاحمت امشبت چ  ل ی دل -

 . ختیدرهم آم شیها یکرد و چتر   یگرش بازاغوا  لخت و بلوند  ی شالش با موها یرو  از

کنه.   یحساب نم   هم آدمبگم. شاهکار که منو   ششی پ  درد هام رو ندارم  رو  کسینکن جذاب، من که    یبدخلق -

  اصالانجام دادم،  جذبش  یچه کار ها برا ی ! اگه بدون دی که ند  دی عجز و ناله زدم ند   هر چی حداقل تو باش! 

 !  بینه نگار نمیا

اخبار   دنیبدبخت که فقط منتظر شن  نی به جز شاه شود؟ یرا متحمل م  ی کیتو   یدل گفت" حق دارد، ک در

 دست اول از دهانت است؟" ناچار لب زد 

 . زنهیم شتیآت ییجانی درصد هم بفهمه امشب ا  ک ی کوه استبداده که اگه   ه ی شاهکار  -

زن خود جادوگر   آن ! انزجار دور تر شدبا   شاهینکه خواست خودش را به شاهین نزدیک کند    کالفه ینازل

 بود. 

  یکه خودش برا یحد و مرز ی ب  ن ی اصول وابسته به قوان ی سر کی به    دی مرد مستبد مق  ه ی اون شاهکاره!  -

به دمش وصل شده که خوب سرش  زن مورد دار   هی   یشکوه یها یخودش وضع کرد! به واسطه گند کار

 . کنه یرو گرم م

 توانست حضورش را تحمل کند!    یبه سمت آشپزخانه رفت! نمبالفاصله  نی شاه

  رفتنی به نپذ   د ی که تبع  یلی تحم  ه ی ! ینازل ی لی تحم  هی ! تو  یرفته چرا با شاهکار ازدواج کرد ادتی که    نی مثل ا -

 ! پس بسوز و بساز!یشد

را در آورد و   ش ی پالتو  یو قرص خواب آور را درونش حل کرد. نازل  ختیر وانیرا در ل وآلبا لشربت  

 را در تن جا به جا کرد و گفت لباسش مبل انداخت،   یرو 

 . ثیلی با وجود ل  ی! حتنی من بهش عالقه دارم شاه  ست،ی مهم ن  -

زن    نی تمام تنش به رعشه افتاد، چرا ا  د،ی چیدر آشپزخانه پ  و آلبا ل ی شربت از دستش افتاد و بو  شهی ش

 رفت؟ ینم 

. برو دعا کن  یست ی که اصال در حدش ن   یله از تو باال تره، طورصد پ  ثی ل ی که ل  یدون یخودت هم خوب م  -

 . دی رقصیباد م ی . وگرنه خاکسترت تو ی ست ی و کجا ن  ییکجا   نهیب یکه شاهکار اصال نم  یارزشیقدر باون

دستش را مشت   ، یبند و بار نازل  یو ب  فجیع سر و شکل  دنی اما با د  دی ای ب رون ی خواست از آشپزخانه ب  نی شاه

 کرد و در آشپزخانه ماند.  
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 شربتت آماده است.  ای ب -

پناه  یبهداشت  س ی به آشپزخانه به سرو ی نازل دنی قبل از رس ن ی خندان به سمت آشپزخانه رفت و شاه ینازل

خورد از    یکه شربت را م  ی. در حالدی فهم  ی. حجاب و محرم، نا محرم نمفتدی زن ن نیبرد تا چشمش به ا

 نه داد زد درون آشپزخا

 ازش بگذره.  تونهینم ی زن  چی قدر جذابه که ه شاهکار اون -

را تحمل   ینحس نازل  یصدا دی رها حاال با  یقدر بدبخت بود که به جاآشپزخانه سنگر گرفت، چه وارید پشت

 کرد یم

هم بهت    جن  ،چی کنه که دست پدر دزدت که ه  ستتی سر به ن  یجور  ییقدر هم قاطعه اگه بفهمه کجااون -

 نرسه. 

 . شدیم  دهی که مثل پتک بر سرش کوب  یی ها ت ی اش، از واقعمهابانهیب  یها یرحم  یاز ب د ی گز لب

آشپزخانه نشست و به فکر فرو    یناهار خور  زی م  ی لب کج کرد و رو  اشانیشگیکالفه از بحث هم ینازل

 کرد.  ی م  ی ج یرفت! احساس گ

 . دم ی فهم رو  نیوقته که ا  یلی ننگم براش! خ -

شد! آن شب هم از دست آن   ی رفته رفته خواب آلود تر م شیگرفت، صدا  یجا نی بر لبان شاه یشرور  لبخند 

 . افتی  یی رها زن

 *** 

 فصل ششم: فریاد های ناگفته یک زن 

 ؟ هستی قربستونیم دزد ناموس، کدو یآها -

 زد بلند داد زد ی که لباس گشادش در تنش زار میمسن و چاق  یمرد

 تو بچه!   یاومد یانداخت رو  سرت است  لهی مگه طو -

 دم ی لباسش را کش  قهی بردم و  ورش یسمتش  به

 آره؟   ی ری و معرکه گ  یر ی سر پ جا نبودی، اگه طویله نبود که تو این -

 نشوم، نتوانستم که نتوانستم.   قهی مرد نجس دست به  ن آچه زور زدم تا با  هر

 . ارن ی در ب  رو پدرت زنم  ی، مملکت قانون داره، زنگ م یگ  ی م  یچ -

 دم ی شدم که صورت مرد را چنگ کش جرینام پدرم چنان   دن ی شن  با
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غلطی خواستی بکنی،  زنگ بزن بگو چه  ، یکرد  یآره زنگ بزن، زنگ بزن بگو با دختر زنت چه غلط  -

 کنم. ی م  یبا یزندون با ی ها لهی منم برات پشت م

  یب یدعوا نی کرد متأثر از ا ی که چارقدش را محکم م یآمد و در حال رونی الغر اندام از درب خانه ب ی زن 

 دی شرمانه نال

 . می آبرو دار هی باال، ما جلو در و همسا  یبرد  رو  صداتشده خانم، چرا  یچ -

 کمی از غیظم کاستم   زدم و  یزخندپو 

  ی دون  یم  اصال ، یکن  یم  یزندگ   یهمه بدونن با چه مارمولک دی با  ن،ی نداشته باش اهی خوام صد سال س  یم  -

  شه؟ یروزش شب م  یدخترت کجاست و چجور

 سوق داد نی زد و سرش را به طرف یشخندی ن زن

پای خیابون بایستادن رو به مادرش  که   دختری که فرار کرد؟ همون یی آبرو یدختر؟ کدوم دختر؟ همون ب  -

 ترجیح داد؟ 

ها به جنس زن نسبت   ی ران ی است که ما ا  یف ی چه افکار کث  نی، اه بود غار باز شد یوضوح دهانم به اندازه   به

اند تا زن را سرکوب کنند، او که  جا داده   التمانی باطل را در مخ  د ی عقا نیا ست،ی خودمان ن  ری تقص  م؟ ی ده  یم

 ؟داشت دی با  گرانیاز د ی چه توقع  گری زد، د  یم  یتهمت  نی چن  نی مادرش بود ا

 دم ی کش  ادی زن را گرفتم و در صورتش فر قهی ی در پ  ی پ   یها غی با ج 

 . ی ری چه قدر تو حق  ،یچه قدر تو پست  ؟ی فروش یم  یبه ک  یدار رو دخترت ، گی زنمی  یچ -

 زنم  یم  ادی کنم و فر  یم  ب به در  رو 

 . گهچی داره میتو تا مادر به ظاهر محترمت بفهمه    ای تو، ب   ای باران ب  -

اش او را   یناپدر  ادی بود گذاشت که فر ش ی که کابوس شب ها  یرا به خانه ا شیپا انی لرزان و ذکر گو  باران

 متر به هوا پراند   کی 

 کنم؟    یخرد م  رو جا؟ مگه نگفتم قلم پاش  نی ه ابذار  رو  پاش دی دختره نبا  نی مگه نگفتم ا هی سم  -

برخورد کرد.    واری برد که درب با شدت باز شد و به د  ورش یشلوارش را باز کرده و به سمت باران  کمربند 

 زد  ادی گذاشت و بلند فر   اطی خشن و مستبد پا به ح  یمرد

 چه خبره؟  جانی ا -

شده   یگرفتار بد آدم امرزتش ی در دل فاتحه اکبر نجار را خواندم، خدا ب ش درهم یشاهکار و اخم ها دنی د با

 . یبود دم مرگ 
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 ارو؟ ی   یهست یک  گه ی تو د  -

اکبر نجار   کلی به سمت مرد رفت، دو سر و گردن از اکبر نجار بلند تر بود و درواقع ه  ن ی خشمگ شاهکار

 .شدینم   دهی در برابر او د 

چه چشمی به    ی چرا به زنت نگفت   ؟یبزن  یخوا یزر م  ی چ  نمیبچربه؟ بگو ب   یجماعت م   فهی زورت به ضع  -

 ؟ یو لنگه ندار یآشغال ه ی که تو   یچرا نگفت   ؟دخترش داشتی

 را گرفتم  ش ی ترس جلو رفتم و از پشت بازو با

 یگردنمون، فردا پس فردا خانوادش ادعا  افتهمیخونش   شیکش  یها، م  یشاهکار بهش دست نزن  -

 کنن.  یرو مش یپروفسور

آمد و از او   یصدا م  واریاکبر نجار که انگار از د یشهر بود ومردم از ازدحام خانواده  نیی پا  یمحله ها از

 دور کردن شاهکار از اکبر نجار را نداشت.  یبرا در میانی کس جرات پا   چینه، به دور خانه حلقه زدند و ه

 و ناباور لب زد د سر خوردرب  چهارچوب  یرو  هی سم

که من مادر به دخترم    یکرد  یچه کار  ،ی کرد  یو رو نم یبود  ی وون یچه ح ، یسر دخترم آورد یی چه بال  -

  یلطبه روم آوردن، چه غ  رو  غیرتیم   یرو سرم ب  ختن یر به ی که دو تا غر  یکرد  یتهمت زدم، چه غلط 

 ... یکرد

 

اندازه و در آغوش او به   وستیبه مادرش پ  بارانگرفت و هق هق شد،   ی شی اشکش پ شی حرف ها   انی م

 . دی زجر کش ش ی ها بزه  یتمام 

 دی کمربند در دست اکبر نجار، دستش را گرفت و محکم کش دن ی با د شاهکار

 خودم نگاه کن.   یتو رو   یجرئتش رو دار  ؟یکشیکمربند م  یک  ی برا -

 و ناالن گفت  د ی نجار عاجز دستش را از شاهکار کش  اکبر

 اومده، د تو اگه دستت بخوره به من که شتک شدم.  شی پ تفاهمولم کن، سو  یدوست دار ی آقا جون هر ک -

  یزن هم م  کی که    فهماندیبه همه م  شهی محکم و خودخواه بود اما هم   یمرد از خود راض ک ی شاهکار  

 . درست برخالف زبان و کالمش. شتریب  یحت   دی خودش مرد باشد، شا  یدازه تواند به ان 

تکان   یآمدند و مادرش به سمت اکبر رفت، سر رونی ب  شانااز درب خانه می عظ  یو مادرش با چمدان باران

 رخش نثار کرد   یرو  یداد و تف 
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  ستی معنا ن  نی به ا دنم ی فهم  ر ی د  دم،ی چه خوب شد که فهم   دم،یطرفم، اما االن فهم  یوونیدونستم با چه ح  ی نم -

خوردم، واقعا راسته که    اعتمادم رو بهت اعتماد داشتم، چوب  مچشمامعناست که مثل   نی که نفهم بودم، به ا 

 خونه لنکته ات.  ن ی و ا  یندخوره، حاال تو مو  ینداره بد ضربه م   رو  انتظارشکه  یی گن آدم از کسا  یم

به اکبر انداختم و با تأسف از   یزیخانه را ترک کردند، نگاه ترحم انگ  یمعطل  یو ب  ند ی د ی را کش چمدانشان

 . بود یمن م  یحد و مرز شاهکار برا ی ب  تیحما  نی ا خواستیدلم م ب ی زدم. عج  رونی درب ب

***  

 ثی لی ل

  یم اموانهید ای امواج در  یپارک ولو کردم! صدا  یچوب مکت ین   یرا رو  م را در دست گرفتم و خود سرم

 !  دمی رس یکه به جنون م   یکرد، به طور

 کرده بودم.   دای پ   ا،ی پر تالطم در  یکه رها را با صورت سوخته کنار موج ها  یهمان شب  همانند 

  یآمد. خودم را کم  رونی برآشفت از آن ب  یپارک، پارک شد و زن پارکینگ رنگ در  دی کوپه سف   سی جنس 

مواجه شدم. خواستم سالم کنم که با خشم دستش را باال   نیو خشمگ  یعصب لماهی جمع و جور کردم که با گ

 آورد و محکم گفت 

 ؟ یزنیم  ت ی به زندگ کندیچه    یدار ث؟ی لی ل یکنیم  یچه غلط   یدار -

  یجی. با گزدیو حرف م   استادیدر برابر من م شرمانه یطور بمودب آن  شهی هم لماهی چه شد که گ  دانستمینم 

 سر تکان دادم و گفتم 

 ؟ یحرف ها رو بارم کن  نی فالن جا تا ا ای به من ب  یکاره زنگ زد ک ی حالت خوبه؟   ؟ یزنیحرف م   یاز چ  -

 اش را در چشمان من دوخت چند قدم جلو آمد و چشمان به خون نشسته  ظیغ با

ه راجع بهش  که غزال آزادان  یدار  یچه سر و سر یبا شکوه  یلعنت  یخودت رو به اون راه نزن، تو  -

 زنه؟ یحرف م

 گفت  د ی زد و با تهد یا یعصب پوزخند

 و دست به سر کردن!   سوال هام چوندن ی خوام، نه پ  یم  ح ی توض -

 کردم! ی صحبت م ی کیبا  دیبا  د،ی ترک  یصورتم راندم! دلم داشت م یبه جلو   شتر ی را ب  وشرتمیس کاله

داد،   یگوش م  می بدون مالمت به حرف ها  لماهی گ  دی شدم و شا یآرام م  یکم  دی گفتم، شا ی ماجرا را م  دی با 

 بدون سرزنش، بدون سرکوفت. 

 سفته رو امضا کردم و االن بدبخت شدم!  اردی لی باختم، ده م یقمار! تو قمار به شکوه -
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  یم  ن ی از هم قای دق لماهی که گ  دانستمیم  ست،ی نگر  یاز حدقه در آمده، به من م یمتعجب و با چشمان  لماهی گ

  ی که با شگفت  یو خودم را بدبخت کنم، به طور   رمی بگ  شیراه فساد را پ  نی که من دوباره ا د ی ترس  ی! م دی ترس

 زد  ادی فر

شدن به   لی بس نبود تبد   شت؟ی بس نبود اشتباهات ده سال پ  ؟ی احمق هنوز هم قمار رو ول نکرد یتو  ؟ یچ -

 !  یلی خ ث، ی لی ل  یاحمق یل ی کثافت؟ خ  هی 

کن  دانست،   ی م لماهی ها برسد که اگر گ یطور جبهه گرفت! خدا به داد آن اصل نی ا لماهی شروعش بود، گ  تازه

 کرد!    یم  نفیکو

صداقت هم منو از   یوارد کرد که موجب شد حت یخدشه ا  م،ی تو سابقه کار ماریپرونده مرگ عمد ب  هی -

  یکار م  یدادن؟ چ یجا بهم کار م پروانه طبابتم هم باطل شده! ک   ی! من حت رونی پرت کنه ب مارستانیب 

نبود   رانی ا  رای! رپوششخورد و خوراکش،    لش،ی دادم! خرج تحص یرو م  رایخرج ر  دی با  ؟یکردم؟ حمال

مجبور بودم پول پرستارش رو هم متحمل بشم. چرا؟ چون رها به خاطر چهره اش از    ی! من حتلماهی گ

  یکه نم گه ی د  یها ز ی چ   یلی و خ نه ی بب  رایشد اون صورت سوخته رو ر  یشرمش م  د، ی کش  ی خجالت م رایر

  و اشکال نداره؟ رها رو رم ی بم  یبرم! مگه فقط من بودم که بگم از گشنگ ش ی حقوق کم پ یتونستم با کار ها

  یا یباز چ ی که توش خبره بودم و ه   یقدر سود داشت؟ کار ن ی کردم؟ کدوم کار مثل قمار برام ا  یکار م  یچ 

نه   کرد؟ یم  رایهم خرج ر لایر  کیبابات  ی فکر کرد اومد؟یاز کجا م رایشدم؟ خرج ر یرو سوز نم 

 .لماهی من. من مجبور بودم گ  زی عز

کشتن من را هم   ل ی پتانس  یگفت و سرش را در دستش گرفت. آن لحظه حت  یمتعدد ی" هایلب "وا ری ز

 داشت. 

  سیتو ورطه دور یپرت کرد  خودت رو  ؟ی بدبخت کن  رو خودتنبود که تو توش   یا  گهیکار د  چی ه  ؟ی جد-

  ی! تو آدم نم ثی لی ل  یش یتو آدم نم   ؟ی زن  یباز بودنت تو قمار حرف مو با افتخار از آس  اشی و کثافت باز 

 .    یش

خود من هر روز    دی فهم  یشد؟ مگر م یقانع م  لماهی و کالهم را در سر مرتب کردم، مگر گ   دمی کش  ی پوف

 دهم؟  یرا با زجر م  می کشم و غرامت کارها ی از قبل زجر م شتری ب 

شه به عقب برگشت و جبران کرد! فقط   یکه افتاده، نم  هیکه شده، اتفاق ه ی ! کارلماهی حوصله بحث ندارم گ -

 اش ساخت و سر کرد. باه  دی با

 بحث اضافه شده بود، گفت ن ی ا متیکه به هز ینشست و با سر درد  شم کنا

 تو و اون برام بگه؟   یک ی از نزد  دی چرا غزال با   ث؟ی لی ل  تهیزندگ ی احتشام کجا -

قسمت هم خواهد   نی دانستم به ا ی. م م ی از هم دور می ک ی قدر که به هم نزد من و شاهکار همان دانستنمی لماهی گ

که در دلم   یاز عشق یانداختم و اعتراف کردم! تمام آن شب نحس را شرح دادم و حت  ر ی سر به ز د،ی رس
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  یدرون ینباشد و با رنج ها ارچه اسرصندوق گری نسبت به شاهکار خانه کرده بود هم سخن گفتم تا آن دل د 

 اش، موجب مرگ نا بهنگامم شود! شده تلنبار

  ی لی لرزانش، س یجا گرفته و صدا ش یکه در گلو  ی و با بغض  دی پر  ش ی ال خراب من، از جاح   دنی با د  ماهیگ 

 به صورتم کوفت  یمحکم 

 ! ی قمار کرد یفنا تویکه تموم زندگ ن ی زدم به خاطر ا نویا - 

نثارم کرد و خودش هم با   ی گرید یلی دامن زد، س  لماهی به احساس دل گ   شتری و ب د ی گونه چک یرو می ها اشک

 بغض و اشک لرزان گفت

 ! ی نگه داشت   یاز من مخف رو  مهمی ز ی چ   ن ی مدت چن  ن ی که تموم ا  ن ی زدم به خاطر ا  نو ی ا -

 دادند!  یگرفتند و امان نم  یم  یشی رحمانه پ ی زد، قطرات اشکانش ب  ی گرید یلی س

 ! یمرد مستبد زن دار شد  هیو با ذلت زن دوم    یفروخت رو  قربتکه ارج و   ن ی زدم به خاطر ا  نو ی ا -

 کوفت که قلب من از هم گسست.  یآخر را طور یلی س

 ! ی حرمت من رو به شاهکار فروخت   یساله و حت  ن ی چند ی دوست  ن ی که حرمت ا ن ی به خاطر ا نمی ا -

 سرخ شده بود!  یل ی که از س  یکه من ماندم و صورتاز من فاصله گرفت، چنان کهرا پاک کردم  می ها اشک

***   

  ن ی ا منظرهکرد. عاشق   یم  حظ و   دید ی و سر خوردنشان را م  غلتیدنشانو  شهی ش یرقص قطرات باران رو

را در خود حل   شیکه غم ها ک ی تار  مهین  یواقع شده با فضا  ای در  یرو  یقهوه اش بود. کافه ا ات ی کافه و تلخ 

.  دی خر   یبه جان م غلتیدهرا دلبرانه در برش قطره باران  ی بخار خورده سرد یپنجره ها  یکرد و تار  یم

شد و به   شکه نهان قلب  ییبود درد ها لماهی گ  یقسمت آن شاهد تمام درد ها ن ی که پنجره گوشه تر یکافه ا

 سپرد.  ی گوش م  دی ز ی خ   یاوم  نه ی که از س   یآه ینجوا

بودند همدم ندارد،    دهی فهم دی شا ختند؟یر  یها اشک م شهیاو زار بود، ش حال  ستند؟ی گر یها چرا م  شهی "ش

 ."  ندیهمدم شوند، حداقل آن روز را دلرحمانه بگر دی که با  دندی فهم  دی شا

پر   لماهی وقت بود که آن گ   یلی جا گذاشت و دم نزد. خ  شی سکوت لب ها انی وقت بود که خودش را م ی لی خ 

چشم تو ابرو   ی کس حق گفتن باال  چی و ه   افتی  یتکامل م  ث ی لی ل یها یکه با مسخره باز یشر و شور سابق 

 برده بود.   ادی ها نداشت، از را به آن

را جمع کرده و عازم تالحق موج   ش ی ای و رو  دی د  یو رقص باران م  شهی را پشت بخار ش ای در یها تالطم 

 داد.  یگواه م شه ی مبهم ش یرا شاد نی بود و ا  شیای هم آغوش رو  ای شد. در شی ها
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آمد و درد تمام شد، اما درست همان   مرهم آن که  ب ی دهد. فر ی م  بتیفر یندارد، فقط گاه   می ترم   ری زخم تقد  

 کند.  ی کشد و کامت را تلخ م  یرا به رخت م   شی سوزش نمک رو یهست  ش ی لحظه که غرق تماشا

غبار غم   یکرد. در اوج جوان ای در  یتالزم موج ها رانی فشار ها او را و نی سر باز شده بود و ا  شیها زخم

 عکس خودش و مهام بود!  رهیکرد، خ رش ی گ  ن ی و زم  ر ی دلش نشست و پ  یرو 

  یبه او دل م   دی خواست، نبا یاو را م  دی اش گرفته بود، نبا ی و پنج سالگ ست ی که در ب   یدو نفره ا عکس 

مهام،   یکرده بود و با آن همه بد ی ک ی بختشان را فارغ از تناقضات، با هم   یبست! اما بسته بود. ستاره ها

 براند.  ادی توانست او را از   ینم 

  یدلش جا م  یکرد؟ در کجا ی چه م ی . با آن همه بدسوختآن،  یرا حائل فنجان قهوه کرد و از داغ دستانش

 زد؟  ی جار م یداد؟ در کدام جهنم دره ا

را  لماهیاشان نبرد، اما گ نهاییکه در نبرد   یمهام باخته بود، مهام یاش را پا یو زندگ   ندهیآ ،ی جوان  او 

 سوزاند! 

  ی را حواله دل ب  شیها دی شد و تهد   ی گشت. کاش به همراه خاطراتش، خاطره م یوقت او باز نم   چی ه  کاش

 کرد.   ینم  لماهی طاقت گ

. او عاشق  دی کش  ی از درونشان سر م ییکردند که امواج جدا ی م  یدست  شیاو و مهام فواصل پ  نی ب ی حد تا

 شد، صد افسوس که مهام آدمش نبود!  ی مهام بود و عاشق تر هم م

باز کرد،   یجا  لماهی نبود. اما خوب در دل گ  چی مهام ه   قت،یبه او، آدِم آدم بودن، آدم تأهل! در حق   یبندی پا آدم

 داد.   ی، گواه مرنگش یپرکالغ  یموها انی م  د ی سپ  یرا تار ها نی ا

اش و   یگوش رهیو   یکشاند. با صدا  یآتش دلش را زبانه م  ا،ی شر شر باران و شالق جورش به در  یصدا

 . د ی به خود لرز  د،ی د نشیاسکر  یبه خود آمد. نام مهام را که رو  ،یا شهیش زی باره م   کی   دنی لرز

 یتار ها  ث،ی ل ی به قول ل  ای را به خلوتگاهش راه دهد.  یخواست کس ی خواست، حداقل آن روز نم  ینم  نه،

 دورش را از هم بدرد!   دهی تن

 بار، دوبار، سه بار، چهار بار...  ک ی تماس داد،   رد

را برداشت، سرد   ی. گوش صفحه  ی مردانه مهام رو  ژستعکس خندان و  می شد. تسل می بار تسل  نی پنجم  اما

 خواست شروع کننده باشد.   ینم   د،ی شد، حرف نزد و نفس کش  ای در  یشرج یهوا مدیونرا   یسرد نی بود و ا 

کنی با  یم کار  چی  یبفهم دار لماهیمن؟ گ   یبرا  یفرست  یم  ه ی احضار مون؟ی با من؟ با زندگ  ی کار کرد یچ-

تا حاال   شبی از د یفهم  یم  ،سوال نبر   ری اختالف احمقانه ز  هیرو با   ی هشت سال زندگ ! بچه نشو،زندگیمون 

  یم  رو روحمخوره داره تموم  نیخواب ندارم، ترس از دست دادنت ع  یدرخواست طالق داد دم ی که فهم

 بد نکن با من!  کردی،   وونم ی . د ی رو بهم زد زیهمه چ زدن هاتبهتون   ،هات شکاکیخوره، با 
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طعم خورده   بگذارد او هم  لماهی نداشت، کاش گ  یاختالف احمقانه. اشکال ک ی گفت   یم  شیها یباززن به

 نبود.  پیششوقت   چیزد، ه یو پوزخند م  د ی شن  یگفت و او فقط م ی خودش م  یشدن روح را بچشد. مهام برا

هشت   یاز زندگ یآن وقت با چه دبدبه ا دی پر   یدگر م یکرد و خودش با زن ها یدر سرش جنگ بر پا م  

رسم   یهم اشکال فرض ی ضرب گرفته بود و گاه زی م  ی زد؟ با ناخنش رو  ی ساله اشان که جهنم بود حرف م

 کرد.   یم

  شیاست، با حرف ها وانهی دانست د  یدانست ساده است، م  یداد! م  ی مهام نم یحرف ها  یحواسش را پ اما

  ی خواه ادهی ز  ی بار خود را قربان   نی صدم  یدانست اگر گوش بسپارد برا یشود، م یخورد و خام م   یگول م

 کند.   یمرد م  نی ا یها

  دمی که فهم   ییاز همون جا  قای هوس داشتن تو کورم کرد، دقخواستی که برم، ت نباش مهام، خودت  ناراح  -

ها فاصله    لومتر ی تو ک   یای من و دن   نیب   دمی که فهم  یی از جا  قای . دقنزدیک ترین فرد بهت بوددوستم،  نیبهتر

  یبرا  یخورده مأمن خوب  تزن شکس ک ی گاه خودمم،   ه ی گاهم بود، اما االن خودم تک  هی است. عشقت تنها تک 

  سوزه که احمقانه یخودم م   ی. دلم برایدون یکه خودت خوب م   هی ز ی چ   نی . حق طالق دست منه، ا شرفتشهی پ 

شعر خوند که   ت ی ب   هی زد و   ی شخندی کنم ن  یکه دارم با تو ازدواج م   دی فهم  ث ی لی ل یوقت  ادمهی سوزت شدم.   پا

بَُود!" ننگ    ی بَُود عشق َنَود، عاقبت ننگ  یکه از پس رنگ ییهنوز بعد از هشت سال از ذهنم نرفته "عشق ها

. جناب مهام  ینداشته ات اضافه کرد  قرو به اخال  یزن باز اری که مع   یبرام از وقت  یبود مهام، ننگ شد

 برس.  ت ی ارراحت به کثافت ک ال ی نره، با خ  ادتی استوار، فردا دادگاه 

گیلماه هم با چه   مرد بود.  لماهی گ  ی خفه کرد و واقعا برا نه یراز را در س نی هشت سال ا لماهی داشت، گ  حق 

عجزی به همکارش که در پزشک قانونی بود پول های کالن داد تا دهانش را ببندد و گزارش را طبق  

 حامله نبودنش بنویسد 

 حرف آخرته؟  -

 او ست کرده بود.  یرا با زندگ  ش یها یتلخ چه قشنگ  د،ی از قهوه نوش  یا جرعه

 .دنی به نشن ی زد یم  رو خودتبود، تو   ن ی حرف اول و آخرم هم  شهی هم  -

زن   کیماندن   یطور برا  نی احساس ا ی که مهام مغرور ب   نی حاکم بود، ا شانی مرز تلفن ها   نی ب  سکوت

اتفاق سخت تر از اعجاب آن به    نیهفت گانه بود و هضم ا بی نوع از عجا ک ی کرد، خودش   یالتماس م 

 رفت.  ی شمار م

 . ی اگه از من جدا ش ی دوست دارم حت  -

و دوباره هوس   ش ی زد، جمله آخر مهام ناقوس شده بود برا  یزنگ م   شی در گوش ها  انی پا  یممتد و ب   بوق

  ک ی خواهد  ی مرد، از همان حماقت ها دلت م   نی کرده بود، هوس ماندن و ترک نکردن ا   یو سادگ ی وانگی د

 ! یکتکش بزن  ر ی دل س
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خواست  ی خواست در چشمانش بنگرد؟ چگونه م  یچه کرده بود با دل تک دخترش، چگونه م مساریت 

و هم به   اهلمی دهد؟ بد کرده بود، هم به گ وند یخودش و دختر مطلقه اش را پ  نیشکسته شده ب  یحرمت ها

 که از هم پاشاند.   یخودش، هم به خانواده ا 

شد. مرد   رهیسر بر آورد و به مرد خ  ، یدو جفت کفش ورن دن ی رنگ بود که با د ی به پارکت قهوه ا  رهی خ 

 . یا دهی او را کجا د  دی آ ینم   ادتی   یکن   یآشنا داشت، از همان ها که هرچه فکر م اری بس  یچهره ا

 افخم؟  لماهی خانم گ  -

  یدر پستو ها شتر ی شد و ب یجد لماهیشناخت؟ گ  یرا م  لماهی به مرد ماند، او که بود، که گ رهی متعجب خ لماهی گ

 !  دی نام کهنه رس  کی ذهنش گشت و به  

 ! و... رانی تو ا  کیجراح پالست   نی قهار تر  ؟یفرزاد مرتضو -

افتاد که چگونه   یم  ادش ی افتاد،  یم  ادشی   یجذاب بود و هنوز هم گاه ش ی زن برا نیهم ا هنوز د، ی خند  فرزاد

 فراموشش کرد! 

 خواستگار تو!    نیو پرو پا قرص تر-

کرد،   یم  ی محل  یمرد ب نیبود که چطور به ا  ادشی ! از شرِم انتخابش!  ای انداخت، نه از ح  ن یی را پا  سرش

 اشاره کرد لماهی گ  یکنار  یسال سن داشت! فرزاد به صندل یکه حاال جا افتاده بود و س   یمرد

 نم؟ ی تونم بش  ی م-

 گرفتند.   یاو را به سخره م  ثی لی چقدر با ل  ر،یبه خ   ادشی . دهی اتو کش  ث، ی لی هم متشخص بود و به قول ل  هنوز 

 . دیی کنم، بفرما  یخواهش م-

  ز ی بسته و فر خ ی پر حرارت نبودند، اما   گریکه د ییها یشد، آب  رهی خ لماهی گ  ینشست و در چشمان آب  فرزاد

 شدند. 

چقدرعاشق رنگ سبز بود و   ر، ی به خ  ادشی سبز فرزاد بود،   راهنی و پ  یبه کت و شلوار مشک لماهی نگاه گ 

 رنگ سبز حضور داشت.   شیدر تمام لباس ها

  نی فرزاد پس از چند  ی ها دنی شوند، مثل سبز پوش ی وقت ترک نم چیعادت ها و دوست داشتن ها ه ی بعض

 سال!

که از قضا عشق سابقت بود، منو شوکه کرده،   ن ی برل  یدانشکده علوم پزشک یدختر تو زیبا ترین مالقاِت  -

از همون   قای ازش ندارم، دق یخبر گه ی د  رانی ا ن ی و اومد  نی ازدواج کرد  ی شرمنده. از مهام چه خبر؟ از وقت 

 .    یداد ح ی به من ترج   رو  که اون ی وقت 
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و حقارت به جان بخرد،   اورد ی ب ادی  را به  شیبود، دوست نداشت حماقت ها  نی سنگ  لماه ی گ  یبرا  شیها حرف

 اش بود.  یفرزاد مهره سوخته زندگ 

 ازش جدا شدم، اما مطمئن باش حالش خوبه.  -

کرد،   یفرزاد را از دست بدهد. فرزاد شگفت زده نگاهش م  بارنی ا خواستینم  شوم، یدارم جدا م نگفت 

 طور مغموم و خانم شده باشد.   نی شر ا لماهی شد آن گ  ی باورش نم

 کنم.  ین یب شیروز رو پ نیتونستم ا  یاوه! متأسفم. مهام آدم تعهد نبود، م -

.  شتی دانست سر انجام کارشان چ  ی خوِد او هم م یشد، حت رهی زد و به چشمان سبِز فرزاد خ لبخند تلخی

 . حماقت کرده بود

مجبور بودم،    ین طور غرورت رو له کنم ولخواستم او   یبهت بدهکارم فرزاد، نم   یعذر خواه ه ی من  -

 . رمشونی پذ  ی من پر از اجباره و من هم به ناچار م  یزندگ 

چشمش گذشتند.    یاز جلو  لمی مانند ف  ش ی دوست داشتن ها ی آن تمام کی شد،  لماهی محو صورت گ فرزاد

 هنوز هم دوستش داشت!  یگفتنش شرم بود ول

کنه، نابود شدم. تو ذهنم شماتت   ی کسم ازدواج م  نی تر   زی دوستم بهم گفت که داره با عز ن ی مهام، بهتر  یوقت  -

.  دمتی بخش ، یانتخاب کرد مهام روو   یبهم زد رو  که خودت قاطع و محکم رابطمون  ی وقت   ،ی کردم ول  یم

 از گذشته به دل ندارم.  اینهیک چ ی ه  لماه،ی چال کردم گ  رو   من همون روز عشقت

  ییها یبد   مدیونخودش،   مدیون  یمرد بود و حت ن ی ا نو یشد، مد ی ک از لبانش دور نممضح  لبخند تلخ آن

 کرد.   لیاش تحم یکه با انتخاب اشتباهش به زندگ یی جفا  مدیونکه به خودش کرده بود،  

 ؟ ی ازدواج کرد ؟ی تو چ  -

 جالب بود.  ش ی زن برا  نی جالب بود. اصال تمام حرکات ا  لماهی گ  یشرمندگ  د، ی خند 

 نداشتم، جنگ پشت جنگ!  یموفق ی منم زندگ  م،ی شه که جدا شد یم  یپنج سال-

هست تا با روزگارش    یزی چ د ی د یکه م  ن ی داد، از ا سفارش  گریدو قهوه د لماهی به سمتشان آمد و گ  گارسون

 شد.  یم   دواری هماهنگ باشد ام

صورت صد ها    ای پوست   یرو ی قدر حاذق که سوختگ. اونیشد رانیا یتو  ک ی جراح پالست  نیبهتر  دمی شن -

 . ی کرد  می نفر رو ترم 

 از قهوه خورد و گفت  یگذاشت و جمع را ترک کرد، فرزاد چند جرعه ا  زی م  یقهوه ها را رو گارسون

 !  یاز من ندار یدست کم  دمی منم شن-
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  دگانشی د  یصورت رها بر رو ی اش به فنا رفته بود. آن  ی نداشت اما، تباه شده بود و تمام زندگ   یکم  دست

 امد.  ادشی بست، خوب شد نقش  

 ؟ ی کن  ی بدم قبول م یهمکار شنهادی اگه بهت پ-

 بود!  دهی سال که او را د  ن ی را نداشت، آن هم پس از چند  لماهی از گ  یحرف  نی خورد، انتظار چن جا

 ؟ یا نه ی البته، چرا که نه، تو چه زم -

شد، چه مضحک بود که به فال   ره ی قهوه را در دست گرفت و به ته استکان و اشکال نامفهومش خ  فنجان

 فال او را از قبل گرفته بود.   ای قهوه اعتقاد داشتند! دن 

 بوده اما تازه اقدام به عمل کرده.    یپاش دی اس یقربان  شیهفت سال پ  با یتقر  زام،یاز عز یکی-

با خودش قمار    دی برد، رها نبا  یم  یجراح  غی ت یر که شد، او را پاهر طو  یرها را نداشت ول  تی رضا گرچه 

 شد!   ی دوم م ث ی لی ل د ی کرد! رها نبا  یم

 باشم.  کای آمر  د ی با گه ی حتما فقط هر چه زودتر بهتر، چون من تا دو ماه د -

با او خوشبخت    دی کرد. شا ی کاش طردش نم یقدر آن مرد خوب بود! البخند و قدر دان نگاهش کرد، چه با

 شد.  یم

 *** 

 فصل هفتم: چشم هایش 

! او  د ی مک ی جنگل چشمانش، تمام جانش را م یِ سبز نی عشق نگاهش، ا ن ی زن، ا  ن ی ا د،ی قلم را به بوم کش

که   دی و الم تا کام حرف نزد، د  دی او را د  یمرده بود که چنان نابود ی مرد، و به راست   یزن م  نی ا یبرا

 ها، مرد!   دن ی د ن ی مزد، و از ه  ادی که نامش را فر  دی د د، ی کش  غی که ج دی صورتش سوخت، د 

کرد، گره کور   یم  دای پ  شی مغزش افزا  یو روز به روز کودتا د ی لغز یخال ناقوس و بانگ سهم آورش م در

 داد و تمام و تمامش انتقام بود!  یخون را به خود راه نمشد و   را بسته  ش ی انتقام رگ ها

آوردند و   ی چشمانش کم م یها نه ی در برابر رنگ  ا،ی دن یتمام سبزها  ست،ی رنگ سبز نگر یخال ی قوط به

سر مست   ر ی اکس نی آورد و او! از ا  دی عشق را پد  ریکه با عسل مخلوط شده و اکس ییزدند! سبز ها ی زانو م

 بود! 

