
 النه ویرانی

 

مانتوم رو محکم دورم پیچیدم. خوبی این کوچه ها نصفه شب های روشنش بود. 

چراغ های روشن خونه های قدیمیش که بوی زندگی با کلی بی پولی ولی 

خوشبختی بزرگ می داد. از هرخونه ای که می گذشتم با بازیگوشی و سربه هوایی 

روکه اریایی که تو ثروت غرق بود؛ پالک می شمردم و مقایسه می کردم با عمارت مت

 .ولی بوی غم داشت

کنار تیر چراغ برق...بین درخت های خشکیده سرکوچه، که سیم برق وصل شده 

یک ماشین اشنای مشکی رنگ بدجور با شیشه های دودیش چشمک میزد. بی  .بود

ه اختیار قدم هام شل شد. بازوهام رو محکم بغـ*ـل کردم و نیم نگاه تردیدامیزی ب

انتهای کوچه انداختم. می تونستم با یک، دو، سه ای اگر مشکلی پیش بیاد بدووم به 

سمت خونه یا راهم روبرعکس کنم. قدم هام رو تندتر کردم و با سری پایین از کنار 

ماشین گذشتم تا مثال بی خیال ترسم بشم یا ریلکس به نظر بیام. فقط کافی بود به 

هگذرها یا ماشین ها کاری از دستشون برنمیومدسر کوچه برسم اون موقع جلوی ر . 

چند قدم از ماشین دور شدم که صدای بازو بسته شدن در دلم رو لرزوند و قدم هام 

 .رو تند تر

 ...گلبرگ_

پاهام خود به خود متوقف شد. اصال مگر می شد این صدا رو بشنوی و بی اهمیت 

سرخ شد؛ قطره های اشک گونه بگذری!...چشم های احساساتیم بی جنبه تر از هربار 

 .های سردم رو خیلی سریع گرم کرد

نمی تونستم برگردم...قفل شده بودم بین هزاران حسی که شاید فقط ما دونفر 

درکش می کردیم. االن اینجا... در این زمان...! توقع دیدن هرکسی رو داشتم غیر 

 .!اونی که یک شبه شد یک هم خون غریبه

سرم می شنیدم، اشک می ریختم و چشم می فشردمصدای قدم هاش رو پشت  . 

 .!هیچ وقت فکر نمی کردم این اسم به این قشنگی باشه _



اینبار قلبم با شنیدن صدای خش دار و پربغضش از این سرنوشت غریب که بی 

 .رحمانه به جانمون افتاده بود تیرکشید

لی باهش صحبت ما کجای این بازی بودیم که حتی نمی تونستم مثل دوتا ادم معمو

کنم که از خجالت یا دلتنگی به یاد گذشته و حرفایی که بینمون ردوبدل شده سرخ 

 .و سفید یا شرمنده نشم

خیلی اهسته زمزمه اش رو پرخواهش و شک دار شنیدم. می خواست برگردم؛ اما 

نمی تونسم ذره ای حرکت کنم. روی برگشتن نداشتم...احساس گـ ـناه می کردم از 

ری که این سرنوشت رو برامون ساخته بودندپدرو ماد . 

تاخیرم به قدری برای چشم تو چشم شدن زیاد بود که با اه مردانه و جگر سوزش 

 .مجبور به چرخیدن شدم و با فاصله کم خیره نگاه غمگینش بشم

چشم هاش مثل من سرخ بود و بی منطق دنبال ردپایی از گذشته می گشت. 

دهان و چشم هام رو کنکاش می کرد. می دونستم  نگاهش پر از عالمت سوال لب،

تو این چهره درمانده دنبال کی و چی می گرده!. قبال هم بهم گفته بود چشم هام 

 .اشنا میاد

 .بی اختیار یک قدم به جلو برداشتم و همان چند قدم فاصله رو با دلتنگی پر کردم

ام بود...چشم های خوش باتردید؛ انگار که مرده ای زنده شده با عذاب و رنج خیره 

رنگش دودو میزد و گنگ و گیج گوشه لبش رو از داخل گاز می گرفت تا جلوی 

 .ریزش اشک های مردانه و رهایی بغضش رو بگیره

من هم گلی خجالت زده چند دقیقه قبل نبودم. انگار یکی دیگه بود که مشتاقانه 

 .نگاهش می کرد

کردم؛ اما االن احساس خیلی نزدیک و دلتنگش بودم. تا امشب وجودش رو انکار می 

 .اشنایی بی طاقتم کرده بود تا از این چند سال زندگی واسش دردو دل کنم

گلی غریبه دوست داشت خجالت رو کنار بزاره و به اغوش بکشش؛ مثل خواب های 

 .شیرینم

لباس هاش در این هوای سرد نازک بود. بخار نفس هاش صورتش رو گرفته و 

رد. موهاش ژولیده و پراکنده پیشانی چین خورده اش رو پوشانده غمگین تر می ک



بود. یک پیراهن نخی سفید با شلوار جین ابی. الغر شده بود ولی برای من دوست 

 .داشتنی و جذاب تر از هربار به نظر می رسید

 .دوقدم کوتاه و سنگینم رسید تا سرگردنش

یچ عطر و ادکلنی بوی اشنا سیب گلوش با لرزش باال پایین شد. بوی تنش بدون ه

می داد. بوی اشنای بهشت که هربار مهمان غریبه ای می شدم که تو خواب هیچ 

 .!وقت تنهام نذاشته بود. بغض کردم...بوی پدرم، تورج رو می داد

 .دستم رو باال بردم تا مثل تو خواب همان حس و حال پدر رو از عطر تنش بگیرم

عقب پرید. اخم کرد. مانع ام شدبا وحشت سریع واکنش نشان داد و  !. 

دست هام رو هوا خشک شد ولی این ... این نزدیکی تپش قلبم رو زیاد کرد. از بهت 

 .و تعجبم نگاهش شرمنده شد

 .با نفس عمیقی چشم دزدید و سر به اسمان باال برد

 .از من می ترسید. دیگه من مهرو نبودم که هرروز لبخند به لب هاش می اورد

خودشم نمی شناخت بودم!. غریبه شده بودیم؛ عین اشنایی گلبرگی که !. 

 .یک تصویر و حس تازه ای از این ادم خشک روبروم نصیبم شد. دست هام افتاد

قلبم فشرده شد. برای اولین بار خجالت کشیدم شبیه مادرم هستم که برادرم ازم 

 .خف داشت و تو چهره ام دنبال مادری بی وفا می گشت

یز و تلخی زدم. با ارتعاش صدا، خیره به چشم های ابدارش زمزمه لبخنده غم انگ

 .کردم

 .منم هیچ وقت فکر نمی کردم اسممو به این قشنگی بشنوم_
 

 

نگاهش نمی کردم. نمی خواستم بیشتر از این ناراحتش کنم. به درب چسبیده و سر 

کشیدم به شیشه تکیه داده بودم و شکلک های کج و ماج رو شیشه بخار گرفته می . 

 !.حواسمم بود انگشت های بی پروا و خیره سرم خطا نرن تا اسمی اشک شیشه نشه

بیست و پنج سال حتی نخواستم عکسشو ببینم فراموشش کرده بودم...یک تصویر  _



 .مبهم تو خوابام بود که با اشک و ناله واسم شعر میخوند

نگین بود و بعد سکوت طوالنی که بینمون شد. هنوزم تو صحبت کردن کمی س

تردید داشت. حرف از گذشته حال هردومون رو بدتر می کرد. این رو از مشت شدن 

دستش دور فرمان می فهمیدم. حال من هم تعریفی نداشت. االن موقعیت تفحص 

 .گذشته ای که هیچ نقشی درش نداشتیم نبود

من که  زدم به کوچه بی خیالی. اگر اون حالش بد بود و تو ارتباط گرفتن دودل بود

 .به خوبی این نسبت رو می فهمیدم

 :بدون اینکه معذبش کنم گفتم

 از کجا می دونستی اینجام؟_

 :انگار از این یهویی حرف عوض کردن بدش نیومد که بالفاصله با نیشخندی گفت

 .خیلی اتفاقی دیدم اینجا اومدی _

 .پوزخند صداداری زد

_ و اومدن نداشتماین چند روز همه جا دنبالت بودم؛ اما جرات جل . 

 .گوشه چشم شماتت واری انداخت

 به خاطر تیمور تو اون رستوران کار می کردی؟ باهم زیاد می رفتین؟ _

به سمتش چرخیدم و لبخنده نصفه ای زدم که بیشتر از بردن اسم تیمور بود. هنوز 

هم با این اسم مشکل داشتم. ترجیح می دادم کمتر از حماقتم بدونه ولی بخش اول 

له اش بدجور متعجب و کنجکاوم کرد که زیاد به این مسئله فکر نکنمجم . 

 زاغ سیاه کسی رو چوب می زدی؟...پس می دونستی اینجا چه خبره؟ _

لبخندش کم کم به نیشخند تبدیل شد. به غمگین ترین حالت ممکن نگاهم کرد؛ 

 .بعد با فشردن فک و چشم هایی که از خشم برق زد به سختی سری تکان داد

 .چند ماهی میشه می دونم_

همین طور که با غیظ صحبت می کرد به سمتم خم شد و از تو داشبورد پاکتی رو 

 .بیرون کشید و روی پام گذاشت

 .امشب باهم قرار داشتن خیلی دلم می خواست به جای تو، اون بیشرف بیرون بیاد_

س میزدم چی چیزی نگفتم. با لب های به هم فشرده اهسته پاکت رو باز کردم. حد



می خواستم ببینم. یکی یکی عکس هارو کنار زدم. از خجالت سرخ شدم. نمی 

 .!تونستم به چشم هام اعتماد کنم

 .به طرفش بهت زده چشم باال بردم

 ...این این عکسا_

 .مال زمانی که به عمارت اومدین، تا قبل از اینکه زندونی بشه_

ه خصوص خونسردی ظاهری هرمز واقعا جا خورده بودم و حرفی نداشتم بزنم. ب

 .بیشتر عصبی و ناراحتم می کرد

 .نگاهم رو دوباره با تهوع و انزجار به عکس های زیر دستم دادم

از هر زاویه عکس گرفته شده بود. عکاسش بی نهایت ماهر بوده و می دونسته هدف 

 .!این عکس ها چی می تونه باشه

یکی یکی عکس هارو زیرو رو عکس های یواشکی زیادی با سوژهای خاص بود...

 .کردم

مهرو تو اغوش محمد در حال نوشیدن مایع قرمز رنگ جام بین دستش بود...می  "

خندیدن و صورت هاشون یک اینچی هم بود...بعدیش درحال رقـــص...کافی شاپ 

 "... ها بـ ـوسـ های

 .حتی نمی تونستم رو یک عکس ثانیه ای مکث کنم

اصله گرفت و بهت زده هرمزی گفتم. زاویه فکش از دهانم خود به خود از هم ف

 .!نیمرخ درحال خرد شدن بود. چه صبری داشت

 .لبخند تلخش رو پشت نقاب خشم و سرخی پوستش دوباره تکرار کرد

این عکسا کاره تیموره...روزای اول نمی فهمیدم دوروبرم چه خبره...تیمور بی خبر _

کنند می خواست به موقعش ازش انتقام  از من یک نفرو اجیر کرده بود تا تعقیبش

 .بگیره

اصال باورم نمی شد. حاال نفرت هیرمند از محمد رو درک می کردم. وای به روزی 

 .که می فهمید من پناه محمد شدم. از ترس اب دهانم رو پرسرو صدا قورت دادم

چطور فکر می کردم این مدت تیمورخان بی خیال دخترکهکشان شده؟ پس درحال 

جمع کردن بوده تا به وقتش به خاک سیاه بنشونش. یکی از این عکس ها مدرک 



 .برای محاکمه اش کافی بود

 پس تو اینجا چیکار می کردی؟ به خاطره من؟_

 .روی صورتش دست کشید

از اینکه انگ بی غیرتی بهم نزنن مجبور شدم خودم دنبالش بیوفتم؛ نمی دونستم  _

 .تیمور ازشون مدرک داره

واقعا شوکه شده بودم دستپاچه نفسی گرفتم و با حرص عیانی غریدمدرحالی که  . 