  یبا آن چه ها کرده! تک تک سلول ها  د،ی دانست اس یکه نم  یشد، چهره ا رهی رها خ روی ماه چهره   به

  یرا م   شی گشت و بغضش گلو ی بر م  یتر از قبل، دست خال  نی زدند و او شرمگ  یم   ادی بدنش نام رها را فر

 به پرتره نگاه کرد و دردمند گفت  رهی! خ فشردمیگرفت و 

 .دمی نشن  دمی ند  یبه صورت تو نگار دم، ی کش  دمی نقش تو در کارگاه د  الی خ-
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دانست،    ی را م زی کرد، هرمس همه چ  عاجزدانست و او را  ی خورد، هرمس م ی از هرمس بهم م  حالش

  دی از شرش خالص شوند! با ای دن کیتا   د ی رس ینداشت و مرگش هم نم  ی بود که دوم یمار خوش خط و خال

 را نابود کرد!   ش ی که رها  یرد، مانند هرمسک  یخودش کم کم نابودش م 

  فون ی گذاشت، به سمت آ ز ی م  یرنگ، پاک کرد و رو  یبه صدا در آمد، قلمو را با دستمال آب فون ی آ  زنگ

 مرد خودخواه...  ن ی مرد نجس، ا نیمرد منفور را نداشت، ا نیرفت، درب را باز کرد، اصال حوصله ا

  ادشی   همیشهدرب خانه را باز کرد،  دی شد، مهام با کل شی کفش ها ینشست و منتظر آمدن صدا  یصندل یرو 

 د ی خر   یتعلل کردن را به جان م   یفراموش نی هم  یو برا  ردی بگ  نی دروازه را از شاه د ی رفت کل  یم

 داداش؟ چه خونه سوت و کوره؟  ییکجا -

چهار شانه،    یمرد  ست،ی نگر  شیبه رو اش، به مرد رو  یو با لبخند تصنع  چرخاندکالفه چشم   نی شاه

که صد ها دختر    یمرد نیحال بهم زنش، هم سبیلش  دهی و صورت کش اهی س یمو  ، ی اسرمهچشم   ده،ی ورز 

 بودند و او هزاران دختر را بد بخت کرده بود!  شی فدا

 ما؟   ی شی چه عجب، تو و کلبه درو   ، ییرای جام، تو پذ  نی ا -

تنها دوست او در امور گفتمان   نیفقط شاه دی گذاشت! شا ن ی شانه شاه ی و دست رو  د ی وار خند وانه ی د  مهام

 بود.  

 باهم ها!   می نداشت حرف ها رو  نی ا -

  نی عشق شاه ست،ی بوم نگر ی رو  رینشست و به تصو نی مبل کنار شاه  یاش رو  یشگ ی با صالبت هم   مهام

 و فراق دردناک!  باستیکه چقدرعشق ز  دی فهم  یکرد، م   یرا درک م 

پس زده   ن ی خواست و ا ی سپرد، معشوقش او را نم یو ازغم آن جان م  ستی ز  یکه او در فراق م  نی همچن 

 بود!    ییابرو یب انتهایمرد  ک ی ینخواستن و له کردن غرور، برا  نی شدن، ا

  دی ! بایکن یمضحک رو براش صحنه ساز ی خودکش هی یشد ی مجبور نم ،ی گفت  ی اگه زود تر بهش م -

 !ی کرد ی اون رو هم مثل خودمون م ای   ،ی گرفت  یعشق ممنوعه رو م  نی ا  یو جلو   یگفت  یبهش م 

 ؟ آن مرد رذل گفت   ینصب کرد، چه م  نهیشوم ی رو به رو  وارید  یبرداشت و رو   هی پا  یرا از رو  بوم 

شد، قطعا از   یاست؟ قطعا نابود م شکوهی در دام گفت   یاز او هم مهم تر بود م شیکه خدا برا  شیرها به

 ... د ی پاش ی هم م

 که...   نهی بهتر از ا   رمی بم  شیغم دور آشفته بازار، همون که از  ن ی تو ا ادی خوام ب ی دوسش دارم، نم -

  ن ی ا گریروز عاشق باند و زد و بندشان بود و روز د کی کرد!   ی را درک نم نی را قطع کرد، شاه  حرفش

 گرفت!   یهرمس جبهه م  دی طور متقابل مکتب نو پد 
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که هرمس صالح بدونه  کسی غیر از اون  ازدواج با این فرقه تو  ی دون  یمگه نم  ن؟ ی شاه ی که چ   نی ا -

  راجع به یکن  یم هتو چشمم نگا ف! صا دی و هرمس هم چشم پوش   یکرد  رو  غلط نی؟ بر فرضم که اممنوعه 

 و بکش!   نی بش  ست، ی ن   ریگفتن خود کرده را تدب  می از قد  ؟ی گ ی م راهیبد و ب  ی که خودت انتخاب کردای فرقه

  ش ی ها اوهی بود و به   رهی در چشمانش خ یروح و خنث  ی ب  ن ی زد، شاه ی چسبانده بود و تند تند حرف م  آمپر

 !  دی رس  یداشت به آخر راه م  ینبود وقت  ز ی نداشت، ندامت جا ی سود یمانی سپرد، پش  یگوش م

  ی خوام عشق کنم، مجرد ی خوام گرفتاِر کار و بارم کنم، م  یبود که نم  نی لب کالمم ا ؟ه رم نکن بابا، چت  -

   ؟ی دار یتو مشکل ه؟ی کنم! مشکل  یزندگ 

بود،   شیرو  یادی گشت، فشار ز  یو صورت قرمز شده اش کم کم به حالت اول بر م   دی کش  یهوف مهام

طالق داده و قهر کرده و در خانه   یزنش که تقاضا ش، ی و دخالت ها  ثیلی کاره، ل مهی ن یهرمس و جنس ها

 چتر شده است، شاهکار، آخ شاهکار، آخ شاهکار...   یپدر

  ی دارن دست  ن، ی دم شاه ی ق دستشه! دارم از دستش مطالق داده، حق طال بکار به تو دارم، تقاضا  یچ -

 ! رنشی گ  ی ازم م یدست 

  یم  وانهی" مهام داشت د ی داری خواهرم به پات بسوزه؟! چه توقع یآدم یلی "حقته، نه که خ  دلش گفت در

توانست بدون او بماند، او هشت سال زنش بود! همدمش بود، چگونه طالقش   یلحظه هم نم  کی ی شد، حت 

 خود نداشت؟  یاو را برا  گری داد و د  یم

  برن   یازت حساب نم گهید نن ی روزت رو بب و حال  ن ی باند اگه ا  یغصه نخور داداش پسته بخور، بچه ها -

 زن از هم بپاشه.  کیطور به خاطر   نی کشه ا  یپشه آدم م  نی که ع  ی ! افت داره واسه کسها

 گرفت!  یبست آرام نم یبه مهام نم  بار کرد و متلک ینم  که ی را ت ش ی عقده ها تا

  کهیت   یرآیم  ر ی شن؟ تو هم تا وقت گ یباند نون و آبم م  یزهرمار، فردا که ازم طالق گرفت بچه ها -

 بنداز! 

کند و ساعت ها سوژه خنده    روزیف ی رنگ ها او را حاج   نی خواست با هم   یدلش م  ستاد، ی با  شیبه رو   رو 

 کرد؟    یهمه سال تحملش م  ن ی اش شود، چطور ا

مشت و گلد   ر ی ز ه و گرن خورد،   ی زد صد تا م ی م  یک ی که دست بزنش خوب نبود، برعکس شاهکار،    فی ح 

 کشت!   یاو را م  شی ها

برو ناز   ، بخونی ها یش ی قم ی زار بزن   ینر  اد،ی کارا خوششون م   از اینزنا  وفت،یبرو به غلط کردن ب  -

  یو تو سر فیاصال از مرد ضع ها نکن که زن   کیکوچ   رو   خودتهم  ادی کارن! البته ز  نی که عاشق ا   یکش

 . کنه   یسه طالقه ات هم م  چ، ی که ه   تی گرده سر خونه زندگ   یبر نم آد، یخور خوششون نم
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دوستانه آمد!   یمهام لوده ها ی گفت، البته تمامش تمسخر بود اما برا  یحرف ها را با خنده م ن ی ا تمام

نفس   ینا هیزنش افتاده و از گر یتصورش هم خنده دار بود، مهام با آن همه غرور و استبداد و تحکم به پا

 نداشته باشد!  دنی کش

داد و کوسن   یجا خال  نی شدت گرفت، شاه شاناهپرت کرد که خند نیمهام با حرص کوسن را به طرف شاه

 برخورد کرد   ییبه مبل رو به رو 

 خانواده!   انِ ی ک  یآقا رم، ی گ   یمشاوره م ی منو بگو دارم از ک -

رها   ادی  نیگذاشت، شاه  یعسل یرا رو   شی داد و پا  هی رفت، سرش را به لبه مبل تک   نی به شاه  یغره ا چشم

 داد!   ینم   شقطعا شب به خانه راه د ی د ی م  تی وضع  نیا  افتاد که اگر او را در

کردنت برابره با دو   ریلکس  م،ی! ما که مثل شما خدم و حشم ندار یعسل ی از رو  هات رو لنگ دار بر -

 پاک کنم...   اش رو لکهتا  ز ی م  نی ساعت کلنجار رفتن من با ا

 د ی صورتش کش  یرا برداشت و کالفه دستش را رو ش ی پا

 ! زتی افتادم رو م  لنگ هاکاشتم با همون  ینگار رفتم شاللکه ا گهیجور م  ه ی خب حاال،   لهی خ -

اما زود   دی مهام به صدا در آمد، مهام به وضوح رنگش پر  ل یخواست جوابش را بدهد که زنگ موبا نی شاه

پاسخ به آن را  ال ی اما مهام خ  نمایان شده بود،اش نام شاهکار  یگوش   صفحه یخودش را جمع کرد، رو

 نداشت!  

 کرد!   یکارش را درک نم  لیو دل  ستی نگر  یمتعجب از رفتاِر مهام به او م  نی شاه

  یاتی کارش ح  ی لی که خ   نی زنه مگه ا  یزنگ نم یکه معموال به کس   یدون یشاهکاره! م  ؟ی دار ینمبر  چرا -

 ون داره.  از کاراش توئ ی چی هم نداره سر پ ی. اعصاب درست حساب یکیباشه! مخصوصا به تو  

  ی غش هم م  یگاه  یرا از نگاهش خواند، مهام متکبر و مغرور که همه از وحشتش حت  نی بود و ا   دهی ترس

 کرد  یم  ی چ ی شاهکار مستبد که دم مهام را ق نی گرم ا  ش! دمدی ترس  یکردند از شاهکار م 

 بخواد توئون نشونم بده؟   نی ا -

 شاهین ابرو انداخت باال و با خنده گفت 

جا زدنه! درسته شاهکار   وضعچه  ن ی کن! ا ی باز با کالس   کمی! یمشت  ی کن  یانکار م  یدار ع ی ضا یلی خ -

  نی بب  ،تسی ها ن یریاز اون تو بم یر ی تو بم  ن ی ا یمشت  یول ، ی فرح آباد باش د ی دست هرمسه و ف بگه با ری ز

 گفتم.   یک

  یشاهکار با او چه کار داشت!؟ دوباره زنگ گوش اورد،یتوانست تاب ب  یبود، استرس داشت و نم مشوش 

 به تاراج نرفتن غرورش پاسخ داد یاش به صدا در آمد و مهام به اجبار برا
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 بگو احتشام. -

  چی ه  رشی تابلو و نظ ن ی ا ست،ی نگر ی م  ثیلی ل یلم داده بود و به تابلو  نهیشوم ی مبل رو به رو   یرو  شاهکار

 شود...  دای گذاشت که پشد، خودش نمی ینم   دای کجا پ 

 .ی برد  وونه ی ح  یهر چ  یآبرو ،ی دادیترست رو نشون م یاگهیجور د -

 کرد آرام باشد  یو سع د ی کش ی قی نفس عم   مهام

 از تو؟  ؟ی ترس در برابر ک -

جنگ نا برابر    یاو را برا نیبود و هم  ثی لی تابلو ل   رهی شاهکار خ کند، یتا بفهماند مسخره م  د ی قاه قاه خند مهام

 کرد   یبا مهام مصمم م 

از کجا بسته شد. گوش هات رو باز کن   یکه نفهم  ندم ی بیات رو م اون گاله یجور  هی ثان  یدر عرض س  -

 حرفم دو بار تکرار شد!    نمیکه بب  ی امان از روز گم،یم  ی چ   نی بب

 قدرت دست شاهکار بود و بس!  شهیکه هم  ف ی کرد، ح   ینگاه م نیو به شاه د ی ساب  یرا م  ش ی دندان ها ظیغ با

 کارتو بگو!    ،ی وقت ندارم برام روضه بخون  -

کرد که مهام خواه ناخواه از ترس   انی محکم و مستبد حرفش را ب یگرفت و طور   ثی ل ی ل یاز تابلو  نگاه

 و سکوت بود   رشی مجبور به پذ 

 . برم یجنازت رو م   یای اجناس منتظرتم، ن  نی زم  ر ی برات زفرستم میکه    یفردا ساعت  -

 زد و گفت   یکیستریاز ترس پوزخند ه مهام

 روز بودم.  نی وقته که منتظر ا  ی لی خ    -

 باز شد و قاطع جوابش را داد  شیبود، اخم ها برده یکه به ترسش پ شاهکار

 !  ادی عزت ز -

 سکوت خانه را شکست ادشی و فر  بلند   یکوفت و با صدا واریرا به شدت به د ل ی را که قطع کرد، موبا تلفن

***  

صدای ضبط ماشین را کم و کنار صندق صدقات پارک کرد، بالخره بازی تمام شده بود! بازی ده ساله و  

آن! گیلماه را دوست داشت، نمی توانست نابودی اش را ببیند! خودش هم خوب می   قبل ازکش مکش های 

دانست که گیلماه با او ذره ذره آب می شود! می دانست ولی زیادی خودخواه بود، دوست داشت گیلماه زجر  

غذا  کش شود ولی وقتی پس از مشاجره های بی پایانش با هرمس پا به خانه بنهاند، گیلماهش را در تالطم 

 های سوخته و بوی سوختگی در خانه داشته باشد و گم نکن!  
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،  اما داشت از دست می داد، خودش کرده بود، هرچه که آن روز غرامت می داد، جزای هر چه کرده بود 

 است! هنوز مانده بود تا جزا و غرامت، جدایی از گیلماه، کوچک ترینش بود!  

نش رستاند، شیطانی چون او که صیغه محرمیت و طالق  کتش را مرتب کرد و عینک آفتابی را از چشما

 نمی شناخت! تمامش فیلم و سکانس بود! 

پا به محضر گذاشت و رو به روی گیلماه بایستاد، فقط می خواست آبی چشمانش را در خود حل کند! نه،  

 بدون گیلماه نمی توانست دوام بیاورد! 

، ولی بدون من همیشه عاشقتم،  اشکال ندارهی! کرد بن بستداری می ری، ته این ده سال زندگی رو   -

 چون دوست دارم از حقم می گذرم، از حقم می گذرم تا تو خوشحال باشی! 

، واقعا احمق  بفرستد ت لعن  شبه خود  باعث شده بودپوزخندی زد و در چشمانش خیره شد، خصم روزگارش  

خیاِل فریب    بگیرد و با زبان بازی، می شد تا مهام آن طور دور رام  بود، احمق بود که با هر حرف کوچکی 

 او را در سر بپروراند، هر چه که بود حداقل او دگر گیلماه سابق نمی شد!  

گوِل کت و شلوار و ظاهر شیک و پیکتو خوردم! گول جدابیت و چهره مدلینگت رو خوردم. ولی هنوز   -

مورد دار  تم تو چاه، لیاقت تو همون اون قدر احمق نشدم که با چهار تا فدات شم، قربونت برم، از چاله بیف

هان که وقت و بی وقف، با شندین صدای بوق ماشینت و لباس های رنگی رنگی، منو به اونا بفروشی! من  

نیم    خودمو تباه تو کرده بودم و خودمو به غیر از این قانع می کردم، اما همه چی تموم شد آقای استوار،

 زدم، نوبت توئه که شرت رو از زندگیم کم کنی!  شه که پای این برگه رو امضاساعتی می

صورتش از خشم گر گرفته و چشمانش آماده باریدن بود، نمی خواست ضعف نشان دهد، و مهام هم نمی  

 خواست زاِر نگاهش را ببیند، او فقط آبی محض نگاهش را می خواست!  

گیلماه هم از زندگی اش رفته  پای برگه را امضا کرد و خودکار را روی میز گذاشت، اضافی بدون حرف 

 بود! خواست سوار ماشینش شود که دید... 

دید گیلماهش به سمت ماشین فرزاد می رود! همان فرزاد رفیق شفیق دوران جهالتش! پس گیلماه زیر  

 سرش بلند شده بود که دلش طالق می خواست!  

باال  لیاقت گیلماه  فتو می گ ردچه مضحک و درد آورد بود صدایی که همانند خنجر در قلبش رسوخ می ک 

 تر از فرزاد و امثال هم است! و چه عذاب آور که تهش با " بهم می آیند " تمام می شد! 

صدای زنگ اس ام اس گوشی اش، او را از چالش مغلوب ذهنی اش بیرون کشاند، شاهکار بود، ساعت 

 قرار را فرستاد!

با شاهکار   رو به رو شدنرمس راند، اصال دلش از دور برگردان خیابان را دور زد و به سمت عمارت ه

را نمی خواست، آن مرد حتی پتانسیل سرنگونی اش را هم داشت، وهم به شاهکار بر خوردن همیشه در  

سرش ولوله می خورد و حواسش را پرت می کرد، او دلش غرق نگاه گیلماه بود و زنگ اس ام اس  

 شاهکار.

و درب زهوار درفته و زنگ زده را گشود، تاریک بود، نه   از پله های زیر زمین اجناس پایین رفت

 شاهکاری حضور داشت، نه دار و دسته اش! 

آنی دست و بالش را از پشت گرفتند و چفت دیوار نگهش داشتند، از پشت دستش را با طناب زمخت بستند  

ستبد و محکم به  و به گوشه انبار پرت کردند، همان طور که دو پایش را هم اسیر می کردند، شاهکار م
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 انبار نمور پا گذاشت، دو بادیگارد مخصوص شاهکار اتاق پشت او گارد گرفتند و اما شاهکار...

 با لبخند یک طرفه در چشمان مهام خیره بود 

خب جناب مهام! سری نمی زنی، سراغی نمی گیری! مجیورم می کنی بعد از اون همه سال که سر زده   -

 طوری ازت پذیرایی کنم!    پا به کلبه حقیرم گذاشتی این

از آن پیچ و تاب هایش را بیشتر کرد، در آن طناب تنگ نمی توانست حتی نفس بکشد،   پستکانی خورد و 

چه پدر کشتگی ای با او داشت که این طور در روز روشن پس از از دست دادن گرانبها ترین عضو  

 زندگی اش، آن طور خفتش کرده بود!  

مرد! این چه کاریه که می کنی؟ شوخیت گرفته تو این اوضاع؟ یا دلت   ها روبس کن این مسخره بازی  -

 خاله بازی می خواد؟ 

خندید، سنی ازش گذشته بود و در عمرش آدم رذلی چنان او ندیده بود! حتی هرمس هم به پای این ابلیس  

 کشف نشده نمی رسید! این شیطاِن پنهان در تاریخ به خیلی ها حمله ور شده بود. 

 ت گفته بودم از من بترس، نگفته بودم؟ به -

ای به لیلیث  فهماند که اگر ذرهچاقو را از جیبش در آورد و روی بازوی چپ مهام گذاشت، باید به مهام می

 کند اش مینزدیک شود تیکه تیکه

آشغال پرتت کرد از زندگیش بیرون،   عین، نشون به اون نشون که لیلیث بود شنفتم یه زمانی سرت تو کار  -

 درست شنفتم؟  

این درست شنفتم آخری اش از تمام تهدید های دنیا سهمگین تر به شمار می رفت! طرفداری شاهکار از  

 ترساند، ترس از شاهکار مستبد! شاهکار خشن و بی روح! لیلیث و این لحن خشنش، مهام را می

و ریش ریشش کرد! پالتوی بلند و مشکی رنگی که به چشم  چاقو را به روی پالتوی مشکی رنگش کشید  

 گیلماه، خیلی به آن می آمد! 

 نکن شاهکار، یه کاری نکن که بعدا پشیمون شی، داری با دم شیر بازی می کنی.   -

چاقو را محکم به بازویش فرو برد، بیشتر از کوپنش حرف می زد! تهدید در برابر شاهکار جرٵت می  

 ندن های پوچ که تهش هیچ نبود. خواست، نه کری خوا

این رجز خوانی ها عواقب خوشی نداشت. فریاد بلند مهام، لبخند یک طرفه اش را به صورتش برگرداند،  

 خیلی وقت بود که این لبخند را از یاد برده بود.  

فله و هم  از کی تا حاال توله کفتار شیر شده؟ شیرم باشی دمت بخواد بره زیر پام قیچیش می کنم. شریک قا -

 کاسه دزد، هم دم در آورده برا من. 

هیچ نمی گفت، همچنان فریاد می کشید و ناله می کرد! حقش بود، عاقبت کفتاری چون او، بد تر از این ها  

 و دو دستش را میخ می کوباندن!    کشیدنشمیبود، باید صلیب 

اصال باید آتشش می زدند و   ، مانند وقتی که هرمس، خائن و راپورت چی های فرقه را این طور می کشت

 خاکسترش را رهسپار باد می کردند.  

آبروی هرچی قاتله رو بردی، هنوز مونده تا اصل کاری. دم به دم آدم می کشی اون وقت   رو  صداتببر  -

 طاقت ضرب سطحی یه چاقو رو نداری! 

می نگریست. از نظر   شاهکارمیان موهایی که روی پیشانی اش پریشان ریخته بود، همانند پلنگ زخمی به 
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در جانش خانه   نفرت که کار ها پوچ بود و تو خالی! مدعی و سقوط کنندهٴ تمام    ،شاهکار مهام هیچ نبود 

 کرده بود و با او می زیست.  

من و تو رو    صد تایبه جلز و ولز می اندازی! برای لیلیث! اون خودش   رو  خودتببین داری برای کی   -

بود که من رو تو مسابقات جهانی بوکس شکست داد! کم چیزی نیست! سعی   می ذاره تو جیبش! لیلیث کسی 

کن بفهمی که اون خودش خواست تا با من باشه، مضحکه شاهکار خان! مضحکه از شیر زنی دفاع کنی که  

،  ایقیافهخودش می تونست زود تر از تو این کار رو بکنه! ولی عجب چیزی بود، چه زنی بود، چه 

 اوف... 

فهمید، به سمتش یورش برد و یقه اش را گرفت، دوست داشت خون گرفت، دیگر هیچ چیز نمی  چشمانش را

کرد در برابر او از لیلیث حرف بزند؟ مهام با آن همه دبدبه و کبکبه در  خفه اش کند! چطور جرئت می

 برابر یک ضربه چاقوی شاهکار، بدجوری باخته بود!  

، منتظر بودم  از این ها نکشتمت کار چپ نگاه کنه! اگه زود تر مادر نزاییده کسی که بخواد به زن شاه -

 دم. زنی درمورد زن من؟ نشونت میخودت با پای خودت بیای توی دامم، زر مفت می

هیچ نمی گفت، مردمک چشمانش از این گشاد تر نمی شد، شوکهان و دردمند به صورت قرمز و  

 برافروخته شاهکار خیره بود!  

سه چیزی که در سرش می رفت و می آمد! باورش محال بود، لیلیثی که احدالناسی  لیلیث، زن، شاهکار!

 را در حد خودش نمی دانست، زن دوم شاهکار شود! شاهکاری که ده سال پیش با نازلی ازدواج کرده بود!  

داری شوخی می کنی! لیلیث هیچ وقت زن دوم نمی شد! اونم زن مردی که با دختر دزد اموالش ازدواج   -

 من بهم زد. ، با کافهسال پیش، تو اون هشت  کرده بود! نه این لیلیث، همونی نیست که 

بعد از جمله آخری که گفت، تازه عمق فاجعه را درک کرد، شاهکار یقه مهام را محکم تر چسبید، حالش  

 اشان. ی گذشتههاخورد از آن همه کثافت کاری داشت بهم می

دانست هر غلطی که در ذهن آدمی خطور کند را انجام داده و خواهد  می دانست مهام کثافت عالم است، می 

 داد.

، برایش دردناک بود! نمی توانست چنین چیزی را هضم کند! نه نمی توانست  در کنار لیلیث بودنش درک 

 در سرش بگنجاند که لیلیث با مهام به عنوان یک شریک عاطفی کنار آمد.

چشمانش را گرفته بود! آن دو، کتف های مهام را   ی اشاره کرد، خون جلو با دست به دو تا بادیگار هایش 

 گرفتند، که شاهکار شروع کرد طعم زهر چاقو را به پیکر مهام خوراندن! 

 این به خاطر زر مفت زدن درمورد زنم!   -

 آن یکی بازویش هم غرق خون شد! 

 این به خاطر فکر به زنم.  -

 !  سمت چپ شکمش را مورد اصابت قرار داد

 اینم به خاطر گیلماه!  -

 سمت راست شکمش هم چاقو را بلعید!  

***   
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   دوختا ره مواج یموها و د ی سف صورت به  و   برداشت ای در  از چشم

 .  کردیم  ریس او  لخت شمی ابر  یی طال  و روشنش سبز یها چشم در

 .  آدیم بهت د ی سف راهنی پ ر قدچه -

 ! دیداو را نمی گاه  چی ه  کاش  د، ی خند   و   برد رها  زاری شال گونگندم یموها خرمن   نی ماب  را دستش

  د، ی خر یم جانش  به  را تهوع  بود یروز  چند که  را،  ضیمر  یرها د،ی دیم  ی قی حق  داغ شیرها و   مردیم  کاش

  و   کند فدا را  خود چگونه   بکند؟  چشمانش  زمرد دو  و   ییطال  مواج از  دل چگونه . نشاند  ساحل ی ها شن یرو 

 سازد؟  رهارا   شی رها

  گناه  ن،ی ن یبب  چشم  با  منو   یها تی موفق ن ی ست ی ن   که  کنهیم  گله ی ه  ث،ی لی ل شیپ   می بر  سر  هی   ای ب   ن،ی شاه گم  یم  -

 !  خواهرمه  ی ناسالمت  خدا،  به داره

  ی رو   بر را  سرش  کرد؟یم  چه زن نی ا یصدا ناز  با گرفت،یم  فاکتور  را اشییبایز تمام توانست، ینم نه

  تنش  ری ز  نرم   یها شن بر  شی پاها  یرو  هم ن ی شاه بود، نشسته   ای در یها شن یرو. گذاشت رها یپاها

  دره جهنم  آن در قطعا رها بدون   او . کند ترک   را شی رها  توانستینم   کرد،یم حساب  طور  هر. شد رهی چ 

 !   مردیم

 !  موجش   و   ای در به خودمون،   به  بچسب  کنه،یم  رو حالش  و عشق داره اون  رو،  ثی ل ی ل کن  ول -

  ی سی نف  هی هد رها و بود  شانی ها قلب وند یپ   سالگرد نی اول  روز آن و گذشتیم ازدواجشان از سال ک ی  د، ی خند 

 .  داشت  نی شاه  یبرا کوین روز آن در

 !  ی خون یم  جذاب قدرچه  که  یدون یم  کرد،   رو  تخوندن   آهنگ هوس   دلم ارم؟ ی ب رو تارت ی گ  -

  قلب یملود  هر با  دانستیم . برد یم  دل  د،ی کشیم  تاری گ  یها  می س  بر  که  نت  هر با که   دانستیم  دانست،یم

  رونی ب آُخره تارِ   از که  واژه هر  و  شود یم  مغزشدر   رخنه   شیصدا  ِسحر  دانستیم  کند،یم  جا از را رها

 . داشتیم باز  رفتن  از را او ها، دانستن نی هم  و دانست یم کرد، یم  زنده و   راندی م یم   دور کی   را او  داد،یم

 .  بکنم دل پات  و   تر  شن نی ا از خوامینم   فعال رها،  نه   -

     ختیر شن  نی شاه دی سف رهن ی پ یرو بر  اخم با  و   زد شیبازو  به  ی مشت 

 !   ینشد اخراج موسسه  از هنوز چطور ت ی تنبل  نی ا با تو دونم ینم من  بگو،  بالش  نگو   رها گه،ید آره  -

 خواستیم  ای در  بود،  وسط رها تالطم   پر و   رانگری و چشمان یپا  تا! شد غرق  چشمانش  سبز  انبوه در

   خواند آرام دلش  در کار؟ هچ 

 .   جاست ن ی هم زد  ای در به  دل  دی با  که  جا آن باست، ی ز  چه  چشمانت ز ی شورانگ یای در-
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 .  آورد یم  تاب اگر عمرا او بدون  که بود   زن  نی ا عاشق  یقدر به

  مرد  نی ا یفدا چگونه  برد، فرو  نی شاه یمشک   و   پشت  پر یموها  انی م  را انگشتانش  و   کرد یاخنده  تک رها

 شد؟ ینم 

   بده؟  رو  بپاش و ز ی بر خانم  ن ی ا خرج یک  کنن،  رون یب   منو   اگه -

.  گرفت  رو   و رفت  یا غره چشم شدیم  پررو ،  داد ی م  رو  او به  تا  که  حقا زد،  نی شاه سر بر  یمحکم  ضربه

 .بود جور  وانهید  دو  آن یبرا  خواستند یم  چه  هر

  ، یبود کنده  جا از  رو  خونمون در پاشنه   که  یموقع  اون. نداره  ارج نداره،  خرج  که ی زن  نذار،  منت من  سر-

 !  ی کرد ی م  جاهاشم  نی ا فکر دی با

  یم  قطعا ماند؟  یم  زنده او  بدون  چگونه! سپردیم  جان زن  نی ا ی ها رفتار تک تک ی برا د، ی خند  خالصانه

 ! مرد

 .  خانم  رها یمن  سر تاج-

 ! سپرد زده شگفت یرها  دستان به  و آورد  در را ی مخمل قرمز  جعبه  برد،   شلوارش بی ج در دست

 ! بود  کم هم باز شد، یم  مرد  نی ا یفدا که  قدرچه  هر! ستینگر   نی شاه خندان  و  براق چشمان به  ریمتح  رها

 . من یشگ ی هم  عشق  مبارک ازدواجمون  سالگرد-

  و   خودش نفره  دو  عکس و کرد  باز  را قلب قفل. شدیم  باز قفل  با  که  بود ی مانند قلب گردنبد  گشود،  را جعبه

  عاشقانه و   نشست رها  کنار! برداشت ماسه  یرو  از را تاریگ   و   کرد  جدا خود  از را  رها! شد آشکار شاهین

   کرد  خواندن  به  شروع

 کن  تر  لب برهم سامان و   سر  از بنهم، ها خطر   به  پا بدهم  جان  رهت در -

   کن  شتری ب   مرا قلب آتش و   ای ب   تو  یرساند  ناز با  که  وهی ش همان  به

  را اقبالم و ی خوشبخت   همه دارم  تو  از را، عالم گرفت عشق نی ا و هستم عاشقت

  را سالم ی کن  ل ی تحو ه ی ثان   هر  که  تو  را،  حالم دهم شرح  تو  به  وهی ش  کدام به

  یچکسی ه  تو  ر ی غ است،  شرط بدون د ی ق نی ا  دهمیم  جان تو  به است،  پرت  حواسم  که  هستم عاشقت قدرآن

    نشکست را  من  ی لهی پ 

   ست ی ن  یجار  دگر حس  من  تن  در تو  ر ی غ  ست،ی ن  یانگار من  دور یکس  چ ی ه تو  ری غ

    ستی ن یاصرار تو  به  وگرنه یخوب  خودت تو
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   کن یپرستار خسته  منه از توام،   یدای وش  عاشق توام ماریب که  من

   کن یکار  آمدم قلبم ی کاره  همه ی ا ،ییتو  دلخواه حاجت بکنم  یی دعا هر

  را اقبالم و ی خوشبخت   همه دارم  تو  از را عالم، گرفت عشق نی ا و هستم عاشقت

  را سالم ی کن  ل ی تحو ه ی ثان   هر  که  تو  را حالم،  دهم شرح  تو  به  وهی ش  کدام به

  لهی پ  یکس چ یه تو   ری غ  است، شرط  بدون  دی ق ن ی ا دهمی م  جان  تو  به  است، پرت  حواسم  که  هستم عاشقت آنقدر

    نشکست را  من ی

  وگرنه  یخوب  خودت تو  ست،ی ن  یجار  دگر حس  من  تن  در تو  ر ی غ  ستی ن   یانگار من  دور یکس  چی ه  تو  ر ی غ 

 .  ست ی ن   یاصرار تو  به

 گفت   ناز با  و   دی کش  نی شاه صورت به  را انگشتش ! شد یم  نابود  زن ن ی ا بدون  ت،گذاش  کنار را تاریگ

 ! باشه پا  نو  یزندگ  نیا یبنا  یبرا ی خوش د ی نو  د ی شا ؟ی ری بگ  رو  کادوت  یخواینم -

 !  نبود  کار  در ییبنا ی حت  گر ید! باشد داری پا بخواهد که  ماندینم   ییبنا   گری د  زد، یتلخ لبخند 

 . کوستین  رسد  من  به تو  از هرچه -

  ی حت . ستی نگر یم  ن ی شاه به رفتیم اشانخانه  سمت به  عقب  عقب که  طورهمان و   برخاست ش ی جا از

  غوغا دی با  گذاشت،  پا  خانه  درون  به  شد، محو دگانش ی د از که  نیشاه! رود هدر هم ه ی ثان  کی خواستینم 

 ! کردیم

  د ی سف کاغذ اشان یپاتخت  یکشو  از رها! برد  فرو  آن درون را  ش ی پاها  مچ  برداشت، قدم ای در طرف   به نی شاه

 .  افزود  لبانش  ی سرخ  به  و  گرفت  یقرمز رژ رها!  کرد  نفوذ ای در  داخل به  زانو   تا.  برداشت  یایمشک  و 

  یم  نقشه  نشیشاه به  یخوش د ی نو  نیچن  دادن یبرا  و   آمد نیی پا  ها پله  از! رفتیم راه ای در آب درون کمر تا

  ادی فر با  و  دید  را ای در  تالطم در  شناور نی شاه شد،  خارج که  خانه  از! بود رفته فرو  آب در  گردن  تا! دی کش

 . دی دو سمتش  به

  دنی شن بدون  که ی ن یبب  ای در  آب در معلق   را شوهرت بود نیسهمگ ! نبود  وحشتناک  کم  یاصحنه نی چن  دنی د

  از و  سست ش یها زانو  شد،  شناور ایدر آب یرو  و   افتاد دستش از یسونوگراف ورقه!  ردی بم  شدنش پدر  خبر 

 . نداشت  هم را نش ی شاه یحت   گرید! رفت حال

  کابوس چه ! شب هر همانند   نبود،   خانه  در ث ی لی ل! دیپر  خواب از ساعت زنگ آورسرسام یصدا با

  گردنبند   یرو ! بود  اشیزندگ  شدن اهی س  و   نی شاه مرگ گر یتداع  که  یکابوس!  شد رشی گ  بانیگر  یوحشتناک 

 گفت   لب ریز ی پوزخند با  و  د ی کش  دست بود   گرفته هی هد  نی شاه از که  اشیقلب 

 !     نکرد شاد ما  دهی دغم دل  یوداع  به  نکرد،  ادی  سفر وقت ما  ز که  آن باد  ادی  -
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***  

و به همان اندازه از آن  د ی د ی بود که آن خواب دردناک را م ی بار نیهزارم د،ی خواب پر وحشت زده از 

و به    ختیر ی م  اشکدر خواب  د ی د  یخواب را م  ن ی را پاک کرد! هرگاه که ا شیها اشک وحشت داشت. 

خواست   یآمد. فقط م  نیی سالن پا یمألوف در جانش، از پله هاترس   توجه به  یگرفت. ب ی شدت گر م

 سازد.  نی شاه چیزی به جز خواست حواسش را معطوف   یخودش را سرگرم کند. م

خواست و به ادبار  ی هزار بار از جور آنان استرحام م یخاطرات خو گرفته با او بود، روز ن ی ا تمام

خورد! او فقط عاجزانه خواستار برگشتن    یفرزند از دست رفته اش را نم  ای . غصه رخ د ی خند  یم  شد خو 

 بود.  نی شاه

داد! به   یآزارش م ن ی کند. هم  یکنار شوهرش باشد، کنار او نفس بکشد و زندگ  گریخواست بار د ی م دلش

با    یکه تضاد خاص د ی کوچک با قاب سف  نهی. در آدی صورتش آب پاش ی رفت و رو   ی بهداشت  س ی سمت سرو

 شد.  رهی داشت، به خود خ س ی سرو ی اب  یکاش

  ثی لی ل دی شد تا شا یرام خواسته خواهرش م  دی آمد! با یکوتاه م د ی با ، دی سوخته صورتش دست کش یمهین به

 ... ! همان قدر آرام. همان قدر ساکتشود مثل قبل  ی و اندک دکشباز حال زارش پا پس 

  یلی افتاد! خ س ی نگاهش به درب کنار سرو  یخارج شد و با حوله صورتش را خشک کرد. آن  سیسرو  از

اش را   رهی درون آن اتاق با خبر شود. به سمت درب رفت و دستگ اءی خواست از اش  یوقت بود که دلش م 

 فشرد، قفل بود. 