باید به من می گفت...می تونستم کمکش کنم...هیچکس مثل من محمدومهرو _

 .نمی شناسه

 .چشم های خوش رنگش به قرمزی زد. درد و رنج توش موج میزد

_ یاه حتما نمی خواسته توام مثل من باورت نابود بشه و ادمای دورو بروتو س

 .ببینی...محمد یک زمانی نامزدت بوده...این حس بی اعتمادی کشنده است

 :تلخ شدم. مثل خودش نگاه گرفتم و با پوزخنده تلخ تری گفتم

خوده بی غیرتش خیلی وقته نابودم کرده...دیگه احتیاجی به سیاهی ادمای _

 .دوربروم نیست

 :به سمت من برگشت. رنجیده گفت

_ شت تا پیدات کنه...اگر بفهمه من می دونستم کجایی زندم تمام شهرو زیر پا گذا

 .نمی زاره

تو چشم هاش نگاهم کردم. ته مه های دلم خیلی خیلی حس خوبی جوشید که با 

 .لب گزیدنی مخفیش کردم

 چرا بهش نگفتی من کجام...!؟_

 .نمی خواستم بیشتر از این اذیتت کنه_

قلبم گرم شد. یعنی واسش مهم گیج نگاهش کردم. حرفش خیلی تاثیرگذار بود. 

 بودم.؟

همین که غرق چشم های پرمحبتش شدم به بهانه دریچه خم شد تا بخاری رو به 

 .سمت من تنظیم کنه

 :نفس سنگین شدم رو فوت کردم. بعد چند دقیقه سکوت پرسیدم



 .از کی می دونستی باهمن؟_

خیلی راحت جواب انگار حرف زدن از مهرو واسش اسون تر از من یا گذشته بود که 

 .می داد

از اول به تلفناش، به رفت و امداش شک داشتم اما مهرو سرکش بود نمیزاشت _

کنترلش کنم. هرموقع جلوشو می گرفتم پا میزاشت رو فرهنگم رو تعصباتم اینکه 

 .خارج بزرگ شدم ولی املم از اخرم پای تو رو وسط می کشید

 .لبخندی زد

 .!می دونست بهت حسی دارم_

نگاهش شدم. سخت و سرد شده ادامه داد زوم . 

تا وقتی که فهمیدم بچه ای دارم ولی ازش بی خبرم. نمی دونم اگر تیمور نبود چه _

بالیی سرش می اوردم. می گفت همه چیز به موقع اش درست میشه. منم صبر 

 .کردم

 :صورتش سخت تر از قبل با لحن تغییر کرده، گفت

ازاد گذاشتمش چون تو قبول کرده بودی باهم  تو این سه ماه که تیمور نبود _

بیای... می خواستم با مدرک طالقش بدم...تا هردو راحت باشیم...نمی خواستم 

 ...اذیتت

 .کالمش رو با نفس محکمی برید. هردو حالو هوامون غصه دار شد

چشم های ابیش کالفه چرخید. درکش می کردم. حاال که نسبت هامون تغییر کرده 

دن در مورد حس های گذشته سخت بودبود حرف ز . 

 :بینیم رو باال کشیدم؛ با تک خنده بغض داری رو بهش به شوخی گفتم

 .!بازم خوبه تو می خواستی زنتو طالق بدی؛ نخواستی هوو کسی بشم_

 .هردو خنده تلخی کردیم

قرار تا اخر هفته قاچاقی از مرز خارج بشن... حاال که همه چیز رو شده مهرو _

... فرار تو و درگیری تیمور باعث شده بی پرواتر رابطشو با محمد حفظ کنه. ترسیده

 .میخوام اون روز گیر بندازمشون... جرمشون کم نیست
 



 .سرم رو تکان دادم... بیچاره محمد. طالع اش نحس بود

دلم برای محمد می سوزه...واقعا عاشق مهرو بود...فقط خبر نداشت عشقش یک _

ر می کرد پدر به این ازدواج مجبورش کرده و دل مهرو با طرفه ست همیشه فک

اونه...تو پلی برای رسیدن به ارزوهای مهرو بودی...اول نقشه اش رسیدن به ارث پدر 

بود بعد گرفتن ثروت تو و تیمورخان... به همه چیز چنگ می زد برای رسیدن به 

و وجودش نداشت رویاهایی که واسش عقده شده بود...هیچ درکی از عشق و محبت ت

یاد نگرفته بود...محمدم بازیچه اش شد...مهروم عین پدر ومادرش که خــ ـیانـت 

 ...کردند به

 :سریع میان کالمم از عمق سـ*ـینه اش خش دار گفت

 .!خوشحالم االن وارث تیمور پیش تو امانته_

اون هم مثل من عذاب می کشید حرفی از بیگناهی ادمی بزنم که دختر شریک 

شد، همسرش و دختر خونده قاتلش خواهرش...! کاش از اول وصیت رو  جرمش

 .قبول نمی کردم. فقط رو سیاهیش واسه من موند

 .دست دور سـ*ـینه جمع کردم و با تک خنده ای صاف نشستم

وارث...!من فقط یک زندگی اروم و بی دغدغه ازش می خواستم...زندگی که همیشه _

بشم وارث دار کابوسمتو رویام بود... فکر نمی کردم  . 

 .با چهره غمگینی بهم خیره شد

 چرا بهم نگفتی میخوای چیکار کنی؟ _

سربه زیر انداختم. چی می گفتم؟. همه چیز مثل یک خواب بود مثل یک پلک برهم 

 .زدن

همه چیزو بهم گفت...جز اون چیزی که خودشم از گفتنش عذاب می کشید... _

 چیکارت کرده که ازش فراری؟

شیشه چسبوندم با اه عشقی نوشته، بغض دار گفتم سر به : 

 .من فقط عاشقش بودم...شبیه هیچ کس نبود_

از اخر اشک ریختن, شیشه های غم باد گرفته پابه پای منی که چشم هام تر شد از 

 .قلبی که از بردن اسمش هم دلتنگ نبض می گرفت



 .بهام خیلی کم بود...همه حرفاشو خالصانه باور کردم _

ه ای مکث کرد. صداش خفه و گرفته تر شدثانی . 

کاش برای تو مادری می کرد...یکی مثل خودش بارت می اورد تا اینقدر ساده _

 .نباشی

سری تکان دادم. تو حال خودم نبودم. بغض داشت خفه ام می کرد. صدام حسرت 

 .وار و ناراحت شد

_ ی اخر خود منم هیچ وقت نداشتمش...همیشه مریض بود...افسردگی داشت روزا

ادراری داشت...از مرگ می ترسید. هذیون می گفت. ولی مطمئنم تورو تا اخرین 

 .لحظه یادش بود

از گوشه چشم سابیده شدن فکش و منقطع شدن نفس هاش رو دیدم؛ حتی نمی 

 .خواست در مورد مادرش بشنوه

تیمور خیلی تنهاست...میدونم اگر عالقه ای نبود هیچ وقت بهت نزدیکم نمی _

د...چه برسه بخواد برای پیدا کردند خودشو به اب و اتیش بزنه یا ازت بچه ای ش

داشته باشه. هلمام هیچ وقت نقش یک زنو واسش نداشته...پس قرار نیست هوو 

 .کسی بشی

ناراحت بهش زل زدم. هلما یکی از صد دلیلی بود که نمی تونستم ذره ای به 

دردودل کنم تا این ذهن اشفته ام برگشت فکر کنم. کاش می تونستم راحت باهش 

 .برای لحظه ای خالی بشه

 :دوباره بغض به گلوم چنگ زد. به طرفش چرخیدم و دلخور گفتم

 .کاش از اول می فهمیدم نیتش اون زمیناست...من خودم بهتون می دادم_

 :لب هاش رو محکم به هم فشرد و کمی عاصی شده گفت

_ ایم...تیمور دلیالی خودشو برای انتقام همشم اون نیست... ماهممون زخم خورده 

 .داشت

 .سهم من بیشتر از یک زخم ساده بود. من ذره ذره مردم_

سری با غصه تکان داد. اما لب هاش برای راضی کردن من یک لحظه ام ساکت 

 .نموند. می خواست هر طور شده من رو متقاعد کنه



_ ه ام اروم نشده. حالش خیلی وقته خوب نیست...از وقتی بهوش اومد یک لحظ

همین که چشم باز کرد اسم تو رو برد... فکر می کردم میخواد از گلبرگ حالل بودی 

به طلبه...بی تابیش حالشو بدتر می کرد اخر با رضایت و لجبازی خودش مرخص 

وقتی ام اومد چشمش بی قرار ته باغ بود که عمه گفت نیستی...نگرانشم...می  .شد

تش بده...بسه یک هفته تنبیه...برگرد عمارتترسم دوبار قلبش کار دست . 

 .نگاهش جدی و سخت شد

اگر این همه سال تو پدر ومادر داشتی من هست و نیستم تیموره...نمی خوام یکبار _

دیگه از دستش بدم...یا مجبور بشم بینتون یکیو انتخاب کنم...این یک هفته ام فقط 

 .می خواستم یادش بمونه نباید اذیتت کنه

_ من قصدم خراب کردن رابـ ـطه شمااما  ... 

دست باال برد تا ادامه بده...می فهمیدم زدن این حرف ها برای اونم سخته اما کینه 

ای که این چند سال از پدرو مادرم داشت نمی زاشت به راحتی احساساتش رو بروز 

بده. سخت بود انتخاب خواهرش بین تیموری که این همه سال واسش همه کس 

وابستگیش رو خیلی قبل تر هم حس کرده بودم و به هیچ عنوان نمی  بود. این

 .خواستم رابـ ـطه بینشون رو خدشه دار کنم

لحظه ای حرفش رو سبک و سنگین کرد. اخر با گرفتن نفسی خیلی جدی خیره به 

 :نگاهم گفت

نمی تونم به چشم خواهر نگات کنم...واسم سخته ولی بدون واسم عزیزتر شدی... _

ت خونی هیچ چیزو عوض نمی کنه...با تمام نامردیایی که کهکشان با ما کرد ی نسب

 ... بازم واسم عزیزی...چون شدی زن عزیز ترینم که جونمو به پاش میدم

حالم از حرف هاش بدتر شد. چرا فکر می کردم می تونم هرمزو برادر خودم بدونم؟ 

منه دوروزه هیچی نیستم. با زبان بی زبونی حالیم کرد تیمور واسش عزیزتره ولی 

 .اشک هام رو با پشت دست پاک کردم

 !...هرمز_

 .نگاهش ارام شد

 ...برگرد پیشش به خاطره من_



خیلی دلم می خواست حرف هاش رو قبول کنم ولی این دل لعنتی... بغضم رو 

 .فرودادم

منو ببر پیش عاطفه من تو اون عمارت نمیام...االن نه خواهش میکنم...یکم بهم _

رصت بدهف . 

تو چشم های شفاف ارزدش خیره شدم. همین که مجبورم نمی کرد یعنی دوستم 

داره و انتخابش منم. چشم هاش رو روی هم فشرد و سعی کرد عادی باشه. بعد 

بازکردن چشم هاش تردیدی نمی دیدم و بدون مکثی صدای استارت ماشین بلند 

  .شد

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

 

  (بخش اول )
 

کالفه دستی تو موهام می کشم و دوباره برای گرفتن نفسی بلند میشم و درب تراس 

اتاق از دود و دم سیگار و پیپ های پشت سرهم پر از مه  .رو نیمه باز می زارم

 .غلیظی شده بود. به خس خس افتاده بودم ولی با کله شقی یک بند می کشیدم

الملوک در میومد که عاصی شده تیمور پرغیظی می گفت  دو دقیقه دیگه صدای تاج

 .و می رفت تو دور نصیحت که تازه این قلب بی صاحب رو عمل کردی

نفسی فوت می کنم و با خاکستر ته سیگارم، سیگار تازه ای روشن می کنم و 

ایستاده رو به منظره بیرون باغ پک محکمی میزنم. دیگه صدای هلمام نصفه شب ها 

شد. این باعث شده بود بعد چندسال سوت و کوری باغ کمی ارام تر به  بلند نمی

بیشتر تو خودش بود. می  .این چندروزم کمترم دورو برم ظاهر می شد .نظر برسه

دونستم باز درحال کشیدن نقشه جدیدی که قشنگ حرصم بده؛ ولی بی خیالش که 

 ...مهمتر از اون گلبرگم بود با

ه ای که از بردن اسمش هم قند تو دلم اب می شد. چشم روی هم فشردم برای بچ

 .حس عجیبی بود. حسی که تابه حال تجربه اش نکرده بودم



 .من پدر می شدم!...اخ گلبرگ

هر بار که اینجا می ایستادم ارزو می کردم ای کاش این اتاق دیده هرچند جزیی به 

 .الونک گلبرگ داشت

ا و حضورش ببینم حداقل به این بهانه دلم نمیومد اون النه ویران شده رو بدون صد

 .دلتنگیم رو بافاصله و غرق شدن تو گذشته جزییمون رفع می کردم

 .پوزخندی به خودم زدم

معلوم نیست این قلب بی صاحب رو عوض کردند یا سیم کشیش از پایه اتصالی پیدا 

  .کرده که از موقعی که چشم بازکردم یک لحظه ام نتونستم از فکرش بیرون بیام

اخ کاوه، کاوه... چقدر دوست داشتم اون شبی که فهمید من کی ام بغلش کنم تا 

 .ذره ای ترس به دلش راه نده. هنوز ریزش امید نگاهش از ذهنم بیرون نمی رفت

باید بلند فریاد می کشیدم من هنوز همونم، همونی که برای تو همه چیزرو پشت 

با تو بودنسرگذاشت تا برسه به یک تراس خالی تو رویا  . 

سرم تیر کشید...صدای هیرمند پربغضش تو گوشم پیچید. صدایی که با فریادش 

چشم باز کردم؛ به امید شنیدنش. من اون دنیام صداش رو خیلی واضح می شنیدم. 

حسش می کردم. خنده هاش...عطر تنش...اشک های مرواریدش...گلی من االن 

 کجاست؟

دگیم رو به پاش می ریختم تا برای همیشه؛ دیوانه ای شده بودم که به خاطرش زن

 .مثل قبل کنارم داشته باشمش. هنوز باید خیلی خاطره باهم می ساختیم

زیرلب فحشی حواله کاوه با اون فکرهای داغونش دادم. کاش هیچ وقت حرفش رو 

 .جدی نمی گرفتم

رو از  اعصابم هرروز خراب تر از دیروز می شد. باهر بار فکر کردن به گذشته، مرگم

 .خدا می خواستم

 .اخ کاش می مردم..می مردم که این روزهای بی گلیم رو نمی دیدم

درب تراس رو با یک پک عمیق تر محکم می بندم. بیشتر از این بدنم تحمل سرما 

نداشت. سه ماه تو جا موندن جسما ضعیفم کرده بود؛ اما اونی که از پا انداختم 

شتروحم بود که احتیاج به التیام دا . 



خودم رو محکم روی تخت دونفره پرت کردم؛ تا کمی این سردردی که چند دقیقه 

 .دیگه کالفه ام می کرد کمتر بشه

حتی رغبت نمی کردم لباس هام رو عوض کنم. پاهام رو به روی هم قالب کردم و 

 .!گوشیم رو دوباره چک کردم. وسواس گرفته بودم و هر لحظه منتظر خبر بودم

ین روزهام بود. گشتن های بی فاید؛ چشم انتظاری های ناامید کننده... حاال و هوای ا

اخر هم می رسیدم به وعده وعیده های کاوه که با هزار امید تو گوشم می خوند اگر 

پیشنهاد همکاری رو قبول کنم گلیم رو بهم برمی گردونند...اینقدر تو گوشم می 

یک باره دیگه اشتباه کنم...شرط خوند که کارمون به تهدید می رسید. نمی خواستم 

 .!منم پیدا کردن گلبرگ بود بعد همکاری

این روزها تحملم تو شرکت به چندساعت هم نمی رسید. نمی تونستم یک ساعت 

بیشتر بی خبر طاقت بیارم و دست رو دست بزارم. هرچند این سه ماه به قدری 

باره نبود. اما حاال نه هرمز کارش رو درست انجام داده بود که نیازی به بررسی دو

  .!هرمزی بود؛ نه دلی که دل به کار بده

این چند روز از هیچ کاری برای پیدا کردنش دریق نکرده بودم تقریبا هرکسی رو که 

می شناختم با پول بسیج کرده بودم تا جاهایی رو که فکر می کردم به دختری پناه 

 .خودمم کشیک دوستش رو می دادم .بدن بگردند

شده بود از این دید زدن های هرروزه... روزم با چشم غرهاش و شبم با خسته 

 .شنیدن ناسزاش تمام می شد

روز اول وقتی فهمید من فرزاد نیستم و گلبرگ رو عقد کردم غش کرد بعدش هم تا 

اخرین بارهم کاری کرد که مجبور  .چند ساعت کولی بازی دراورد که گولش زدم

و ساعت هام رو دراین عمارت منتظر بگذرونمشدم کسی رو جایگزینم بزارم  . 

با کمال پرویی چادر رنگی به سر کشیده از پله های اپارتماش پایین اومد. با طمانیه 

به شیشه سمت شاگرد زد و خیلی خونسرد با نازی که حین صحبت کردن داشت 

 برگه ای رو مقابلم گرفت. اول فکر کردم نشانه ای از گلبرگه؛ بی تعلل از دستش

قاپیدم. همین که بازش کردم از خشم قرمز شدم و جوری بهش نگاه کردم که برای 

 .لحظه ای رنگش پرید ولی پرو تر از این حرف ها بود



 :ابرویی باال انداخته گفت

دیدم تو ماشین بیکار نشستی حداقل کمکم باش...نمی تونم ایلینو تنها _

...بزارم هپوشک دو بسته فقط با مارکی که نوشتم باش . 

 .از اخرهم بدون توجه ای به نگاهم چند اسکناس ده تومانی رو صندلی پرت کرد

خدا می دونه چه دادی سرش زدم که تا چند دقیقه مات نگاهم می کرد از این 

 .شوخی بی جا...اخرهم با گریه فحشی داد و درب خونه رو محکم پشت سرش بست

ن رو یاد جنایت خودم از کارش ناراحت نشدم. بیشتر پرت کردن اسکناس ها م

 .انداخت کفری شدم

لعنتی فرستادم به خودم و اسکناس هایی که زیادی دهن کجی به روزگارم می 

 .کردند. هرروز بیشتر می فهمیدم چقدر به گلبرگ بدهکارم

مجبور شدم به جبران از هر چیزی که تو لیست بود دو برابر تهیه کنم و چند چیز 

لبرگ همیشه نگران بی پولی و یخچال خالی کلی هم برای یخچالش بخرم...گ

 .دوستش بود

نوید رو فرستادم تا بارارو تحویل بده. عاطفه هم نامردی نکرده بود و همه رو 

 .برگردوند به جز اقالم تو لیست. چندتا ریچالم بار نوید بیچاره کرده بود

 .!هرچقدر گلبرگ متانت رفتاری داشت دوستش سبک سر بود

عصبی تر سـ*ـینه ام سوخت. هوای این اتاق واسم سم بودقلبم تیر کشید و  اما  .

 .مگر شدنی بود این روزها فقط با یک نخ سیگار خودم رو ارام می کردم

لب  "شروع شدی"صدای تقه ای درب بلند شد. نفسی گرفتم عصبی و غیظ دار 

 .زدم
 

 