را   دی سترده شده بود. کل دی طاق مانند که کل  ییدرب افتاد. جا یشود که نگاهش به باال لبی خیا  خواست

  یآن م  واریت شد. ناباور و شوکه به درا که به آن اتاق نهاد تمام تنش سس شیگرفت و درب را گشود. پا

 . ستی نگر 

!  خش یو تار  نی که نقش او را در بر داشتند پر بود! با امضا خاص شاه یی آن اتاق از تابلو ها یوارهای د  تمام

اشنا شده بود و به عنوان   یبه تازگ  ن ی که با شاه ی ! به همان موقعشیسال پ هشت گشت به  ی بر م  خی تمام تار

 .  دی د  یکار آموز کنارش دوره م

 را گرفت.  بانشی گر   نی چشمان شاه سبز  یکه اغوا ی موقع همان

  انی در آورد و درب را باز کرد. بالخره تمام شده بود. هشت سال در محبس ماندن، پا فشی را از ک  د ی کل دسته

  ما ی کاناپه انداخت و دست  ی در در آورد و رو  به وسعت کوه را از پشتش برداشت. شالش ی ن یو او سنگ افتی 

  یآسمان پرواز م  ر که انگار د ی. تمام تنش سبک شده بود. به طور دی کش  ی که رنگش کرده بود ی موها بین 

به طالق؟ طالق گرفته بود و   تشی رفت، مهام و رضا یفکر به آن هم جز محاالت به شمار م  یکرد. حت 

رفت. قصد وارد شدن در   یبهداشت   سیاش را از تن رستاند و به سمت سرو کرد. مانتو  ی پرواز م ل باسبک

  ،یوارد اتاق شد و رها را کنار عسل مصامت ماند. آرا ن،یباز اتاق شاه مه ی درب ن  دنی آن را داشت که با د 

ستش  به د مساری و دور از چشم ت یپنهان  ن،ی اشان که شاه ی. همان قاب عکس عروس د ی قاب عکس بر دست د
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رنگ چوب افتاد. بدون   یپاتخت یبگذارد که چشمش به کاغذ رو ز ی م  یرساند. خواست قاب عکس را رو 

کاغذ   یبه آن وارد شده بود. به نوشته ها ی میعظ وکش نکهیوقفه، خم شد و کاغذ را در دست گرفت. مثل ا

 داد.   یرا م  نی شاه ی که آن خط بو  افتی انداخت و در ینگاه کوتاه 

 تمام جانم از اوست.  " به نام او که 

 .  زمی عز  لماهی گ سالم

ماهه که   ک ی بای. من و رها تقردمیباالخره به مراد دلم رس   ،یحاج  تی و جلب رضا  دنی ماه دو ن ی از چند بعد

سنگ   نیسازه و ا ی سنگ م هی طرد شدن از آدم   م،یکن  یم  یکنار ساحل زندگ  یو تو خونه نقل   می عقد کرد 

ازدواجم با   هی قض  از یمثل رها رو به ارمغان آورد. نگران نباش، هنوز شکوه یمن فرشته ا  یشدن برا

  دهی جونم مک رهینو پا ذره ذره ش یزندگ  نی ا  یساختن تک تک آجر ها یبفهمه. برا  ستی خبر نشده و قرار ن

خوره افتاده به جونم و داره    نی ممتد، بلکه ترس از دست دادن رها ع  یرض و وام هاقو  ی پول  یشد، نه از ب

که   ی تو باتالق  شتری دست و پا نزنه که ب ی خود  یسالم منو جانانه برسون و بگو ب مساری کنه. به ت  ینابودم م 

کردم، عمرا اگه    دای پ   یکه از شکوه  یدو سال، با شناخت کامل یک ی   نی ره. تو ا ی خودش ساخته فرو م یبرا

. خودش  ستی ن ر ی که خود کرده را تدب  ینره بهش گوشزد کن  ادتی بده.    مساری و پا افتاده ت  ش ی پ یبه تله ها دم

  شتر، ی که ب  ا ی که عمر نوح کنه  رم ی ده. گ یخودشو م  یباد. داره تاوان حماقت ها خودشکرده که لعنت بر 

تن ندادن به نظام از  یکه از خونش بود رو برا  یکس پسرش،   یکنه؟ وقت ی چه م  ای شکسته دل در ی کشت 

که پسرش شبا رو تو کدوم جهنم دره   نیکرد. فکر ا  یروز ها رو هم م   نی فکر ا دی با  رون،ی خونه پرت کرد ب

اما کو عقل سالم؟   آوردم یبره که تهش از کدوم فرقه سر در م ی م  یپ نیبه ا می کنه! عقل سل  یصبح م  یا

خواب    یجا هی  یده. فقط برا ی عمرش هم به اون ادامه م یاب سر کرده و باقو خر فیکث  ت ی عمر با ذهن کی 

برداشت نکن که    یناک! از طرز حرفم طورملت خدا نشناس و وحشت  هی   نی نون، افتادم ب  کهیو داشتن دو ت 

با اسم من انجام داد که جرئت تکون خوردن هم    یقدر کثافت کارام. نه! اون یممنون دار شکوه ی فکر کن 

با رها آشنا شم، اما گند    قیطر  نی کنم و از ا سیکرد و تونستم توش تدر  سی. درسته که برام موسسه تأسدارمن 

خونش رو هم   یکه حت  یکنه. در صورت  یرو جبران نم  از این هاکدوم  چیحد و کثرش ه  یب یها یکار

آشنا   یبا شکوه نجاو اورفتم    ینم  یاز دوستام به پارت  یک یبا   یشم! اگه اون شب اتفاق ینم   ری بمکم هم س

  ط ی شدم، االن شرا ینم   یکاذبش جذب اون فرقه لعنت  یعال یا ی دادن حقوق خوب و مزا شنهادی شدم تا با پ  ینم 

زود به زود جنس به بدنشه!   دنی رس ش ی دلخوش ن ی بزرگ مواد که بزرگ تر یساق هیشدم   یداشتم! م  یبد تر

حاج محسن محتشم،    یاز دخترا یک ی ش،  ی بهش بگو از ازل خوش شانس بوده! طبق خواسته قلب  ،یراست 

  دوارمی کنه. ام حظ و    نهیرو بب  یروز نی نبود تا چن  قی ال  فیدورش، عروسش شد. ح  روز های ق ی شف  قی رف

خواهر بزرگه، در حال    ارمی نده. سرت رو در ن  حی سرش به سنگ بخوره و کارش و رو به بچه هاش ترج

زنم.   ی حتما باهات حرف م یسخته ول  یلی اضر اوضاع رو به راهه. ارتباط برقرار کردن باهات خح 

 " ن ی شما، شاه کهیکوچ 

متر هم تکان نخورده بود رفت و او    یلی م  کینامه را در دست گرفت،  ی آرام به سمت رها که از وقت  لماهی گ

. کاغذ از دستش به  دی کش  ی شده بود و نفس نم رهیخ  لماهی را به سمت خودش برگرداند. شوکهان در چشمان گ 
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و کنار او   د ی کش ی قی عم  س نف لماهی تخت ساخت. گ ی سستش او را وادار به نشستن رو  یافتاد و پاها ن ی زم

 بود.  دهی فهم  ر ی د  یلی گرفت. خ  یجا

خواست   یترکت کرد. نم  ن ی هم ی. عاشقت بود و برایکه فکرش رو بکن  یزی از هر چ شتر ی بود. بعاشقت  -

برگ برنده اش و به واسطه   یشد یبرد، م   یاز ازدواجش بو م  یبده چون اگه شکوه  یآتو دست شکوه 

  ینم   و کشت! مجبور شد ترکت کنه. تحت فشار بود   یکرد، اونو م  ی م نی که سر تو به شاه ییها دی تهد 

داشته باشم. گه   هوات رو کوه پشتت بمونم و  نیخواست جون تو رو به خطر بندازه. از من خواست تا ع

و براش    رم ی عکس بگ رایبزنم و از لحظه لحظه بزرگ شدن ر  لی م یبراش ا رایاز تو و ر  یبرا  یگاه

جهت خوشحال    طو فق ی چهار تا خبر از طرف من که ممکنه واهکنه! با   ی سر م  یطور   نی بفرستم. اون ا

هم رد و بدل   یکه برا  ییها لیمیشده. حرف زدن و ا شیکه تموم زندگ رایاز ر ییکردنش باشه و عکس ها 

. تمام  م ی آورد یهم م  تهش رو حرف زدن سر و   یآسون نبود! با هزار تا شعر و غزل و رمز می کرد   یم

خط نو    هی با   د ی جد  یگوش  هی اگه   یکه حت مارموزهقدر  اون یشه و اون شکوه  یهاش چک م  امی تماس ها و پ

اون   یاز اعضا نی که شاه هی ا تجربه ن ی ! اه ی قو  ش ستمی س تیفهمه چون امن  یبدون وقفه م   ره،ی بگ   یهم پنهون

به   رو  خودشدونست تهش سر   یرو نداشت. چون م یکار  نیوقت جرئت انجام دادن چن  چ ی فرقه داشت و ه

خواستم تو دردسر   یدر ارتباط بودم چون نم  باهاش ونی من هم هر چند وقت درم  ن ی ده و بنابرا ی باد م

فرسته. بعد از   ی تو ساحل، به خودش لعنت م  سانحههزار بار به خاطر اون  یروز  ن ی بندازمش. رها، شاه

 سابق نشد.   نی اون شاه گه ی د  نی اون اتفاق، شاه

به شدت دردناک بود. با غضب    شی روز برا  کی در   لی حجم از اطالعات ثق  ن ی را در دستش گرفت، ا سرش

 توانست عتاب کرد.   ی برگشت و تا م لماهی به سمت گ 

دونستم و   یم  ث ی لی . من تو رو مثل لیهمه سال ازم پنهون کن نی ا رو  مهمی  زی چ ن ی ازت توقع نداشتم چن -

  یکشه و اون وقت تو حت  یداشتنش پر م  یبدنم برا یتک تک سلول ها ی دونست  یبرات احترام قائل بودم. م

منو گرفته و   ردو ی هاله حماقت بد جور نی کنم ا  ی! احساس مرهی اس یکه تو فرقه شکوه   یبروز نداد

 چشمامو کور کرده. 

  شی زود جواب پس دهد. حق داشت صدا ای  ر ی د  دی دانست با یلرزان رها را در دستش گرفت، م  دستان

 گرفتند.   یم  یمرتعش باشد و خودش را احمق فرض کند. عالم و آدم آن دو خواهر را به باز

  ر ی که ز یحق رو هم دار  نیا ی! حت یو داد و هوار راه بنداز  یباش ر ی ازم دلگ یگوش کن رها، تو حق دار -

احد و واحد قسم که دست و پام بسته بود. منو به روح مامان قسم داده بود و   ی . اما به خدایگوشم بزن 

.  دمشی نامه د  نی . چند وقت بعد از ایخوریصه مغ دونستیرو بهت بگم چون م  هی قض نیکه ا ذاشتینم 

 کنه...  یخداحافظ  شهی هم   یاومده بود تا برا

نفسش را بند    ،سخت بودن نی شد. سخت بود از آن روز سخن گفتن، سخت بود ا شی سد ادامه حرف ها  بغض

 آورد.  یم

 " )گذشته( 
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  مساری مشوش به زنگ کنار دروازه خانه اشان نگاه کرد. دوست نداشت با ت د، ی عمارت باشکوه اشان رس به

 اش را گرفت یکه با نام پدر، تمام زندگ یمساریرو به رو شود. ت 

  ز ی خواست همه چ   یرا نداشت فقط م زی چ  چی رب را به صدا در آورد. اعصاب هد  زنگ را جزم و  عزمش 

 د ی مهربان تارا به گوش رس  یبعد صدا ی قی برود. دقا ش ی پ عی سر

 . دیی بله، بفرما -

 رمق لب زد  ی و ب   ستادی با فونی آ ن ی دورب  یبه رو   رو 

 زحمت در رو باز کن.  یمادر. ب نم ی شاه -

   د ی شن  ی هم م فونی از پشت آ یحت راتارا  ادی فر یصدا

 تارا به قربانت. یخبر اومد   یپسرم؟ چه ب  یخودت  -

در حقش کرده بود. درب باز شد و او پا به   یخالصانه ا یمادرش بود و چه مادر   یزن به جا نی که ا  حقا

رقم خورده بود! به    زانشی که با عز خوب و بدش لحظات با خوشش گذاشت. همان خانه   ی خانه روز ها

منتظر قربان صدقه رفتن   ی حت  د،یباال رفت و به راهرو رس چ ی مارپ  یاز پله ها می سالن که پا گذاشت، مستق 

 نشد.  مساریت   دنی ترسان از سر رس یتارا

هراسان به سمتش برگشت و همانند برق گرفتگان   لماهی را گشود و وارد شد. گ  لماهیمکث درب اتاق گ  بدون 

 گر؟ ی د  دی د ی خانه ممنوع الووردش؟ خواب محضور در  و   ن ی شاه کرد.  ینگاهش م 

به آغوش   شانی پر   یگذاشت و با همان موها زیم  یشانه را رو  لماهی دستش را به منظور آغوش باز کرد و گ 

زد و او را از خود جدا   لماهی به سر گ  یا بوسهبود و انتها نداشت.  ق ی آن ها عم  یبرادرش پناه برد. وابستگ

 گفت را مرور کرد و لب زد  ی م دی که با  ییها زی کرد. پر شتاب و با عجله تمام آن چ

و امکان   نمتیبب  قه ی چند دق یجا و برا  نی ا امی زدم تا ب چ ی رو پ   یشکوه  ی. به زحمت آدمالماهی وقت ندارم گ -

شده به طور   چی سه پ شکوهی شده بود.  داره! دلم برات تنگ یکه مطمئنا غرامت بد  ادهی ز  یلی کردنم خ  دای پ 

! من تا خرخره تو  رون ی از موسسه هم بکشم ب  یحت   یعن ی   نی . اموقفشون کن  خودم روجا باشم و  تمام وقت اون

  یمثل شکوه  یطانیش فی کس هم حر  چ ی تونم ساز مخالف بزنم چون کلکم کنده است. ه  یلجن فرو رفتم و نم 

رم. حداقل تا   ی م  یصحنه ساز هی دارم با  نی هم  یهوا هوسشون کنم برا  یخوام رها رو قربان   یشه. نم  ینم 

به رها برسه،    ی. اگه دست شکوه تهی دور از واقع  یزی چ ن ی شه. هرچند که چن  ست ی ن  ه سر ب  یکه شکوه ی وقت 

 شم.  ی قطعا نابود م

واژه   نی از ا لماهی گفت و گ  یم زد! از رفتن  یچه با عجله حرف م   د،ی دستش را کش لماهی برود که گ   خواست

 دار واهمه داشت.  ریواگ
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خوام تو رو هم از دست    یکنه. من نم  ی کار ه ی بتونه  دی کنه. شا ی م  رو  شیبابا داره تموم سع  ن،ینرو شاه -

 توتم.   یکه بدون تو نم   یدون  یبدم. خوب م

 کرد   یباز لماهی گ  یشانه ها  ی اغواگر رو  یزد و با موها  یپوزخند

قطعا   ونه،یکنه. بحث جون رها در م  یامام زمون ظهور م ره،ی بخواد به خودش بجنبه و سرنخ بگتا اون  -

تحت فشار   ی کنم. به اندازه کاف  یزندگ  لیتحم  نی ! مجبورم که با الماهی کنم. مجبورم گ   یسک ی ر  نی تونم چن ینم 

 بدم.   جامتونم ان  ی که م  هی کار  نی بهتر  نی منصرفم نکن که ا  گهیهستم، خواهشا تو د 

 بود.   یگاه واقع  ه ی تک  کی   شی برا  نی شاه ست، ی اشک در چشمان بردارش نگر  با

و    شی تشو  ن ی خدا لعنت کنه مسبب تموم ا م، ی تا نجاتت بد  م ی کن   یرو م مونیبرو، خدا به همراهت، تموم سع -

 ها رو.   یو نگران   یدور

کرد.    یم  جادیا یتاب  یب   دی رفت و نبا یم  دی سخت تر کند. با  بود که    آنیتوانست کار را از   ینگفت، نم   چی ه

از عمارت   د،یاشک که از چشمانش بار  ست، ی خواهرش نگر   یبه چشمان آب  گریبه سمت درب رفت و بار د

 زد."   رونی ب 

  ،رفت  ینم  ادشی وقت از    چی نبرده بود. ه   ادی را پاک کرد، هنوز هم آن روز نحس را از  شیاشک ها لماهی گ

 وقت!   چی ه

بود که جون تو رو تو خطر نندازه   نیا شیفشار قرار داشت. تموم سع ی بد تو تنگنا یل ی خ   یمقصر نبود، ول -

 .  نی هم ، و بتونه ازت محافظت کنه

کرد    کی نکردن! آرام خودش را به او نزد هی کرد، رها را گر   یهم نم  هی گر   یداد. حت یانجام نم ی حرکت   چی ه

 و در گوشش گفت  

که گفت داره   دی به دستم رس  نی از شاه لیمیا هی   شیخبر خوب دارم. چند روز پ  هیبرات    ،یاگه مژده بد  -

سر نخ ها رو   .رونی منجالب بکشونه ب ن ی از ا رو  خودشکه برگرده. قراره خودش   کنهیتمام تالشش رو م

 ... مساریتا بده دست ت  ستن ی جا ن ن یکه اون سر نخ ها ا فیاز شاهکار گرفته و ح

 را قطع کرد  لماهی نامساعد حرف گ  یرها وحشت زده برگشت و با چشمان گرد و حال یآن 

  دی همه سال توسط تهد  ن ی . ای گ  ینم  ی چ یوسط نکشه. تو هم به بابات ه   رو  سیپل یوجه پا چ ی بهش بگو به ه -

بذاره.   گرشی چند وقت رو دندون سر ج  نیزد. ا  یدر جا م شتحقیقاتدست از پا دراز تر تو   یشکوه  یها

 .  ی گ  ینم  ی زی قول بده که چ لماهی گ

 رها آرام و ساکت دستش را گرفت و دلگرم گفت   ک ی ستری متعجب از حرکات ه لماهی گ

    ؟ی خت ی بهم ر  یطور نیشده که ا ی گم رها. آروم باش. چ  ی نم -
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 !  شی ها ی و باند باز  یشکوه نی شده بود ا یزد. عجب داستان  هی تک   واریو سرش را به د د ی کش  یقی عم   نفس

  یم  دشیزنن و تهد ی قرار داد، بهش زنگ م انی تو جر   رو  پلیسکنه،  ی خواست زرنگ ثیلی دفعه آخر ل -

  هی وان با    یگوسفند تو   هی  دهی حموم پر خون و سر بر   هی گرده خونه    یبر م  ث ی لی ل یکشن، وقت  ی کنن که منو م

  یده و تظاهر م  ی م  که نشون  هی زیپست و خطرناک تر از اون چ  یلی خ ی شه. شکوه یورق کاغذ مواجه م

 از دستش بدم.   آرم یرو به دستش م نی خوام حاال که دارم شاه ی کنه. نم

آمد و ذهنش   رون ی جنگ اعصاب ب  نیکه سر آخر رها از ا ستی نگر  یبود که شوکه به رها م  لماهی بار گ نی ا

 متمرکز کرد   یگرید ز ی را به چ 

 قصه باز هم سر دراز دارد؟  نیکه ا ای آخر؟   یگرفت  رو   شد؟ طالقت یمهام چ -

  یی رها  یطان یشد! خدا را هزاران مرتبه شکر که از آن توده ش  ی مهام دوباره حرص اد ی شوک در آمد و با  از

 .افتی 

هنوز عاشقتم!   یدم ول یم  طاقتگه   یکنه م   یپررو راست راست تو چشمام نگاه م که ی آره تموم شد. مرت -

!  یعاشق باش یکن   یوقت نم یبرس   تی نزن! تو به زن باز   خودیمن حرف ب یبهش بگه برا  ستی ن   یک ی 

 نداره.  یرمونی خواد، س  ی همه رو با هم م ی روان  که ی مرت

داشت، در اوج ناگوار بودن آن روز، رها   یآدم را به خنده وا م  لماهی از اندازه گ  شیب یخوردن ها حرص 

 نداشت.  یرمانی گفت، مهام جدا س  یرا راست م  نی ابا قهقهه زد. ا هم  یب 

 ده.  یبفهمه به کل شهر شام م  ث ی لی من به کنار، اگه ل  یخوشحال -

 . ست ی و به رخ سوخته رها نگر دیتخت گرفت و در آغوشش کش   یرا از رو  بالش

 نگرفتم.   یو جد  ستی خوند که مهام آدم تو ن  قدر شب و روز تو گوشمآره، چه -

  ن یی خود را جا به جا کرد و سرش را پا  یکرد. رها معذب کم  یسوخته صورت رها نگاه م مهیبه آن ن   رهی خ 

 انداخت. 

بساط عمل   ران، ی بود! قرار شد قبل رفتنش از ا  می دکتر فربه و خوب صحبت کردم. هم دانشگاه هی با   -

 شم.  یناراحت م  ی لی ممانعت نکن که خ  گهیدفعه د نی . خواهشا ام ی جفت و جور کن  صورتت رو

 اما آرام گفت  اوردی همه مخالفت او را به کجا رسانده بود؟ سرش را بر ن   نی زد؟ ا یساز مخالف م  ی ک تا

 ندارم.  ی من مخالفت  ی دون  ی هر طور خودت صالح م -

  یرها برا تی فکر به جلب رضا  ی ! حت دی وق رسبود! از بغض به شور و ش ر ی چشم گ لماهی حالت گ تحول 

 بود.  ن ی از شاه یدور ییبای تحمل و شک   مدیونشدن ها را  ی راض نی ممکن بود. ا ر ی عملش هم غ

 *** 
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 فصل هفتم: زیر گنبد کبود 

 ... ردی بم   گذاشتمینم مرد،یم  دی . نبا ستمی گریراندم و از ته دل م یبا سرعت باال در دل شهر م 

 . دادمیرا نجات م الخمرو دائم مرد منفور نی. من اآمدیداشت م  لماهی گ   یدلخوش

. با اندوه  ردیگ یرعشه و لرزش از چه نشأت م  نیا دانستمینم   یو من حت  دی لرز یبودم، تمام تنم م مضطرب 

نگاهم به نامبر فون بود و    کی دست بر فرمان تسلط داشتم،    کیطور که با را برداشتم، همان لمی فراوان موبا

 گفتم یلب ناسزا م  ر ی شهر، ز نی ا سابقه یب   نی سنگ  ک ی نگاهم به تراف  کی 

 . جانی ا زنیریمور و ملخ م   نی ع  ننیب   یم  لیسرخوش! تا دو روز تعط یلعنت به مسافرا -

  امان یب  د ی چ یدر گوشم پ  یشاد یپس از آنکه صدا  به دور ساخت!  ییمرا از ناسزا گو  ی بوق گوش یصدا

 گفتم 

 ؟ یحالش چطوره شاد -

 پته گفت   قدر که با تتهدهم! آن ص ی توانستم تشخ ی هم م یاز پشت گوش  ی را حت   نی بود، ا متعجب 

 حالش چطوره؟   یک  ث؟ی لی ل  یگیم  یچ ، یچ -

  یها نیاز ماش اجازهیب   دی فهم یرا نداشتم! چرا که م  یشکوه نی ماش  مهیاز سرم افتاد، حوصله جر شالم

مثل من که لحظه   یبود و آماده گرفتن افراد نیشهر هم که پر از دورب  ن ی ا کنم،یسوء استفاده م متشیق گران

 . افتدیشال از سرشان م یا

 را درست کردم و پر بغض گفتم  شالم

 ؟ یمهام، چطوره شاد -

 متعجب زمزمه کرد یشاد

 مهام استوار؟  -

 گفتم   عی و سر   تند

 آره خودشه.  -

 گفت  پر لوده  شهی و مثل هم  دی خند 

  ست،ی مساعد ن  دهیطور که نشون محالش هم اون هتو اتاق عمل شه ی م  یاستوار نا استوار شد. چند ساعت  -

 د؟ ی شد که کارت به استقامت و استوار رس ی حاال چ 

 و آرام زمزمه کردم  دمی کش  یق ی نفس عم   شی ها ی زبان ن ی ریبه ش  توجهیب 
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 . نمتی بیم  آم،یدارم م  -

خشم    دنی بود و سد راهم شد گفتم که با د   بی استان غر  نی که با پالک ا ی ن یبه ماش ییکه قطع شد ناسزا تلفن

 شده برسم.  نی نفر   مارستانی تا زودتر به آن ب چم ی بپ یجلوتر رفت و من توانستم از کوچه فرع  یکم من  

  مارستانیبه ب ک،ی تنگ و بار  یکرده بود شاهکار؟ چه کرده بود؟ با هزاران زحمت و تحمل کوچه ها  چه

  دست می با مسرت برا   مارستانیب  رفتم که نگهبان مارستانیرا پارک کردم و به سمت درب ب  نی . ماشدمی رس

 حال گفتداد و خوش تکان

 .نیشد دای طرف ها! کم پ  نیسالم خانم، دکتر از ا  -

  اموانهید داشت توجه باشم، اما فکر مرگ مهام ی دلسوز و مهربان ب  رمرد یپ  ن ی نسبت به ا   خواستمینم 

 شدم!  دی ناپد   رشی چشمان متح   یاحترام تکان دادم و با شتاب از جلو  یادا یبرا ی ! پس فقط سرکردیم

  می که خود را کشته بود تا برگردم و به او جواب دهم، رو یشاد یبه سمت اتاق عمل رفتم اما با صدامستقیم 

 برگشتم.   یقرمز گرفتم و به سمت شاد رضرب درا از آن در مخوف با عالمت 

 شوهرش تو اتاق عمله و چاقو خورده؟ یگفت لماهی ! چه خبر شده؟ به گث ی لی ل -

 نگاه کردم  یوحشت به شاد با

 .یدشا ی گیبدونه، بهش نگو! بهش نم د ی نه، نبا -

 داد گفت  یکه شانه ام را ماساژ م  ینشاند، در حال  یصندل یدست کمرم را گرفت و من را رو  با

 . زمینشده، نگران نشو عز  یزی ! آروم باش، چثی ل ی ل گمینم -

 حالم اصال خوش نبود.  زد، یهوا به سمتش برگشتم، چشمانم دو دو م یب 

 ه؟ ی دکترش ک  -

 از ماساژ برداشت و کنارم نشست دست

 تازه از کانادا اومده.   ،ی دکتر احمد -

ممتد   یاز حال رفتم! با تکان دادن ها د ی نکش ه ی بود که به ثان   می قدر فشار روهم فشردم، آن یرا رو چشمانم 

 زد یم می هراسان صدا یچشم گشودم، شاد  یتنم توسط شخص

 ؟ یغش کرد جانی به هوش اومده اون وقت تو ا خیلی وقته ه  ! تازرونی از اتاق عمل اومد ب  مارتیب   ث،ی لی ل -

 برخاستم، در اتاق استراحت پرسنل بودم   می جا از

 . یبهتر بش دی شا ی کم استراحت کن  هی کنن، گفتم   تینذاشتم بستر آد،یم بدت  از سرم دونستم یم  -
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 مهبوت موندم  یآمدم، شالم رو درست کردم که با حرف شاد نیی تخت پا از

گفت    یبه پا کرد. م ییاومد عجب غوغا ترسن؟یکه همه ازش م  یشناسیرو م  یعصب  یاون آقا نم،یبب  -

سرم بازش کنم  از تا  دادمیآدرس پرت م  یه  شناختمیو زنش رو نم   دمی زنم کجاست، من هم که ازش ترس 

  کرد یو مجبورم م   ترسوندیتو رفتارش داشت که من رو م  یخاص س ی مغناط  هیبود،   یعصب  یلی آخه خ

هنگ   گردهیمحتشم م  ثی لی ل  یعن یگفت دنبال زنش  ی وقت   ینکنم. ول یو بلبل زبون   رمی هنم رو بگ د جلوش

 . کردم

 آمد و دلخور لب زد  جلو   یکم 

 ؟ یشوهر کرد  یچرا نگفت -

 سابقم برده بود.  همکاران تمام  یرا جلو  می را چفت، آبرو  کردم و فکم  دستانم را مشت یعصب 

 ! ستی شوهرم ن   ست،ی اون شوهر من ن  -

دردش خودم   دانستم یبه پا کرده بود! من که م  قشقرق  چرا   دانستمیمن که م رفتم!  رون ی حرص از اتاق ب با

  توانمیبه او تعهد دارم، تا بفهماند با تاهل نم   هنوز هم به من بفهماند  استبدادش نیتا با ا نبودم. او آمده بود

 او باشد.  یبرا  فقط دی با  می ها ی و نگران  جز او باشم  یگرینگران مرد د 

  یبرا را کند؟ چرا توجهم خوارم بزند و  ها پسم یسمی نگران او باشم و او مانند ساددل دی با  شهی چرا هم  اما

 کنند؟   مالینحو ممکن آن را پا  نی تا به بدتر   خواستیم  خودش

سابق را داشت!   سیمغناط  اش همانگره خورد. نگاه اش نی راهرو که بودم، نگاهم در نگاه سرخ و خشمگ در

هنوز هم که هنوزه   سیاهش انکه چشم  کردیم  یادآوری که  ی ! همان ی از آن دل بکن  گذاشتیکه نم ی همان 

 ... ستی مال من ن 

 رفتم، انگار به بخش آوردنش.  که بود، چشم از او گرفتم و به ته راه رو   یهزار زحمت و نذر صلوات  با

من افتاد،    یمهام رو  ایسرمهدر را که باز کردم نگاه  بودم هوشیرا ب  یادی شب بود و من انگار مدت ز مهین 

 لبخند زد و گفت 

 ما.  جانی که االن ا  اونهواسه  ؟ ییجانی ا دونهیم  سالم خانم بوکسور، اون شوهر هارت -

  یانتی خ  یحت  ای !  ش ی ها ت ی گرفته بود، از حال خوشش خدا را شکر کردم. نه به خاطر خودش و جنا امخنده

 !لماهی گ  در شکمآن بچه  یدر حقم کرد، فقط برا ش ی ها پکه سال

 کرد!  که سوراخ سوراخت  دمی دائم الخمر؟ شن  یچطور -

به دستش برخورد  دراز کرد و دستم   در هم شد، متوجه شدم درد دارد! اما دستش را به طرفم اش کمچهره

مردانه را کنار   یاهی سرد! سا یل ی دستانش سرد بود، خ  مثل برق گرفته ها دستم را عقب بردم،، کرد
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  به مهام ری! با تحاست شاهکار دانستمیمحکم و مستبد که م  یاقدم ه طورنی کردم، هم  س چهارچوب در ح 

 گفتم 

 قدر دستت سرده؟ چه -

 اما...  کردمیهم من اشتباه م دی ! شاق ی با حسرت عم   کرد،ینگاهم م  یطور  کی 

 قابل انکار نبود! عنوان چیدر نگاهش به ه  حسرت

 ؟ یکن  گرمش  یتون یتو نم  -

  هی سا یحت  گری . د گرفتیم  یکول دمی خند ینداشت! تا به او م  یخوب اقتی باز مانده بود، ل  از تعجب دهانم

 گفتم  یاکنترل شده یو با صدا  دمی است. با حرص دستم را پس کش دهی شن دانستمیشاهکار هم نبود، م

  تی نامه فدا جانی ا ومدمی . نیزدیم  ناله سگ نی ع شاهکار  یدست و پا ری مهام، حقت بود ز  یش یآدم نم -

 ... ! اومدمتو رو بشنوم شوم

را از   . لبانمشدیم  در سرم مانع لماهی گ  یام، اما قسم هاآمده ای که در راه داریبچه  یبرا  می بگو خواستمیم

 گفتم حرص  و با کردم انزجار جمع

 ... یندار اقتی ل -

. انگار  اوردی سرم ن  ییبال  تا کردیخودش را کنترل م  یل ی که خ   دمی ، شاهکار را دآمدم رونی اتاق که ب از

 کند.  مارستانی ب تخت  ریگرا دامن من  مهام مثل داشت دوست

 کرد  زمزمه  گوشم  ری ز  انهی و وحش را گرفت دستم مچ

 االن.  نی هم  ،نی ماش تو   یشیم  گم -

  نی ماش  بودم که چگونه نی ا ساکت شدم و به فکر و پر خشمش قرمز با چشمان که کنم  اعتراض خواستم

 . را برگردانم یشکوه 

را باز   نشی . در ماشکردم یرا حس م ش عصبانیت  عمق وضوح  محکم و پرشتاب شاهکار به یقدم ها از

  نی دستش ب بارهنیبعد از بردن چندنشست و    نی شاگرد نشستم، بعد از من در ماش یصندل یکردم و رو 

 . دی فرمان کوفت و نعره کش  یمحکم رو  ظی اش، با غ  یسرکش مشک یموها

فاصله او بودم، خودم را محکم به در چسباندم و از  دهی شاهکار نفسم بند آمده بود و ترس عصبانیت نی ا از

 زد   ادی غران فر ر ی و مثل ش  کوبیدفرمان  یمحکم رو   گریگرفتم. بار د 

 . فتی تو ذات کثتف  -

 داد زد  تشی خشم نگاهش را به طرف من انداخت و با تمام عصبان با
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 !کشمیرو م یک ی من تو   -

  ر ی که اشهد خودم را ز  راندیآمد، چنان با سرعت م رون ی ب مارستانی ب نگ ی را روشن کرد و از پارک  نی ماش

 خواندم   یلب م

 سرش باشه. باال  ری ش هی نداره سا  اقتی ، لکفتاره که منتظر چشمک  ییآهو -

 گفتم  می صدا دنینلرز  یرا در هم فرو کردم و با تالش برا دستم

 است. گه ی د  ز ی چ   هی   هی قض ست، ی ن یکنیطور که فکر ماون -

 خورد. ن ی هم چن  اشین یب  ی چنان که رو   د،ی در هم کش شتر ی را ب ش ی ها اخم

منتظر بمونه تا حالش   مارستان ی گربه نره ب  نی دنبال ا فتهی دوره ب  دی زن من! زن شاهکار احتشام با ه؟ی پس چ  -

 . کنهیخوب شه؟ غلط م

 "لعنت به مهام"   لب گفتم ر ی دادم و ز هی تک  یصندل ی پشت  به

 رفتم.  یاگهید ز ی چ   هی   یمن برا  گمیشاهکار آروم باش، م  -

 هم قفل کرد  یرا رو  ش ی را محکم فشار و دندان ها فرمان

ناکس زنده موند. حاال تو    یکشت زدم ول اون بال رو سرش آورد؟ من کردم! من به قصد یک  ی دون یم  -

  کهیت   کهیت  خوامینمونه. م اهی صد سال س خوامیسالم بمونه؟ م  یعوض خط تا اون هفت  یمونیمنتظر م 

 ... شه

و    را در سرم کشتم هلمای گ یها التماس ینداشتم، در آخر صدارا   نی همه توه  نی را گاز گرفتم طاقت ا  لبم

 آرام گفتم  

 حامله است.  لماهی گ  -

ترمز گذاشت و من به جلو پرت شدم، از قبل دستم را حصار سرم کردم تا به داشبورد    یرا رو  ش ی پا  محکم

 باال رفته بود گفت  ری که از تح  یینخورد، شاهکار با تعجب و صدا

 ؟ یگفت  یچ -

 ام آرام گفتم رفته لیتحل یرا به سرم گرفتم و با صدا دستم

 . شاهکار.. شدیم  م ی ت ی لماه یگ  بچه مردیاگه م خبر رو به مهام بدم   نی تا ا است، اومدم حامله لماهی گ  -

او وارد شده بود. بدون جنگ اعصاب و   به ی بزرگ شکست خورده بود، انگار شوک بارهکی   انگار شاهکار

  ت ی را مورد عنا مهام توانستم یرا دوباره روشن کرد و به راه افتاد. اما من در دلم تا م نی ماش  یگری حرف د 

 قرار دادم.
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 *** 

شد. اطرافم را نمی  داشتم. به قدری سرما خورده بودم که چشمانم باز نمی بدیچشمانم می سوخت، سردرد 

 دیدم اما این کمترین چیزی بود که می توانست باشد.

بار چنین حاالت غیر قابل وصفی به من دست می داد  من از شدت درد نفسم باال نمی آمد. هر چند ماه یک

شدم چرا که تحمل چنین چیزی واقعاً  د. همیشه در این مواقع در بیمارستان بستری میدنیا نباش خواستممیکه 

ها قابل تحمل می شد. حالم اصال خوب نبود نمی توانستم به  غیرممکن بود و تنها با مسکن های قوی آن

زد  زد و اگر هم به من سر می  کسی از دردهایم بگویم چون کسی را نداشتم. شاهکار هم به من سر نمی

 برد. گاه به خاطر چنین چیز رقت انگیزی مرا به درمانگاه نمیهیچ

از درد به خودم می پیچیدم هر لحظه درجه تبم باالتر می رفت و من روی کاناپه چرم مشکی چستر خانه  

شاهکار زیر پتوی نسبتاً ضخیم گلدار جان می دادم. می دانستم دوام نمی آورم، سرماخوردگی با تب شدید  

م را از روی عسلی کنار کاناپه چنگ زدم و به زور و زحمت و چندین دقیقه  ادامن می زد. گوشبدم به حال  

 درنگی که حاصل دردهایم بود برای شاهکار نوشتم

 میرم. هرچه زودتر بیا دارم از درد می -

اب  به خو   و سوخت نشدم پیام را که ارسال کردم، گوشی از دستم افتاد و حریف چشمانی که از اشک می

 رفتم. 

*** 

 شاهکار

 یه راه در رو هست، درست زیرزمین خونه این مارمولک.  -

و فکر می    مهای من که تازه اول خط بود یبا پوزخند نگاهش کردم، خیلی خوش خیال بود! شده بود جوان 

 کرد توانایی نابود کردن شکوهی را دارد... 

 کم گفتم تمسخر درون نگاهم را خواند و عاجز سر پایین انداخت که مح

 همشون مارمولکن. این ها راه در رو؟ منظورت رو از اون مارمولک روشن کن!  -

زد مثل من در تمام وقت هایی که بی حوصله به دنبال یک راه حل  کالفه دور تا دور اتاق را قدم می

 گشتم. می

ال کدوم لقب  تونم لقب دیگه ای رو بهش وصف بدم. اصگی، واژه مارمولک براش کمه. نمیتو راست می -

 در حدی هست که خود کثافتش رو توصیف کنه؟ 

های کریه و   ای از شرارت به اتاق آمد. انگار مویش را آتش زدند که با همان خندهدرب باز شد و توده

 نگریست روی صندلی رو به رویم نشست و گفت موهای دمب اسبی سفید در حالی که با قهقهه به من می

 عزازیل...  -

نگاهش کرد و من با همان پوزخند کنج لبم رفتارهایش را نظاره گر بودنم. می دانستم تا    هامون متعجب

شود، اما با این حال چهره خودم را حفظ  وقتی که زیر سایه او هستیم دو کلمه حرف زدن آرزوی ما می

 می کرد، با تقلید از پوزخند من گفت  بررسیکردم. شکوهی در حالی که تحیر هامون را 



 واالمقام

209 
 

 گشتی که خود کثافتش رو توصیف کنه؟ نبال یه صفت نمیمگه د  -

صدای خ مانندی به عنوان تمسخر از لبانم جاری شد و رو از شکوهی گرفتم. نگفت خود کثافتم را در هیچ  

حال نمی خواست احترام را از بین ببرد و مرزهایی را که برای خودش ساخته بود بشکند! انگار خوب  

خودش را بداند. سکوت هامون را که دید نگاه به سمت من   ا هر شخص حد دانست چطور رفتار کند ت می

 کشید و در چشمانم خیره شد

ایه! شاهکار تو یه نابغه ای، دوست ندارم از دستت بدم پس با ته مونده حسادت راه در رو ایده فوق العاده -

 گم برای تشکیالتی که مدیریتش می کنی حیفی واالمقام. می

 گفت  اشایسرمهری زده با برق چشمان چشمک پر از تمسخ

طور که در چشمان مستبد و القیدم خیره در ضمن، راه در رو تنها چاره فرار از پلیس های نفوذیه! همان -

 بود پس از چندی درنگ محکم گفت 

 مگه نه هامون؟  -

ی واجب  که نگاه هرمس به من بود اما خودداری هامون در هر شرایطچهره هامون رنگ باخت، با این

دانست، او شکوهی بود. او با آن همه  محسوب می شد. احساس می کردم همه چیز را می داند. البته که می

نفوذ تمام مردم ایران را از فقیر و کبیر می شناخت، هویت هامون که هیچ بود. اما این مرد پر نفوذ به قول  

 اش بودم.را که واالمقام فرقه خودش عزازیل پس از ده سال هنوز هیچ چیز از من نمی دانست. من

دونی. خیلی وقته که همه جونشون رو پیش تو  درسته شکوهی، تو صالح همه رو بیشتر از خودشون می -

 ذارن چون عالوه بر عزازیل، امین هم هستی. امانت می

خلع  بار برق نگاهش از خشم می درخشید و من سرشار از حس شعف و  ام را به خوبی گرفت، اینتیکه

طور که گفتم او بیشتر از هر چیزی در سیاست کردم. اما همانسالح کردن شکوهی با لبخند نگاهش می

 قدر که به سمت هامون برگشت و با حرص گفت استاد بود، حتی در شرارت و رذالت. آن

 غزال رفته به ماموریت...  -

 ام من را وادار به باز کردن پیام کرد صدای تک زنگ اس ام اس گوشی

شوی لباس   مراحلبهم گفته بهتره تو این بازه زمانی که نیست هامون به عنوان یک فرد متخصص تمام   -

 دونی به اختیار کی؟ عزازیل. ذاره. میده و انتخاب مدلینگ رو هم به اختیار من میرو انجام می

و طعنه هایی که هرمس  جمله اس ام اسی که لیلیث برایم فرستاده بود را صدبار خواندنم، بی توجه به نیش  

 کرد، از اتاق بیرون آمدم و با سرعت به طرف خانه راندم.بار هامون می

*** 

 لیلیث

قدر چشمانم می سوخت که نمی  با فرو رفتن جسم تیزی در رگ دستانم چشم گشودم اما موفق نشدم. آن

قلب نامنظم و دست و پایی   شنیدم که از تپشدورم را می مه هایتوانستم باز نگهشان دارم، تنها صدای مکال

 که در اوج مریضی هم سست شده بودند می توانستم حدس بزنم یکی از آن ها شاهکار است.

 ازدواج جدید مبارک.  -

 صدای مردی شوخ بود که به شدت آشنا می آمد اما هر چه فکر می کردم یادم نیامد کیست 
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 ازدواج مجدد؟ من فقط یک بار ازدواج کردم.  -

خواست تا این حد من را خرد کند تا  خشن و مستبد شاهکار در گوشم زنگ می زد. چرا می بار صدایاین

م. مردی که می خواست طالق  هدطالقت نمی  همبگوید من همان کسی هستم که می گفت تا وقتی من نخوا

 . اندبگردو غرورم را لگد مال    انکار کندندهد، نادیده بگیرد بی ارزشم بسازد اما همچنان وجود من را 

 فرق داره.  نازلیاما محتشم با   -

دانست؟ گیج شده بودم، این گیجی به سرگیجه های ناشی از سرماخوردگی  او که بود که حتی نام مرا هم می

 دامن می زد. چند دقیقه سکوت شد اما شاهکار با بی رحمی تمام تر جواب داد

 من هم همین رو گفتم.  -

 ا اما احساس می کردم زمین و زمان برایم مرثیه می خوانند. صدای شکستن قلبم می آمد. نمی دانم چر

 حاال نگفتی چشه؟  -

 هم می گفت چته؟ من که تا سر حد مرگ از این کلمه نفرت داشتم.  لی به ناز

از درد خبری نیست. به خاطر تشنج عصبی با درد غیر قابل  فردا با این مسکنی که زدم از االن تا پایان  -

 از این موارد زیاد داشتیم اما خوب من پزشک زنان نیستم.  وصفی همراه شده. قبال

 آبرویم رفت و همین مانده بود که یکی از دکترهای بیمارستان دردم را بداند.

 این مسائل به تو مربوط نیست، سرماخوردگیش...  -

آمد.  می حاضرم قسم بخورم صدای شاهکار از ال به الی دندان های به هم کلید شده و با خشم زائد الوصفی

اش برو. شاید کسی بود که واقعاً مرا  این جمله کوتاه یعنی دیگر این مسئله را کش نده و سراغ مشکل بعدی

شه یعنی  نمی خواست اما این غیرت های خرکی اش هم شیرین بود وقتی گفت این مسائل به تو مربوط نمی

 ادامه نده. دکتر خندید و گفت 

اومد  جایی که من یادم میتشم از قبل سابقه اعصاب داشته و تا اونیه سرماخوردگی ساده است اما مح -

گیره،  اش هم از اعصاب نشئت میکرد. این تب و شدت عجیب سرماخوردگیقرص اعصاب مصرف می

 آره.کند، حتی آدم سالم و از پا در میها را شدید میاعصاب خیلی از بیماری

 کرش را می کنم، او حتی از بیماری اعصاب من هم مطلع بود. کردم این دکتر همانی نباشد که فخدا خدا می

 فرق داره بیشتر بهش توجه کن، اعصاب الکی نیست.  نازلیشاهکار اگه لیلیث واقعاً با  -

حاال مطمئن شدم که او کیست، صدای خشن شاهکار مانند سمفونی وحشیانه با آرشه روی سیم ویلن  

 ای به رسم اخطار! ولوله،  کرد ولوله به پا میکشید، در گوشم می

 لیلیث!  -

 دکتر خندید انگار زیادی خوش مشرب بود 

 خیلی خوب بابا دکتر محتشم.  -

 خواندند و بهتر از همه خوب بود توجه های زیر پوستی شاهکار. خوب بود که هنوز مرا دکتر می

 شناسیش؟ از کجا می -

دکتر سامان دارابی اکثر شیفت هایمان یکی  آمد. شاهکار کجای کار بود، من و صدای جمع کردن وسایل می

 بود. 
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 کیه که این جراح شهر رو نشناسه.  -

دانستم  ام حس کنم. میاش را حتی پشت پلکان بستهتوانستم اخم های درهم شاهکار و دست مشت شدهمی

شم که  خواست من همان ذلیلی باطاقت ندارد کسی از من تعریف کند، این یکی دیگر از غیرتش نبود، او می

 طور با ضیافت گفت کوفت. منزلتی که خودم هم باورم شده بود. سامان هماندر این مدت در سرم می

 آد. خیال شاهکار، این رگ غیرت رو برای همه خرج نکن، نازلی خوشش نمیبی -

یاری  که گلویم خواهد آوازه هایم را بشنود، با ایندانست شاهکار فقط نمیحالم خوش نبود، سامان که نمی

 شد اما با تمام وجودم دوست داشتم فریاد بزنم کرد و چشمانم باز نمیحرف زدن نمی

 آد؟ به توچه که نازلی خوشش نمی -

 خوش اومدی.  -

انگار شاهکار هم حوصله جنگ اعصاب را نداشت، سامان با خدانگهداری آپارتمان را ترک کرد و من با  

بود درباره من گفته بود، حالم خوش نبود تا جوابش رو    تمام قوایم چشم گشودم، سامان هر چه خواسته

جانانه بدهم، اما اعصاب خود را آرام نگه داشتم، هیچ دلم نمی خواست به قول سامان درد و سرماخوردگی  

تشدید شود. شاهکار با دیدن چشمان بازم لبخند شیطانی زد و رو به رویم نشست نمی دانم چه مرگش بود اما  

خورد و من چشمان نیمه بازم هر لحظه بیشتر از قبل گرد  هم به طرز شیطانی تکان مییک تای ابروانش 

 شد، شاهکار را چه به این شیطنت ها. از حالت دراز کشیده در آمدم روی کاناپه نشستم. می

 درد داری؟  -

ن ابرو  کردم، صدایش هم رگه هایی از شیطنت داشت، حس کردم مسخره ام می کند، برای همینه اشتباه نمی

 هایم را در هم کشیدم 

 نه.  -

 انگار می خواست جواب آره بشنود، با این حال خودش را نباخت 

 یادمه بچه که بودم یه همسایه داشتیم.  -

 از کاناپه بلند شد و به سمتم آمد 

 مثل تو بود.  -

 اش مبهوت به او نگریستمشدم، اما با کلمه بعدیمتوجه حرف هایش نمی

 مرد.  -

 ه او رفتم، شاهکار با پوزخند از من دور شد، او از من هم بیشتر دائم الخمر بود. چشم غره ای ب 

***  

 فصل هشتم: زیبای وحشی

 ثی لی ل

زد. سوزش چشمانم   ی م  انهی شاهکار تاز ن ی ماش یها شهی که به ش  دی بار  یم  ی و تند دیهوا سرد بود، باران شد 

گرفت. صبح شاهکار به رها زنگ زده بود و او را به   ی بهتر شده بود. اما گلو دردم هنوز جانم م   یاندک

 یاقسام جوشانده ها اعکند. رها هم طبق عادت خانم جان، انو  یخانه اش دعوت کرد تا از من پرستار



 واالمقام

212 
 

  ی. ناستمیرنگ  یقابل تحمل را به خوردم داد. به صورت خونسرد شاهکار در حال رانندگ ری زهرمار و غ 

فاصله  شتریقدم با مرگ ب  کی شدم   یم  ی شدم، اما وقت  یشدم، نم  ینم   ضیحرف زدن نداشتم. به قول رها مر

 نداشتم. 

 شاهکار؟  می ر  یم  م ی کجا دار -

کردم اما به   فش ی توص   یبود، ادب  خته یبه زحمت و با رخوت در هم آم  می شد، صدا ی حرف زدن شرمم م  از

 خودمان بود!  ی محاوره همان خروسک

 تو کار من دخالت نکن. -

 قوز. باال  قوز  بودم، شاهکار هم شده بود  ضیخود من کم مر  دم،ی کش  یکالفه ا  نفس

رحم زمستان بهمن، از خانه خارج    یب ی حال داغان و رو به موت، در سرما  نی مرا با ا  خروس خوان صبح

 داد. ینم   حی را توض  تمام علت یکرده بود و با قد

 را پاک کردم.  شهی ش ی ام بخار رو  یگردن قرمز و مشک  ، با شال ترمز زد و ماشین را متوقف کرد م

متعجب به سمت شاهکار برگشتم. کمربند را از حول خود آزاد کرد و   دگانم، ی نقش بستن رستوران در د با

 هشدار داد   گر ی تر از مواقع د   یجد

 ببرم خونه.  ات روجنازه  دی وگرنه با  ،ی ش ینم  ادهی پ یط ی شرا  چی تحت ه  -

 مثبت تکان دادم.   یآوردم، اما سرم را به معنا ی سر در نم  شیاز حرف ها ی زی چ 

 کردم  ادی را ز  شی رفت، ناخودآگاه دستم به طرف ضبط رفت و صدا  رونی ب   نی ماش از

 " یوحش  یبای ز ی"آها

 کند   فی چه گوش دهد که او را توص  قای دق دانست یلبم کش آمد، شاهکار م یرو لبخند 

 " ؟ی من ش  تابیشد باعث شد ب یچ ، یوحش  یبای ز ی"آها

 ! کردیپخش م  نشیرا در ماش لجی دا یمن است که صدا یوحش  یبایز  دانستیم  انگار

 " ی رفت  راههی من که راه و گفتم چرا ب   ،ی وحش  یبای ز یآها

قدر زود  از قبل سفارشش داده بود که آن ییآمد. گو  نی پرس غذا به داخل ماش هی را گشود و با    نی ماش در

 گرفت!   لیتحو 

 بخورش. -

 " ی زخم مار یدله ب  نی تنهام بذار با ا ، یوحش  یبای ز ی"آها
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دلم را به ضعف   دهی کباب کوب یغذا را باز کردم، بو یرو  لیفو اشیوحش  اهی درون چشمان س یرگ ی خ با

 ! لیطو  یکشاند و لبم را به لبخند 

 " ستی غم ن واریمن تو چهار د یجا ، یوحش  یبای ز ی"آها

وقت   چ ی من ارزش دارد! شاهکار ه  یاش چقدر براو پا افتاده شیتوجهات پ نیکه ا  دانستینم  شاهکار

 . شومیغرق لذت م زشی ر یتوجه کردن ها  نی ا یکه من چقدر برا  دی فهم ینم 

 شاهکار.  ممنونم -

 " شمیمنم خام نم ، یشیرام نم  چوقتی"تو که ه

که انگار   یبا دستان خودش درست کرد، اخم کرده بود! اخم   یاو لقمه  دی کش  رون یب  ی ری را از سبد حص  نون 

 .ترساندیمرا م  نیبود و ا یبه شدت عصب یز ی از چ 

 نگاه نکن پشت سرتو"   یچون تِن تو، برو حت خورهی"به تنم نم

 حرف و آرام لقمه را گرفتم و سرشار از حس لذت توجهات شاهکار خوردم  ی را به دستم داد و من ب  لقمه

 خورم؟ یوقت با برنج نم  چی که من کباب رو ه   یدونستیاز کجا م -

 و من متنفرم از بردِن تو"   یبا من  ی"آره تو عاشق باز

 کرد  ل یمتما  نی ماش  شهی به ش رهی و خ   می لقمه نگرفت و خودش را مستق  می برا  گریلبش باال رفت، د  گوشه

 . یدونیخودتم نم  یکه حت  دونم یازت م  ییها  زی من چ -

 از کارام" ی ترس  یتو ندار  دمی باال، من ترس   یریبعد م  نیی پا رهی م  د ی "خورش

 لب زدم دادمیقورت م  نهین ٵزدم و همان طور که لقمه را با طم یپوزخند

 ؟ یکنیبرات مهمم، چرا کتمانش م قدرنیاگه ا -

 باهام"  می نمونده حرف  یریم  یذاریحاال، م   یدی ترد  ستش ی "ن

 و استبداد گفت  ت ی نکرد، پوزخند نزد! فقط با جد اممسخره

 . یبرام مهم  یکن یکه فکر م  ی احمق هی تو   -

 " یوحش  یبای من و نگاه کن ز  ، یوحش  یبای ز ی"آها

 کوفتیرا بر سرم م ق ی حقا رحمانهیکتمان کرد و او چه ب  د ی را نبا  قتی ! حق گفتیم راست

 برات مهمه؟   یک  -
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 "ی اشک  اهتی به چشِم س ادی ن ، یوحش  یبای ز ی"آها

 ی د ی لرزیاز ترس به خود م  افتادینگاهت به او م  یبود و محکم، از همان ها که وقت  یجد

 کس...   چی ه  ست،ی کس برام مهم ن  چ ی ه -

 " یوحش  یبای من و نگاه کن ز  ، یوحش  یبای ز ی"آها

 بودم  دهی چی پ یبود و من فلک زده از ازل عاشق مرد ها دهی چی ! پکردیام مشدم، کالفه یعصب 

 ! یقدر مهم باشه که براش همه کار بکناون ی کی ت ی زندگ یتو  دی باشه! با د ی چرا با -

 "ی اشک  اهتی به چشِم س ادی ن ، یوحش  یبای ز ی"آها

 ها دوخت و مصمم گفت  نی ماش  ی اهو ی و ه ابانی چشمانش را به به دل خ  یاهی س

 تا بدرنش...  دمیدورم نم  یوقت نقطه ضعف دست گرگا چ ی من ه -

 " ادی "نفسات نبِض منه بازم چشات مسِت ز 

نه؟ دچار    ای را دوست دارد  یکه نازل  کندیاعتراف نم  یتنها به خاطر شکوه  گفتیم  ی عن ی لرز کرد،   تنم 

 شده بودم  ی ب یعج  یدوگانگ  کی 

 احتشام.   ستی اسمش نقطه ضعف ن نای ا -

 "اهی قلِب س  ی"اسمت رو لبه سرخ و حست تو 

لقمه   کی یحت  گرید د ی کشیکباب وسوسه کننده بود و دلم نم   ی! نگاهم رو رفتینم  ن یی پا م ی غذا از گلو  گر ی د

 هم در دهانم بگذارم

 . دنی تو بلع  یبرا  دن،ی در  شهیمن م ینقطه ضعفه محتشم! برا -

 " اش ی "من نگام رنگه شِب خوابه برا خستگ

 دهم  اشیو وقتش بود که من باز دادی م   ی! با کلمات مرا بازکردیم  تمی اذ

 ؟ یعشق، تجربش کرد -

 " امی مثل بچگ  هی "خالص و وحش 

 زد و با تمسخر همراه خنده کوتاهش گفت یزهرخند

 مزخرف نگو.  -

 زدم  ادی شدم و بلند فر  یعصب 
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 . ی نقضش کن  ی تون ی... تو نمزهی غر  هی است  اراده ه ی  ست، ی مزخرف ن -

 " امهی "مثل بچگ 

 به سمت من برگشت و گفت   یشتری با تمسخر ب  چ ی نشد که ه قانع

 ؟ یعاشق شد هی چ -

وقت است که درون تو خالصه شدم اما سکوت کردم و آرام   خیلیمن  یبزنم که آر  ادی بلند تر فر خواستم یم

 لب زدم

 ! ی... چون تباه یاهی چون س  یریگیاش مفقط به سخره ه،ی عشق چ ی دون یتو نم  -

 " ارهی "رو لبام خنده م 

 فرم رفت  یموها ن ی لبانش شکل گرفت و سپس دستانش بود که ماب ی رو  یاطرفه کی لبخند 

 تشم. از زبون خودت بشنوم مح  خوامیم  -

بماند، اما او واال   م ی برا  شهی هم یشود، تا جا نزند و برا می تسل  دی تا بداند با م ی از احساس خودم بگو  خواستم یم

 واال مقام مستبد  ک ی مقام بود!  

  یبرا ی تون یکم نداره اما نم یز ی و رذالت چ   یاهی از س یدونی! مش ی خوای، اما بازم مهتباه ی دون یم  -

  یا. تو لحظهیاما اجازه بودن کنارش رو ندار شته، ی که پ  نمیب یم  یاعشق رو تو لحظه من  !شیخودت ندون

تو رو به    ینداره ها، فقط الک   یلی . دل یتر کیبه اون نزد یی اما خودت از هر آشنا   یب یکه براش غر   نمیب یم

 .کنهیکه اسمش معشوقه وصل م  یمنبع انرژ  هی 

 "اون تنها درمونه" 

 لبش رفت  یشد و لبخند از رو رهی نگاهش ت د،یکش  می را از موها دستش

 ؟ یهست ی دنبال چ  -

 " مارهیقلبه ب  نی "ا

 حرف زدن با کمال صداقت گفتم   پهلو  دو  یچند  ازو بعد   انداختم ر ی را به ز سرم

 تو!  -

 "بارهیغم که م  ن ی "بب 

 شد رهی در چشمانم خ صدایشچشمانش و لحن بم   یرگ ی ت با

 . یذهنت ساخت  یکه تو ازم تو  ی زی محتشم، نه چ  نم ی من هم  -
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 " ارهی "به ابرو خم نم

 آرام لب زدم  اشیجور نگاه وحش  ر ی و ز   دمی را گز  لبم

 . ی! اما فقط خودت رو تو پوسته استبداد پنهون کردیمستبد  ی نشون بد  یخوای! فقط میستی ن نیتو ا -

 "ذارهیبرا من کم نم  شش ی برم از پ ی "تا وقت 

 در جوابم گفت  دی و سبد نون ها را برداشت و الق   ینی به لحن پر احساس من، س   توجهیب 

 . رونی ب ادی قدر منتظر بمون تا واال مقام از پوسته استبدادش باون -

 و مجال ابراز احساساتم را نداد.  ختیسرم ر  یرا رو  یرفت، آب پاک رونی ب نی جوابم نماند و از ماش منتظر 

 ؟ یکنیم  می ورطه رها نی از ا  یشاهکار، ک  یتو ا  پس

 دارم...  یورطه عجب صبر و توان   نی من در ا   و 

***  

کنند   ی م انی ها را به نما ییبای ز  یکشند و تمام   یها خطرناکند، آن ها ظرافت و کراهت را به چالش م نهی آ

 دهد،  یروشن نشان م ییخرما نورش را با پرتو   رهیت   یموها

  ش، یمنظره رخسار و اندام خو   دن ی قدر که از دتر، آن دیکبود را روشن تر و پوست زرد را سف یلب ها 

آن را به ما  ی کس م ی خواه ی م  م،ی هست بایز  می اگر بدان یاست! حت یشتری و دلمان خواستار ب   می شو ی نم ری س

 گوشزد کند. 

را   مانیها یزشت نهیآ نی هم  م، ی ساخته ا هی کر  یرا مرهم درد ها  نهیو به اشتباه، آ  می ها زنده ا فیتعر ن ی با ا ما

 کشد.  یابا به رخ مهم   یرا ب   مانیکوبد و نقص ها یمانند پتک بر سرمان م 

 دهند!  ی ها هم دست چپ و راستمان را اشتباه نشان م نه ی آ م، ی که بفهم   یاما امان از روز 

  یجان از دست رفته اش باشد، تا زندگ  یبرا  یمیزخم بود و مرهم نداشت تا روح بسازد. تا ترم ش ی ها لگد

حاال که او را  زنش بود و   لماهی گرا بر گرداند، هر کجا رود، هر چه کند،  لماهشیاز دست رفته اش را، گ

کشاند و از او مهام   و گنداب کنار  دی پل  یکه او را از پستو ها ی ! زن طالق داد طاقت نداشت با فرزاد باشد

 توانست از دست بدهد.  ی را نم یزن نی ساخت، چن ی گری د

اگر شده به زور و ضرب و شتم،   یاز چنته اش رها شود، حت ی دست  یکند تا دست  یر ی توانست کناره گ   ینم  

 را خواستار بود!   لماهی گ  نی او ا



 واالمقام

217 
 

  یم  آدم سرتو کج ن ی ع ت ی گفتم برگرد سر خونه زندگ  یخانم، وقت  لماهی گ  یطرف یبا ک  یزدم تا بفهم   نو ی ا -

آشغال   یحقت بود، به خاطر تو  یکه خورد  ییدفعه تمام کتک ها ن ی چشم آقا، شما جون بخواه، ا ی گ  یم  یکن

 له شدم.  یدست اون شاهکار عوض  ری ز  یطورنی من ا  یکه من رو به فرزاد فروخت

از   د ی قیبار ب براقش را در نگاه اشک ایسرمهرا درست کرد و نگاه   شی مردانه بدن نما  رهن ی پ   نی آست 

 از آن جا دور شد. ستمش یآخر س نیبود گذر کرد و سوار بر ماش  کتک زده که  آن را ل ی لماهی گ

 کردند ی را حواله م ی ممتد  یبه سمتش آمدند و حرف ها یبا نگران  مردم

 ؟ یآبج یخوب  -

 زد  ادی کنارش آمد و بلند فر ی زن 

 داره. ی زی راورژانس خون نی زنگ بزن -

 غرق خون گفت  لماهی به گ  گری د  یبه آمبوالنس زنگ زد و مرد  یمرد

به باد کتک   ابونی وسط خ  رو  مردمهرته که دختر   مگه شهر  ارن ی کن پدرشو در م ت ی بود ناکس، شکا  یک  -

 رن؟ ی بگ 

شد، آن زن   ادهی کنار جوب عابر پ  ن ی زن خون  یرهی و خ  دی را متوقف کرد، کاله از سر کش ش ی زدن ها قدم

  حاضر در صحنه را کنار زد و   شه ی باشد، با دو خود را به تجمع رساند، مردمان هم لماهی توانست گ  ینم 

 را پس معرکه گذاشت  شی صدا

 کنار.   ن ی بر نم، یکنار بب   نی بر  -

از   زتر ی عز  لماهی گ  ط،ی درهر شرا  یمنج  لماهی گ  ست،ی نگر لماهی را خم و به صورت خون آلود گ  شیها زانو 

 ... شی رها

 بال رو سرت آورده؟  نیا ی ک  لماه؟ی شده گ  یچ -

 بلند کرد و ترسان گفت سر

 بارداره. لماهی زنگ بزنن اورژانس، گ  ن ی خانم تو رو بگ -

 آورد بود داشت از پا درش می که او را احاطه کرده ی جو 

 . رمی م یکن، دارم از درد م  ی کار هی بچم، تو رو خدا   ث ی لی ل -

  یزحمت تکان خوردن به خودش را داد اما جا شدند و خون ریزی داشت،لحظه بیشتر میش هر ی ها درد

 بودند  ختهیلنگر به خود آو منیآن اهر یضربه ها

 کشت، کشت...   بچم رو کنه،   دم ی مهام، اومده بود تهد -
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گرفت  دلش  ش ی و زار زدن ها لماهی گ  یقدر براتکه بزرگه اش گوشش بود. آن د ی د یآن لحظه مهام را م  اگر

 ست ی که ناخودآگاه گر

 اگه آدمش نکنم.  ستمی ن ث ی لی کار کرده باهات، ل  یچ ن ی درمونگاه، بب  می پاشو بر  -

  ی مغموم و پر از درد پشت آمبوالنس جا  ینگاه لماهی آمبوالنس آمد، برانکارد آوردند و گ ری آژ یصدا

 گرفت. 

***  

 لماهی گ   یرا باور نداشتم. نگاهم به چشمان اشک دم ی شن یو من م گفت یرا که دکتر م   یزی گر گرفته بودم، چ

 افتاد و مانند کوه آتشفشان فوران کردم 

  ی خار بره تو پات م  هی دونه اگه   یدونه من رو تو حساسم، م یدم آدمش کنن، م  یم  آرم، یدر م  رو  پدرش -

کنه؟    یدرد نم  تییجا  ؟ی االن خوب  نمی کرد، بب اهی رو س ت ی خدا لعنتش کنه که زندگ یخدا لعنتش کنه، ا  رم،ی م

 .لماهی به خدا دلم خونه گ 

  شی ها دنی زجر کش   توانستمیانداختم، نم ری بلندش ساکت شدم و مظلومانه آرام گرفتم. سرم را به ز   هی گر  با

 نم ی را بب

 ... ثی ل ی کشت ل  بچم رو  -

 را آرام نوازش کردم و با غصه گفتم  سرش

 حکمت.  ی عن ی شهیط خود پدرش کشته م که قرار بود سقط بشه توس  یابچه  یوقت  -

را باال آوردم. نگاهش به من افتاد   لماهی زدم و با دست سر گ   یلبخند تلخ دمی را که د  لماهی گ  زانی و لوچه آو لب

 پر از اشک  یآب یبا آن دو گو 

  تونمیکه بهت زد. نم  یینه به خاطر سقط بچه فقط به خاطر ضربه ها  کنم،یم تیخانم، ازش شکا  یلی گ  -

 رو پر پر کرد.  دتی اون همه ام رم، ی بگ  دشی ند

تحول را دوست    نی نگرانش بودم، دوباره عوض شده بودم و ا  یادی نفسش را آه مانند خارج کرد، ز لماهی گ

 نداشتم 

ل دادم به شفیعی تا گزارش دروغ تنظیم کنه  من پو  نذار بفهمه حامله بودم، یول  ث،ی لی کن ل   تی ازش شکا -

باشه. اون قاتل بچمه   م ی زندگ یلحظه هم تو ک ی   یحت  خوامینم   حامله نیستم، شکایت کنه شفیعی بدبخته.

 ازش متنفرم...  ث،ی لی ل

 گفتم   یزدم و عصب یپوزخند  ست،ی آخرش را که گفت سخت گر جمله

 ... یمن  نیزتر ی تو عز رم ی گیرو م  اشیخوره، خودم پ  یبهت بر م ی گم احمق  یم  -
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 ام را ادامه دادزد و جمله یتلخ لبخند 

 البته بعد از شاهکار... - 

آن مرد   یو ساکت شدم. من برا  دمیکش  یقی فالش بود، نفس عم  یق ی موس ن ی مضحک ا ی تلخش سمفون  لبخند 

 ... مردمیم

  گری شد و غم نگاهش او را لو داد، لو داد که د  وارید یچهار سو   نی کنج تر  رهی سکوت من خ دنی با د  لماهی گ

 را فاش کرد  ز ی همه چ   ست،ی سابق ن لماهی گ

زمان حال رو هم    یکه حت   یاون قدر تو درد هات گم شد گهیخوشحالت کنه، چون د   تونهینم ی چ یه ی گاه -

  یفراموش م  ی تنه، که حت   یدورت م  یقدر هالهٴ بد بخت! اونیمیچه برسه به درک خاطرات قد  ،ی فهم ینم 

کردم، مقصر   بکرد، من مهامو خودم انتخا  یجمالت ساده چقدر حال و هوات رو عوض م  نیا یروز یکن

 دونن.  ی همه م  نویهم خودمم، ا

را  لماهی گ  یتوانستم دردمند  یو نم ستی که عشق چ دانستمیبلد نبودم، اما شاهکار را داشتم و م   حتینص

از همه   شتر ی افتد که ب  یم یافراد یناگوار برا یکه چرا تمام اتفاق ها دی کس نفهم   چیبه قول رها، ه  نم،ی بب

 کس...   چی را دارند، ه  یشاد اقتی ل

موقته،    یکه گفت  یاحوال ناخوشت مثل همون تار ن ی چون سسته، ا  ره،یم  ن ی تار عنکبوت با دستمال از ب  -

شه، تنها کار شاقت  ری تار فراگ  نی تا حجم ا ی انقدر صبر کرد ،یکار  زی خواد و تم  یدست جنبوندن م  هی فقط 

دور   ی هم برا یکار  چی ه  ،یو غصه خورد  یبود که کنج اون هاله به تارها نگاه کرد ن ی تو اون مدت ا

بلند شو و    ده،ی وقت اثبات رس  ،یزانو غم بغل کرد  ینشست   یاما حاال وقتشه! بسه هرچ ،یکردنشون نکرد 

 ... ی عل ای  ، یبگو مرد

، شجاعتش  شد  ی مثل من نم وقت  چی ه  لماهی برخاستن، دست جانباندن نبود، گ ن ی نگفت، و ا ی عل ای شد، اما  بلند

 توانست مهام را از دور خارج کند  یاش را نداشت، او نم ی ری را نداشت، دل

!  د ی شه جنگ  ی عنکبوت نم نیبا ا یدون یخودت هم خوب م   ه،ی عنکبوت سم  هی لونه  ،ی گ  یکه م  یتار  نی ا -

  یکتک بخورم! نم   ابانی خوام دوباره تو جوب خ  یفهمه، من واقعا نم  یزبون خوش نم ست،ی مهام آدمش ن 

 . رم ی بگرو   کار کنم! بلدم انتقام خون بچم  یپول شم، اما به موقعش خوب بلدم چ  هی خوام سکه  

  رفتمیطور که به سمت درب مکردم، از تختش فاصله گرفتم و همان ل نح یال یتراژد ن ی نثار ا ینی غمگ  لبخند 

 گفتم 

 . رو  دراِم مزخرف نی تمومش کن ا -

 من را واقف ساخت  لماهی گ  بارسفٵت  یبروم اما قبل از آن صدا خواستم 
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  نمیبب رو  تیتونم نابود  یبودم و انفجارم دست خودم نبود، نم  ی پارک متأسفم، عصبان   یاون روز تو  ی برا -

 کنه!   یکه نابودم م  هی ز ی چ قای دق ن ی و ا

  شیتمام حرف ها لماهی شدم؟ گ  یاز او دلخور م  دی چرا با  ستم،ی نگر لماهی زدم و به صورت ناراحت گ  ی لبخند

 !  ر ی جان گ   یآن زخم زبان ها ی بود! حت  قت ی حق

  یصندل یبگذارم تا استراحت کند. خواستم رو د ی که با دانستمیرفتم و درب اتاق را بستم، م  رونی از اتاق ب  

 محجبه با نقاب کنارم آمد   یکه زن   نمیپشت درب اتاقش بنش

  یم  ورتمه یمخم  یرو  ، یملود  نی ا  یتاک ساعت، بوم بوم قلب، شمارش تنفسم، تمام  ک ی و ت   وارید یاهی س

 گفت   یزار کنارم نشست و با تابیرفت، رها ب 

  سکی همه ر  نی خودشو انداخته تو قعر خطر؟ به خدا ا چرا  شرف.  یکارش کرده ب  یبراش، چ  رمیبم -

 کنه!  ی جهنم م  رو  زندگیش  یروز

قدر نقاب و چادر بودم. آن  انی م  اشیبود، رها آمده بود و من مشوش، غرق نگاه چشمان سبز جنگل آمده

به آن به جمله آخر رها پوزخند زدم!   رهیو من خ   گرفتیرا م  یبود که نفس هر آدم   رای و گ  بای چشمانش ز 

  نی کار بود تا بداند ا  یکجا  ا؟ی فارغ از دن یرها ن ی کار بود ا  یاش را جهنم کرد! کجا ی زندگ سک ی همه ر نی ا

از وجودش را هم در   یانطفه  یحت  لماه ی کار بود تا بداند گ یشد، کجا ینم   لیقصه ناقص، حاال حاال ها تکم

 باخت...   تشی مظلوم   یپ 

 گفتم  شتر ی و با ن  دمی کش  امیشان ی پ  یدستم را رو  

 باش.  مطمئن .  سیباالتر ازش ن اهه، ی س -

  ری به عقب کشاندمش، به سرعت دستم را پس زد و سرش را به ز   یدستم را به سمت نقابش بردم و کم  

 م ی مضحک بود برا یکم  خجالت ن ی برد، ا بانیکه رها سر به گر ی تار شد، وقت  میای انداخت. دن 

عمل   هی نگفت با   لماهی مگه گ   ؟یعمل کن یش  یچرا حاضر نم  یتو که از صورت سوخته ات شرم دار -

رو هم دور    رایر اتی بچه باز ن ی با هم ؟ یرها؟ با ک  ی کن  یلج م  ی کنه، با ک ی روز اول م نیع رو صورتت 

بودنت حال همه رو به خصوص من به هم   ی و با منزو  یدون ی م  ای آدم تو دن  ن ی خودت رو ننگ تر ، یکرد

 خوام.   ینم رو   بار، به قرآن بدت  نی کم ی هزار و    نمیرها، من خواهرتم، هزار بار گفتم ا  ،یزن  یم

را دوست    نی سخت بود، سخت بود تا قبول کند، آن قدر شاه شید، قبول کرده بود، اما براپوزخند ز رها

 از خودش بپرسد چرا؟  یداشت تا به احترام کارش سکوت کند، تا روز 

و دلبر را   بایخواست، مگر نه، رخ ز  یرا م نی ! فقط هم یدیبر من پاش  دی بپرسد مگر چه کرده بودم که اس تا

بدون    د،ی ق  نی نبود! ا  نی شاه یخواست وقت ی چه م یرا برا یعار نیکرد؟ اصال چن   یچه م  نی بدون شاه

 شرط بود!  
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  صحبت  لماهی تموم شد، با گ  گهیرو دوست داشتم اما از االن د  ری تقد  ن ی من ا  ث،یلی ل ی دون  ی تموم شد، م -

 کنم. ی خودم زندگ  یدفعه برا ن ی خوام ا  ی، م کردم

رفت؟ باورش   ی نم ی جراح  غ ی ت  ر ی رفت، ز  یسرتق که سرش م  یرها بود؟ همان رها  نی باز ماند، ا دهانم

اش را داشت، مثل رها، مثل   یهنوز قشنگ امیخدا را شکر که زندگ   دم،ی تعجب خند ی سخت بود، پس از اندک 

 ! رای... آخ گفتم ررایر

  د ی ها رو با یبگم، هر چند آزار دهنده اما گفتن  بهت  دی هم هست که با ی زی چ هی   ،یخوبه که سر عقل اومد  -

 گفت!  