تار صدای اهسته عصاش و هیکل نحیفش پشت روشنایی درب و دودهای تو اتاق 

شد. همین که دست دراز کرد به سمت پریز برق نه بلندی فریاد زدم. ترسیده دست 

 .رو قلبش گذاشت و قدمی عقب برداشت



کم این چندروز با فهمیدن اینکه گلبرگ واقعی کیه پیر نشده بود. حاال هم هرشب 

 .تن بدنش رو می لرزوندم

 :دم و بازدم بلندی گرفت و همین که به خودش اومد گفت

 تا کی می خوای اینجا بشیی سیگار بکشی!؟_

صدای بمم پیش از اندازه خش دار و گرفته شده بود. در حینی که دست دراز کردم 

 :تا سیگار رو تو جاسیگاری عسلی کنار تخت خالی کنم گفتم

 .تا زمانی که پیداش کنم_

 ..یک هفته گذشته _

تم مثل سابق دل از خیره به سقف می دونمی لب زدم. چقدر خوب می شد می تونس

متری خودم برای رسیدن به ذره ای ارامش...اما  60این عمارت بکنم و برم تو خونه 

 .من هوای گلبرگ رو می خواستم

اهی کشید . قدمی به جلو برداشت . اول حرفش رو با این پا اون پا کردنی مزه مزه 

 .کرد

 .شاید قارداش زودتر از تو پیداش کرده_

ح و روانم. این چند روز همه ترسم از این بود که دیر رسیده حرفش خنجر شد به رو

 .باشم

 .چشم رو هم میبندم و سکوت میکنم. حرفی جز درد نبود

 ....تو همیشه برای هر مشکلی راه حلی داشتی... میتونی اون دخترو پیدا_

 ...بغض نمیزاره بیشتر از این حرف بزنه

و میگیره نمیزارن سرخود کاری این بار دستم بسته ست هرجا میرم پلیس جلوم_

 .بکنم تا زمانی که باهشون همکاری کنم

 .تو دلم اهسته فریاد کشیدم



 .شده تمام خونه های این شهرو میگردم تا دوباره برگرده_

حتی عمه ام فهمید تو صدام چقدر حسرت و غم موج میزنه که با لبخنده امیدوار 

 .کننده تصنعی، نگران پرسید

 .می تونه حضور...حضور هلما رو تحمل کنه؟بعد پیدا شدنش  _

درکش می کردم تو هر موقعیتی جوش دخترش رو بزنه و نگران برهم خوردن 

ارامش نسبی زندگیش باشه. اما وضعیت گلبرگ دراولویت بود... این رو عمه به خوبی 

 .می دونست

 .بدون واکنشی پوزخنده صداداری زدم تا به گوشش برسه

تو که ارزوت بود من با گلبرگ ازدواج کنم...االن ازش بچم ام  حاال نگران هلمایی!_

 دارم دیگه چی میخوای؟

صداش کمی عصبی بلند شد. عصاش رو انداخت و پرخاشگرانه رو به من با چشم 

 .های گرده شده از ترس غرید

اون موقع فرق می کرد... یک دختر بی کس و کار بود که پولشو می گرفت برای _

ما االن اون دختر تورج، خواهر هرمز، کسی نمی تونه بیرونش همیشه می رفت ا

کنه...به چه بهانه ای می خوای طالقش بدی؟ می تونی هردوشونو بی دردسر کنارهم 

 داشته باشی؟

 طالقش بدم؟ عمه هنوز فکر می کرد به خاطر نقشه اش با گلبرگ ازدواج کردم!؟

ای قرمز و موهای پریشانش یکدفعه نیم خیز شدم. چشم ریز کرده خیره تو چشم ه

 .که با هرجمله اش از خشم باال و پایین می شد داد کشیدم

 !تو واقعا فکر می کنی من حاضر می شدم به مادر بچم پول بدم بعدم ولش کنم؟_

فکر کردی اینقدر بی غیرتم با یک نفر فقط برای ایندم باشم؟! اگر می خواستم این 

تو نمیموندم...پنج سال عمرم پای دخترت  کارو بکنم تا این سن منتظر پیشنهاد



جواب  ...رفت که این حرفا رو بشنوم؟ طالقش بدم به خاطره هلما ؟ من هیچی

 ....هرمزو چی می خوای بدی یا تورجی که دستش از

وارفته لبه تخت نشست. با هر جمله ام برق ناامیدی تو چشم هاش پررنگ تر می 

 ...هوارهامشد. اهسته و بی صدا هق زد میان دادو 

نباید عقدش می کردی...پس هلما چی میشه؟ مگه عاشقش نبودی؟ مگه نگفتی  _

 برای خوب شدنش همه کار می کنی؟

به طرفم سرچرخوند...چشم های ابی رنگش از اشک سرخ و بی روح شده بود و 

پوست سفید رنگ پریده اش در تاریکی اتاق مثل یک جنازه حالت نگاه و چهره اش 

  .کرده بودرو وحشتناک 

می دونی از موقعی که فهمیده چقدر تو خودشه...می ترسم بچم از غصه اینبار دق _

 .کنه

ای هلما موزمار!با تم افسرده اش خوب می دونست کی رو به جانم به اندازه. این 

حتما  .غیب شدن یکبارش نقشه اش بوده!. خدا می دونه چه خوابی اینبار واسم دیده

 .ودتر طالقش بدممی خواد مجبورم کنه ز

 .دم وبازدمی گرفتم و دوباره دراز کشیده نگاهم رو به سقف دادم

نمی خواستم بیشتر از این شوک بهش وارد بشه وگرنه چندمرتبه عزمم رو جزم 

کرده بودم تا قصه تلخ زندگیم رو بگم...اما در این شرایط بعید می دونستم با 

حرفم رو باور کنه مطمئنمم احساسی که عمه نسبت به مظلومیت دخترش داشت 

هلمام زیر بار نمی رفت و دوباره تو نقش دیوانگی فرو می رفت تا من رو بد جلوه 

 .بده

به موقعش تکلیفشو روشن میکنم...فعال بهش بگو این مدت که حواسم بهش _

نیست زیاد جولون نده که کارو زندگیمو میزارم کنار دنبالش میوفتم تا بفهمم چی 



چچ می گذره...پاشم حق نداره بیرون بزاره، خبراش رسیده این سه ماه تو اون مغز پو

 ...زیادی

 ...پوفی کشیدم

توضیح بقیه اش برای عمه یعنی تعریف کل دیوانگی دخترش...میکاییل گفته بود 

این مدت اکثر روزها بیرون بوده و کسی جز اون از رفت و امدهاش خبر دار نمی 

 .شده

 .ردعمه کنجکاوانه نگاهم می ک

کجا میخواد بره؟ اصال چیکار میتونه اون بیرون بکنه...؟ فقط بچم مشاورشو _

 ...میره...تو که به فکرش نیستی من خودم واسش وقت می گیرم

اهمیتی به صدای جیغ معترضش ندادم. من بازی های این مادرو دختر رو از حفظ 

 .بودم. صدای زنگ گوشیمم زودتر راحتم کرد

ریده عمه تقریبا رو عسلی شیرجه زدم. اسم کاوه روی جعبه بدون توجه به نطق ب

پیام و میس کال کوتاهی که انداخته بود نقش بست. پیامش رو بی معطلی باز 

 .کردم

 .فکراتو کردی؟ حاضری اطالعاتو بدی؟ ادرسشو بفرستم؟_

فکم فشرده شد. جوری لعنتی نعره زدم که عمه از جا پرید. نامرد دست رو نقطه 

شته بود؛ مگر دستم بهش نرسه. شمارش رو گرفتم که هردفعه رد تماس ضعفم گذا

 .می داد

 .انگشت هام بی منطق با قلبی که تاپ تاپ می کرد برای دیدنش بی فکر تایپ کرد

 .ادرس بده_

 (گلبرگ )

 ما همه در یک جایی از قصه هایمان جا ماندیم؛"