 شد و نگران گفت  رهی ت یی بود، نگاه سبزش از روشنا دهی ترس انگار

 ؟ ی شون یپر  یطورنی کرده که ا ینکنه باز احتشام کار -

 نسازد؟  شانی تا من را پر  کرد ینم   یکار ی زدم، احتشام ک  پوزخند

 ... رانی ا ارمی رو ب  رایر خوامیم  -

آن قدر وهمناک که   ای ها را رقم زند   یکمد ن ی باشد که بزرگ تر  بای جمله کوتاه آن قدر ز   کی شد   یم  مگر 

 سال شود؟   لمی ف نی تر   نی سهمگ 

 من.. من...  ،ی کن  ی م  یشوخ  یدار را؟ یر ؟ یچ -

  یقانون، کم  یب طومار  نی ا یروز   کی   دی بود که بر مغزم خطور کرد. باالخره با  یریمغمومش ت  لبخند 

 !  فتد ی زودتر اتفاق ب

 . نهیشکل ترسناک بب  نی صورتم رو به ا  خوامیبذار عمل کنم بعد، هنوز هم نم -

 بود   دنی در حال ترک  ن ی شی که سرم از درد اتفاقات پ  قدرآنبودم،   خسته

  لماهی خونم بعدش براش شاهکار حالله. مراقب گ یدونیبرسم، خودت که م   ری د  خوامیخونه، نم   رمیمن م  -

 . دارمی نصف شب، ب   یشد به من زنگ بزن حت  یزی باش، چ

 زند یکه لبخند م  دم ی بلند شد، گوشه چشمانش نرم چروک خورد و من فهم ش ی جا از

 . تو هم مراقب خودت باش. کنمیشد حتما خبرت م یزی نگران نباش چ زم،ی باشه عز  -

 شد؟  ی از دوشم رها م ی باِر تلخ گناه، ک   نی از کنارش دور شدم. ا حرفیرا تکان دادم و ب سرم

***  

هم   د ی ! شاییخواست و رها ی کرد. دلش خواب م  یتنفس را با جان و دل احساس م  یگرفت، خفا ی نفسش م

 . ستی ز  یهنوز هم در تنش م  نی شاه یروح از تنش، که ب ی توف
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 لماهی گ  ست،ی کنار تختش برداشت و به صورت سوخته اش نگر   زی م  ی شده را از رو  ی کوچک منبت کار  نهی آ

 شود.  ی سابق م یو رها  ردی گ   یگفت رخش دوباره طلعت م یگردد، م   ی گفت دوباره بر م  یم

نا   ن ی برگشت داشتند و ا دی به تاراج رفته اش ام  یی بایاشان! چه احمقانه به ز یواه  دی مضحک بود ام   چه

 افزود...  یافزود و م  یافزود، م  یگرداند، بلکه داغ دل م  ی را باز نم  نی اش، قطعا شاه یدی ما

 در نگاه رها برق زد  ثی ل ی اتاقک گشوده شد و قامت ل درب

 ؟یاآماده -

  یعمل آماده م  یاو را برا گرید ی قی را عمل کنند و دقارها گرفت، قرار بود صورت  یجا  یصندل یرو 

 شد!  یم  گرید یرها ی کردند و و 

 ... یاگهی از هر وقت د  شتر ی ب -

 زد و آرام زمزمه کرد  یلبخند تلخ ثی لی ل

 ؟ ی خوب  -

 ست ی خواهرش نگر  رهی تخت نشست و به چشمان ت   یآرام رو  رها

 .ی ستی آره اما تو خوب ن -

 تلخ و زهر! مثل قهوه قاجار و شباهتش با شاهکار د، ی خند 

 داغونم...  -

 را گرم کرد  ثیلی دل ل شهی زد و مثل هم ی قی عم  لبخند 

 حتما صالحه.  -

اش،   نهی بوده و هست که چقدر به تهوع درد س  یشگ ی الکل هم  ی با بو  مارستانی ب یخفگ  ن ی خفه بود و ا هوا

 زد  یدامن م 

کم کم خدا هم فراموشم کرده  گه ی تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ د  نی صالح کار کجا؟ مِن خراب کجا؟ بب -

بنده اش اون رو فراموش کنه، اما اون بنده رو از   د ی گفت که شا ی که حاج بابا، با عشق م یی ن خدارها! همو 

 اش گم کرده رها!  یو یدن   یها یخوب ن ی بره! فراموشم کرد! منو ب   ینم ادی 

 د ی حاِل رها را از هم در  یِ نی ر ی زد و ش یتلخ لبخند 

 خدا هم فراموشم کرده...  -

 تکان داد و متأسف گفت   یسر ست،ینگر  ثیلی زد و به چهره داغان ل یپوزخند رها
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  ؟ یبر  ی چند بار در روز سر به سجده فرو م  ؟یکن  یم  ادی تو چند بار در روز از خدا    ؟ی تو چ  -

  ن ی روزگار صدا ندارد! فقط درد است و ا ی لی انداخت، حرف حساب که جواب نداشت! داشت؟ س ری به ز  سر

 است، ش ی نظاره گر درد ها   بی دارد و طب یدرمان  ی می ده تر است، سرطان شاز سرطان هم کشن  یدرد حت 

بر آن است و درد   دن ی خند ش ی ! دوایدی ام  چی ه  یب ، ییدارو  چی ه  یمکد، ب ی درد فقط روحت را م نی اما ا 

 !   دی کش

اون   ث،یلی براند، گرت امروز براند، نه که فردات بخواند؟ استوار باش ل ادی نباش که تو را از   دی هله نوم  -

! کفر نگو تا  ستی رو به روم ن دیترسو و ناام ث ی لی ل نی شناسم ا یکه من از خواهرم م   یکوه صبر و مقاوم 

 " م ی الَرح  رُ ! "َو ُهَو َغفو طی شرا ن ی تو بد تر  یبا توئه حت   شهی ! خدا همینی کفر نب

سلطه   یقانون ب نی برکشد و از ا   ای از غم جمع کرده بود تا به موقع اش پا از دن یرا در کوله بار بساطش

 اش را از نو رقم بزند؟   ی! کجاست آن شاعر خلق، تا زندگ ابدی   ییرها

! تا  مدو یبه ما ن  ی! خوب شیوسط رخت خو   نی از ا د ی با د ی کش رونی ب ش، یشهر بخت خو   ن ی در ا م ی ما آزموده ا -

، هم  بخوابمرسه به آخر قصه تا هم من راحت  ی م  ی! ک مونیرفت تو زندگ ی بندر  م،ی بخند   قهی و دقد م ی اومد

جان که شود کار دل تمام و نشد!   گداخت  ! فتهی برام اتفاق ن  ییهو یمزمن  یدرد ها نی از ا  یخبر گه ی د

 خام و نشد!   یآرزو  نی در ا می بسوخت

شد و   ی باز م ش ی آن برا هی کر  ی و رو   ای دن  فی پنجره کث! کمتر  د ی کش ی ! حداقل کمتر رنج مگر یبود د  بس

 گرفت!  یم  ی مهتر ش ی کراهت برا

  رو  پا! چشمات  یندار  یتو؟ تو پندار  یها، مگر خفته است پا دانی باشد به م  ی تنگ زندان ها دم ن ی تو را ز -

کنه.    یجنگ فرار نم  دونی وقت از م  چی سرباز ه  هی رو تموم کن!   ی که شروع کرد ی ! جنگیزندگ  ینبند رو 

  ی "ک االن ی و بس، ول  ودب نی شاه  ی خودم بسته بودم فقط برا  یرو رو  ای دن یمدت تموم در ها  هی   یدی اگه د

 و کام من گردد؟"   قفس جمع گردد وندر خود کار نی باشد کا

و با   ستادی و رها با  ثی لی ل ی به اتاق آمد و خلوت خواهرانه اشان را بر هم زد، رو به رو  مه ی سراس لماهی گ

 گفت   شی آرامش نگاه و لبخند صدا

 .میرها، وقت ندار  م ی عمل آماده ات کن  یبرا  دی با-

اشاره  لماهی شد به گ ی برخاست، همان طور که در گوش رها خم م  شی انداخت و از جا  لماهی به گ  ینگاه ثی لی ل

 زد

 . قه ی دق کی -

 آرام سرود.  یی با نجوا ی در گوش و  سپس
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تموم   نی بود! شاه دنی به فکر پر یبافت، ول  یتمام عمر قفس م  شم،ی که کرم ابر یزینگ چه سرنوشت غم ا -

 ! نویشده، درک کن ا

 را نداد نشی و با باز کردن سر صحبت با او، مجال پاسخ دادن رها به جمله سنگ  ستادی با لماهی گ  یبه رو   رو 

 کن!  فش ی اول سپردمش به خدا، بعد به تو، خودت رد-

 زد!   رونی را به رها دوخت و از آن جا ب  نشیآخر و سنگ  نگاه

  *** 

خارج کردم و    بمیرا از ج گار ی . پاکت سستم ی نگر   یرا م  ای جنگل و در  ،ی عمارت شکوه عی از بر پشت بام رف

شدم. فندک طالکوب اژدها را  قی بر لب سردم گذاشتم. پتو را دور خودم محکم کردم و به قرص تابان ماه دق

  چیکه ه  یشی خواست و آسا ی مطلق م  ییوقت بود که دلم تنها  ی لی آغشته کردم. خ  گار یس لتر ی روشن و به ف

وارد شده در    یدود ها یظلمات شب کردم و از گرم  یابر مه ین   یدود را روانه هوا  یوقت نداشتم! حلقه ها

 کردم.   زان ی را آو   می پرتگاه بام، نشستم و پاها یسکو یبردم. رو ی حلقم، لذت م

گرفتم. انعکاس نور ماه در    یخارج شده از حلقم را دوست داشتم و با وجود سوزان آن خو م ظ ی مه غل نی ا

 کرد.   ی خورد و آن را روشن تر م  یمن، به صورتم م  یپا  ری آب استخر واقع در باغ هرمس، درست در ز 

ساخت. کنار   یموج دارم  در رفت و آمد بود و مه را به سهولت از آن دور م   یخرمن موها  نی ماب باد

 .  داشتیبر لب، محکم و با اقتدار قدم بر م  گاریکه س دمی را د یدرخت چنار، مرد

 ... افزودیم  تشی به جذاب  شیپالتو   ری ز  یمشک   وریو پل  یمشک نیبر تن داشت و شلوار ج   یبلند  دی سف  یپالتو 

از   یداشتنش حت یبگزم و برا ی لبانم را به نرم شدیاش باعث م در هم رفته ظ ی غل یدور هم اخم هاهمان از

 ارتفاع بپرم.  نی ا

کردم. همانند   باز را خاموش و لب به خنده   گاری دو درخت چنار شد، س  انی متوجه من، م  ی که از وقت   یمرد

  گر ی فکش بار د  ست،ی خنده من، با تعجب به پشت بام نگر  یصدا دنی . شاهکار با شنزدیها قهقهه م  وانه ی د

 فت اش گفک قفل شده  انی و اخطار گون از م  کردیم  دای که مرا ش ی طورقفل شد همان

 حاال.   ن،یی پا ای ب -

 و همان طور مغموم خواندمدر دست گرفتم  سکو نهان کرده بودم،  ن یی را که پا  یا ی زهرمار شهی ش

مرنجانم!   داستی ش بگردانم! سرم غوغاست، بفهمانم! دلم   ،یبرقصانم، چونان چرخ ، ی بزن ساز  ،یساق ای ب -

و سروشم، سروش آمد، به جانم عشق در افتاد.    یاز وح  یالهام  یفروشم! پ یمن آن جانم، که جانم، م 

  یم  ی هم دتخروشد. از خم وح  یاست، که در دل م  یخم جوشش افتاد. جوشش عشق  نی خروش آمد، در ا

 فروشد.   یم
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رفتم و   یمرد، ضعف م  نیتک تک حاالت چهره مغرور ا  یدلم برا دم، ی و اغوا گر خند   رانداختمی به ز  سر

به پوزخند شد    لیام تبدبام کوفتم، خنده ن ی را محکم به زم یزهرمار شهی . شد ی کش  یآن پر م یتمام وجودم برا

 و سپس با تمسخر گفتم 

از  گردنت و بخوام خودم پرداخت کنم.   فتهی شم خرجم ن  ل ی و عل فتم ی ارج دارم که اگه ب یقدرنترس، اون -

 . زمی عز  ی دون  ی خوب م خودت هم   رو  نی شوهر رو بکشم. ا بی که منت ج  ستمی ن   ییاون زنا 

من، متوجه شرب خم کردن   انی و نوع حالت ب دهی بود و لحن کش من  که در دست   یا  شهی ش دن ی با د شاهکار

محکم و قاطع جذبه    شهی ابروانش را تنگ تر کرد. دستش را با اخطار باال آورد و مثل هم نی من شد و گره ب

 من ساخت  ی را نثار بد خلق شی صدا

  ر ی رو ز یکه هر کوفت و زهرمار ی! زنیکن  نی ادامه بقاتو تام  یخوا  یبا قمار م  شناسم،یارجت رو هم م -

 خوره ارج و قرب بخوره تو سرش!  ی م  نه،ی ب ی دستشه م

  رهی لبم، به چهره بُراق و تحکم نگاه شاهکار، خ یرا دور خودم تنگ تر کردم و با همان پوزخند رو  پتو 

را از آن   شیها یتوجه   یب یمجوس، حساس است و دوا  یها شهی دانستم چقدر شاهکار به آن ش  یشدم! م 

 گرفتم! آن قدر در نگاهش غوطه ور بودم که آرام لب زدم  یم

نبره؟   ییبو  لیننگ و تحم  نی از ا ینفهمه شلوارت دو تا شده؟ تا کس   زتیکه زن عز  یدوست دار یلی خ -

   ؟ی پرست بدونن شوهرم شرمشت   ه ی شه  ی عارت م

! واقعا حالم  دند ی شناهل آن عمارت  یکردم، که مطمئنم تمام  انی ب ادی چنان با غضب و فر   آخرم را جمله

 کرد.   یبر مغز و استخوان رسوخ م   می و ارتعاش صدا  دی لرز  یمساعد نبود! تمام تنم بر اثر رعشه م

 . ستمی نگر   یخوفناک جنگل م   یک ی تار، به هاله شاهکار در تار  یدگان ی پر از اشک شد و با د چشمانم 

 اش، دستور داد  یجلو آمد و با همان استبداد باطن  یقدم 

 . االی   ،یریگ یحاال دوش م   نی هم  -

  یشاهکار، جان م  یدستور ها نی ا ی احمق بودم و با حماقت محض برا د،ی چک می گونه ها  یرو  یاشک قطره

  ی نماز طرف او، انتظارم را  ی کردم، عواقب خوش  یبود و اگر عمل نم  د ی که تهد ییاختار ها یسپردم. برا

 . دی کش

  یبا آن همه ابهت گه گاه ی شکوه یحرف زدن به من را نداشت؟ حت  تٵجر  ینبودم که کس   یثی ل ی همان ل مگر 

و   دم ی آمدم؟ تلخ خند یواالمقام کوتاه م ن ی حد و کثر ا  یآورد! پس چرا در برابر استبداد ب  یدر برابر من کم م 

 گفتم   می صدادر با بغض 

طرف زن دارد، گفتم   وانه ی را دوست دارم. گفتند د  راهنشیبد پ   یبهمنش را دوست دارم، بو  یها گاریس -

 زنش را دوست دارم.  ی ام حت  وانه ی د
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 ام، بلند گفتم حنجره غ ی تکان دادم و با هوار و ج  ی را عصب زانم ی آو  یپاها

 زنش رو دوست دارم.  ی. حتاموونهیواالمقام؟ د   یشنو یم  -

پرت کردم. با حرص   یدر دستم، دود شد و با احساس سوزش انگشتانم، آن را به گوشه ا گاریمانده س ته

 را از آن ارتفاع به چشمان عاشقم دوخت  اش یاش برد و نگاه براق خشن مشک یمشک  یموها نیدستش را ب 

 . ستی االنت ن شی از آسا ی اگه حرفم سه تا بشه، خبر ر،ی بهت گفتم برو دوش بگ -

را از حول تنم رستاندم   ی پتو خاکستر  ستادم،ی پرتگاه با  یرا پاک کردم و رو  می اشک ها افت،ی   انی هقم پا هق

 تر از قبل هشدار داد   یو عصب  دی کش  ی کالفه نفس  می ها  یوانگید  دنی و دستانم را از هم گشودم. شاهکار با د 

 بشه محتشم. تاکه حرفم سه   ی کن یم  ی کار یدار -

 داشت  ممیبر تصم  دیی بود، مهر تا دهیلبخند زدم و غرش آسمان و رعد و برق که فضا را طلعت بخش مصمم

 شده! ری د  یلی خ گه ی د  ممانعت یبچه ام جناب احتشام. برا  یلی خ سفانهٵمت  -

و کورس قطرات بارانش را نثار    دی و آسمان معلق شدم! آسمان بار  نی زم  نی را گفتم و هبوط کردم. ب نی ا

آب   یخود را به باال ی آن فرو بردم! همانند ماه ر ی خت! به درون استخر فرود آمدم و سر به زفرود من سا

در هم   شتر ی را ب ش ی ها. اخم ستمیبه شاهکار نگر  طنتی و لبخند سرشار از ش  تی استخر رساندم و با رضا 

 و محکم گفت   دی کش

 سگ لرز بزن.  -

 آرام گفتم  می درون صدا یرا کج کرد و به طرف عمارت رفت که با عشوه ذات راهش

 واالمقام؟  -

 زدم و ملتمس گفتم   ییوا ی اما برنگشت، لبخند ش ستادی با

 نگاهم کن.  -

کردنم    وانهیطرف لبم را به باال سوق دادم، همانند خوِد شاهکار که هر وقت قصد د  کی برگشت،    نهین ٵطم با

 آورد.  یرا داشت، به عمل م 

نه! دستم را به طرف شاهکار دراز کردم و با همان لبخند   یبود اما عاشق  دهی از سرم به طور کامل پر گیجی 

 از آن آب سرد را داشتم.   ییقصد رها ییگو   ستم،ی منتظر به او نگر

  پر تحکم به سمت استخر آمد و دستم را گرفت، اما با تمام قوا به درون آن پرت شد! من مظفر، از شاهکار

 !دم ی ابا خند هم  یو صورت سرخ او، ب ت ی عصبان 

 خودت بود.   دهی هم ا رمی که دوش بگ   نی اومدم، در ضمن ا  نیی پا  ای ب   ینگام نکن! گفت  یاون طور -
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  اشیوحش   اهی استخر به چشمان س ری که نور ز  یهم قرار داشت، به قدر یسانت   در چند مانیها صورت

طرف صورتش    کی دستم را   خواستم   .د ی کشیاش را عاشقانه به رخم م و آن اخم و فک قفل شده د ی تاب یم

 که به شدت پس زد و محکم گفت بگذارم  

 خودم بود؟  شنهادی که پ -

 خودم را در آب تکان دادم و گفتم  دم،ی را گز  لبم

 کامال.  -

 گون، زمزمه کردم وایزد که ش یاانهی وحش پوزخند

 پر از اخمتم.  یپر از پوزخند و ابرو ها یگونه ها من َنَسخِ اون   -

حرکت، من را بر    کی . در  ستینگر ی م امدهی را تکان داد و با آن پوزخند پر تمسخرش، به لب گز  سرش

 دوشش گذاشت و بلند کرد.

  یتوجه ن ی ممتدم کوچک تر  یها  غی استخر خارج شد و به سمت جنگل و انبوه درختانش رفت و به ج از

 نداشت

 . نیی گم بذارم پا ی شه، م ی م دای پ ی ولم کن االن سر و کله شکوه ن، ی م زم بذار -

  یپرتابم کرد. درد بد  نی بود، محکم به زم  تیاهم ی ب  فریادمهمان طور که نسبت به    د،ی جنگل رس  یانتها به

زد،  ناله من که در آمد، فکش قفل    ی تنمان دامن م  یسی رحمانه فرود آمد و به خ ی. باران بد ی چ یدر کمرم پ 

 تر شد 

دم از   ینبود که بخوا  ی! قرارمون شعر و شعر خون ی تاتر مسخره رو تمومش کن   نی بهتره هر چه زود تر ا  -

 نکن!  کیبهم نزد رو خودت ! بهت گوشزد کرده بودم که  یبزن   یعشق و وابستگ 

خرد کرد؟   ش ی پاها  ری طور من را ز  نیرا شکست! چطور آن قدر سنگدل بود و ا می تمام باورها کبارهی 

و    نمیرا بب  تیها تی شود حما  یشود آن لبخند بر لبت باشد و من جان نسپارم؟ مگر م  یمگر م  می خواستم بگو

 نباشم؟  یلی و من ل یشود تو سنگ باش ی رم؟ مگر می نم 

حرف زدن و اثبات مهم    شهی واالمقامم شد. هم  یرحم  ی مانع پاسخ دادن من به ب  م،یشکستن باور ها  یصدا

سکوت کرد و حرمت نگه داشت. مثل اسرار عشق من به شاهکار، که بهتر بود به گور   د ی با ی ! گاهستی ن 

 کردم!    یم  شی بردم تا افشا  یم

 یشده بودم! باال سرم آمد و دوباره صدا ر ی انداختم، چقدر حق ریرا در بغل گرفتم و سر به ز میها زانو 

 د ی چ یمحکمش در سرم پ 

 کن خودتو.   جمع -
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که به او افتاد از جا بلند شدم و   امرهیدر آورد و گوشه لبش گذاشت، نگاه خ  دش ی سف رهن ی پ بیاز ج  یگاری س

 طالکوب روشن کردم و گفتم  یرا با همان فندک طرح اژدها گارش ی س

 ... یقاض یآقا خوامش یم  گفتم یو م   زدمیواالمقام، اون وقت بلند داد م ی بود  یقاض خواستیدلم م  -

 . ست ی نگر گاریس ظیزد و به نگار چهره من پشت دود غل گارشی به س   یمحمک  پک

شدم. با   یم  ش ی خواسته ها  می طور تسل  نی دانست که من دلبسته و وابسته نبودم، عاشق بودم که ا ینم  شاهکار

 . ستی نگر یو شاهکار محتاط به اطراف م   می زن به خودمان آمد کیپر عشوه   یخنده ها یصدا

شد، شاهکار من را و   ی م  کی که هر لحظه نزد   ییپا یو صدا داری پد   نی زم  ی که از رو  ی پرتو نور  دنی د با

 سترد.  یپشت درخت

آورد. دهانم را محکم   دی را پد  ی اسفناک تی بود و وضع  دهی آب باران، به بدنم چسب  یسیبا خ  د،ی جذب سف رهن ی پ 

کنارش بود،   ی که زن   یمرد در حال  ک ی باز شد و  ن ی زم یداد! درب رو  ی تنفس را هم نم مهلتگرفته بود و 

 بود.   نیزم ری آن درب ز  ری آمد! انگار ز رون ی از آن ب 

 گوشم لب زد  ریفکش را منقبض کرد و پر حرص ز شاهکار

 ! ی شکوه -

آن زن   یلب  ر ی ز  ی. خنده ها و نجوا هانمی توانستم اشخاص را بب  ینداشتم، نم   دی کجا د   چیکه به ه  ییاز آن جا 

 که نوراست.  دمی آمد و من فهم  یبه شدت مزمن و آشنا م 

 شاهکار؟  هی چ ر ی اون ز -

 گفت  دی ق یپا که دور شد، من را از خود جدا کرد و ب  یصدا

 آشپزخونه.  -

 باز ماندم نام آشپزخانه متعجب از حرکت    دنی بردم و چالندم تا خشکشان کنم، اما با شن  می موها  نی را ب دستم

 خودش سازنده مواده؟  ی شکوه -

 گفت  تهدیدباراش را به طرف من گرفت و  اشاره انگشت

 تو عمارت.   یرینداره، هر چه زود تر م   یبه تو ربط  -

توجه به من راه    یسر تکان دادم و او ب  ع ی شد که مط رهی خ م ی خشن در چشم ها شیکردن ها د ی از تهد بعد

 گرفت.  ش ی رفتن به عمارت را پ

آمدم   نیی پا طویلش   یرفته بود قفل کنند. از پله ها ادشانی به سمت درب رفتم،   یکه رفت، با کنجکاو  شاهکار

 بست بر خوردم! و به بن
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جا    نی کنند؛ اا  ینفس م   یگناه را قربان   یکردم، صد ها ب   یکه احساس م  یی. جاستمی در کج آشپزخانه نگر  به

 خوردند، بود.  ی را م شکوهی بی که فر ی تمام کسان  ی برا  ینگون بخت  یانتها

 . رساندیحضورم را م   دی درب، نو ر ی ج   ری مخوف ج یصدا درب انبار را گشودم و اما آن صدا یو ب آرام

 شدم.محبوس بودند به داخل انبار وارد  امیگل یکه در کفش ها یی قدم ها با

 داد.  یم   یو قطرات باران بند آمده را به آغوش خود جا  زانی سقف گر یآب از شکاف ها ی چکه  چکه 

هر فرمول را کجا به کار ببرد و چه   داند ینخبه که م دانیمیش ک ی   یبزرگ بود، برا شگاهی آزما کی   مثل

 بسازد... 

 کم بود.  ش ی برا  آشپزخانهکامل بود که نام  ش ی اش گسترده و اجزاآشپزخانه قدرآن

را   رانی آشپزخانه کل ا  ن ی بود. با ا سیخود ابل  یآشپزخانه سر خوردم و چشمانم را بستم، شکوه  وار ی د  یرو 

 معتاد کند.  توانست یم

تازه تر از تازه   رسدیم  ی باغ بر نیو نگاهم را از بشر ها و حالل ها گرفتم، هر دم از ا دم ی کش  یقی عم   نفس

 . رسدیم  یتر

  *** 

شد،   ی اش بلند م یزنگ اس ام اس گوش   یصدا ه،ی به ثان  هی لم داده بود و ثان ن تلویزیو   یرو به رو  لماهی گ

 که با فرزاد همکار شد.  ی از وقت  قایبهتر از قبل شده بود، دق ی لی خ   اشیوضع روح

 لماهی گ  یلب ها یاش، فرزاد بود که آن طور لبخند را رو  ی گوش یا هی ثان  کی مسبب زنگ ممتد   مسلما

که    یوقت  یکرد خود را سر خوش نشان دهد، حت ی م  یبرده بود و سع  ادی مهام را از  بایکرد، تقر  یم  یجار

روح بود، انگار از همان اول هم عاشق مهام نبود   یعکس سالگرد زدواج خود و مهام را تکه تکه کرد هم ب

سه ماه آتش عشقش   یکه توانست ط  خورد یغبطه م  لماهی گ  نآهنیزد، از اراده   یو توهم دوست داشتنش را م

 را فروکش کند. 

، او فرزاد را دوست داشت،  شدسرش تکرار میکه سال ها در  یا نه ی ر ی با کمک فرزاد و اشتباه د هرچند 

شب   شی در انتخاب لباس ها یوسواس یهمانند زن ها دهی ب سبز دوست را، همان مرد اتو کشهمان مرد جذا

 . درسان  ی را به روز م

  رهی خ یا  قهی را بازگرداندند! ده دق شیاشان، رخ از دست رفته خو  زبر دستی و  ماه ی که با گل ی مرد همان

 او از فکر در آمد  ظ ی بود که با سوت غل لماهی گ  ی واشکیلبخند 

 . یکن  ینم  داشی خود زحمت نکش پ  یبابا، گشتم نبود ب  رون یب   ای ب   ؟یرها؟ تو هپروت ییکجا -

 را کم کرد شیرا برداشت و صدا تلویزیون  کنترل 



 واالمقام

230 
 

 زنه، تو که تو خلسه و منم...  یور م   یفقط واسه خودش الک نمی سرسام گرفتم، ا ش،ی آخ -

  شی داشت، ضمن قهقهه ها باز اش رها را به خنده   یحواس پرت ن ی داد و ا یرا خورد، داشت گاف م  حرفش

 سوخت!   یرفت که او در فراق م  ادشی   یرا ادامه داد، حت  لماهی جمله گ

 پرِت فرزاد، هوم؟  -

  ی مهام را نم ش ی م  ن ی ظاهر گرگ مهربان در پوست   بی شد و فر  یکاش همان اول پرت فرزاد م  د، ی هم خند  او 

 اش، چهل ساله نبود!  یسالگ ی شد و درعمق س ی هوا تباه نم  یب ش ی خورد، حداقل شمار روز ها

بود و بوم آغشته از    یرنگ  شی دست ها شه ی بومش نشست، مانند هم  یرو به رو  هی چهار پا   یرها، رو  کنار

 بود!  که کم جفا نکرده   ین ی دلتنگ بودند، دلتنگ شاه شانی کرد، هر دو  یم  یدلبر شیبرا  نی رخسار شاه

  خوبه که هست رها، و من چقدر  ی لی ! خ مساریت   شیقراره فردا برگرده و بره پ  کا، یسه ماهه رفته آمر  -

  یها گفت، من کور شده بودم، منگ بودم، قهر  یراست م  مساری دادم، ت حیاحمق بودم که اونو به مهام ترج 

و لب   هی خط و خال  وشدونست مهام  چه مار خ  یم  مساریهرچند که خود ت  دم، ی د  یرو نم مساریتارا جون و ت 

  گهید یاز آدم ها یلی و خ ن ی ! من و شاهرو  بخشمش، اول خودم رو بعد هم اون  یاز لب باز نکرد، من هم نم 

  زندگیم کرد تا قانعم کنه، هست سال از   یم  ی سع شتر ی ب کم ی اگه   دی کرد، شا  هاشخودخواهی کار و   یرو فدا

خودم   ث ی لی ! به قول لیچ ی عن ی   یفهمم زندگ  ی حاال که از بند اسارتش جدا شدم م  ختم،یر ی مهام نم یبه پا  رو 

تو مهام خالصه    هاش قشنگی که تموم   دمی د  یرو فقط تو اون م  ای قفس تنگ حبس کرده بودم و دن  ه ی  ی رو تو 

  یم قربونمن  دونست یسر راهم قرار داد، م رو داشت که فرزاد  مدوست کور بودنم بود! خدا  ل ی دل ن ی شد، ا یم

  ی حت  یدردسر رو برام فراهم کرد. گاه ی ب   یفرصت زندگ گهیبار د  کی همهام بودم ک چه ی احساسم و باز 

  ری ز  ش رو غرور ی افتم که چطور یم  کمیرک  یحرف ها ادی   یکشم به  فرزاد نگاه کنم، وقت   یخجالت م 

خواد   ی من دلم م  یشم، اما اون هنوز هم دوستم داره، ول ی همون موقع است که شرمنده م قای له کرد، دق پاهام

 ببلعه!    رو  و من   هکن  بازدهن   ن ی زم

کرد، با تبسم    یرا پاک م  شی بوم شده بود و با دستمال دست ها  یرو  نی شاه ینگفت، مسخ نقاش  چی ه رها

 خوش حال بود که متوجه اشتباهش شد.   یلی کرد و خ ی م یدرد  هم لماهی با گ   یق ی عم

را که   نی حواس رها به شاه  یپرت  لماهی آن توده نحس را از خود رستاند، گ لماهی هم خوشحال بود که گ واقعا

 لب باز کرد  د،ی د

  یکشه، اونم داره تالش م  یدونم اونم داره زجر م  یگرده، م  یزود هم بر م  یلی گرده، خ ی بر م  نی شاه -

که    روز هاست نیقبل، منتظر بمون، هم یهمون رها یو شد  یده، مثل تو که تالش کردکنه تا زود تر برگر

 شناسمش!  یدر رو بزنه، من م نی زنگ ا 

به اتاق رفت و مشغول حرف زدن شد،   ی دی دلربا با ببخش یبا لخند  لماهی آمد و گ  لماهی گ  لیزنگ موبا یصدا

که رخ از    ندیبب  خواستی. فقط م ندیاش را بب رخ برگشته  خواستیاما حاال فقط م   دی آیم  ن ی شاه دانستیم

 اش چگونه برگشته بود. دست رفته
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 و ناالن زمزمه کرد  ست ی نگر  نی چشمان سبز شاه  به

 آی ببینی شدم همون رهای سابق؟ سه ماه از عمل صورتم گذشته شاهین، چرا نمی -

***  

 ثی لی ل

جذب   یاو شلوار پارچه رهی ت یخاکستر   یمانتو کتطبقه دوازده متوقف شد و من مقتدر با   ی رو  آسانسور

 وارد آژانس اسکورت شدم. دیو شال سف ی خاکستر یکفش پاشنه ده سانت  د،ی سف

 را از چشمم برداشتم و محکم گفتم  امیآفتاب نکیع دم، ی که رس   یمنش ز ی م  به

 احتشام جلسه دارن؟  یآقا -

 گفت  ی فرو رانده بود و بعد از مکث طوالن  توری توجه به من سرش در مان  یب ی منش

 شما؟  -

 جا شرکت بود انگار نه انگار آن آمد،یاصال خوشم نم  دنش ی لحن حرف زدن و لباس پوش از

 .دوننیمحتشم، خودشون م ن ی احتشام بگ یبه آقا -

 به من انداخت و گفت  یهمه کاره آژانس است که با پوزخند نگاه یبه عنوان منش کرد یم  حس

 ؟ یداشت یقبل وقت  -

 فرو راندم و با صالبت گفتم  ب ی در هم فرو رفت، دستم را درون ج  می ها اخم

 نداره.  از ی ن  ی همسرش به وقت قبل دنی د  یاحتشام برا یآقا -

  کیبودم که   شهی اند نی کرد تا عمق تمسخر را به من بفهماند و من در ا  یادامه پوزخندش خنده کوتاه در

 چون من!   یدر برابر جراح حاذق یچاک و دهن را چه به بلبل زبان  یب ی منش

 سردمدار بود!  یزنش نازل ادمهی جا که  تا اون  ؟یش  یاغهی زن ص  -

را دور   ی دو طرف شال منش ظی چه گذشت که من با غ  یپس از گفتن حرف منش  ه ی ثان  کیدر آن  دانمینم 

 و او در حال خفه شدن بود   دمی گردنش کش

چاک و دهن!   ی ب   ستی خودت رو اخراج شده بدون، حرف محتشم لغز ن  یکه کرد  ییها یفضول ی برا -

 حجته. 

که در اتاق باز   دمی عقب کش  زی م  یخودم را از رو  ت،ی شخص ی ب   یکردن حرصم سر آن منش  یاز خال بعد

 آمد  رون یب   یشد و شاهکار مقتدر و عصب 
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 جا؟ نی چه خبره ا -

 کرد  یی و مظلوم نما  هی و بلند بلند شروع به گرروان شد    شی در آن واحد اشک ها ی منش

  ورش یتو گوششون نرفت و به سمتم   د ی شما رو د شهینم یخانم گفتم بدون وقت قبل ن ی احتشام من به ا یآقا -

 آوردن. 

 لبم جا گرفت و ناخودآگاه از دهنم در رفت  یرو  یپوزخند

 اوه، چه لفظ قلم!  -

 انداخت و مستبد گفت  ینگاه تندش را به منش  شاهکار

 رو روشن کنم.  فتی تا تکل  ن ی فعال بش -

 گفت   می مال  یفقط کم  ،یرو به من کم 

 تو اتاقم.  ای ب -

  یمبل راحت ی به طرف اتاق شاهکار راه افتادم. رو  م ی و مستق  نداختم ی نگاه هم ن ادبیب  یبه آن منش ی حت  گر ی د

 کاغذ بود با تمسخر گفتم   یبه او که مشغول نوشتن رو   رهی اتاقش نشستم  و خ

 نه؟   م،ی داشت  یقرار هی من و تو   -

 گفت  یمخصوص خودش، حرص استی که با س  می بگو خواهمیچه م  د ی فهم انگار

 ؟ ی کن یشر به پا م  یریچرا هر جا م  -

و    دمی چی بلند نشود و دشمن شاد نکنم! دستانم را در هم پ می تا صدا دم ی کش  یقی را کوتاه بستم و نفس عم  چشمانم 

 با فک قفل شده گفتم 

 ! ی کرد یسردمدار رو به عنوان همسرت به عالم و آدم معرف یتو که نازل ای من؟   -

 افزود  شتری به من انداخت که خشمم را ب  ید ی برآورد و نگاه الق سر

 فهمونده شده خانم دکتر؟  ن ی ا ری به شما غ  -

 داشت! ی و رو کردن احساسات من تبحر خاص  ری، حالم خراب شد، شاهکار در زگر گرفت  تنم 

 م؟ ی زنته پس من ک یاگه نازل -

 گفت  نشی چشمان خشمگ  ی اهی پرت کرد و با س ز یم  یآن خودکار در دستش را به شدت رو  کی 
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  ی ن یب یمهمه، خط به خطش ارزش داره برام پس اگه م یلی است که برام خ پرونده  ه ی  ریامروز ذهنم درگ -

 . یبگ رون ی ب آدیاز دهنت م  یندار هرچ بر دور  دمیجوابت رو نم  شهی مثل هم

 دم ی کش  ادی را به گوشه اتاق پرت کردم و فر  نکمیهم متقابال از سر خشم، ع من

 ؟ ی کن یدفاع م یاز نازل ی االن دار -

 من را هدف گرفت هی چشمان مظلوم آماده به گر   اشیبه شدت قفل شد و نگاه برزخ  فکش

 دوباره شروع نکن، کارت رو بگو سرم شلوغه. -

 لب زدم  یگذاشتم و حرص  زشیم  یبود را رو  دهی که توسط غزال به دستم رس کاتالوگی

 کد؟  -

ساختمان   یاز باال  فتد،ی شمم به او ناتاقش رفتم تا چ  لیطو  یرا از شاهکار گرفتم و به طرف پنجره ها  م ی رو 

 کندم یپوست لبم را م میو با ناخن ها  ستمی نگریم   گرفتندیم  یشی پ گر ی کدیکه از  یی ها ن ی به ماش

 با طراحه.   شی باق  ، ما۱۱ ۱۰  ۹ ۸ ۷، ۶کد   یماکس  -

 من بود که هنوز انتخابش نکرده بود، به اجبار به طرفش برگشتم و گفتم   یآخر برا کد

 و کد آخر؟  -

که اخمش در هم فرو رفت و دوباره چهره واال مقام را به   ستی به من نگر  اشیچرم مشک ی پشت صندل از

 خود گرفت 

 ... یی طال  -

 دم ی جلو آمدم و متعجب پرس   یقدم

 ؟ یی چرا طال  -

به    یرا با آن اخم لعنت   اشرهی من درآمد، نگاه خ  ی را دور زد و درست رو به رو  زی بلند شد، م  ش ی جا از

سردمدار دفاع   ی چگونه از نازل  ش ی پ یق ی رقته بود که تا دقا ادش ی من  جنبه یچشمانم دوخته بود و قلب ب 

 دی لبم کش یدرآورد و رو اشیکت اسپورت مشک بیاز ج ی. دستمالکردیم

  زن لباس. یی نها  واک  کت  یبرا هم  ییطال  بذار، ییطال و  نقره  شب لباس یبرا کن،   حذف  رو رنگارا  نی ا -

 . کنن   یم  جلفش  رنگا هی بق  باشه،  ییطال  دی با

 انگشتانش از پشت دستمال  یفقط مسخ شده بودم، مسخ نگاه شاهکار و گرم  دی گویچه م  دمی فهم ینم 

 ! یلبت رو پر خون کن  شهینم  ل ی دل  یحسادتت به نازل -
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. شاهکار  کردیداشت ذوبم م اهشی نگاه س  یبرداشت، گرم ش ی و او دستمال را از رو  دمی لبم را گز ناخودآگاه

 انداختم و با خجالت گفتم  ر ی سرم را ز ؟ی کن یهستم؟ با دل من چه م  جنبهیمن ب   یدانیمگر نم

 ممنون.  -

.  کرد یم  اموانهید اش داشتطرفه کیام را گرفت و سرم را باال آورد، لبخند انگشت سبابه و شصتش چانه با

 بر نداشتم  انی خودم را گرفتم و فاصله ها را از م  یکه چطور جلو  دانست یفقط خدا م

 ه؟ ی کد آخر چ  یانتخاب تو برا ی بگ یخواینم -

کد را من انتخاب کنم و   نی که بگذارد ا  خواستمیشاهکار بود و من عاجزانه از طراح م یآخر برا کد

 دستم را خوانده بود  شهی شاهکار مثل هم

 . ۱۰۰کت کد  -

 اما مستبد گفت  یو جد  دی کش  رونی ب رحمم یب   یدندان ها ن ی انگشتش لبم را از ب  با

 . یروزمون رو فراموش کن بحث ام دی کنم، پس خودت بفهم که با  یمنت کش   ستمی من بلد ن  -

حل کردم، همان طور که در   نگاهشنتوانستم خودم را کنترل کنم، بلند قهقهه زدم و خودم را در  گر ی د

 لب نجوا کردم  ری ز  دمی خند یم

 . وونهید -

***  

در اتاق   می گل مر یاز گلدان ها یرا در دستش فشرد، آرام درب اتاق را گشود و با فوج  م ی مر  یدسته گل ها

 د ی انداخت و لبش را گز  ری خانم جان مواجه شد. شرمزده سر به ز 

 سالم مامان.  -

را   شی. رها بزاق گلو نداختیهم به طرف رها ن  ینگاه  می بود و ن  دهی تخت خواب  یرو جانیجان ب  خانم

 تخت نشست   ی و قورت داد و آرام ر

 مامان.   شتی نگام کن، رهام، دخترت، دردونه ات، اومدم پ -

  نهین ٵ مکث نگاهش را آرام و با طم  قهی دق ن ی نام رها مردمک چشمانش ثابت شد. با چند دن ی جان با شن   خانم

 رها کشاند. رها با لبخند دستان گرمش را در دست گرفت  یرو 

خودم و تر و    شیپ   ارمتی نکردم ب   یوقت سع   چی که ه  د ی جا تک و تنهات گذاشتم، ببخش ن ی که ا  دی ببخش  -

 مامان!   ستیخشکت کنم. در توانم ن

 شده رها بود که حاال مثل قبل اما زنانه تر شده بود  م ی صورت ترم ی خانم جان فقط رو  نگاه
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 جام! وقته که اون ی لی ! خ اهملمی کردن و دار و ندارمون رو گرفتن! من خونه گ  یکیمحمد و افرا دست به   -

 د ی را بوس  اشدهی ست چروکپو  ی رو  طاقتیو رها ب  دی خانم جان در دست رها لرز دستان

شدن تو خونه اش   یو مجاب به زندون دی به اسارت کش   رو   ثیلی ل یحاج بابا شکوه   یبر خالف تالش ها -

 کرد! 