 !جاماندیم و کسی متوجه نبودنمان نشد

 نجایی بودبدترین جای قصه آ

 که به عقب نگاه کردیم،

 "!...دیدیم بود و نبودمان برای هیچ کس مهم نبود

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

ایستاده، با  ”های های“هردومون بی خیال نصفه شب و صاحب خونه فضولش 

صدای بلند اشک می ریختیم. دلیلش هم درک نمی کردیم. زیاد از اخرین دیدارمون 

 ه بود؛نگذشت

اما شاید دیدن یک دوست قدیمی یا کسی که می دونی بهتر از هرکس دیگه ای 

درکت میکنه باعث بشه برای دقیقه ای از درگیری های ذهنیت که باهش دست و 

 .پنجه نرم می کردی رها بشی و اغوشش مامن تنهایی هات بشه

 "مش کنیدای بابا تمو"چنان تو بحر رفع دلتنگی رفته بودیم که متوجه صدای 

بلند و کالفه ی هرمز و نق نق های ایلین که خواب الود اویز پاهای عاطفه شده بود 

 .نشدیم

به انی طوری محکم با دست سنگینش به کمرم زد که نفسم تو سـ*ـینه حبس 

 .شد

بی اختیار دست هام شل شد و از اغوش عاطفه بیرون اومدم. مات با چشم های 

 .گشاد به پشت سر چرخیدم

گفت و با شانه اش یکباره دیگه به کتفم  "می گم برو کناری"با اخم عمیقی  هرمز

عاطفه ام از این ضربه از جا پرید و ناخوداگاه از بین چهارچوپ درب عقب  .ضربه زد

کشید تا مورد اصابت هیکل هرمز نباشه. چشم غره ای حواله عاطفه رفت و با یک 

 .حرکت ایلین رو زیر بغـ*ـل گرفته داخل شد

بی اعصاب شده بود حسابی...دستم رو پشت کمرم گذاشتم و همین طور که با لب و 



 .لوچه اویز ضربه دستش رو ماساژ می دادم غر می زدم

 .انگار نه انگار باید مواظبم باشه_

عاطفه که هاج و واج به رفتنش خیره بود یکهو جیغ بنفشی کشیده؛ با فریادی که 

 :چه برسه به هرمز نگون بخت گفتواضح به گوش کل ساختمان می رسید 

 ...کال این پسره عادت نداره اجازه بگیره...من دعوتت کردم؟ زبون نداری اجاز _

وحشت زده نیم نگاهی به طبقه پایین انداختم. دو دقیقه دیگه ادامه می داد صاحب 

 .خونه اش با اردنگی بیرونمون می کرد

دستم رو محکم جلوی دهانش  قبل از تمام شدن جمله اش همین طور که دستپاچه

 .گرفتم به داخل هلش دادم و بایک حرکت درب رو با پاشنه پا بستم

 .چه خبرته دیوونه...چیکار به هرمزی داری_

هرمز خونسرد وسط هال ایستاد. با نگاهی بی تفاوت به عاطفه خیره شد و با ابروهای 

 .باال رفته اهسته پشت ایلین رو نوازش کرد تا ارام بگیره

ورتم کم کم از این نگاه های پر تهدید و خط و نشان دار جفتشون جمع شد و با ص

 .خنده مسخره ای پشت عاطفه زدم

 .دلم برات تنگ شده بود..عاطی _

یکدفعه انگار که چیزی به  .روی دستم زد. خرناسی از سر خشم رو به هرمز کشید

 :می شد گفت یادش بیاد به سمتم چرخید. با چشم های که هر لحظه باریک تر

 معلوم هست چه غلطی کردی گلبرگ؟_

وای خدایی لب زدم. از جواب پس دادن به هرکی قصر در می رفتم جواب به عاطفه 

اهسته  .یک سناریو جداگونه ای داشت که به طرز وحشتناکی کشنده و زجر اور بود

 .به سمت هرمز که متعجب به ما نگاه می کرد چرخیدم

ر به اصطالح روسریش که تا فرق سرش می رسید رو به دست به کمر زد. موهای زی



 :هم ریخت و با دندان قورچه ای گفت

 نگفتم میای می گی حامله ام...حاالچرا اون نره غولو انتخاب کردی؟_

کمی طول کشید تا متوجه صفت نره غولش به شخص خاصی بشم. بخصوص اینکه 

 .هرمز بالفاصله لبخنده محوی زد

بزنه...خاک برسر انتخابت... تو نبودی می گفتی از تیمور  کم بود این مدت منو_

 نفرت دارم اون منو می کشه؟

همین یک جمله کافی بود تا بیشتر به هرمز بچسبم این ارامش قبل از طوفان عاطفه 

 .بود. اول با غر غر کردن حرفش رو میزد بعدهم خوب به غلط کردن می افتادی

می چرخید که یکدفعه صدای منفجر شدن هرمزم پاپای من گیج بچه به بغـ*ـل 

 .عاطفه باعث پریدن یکسان هردومون شد

قرار مون این بود که بری تو اون عمارت خودتو بدبخت کنی؟... قولت این بود؟ راز  _

 پدرت این بود؟

 .چشم های هرمز با هر جیغش گردتر می شد و غیرارادی پشتش پناهم می داد

د. از داشتن چنین دوستی پیش هرمز شرمنده عاطفه یک سلیطه به تمام معنا بو

 .شدم. مطمئنم مادرمم زنده بود اینطور داغ نمی کرد

 .این انتقام لعنتی ارزششو داشت که پای ی بچه بی گـ ـناه وسط بکشین؟_

 .تو پس زمینه ذهنم به این فکر می کردم اخرین بار عاطفه کی اینقدر عصبی شده؟

م من هم هرمز، هردو با تعجب نگاهش می این همه خشم رو درک نمی کردم. ه

 .کردیم

مظلومی گفت عاطفه رو کمی ارام و به سکوت  "ما ما"صدای پربغض ایلین که 

وادار کرد. با غصه نگاهش رو به هرمزی داد که ایلین رو نوازش می کرد و هیسی تو 

 .گوشش زمزمه می کرد



اه غمگینش رو از ایلین بی حال با رنگ رویی زرد رو کاناپه نشست. بدون اینکه نگ

 :بگیره گفت

زندگی منو ندیدی؟ واست درس عبرت نشد...بی پدری بچه ام جلو چشمات _

نبود؟...جون کندنای منو ندیدی؟ ندیدی برای یک لقمه نون و سیر کردن شکم بچم 

چقدر حرف شنیدم چقدر پیشنهاد داشتم؟... ندیدی بچه ام به هر خری می رسه بابا 

استی عاطفه دوم بشی؟ مگر قرارمون نبود بری اون ور اب، حداقل می گـه؟...می خو

 تو برای خودت کسی بشی؟ تو خوشبخت بشی؟

می فهمیدم زدن این حرف ها اون هم مقابل هرمز چقدر واسش سخت بود. من 

احمق زندگی دوستم رو ندیده بودم. به فکر ارزوهای برباد رفته ام نبودم...اینده 

بازهم من بودم، خدام و...من به فکر چی بودم؟ می تونستم تباهم رو می دیدم ولی 

 .مثل گذشته زندگی کنم؟ به خدا که عاطفه حق داشت

احساس می کردم تا اعماق وجودم سوخت. با هق هق مثل بچه ها گوشه ای ایستاده 

 .بودم و اشک می ریختم

رو رو هرمزهم شماتت بار نیم نگاهی بهم کرد و به تاسف سری تکان داد. ایلین 

 .دستش جابه جا کرد و به سمت اشپزخونه رفت

دلم شکست وقتی فهمیدم همون کاریو کردی که چند سال پیش منه خر انجام _

دادم...من حداقل می شناختمش...اسمش واقعی بود...چندماه باهم بودیم ولی تو 

چی؟ چطور تونستی راضی بشی عقدت کنه... اصال می خوای چی کار کنی با بچه 

باباش ازت کینه به دل داره؟ می خوای تا اخر فرار کنی یا مثل من تا اخر  ای که

 عمرت باج بدی؟

سکوت کردم. من به هرقیمتی شده زندگیم رو می ساختم؛ بدون هیرمند. باید عادت 

 .می کردم. خیلی وقته تصمیمم رو گرفته بودم



لیوان رو  .شستدقیقه ای بعد هرمز با لیوان پر ابی برگشت و اهسته کنار عاطفه ن

مقابل لب هاش باال برد. عاطفه با چشم های اشکیش بهش خیره شد و لبخنده 

تلخی زد. لیوان رو با همان خیرگی نگاه قرمز از دستش گرفت و جرعه جرعه با ناز 

نوشید. هرمز که نسبتا فهمیده بود حالش بهتر شده بـ*ـوسـه محکمی به سر ایلین 

 .ق نق ریزی تبدیل شده بودزد. ایلین هم ماما گفتنش به ن

 .عاطفه تشکر پر عشـ*ـوه ای کرد و خم شد لیوان رو روی میز گذاشت

حاال مگه خبر حاملگی خودتو دادن که اینقدر جوش میاری...چه صداییم داره با  _

 .!این جسته اش

عاطفه که به حالت غش اومده بود بسی خودش رو برای هرمز کنار دستش لوس می 

های تصنعی و دماغ باال کشیدن هاش یکدفعه به حالت تهاجمی  کرد؛ مابین اشک

 .چرخید

 چی گفتی؟_

هرمز خنده اش گرفته بود با خنده ای که دست خودش نبود تکیه ای از موهاش رو 

 .کشید

 .کمتر جیغ جیغ کن واسه خودت میگم_

 .با فاصله خیلی کم دست رو شانه عاطفه گذاشت و جدی شده ادامه داد

 ..تیمور ادمی نیست بزاره بچه اش کمبود پدرو حس کنهمطمئن باش.._

 .نیم نگاه محبت امیزی هم حواله من کرد

 .گلبرگم عاشق پدر بچشه...مثل تو ازدواج نکرده_

 .گونه هام گر گرفته سرخ شد و با لب گزیدنی سر پایین گرفتم

عاطفه اشک هاش رو اتوماتیک وار با پشت دست گرفت و به نرمی پشت دست هرمز 

 :زد. با نازی که زیادی عشـ*ـوه داشت گفت



 .بچه منم هیچ وقت کبود نداشته_

 :هرمز اهان کشداری گفت

 .پس قرار واسش بابا بیاری ؟_

اینبار عاطفه محکم رو دستش زد و با حرص اشکاری نه ای گفت. با چشم ریز 

 .کردنی به سرتاپای هرمز اشاره کرد و با جسارت ادامه داد

 .اقتو مارو داشته باشهمردی نیست که لی_

چشم های هرمز بعد مدت ها برق شیطنت امیزی زد که بی اختیار لبخند به لب هام 

 .اورد

 ...جدی؟ من زیاد تو کار زنای با لیاقتم_

با چشم غره عاطفه سکوت کرد و لب گزید تا از خنده منفجر نشه. عاطفه ام کمی 

ت شبیه ایلین شده بود روش رو که گونه هاش گل انداخته بود قهر الود که بی نهای

 .چرخوند

هرمز یکدفعه بی غل و غش خندید که باعث سرخ شدن بیشتر عاطفه شد. من هم 

دسته کمی ازش نداشتم. عاطفه هنوز نفهمیده بود با خودش چند چنده که حال 

وهواش با هر وزیدن هرمز عوض می شد. حسش نسبت به هرمز زیادی واضح بود. 

از مرحله پرت باشه که تا حاال نفهمیده باشه که اون هم بعید هرمز هم مگر زیادی 

 .!می دونستم

خنده های بلندمون با صدای کوبیده شدن در با وحشت عجین شد. نگاه هرسه مون 

 .به هم چرخید و به ثانیه ای نفسمون بند اومد

 ...تیمور _بی اختیار خیره به در لب زدم:

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



دهای محکمی که به در می کوبید هران امکان کند شدن درب بود. ز مشت یا لگا

هرسه سکوت کرده بودیم؛ غیر صدای نفس هامون و نق نق های ایلین چیزی به 

 .گوشمون نمی رسید

 .باز کنید تا این درو نشکستم_

 .خودش بود...! از شنیدن صداش هم وهم کردم و با وحشت به هرمز خیره شدم

داد؛ تالشی هم بلند شدن نمی کرد؛ فقط با نگاه خیره  عکس العملی نشان نمی

ابیش گوش زد بدترین ها رو می کرد. عاطفه هم از ترس گوش های ایلین رو گرفته 

 .بود و با نگاهش ملتمسانه می گفت؛ درو بازکنم

عاجزانه  "نه ای"همین که هرمز با نفسی قصد بلند شدن داشت به خودم اومدم و 

 .لب زدم

مرگم شده بود؛ اما این رو می دونستم پاهام بی اختیار شروع به  نمی دونم چه

لرزیدن کرد؛ شاید حاال تو ذهنم تیمور واقعی رو تجسم می کردم و ازش واهمه 

 .داشتم

 :هرمز نگاه خیره اش رو ازم گرفت و رو به عاطفه تحکم امیز گفت

 ...پاشو برو تو اتاق بیرونم نیا _

ت زده ای به من کرد و به سرعت ایلین رو به بغـ*ـل عاطفه با تردید نیم نگاه وحش

 .کشیده تو اتاق رفت...گوشه پلکم پرید. دیگه همیاری برای این لحظه نداشتم

نگاه بی حوصله و جدی شدش حوالم شد که با خط و نشانی بند دلم رو بیشتر تکه 

 :تکه می کرد. چند قدم به سمتم برداشت و زیرگوشم گفت

 .و باز کنه بیشتر عصبی میشه...میدونه اینجاییغیرتو کسی اون در–

دیگه استخاره جایز نبود. چند دقیقه می شد تمام اهالی از صدای گُم گُم مشت های 

 .سنگینش زابرا شده بودند. می شناختمش...هالکم می کرد



سری تکان دادم و با ناراحتی به سمت در حرکت کردم. مقابل در طوری خشک 

ن دستگیر فلزی به قلبم فرو می رفت. با این دلداری که اون شدم که انگار همین اال

فقط هیرمندی که می شناختمش نفسی به سختی بیرون دادم و با چشم فشردنی 

دست هام ناهماهنگ به سمت دستگیره رفت. بدون اینکه نگاهی به ادم پشت در 

 .باز کردم بندازم دستگیر رو کشیدم و اهسته تا انتها درب رو با صدای قژقژ مانندی

کوبش در متوقف شد. عکس العملی نداشتم؛ فقط عین گناهکاران ایستادم. لحظه ای 

 .طول کشید تا صدای نفس های خشمگینش مهمان سکوت نفس گیر خونه بشه

چند قدم به جلو برداشت. کفش های مشکی چرم مردانه اش رو می شناختم. نگاه 

 .رفتاجمالیم فقط تا سر آستین های کت مشکیش باال 

 .دهانم با هر قدم بیشتر خشک می شد. اب دهانم رو با وحشت قورت دادم

یک دستش رو در جیب شلوار گذاشت و خونسرد با نگاهی که بند بند وجودم رو 

اتش می زد بی حرف با فاصله یک میلی متری مقابلم ایستاد. از صدای بسته شدن 

از ذهن پاک کردم...دیگه هیچ در چشم رو هم فشردم و تمام نقشه هام رو برای فرار 

 .راه فراری نبود

فقط حضورش رو نزدیکم احساس می کردم تا زمانی که به طرفم خم شد و نفس 

 .های گرمش پوست یخ زدم رو ملتهب کرد

خیلی ارام مچ دست راستم رو از کنار پهلوم گرفت و به یکباره درد نفس گیری تو 

ج انگشتم رو با دست پهنش پرس می وجودم پیچید. یاخدا...به طرز وحشتناکی پن

 .کرد؛ اما مثل میخ به زمین قفل شده بودم و حرکتی نمی کردم

 .از شدت درد باالجبار چشم باز کردم و با پلک های لرزان سر بلند کردم

چشم های درشت قرمزش به فاصله یک اینچی مقابل دیدگانم بود. نفسم برید. درد 

 شدم. دلتنگش بودم...نبودم؟رو فراموش کردم و مات خیره نگاهش 



زیر چشم هاش از گودی به سیاهی می زد. بیش از اندازه الغر شده بود. نفس هاش 

بوی تند سیگار می داد؛ اما هنوز هم برای من چانه خوش تراشش با چشم های 

خمـار مشکی که در صورتم چرخ می خورد یا استخوان بیرون زده گونه هاش جذاب 

 .ادکلن تلخ فریبنده اش هم، به راحتی تشخیص می دادمترین تصویر بود. بوی 

به زور روی پا ایستاده بودم و رخ به رخ، دلتنگ و مشتاق نگاهش می کردم. خیلی 

 .طول نکشید که از فشار دستش کم شد و نگاه عصبیش پر محبت شد

خیلی ارام با دست ازادش به عقب هلم داد تا بین حصار دیوار و هیکل اب شدش در 

 .بیام

 .طلسم شدم. مطیع، تکیه به دیوار سرد پشت سرم زدم. هنوزهم زورش زیاد بود

لبخندی مهمان لب های ترک خورده و وسوسه انگیزش شد. دستش رو از جیب 

بیرون کشید و کنار سرم به دیوار تکیه داد. مچ دستم رو محکم تر چسبید به طوری 

ط با نوک انگشت اشاره خط که اجازه هیچ حرکتی نداشتم. خیلی ارام و با احتیا

منحنی از پیشانی تا لب هام کشید. نگاهش برق زد؛ از بین دندان های چف شدش 

 .با لحن خشک و سردی غرید

 .نگفتم هرجا باشی پیدات میکنم...نگفتم حق نداری جایی بری _

محصور نوازش انگشت های دستش شدم. نوازش نبود یک درد با ریتم کشنده ای 

 .بود تا من رو دیوانه تر کنه که به خوبی بلد

سرخم کرد و موهای رو گردنم رو به ارامی پشت گوشم زد. نوک بینیش پوست 

گردنم رو نوازش کرد و نفس عمیقی که بدنم رو منقبض تر می کرد با صدای بلندی 

 .کشید

بی خیال موقعیت، خمـار خودم رو در اغوشش رها کردم و چشم بسته من هم نفس 

طر وجودش کشیدم. بی اختیار دست رو گونه های ته ریش دارش های عمیقی از ع



زبریش رو دوست داشتم. خدایا چقدر دلتنگش بودم...چند ماه گذشت یا  .گذاشتم

 !...چند قرن

زمزمه های زیر گوشم رو نمی شنیدم؛ فقط بـ*ـوسـه های ریز ریز، زیر گلوم من رو 

 .به مرحله غش می رسوند

می کردم که دیگه هیچ مو تراش خورده ای نداشت.  در خیالم هیرمندی رو تصور

 .خودش بود...به همین نزدیکی، به همین مهربانی

تو خلسه شیرینی بودم. نفسش هاش داغ و گرم بود. چانه ام از این خِفتی که 

 .دچارش شده بودم لرزید. من هیچ کنترلی رو خودم در برابر این مرد نداشتم

کمرم راه پیدا کرد. به کمرم چنگ زد. حاال  دستش اهسته تر از گردنم به پشت

محکم بهش چسبیده بودم و هیچ اعتراضی هم نمی کردم. دلم به حالم خودم می 

 .سوخت...من عاشق این مرد عوضی بودم

 .!از این به بعد بهت یاد میدم تیمور خان کیه و قرار کجای زندگیش باشی _

 .ب سرد پرت شدم. وجودم یخ بستتیمورخان! با این حرف به یکباره بین یک دریا آ

 .شنیدن این اسم شوکی بهم داد که یکدفعه چشم باز کردم و راست ایستادم

هنوزهم چشم هاش بسته بود و سر درگردنم فرو بـرده برد. فحشی زیر لب نثار خود 

بخت برگشتم دادم. من یک احمق واقعی بودم که بعد این همه بال به ثانیه ای 

 .مجذوبش می شدم

 .تمام قدرت به قفسه سـ*ـینه اش ضربه زدم و با جیغ فریاد زدمبا 

 .لعنت به تو_

 .عصبی شدم؛ از دست خودم...از دست اونی که خیلی راحت رامم می کرد

غافلگیر شده یک قدم از ضرب عقب پرید؛ لحظه ای گیج و متعجب نگاهم کرد؛ 

 .پیچیدمخشم نگاهم رو خوند که به یک آن دوباره از درد دست به خودم 



 .تقال کردم تا مچم دستم رو از زیر فشار حرصش بیرون بکشم

 ...کندیش عوضی_

نگاهش برزخی شده به خون نشست...تقالم بیشتر شد که یکهو از پشت به دیوار 

 .کوبیده شدم. جیغم با فشردن پنجه هاش زیر گلوم از دم خفه شد

برای ذره ای هوا هردو  مچ دستم رو رها کرد. چشم هام از ترس گرد شد. بی اختیار

دستم رو روی دستش گذاشتم تا از فشارش کمتر بشه. تو حال خودش نبود که 

 .محکم تر می فشرد و کنار گوشم عربده کشید

 این مدت کدوم گوری بودی؟_

صدای جیغ عاطفه انتهای فریادش شد. سست شدم. لب هام از زور بغض لرزید و 

زده دهانم تا اخر باز شدبرای تنفس با چشم های از حدقه بیرون  . 

 .ولش کن تیمور،کشتیش_

صدای هرمز وحشت زده بود... نگاهی به پشت سرش کرد؛ وحشی و جدیتر رو به 

 :هرمز گفت

 .تو دخالت نکن نوبت توام می رسه...به گوشم رسیده از جاش خبر داشتی_

د تا تصویر هرمز رو نداشتم. از قصد فشار هیکلش رو به سرشانه هام بیشتر می کر

ذره ای تکان نخورم...این به تله افتادن بیشتر از چند ثانیه نبود؛ اما برای من کم 

 .جان و ضعیف این تنگی نفس وحشتناک بود که مرگ رو پیش چشمم می دیدم

صدای دویدن هرآسانی رو شنیدم. هرمز بود. دست رو دست های سردم گذاشت و 

کرد؛ بلند فریاد زد پنجه های هیرمند رو به زور از دور گردنم باز . 

 ...اون حامله ست _

 .!سست شدن و عقب کشیدن یکباره اش بدتر دلم رو شکست... فقط به خاطره بچه

احساسم بوی مرگ می داد. یکباره دیگه من رو، شخصیتم رو کشت. چشم هام تار 

می دید؛ اما نگاهم رو از چشم های دو دو زدش که دو گرگ تشنه پنهان بودند 

ه مشکیش لحظه ای گنگ و نگران بین شکم و گلوم به چرخش دراومدنگا .نکندم . 

پوزخند زدم؛ با همان حال خراب. دلواپس من نبود...نگران وارثش بود...مگر من چه 



ارزشی واسش داشتم...من احمق بودم که تمام دنیام خالصه شده بود به همان 

ت های لرزونم دستی روزهای باهم بودنمون در یک النه به حقیری سرنوشتم. با دس

 .به گلوم کشیدم

هرمز نیم نگاهی به حال زارم کرد که تند تند هوا رو می بلعیدم. همین که خواست 

 .دست رو شانه ام بزاره عصبی عقب کشیدم. من االن نیاز به محبت هرمز نداشتم

تعجب کرد؛ اما رو به هیرمند چرخید و دست به کمر اخم کرد برای عزیز 

که اولتیماتوم داده بود نباید بینشون فاصله بندازم. بغضم ترکید من ترینش...همانی 

این رو نمی خواستم. اما این اولش بود من از امروز روی جدیدی از تیمورخان رو می 

 .!دیدم

 .!دیوونه داشتی می کشتیش _

 ...به تو ربطی نداره _

ه به ژست و این صدای بم شده هیرمند بود که با تمسخری رو به هرمز گفت. دوبار

 .خشم خودش برگشته بود

هرمز قدمی به هیرمند نزدیک شد سرباال برد برای اویی که یک سرو گردن ازش 

 :بلندتر بود؛ با لبخنده محوی، به خونسردی گفت

 .!ربط نداره...؟! حتما باید شناسنامه هامون یکی بشه که ربطشو بفهمی _

بناکی بهم کرد و با حرص و خشم هیرمند با پوزخندی از سرشانه هرمز نیم نگاه غض

 :گفت

 !...فعال ربطش تو شناسنامه منه_

 .محکم به کتف هرمز زد و با لحن توهین امیزی ادامه داد

  .میخوای یکی مثل تو بشم که با یکی دیگه ببینمش_

هرمز سکندری خورد. با چشم های گرد شده نگاهش به یکباره رنگ باخت. نمک به 

نگش قرمز شد و ناباورانه نیم نگاهی به عاطفه بهت زخمش زد. چشم های خوش ر

زده که شاهده شکستن غرورش بود انداخت. لبخنده تلخی به هیرمند زد و با نگاه 

 .مات شده عقب عقب رفت

لحظه ای سکوت سردی شد. عاطفه دست رو دهانش گذاشت و با سری افتاده و 



بیرون می اومد؛ هرمزم از شانه های لرزان دوباره به اتاق برگشت. نباید از اتاق 

 .حضورش خجالت کشید برای بی غیرتی که تا اخر مهر پیشانیش بود

 

 

هیرمند نگاهش رنگ پشیمانی گرفت. لب های خشکش رو به هم فشرد و با مشتی 

که به کف دستش زد چند قدم برای تسلی عصابش برداشت. به موهای مشکیش 

 .ه رو به هرمز ایستادچنگی زد و عصبی دست به کمر کتش رو کنار زد

اخه من به تو چی بگم...این خواهرته...زنه من...دیگه نمی تونی به چشم دیگه _

نگاش کنی... تمام این مدت از من غایمش کردی؟...فکر کردی هنوز عشقته؟!...زن 

 ....من شد

نیش کنایه هاش دردناک بود...تا مغز و استخوان می سوزوند...بس بود هر چه 

رمز بی گناهم رو... بی اختیار از سر حرص مشت محکمی به تخت شکست، من و ه

سـ*ـینه اش زدم...ساکت شد. لب هام رو از سر خشم به هم فشار دادم و سربلند 

 .کردم چشم تو چشم

 ...حق نداری بهش توهین کنی... فکر میکنی همه مثل خودت هر*زه ان... کثیفن _

نفسی که باال نمیاد مقابل هرمز قد علم پوزخندی به سرتاپام زد که با کمر خمیده و 

 :کرده بودم. حالت چهره اش خونسرد شد. جدی و کمی تهدید امیز گفت

 کدوم گوری بودی این چند روز...؟_

احساس می کردم با این بی توجه ای و به تمسخر گرفتنم پیش از پیش خردم می 

خم اون شب نحس کرد. عصبی تر شدم. من هم تخریب کردن بلد بودم!. به یکباره ز

 .سرباز کرد

 :شانه ای باال انداختم و خونسردتر از خودش پوزخنده زده با لحن برنده ای گفتم



 .پیش محمد بودم....همون ادمی که باید تا اخر عمر بسوزم که چرا دوستم نداشت_

لحظه ای برای صحت حرفم خیره و ناباورانه نگاهم کرد؛ پوست صورتش از قرمزی به 

  .کبودی زد

 .نباید بعد اون دلمو به کس دیگه ای خوش می کردم_

از حرفی که زدم خجالت زده شدم؛ شاید از نگاه معنی دارش تازه می فهمیدم من 

تمام این مسیررو به میل و خواسته خودم طی کردم. ناگهان مثل گرگی زخمی 

چشم هاش برق نفرت و خشم زد دستش به انی برای یک تو گوشی جانانه بلند شد. 

 .شم بستمچ

 .به روح عمو بزنیش دیگه اسمتو نمیارم_

صدای هرمز جدی بلند شد. دستش بین زمین و هوا مشت شد؛ با همان نگاه سگ 

  .شده

 .انگار حمایت هرمز گستاخ ترم کرد که با پوزخندی ابرویی باال انداختم

 چیه بهت برخورد! به تویی که دست به صیغه ات شهره عامه...از من ناراحت شدی_

 ...که از تو فرار کردم به یکی دیگه پناه بردم؟!...از تویی که یک شبه کنارت شدم هر

طوری خفه شویی عربده کشید که صدای جیغ ایلین بلند شد. گوشه پلکم پرید و با 

بغض سرباز کرده نگاهش کردم. نفس نفس میزد و با چشم های گرد و خشمگین 

..نگاهش به دهان کج شدم و پلک نگاهم می کرد. می دونست می خوام چی بگم.

 .پریدم چرخ خورد. تلخ لب زدم

 ...یادگاری توئه_

گوله گوله اشک می ریختم و هق می زدم. چشم روهم فشرد و دم و بازدم عمیقی 

 .گرفت

هرمز بعد این مدت کوتاه تازه تمام خیرگی و حواسش رو بهم داد و متوجه این تیک 



رمند گیج با چشم هایی پراز عالمت سوال اعصاب خورد کنی صورتم شد. رو به هی

 .لب زد

 کتکش زدی یا به زور عقدش کردی؟ _

هردو چشم تو چشم سکوت کردیم. این ظاهر خیلی بهتر از حرفی بود که عزت من 

 .رو نشانه می گرفت

 .بی توجه به هرمز با چهره درهم، چشم غره ای بهم رفت که به وضوح ازش ترسیدم

چ خورده بود و از حرص و خشم کبود شده بود که هران چنان ابروهاش به هم پی

 .منتظر مرگم بودم

 :به سمت در برگشت. با صدای بم و خش دارش بی توجه به سوال هرمز گفت

 .پایین منتظرتم..بسه بلبل زبونی_

 ...من با تو، تو اون خونه نمیام_

ی اوردم؛ اما نمی دونم با تمام لرز و ترسم این شجاعت و نافرمانی ها رو از کجا م

هنوز برای خالی کردن حرص و دردهام احتیاج به زمان و حرف های بیشتری بود. 

با کمی مکث به طرفم چرخید. با چشم های ریز شده با دو دست کتش رو کنار زد و 

 .سـ*ـینه اش رو به جلو سپر کرد

 .غلط میکنی...به زور می برمت_

همان اشک هایی که راه  صدای من هم خش گرفت. بغض چنگ زد به گلوم. با

 .گرفته بودند؛ هق زدم

 .نمی تونی...نمیام_

 .اون رو سگ منو باال نیار گلی...شده تو گونی ام میبرمت_

 .اخ گلی میبرد برای این گلی گفتن خوش اهنگت...سری تکان دادم

نمیام به جون این بچه نمیام...نمیام که یکبار دیگه فدای فکر مریضت یا انتقامت _



نمیام چون روی دیدن ادمای اون خونه که جلوشون کوچیکم کردیو نشم...

 .ندارم...نمیام چون نمی تونم زن یک مرد زن دار باشم

انگار این حرف بدتر اتش خشمش رو شعله ورتر کرد که یکهو از صدای فریادش از 

 .جا پریدم

 .تو غلط میکنی برای چیزی که خواستی شونه خالی کنی _

 ...دست از سرم برداراره من غلط کردم. _

تا خودم رو جمع و جور کردم به سمتم خیز برداشت که ناخوداگاه پاهام جان گرفته 

 .به سمت هرمز جا خالی دادم تا سپرم بشه

هرمزهم خیلی راحت دفاعی نکرد و مثل یک چوب خشک ایستاد. بی معطلی از 

 .ارنجم گرفت و تن سست شدم رو از پشت هرمز بیرون کشید

اال انداخت و با لبخنده پیروزی صورتم رو سانت کرد. همین که به سمت در ابرویی ب

چرخید تا به زور من رو بکشه؛ پاهام رو محکم روی زمین گذاشتم. چند قدم با 

تقالهای من با خشم رفت اما اخر ایستاد و بازوم رو گرفت و با یک حرکت به جلو 

ه، سر جلو کشید و شمرده کشیدم و محکم به سـ*ـینه اش خوردم. چپ نگاهم کرد

 :شمرده گفت

 .!اون رو سگم باال بیاد بد میبینی_

 :نیشخنده مسخره ای زدم و با بغض توی صورتش گفتم

دقیقا کدوم رو سگ؟ همون رویی که بابامو به کشتن داد...با نقشه اش می خواست _

کدوم  دختر کهکشانو بدبخت کنه؟...همونی که برای انتقام عقدم کرد؟ خارم کرد؟...

 .روی سگ...؟بگو بیشتر بشناسمت تیمور خان

رو تیمور خان مکث کردم. گفته بود همیشه هیرمند صداش بزنم. با همه زور و خشم 

لحظه ای سست شدن دست هاش رو حس کردم. از حرف هام سوخت. دلم کمی 



خنک شد؛ اما قدرت نیش کالم او بیشتر بود. تنها با اخم نگاهی به چانه لرزان و 

 .هایی که می سوخت کرد. به یکباره با پوزخندی بی رحم شد چشم

اگر همین االن نفس میکشی به خاطره منه...روزی صدبار واسه خودت تکرار کن _

زندگیت مال منه...مدیون منی که نذاشتم دست به دست بشی...من با همون نقشه 

 .ها نذاشتم دست قارداش بهت برسه

ند. تحمل این همه سنگدلی رو نداشتم. صدام نگاهم در نگاه مشکی عصبیش مات ما

 .پر بغض بلند شد

کاشکه می دادیم...می دادیم که نمی دیدم کسی که شوهرمه سرم قمار  _

کرده...نمی فهمیدم شدم زن یک مرد چند زنه...ببینم شوهرم خارم کرد حقیرم کرد 

قش همه کار برای انتقام از یک نفر دیگه... قارداش حداقل منو دوست داره برای عش

 ....می کنه ولی تو

حرفم تمام نشده اینبار غافلگیرانه دهانم سوخت. با پشت دست با ضرب تو دهانم 

کوبیده بود. طعم دهانم به تلخی زد. اب دهانم راه افتاد دست جلو دهانم گرفتم و با 

نمی خواستم از این حقارت سر باال  .ناباوری رد خونی از گوشه لبم پاک کردم

 ..تمام غرورم رو پیش هرمز و عاطفه یکبار دیگه خرد کردبگیرم..