 شدیم  دهی از ترس از او شن ییخانم جان تند شد و صدا ها یها دن ی کش  نفس

از قبل داره اونجا   شتر ی هر روز ب  ثی ل ی ها رفت! ل ی دی دور کردن پل هی رفت! سا تی حاج بابا که رفت، حما  -

 سابق باشه! یجسور پر ادعا ث ی لی شه همون ل  ی باورت نم  شی نیده! اگه بب  ی پوسه و جون م  یم

  که خانم جان دانست میکه خانم جان شروع به هق هق کرد. رها   دی اش چک گونه ی از رو  یاشک قطره

و با    دی سر خانم جان را آرام بوس یتا چه حد او را دوست دارد. رو  ثی لی برخالف ظاهر سر سختش مقابل ل 

 غم زمزمه کرد 

 بود!   یدر خواست شکوه  نم ی به نام شاهکاِر احتشام که ا   یشخص هی ازدواج کرد! با   ثی لی در ضمن، ل -

 زد و دستش را محکم تر فشرد ی . رها پوزخندکرد یم  هی و گر   دادیجان ناباور سر تکان م  خانم

کسم،    نی تر   زی دونستم شوهرم، همدمم، عز  ی ! نمنم ی خوش بب ی گذشتم تا رو  ای مامان، از دن ه ی چ   یدون یم  -

 کنه. یم  نفسش   یمنو قربان 

. لبش را تر  کردیاش مدرون قلبش داشت خفه یز ی ادامه بدهد اما انگار چ  خواستیم  د،ی بگو   خواستیم

 لب زد  یکرد و با بغض و آن خفگ

 خوام بگم!  ی کس نگفتم، اما از امروز م  چی نگفتم، تا االن به ه  -

 گفت یبلند  یو صدا  هی را پاک کرد و با گر  اشکش

 . ختیرو من ر   نی شاه و ر  لعنتی  دی اس نیاون شب تو ساحل، ا -

 د ی و نال ستی . رها گر د ی لرزیدستانش هم نم گرید ی خانم جان متوقف شد، حت  ه ی گر

  یبندازه کنار چون داره بابا م   رو  تش ی مسئول  یکردم؟ رفت و نذاشت بهش بگم ب یم   کاری پدر بچم بود، چ -

 شه!

 زد   شخندی ن   هی گر  انی خانم جان چنان هاج و واج بود که رها م  نگاه

 بود.  ی اش ساختگ ی نگام نکن، نمرد! خودکش  یاون جور -

  یوحشتناک تر از خبر ازدواج اجبار  نی خانم جان از تعجب باز شده بود، قطعا خبر زنده بودن شاه دهان

 افتادنش بود   یو در دام شکوه  ثی لی ل
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  یخبر! حت  ی مثل توام. ب  هم  من  زم،یخبر دارم! نه مادر عز   زیمن از همه چ   گنگه که انگار ینگاهت جور  -

 رفت. شمی و چرا از پ خت ی ر  د ی دونم چرا روم اس ینم 

 و با درد زمزمه کرد   دی خانم جان کش   سیصورت خ  ی را رو  دستش

 آرن.  یشن و کم کم از پا درم م  یچرا ها خوره روحم م   نی ا ی گاه -

 گفت  فمتأس  رها دوخت و  یاش را رو نگاه شرمزده  شرمندگیبه درب خورد پرستار با  یاتقه

 استراحت کنن.  دی وقت تمومه رها جان، حاج خانم با  -

 د یی خانم جان را بو  یو روسر دیکش  یآه ی با ناراحت  رها

 برم.   دی با ،وقت مالقات تموم شده شت،یپ امی دم زود ب یقول م  -

 تخت بلند شد، آرام به طرف درب قدم برداشت اما قبل از رفتن رو به خانم جان گفت   یرو  از

 شه.  یمستجاب م  شهیمادر هم یخداحافظ مامان، برام دعا کن، دعا -

اتاق را   رشیگ  نفسو با بغض   دی کش  یق ی . نفس عمندیرا برگرداند تا التماس در چشمان خانم جان را نب  شیرو 

 ترک کرد. 

 *** 

 دم تو را فراموش فصل نهم: یا

بود و من حالم از  ی هوا باران  زدم.  یقدم م  یرا در گوشم گذاشتم و آرام آرام در جنگل خانه شکوه یهندزفر

باران   یس ی و خ   یسرد ن ی گاه به ا  چی بود و من ه  ن ی هم شهیشمال هم  یشرج یخورد. هوا  یهوا بهم م  نی ا

کردم. خودم    ی آن عشق م ینم گرفته اش را دوست داشتم و با بو   یخاک و بو  ی سی عادت نکرده بودم، اما خ 

 . ستمی ز  یجنگل م   سی بودم و با خاک خ  سی هم از خاک خ

روم.    یدانستم به کجا م یکجاست، نم  ی سر و ته شکوه ی دانستم مقصدم از خانه ب  یدور شده بودم، نم  ی لی خ 

  یبرهنه ا  یو پا  دی در  یرا م   راهنشی رز پکه باد م امیدانستم لباس صورت ی. فقط م دمی ساعت را هم ند  یحت

  ی که در خواب راه م یی شبگرد ها همانندمجعد بود،   شانمی کوتاه فر پر  یشد و موها  یم  دهی که در خاک کش

در رگ   یبراق تر و حس خوب زندگ  شه ی و مقصود نداشتم. چشمانم از هم ر ی به مس ی رفتم و کار یروند م 

 تر.  یجار  شی ها

که از   یی ای شده هرمس به در  ن ی عمارت نفر  تی دانستم غا ی! نم دمی رس  ای اما از انبوه جنگل، به امواج در رفتم

با   ی چوب   ی! کلبه ادم ی نگاهم د یعمود   یرا انتها یشود. خواستم راه روم اما کلبه ا ی آن متنفر بودم ختم م

 .امکنجکاویو    مکرد، من بود یم  دادی ب چشمم   یداد، رو به رو  ینبودن آن را م   یخال د ی که نو  ی نور
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کرد و    یرا نوازش م می نرم ساحل پاها  یمردم. شن ها ی قطعا م دم،ی کش  یرفتم و سرک نم  یبه کلبه نم اگر

 را نشنوم.  ایتالطم در یکردم تا صدا ادی آهنگ را ز  یساخت. صدا ی حالم را دگرگون م  ای موج در یصدا

بدون آن که به سر و وضعم توجه   دم، ی تنفر داشتم. به کلبه که رس  ای چرا من آن همه از در  دی کس نفهم   چی ه 

گشودم. سرم را درون کلبه بردم و   شتر ی باز کلبه را ب مهیخارج و درب ن  می را از گوش ها ی کنم هندزفر

که    یبود و پوست خرس زان ی آو  واریکه در د  یگوزن  دهی روشن و سر بر نهیتخت دو نفره با شوم  کی ی وقت 

نکردم، به داخل رفتم و به    دای بشر در آنجا پ  ی از بن  یو اثر دم ی فرش در پارکت آن پهن بود را د یبه جا

 دامن زدم.  شتری ب   ام یکنجکاو 

  رندهیزد! آن تابلو در بر گ ی مبهوت من چشمک م  دگانی نصب بود و به د نه ی شوم  یدر باال  یبزرگ  ی تابلو  

 بود!   ثیلی از بدنش راپوشانده و آن زن ل یی قسمت ها یو که با ملحفه ا  ینارنج  یبا موها  ینقش زن

  ینارنج یو موها د ی توانستم چشم از آن تابلو برداردم. آن زن تنها شباهتش به من، فقط پوست سف  ینم  

 رنگش بود!  

م و جعبه  رفت  زیجعبه مخمل قرار داشت. به سمت م  شی شدم که رو یزی از تابلو برداشتم و متوجه م  چشم

که در دستش   ی ب یبا س ث، ی لی گردنبند در آن، دهانم باز ماند! گردنبند ل  دنی رنگ را گشودم، با د  ایسرمه

 داشت! 

  یم  شیدر دستش را به نما بیو س ث ی لی وحشتناک ل یو درخشان که تئور   بای گردنبند فوق العاده ز  کی 

 گذاشت!

 وارد شد هول شدم و گردنبند از دستم در جعبه افتاد.   م ی که به بازو  یگردنبند در دستم بودم و با فشار  غرق

 آدم!   ثی لی تولدت مبارک ل  -

حسش برق    یکه چشمان سرد و ب نمی درهم بب یشد که شاهکار را با همان اخم ها یبرگشتم، باورم نم   شوکه

 بزند! 

 تو را فراموش!   ادمی  -

کردم؟   ی واالمقام را فراموش م   ن ی شدم؟ چطور ا یواالمقام نم   نی ردم، چطور عاشق اک  ینگاهش م  رهی خ 

 رفتم؟    یمرد زن دار نم ن ی ا یچطور فدا

 مرد...   شهیبا فشار کتف دستم م  یحت  ،ی آروم  ی واسه تن صدات وقت  -

لبخند   دیدر تقل ی شاهکار، سع یورن  یبه کفش ها رهی خ لرزاند دلم را مینگاهش،   تله پاتیاما   دی خند   ینم 

 برده بودند!  ادی هم از   ماهی رها و گل  ی را که حت  ی الدی بود روز م ادشی طرفه اش کردم. شاهکار  کیجذاب 

 ... ثیلی و ل  ثی لی تقابل ل  نه ی ا -
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در آغوشش فرو روم، من   خواستمیکه کمبود احساس داشتند م ی همانند کسان  اهشی نگاِه چشمان س  رهی خ 

. بافت قرمز و  کردم یبدنم حس م یشتم، من کمبود شاهکار را با تک تک سلول هاکمبود احساس ندا

 کرده بود   جادیپوشش من، ا  یحال شانی با پر   یشلوار جذب مردانه اش تضاد خاص ،ی مشک

عذاب   ن ی فرقه و ا ن ی که به خاطرش ا ه ی زی که داشتنت تنها چ  ی بدون   خوامیفقط م  ،یچیمهمه نه ه   ثی لی نه ل -

 . کنمیرو تحمل م 

و ساکت نگاهم    باراز پوزخند تمسخر  آمدیلبش کش م  کردم،یطور عاشقانه ابراز عشق م که آن ی وقت 

بود به    بای ز  یلی زدم و گردنبند را به دست گرفتم، خ ی. من هم لبخند تلخردی گ یام متا بفهماند به سخره  کردیم

 کرد یم  رهی که چشم را به خود خ  ی طور

کم    یتو جنجال و ب  می و با سر رفت م ی گر گرفت  شی که تو آت نی. امترادفیم   ثی ل ی شاهکار؟ من و ل هی چ ی دون یم  -

 تونه تناقض باشه.   ینم  م،ی قصه شد یلی کاست ل

را  امرهی ت  یای در هم مخصوص خودش، دن اخم هایو با  د ی ام نرم کشگونه  یسبابه اش را خم و رو  انگشت

 زم ها تالحق شود. تال ن ی کاش که ا یروشن کرد، و ا

بودن رو به آدم   س ی و از همه مهم تر تو که معشوقه ابل  یجنگ   یباهاش م   ی! دارینشد  طانی ش  می هنوز تسل -

 !  ینداد  حی ترج

  یعشق که نهان باشد و نتوانم بر زبان آورم. عشق ن ی ا فی مرد بودم و ح  نی تر شد، عاشق ا  ضی عر  لبخندم 

که در   نیشوند! ا یروزگارت م رهی عشق ها ت ن ی و غم دل همراه است و عاقبت ندارد، ا  یسپارکه با جان

توانستم در آغوشش    ینم   کنم،را رد  نمانی فاصله ب  یتوانستم مرز ها  یو نم   ستمی نگر   یچشمان شاهکار م

 ... زد  یبه جانم م  شهی حل شوم و ت 

 . آوردیکه جنون م باستیز  یدر آغوشش بروم طور که نی ا تصور 

توانست نقضش کند، اما   یم  ی عقد صور نی توانستم! شاهکار متعلق به من نبود، هرچند که ا   ینم  نه،

 شاهکار خودش به من هشدار داده بود که دل به او نبندم. 

  یب ن ی سرزم  نی ممنوعه ا  وهی که م  طانمی ش  یکه حواشون باشم، اما من االن رو به رو   یی نه، اما بودن آدم ها -

دادم! من   از دست سیابل ن ی هم یبرا  رو  می زندگ  یرو انتخاب کردم شاهکار، آدم ها  طانیآب و علفه، منم ش

 از بهشت روندمشون.  و   ممنوعه بودم  وهیحوا هاشون م  یبرا  شهی هم

را در چشمان تنگ و سردش حل کردم! با  ن ی شد و من ا  قیخودم تزر  یمانند سم به رگ ها جمالت تلخم

ستبرش اشکال  نهیس ی رو   دم،ی کش  نیی شاهکار به پا قهی که حاصل زهر کالمم بود، دستم را از   یپوزخند

 .شدمیم  وانه ی و از نداشتنش د   کردمیرسم م  یفرض

خودم    بیشاهکار از ج  یی. فندک طالدم ی کش  رونی را ب   گاری شاهکار فرو بردم و پاکت س  بی در ج دست

 خارج و از او، فاصله گرفتم. 
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  ن ی سنگ اننمیب یرا بر لبانم گذاشته و روشن کرد. فضا گاری با نوک انگشت به سر پاکت ضربه زدم و نخ س  

ام را احاطه کرده بود! شاهکار حلقه حلقه  ینگاه سرشار از تمسخر شاهکار و پک ها  یشده بود! جو بد

 گرفت  ی را به باز  ثی لی نشست و گردنبند ل ز ی کنار م  یصندل یرو 

ورطه   نیاز ا ستی نشد. قرار ن ثیلی ل یطور که براهمون  شه، ینم الته ی که تو خ  هی ز ی واست چ  طانی ش  نی ا -

 .  رونی شه، بکش ب بت ی نص  ی زی چ 

کرد،    یوارد مغز م  نی کوتی پا گذاشتم و همان طور که ن  ینشستم و پا رو  ی صندل یشاهکار، رو  یبه رو   رو 

 شده بود.  رهی طرح اژدها خ  یی به فندک طال 

بدون تو وجود نداره؟ مثل رگ بدون خون،   ی من  چ ی که ه یاز تو پاک شه در حال المی خ  یخوایم  یچطور -

 فکر...  ی مثل ذهن ب 

 که محکم گفت   دمی شد و خشن، لبم را گز  یطوفان  نگاهش 

 تباهت کنه...  شیاهی با س طانی ش ن ی تا هم  نی پس بش -

 . رفتیجان از کفت م  افتاد، یکه تا نگاهت به آن م  یبود، طور اش یزندگ ی تباه  ن ی بزگ تر اهش ی س نگاه

 لب زدم  ثی لیگردنبند ل نیبرق نگ  یبه سوسو  رهی شد و ناخودآگاه خ ضی تلخم عر  لبخند 

رو که به عنوان همسر آدم  ثی ل ی ! لازهی وسط ن  ن ی جفت ا  هی دونست   یآدم نبود! خدا خوب م  ییآدم تنها  -

خواد   یمنگنه! به خدا گفت آدم رو نم   ری ساز مخالف زد و آدم رو برد ز  س،ی کبر ابل م ی تسل ث ی لی ل د،ی برگز 

  دی خورد. خدا که د  وانتهاش ر یغرور ب ب ی بود! از جنم سرکش اون خوشش اومد و فر  طانیچون عاشق ش

  د ی از خاک پد ث،ی لی که برعکس ل  ییداد، حوا رو فرستاد! حوا ح ی رو به اون ترج  طانیهم مرتد شد و ش ثی لی ل

  ثی ل ی شد! ل یم   دنی تضاد عناصر مانع بهم رس ن ی ! اطانیبود و از جنس ش  شیاز آت  ثیلی اومد! از جنس آدم! ل

ممنوعه رو به حوا داد تا از بهشت رونده    وهی که چرا بعد ها م   دنی وقت نفهم   چی شد، اما ه طانی معشوقه ش

 ، حاال این افسانه دروغین غربی ها که فقط یه قصه است شده داستان من و تو. شه

 . ختم یر  یم  زیم  یرا رو   گاریسوخته س خاکستر 

تا آرام شوند،   دند ی کش  یم  گاریشد، س  ی سوخت و خاکستر م ی م  گاریس ی به همراه آتش کوچک رو   می ها درد

  یلی را به جان بخرند اما آرام شوند! زن ها با خ ینهان کنند و خفگ   گاری دود س  یرا در خفا  شانی تا درد ها

آب، غم درونشان   دی آب سف سرخپوشند و با  ی کوتاه م راهنیزنند،  پ  یشوند! آن ها الک م  ی ها آرام م ز ی چ 

زنانه   یمضحک ها  نی ا ی که زن   یرقصند! و امان از روز یرقصند و م  یرقصند و م  ی پوشانند و م  یرا م

 بزند.   گاری آرامش نکند و دست به س

 . هی چ یحسادت هات به دختر محمد سردمدار برا   لی دل ی دون یو خوب م   یثی لی چون خودت ل  ،ی دون یم  -
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دور کردنش از شاهکار حاضر بودم   یکه برا  یمن به نازل یاز حسادت ها دانستیاو چه م  دم،ی خند تلخ

 دست به چه کار ها که بزنم... 

 ارزش حسرت خوردن نداره!  ای دن ن ی که من روش حسودم وگرنه ا ی هست  ی زی تو تنها چ -

 چرخاند.  ی انگشتانش م یبه ال را ال   رشیهمان پوزخند پر تمسخرش، قفل گردنبند را باز کرد و زنج  با

 . ورتی دا  ای   کنه،یدوئل م ای   کنه،ینم  یآدم عاقل حسود -

 خودم باشد؟  یبرا  دی و با  خواهمشیکه م  دی فهم یبجنگم؟ چرا نم   شیبرا خواستیقدر م چه گر ی د

 . ی کن یم  ی دوست دارم به خودت حسود قدرچه ی تو هم اگه بدون  -

دست   بشیو س ث ی لی گرفت، گردنبند را به گردنم بست و به ل یبرخاست و پشت من جا شیاز جا شاهکار

را احاطه کرده    بی که س ی کوچک قرمز  یها نی با نگ   ییطال ی بود! گردنبند ی. گردنبند فوق العاده ادمی کش

 .  دندی کش  یبه رخ م   شتری را ب ندبودند و درخشش گردنب

 وقت...   چی گردنبند رو از گردنت جدا نکن! ه  نی وقت ا چ ی ه -

 گفت فرو برد و   میموها  انی را م انگشتانش

 از من حرف بزن...  ی ری خو بگ یبا تباه یهر وقت تونست -

 ... ی ری باشد، چه سکانس نفس گ   تی موها   یاش التا انگشت مردانه پنچ 

قول   ، یکرد  داش ی ، اگه پ هلمد یعشقت کجا ن ی خب خودت بگرد بب   ست،ی به خدا دوست داشتن تو دست من ن  -

 دوست ندارم...  گهی د  یریپسش بگ  یو تونست  ی کرد داشیاگه پ  ، یدیکه خودت م   ییاز اون قول ها  دمیم

 . ردی که بپذ  خواستیبفهمد عاشقشم، نم   خواستیتکان داد، نم سفٵرا با ت  سرش

 محتشم...  ی احمق هی تو   -

 شد، با همان تمسخر و پوزخند کلبه را ترک کرد.  رهی چشمانم خ  در

 احمق بودم...  ،یآر

 ... دم یی ستا یمردم شهر را م ز ی بودم که واالمقام هراس انگ  احمق 

***  

  بای ز  یها گل به  و کرد  کج  را لبانش  بود،  دهی چیپ  راه سه ینقل گلخانه   در اش یورن  بلند  پاشنه  یها کفش تق  تق

 ... بود ها  رز یصورت عاشق ست،ی نگر  رنگ خوش  و 

 . گرفتیم  عشقش  از ش ی پ سال نیچند   که  یایصورت  رز



 واالمقام

241 
 

 ن؟ ی نکرد  انتخاب خانم -

 برگشت  مرد  طرف  به و کرد  زانیآو  را اشیجگر   رژ به  آغشته لبان

 ... خوامیم  خاص ز ی چ   هی   راستش نه، -

 گفت  مکث ی کم با  و  گذاشت لبش  ی رو  را دستش

 ن؟ ی ندار  نسترن، گل   مثل  یزی چ ه ی  -

 انداخت   نگاه  سیدور به  و   آورد رون یب   گل یها شاخه یال  به ال  از را سرش مرد

 .هست  هم قشنگ  اومده، تازه هامون  دهی ارک خانم، نه  -

 گفت  است خورده  حال  ضد کردیم  فکر که  یحال در  و  دیکش  ینفس  کالفه  سیدور

 . ادی ب   نظر به  موقر  مالقات یبرا که  باشه  یزی چ ه ی ! خوامشینم خونه   یبرا که  من  -

 گفت   خوشحال  و  زد  یلبخند نظرش  مد یها  گل دنی د با  و  رفت مغازه راست سمت  به  مرد

 . قرار واسه موقر   گل نمی ا -

  رفت،یم راست سمت  به  که  یحال در گذاشت،  شیموها  یرو  و   درآورد چشم از را اش یآفتاب نکی ع  سیدور

 زد  تی رضا از ی لبخند ها گل  دنی د با

 ! هی خوب  شنهادی پ ل ی گال  -

 . راند  مدرسه سمت  به  و   شد یشکوه  نی ماش سوار گرفت،   که را  ها گل

.  کرد رجوع مدرسه داخل به  و   زد  یلبخند ، ییابتدا پسرانه  چمران د ی شه ی دولت   ری غ  مدرسه  نام  دنی د با

 گفت  او  دن ی د با  مدرسه  خدمتکار

 ن؟ ی دار  کار ی ک  با خانم -

 گفت   و   کرد  جا به  جا  دستش در را ی صورت و   زرد  یها گل

 کجاست؟  ها معلم  دفتر -

 ستینگر  سیدور  افهی ق به  و  گذاشت  مکتین   یرو  را  دستش دستمال  خدمتکار

 . زنه یها معلم دفتر  اتاق ن ی آخر  چپ  دست -

 د ی شن سرش  پشت  را خدمتکار  یصدا که برود  خواست  و   داد تکان را سرش

 . خورهیم  زنگ ن ی کن  صبر قهی دق پنج   هستن، کالس سر  ها معلم  االن -
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 گفت   لب ری ز  و   داد تکان ی سر سیدور

 . ممنون -

 یصدا بالفاصله  که  نشست سکو یرو زد،  پوزخند  فضای مدرسه دنی د  با گذاشت مدرسه   درون به  پا ی وقت 

 . دی رس  گوش  به  زنگ

 ... دند ی کش یم  غی ج و آمدند یم  ن یی پا  ها پله از ادی فر و   اقی اشت با طانیش و شر  یها بچه پسر

 . باشد ها  آن یجا  که خواستیم   دلش وجودش   تمام با و  شد باز  خنده  به ها آن دن ی د با  سیدور یها لب

 گرفت  ها بچه   از را نگاهش  یزن آلود بهت  یصدا با  بود ها بچه   پسر یباز  غرق که  طورهمان

 ؟ یکنیم  کاریچ   جانیا تو  -

 گرفت   ینازل طرف  به  را گل و کرد  ضیعر را  لبخندش سیدور

 . معلم  خانم مبارک  تی کار  روز ن ی اول -

 گفت   خنده  با و گرفت سیدور  از را ها گل ینازل

 برن؟ ینم قبر سر رو  ل ی گال  -

 گفت  چشمک با  جوابش در و  دی خند   بلند  بلند  سیدور

 . ادهی ز هم  سرت از -

 خورد  را اشخنده  و  د ی کش ها  گل  یرو  یدست ینازل

 ... شدم فراموش کردمیم  فکر داشتم  کم  کم گهی د  ،ی اومد که  ممنون -

 گفت   استفهام با  و  انداخت باال را  شیها ابرو 

 دونه؟ یم  شاهکار -

 کرد   زمزمه حسرت   با  که قدرآن گرفت،  غم را ینازل  چشمان

  رو  اسمم یحت  کنم یم  حس ها وقت  یگاه  باشه؟  بارش  نی دوم   االن که  دونستیم  یزیچ  من  از یک  شاهکار -

 ... دونهینم 

 کند  خوب  را حالش  یلودگ با  کرد  یسع سیدور

 .ها یامدرسه بچه  مثل  سردمدار، گه یم  بهت   که  قدراون -

 د ی تن  درهم  شیها اخم چ ی ه  که  نشد  خوب حالش
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 . ث ی لی ل توسط  شاهکار تصرف ترس شده من یزندگ  تمام -

 گفت  نانیاطم با  و   ستادی با  نهیس به دست

 . یشناسیم  رو  شاهکار که  تو  ست، ی ن یموندن نترس -

 داد را جوابش  ثر ٵمت  و   گذاشت س ی دور شانه ی رو  را دستش

  یفهم یم شن،  لیدخ  ماتشیتصم  تو   دهینم اجازه کس  چی ه  به و کنه یم  بخواد دلش  که  یکار  هر شاهکار -

 ؟ رو نی ا

 بود  متنفر  حرکت  ن ی ا از برداشت،  اششانه ی رو  از را ینازل  دست سیدور

 . دادیم  رو   طالقت و کرد ینم   تعلل  یالحظه سال ده نی ا تو  ی بود  یرفتن  اگه تو   واالمقامه،  که نه ی هم  ی برا -

 د ی نال  لب ری ز  و   کرد  فوت را نفسش  عاجز  ینازل

 ... نداشت وجود  ی ث یلی ل سال ده نیا تو  -

 زد  لب مطمئن   و   شد خم  ینازل  گوش  ری ز

  شد تموم باهاش که  کارش است، چهی باز  هی چون  رون،یب  کنهیم  پرتش  تونیزندگ از شاهکار ست، ی ن ی جد -

 . آشغال  هی   مثل  کنه،یم  گم  رو  گورش

 گفت   تمسخر  با  و   زد ی پوزخند ینازل

 ... ذارهیم  مگه   ثهی لیل اون  ال،ی خ   خوش یا -

  به ملخ  و   مور مثل  ها بچه   پسر که د ی د را ی مرد و  افتاد ها پله  به نگاهش  یآن د،ی شن ینم چیه گری د  سیدور

  چشمان و  مرد  بور یموها  رهی خ   تنها  و   آمد کش   لبش. آمدندیم  نیی پا ها پله  از او  با  همگام و بودند  دورش 

 .بود  رنگش   خوش یعسل

 ! بود کرده ادشی  امروز  نی هم  د، ی خر یم  ی صورت  یها رز  شی برا  بود گفته   امروز ن ی هم

 گفت طانیش یها بچه   به رو گیکالف با  دی رس مرد رانی دب اتاق به  که  مرد

 . کنمیم  کم  انضباط نمره  همتون از وگرنه کالستون  سر  نی بر  -

  و   کرد ینازل  به رو  پاچهدست سی دور . گرفتند فاصله او  از مرد  یبعد تشر  با اما کردند  شلوغ یکم ها بچه 

 گفت  حواس یب 

 . خداحافظ زم، یعز ی باش موفق  برم، د ی با من  ی ناز -

 . رفت مرد  سمت به  و   زد ینازل  مبهوت  صورت یرو  یابوسه
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 زد  لب نهینٵطم  با و د ی گز  را لبش  سی دور  انداخت،یم  ینگاه نمره  دفتر ست ی ل به داشت و   بود ن یی پا  سرش

 ... گو ید -

 ماند  مبهوت س ی دور  دنی د با  و   برگشت تعجب  با  گو ی د

 ! یدور -

 کند،   چه  دانستینم   شوق از سیدور . بردیم  را دلش  و  کرد یم  مخفف   را نامش بود،   طورهمان هم هنوز 

 کجا؟  مدرسه نیا و   کجا  تو  -

 بود  آمده شوق سر سیدور دنی د  از هم او  آمدیم  نظر به  د، ی خند   گو ی د

 ... زحمتش  و   هی ر ی دب -

 کرد   اثر ی ب   را گو ی د نگاه ی ن یریش که قدرآن شد،  تلخ  لبخندش سیدور

 ؟ ی گرفت یم  ی خبر  ازم دی نبا   رانی ا یاومد -

 گشت یم  چشمانش  در یز ی چ   دنبال انگار کرد، رهی خ س ی دور  نگاه  در را نگاهش   گو ی د

 . نکردم داش ی پ   سفانهٵمت   که  گشتمیم  مهام دنبال اول  دی با  تو  دن ی د ی برا -

 ... نگاهش   محو  زدنش، حرف محو گو، ی د  محو   بود،  محو   سیدور

 . یکنیم  جبران  رو  ها سال  ن ی ا تمام و   یمونیم خودم ش ی پ بعد   به  نی ا از -

 گفت   تعلل بدون   و  شد رهیت   روشنش یعسل نگاه خورد،  را  لبخندش گو ی د

 ... من سیدور -

 کرد   قطع را گوید  حرف و آورد باال را  دستش شتاب با  سیدور

 هوم؟   کنم  تی معرف همه  به  خوامیم   ما،  خونه  یآیم شب فردا نداره،  من سیدور -

 د ی کش  شی ها  مو  به  یدست کالفه  گو ی د

 ... آخه -

 بود  خبر  با گوید  خصلت ن ی ا از خوب شد،  جمع  سی دور  لبان

 . یکوفت  اقامت اون خاطر  به  فقط دمت؟ ی ند ساله چند ی دونیم  گه،ید اری ن نه  -

 گفت   دی تر   با دی د  که  را سیدور ملتمس نگاه  اما، بود دل دو  گو ی د
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 ... باشه -

  شب او  خاطرات  با را روزش  نبود  الزم گری د  و   بود افتهی   را اشگو ی د  نبود، ای دن نیا در  انگار سیدور حاال

 ... کند

 ... عاشق و   مهربان  قدرهمان داشت، را خودش گر ی د  حاال

***  

  طرفش  دو تار  چند و   بودمشان بسته  باال  که  ییموها ،ی مشک  جذب  کتان  شلوار و   امییطال  ی مشک  زیشوم

 ... بود   ساخته یی بایز  یتابلو  زدم، خود به  که  یرز  عطر  آخر سر  و   حی مل  و   ییطال  شیآرا گذاشتم، آزاد

  لبخند! باز  شیها دکمه و   بود رها تنش  یرو  آزادانه دشیسف  رهنی پ  که دم ی د را شاهکار اتاق، یقد نهی آ از

  نگاهش اما نشد باز  خنده به  لبش افتاد، نهیآ به  چشمانش  و  کرد   حس را نگاهم ی رگیخ که  زدم یاطرفهکی 

 .داشت برق 

.  نداشتم  را برخوردش  نی ا  توقع اصال! برخورد اندازه از  شی ب  امزنانه االتی خ  به  و  گرفت چشم  نهیآ از عی سر

 ! توانست ینم بزند، ت ی رضا لبخند توانستیم  کمش  کم  حداقل

  که  یاییبایز  و  لباس  هماهنگ بیترک  به  و کردم سر راام ییال ط یمشک   شال دم،یپوش   و   گرفتم  را اممانتو 

  خود آراسته ظاهر  دنی د با  که بودم   من  مهم کرد، ینم  توجه من   به  شاهکار که  درک به .  شدم رهی خ  بود ساخته

 . آمدمیم  فیک سر

  دعوا هم ها آن با انگار بست، یم   را لباسش یها دکمه  ستم، ی نگر  را شدنش  حاضر و زدم  هی تک   وارید به

 !داشت

 با  شدم، کش ینزد  آرام و   آوردم رونی ب یمشک  طرح با یا نقره ن ی سرآست  دکمه  و  کردم  باز  را شیکشو در

 گفت   یبدجنس با  و   انداخت یکوتاه نگاه شدنم  کینزد  دنی د

 ! ی اومد در زشت حالت  اون از آره ،ی بشنو   یخوایم  رو  نیا اگه -

  کیالست  مثل!  اورمی ب   عشق  از که بودم آورده شانس چه از شدم؟  بای ز  گفتیم  آدم مثل  اگر آمد یم  بند نش ازب 

  جمع لبخندم . نداشتم  را نشی سرآست   دکمه  کردن  وصل یبرا  اقی اشت  و   شوق آن گر ی د  و دی خواب بادم  شده پنچر

 !شدمیم  آزرده واقعا شاهکارهای  العمل  عکس  از اما نبودم لوس . گرفت غم  شکل ی آن  صورتم  و  شد

 . ببند  ر ی بگ جانی ا ذارمشون یم  ن، ی سرآست دکمه نمی ا -

  اش نهی س  به محکم  و   شد دهی کش شدت به   دستم که برگشتم  ظ ی غ  با  و   کردم  پرت  زی م  یرو یحرص  را  ها دکمه

 . کردم  خفه  درونم  را  آخم شهی هم   مثل اما گرفت درد امین یب   خوردم،

 گفت  تمسخر با  و   کرد  دور خودش از مرا  یکم  شاهکار
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 ! زنمیم  حرف   امبچه  دختر با  دارم کنم یم  احساس -

  صورتش  در د،ی دیم  من چشم  از بود زده گند   خوشم  احساس به  کهآن از ی حت  دانست،یم  مقصر  مرا  شهی هم

 گفتم  شده  جمع ی لب  با  و   شدم براق

 . کننینم   ی کش منت   یطور  نی ا -

  شیر ته ی رو   که  خواستمیم  فقط و کاست  را خشمش تمام که  یطور  گرفت، شکل اش مهی ن نصف  لبخند 

 . شوم غرق نگاهش در و   بکشم دست  شی دلربا

 کنم؟ یم  یکش  منت  یکرد  فکر چرا -

  نشدم،  ریپ شاهکار دست  ری ز  اگر قطعا و   دهد دق مرا داشت قصد مرد  ن ی ا بود،  یکار  اشضربه هم باز

 !شدمینم   ری پ گاهچی ه گر ی د

 . یببند  رو  نم ی سرآست  دکمه  داشتم نگهت -

  خرج  را فردت به  منحصر  یها یکش  منت کهکن    کتمان  و  بپندار   احمق مرا  طور نیهم  جان،  شاهکار باشد

 .است ی کش منت  از شتری ب یلی خ  نی سرآست  دکمه  بستن  ری تعب که حاال مثل ! ی کن ینم   من

  شی صدا یسوال و رفتم  دستش آن طرف  به.  بستمیم  لباسش نیآست  ی رو  طمأنینه با را  ها دکمه  و   زدم ی لبخند

 زدم

 شاهکار؟  -

 بود   من  یزندگ مرد  اش ییوال یه ظاهر آن با  که  یمرد  حضور  و   کردمیم  حس را ید ی شد یگرما از ی حجم

 جانم؟  -

  بودم،  رهیخ   چشمانش  در ر متحی   دم، ی شن را گردنم شدن  رگ  به  رگ یصدا که کردم  بلند  سر  سرعت به

 بود؟  گفته   چه شاهکار

 .ستمی نگریم  دی الق شاهکار  به شده گرد  ی چشمان  با تنها  و بود   شده قطع نفسم

 ؟ یدار کاریچ ه؟ ی چ -

  با  رفت،یم   آخور به  خجالت  از که  یسر با  و   ساختم رها صدا یب را  نفسم شاهکار،  دوباره یصدا دن ی شن  با

 زدم لب صداقت کمال 

 . رفت ادمی   ،ی چ یه -

 گرفت  را  نشی ماش چییسو و   زد  یپوزخند من  یج یگ  نی ا از شاهکار
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 . منتظرتم  نگیپارک  تو  ن،یی پا ای ب -

  ادی   به را امشده نش یماش سوار و  دمیرس نگی پارک   به  چطور  ی حت  که  بودم   گفتنش جانم  فکر در چنانآن من  و 

 د ی چ یپ گوشم در دوباره شیصدا! ندارم

  مثل . یآرینم در  جلوش رو  شالت  پس   اومده، کجا  از و   هی ک   کرده دعوت  س ی دور  که  یمهمون  میدون ینم   ما -

 . کنمیم  افتخار  بهش  من  که ی جور باوقار، و ن ی مت . باش  شهی هم

  خودم   چون  شوم محدود  نداشتم دوست اصال. گرفتیم حرصم  دادیم  دستور من  به  ها پدر  مثل  کهنی ا از

 . دانستم یم  را حدم  خوب 

  و   بود شاهکار حرف   ری درگ  فکرم تمام  م،ی برس دورافتاده یروستا آن در  یشکوه  عمارت به  که  یوقت تا

 ! قرمز  شرم  از می هاگونه

 .م ی رفت   دوم طبقه سالن طرف به  شاهکار همراه به  و شدم ادهی پ   نی ماش از

 . کردم رصد را افراد تک   به  تک  و   چرخاندم سالن ی رو  را نگاهم

  مرد با و  بود داده لم ی راحت  یرو  سیدور . گرفتیم پوست  وهی م  ش ی برا و بود نشسته  یشکوه کنار   نورا

 ! گوید  جز نبود ی کس داشت قرار سیدور  کنار   که  یمرد  و  کرد یم  صحبت عشوه پر یها لبخند  با  اشیکنار

  س ی دور  یرو به  رو ! رفت ادمی  نیماش در  شاهکار یها هی توص   تمام  و   رفتم طرفش  به ذوق  با گوید  دنی د با

 گفتم  ی ذوق پر  لبخند  با  و   گرفتم  قرار بودند، ایستاده حاال  که  گو ی د  و 

 ... سال همه  اون از  بعد! جانیا تو،!  گو ید -

 نداشت کنار دیگو با خنده گفت   انی پا ش یهاکرشمه  که  سیدور

 . جاستنی ا االن  گو ی د  که  نهیهم یبرا.  شناسهینم  ماه  و  سال  که  هی قو قدراون عشق  -

 گفتم   سیدور به  رو  و  زدم  یپوزخند

 ! نی مت کامال بله،  -

 کرد  دراز را  دستش می ها ذوق  جواب در و زد  یموقر لبخند  گو ی د

 . ن ی برل ی پزشک علوم  دانشکده دختر نی تر  شجاع  ث، ی لی ل نمت یبیم  که  خوشحالم -

  خون  که انداختم  ینگاه شاهکار به  یچشم   ری ز  شد، کور ذوقم و   دی کش  پر  ملبخند اش،شده دراز دست  دنی د با

 گفتم   جوابش  در و ستمینگر  گو ی د  دست به  عاجز. خورد یم  را خونش 

 . طور ن ی هم منم -
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 ! بود حالل   خونم  دادمیم  دست گو ید به  اگر نشستم،  شاهکار کنار  یراحت مبل  ی گرید حرف بدون 

 گفت   و   دی خند   شاهکار، یها تعصب   خاطر  به  چارهی ب  یگو ی د شدن  عی ضا دنی د  از یشکوه 

 . باش  راحت ن،ی بش! گو ی د  داره رو  خودش  خاص  د ی عقا شاهکار -

  گذاشت دهانش در  را پرتقال ازای رهپ  نورا.  رفتم غره چشم  شاهکار  به و دم ی کش  یراحت  نفس گوید نشستن  با

 گفت   و 

 ؟ یکن  یمعرف  رو  شازده نی ا یخواینم   جان س ی دور  خب، -

 دم ی فهمیم  استرسش از پر رفتار و  یاراد ریغ  یها حالت از را نی ا  و   بود زده ذوق  سیدور

  پدرش که  هرچند  دمش،ی ند  گهید  و   رانی ا اومدم  من اما م،ی شد آشنا هم با آلمان دانشگاه تو  گوید و من  -

  معلم تا ینازل  مدرسه  رفتم روز ید. جاستاون می مق  مادرش  خاطر  به  اما داره کامل تسلط  یفارس به  و   هی ران ی ا

  شما تا امونخونه کردم   دعوتش که  شد نی ا! جاست همون  معلم  گو ی د  که  دمی فهم  اما بگم ک ی تبر  رو  شدنش

 . دی ش آشنا باهاش  شتری ب 

  و   درست سواد که  یاینازل! بود شده  معلم  ینازل بودم،  دهی فهم  را زی چ  کی   فقط س ی دور یها صحبت  تمام از

  که  یمن  سر بر  خاک!  کرد یم   یزندگ  مدرسه در ماه  وریشهر آمدیم  ادمی   که ی وقت  تا و نداشت  یحساب 

 ! کردند باطلش را امیپزشک   پروانه وقت   آن بودم اعصاب و   مغز   جراح  و   متخصص

 دی پرس ی کنجکاو  با  سیدور  حرف   اتمام از بعد   گو ی د

 داره؟  ی نسبت  چه   شما با  سردمدار ینازل خانم ی نگفت   ،ی راست  -

 زد  لب یسنگدل با  و   شد رهی خ   من  چشمان  در د،ی خند   نورا

 .هستن جان شاهکار  زن -

  در را خالص  ری ت و شاهکار زن  گفت  دخترم، خاله دختر   نگفت  لم،ی فام نگفت  ام، ی لعنت زاده خواهر نگفت 

 گفت  شاهکار به  رو و داد تکان یسر  گوید . کرد  فرو  قلبم

 . دی دار یموقر  همسر خوشبختم، -

 گفت   گو ید  به خشک  و   کرد  من  به  یایبرزخ  نگاه شاهکار دم، ی خند   بلند  موقر کلمه دن ی شن  با

 . ی دار لطف -

 کرد ف ی تعر  گو ی د  ازخوش   ی رو  با  و   دی کش  خوردن  وهیم  از دست یشکوه 

 . ی هست  ی خوشبخت   آدم تو  د، ی پسند   رو  تو دخترم  که  خوشحالم -
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  قدرآن س،یدور  و   گو ی د  شیپ  سال  چند که  آمد  یم  ادمی !  بود  نگاهش  محو   سیدور و   داد تکان  سر تنها  گو ی د

  معلوم  و  طرفه  ک ی  عشق  نه  ،ی نکردن  باور   عشق ک ی . شوند جدا هم  از توانستندینم که  بودند هم عاشق

 ... شاهکار به   من  احساس مثل  حالی

 . نمیب یم  هم  کنار  رو  شما دوباره که  خوبه  یلی خ  نی ا -

 د ی پرس   که گوید کنجکاو نگاه  با شد مصادف  امجمله  نی ا گفتن 

 نه؟  مگه  باشه همسرت  د ی با! دیداشت یمحکم  یدوست شما ادمهی   کجاست؟ مهام -

  دست شد،  متهوع حالت  احساس شروع و اممعده  قیعم  سوزش باعث  گو،ید دهان از حرف  نیا دنی شن 

 ... است زاریب   مهام  از چقدر که  دانستمیم  من  فقط و شد مشت رانش   یرو  شاهکار

 .شاهکاره من  همسر و کرده  ازدواج لماهی گ  با مهام -

 د ی پرس  و د ی خند ج ی گ  طور  همان. بدهم  صیتشخ  توانستمیم  گوید چهره  از یراحت  به  را ی ج یگ

 ستن؟ ی ن   سردمدار خانم همسر خان  شاهکار مگه -

 گفت  و   دی خند  باروانهید  شهی هم مثل  یشکوه  خورد، یم  چی پ امروده و  دل  تمام کردم یم احساس

 . جان  گو ی د  ارزهیم  زن تا  دو  از شتری ب من،   فرقه مقام واال -

 گفت  اششده قفل  فک ریز و شد تر  کور  شاهکار دست مشت

 . می ش جدا قراره ی زود  به ، یصور  اما می کرد  ازدواج ما -

  به  و  کنم   کنترل را خودم   نتوانستم گری د  نداشت،  حرف  نی ا زدن  از ییپروا هم یشکوه ی جلو   یحت  کهنی ا از

 . دمی دو ییدستشو طرف   به سرعت

 ... کند یم  خردم  باالخره دانستم یم  است، یجد  قصدش دانستمیم

 *** 

  شانی مخصوص مناسک ها لیمخمور، پا به سالن طو   یقرمز و چشمان  یبا رخ یدرب خانه باز شد، شکوه

  یو ولوله به پا م   دی رقص ی ها در مشامش م ندهی شو ی کرد، بو  ی خفه اش م  شانی خفقان خانه  یفضا، گذاشت

 شست.  یمواد م  ن ی آورد تمام آن خانه را با ا یم  ری هم تا وقت گ  ثی ل ی ل نی کرد، ا

  ن ی افزود و هرمس از ا یتحمل ماندنش را در آن خانه م  یکارش نجاست را دور کرده و اندک   نی انگار با ا 

دختر بزرگ حاج محسن، حال با   ی مذهب  ثِ ی لی که ل  ن ی کرد، از ا  یبرد و عشق م  یحرص خوردن ها لذت م

   د،ی بال  یبه خود م  گونه از حجابش زده ن ی زور جور او زن دوم شاهکار احتشام است و ا
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  همرافعدعوا و  ،حرص خوردن هایشرا دوست داشت و صد البته از   ی زِن جسوِر از خود راض نی ا هرمس 

 را ترک کند.  ثی لی توانست ل  یوقت نم  چ ی برد، او ه  یلذت م ش،ی داد و هوار کردن ها ش، ی ها

را   پیاش را باز کرد، پ  یبلند مشک  ی پالتو   یگرفت و دانه دانه، دکمه ها  یجا یکاناپه چرم قهوه ا   یرو 

 اش غرق شد.  یشگی مزمن هم یها شه ی اند و در خالء خلسه ها و  دی لبانش، روح دود را مک  حائل ن و  روش

کرد،   ی هرمس را تماشا م نهیدست به س د، ی در لباس خواب سف  دهی چی پ  یسالن روشن شدند و زن  یچراغ ها 

کرد، او  فرو   ش ی و دست در موها  دی کش   یپوف نورا  برق زد و روشن شد،  ،ی و مرداب هرمس آن   رهی چشمان ت 

گرفت و به   یاو جان م  د،ی خر   یفروخت و هوس م  یجهان نام داشت، او لذت را م  خ ی زن در تار  ن ی نجس تر

 داد.  یبقا ادامه م 

زن باشد، قطعا نوراست و اگر   طانیاگر جنس شزد، و گولشان می کشاند  ی جوانان مردم را به سراب م 

 مرد، خود هرمس است! 

کردنند و خام جوانند و آرزو ها در سر پرورانده و خانواده  یرا که جذب م  ینبود آن افرادمهم   ش ی برا

 مهم نبود، اما...  ز ی چ   چی ه  ش ی دانند، برا یم  یآن ها را نور چشم شانی ها

کرد، دوست نداشت، مانند هر   یم  ز ی کننده اش، با حس زنانه نورا ست   انی و طغ رانی هرمس، با حال و نی ا

 باشد.  یگریکشد با کس د  یکه او نفس م  ی خواست شوهرش تا وقت   ینم   گریزن د

 . دی نفس سرکش  کیاز قفسه درآورد و  ایشهی بر لبانش نقش بست، نورا اخم کرده و ش  یمرموز لبخند 

  ی عسل یرا رو  شهی جذاب بود، نورا ش  شیهمه سال برا نی زن هم پس از ا  نی ا ت ی عصبان  یحت  د،ی خند هرمس 

 د ی شده غر دی به هم کل یکنار هرمس کوباند و با دندان ها

عطر زنونه   نی ا  رم،یرو فاکتور بگحال خوشت    دم،ی پرس  نی! برا همیزن ی خوش گذشت؟ نه که بشاش م -

 خوش بوئه!   ی لی خ 

کرد،   ی معنا نداشت را خرج م  التشیهرمس و تشک یکه برا  یرتیزد و غ  ینگفت، هر چه غر م  چی ه

 برداشت.  ی عسل یرا از رو  شهی شد، ش یخواستارش م  شتر ی مس بهر

 که با خشم آن را به نصف رسانده بود  یی را ذره ذره مزه کرد، برعکس نورا شهی کرد و ش  خاموشرا   پشیپ  

 ... ی میزندگ  یجام ته  ی قطره  ن ی که، تو آخر ی دون  ی شه! م یبرام تو نم   یچکیه رم، ی عز  -

سال رنگ   ستی بود، پس از ب  ای دن  ینوا  نی قشنگ تر  یهرمس روز یزبون باز ن ی را قطع کرد، ا  حرفش

 آتش سوزان نگاه هرمس خاکستر شد!  ری سال ز  ست ی باخت، پس از ب 

  ن ی کنه، ا  یقسمت رو نقل م نی ا توخوام هم بدونم، اگه اون قسمت ازقانون مضحک    یدونم، نم  ینه! نم  -

 بود...  بندی پا  دی قول ها با یرو هم گوشزد کرده که به بعض 
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بود، مشاجره و جنگ اعصاب   ازی سوخت و آب ن  ی م ش یآمد، گلو  ن یی طرح چوب پا ی فانتز یپله ها از

 بود و خوِض درد سر سازش!   ثی ل ی نهان کرد، ل واریخودش را پشت د   د،ی هرمس با نورا را که شن

رفتنش را دنبال کرد، انگشتش را باال آورد و برق حلقه  ری ل داد و مس ق نیزم   یرا رو  یخال شهی ش

 د ی ازدواجشان را به رخ نورا کش

گم، اگه   یبا هزارم  م  یقسمت از کار صاف نشد! نورا برا نی سال گذشت و دل تو با ا ستی ، بمدر عجب  -

  یاز لذت ها مش، ی به کاغذ کشوند   م،ی هست  رانی مملکت ااین  تو    نکهی ا  یکه فقط و فقط برا  تعهد هی قراره 

و   یمن همراه ی! تو فقط برایزن من  ی جد ی بس کن نورا، انگار باورت شده که جد  م،ی بگذر  رامونمونی پ 

 نورا، پس کامم  رو زهر نکن، نذار...  چه ی ه  یزندگ  نی بدون تو ا ی ول ، یکش  یم  دکی واژه زن وهمسر رو 

  یباور نم   ثی لی را به هرمس نداد و خود نطق کرد، ل  شتریب  انی بود، اجازه ب   دهی فوران کرده بود، ترک نورا

 کرد!  ی را، هضم نم شیها یهمه از بد  نیهرمس و ا یکرد، حرف ها

که    یکوب  یپتک تو سرم م   لمثموضوع شناسنامه رو   نی ا ی جور  هی کوفتت شه، نه؟ بسه،  تینذارم خوش  - 

به   ی کی ن ی به هم  نی گم اگه از کل  قانوان  یداشتم، من فقط م  فیکور و الل تشر   ای  یانگار چشممو بسته بود 

 افته!  ین نم ی آسمون به زم  ی نباش  بندی شدت پا

  ادی داد تا آن اسم در شناسنامه را   یداد، حق م  یخورد اما به او حق م  یکه حالش از نورا بهم م نیبا ا ثی لی ل

 کند.  یآور

کرد و از   ی نداشت، هرمس نوچ یها معن ز ی چ   نیاو ا یاگر برا یحت  چاند،ی را بپ سیداشت تا گوش هرم حق 

 را در آورد و آن را به دست نو را سپرد   یکتاب  ی عسل زیم  یمخف  یکشو 

  یم  ،یر  ی م  شی پ  دمونی بر خالف عقا  یدار بخون ببین ، یکن  یمخالفت م   سی با ابل یبخون، بببن دار -

 . نهیسنگ یلی کار تاوانش خ  نی که ا  یدون

 اما دلش خنک شد  وار ی به هرمس رفت، هر چند در پشت د   یچشم غره ا  ثی لی ل 

 که تو...  نمیتونم بب  ینم   ،یکه خودم از برم رو بهم بگ  یز ی چ   تسقرار نی  -

 کشش نداشت  گریواقعا د  د،ی حوصله نطقش را بر  یب هرمس 

 ِد آخه مگه من تو با هر...   -

  یبود برا  یرکاهی هم آب ز  ثی لیقانع ساختن نورا، ل یلبخند زد، گور بابا واریپشت د ی اهی س یش  دنی د با

لب   ری زد و ز  ی پوزخند د، ی رس ثیلی رد نگاه هرمس  را دنبال کرده و به ل مستأصلو نورا  د ی خودش، خند

 گفت  

 . قوز باال  قوزدختره احمق هم شده  نی ا -
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هرمس و نورا   یجست و رو به رو   رونی ب   ظیکه داشت، به قول خودش "سه" شد با غ  ینقشه ا د ی که د ثی لی ل

 گفت   دی خند  یدر آمد، هرمس همان طور که م

بگو    م؟ی د ی رو د ما شما  و   یزد رونی باتاقت خانم، آفتاب از کدوم طرف دراومده که از کنج  ث ی لی به به ل   -

 شد؟  دت ی عا ت ی باشک باز می قا نی از  یزی چ اصال نم ی بب

 ای گیرایش کرد سرمهسر داد و در دل هرچه  فحش بلد بود نثارهرمس و چشمان  یا یدهن کج ثی لی ل

 دنبال شر باشم.  ستمی ن   سمی من آنارش -

 در دل گفت   ث ی لی را روشن کرد، ل  پشیزد و دوباره پ یشخندی ن هرمس 

 داره!   دهی عقها  پرت چرت و   ن ی به ا  مهنوز هدختر  نینورا! ا ی ن یب   یم  -

چشمانش را بست، نفسش را حبس کرد و هر چه فحش در لبانش النه کرده بود را با بزاق دهانش   ثی لی ل

 با انزجار گفت  ثیلی بزند که ل ی قورت داد، نورا خواست حرف

 !  زن دیگهرفت دنبال  ی نم   یشکوه  ،ینگو ، که اگه آدم بود  یچی تو ه  -

صورت هرمس خم شده و   یبود، رو  دهی النورا را به خاک م پوز دوباره هرمس لبخندش را خفا کرد، خوب  

 با تمسخر تمام گفت 

 و مجنون!    یلی شبتون خوش ل -

باال    چی مارپ  یاز پله ها ردیقرمز شده بگ یآب خوردن شد و بدون آنکه بماند و جوابش را از نورا الی خ  یب 

 رفت،

آرام پشت در اتاق خود   د، ی شن ییاتاقش بود صدا یخواست به اتاقش برود که از اتاق شاهکار که رو به رو  

 دفعه مانند قبل لو نرود!  نی کرد و حواسش بود که ا  یرا مخف 

" هم آوا  صالة" قد قامت   یکه با نجوا  یزد، شاهکار بود و قامت بستن  د ی را کج کرد و درون آن را د سرش

 شد!  یم

کرد!   یم  یشاهکار با شامه اش باز ی عطر تلخ لعنت  ی بو   ست،ی نگر   شیرو به رو  یق به صحنه عرفانعش با

 داد!  یوا م  د، ی د  یطور در حال مناجات م  ن ی او را ا یمرد بود و وقت   نی ا وانه ی د

شاهکار! اگر   ن ی داشت ا یاتاق را گشود و به آن پا گذاشت! و آن را پشت سرش بست! چه جرأت  درب

 خونش حالل بود!   دی د  یم  ی وضع  نی او را در چن یشکوه 

رفت و   ی رفت، سجود م ینداشت، رکوع م  م ی ب   زی چ  چی که از ه  یآمد که او شاهکار است! شاهکار ادشی  اما

 کرد!   یخود حس م  ی کیار خدا را در نزدخواند! انگ  یعاشقانه و با صبر نماز م



 واالمقام

253 
 

  نی آورد! چگونه عاشق ا ی م  انی ، اما او خدا را به مشرکه سرشار از  ی بود و نماز خواندن در محل شاهکار

 سپرد؟  ی مرد جان نم  ن ی ذره ذره حرکات ا یباخت و چگونه برا   یشد؟ چگونه دل نم  یمرد نم 

 آسمان برد و زمزمه کرد  یکه تمام شد، دردمند دست به سو  نمازش 

  یرا در تشهد درود م امبرمی خوانم، تا گناه شرک نسبت به خداوندم را مرتکب نشوم، پ  یم  د ی سوره توح -

خوانم، تا گناه   یرا از خود بدور سازم. در قنوت دعا م  ش یخو   تی و اهل ب  امبری با پ  یفرستم، تا گناه دشمن

خدا، در    ر ی " تا گناه پرستش غعبُدُ َن  اکَ ی " اِ می گو  یرا از خود برهانم. در سوره حمد م  ای دنتوجه ِصرِف به 

" تا گناه در خواست  ن ی َنستَع  اکَ ی خوانم" اِ   یسوره م  نی در ا  نی نشود. و همچن بمی که هستم، نص  یمهلکه ا نی ا

 خدا را در خود نپرورانم!    ری از غ  یاری 

 به سمتش برگشت  ثی لی ل یکه تمام شد، با صدا  مناجاتش

 قبول باشه.-

تفاوت   یو ب  ندیهمه عشق به خدا را بب نیتوانست ا ی بود، نم س ی صورتش از اشک خ د، ی لرز  یم  شی صدا

 .ستیبه او نگر ظش ی غل یو خشن با اخم ها  یوحش طورباشد! شاهکار همان  

 تو اتاقم؟   ی اومد ی سرت رو انداخت  ی چ   یبرا-

که از شدت بغض ارتعاش    یلرزان  یبرخاست و به سمت شاهکار رفت، کنارش زانو زد و با صدا  ش ی جا از

 کرده بود گفت   دای پ 

 کرد.  ی رو م تی ن  نی حاج بابا هم بعد از نمازش ا-

 که زهر آلود گفت  یبه طور قابل نفوذ!  ری خشن بود و غ  ی لی مرد خ   نی پررنگ شد، ا   پوزخندش

 س؟ یمثل دور  ی کی ی شد یکه رفت   یوقت  ن ی هم یبرا-

کرد، خدا  گذاشت و خدا را شکر میشاهکار با آن همه استبداد و قدرت و غنا چه جور سر بر سجده می 

داند و پیش  حواسش بود به چه کسی قدرت بدهد تا الیق باشد، مثل شاهکار که قدر قدرت هایش را می

 کند. خدایش سجده می

 لبخند تلخی زدم و در جوابش گفتم 

 آمد.   ادی رفت که محراب به فر یآمد، حالت  ادی تو با  ی ابرو در نمازم خم -

***   

 ثی لی ل

 گفت یم  ناباور  که  آمد یمرد باررتیح   یصدا بعد قهی دق چند فشردم،  را فونی آ زنگ و دم ی کش  یقی عم   نفس
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   ؟ی خودت !  ث ی لی ل -

 گرفتم فونی آ ی چشم  از نگاه

 . دارم کارت  کن،  باز -

  توقف پانزده طبقه   در که  آسانسور از. شدمیم  ترکی نزد  دنش ی د به  لحظه هر و  شدم مجتمع  آسانسور سوار

 . شدم  رو  به  رو  بود برده  آخور  به  سر که  یمرد با  و   آمدم رون ی ب   بود کرده

 . سالم -

 گذاشتم  پا  خانه  داخل به  محکم یاتنه با  و   زدم کنار  را او  تمام  ییپررو با

 . سالم ک ی عل -

 زدم  رت ی ح   یمعنا  به  یسوت تمسخر  با شیبایز خانه   دنی د با

 ! یمجلل  و   لوکس خونه   چه  واو، -

.  شدیم  جدا  ییرای پذ  و   حال  از رهی جز  با اشآشپزخانه نبود،   یاینقل  خانه  بست،  سرش پشت  را درب نی شاه

 ! خواستیم  رها  که ی همان   درست بود،  دی سف یانقره لش ی وسا رنگ  بی ترک 

 ستم ی نگر یم  را اطراف ی ساختگ  رتیح   با و نشستم مانندش  ال  مبل  یرو 

 ؟ ی بزن   طعنه  بهم یاومد -

 کردم   مهار  را لبانم کنج پوزخند !  بود پررو او قدرچه چرخاندم،  کاسه  در چشم

  و   لیطو  خونه   چه!  ی گرون   و   برند مبلمان چه . بخورم  حسرت  و   نمیبب  رو ت ی الکچر یزندگ  و   خونه اومدم  نه  -

  اسم و  لماهی گ  خونه  تو  دهی چپ   که من  خواهر  چارهیب !  ییبای ز  رنگ  بی ترک   چه!  یلوکس لیوسا چه!  ی ضی عر

 . گذاشتن  روش سربار

 گفت آرام  لب ری ز  و زد  هی تک   واری د  به  انداخت،  ری ز  به سر

 ... شهیم پژمرده  یبدجور  من یقاط اد ی ب   اگه ، یول  چشمم سر قدمش  پاکه،  یلی خ   رها -

 کردم  نگاهش  هانهی سف اندر عافل و   گذاشت مبل  یپشت  طرف دو  را دستانم

 ؟ ی کرد آلودش  خودت  به چرا   بود،  پاک  رها اگه -

 کرد  زمزمه  کشد،یم  زجر دارد انگار که  یطور   کالفه،  و   برداشت  سرش از دست

 ! یقربان فقط  ث،ی لی ل امیقربان ه ی  من  -
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 زدم  لب نفرت   از پر  و  شدم  رهی خ   سبزش چشمان  در

 ... یکرد یقربان خودت  با هم  رو  من پاک  خواهر -

 دوخت سرم پشت  به  را نگاهش  که  دادیم آزارش  چشمانم در  نفرت انگار

  مرگش   دی تهد   با لحظه  هر  مونیزندگ  و  نشه  کثافت  نی ا وارد  رها تا  شدم، رها قربون  که  بودم  من  نی ا -

 . یکن درکم  خوب   دی با  که  تو   تو،  مثل  درست! نگذره

  مکث ی چند  از  پس  و   دمی گز   را لبم! نشود   تر  پژمرده  رها تا شدم  یقربان هم  من  انگار گفت،یم راست نی شاه

 گفتم 

 با  راستش  سمت صورت! سوخته  اشچونه  یرو تا  چشمش ن یی پا  از اومده؟  زنت  سر  یی بال  چه  ی دون یم  -

هر چند که   کرد؟   منجالب نی ا وارد   هم رو  رها که  بود ی شدن یقربان چه  نی ا وقت  اون. رفت نیب  از دی اس

 توسط گیلماه و خواستگار جدیدش فرزاد ترمیم شد.

 !زد یم  ی کبود  به دش ی سف رخ  و   بود کرده مشت را  دستانش د، ی کش یم  یپ در یپ و ق ی عم   یها نفس

  عکسش بار  چند  یروز   یدون ینم   تو   !شمیم  زنده و   رمی م یم   موضوع ن ی ا یبرا بار  صد یروز دونم، یم  -

 . اومده شیمهتاب صورت اون سر  ییبال   چه نکنم  باور تا  کشم،یم  رو 

 گفتم   می صدا درون آشکار  حرص با  و  کردم  فوت کالفه رو  نفسم

 ؟ ی شد کی نزد   بهش مستعار اسم با ی چ   یبرا ؟ ی کن ینم   تمومش  رو  ها  یباز  مسخره  نی ا چرا -

 نشست   لبانش یرو   محو لبخند  ش ی جا  به  و  نبود کبود  صورتش  گر ی د

 . بمونم   دور ازش نتونستم  گهید دمش، ی د  یمهمون  اون ی تو   یوقت  چون -

 زدم  ادی فر  ظیغ با  و   یعصب 

  ی چ  واسه  زنه؟ یم  پا و دست  یعاطف خال تو  که  پناههیب   و  تنها  زن  هی   اون ی فهمینم مگه!  یکرد غلط تو  -

 .نداره رو  ضربه تحمل   گهید  نه؟ شهینم   تی حال  !یبکش  پس   پا ممکن  شکل  ن ی بدتر   به  که  جلو   یاومد

 گفتم  قبل از تر  جری  که  انداخت ری ز  به سر

 ؟ ی فهمیم ! منه   زی چ همه اون. یبرسون بی آس خواهرم   به  هات یباز بچه  با ی ندار حق   گهید -

 گفت   و  گذاشت  لبش  یرو  را دستش درمانده

 کنم؟   تشی اذ تونم یم  چطور ! ث ی لی ل منه  زن اون  رسونم،ینم   بی آس بهش  من  -

 دادم  تکان  را سرم تمسخر  با
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  تو  بودنتون  پارتنر  یدون یم خوب  هم خودت   نکن، دوارشی ام  دوباره! یکنیم  رو  کار ن ی ا یدار اما -

  رو  یباز مسخره ن ی ا! بشه  تمام  دی با  برسه  که  وقتش نداره نیمع   زمان اهدافش یشکوه! نبود یاتفاق ی مهمون 

 داره؟  تی ظرف  قدرچه  آدم هی  مگه  بشه،  داغون رها نذار کنه، یم  تموم  خودش  ممکن شکل ن ی بدتر  به هم

 زدم یم  قدم لها در و  شدم  بلند  می جا از  کالفه داد،ینم را جوابم 

 . کنم   تمومش  فعال  تا  کنمیم  رو  تالشم  همه رسونم،یم بی آس رها به  یکنیم  فکر اگه -

 کردم  نجوا  خودم با  و   فشردم هم یرو  را لبانم

 ! بدوش   گهیم  نره،  گم یم  یه  احمق، پسره -

  که رها  نام  دنی د  با و گرفتمش  آرام بود،  رنگ  یمشک  تاری گ   افتاد، اشخانه  کنج ک ی الکتر  تاریگ  به  نگاهم

 برگشتم  ن ی شاه طرف  به  بود  شده حک   شیرو 

 . زدیم  خودش اشهمه که  هرچند  بود، دهی خر   برام رها  رو   نی ا -

  نا و دمی کش  شی ها  می س به  را دستم.  بودم  ساز نی ا عاشق من  ستم،ی نگر  کی الکتر  تاریگ  یها م ی س به  لبخند با

 خواندم  آگاه خود 

 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم  -

 

 و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم 

 

 از دل تنگ گنهکار برآرم آهی

 

 کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم 

 

 مایه ی خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست

 

 میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم 

 

 کاله بگشا بند قبا ای مه خورشید 

 

 تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم 

 

 خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست 
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 عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم 

 

 جرعه جام بر این تخت روان افشانم

 

 غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم 

 

 حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا 

 

 من چرا عشرت امروز به فردا فکنم 

 زد یم  دست ری متح  و  متعجب ن ی شاه که رساندم  انی پا  به  را ساز نواختن

 . خواهرته  رها که حقا!  یباش  داشته ییصدا  نی چن  کردمینم فکر  -

 گرفتم   باال را تاری گ   و  زدم  یپوزخند

 . گردونمیم  برش  بهت خوام،یم  رضق رو   نی ا -

 گفت  ن ی تحس با  و  شد  نه ی س به  دست نی شاه

 . بهتره باشه تو  دست خودت، مال  -

 گفتم   نی شاه به  رو  بارد ی تهد دوباره و گذاشتم  کاورش  در را تاریگ

 ... یکن یم  تمومش   رو  ها یباز مسخره نیا! رفته  ادمی   نکن فکر  -

 گذاشتم   امشانه یرو   را کیالکتر تاری گ  ف ی ک

 . کنم یم  رو  می سع  تمام -

 دادم  تر یجد را هشدارم کردم یم  باز را  درب که  طورهمان

 . ی بکن   رو   کار  نیا دی با  نه، یسع  -

 کردم نگاه عاجزش  چهره  به

 . ممنونم  تاری گ   بابت  خداحافظ، -

 گفت  دردمند  و داد تکان یسر

 . سالمت به  -

 *** 
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 شاهکار

کردم که هر چه جلوتر می رفتم  ای کار میمن را از فکر پراند، روی پروندهام صدای زنگ گوشی

 شد. مشکالتش بیشتر و بیشتر می

ام نگاه انداختم  کرد. پرونده را بستم به گوشیای روی هم افتادن تقال میلحظهچشمانم قرمز بود و در تمنای 

 . کردم وصل را و تماس  کشیدم عمیقی نفس . کالفهبود نمایان  لیلیث نام  صفحه روی

 چی شده لیلیث؟  -

 گفتم   و خسته  کشیدم  صدای هق هقش می آمد کالفه شدم چرا حرف نمی زد؟ پوفی

 شدی؟  الل زنیف نمیچرا حر -

 و پر بغض زمزمه کرد  شد قطع هقش هق

 . بیا شاهکار فقط بیا -

 در همان حال پرشتاب گفتم  از جا بلند شدم و کت مشکی ام را به سرعت پوشیدم

 خب، فقط بگو کجایی؟ خیلی -

 مکث کرد و لرزان گفت 

 خونه خودمون.  -

 گفتم و قاطع مبی توجه به صدا زدن های منشی از شرکت خارج شد

 آم. االن می -

من برای  گوشی را قطع کردم سوار ماشین شدم و با سرعت به سمت خانه راندم. صدایش می لرزید اما  

 زنی که اجبار بود از کارم گذشته بودم. 

 باز کردم خانه در تاریکی مطلق فرو رفته بود.   را با کلید درب

 کجایی؟  -

ساخت از روی مبل بلند شد و   اشدلبری م که صدای زنی مرا مبهوتروشن کرد  را هالوژن تو کار سقف

 گیتار الکتریک به دست همزمان که می نواخت در چشمانم خیره شده بود

،  به رویم بایستاد  ش را خواند این بار او رو کرد شعرنزدیکم آمد و با لبخندی که مرا مجاب به نگاه خیره می

 دی تلخ خواندای فقط با لبخن بدون هیچ کرشمه

 ای پریزاده ی عشق  -

 رسیدی آخر بهش 

 به اینکه دست سرنوشت 

 قلبتو واسه من میخواست 

 بهم بگو سختت نیست انقد جذابی 

 حاِل من خوبه با حالت 

 انقد از تو گفتم، از تو و زیباییت 

 عشقم افتاده دنبالت

 همه، دنیا مال همه  لبی خیا
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 بسه که تو دوستم داری 

 کسی  نمیشهنگو پیش کسی، تو  

 عشق من تو شاهکاری 

 تلخی اما خوشی، آدمو میکشی 

 عین قهوه ی قاجاری 

 دُل با یه نگا، میبری تا کجا

 عشق من تو شاهکاری 

 ً  وقتی میبینمت میلرزه دلم تماما

 وقتی بلنده موهات تو اوج پیچ و تابم 

 چشمام زبون وا کرده، اسم تورو میگه 

 من دل نمیشه دیگه میدونم که این دل واسه 

 دل نمیشه دیگه 

 دل نمیشه دیگه 

 همه، دنیا مال همه  لبی خیا

 که تو دوستم داری   یبس

 نگو پیش کسی، تو نمیشی کسی 

 عشق من تو شاهکاری 

 شاهکارش...  شعر با زن آن های سکوت همه جا را فرا گرفت من بودم و دیوانگی

 وقتی سکوتم را دید با خنده خواند 

 خوام. باشم واسه این عشق بد نمی من تا زنده -

 . نداشتم  را هایش شو  حوصله  که اصال  بودم خسته  قدرلبانم را جمع کردم، روی مبل نشستم آن

  امروز شد و فهمیدم گرد تعجب از بود. چشمانم  از شمع پر که رویش افتاد میز روی الزانیای روی  چشمم

 است شهریور پانزده

 دت مبارک قهوه قاجار. تول -

 ام کشیدم و کالفه گفتم دستی به پیشانی

 ذاره که تو گذاشتی؟ می  کی رو الزانیا شمع -

 آمد. بود و خوشحال، انگار نه انگار پشت تلفن از فرط گریه نفسش باال نمی  براق  چشمانش

 من...   حتی  از نظر تو همه چیز مضحکه -

 کرد  روشنها را  شمع و آرام را گرفت فندک

 سالگیته.  پیر شدی، دیگه نزدیک چهل -

 . چشم از خرمن مو های آتشینش که با تاپ مشکی و پوست سفیدش هارمونی جذابی ایجاد کرده بود گرفتم 

 آرزوی یادت نره ها.  -

 خاموش شد، به سمت لیلیث برگشتم   ۳۴شمع را فوت کردم و عدد 

 برنامه بعدیت چیه؟  -
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 گذاشت و رو به روی من نشستدستش را روی لبش 

 جرئت یا حقیقت؟  -

 کرد خیره چشمان سیاهم بود و سیاهی خودش را در آن حل می

 جرئت.  -

 کرد، مثل بچه گربه شده بود با دستانش بازی می

 دیگه نرو خونه نازلی، پیشم بمون.  -

 لیث بوددستم را روی صورت زاویه دارم کشیدم، نگاهم برق داشت و تمامش از شیطنت حضور لی 

 این بازی نیست، جر زنیه.  -

 زد گفته بودم مثل بچه گربه شده بود، خودش را به مظلومی می

 خوای؟ جر زنیه یا خودت نمی -

 نفس عمیقی کشید، عقب رفتم و با سینه ستبر دستانم را باز کردم 

 خالف بازیه، وجودش رو نداری بازی نکن.  -

 کرد ولی گریه نمی  چشمانش درشت شد، انگار درونش پر از آب بود

 تو این ده سال برات تولد گرفت؟  -

 خواست به چی برسد؟ابروانم باال رفت، این دختر می

 جوری نه! این -

 کرد، مثل شب های قبل نبود دوباره با انگشتانش بازی می

 جوری چجوریه؟ این -

 ام کنج لبانم جای گرفت لبخند یک طرفه

 ! نقشه  با دروغ و  -

 زد طوری که ابروانش در هم گره خورد و با بغضی که سعی داشت پنهانش کند لب میبه او بر خورد، به 

 که پیچوندی واالمقام، حقیقت رو بگو.  جرئت  -

 گرفت هر لحظه بیشتر از قبل آن لبخند یک طرفه عمق می

 بپرس.  -

 کشید تا حرف بزند دستش را مشت کرد و روی لبانش گذاشت، داشت زجر می

 ندگیت نیستم؟ چرا توی هیچ جای ز  -

 کشاندجا میدانستم بحث را به اینپوزخند زدم، می

 قرار بود باشی؟  -

 دستش را روی میز کوفت و با حرص گفت  عصبانیتبا 

 دی! پرسم تو جواب میفقط من سوال می -

 دستم را روی میز کوبیدم و با حرص گفتم  عصبانیت من هم مثل خودش با 

 جا. ی زنگ بزنی و به بهونه حال بدت من رو بکشونی ایناگه توی زندگیم نبودی جرئت نداشت  -

 ولو کرد و با عجز گفت   کاناپهدستش را پس کشید، خودش را روی  

 این چطور بودنیه؟  -
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دادم و او برای هر چیزی  نفس عمیقی کشیدم، مشکل من و لیلیث این بود که من برای هیچ چیز توضیح نمی

 خواست توضیح می

 شد دو تا!  -

 چشمانش را باز و بسته کرد تا متوجه حال خرابش نشوم 

 خب بپرس.  -

 ام نام او را بیاورم اما گفتمخواستم دقیقا در شب تولد سی و پنج سالگینمی

 کنی؟ هنوز هم بهش فکر می -

 تعجب کرده بود، انگار توقع این سوال را نداشت

 به کی؟  -

 ام گفتم دستم را مشت کردم و با فک قفل شده

 ام! مه -

 چشمانش برق زد، درست مثل من، خودش را به من نزدیک کرد و یا کمال صداقت گفت 

کنم، من فقط  کنم، من فقط خودم رو درون سیاهی چشمای یک نفر غرق میمن فقط به یک نفر فکر می -

 دونم. یک نفر رو در حد خودم می

 دست کشیدم و با اصرار گفتم اش گونهدستش را گرفتم، روی  

 خوای توی این سیاهی غرق شی؟ می مه  هنوز -

 زد، درست مثل یک بچه گربه لرزید، قلبش بی طاقت مینگاهش می

 دم. حتی اگه بمیرم هم ادامه می -

 برق نگاه سیاهش در چشمانم رسوخ یافت 

 مالی؟زنی سر من رو شیره میحاال دیگه زنگ می -

 ش بود گفتکرد و در حال جمع کردنبا لبخندی که از سر شوق کنترلش می

 آی حتما باید یه چیزیم بشه تا آقا دلش بسوزه. اوهوم، با حال خوش که نمی -

 محکم به سمت خودم کشیدم، در همان حال گفتم   دوباره دستش را گرفتم و 

 دونی دور زدن شاهکار چه عواقبی داره؟ می -

 لبخندش کش آمد، نزدیک تر شد و آرام گفت 

 خرم به جون، همه اش رو. می -

 کند و اغواگری به رخ بکشد.  ءاغوادانست چطور  یزی واال تر از اغواگری های لیلیث بود؟ خوب میچه چ 

طور که در سیاهی چشمانم غرق بود، از من فاصله گرفت و جعبه کادو را از پشت سرش به دستم  همان

 داد، با نگاه خیره به برق شیطان نگاهش، جعبه را باز

 پوزخند گفتم  با  lilith""  ای که وسطش با به التین نوشته بودکردم و با دیدن دستبند دو بنده 

 وقت کردی یكم خودت رو تحویل بگیر.  -

 لیلیث بلند خندید و در جواب حرفی که زدم میان خنده

 هایش گفت 
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 شما جون بخواه احتشام. -

 دستبند را گرفت و به دستم آویخت، بندش را که بست، با لبخند گفت 

 آد. سلیقم حرف نداره. میخیلی به دستت   -

گفتم، فقط خیره کار های بچگانه و از سر ذوقش بودم، آن زن واقعا سی سالش بود؟ وقتی دید  هیچ نمی

 پاچه گفتحرفی نمی زنم، لبخندش را خورد و دست

 افته.بریم کیک الزانیاییت رو بخوریم، از دهن می -

 نزدیکش شدم و گفتم لبخند یک طرفه ام پدیدار شد، چشمان لیلیث برق زد، 

 این بچه بازی ها حاصل چیه؟ از من چه رفتاری دیدی که جرئت گرفتی؟  -

 دادم فشارو محکم   انگشتانم درهم چفت کردممکث کردم، دستانم را میان 

 کنی که این مالیمت با وجود من سازگار نیست؟ فکر نمی -

 از جایش بلند شد، نفس عمیقی کشید و با من من گفت 

 بخور. غذات رو   -

 زیر گوشش خم شدم و نجوا کردم 

 فعال باید تکلیف این همه مالیمت مشخص بشه. -

 شدم  مانعش کشید، بی حرف خواست عقب گرد کند که محکم  گردنش را عقب

 از من فرار میکنی؟  -

 ام خم شد و گفت خیره چشمانم بود، روی گونه

 با نازلی هم همین طوری حرف میزنی؟  -

 به برق نگین سیب گردنبند لیلیث گفتم خیره حرفش بی توجه به  

 کنی، جری ترم میکنی؟ دونستی فرار که میمی -

 کشید ام برد، اما مثل من محکم دست نمیدستش را ال به الی موهای لخت مشكی

 دوست دارم؟  قدر این استبدادت رو تو هم می دونستی که من چه -

 زدم گفتم میام عمیق شد. در حالی که لیلیث را پس  لبخند نصف نیمه

 پس گور بابای نازلی.  -

 *** 

 

 ! بود   تو  مال! بود   تو  نام  به  ازل از که  دم،  ی م  بهت یی ای دن -

 بافتیم  چرند مضحکانه چه  بود   گرفته طالق لماهی گ  از که  حاال خورد،یم  بهم او  از حالم

 ؟ یگفت ی م  لماهمی گ  به  رو  نایا! ی قشنگ یحرفا چه  -

 گفت  ساختگی یدلخور با  و  شد  رهی ت اش  ایسرمه نگاه

 !عاشقانه یها حرف  به  برسه  چه  زدم،  ینم   حرف اصال لماهی گ  با  من  ،یل ی ل کن  بس -
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 داد یم  لو  را  خودش قشنگ قدرچه  شد، پررنگ لبانم  یرو  پوزخند

 نه؟ یدروغ  و مسخره  و  عاشقانه حرفات  یدار قبول پس -

 گفت   ظیغ و شده کنترل  یصدا با و کرد  کینزد   سمتم به  را خودش

 . ینی بب که  ینخواست  یعن ی !  ی دی ند  تو  داشتم،  دوست! دارم دوست فقط من  -

  گفتیم که بود   یمرد  تنها مهام اما کنم  فکر او به  خواستینم   دلم خت،ی ر  فرو  قلبم  درون ی زی چ انگار یآن 

 دارد  دوستم مرا

 شد؟  یم  یچ  دمی د ی م  اگه -

 گفت   حسرت  با  و  کرد  تر  را لبش شد، تر  نرم د، ی د  را بود من  در  که ی محبت   کمبود و نرم  لحن

 . گرفت ینم  ازم رو  تو  شاهکار -

  پس و  باشم  داشته دوست و   نمیبب  رنج فقط  و   فقط که بودم  آمده ای دن  به  واقعا انگار بود،  گرفته را م ی گلو  بغض

 شوم  زده

 خوشبختم؟  شاهکار با من یکرد  فکر  مهام؟ ی کرد فکر  ی چ   تو  -

 زد  لب حسرت  همان با و د ی کش ز ی م  ی رو  را دستش انگشت

 .ذاره ی نم ام زنده شم  رد ت ی لومتری ک  کی از -

 کردم یم  مقاومت ها وانه ی د  مانند  هم باز اما شود،ینم شاهکار فیحر   کس چیه دانستمیم

 . دهی ترس   بهادرمون  بزن  از عالم یکشا ریت  هفت  دسته  سر! مهام  ،یک  اونم ؟ یدی گرخ چته؟  -

 شد رهیچ   چشمانم درون  م ی مستق و آورد  باال را سرش

  اون ی نباش تو! ییتو قدرتش  تمام اما! داره ی شتری ب یغنا و   قدرت اون  که  فعال! زخمم  رو  زی بر   نمک کم  -

 . ستی ن   یچی ه

 ... خام  الی خ  یزه گرفتم،  مهام  از را می رو  و  زدم یزی آم  تمسخر پوزخند

 ! یچی ه  ستم،ی ن ی چ یه براش من  مهام،   نگو   چرت -

 کنم ینم   اشتباه وجه  چی ه به   که  دانستمیم  هم من کنم،یم اشتباه بفهماند  من  به  تا بود   مصر  اما مهام

  از شاهکار رتی غ ! یآبک  یها رتی غ  نه  اونم. کنه   ینم   خرج  رتیغ ر قد این زن هی  ی برا ی الک یمرد چ ی ه -

 . داره نگه خودش   عاشق ابد تا  رو   زن  هی   تونه  یم  ادی ب شیپ   اگه که  یی اونا از! هاست مردونه  رتیغ اون
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 ... بس   و   کند  عاشق بود بلد  فقط او  بود،  زرنگ ی لی خ  شاهکار

 . ده ینم پس   نم  وقت چیه  خودش  اما! بلده کردن  فتهی ش وهیش فقط اون -

 ماندم یم  د ی نبا  کرد،یم  شکنجه مرا داشت

 ... بمونه   که خوادیم  وی ک ی دلش  فقط ینازل بعد   که  دونه ی نم کس چ ی ه ، یدون ینم   تو  -

  دوم  ت ی اولو  دی با  من همش آمد،یم  او نام از پس   دی با  بدبخت من  نام  همیشه! ینازل ، ینازل  ،ینازل  همیشه

 ... بودم یم

 گفتم  حرص  با و   شدم بلد  می جا از

 . هی نازل  همون اقتش ی ل -

 ساخت  متوقف  مرا  حرفش   که  بروم خواستم 

 . لطفا ن،یبش  ث، ی لی ل نرو گرفت، ینم  من  از  رو  تو  بود،  ینازل  همون  اقتشی ل اگه -

 ! معناست  چه  به  الخمر دائم  مرد  ن ی ا کنار و جاآن در  من  حضور دانستم ینم   نشستم،  یصندل یرو  ظیغ با

 !یبردار من  ی زندگ ی رو  از رو نحست   هی سا شهیم  -

 گرفت   چنگ در  را منو   می بود   رفته کافه  به هم  با  که  یبار  نی آخر  مثل

 . ثی لیل تونم ینم تو   بدون من  -

 دمیترسیم  مهام  نی ا  از. بود  دهانم درون  قلبم  گرفتم،  سرم به  را دستم ناتوان

 . یآریم  هم  بعد من! یآورد  دووم ساله هفت -

  من  و انداخت باال  می برا  ابرو یسوال  و   تعجب  با کافه صاحب  د ی فرش که  کرد  پرت  زی م   یرو  حرص با  را منو 

 ست ی ن یزیچ   فهماندم سرم اشاره با

  با دم ی فهم که  یوقت  دم ی کش  یزجر چه  یفهمیم ! بود   چی ه  تو  بدون  یکوفت   سال هفت اون یها هی ثان  تک  تک -

  دارم  تو  به  من  که  یایلعنت یها حس  اون تموم  دم ی د ی وقت   شدم یحال  چه  یدونیم  ؟ی کرد ازدواج شاهکار

 . یدار اون به  تو  رو 

 . کردیم  پر  را وجودم  محبت یاذره که  بودم یدوران در شدت  به اما! بود شده امچه  دانمینم 

 را  یشخص تا  که  بودم   یتلنگر  متنظر  من  و . یاخالق چه  و  یظاهر  چه  بود،  یدختر هر  یها آرزو  مرد  مهام

 ... نمی بب  محبت  او  از و   بگذارم شاهکار یجا
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  دروغ به  چند  هر... او  طرف از  که  چند  هر می اداشته ییها عاشقانه  شی پ سال ده که یمرد  آن که  برسد  چه

 شدم مهام دن ی د به  یراض ها وانهید  همانند و   بودم شاهکار از محبت   تشنه  من اما

  برام که  یبود تو  نی ا ی حت ... مهام یکرد  ازدواج که ی بود  تو   ،یبمون ینخواست  که یبود   تو   نی ا بار  نی آخر  -

 ؟ یخوایم  یچ   ؟ی گیم  یچ ی اومد حاال!  یکن نابودم  تا  یدی چ نقشه

 گفت  آرام لب ریز و زد  یتلخ لبخند 

 ... رو  تو  -

 دم ی کوب زیم  یرو  محکم امشده مشت دست  با شناخت،یم مرا   که کافه  صاحب دی فرش رهی خ   چشم  از دور به

 ؟ یفهم ینم چرا  مهام، دارم شوهر  من  -

 گفت  اهمی س چشم  مردمک  به  رهی خ  و   زد یپوزخند

 آره؟ ینم حساب به  رو تو  و  داره زن خودش  که  ی شوهر -

  مهام  شین   ضربه فرط از لحظه  آن من د؟ی کن  حس  خود سر  بر  را م ی عظ پتک شدن  دهی کوب حس   یآن  در شده

 بود  شده سر بدنم   تمام

 . رم ی بگ احساس با  رو  احساس انتقام  بخوام  که  ستمی ن   تو  من  -

  یتلخ  به نیا و نکند آوار آن کی  را  شهر کالس یها کافه آن که  نزند،  داد که کرد یم  کنترل  را خودش  ی لی خ 

 زدیم  دامن لبم یرو لبخند 

  کاش یا.  یکن  ازدواج شاهکار با  تو  گذاشتم  که  احمقم! ثیلی ل احمقم من  بود،  من  یزندگ  اشتباه آدم لماهی گ  -

 . دمتی خر یم  خودم   شب اون

 ...دگرگون حالم و شد تار  نگاهم  د،ی جوش بارهکی  یرحمیب   همه آن از قلبم

 ؟ یگ یم  یچ ی فهمیم  ؟یذاریم  متی ق برام  یش  مثل ن؟یی پا م ی آریم  یدار -

  چشمم آن  از پس و خورد یم  گوشم  به کافه  کف  کی سرام  به  یایسانت چند   پاشنه کفش   شدن دهی کوب  یصدا

 لرزاند  ترس  از را  دلم که  د ی د را ی زن  یرو 

 ... ارجمند  و   زیعز مهام با  هم  اون کجا؟   جانی ا کجا؟  تو ! جان  ث ی لی ل سالم -

 ! شود  نازل سرم  بر سردمدار  ینازل  بی غ از  که  امداشته کم  را نیهم فشردم،  هم یرو  را لبانم

 . خدمتم  در  ،یندار  من  یشخص  رفتار  تو  دخالت جز  یکار  اگه سالم، ک ی عل -

 گفت  عشوه با و کرد  کینزد من به  را خودش یکم   رفت، باال  لبش گوشه
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 ... که  کار -

 کرد   زمزمه آرام و شد خم  گوشم   ری ز

 ... یانره گربه   نی ا  با بفهمه  شاهکار اگه که  آخ -

 بهراسد؟   خشونت  از که  بود یزن  محتشم  ثی لی ل مگر   شاهکار؟  خشونت  از کرد؟یم  د ی تهد چه  از مرا

 . نمت ینب  کم،   شرت -

 گفت   طعنه با  و   کرد  یاخنده  تک  مهام شد، دور زی م  از مهام  به  یزی ر  چشمک با  و   کرد یاعشوه پر  خنده

 .انگهیدهم یها خواهر ها  هوو  کردم یم  فکر  من  -

 گرفتم  را فم ی ک  و   شدم بلند  زی م   یرو  از طاقتیب کنم، تحمل  نتوانستم گر ی د

 ! استوار مهام ذارمیم  تنها  پوچت یها فکر  با  رو  تو  -

 . ندادم  نشان توجه  یاذره ممتدش  یها گفتن ث ی لی ل  به ی حت  و کردم  گرد عقب  مهام  به  توجهیب 

 . افتاد ینازل  متیق گران و   کیش یها لباس به  چشمم  آخر لحظه

 یها لباس  به  کافه، آن در  روز آن اما! دی رسینم و   نبود من  ی پوشخوش  به  یلعنت  شهر  آن در کس  چی ه

 حسادت  احساس داشت،  تن  بر شاهکار کالن   یها پول ی اری   با ی نازل که  یاینجوم یها مت ی ق  با مارک

 . کردمیم

 . دی نخر  چیه خودش قهی سل با  می برا  هم بارکی   یحت  که  یحسادت 

  و  جواهر  از یدار دوستش  که  یکس  از هی هد  گرفتن دانند،یم  دالن اهل اما، بودم ازی نیب پول  از  هم من

 ... است تر ارزش با هم الماس

 *** 

 فصل دهم: اعتراف سیاه

  درون دانست ی م  یکس  چه.  بودند کرده ی طراح  م ی برا را  ینقاب   لعاب و رنگ   با و   بود  متفاوت شب  آن ممیگر

 بود؟   نهفته ی تی حکا   چه اهی س  شنل آن

 . کردم یتالق  نورا  و   هرمس با را  نگاهم و چرخاندم  چشم  کردم،   لمس راشده  سترده یصدا ضبط  دستگاه

  سهی دس که ی طان یش به  عنت؟ لنداشت انی پا  می ها  صبر نی ا چرا شدم؟  یم  غرق  زار لجن  نی ا در اندازه چه تا

  کنار در من گرفتند و خندیدند و جشن میمی  یتعداد بود،  شده نی نفر  ملت  نی ا ی ها یکار  گند یبرا یا

 . گرفتم   یجا ی دختر
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  ذره یبرا  و   دمی کش  یق ی عم نفس  بود،  کرده هماهنگ  خود زشت ی  چهره با را اهی س و کوتاه  یمو  که  ی دختر

  یها مغز به  رامواد  دختر  بود،  یبزرگ  یدشوار گرگ، همه آن انی م  ستن ی ز  بستم، را  چشمانم آرامش یا

 کرد   باز سخن به  لب خمار یا دهی د  با  و   ساخت روانه خود 

 . چسبه یم   فلش بعد ؟ یندار دست دم  بخوره  یوول ی وول  دلم تو  که  یحال به  یحال  یای پوستا ر ی ز اون  از -

  که  را چه  هر  و داشت نام  هرمس مألفش  که  یکتاب  و   گنداب  نی ا از حالم  کردم، دختر  ی  قهی   قالب را دستانم

 . خورد  ی م هم  به  بودم،  عمل  به  مجبور  ثی ل ی ل من  نوشت،  یم

 . یدیم  جواب آدم ن ی ع  پرسم  یم  سوال  تا چند کنم،  ی نوکر  ومدمی ن -

  ب ی نص را  تنش  و   دهی کش  باال را اش  ینی ب آب زد،  پس  را  دستم د، ی تاز  یم  مرگ  حس   یانتها در ج ی تدر به

 ! شد ی م منزجرم   شدند، ملت  کی   رانی و   کهنحس    الشه نیا  از چقدر.  کرد  یصندل

 . یبدون  یخوا ی م  یچ   نمیب ب  بگو   بکش، رو دستت  -

  فقط خواستم؟  یم  اش یوگرافیب و دختر  نیا از چه واقعا دانست  ینم   گرفتم، سپر و  کرده ن ی کم کنارش 

 . بودم خواستار  را جا  آن از ییرها

  ی م بوده؟ ی چ   یکرد  دای پ   شی گرا  جااین به  که  نی ا لیدل کشوند؟ سمت  نی ا  به  رو  تو ی چ   ؟یی جا  نی ا چرا -

 ! مو  به  مو   تک، تک ، یبگ   برام و ز ی چ   همه  و   یباش راست  رو  خوام

  المروت،  مهبانگ   در که  ی ستارگان  مرگ   ای  طفل   خاموش  مرگ وسعت  به ی اندوه  بود،  آور محنت  تبسمش

   شدند ی متالش

  نخواستم  که من ! رونی ب کشوند   ییتنها  منجالب  از  منو  هرمس  جام؟  نی ا  یچ  یبرا  یکن  یم  فکر خودت-

  من ! امی ب  ای دنبدبخت به   من  که خواست  ینم   هم یزن  یم  دم ازش تو  که  ییخدا همون! امی ب   ای دن  بدبخت به

  کوچک   اشتباه، نی تر  گناه! یکن ی م  رو فکرش  که  می ز ی چ   اون از تر  خوشحال  من!  اجباره به  چون   جامنی ا

سنگش   تو   کهچیزی  ن ی ا! ی ناراحت  احساس و   وجدان عذاب بدون   دم، یم  انجامش   روز   هر که هی کار  ن ی تر

  نگار  خبر خانم   نی بب!  مردن  ن ی گیم  که  یی اماما و ها پیامبر ! ستی ن ش ی ب یا ی واه الیخ ، یزن ی م  نهیس به  رو 

  خود چون  جام ن ی ا من!  ست ی ن  ی زی چ کم  ، بدبختی نون نداشته باشی بخوری خاطر  به  فقط جمع   تو  که  نی ا

  سرم از آب مونه، ی شونی پ   رو  وقته  ی لی خ   بودن  یحروم انگ که  ما!  باشم اش ی دن  تو   خواست  ینم   هم خدات

 . گذشته

  یم  استدالل هم  صبح تا اگر  مطمئنا!  ستم ی نگر   یم  نابود   و   عبث دی عقا نی ا با  م،ی رو   به  رو  زن  به انزجار  با

  و ن ی بهتر ن،ی د از عارفانه دفاع  اما! کرد  ی م  نقض  را او  مثل  ی فرد جامعه چون !  شد ینم   قانع او  آوردم،

 . هست و  بوده  اسالم در کار های شیطانی   گسترش از یر ی جلوگ  و   عمل نی مهمتر 

  تا  ضی مر  ه ی  که  نی ا ! هستن هنوز یول  باشن، مرده دی شا ما  یاماما و امبرای پ! یکن یم  اشتباه کامال  یدار-

 شفا تا ره ی م  کربال به  ادهی پ  فلج فرد ه ی  که  ن ی ا! ستی ن وهم  رهی گ  یم  شفا ذاره یم  رضا امام حرم   تو  پاشو 
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  تو  ری تقص ! ی ن یب   ینم   هم رو دورت  معجزات از کدوم   چی ه  و   کبک  تو  یکرد  رو سرت تو!  ست ی ن   الی خ بطلبه 

  نی ا یبرا فقط! کن نگاه  خودت به ! کنه  یم  فراهم رو  بودن مرتد  یها نهیزم تمام یشکوه با بودن !  ستی ن هم

  و   مواد قدراون! ای دن  اون یرفت  بزنن  بهت دست ه ی  باشه،  نداشته  یکار باهات  یکس ی کنیم  که  یغلط  هر که

 مرگشه.  امکان لحظه هر که بدبخت یمفنگ   هی   یشد که ی دی کش  زهرمار و   کوفت

  ب ی تخر برچسب  و   انگ چی ه  بدون تا  کردم  یم  را م ی سع تمام گرفتم،  دستم  در را سرم و دم ی کش  یقی عم   نفس

 زد   یم  نبض  و  دیترک  یم  داشت سرم ! بروم  مشرک  یها اختهی  نیا استخراج به  ،یا کننده

  ابتدا از و  ستادهی ا نی د  متن سر  بر امبر ی پ   که  ین ید تنها  البته صد  و !  گذاشته  آزاد رو  زن  که  هی نی د  تنها اسالم -

  جنبش ن ی کمتر  اسالم تو  لیدل نیهم به!  شده نوشته  و   کرده نظارت  ،ی اله کامال  متون  ن ی ا ی  واسطه به  انتها تا

  دور رو  تو   مثلای طرد شده افراد که نشه ی تر  ابی نا  یشکوه فرقه که  م ی هست  شاهد رو ی ن ید مکاتب  و  ها

  تا  و  اومده وجود به  ستی ونیصه  یبانیپشت   و   تی حما   با! استعماره شامل  هم نش یهم که ! کرده جمع   خودش

 !شه  ینم   تموم  هم بشه  نی تأم  هاش  نهیهز که  ی وقت 

  یبعد مخدر  دنی کش  مشغول   دی الق دختر  آن کردم،  یم دفاع  نمید از ی دردمند و   شعف حس با  که  یمدت   تمام 

  ی رو  دست دی نبا !  رفت ی م تاراج به  طور  نی ا د ی نبا  بود،  کرده ی معرف  من  به  می بابا حاج  که  ینی د ! بود اش

  ی جمله  اش شانه ی رو   و  زد  کنار   را شنلش دی ق یب طور  همان دختر. کنند نابودش تا  گذاشتم ی م دست

 ساخت  انی نما   را شده یخالکوب 

این دنیا جای دست و پا زدن های الکی نیست، تهش غرق  ، خودت   یبرا  یکن  ی م  طلف وقت  یدار -

 شی. می

  به لب نفهم  زبان  زن آن با  که کردم  یم  وقت  اتالف یزمان  گرفتم، فاصله دختر کنار از و زدم یپوزخند 

  یخدا یا تو  و   دم،ی شن  ینم را سخنان نی ا اما شدم  یم  چی پ  کفن  یگودال  قعر در کاش. داشتم یم  باز  سخن

 ؟ یکن  یم  لیزا را  ها آن چگونه مرگ  از پس داند یم  یکس  چه  و   است، ی ستودن  ات ی بردبار  آسمان، هفت

  رها به ی منته   تمامش  که  داشتند ی مشترک  درد اشانهمه سپردم، یم  گوش  و   کردم  ضبط را یبعد   سخنان 

  ن،یب  هرزه چشمان  پرست،  تن دختران: کردم یم  حس  را  ز ی چ سه ذلت با.  بود  ین ی د یها فلسفه از شدنشان

 ! پو  هرزه یها گام

  زیعز جوانان  که  سرنوشت تلخ یباز  بود  نی ا و م ی برو  خوب خوب  بگذار م ی رو  یم   جهنم  به  که ما  گفتندیم

  آتش دی کن بل  و   دی کن  اِل اگر که  کنند ی م  زمزمه قدر آن گفتند  یم.  داشت یم  باز ها راه  نی ا به  را وطنمان هم

 م؟ ی ساز یم  زیآم  مخاطره انی ع ی ش یبرا  را مانیخدا چرا سوزاند،  ی م  را دامانتان دوزخ

.  ستی ن  کم گناهانمان که  باشد ی م  ییما  به  چشمش اما است ازی ن ی ب   ما از کهکشان هزاران وجود  با  که یی خدا

  یی ها راه کاش  یا! است بانمانی پشت  و   نکرده قطع  را ما یروز  و   رزق هنوز  ما گناهان  وجود  با  که یی خدا

 . دهند  جان آن ی پ   در و نشوند  زده اسالممان از ها آن مانند   یزکان ی عز  تا  بود، ها خطر   نی ا  بهبود یبرا
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  واری د  مقابل  محراب رفت،  محراب  سمت به  نورا  نشستند،  عرفان به  یا گوشه  و   بود مراسم  شروع زمان

  پر  پنج  ستاره وار،ید ی رو   محراب، ی باال! داشت قرار آن یرو  به  یرنگ  اهی س پارچه و   گرفته قرار ی غرب 

 . بود شده نصب  وارانه

  قرار جام  کی   و   آتشدان کی زنگ،  کی مراسم، مخصوص  خنجر  ه،ی پا  یرو  و  اهی س  شمع دو محراب  یرو 

 اهی س  شمع از سالن یها گوشه  شتری ب   نور  یبرا که ! شد وهم  از ملموس  و    کی تار سالن یفضا! داشت

 . کردنند  استفاده

  پر ده  ستاره با همراه اهی س تماما نورا،   وحشتناک پوشش  داشت، قرار محراب مرکز  در درست آتشدان

  جهت   در بار شش  جنوب،  جهت در بار  شش و  برداشت هی پا  یرو  از را زنگ !  بود  گردن  به  ختهی آو وارانه

 .  باشد آدابشان جز  آمد یم  نظر  به. آورد در صدا به شمال  و شرق

 گفت   و   رفت وارانه  پنتاگرام  سمت به  و  گرفت  دست  به را  خنجر

 .  خوانم  یم  فرا درون به را  یکیتار  یروهای ن   من   -

  در مشاخ  چهارم  کرد یم  نگاه شانیها یباز  وانهی د  به  که طور  همان ، کشید  هوا در  یالی خ پنتاگرام خنجر با

 داد ادامه ادی فر با  نورا!  بود  آمده

 . غوغاست در  و   فغان در  او  و خموش   من  که  ست،ی ک   ندانم  دل، خسته من  اندرون  در -

 داد  ادامه و   افزود را  آتش و  کرد   رسم هوا در یا  وارانه  پنتاگرام خنجر با

  که انسان  یگمراه   از و   باش  حذر  بر  .اند دهی چرخ  خود  پاشنه  بر  یک ی تار  یها در و  برافروخته اهی س آتش  -

  ییدانا در غرق  مانند، ی ب   تی ابد  و  زبان  نگهبان  منم  نی ا! کن  نظاره  تی نها تا  ابتدا از اوست، همراه همواره

 ! شوند  من آمال یتجل تا  کن  امر را عتیطب  یروهای ن. همتا یب 

 ("138 هی آ  بقره، .) می کن  یم  عبادت را او  ما و   است بهتر  ییخدا رنگ  از یرنگ  چه  و .  دی ریبپذ یی خدا  رنگ" 

  تاب توان اصال! بود قلبم  به  یخنجر  دور از ی شکوه مرموز نگاه  برق  زد،  یم شهیهم از شتری ب   سرم نبض

  یم  دور  جاآن از کهنی ا مگر   بودم،  هراس در  هرمس واکنش   از که  افسوس. نداشتم را مراسم  نی ا  در آوردن

 داد ادامه و رفت نشانه  وارانه  پنتاگرام  سمت به  را خنجر  دوباره. شدم

  کن یکی  یباستان عظمت  و   شکوه با مرا!  است من دستان در یک ی تار  قدرت ام کرده  تصرف  را ها قله من  -

 . بگذار  تنها آلودش  مرز در یینامر  یها ه ی ال  در مرا  و 

  را نورا  یصدا تا  کردم  یم  زمزمه  شعر خودم   یبرا  دل در  کنم، فکر متون  نی ا به خواست ی نم دلم اصال

  درون را راستش دست اشاره انگشت پیش کشی  منظور  به و  برد  باال  وارانه  پنتاگرام مقابل  در را جام. نشوم

  گرداند ساعت یها عقربه گردش جهت در  جام،  لبه دور و  کرده   خارج  ظرف از را  انگشت! برد  فرو  ظرف

 خواند   همزمان و 



 واالمقام

270 
 

 !  رندیگ  بر  در مرا ی کیتار در نهفته  یهاقدرت نوشم  یم  ی زندگ  نی ا از من  -

  سرخوش نورا !  د ی رس ی نم ذهنم به  ی زی چ   و   بودند دهی رس انی پا به  م ی ها شعر د،ی نوش   انتها تا  نفس  کی را جام

 داد ادامه

 .پیروز باشم  را گرید ی شب  تا  گردم  یم  باز ماده  جهان  به  یکیتار  یها قدرت -

  درآورده خود  از مسخره یها  اصول و  ادا نی ا از دست خواستند  یم  ی ک! داشت دراز سر قصه نی ا  پس

  شمع  آخر در  و آورد  در صدا به  ییابتدا جهت خالف  در را  زنگ کرد،  خاموش را  آتش بکشند؟ دست اشان

 داد ادامه را نورا   یها خزئبل  و  ستادیبا سن  یباال  یشکوه بار  نی ا.  کرد فوت را ها

  و   شمال. کنم  ی م اشارت را غرب  و شرق ! یبشنو   تو  تا کنم یم  بلند  را  می صدا برهوت، یصحرا نیا در -

  مرا! دهی پوس ی ها فکر یا د ی ن یبب  تا  د ی کن  باز  شیخو   چشمان! م منم قدرتزن  یم  ادی فر و  داده نشان  را جنوب

 پادشاه منم. بکشم   چالش  به را جهان  خرد  تا ام ستادهی ا مقابلتان من ! سرگردان یها کرور   یا دی ده  گوش

  که  یمجمع  آن هر. ماند  نخواهد  جا بر  پا  نیی آ نیهم و  اندی نما   ینم   تی واقع  من به  ی کهن   دروغ چ ی ه! جهان

  خود  و  ابی در  رام ی ها  وسوسه  و من را صدا کن . دانستم مردود را نشود   منجر  من  ینی زم  یشاد و   تیموفق

 یشفا ت ی ها ترس بگو،  طانی ش  به  را دتی ام  و   می ب سعادت، راه است نی ا بسپار، م ی ها  وسوسه  دست به را

 .اوست

  ها وهیم  بدان و  فرستاد فرو  یآب  آسمان از و   ساخت، ییبنا را  آسمان و   یبستر شما یبرا را ن ی زم که  همان"

 دهی آفر ز ی چ همه  که  دی دان ی م شما یحال در  د،ی نده قرار ی ان ی همتا خدا  یبرا  پس برآورد، یرزق  شما یبرا

 شده آماده کافران یبرا  و   ندی ها سنگ و   انی آدم  آن زمی ه  که  دی ز ی بپره   یآتش آن از( 22 ه ی آ بقره،.)اوست

 (" 24 هی آ بقره، . )است

  حس از زانه ی لبر یطور به  داشت، ادامه هم هنوز  انتها یب  سردرد نیا اما بود شده  تمام مزخرفشان مراسم

 . آوردم ی م  تاب هم  هنوز هرمس،  اندازه ی ب  یها نگاه  انی م  یدرماندگ 

***  

 ثی لی ل

 آرام را سرم و   کردم  جمع شکمم در را  می پاها. شدم مچاله خودم در  شتری ب   و   کشاندم اتاق  کنج شتر ی ب را خودم 

  یی کذا شب  مهین   آن داشتم دوست  فقط! کنم  کار  چه  دی با  دانستمینم   و   دمی لرز یم  عجز  شدت از . گذاشتم  شیرو 

 ... نباشد تباهش  یها  یاهی س  از یاثر چ ی ه گرید که  شود صبح چنان

 ... قرن کی  سال، کی   ساعت، کی گذشت،   چقدر  دانمینم 

  بردم، فرو   م ی پاها در شتری ب را سرم.  آمد رون ی ب  شاهکار و  شد  باز  نحس  اتاق آن در  که  دمی د  ترم چشم  با فقط

 . نمش ی بب  خواستمینم 
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 شد یم  ترکی نزد و تر کینزد  افزودیم  را  قلبم تپش  که  یمحکم یها قدم یصدا اما

 ؟ یکنیم  کاریچ جانی ا -

  آوردم  باال  را سرم! دی چک   کمرم پشت  از سرد عرق   که یطور  کرد، شتر ی ب را دستم  یسرما سردش، یصدا

 ستم ی نگر  چشمانش  خمار ی اهی س به  و 

 ... ترسمیم  برق  و  رعد یصدا از...ترسم یم  -

 ...! بود شاهکار او ییگو  اما رساند یم  اثبات به را امگفته تنم   عجز از لرزش

 شد رهی چ چشمانم   در د ی الق  و  کرد  بلند  مرا حرکت  ک ی  با

 ؟ ینازل  با  من  ییتنها  ای   ،یترس یم  برق  و   رعد از -

  الی ل مرا شاهکار F713 عطر   و  گرفتیم  شدت تند  تند امان ی ب   قلبم تپش  بود، خوانده  را دستم  معمول  طبق

 گفتم  امشده قفل  یها دندان ر ی ز  ظیغ با.  کردم  مهار  را بغضم   و   دمی گز  را لبم.  ساخت یم  روزی د  از تر

،  یکن له یجور نی ا  منو   یندار حق   تو!  ی باش یفرنگ  عروسک اون اتاق تو  هستم من  یوقت ی ندار حق   تو  -

 . ی باش یاگهید کس   مال من  جز به  یندار  حق تو

 گفت م که  د ی کش ش ی رو  ینرم به   را مانگشت  ، مکرد  باز رام لب  یرو  دندانم  گره  و   مد ی کش لبم  یرو  را مدست 

 زنی. شم لیلیث، همون مرد تباهی که ازش حرف میکنی خیلی خطرناک میبغض که می نکن،  بغض  -

  من از شاهکار و   نشستیم  می ها گونه یرو غم  شبنم دانه به  دانه کردم، یم  حس شدت به  را اشکم جوشش

 شد یم  دور

  ری نگ   رو   جلوم   ندارم،  ییجا بدونم   تا کنم   هی گر ! یند دست  از رو زنت   تو  تا  کنم هی گر  کنم،  ه ی گر  خوامیم  -

 .کنم  هی گر   خودم زار  حال به  خوامیم  من  شاهکار،

 اند ی نما یم گهید موقع هر  از تر اهی س  اهش،ی س نگاه  و  شد مشت دستش  شد، قفل  فکش

 ! تو  یچشما از تر  اهی س اه،ی س ی لی خ اهه، ی س من یای دن -

  من ! شدیم  شدنم دای ش یبرا  یجامع  لیدل ها نی ا  تمام!  بود  خورده زخم   ری ش ک ی  باطنش  و   جذاب  ظاهرش

 . بودم  شده فردش به منحصر  یها ی ژگی و   نی هم  عاشق

  چشم  من از تا  باشه ی قو  دی با  قدراون بدونه  که  خوامیم  ی زن   نزنه،  زار بودنش  یبرا  که خوامیم  یزن من  -

  یشکوه دست از ییرها یبرا  که ی دختر نه  نکنه،  لی تحم  من  به  رو خودش  که  خوامیم  یزن من  فته، ی ن   من

 ! شدم عقدش  به  مجبور
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  از را ها  نی ا  و   کشتمیم  را خودم آرام آرام دی با!  کردم یم   جمع را  شی ها پاره پاره دی با  شد، تکه تکه  قلبم

 گفتم   تمسخر  با  و   کردم  سپر نه یس اما مردم،یم ها حرف  آن دنی شن  با  دی با  من  یآر! دم ی شن ینم زبانش 

 ! یافتادیم  تا  و  تک  از  وگرنه  هست، ینازل  که  خداروشکر  پس -

 کرد   کینزد  من  به را  خودش   و   زد یپوزخند

 ؟ ی کن یم  استی س  کنم،یم استی س  خودم که  یروش  از رو  من یدار -

 را احساسم از آکنده بغض  خشمم  ی رو  از  یها زدن نفس  نفس   که ی طور! بودم یزخم  ری ش ماده  کی   مثل

 ستردیم

 ! خودت  مثل یها  استی س یبابا  گور -

  که کردیم  ت ی سرا او  به  خشمم  انگار کردم، حواله چشمانش به  را بارمخون نگاه  و   کردم حبس  را نفسم

 شد  همرنگ  من با  چشمانش  یقرمز

 ! ی من  ناموس  دونن یم  آدم و   عالم که  االن نه  ،ی من  ناموس  که  االن نه  -

  به . شوندیم  خودمان  می دار دوستشان ما  که  ییها آن اصال شوند، یم  مانیای دن  می دار دوستشان که  ییها آن

 !ستیجار ما  بطن  در که  ماندیم  او  تنها  و   ستی ن   ما از یخبر  گرید که  ی طور

  سهم  من تمام. ندارم  خودم   از یچی ه  گهید  من  ،یگرفت  ازم رو  قلبم رو،  روحم تو  شاهکار، کن نگاه من  به  -

 ! توئه

  دستش . بود  شده خودیب خود   از او  یبرا  که  یقلب  یصدا شنود،یم  را قلبم ضربان یصدا م کردیم احساس

 ... متیمال  یب و محکم  د، ی کش  می موها  یرو  را

 ... ری الغ  و خودمه  یبرا فقط و   فقط طنتت ی ش ن یا و   یطون ی ش حد  از یاد ی ز متانت  نیع در  تو  -

 یم  یخمار  در مرا  اشهمه کرد،یم  جم ی گ  اش همه خورد،   گره  نگاهش در  نگاهم  و   آمد باال  شدت به سرم

  که  ییصدا شد، یتداع  گوشم  در بودم   گرفته  تولد شیبرا  که  یشب  در شی صدا  چه؟   ینازل  پس گذاشت،

 ". ینازل  یبابا  گور"  گفتیم

 .ترسم یم  یپناهیب نی ا از  ی لی خ   من  و   شناستتیم خدا  فقط  که  پارادوکس هی  ،یینما متناقض  هی   تو  -

 گفت   بارزمزمه گوشم ریز خشنش  یصدا

 ! کنهینم   سقوط کوه  کن، هی تک  کوه به  -

 ... کندینم سقوط بود مطمئن   که  یکس.  کنم تکیه  او به  که خواستیم  پهلو  دو کن، هی تک من  به  گفت یم  پهلو  دو 
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  که  یکوه  شه؟یم  رد ازش  تفاوت یب  و   نهی بیم  رو  من  سقوط  هاش  کار با  روز هر که ی کوه کوه؟  کدوم به  -

 ! نهیبب  که  نخواست  و   دی ند  وقت  چی ه  رو  من

 گفت  اشنصفه و طرفهکی   لبخند با  و   گرفت فاصله من از

 ! ی من  مال  کس،  چی ه  جز  به  تو  -

 . دمی شی اندیم  اش گفته به  و   کردمیم  هضم خود  در را نگاهش  برق  دادم، قورت  ی سخت  به  را دهانم  بزاق

 . ینبود  من  مال  وقت  چی ه  تو  باش، نداشته  یخودیب   تعصب -

  من بر ،ی گرید  یادفعه هر از تر  براق  چشمانش  و   کردم  برخورد  امیپشت  وارید به   که  آمد طرفم  به  محکم

 بود   شده رهی چ 

 د؟ ی نبا بشه،  انجام یاقدامات هی   دی با  باالخره -

 گفت   و  کوفت وارید به  ی محکم مشت.  رفت فرو وارید در  من سر و آمد  یجلو  سرش ستاد، ی با  تپش از قلبم

 ؟ یکنیم  وونمی د  یطور  نی ا که  یدار ی چ   تو  -

  و   آمدم خودم به  یآن. ن یی پا  به  من  شدن پرت   و  وار ی د شدن  باز  با شد مصادف  ش،یهمتا یب جمله آن گفتن 

  از امیپشت  وارید . ستمی نگریم  ریمتح ی او  به  گرد،  یچشمان   با و   زدم  حلقه شاهکار دور محکم  را دستانم

 ... بود گسسته هم از و  گشوده  آن، به  شاهکار مشت

 ! انی نما پرت   و   خرت  از پر  یاتاق درونش  و  شده باز  در کی   مثل  که  یواری د

 ! مدلشه چه  گهید  نی ا -

 گفت  واشی و گذاشت لب یرو را اشاشاره انگشت

 ! سیه -

 . بودم گرفته   سنگر او  پشت من و   گذاشت پا  اتاق درون به  محتاط و  آرام

  از ش ی ب شدنش پنهان که  یایانبار. ی انبار ک ی   مثل درست!  قهی عت  و   متیق گران یها  تابلو  از سرشار یاتاق

  تا  بودند گذاشته  تابلو  چند   شیرو  و  داشت قرار اتاق  کنج که  یگاوصندوق مخصوصا  بود،  زی برانگ   شک حد

 ... نشود معلوم 

 دی کش دست ها تابلو  از یکی ی رو   و  کرد   خم  یآب  مردانه  بافت وری پل  آن با را اش مردانه بت ی ه شاهکار

 شده؟  پنهون  چرا گاوصندوق   اون خبره؟   چه  جا  نی ا -

 آمد  طرفم  به  رفته باال  لب گوشه   با و  برداشت تابلو  ی رو   از یعکس
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 . یبود منتظرش   که  یخبر از  نمیا ا،ی ب -

  و  کرده یصورت را ش ی موها دای جد  که  یینورا با ساله، ۷۰ بای تقر   رمردی پ   کی گرفتم،  دستش از را عکس 

  که  گفتیم   عکس ر ی ز  خی تار.  دی کشیم  رخ به  را ش ی موها جلوه  خوب  یخاکستر کت  آن در که یایشکوه 

 !گرفتند   را آن شیپ   ماه دو 

 بود   نوشته بایز ی خط با  عکس پشت . کرد برعکس را  عکس د،ید  مرا ی ج یگ  که شاهکار

 . شهریور هشت چالوس،  باغ  خانه در ، یشکوه  و   کافر و من  -

  نفس !  بودند شده گشاد بالی وال توپ اندازه به  چشمانم   و  بود  باز  غار اندازه به  دهانم افتاد،  دستم از عکس 

 گفتم   منقطع  دی کش یم  اشیمشک  یموها  خرمن ن ی ب   دست کالفه  که یشاهکار به  رو  و   دمی کش  یق ی عم

 ! است زنده کافر -

*** 
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