اهمیتی نداشت! این تو دهنی مجازات عشقم بود. نگاهش برنده برق زد با حرص و 

 .خشم صدا بلند کرد

توام مثل بابات بی چشم و رویی... من اگر هرچی هستم مثل کهکشان بی ناموس  _

ما اون چی خیلی راحت تو لونه شیر نیستم...نمیزارم فکر ناموسم تو ذهن کسی بیاد ا

  ...فرستادت

 ...پوزخند زد

 .نه خیلی راحت و ارزون فروختت _



با این حرف همان نیمه جان و قلبی که از دیدنش نبض گرفته بود کشت. بغضم رو 

 .نفرت وجودم رو گرفت .پایین دادم با درد از بغلش بیرون اومدم

 :ی به گوشه لبم کشیدم و گفتمبا اشکی که یک لحظه هم بند نمی اومد دست

 .در مورد پدرم درست حرف بزن...اون مرده لعنتی...من...من دوسش داشتم _

هق هق پرصدام بیشتر از این اجازه ضجه زدن نداد. چقدر دلم برای پدر بی وفام 

تنگ بود. نگاهش با همان خشم و سنگدلی مات مردمک های قهوه ای بی روحم 

 .ص رو زد. من هم با ارامش چشم بستم تا عذاب بشمشد...پوزخند اخرش تیر خال

بغض صدام بیش از اندازه زجر اور و رقت انگیز بود. سر پایین گرفتم تا نبینمش تا 

 .چشم تو نگاه غم دار هرمز نشم

از همون شبیه که پاتو لونم گذاشتی به فکر انتقام ازت بودم...تو بابامو کشتی من _

می خورد وقتی اسم تیمورخانو می شنیدم...ازت تو  ازت نفرت داشتم...حالم به هم

 .کابوسام یک اژدها ساخته بودم...کهیر و منفور

 .پربهت و التماسی گفت اما من گوشم بدهکار نبود "گلبرگ"هرمز 

مشت شدن دست های مردانه اش دلم رو لرزوند. نگاهش نکردم و همین طورکه 

 .چند قدم به عقب می رفتم جدی ادامه دادم

انس اوردی با پسر باجی اشتباه گرفتمت...اون موقع تو غذات سمم می ریختم ش _

کسی شک نمی کرد...پیشنهاد ازدواجمم فقط یک شوخی با زندگیم بود...فکر می 

کردم از فرزاد پلی می سازم برای رسیدن به تو و اون راز نفرین شده...من می 

 .خواستم برم بدون تو

قامت راست کردم. صدام رسا و سردتر شد. مثل  دست به صورتم کشیده ایستادم و

نگاه منجمدم که چشم از چشم های مشکی مات شدش نمی گرفت. گلوم از زهر 

 .کالم طعم تلخ جدایی می داد



 ...حالمو به هم میزنی تیمور اریایی _

 .دست رو شکمم گذاشتم

 .شرم دارم از اینکه بچه تو، تو وجودم رشد میکنه _

بدی ایجاد شد همه با ناراحتی سر پاییین گرفتند. منتظر لحظه ای سکوت خیلی 

  .یک سیلی ایستاده بودم

وقتی سربلند کرد و چشم هاش رو بهم دوخت بند دلم پاره شد. یه آدم کامال 

متفاوت شده بود. شکستگی کمرش و خاموشی برق نگاهش رو دیدم. توی نگاهش 

ال تو چهره اش تیمور چیزی بود که باورم نمی شد. حالت صورتش سنگ شد. حا

خان واقعی رو می دیدم. همانی که همه می شناختنش به جز منی که عاشق 

مهربانی هاش بودم... چهره این مرد به یکباره بیگانه شد. سنگدل شده بود. مردی 

  .که به مستبدی و غرور معروف بود

، بود. االن شکی ندارم که این مرد دقیقا همان تیمورخانی که قبل تر ازش شنیدم

 .ادمی با ظاهری سرد، پرغرور و بی رحم

 .به خودم اومدم و نه ای لب زدم. چانه تیز کرد و پرغرور و بی تفاوت نگاهم کرد

هرمز زمزمه وار تیمورخان ضعیفی لب زد. اون هم متوجه این تغییر صدو هشتاد 

من  ...درجه ای شد. من این نگاه و این ادم رو حتی در اون شب نفرین شده نداشتم

  .با دست های خودم زندگیم رو خاک کردم

خراب کردم...گند زدم...نابود کردم...لعنت برمن...ِکشتم چشم هایی که همه سهم من 

 .از زندگی بود...نگاهش نا آشنا شد... من این ادم رو نمی خواستم

 .نیشخند بلندی زد

عوض باید می فهمیدم توام مثل مادرت یک هر*زه ای که خیلی خوب رنگ  _

 .میکنی



نیم نگاهی به هرمز کردم حالش بهتر از من نبود اون هم عذاب می کشید در مورد 

  .مادرش این طور می شنید

 .اخم کرد...نفس گیر. این بار چشم هاش به مرز دیوانه کننده ای جدی شد

بالیی سر بچه ام بیاد زنده ات نمی زارم. مطمین باش همین که به دنیا بیاد خودم _

 .می کنم...تالفی این حرفاتم میبینی شرتو کم

 .بدون مجال و حرف اضافه تری چرخید و به سرعت پا به بیرون گذاشت

جایی نزدیک قفسه سـ*ـینه ام سوخت. بی رمق از دیوار گرفتم و روی زمین 

این حرف ها برای تمام دغ و دلی هام کافی بود؛ اما رفت و من ماندم با دلی  .نشستم

 .نیا شد. مات به روبرو خیره شدمکه به تنهایی یک د

 ...مهرو_

با لبخنده تلخی نگاه ثابتم رو بهش دوختم. باالسرم ایستاده بود. بی حال دستی 

 .پشت گردنش کشید

 .متاسفم...هنوز عادت نکردم_

چه توقعی باید داشته باشم...هرمز هنوز من رو مهرو می دونست و اون هنوز نمی 

نوز هم گلبرگ کهکشان بودم ولی همه با یک تونست اسمم رو کامل بگه. من ه

 .چشم من رو می دیدند

 .خراب کردی...به فکر عواقبش باید باشی_

 ...می دونم_

 .سرم سنگین بود...بدنم از یک مبارزه بی نتیجه کوفته و زخمی شده درد می کرد

 .زانو به بغـ*ـل زدم و خودم رو برای دلداری به اغوش کشیدم. لب زدم

 ...داون تورو ز_

 .لبخنده نیمه جانی زد



حقم بود... منم بودم یکی زنو بچمو پنهون می کرد همین کارو می کردم. اون تو _

رو دوست داره...همه حرفاشم از رو حسادت بود..فکر می کرد من میخوام تورو ازش 

 .بگیرم

بغضم  .به مانتوم چنگ زدم...حاال وقت زدن این حرف ها بود!...من اشتباه کرده بودم

 .ترکید. جای بـ*ـوسـه هاش می سوخت. شیون زدم. هرمز غمگین بهم زل زد

 .باید از یک جایی دل بلد باشه کند بشه _

 ...گلبرگ _

 .التماسی با خفگی که دچارش شده بودم میان کالم بغض دارش پریدم

 .برو دنبالش نزار نصفه شبی تنها باشه_

 .سری تکان داد و به سرعت بیرون زد

ن چهارچوب اتاق بیرون اومد. لبخنده تلخی به چهره داشت. درد من رو عاطفه از بی

 .به خوبی می فهمید. کنارم نشست و پابه پای برای این دلشستگی اشک ریخت

 .لعنت به گذشته ای که تاوانش عشق های شکست خورده نسل ما بود

لی...اون وقتی بچه بودم...اون موقع ها که هنوز زیاد نمی فهمیدم دنیا بیرون چه شک

موقع هایی که بهانه می گرفتم برای رفتن تو کوچه یا بیرون رفتن های گهگاه 

محمد؛...اون موقع نه پدر برای دلداریم پیش قدم می شد نه مادری که درب و اتاق 

رو خودش قفل کرده بود...فقط من بودم با عروسک هایی که باهشون دردو دل می 

 .کردم و حرف میزدم

چگی باید یاد می گرفتیم بعضی ادم ها تو زندگی مثل یک عروسکن؛ انگار از همان ب

 .عروسکی که فقط گوش می کنن، نگاهت می کنن و بی تفاوت می گذرن

بودن عروسک هایی که تو زندگی من بدتر از مترسک های سر شالیز بودند اما بین 

ولی تمام عروسک هام یکی بود که هم گوش می کرد و هم راهو چاه دردهام بود؛ 



قلبش به سنگی عروسک بود. از اول عادتم داده بود حرف بزنم تا سبک بشم یا 

همین که زبان باز می کردم با یک اشاره می فهمید گلبرگش چی میخواد... می 

 .مردم برای گوشه چشمی که به همه حرف هام، به نگاهم به وجودم داشت

مه سال کسی نبود که من رو سال...این ه 25حرف های ناگفتم زیاد بود... به اندازه 

فقط برای گلبرگ بودنم؛ برای اون دست رنج های گاه بی گاهم بخواد. اما اون 

عروسک دوست داشتنیم همه چیزرو بهم یاد داد تا من هم از دل تاریکی روزگارم 

 .بیرون بیام. تاریکی که با ترس یکی دیگه روزبه روز سیاه تر می شد

 .عشقی که با خیال خودم می ساختم قصه زندگی من خالصه می شد به

کتاب داستانی با نقاشی های بی رنگ که با هر ورقش با عاشقانه های هرشب ما 

رنگ تازه ای می گرفت. من دوستش داشتم اما اون ادمی که پاک بود...خالص بود 

نگاهش بی کینه بود...نمی تونستم با ادمی باشم که دیگه نمی شناختمش دیگه هیچ 

جز زخم کهنه گذشته بینمون نبود. من عوض شده بودم...پوست انداخته  عاشقانه ای

بودم تا بفهمم ادم خوبه داستان هام می تونند دیوه باشند... می تونند سیاه 

 .باشند...من خیلی وقته فهمیده بودم عروسک کوکی بین دست های عروسکم بودم

ز کرده بود. نمی فین فین های عاطفه تمامی نداشت من هم تازه زخم دلم سربا

تونستم از جام ذره ای تکان بخورم. رگ پام گرفته بود و کمرم از درد تیر می کشید. 

من هنوزهم استراحت مطلق بودم اما چه استراحت مطلقی که این چندروز به فکر 

 .همه چیز بودم غیر طفلکم که با معجزه خدا زنده بود

پنجره  .و بی وسیله اش سرد بود گوشه اتاق یک طرفه دراز کشیده بودم. اتاق ساده

بزرگ بی پرده ای رو به دیوار داشت که سرما رو دو برابر می کرد. شیشه هاش درزِ 

درست حسابی نداشتند. از سرما می لرزیدم. دارو ندارش رو روم کشیده بود...خودش 

هم چادرنمازش رو بعد نماز صبح از سردر نیاورد تا مثال نفهمم دیگه پتویی برای 



کردن خودش نمونده. تشک ایلینم کنار تشک من روی موکت پوسیده اتاق  گرم

  .پهن کرده بود

اهسته کمرم رو ماساژ می داد. زیر نور مهتاب صورتش به زیبایی فرشته های خدا 

می درخشید. نمی دونستم غصه خودم رو بخورم یا عاطفه ای که این چندروز ازش 

 .د تا شکم صاحب خونه اش رو سیرکنهغافل بودم که فرش زیرپاش رو فروخته بو

 ...باید از این خونه بری _

 .حرفی نزد...باهم قهر بود و چقدر دلم از این بابت گرفته بود

 .!چرا با سرو صداها سرکله اش پیدا نشد _

 .اینبار پوزخند زد و چانه اش بازهم لرزید. سوال هم کنایه و شک دار بود

 ...بشم یا شرط کرده واسم تا اخرماه یا زنش _

لب گزید تاظ اخر جمله هاش نشه اونی که باید بشه...دست های لرزانش رو گرفتم 

 .به نرمی نوک انگشت هاش رو بوسیدم

 .غلط کرده...میزنم لهش میکنم_

خنده تلخی هردو به این هارتو پورت بغض کردم زدیم. هردو می دونستیم من هم 

کرد. اه کشیدم. کیسه گرم اخرو عاقبتم میشه یکی مثل خودش. نگاهم نمی 

 .زیرشکمم رو جابه جا کرد از درد ناله خفیفی کردم

نفسش رو از البه الی لب های خوش فرمش بیرون داد و با بغضی که سعی می کرد 

 :جلوی من کمتر بروز بده پچ پچ وارانه گفت

 .زنگ بزنم بیاد ببرت دکتر؟_

 .بی حس و سِر با چشم های نیمه خواب نه ای لب زدم

م دم های صبح بود حول وهوش چهار، پنج صبح دوساعتی می شد بعد رفتنشون د

بدنم یکباره گرفته بودم. هردومون ترسیده بودیم ولی نمی خواستم به هیرمند یا 



هرمز خبر بدم. به هر زحمتی شد از درب ورودی بغلم کرده بود و کشان کشان توو 

 .گذاشتماتاق اوردم و روی رخت خواب های که پهن شده بود 

بعد گذشته دو،سه ساعت هنوز تغییری تو وضعیتم نشده بود. چادر نمازش رو از 

سرش بیرون کشید و با بینی باال کشیدنی نیم نگاهی به ایلین که کنارم به خواب 

 :رفته بود گفت

 .واقعا به خاطره انتقام راضی به عقد شدی؟ _

حمانه فریاد زدم بهتر از این باالخره پرسید. با حرف هایی که تو صورت هیرمند بی ر

 .هم برداشت نمی شد حتی اگر صمیمی ترین دوستم پرسیده باشه

من هم با لب گزیدنی نگاه ماتم رو به چهره غرق خواب ایلین دادم؛ کاش حداقل 

خواب هامون باهمون بزرگ نمی شدند تا برای یکبارهم شده اسوده پناه بالشتک 

 .های غم بادگرفته بشیم

 .ید بهتر منو بشناسیتو که با _

به سمت نیم رخم چرخید. موهای بلوطیش کج صورتش رو قاب گرفت. با نگاه 

 :شماتت باری که عکس العمل هام رو رسد می کرد بعد چند دقیقه سکوت گفت

اونی که من دیدم شناختن نمی خواست دیدن مردی می خواست که تو غرورشو  _

 .شکستی

ای گرفت عضالتم دوباره زودتر واکنش نشان کالمش زهر داشت..نفسم برای لحظه 

داد که عاطفه حرکت دستش متوقف شد و با وحشت به طرفم چرخید. خودم بهتر 

از هر کس دیگه ای می دونستم نباید پای عشق و شکستن غرورش رو وسط می 

 .کشیدم

رو ازش گرفتم. بی اختیار خیره به نقطه ای لب از لب باز کردم تا حداقل عاطفه بشه 

روسک شب هام... بشه گوشی برای شنیدن حرف هام. صدام خش داشت..گلوم از ع



 .درد حس خفگی داشت

هر دختری واسه خودش کلی ارزو داره...با همون ارزوها روزاشو شروع میکنه با  _

همونا شب بخیر به رویاهایش میگه...منم مستثنا نبودم از دخترای دروبرم...نبودم 

دم هم رنگ دخترای عادی تو رویاهام...اولین باری که مثل اونا ولی کناره اون ش

دیدمش... وقتی به چشم هاش زل زدم... وقتی می خواست بفهمه یک دخترتک و 

تنها تو لونه سگ چیکار می کنه... فکر نمی کردم بشه همه کسم. اولین بار خندیدن 

ه وقتی به ها...سربه سر گذاشتن ها... خاطره ساختنا... به قدری نابودت می کنه ک

خودت میای که میبینی یک شبه شدی یک دنیا خاطره و تنهایی و یک عالمه 

بغض... فقط برای بردن اسمی که همون ادم سابقت کنه. همه چیز خیلی یکدفعگی 

شد...یکدفعگی دل باختن مثل سرکشیدن چایی بدون هورت کشیدن...گلوتو می 

نقدر می سوزونه که یادت می مونه سوزونه تا میره پایین همه وجودتو میسوزونه...او

 .دفعه بعدیت محتاط تر سر بکشی

تا به خودم اومدم دیدم اگر بزاره بره نابود میشم...می مرد گلبرگی که شبا به یادش 

سر می کرد... همون شبی که فهمید کی ام ازش خواستگاری کردم...خودم بهش 

اشه تا منی که دم از خدا گفتم ازدواج میخوام تا این رابـ ـطه شرعی باشه حالل ب

پیغمبرش میزنم روسیاهش نباشم...نمی خواستم خدارو بزارم کنارو بچسبم به بنده 

 .بی وفاش. فکرمی کردم اونم دوستم داره؛عاشقمه که اینقدر راحت قبول کرد

مجبورم کرد همه چیزو بهش بگم ولی بازم من از ته دل می خواستم بدونه من کی 

اشت...شرطایی که در برابر عشقم چیزی نبود...منی که ناز ام. اولش واسم شرط گذ

پروده کهکشان بودم می خواستم با بی پولیاش بسازم... می خواستم بسازم لونه ای 

که ویرانه بود ولی ما ابادش می کردیم...شرط گذاشت پای همه چیزش صبوری کنم 

پای تیمور خان.  تا باخودش کنار بیاد...فکر نمی کردم شرطی باشه برای صبوری به



بی قراریشو ندیدم وقتی ورد زبونش گلی بود نه گلبرگ، کم پیش میومد بهم بگه 

گلبرگ چون من گلبرگ کهکشان بودم... ندیدم با خودش درگیره...زبون بستم رو 

حلقه ای که داشت ولی برای من شد باریک ترین حلقه...ندیدم رنگ نگاهش عوض 

بار از عذاب سکوت می کرد. من کور شده، هیچی شده...ندیدم یکبار سرد می شد یک

ندیدم. وقتی همه اینارو یادم می داد می سوزم. از سادگی خودم...می سوزم از اینکه 

شبی که می تونست قشنگ ترین شب زندگیم بشه شد یک نقطه تاریک تو ذهنم 

که هیچ وقت لکش پاک نمیشه... شد شنیدن بدترین حرفای عمرم...شد بچه ای که 

یجه یک انتقام. هنوزم تردید داره...منم دارم...نمی تونم قبولش کنم...دوستش دارم نت

خیلی؛ ولی من تازه شدم حال چند ماه پیش اون...من اینه نیستم که روبروتم عاطفه 

من و کسی ام که مردنمو ندیدو از کنارم گذشت. شدم زنش، مادربچه اش...گلبرگی 

 ...ناین وسط معنی نداره برای تیمور خا

دست هام به لرز افتاد از زیر دست های یخ زده عاطفه سر خورد. دوباره نفسم 

 .گرفت

نگاهش زیر نور کم مهتاب از دستم به پریدگی پلکم چرخ خورد...اون هم لب میزنه 

 .تا گریه نکنه... تا حال من رو بدتر از این نکنه

 :نهچشم هاش برق اشک زد با نفسی با نوک دماغی لبخند به لب میز

مطمئنم اونم دوست داره... اونی که من دیدم یک هفته کشیک اینجا رو  -

میداد...سـ*ـینه چاک می داد هربار کسی درو این خونه رو میزد تا نکنه خبری از تو 

باشه ولی تو بخوای با تلپاتی بهم بگی...گفتم بعد اون همه صدا کلفت کردنا حتما تو 

تو شد اب رو اتیش...نگاهش با نرمش تو نرم  رو ببینه گردنتو می شکنه ولی دیدن

شد...دلتنگت بود. تردید تو رفتارش مشخص بود...هنوز با دختر کهکشان با دخترعمو 

فعلی کنار نیومده ...برای همین واسط شرط گذاشته تا کنارش صبوری کنی...تو همه 



 اینارو می دونستی تو چرا نموندی پای عهدی که بستی؟

تمام حرف هاش حقیقت داره و اونی که ناعهدی کرده من بودم نمیخوام قبول کنم 

 .که قول دادم باید پای اخالق یک بوم دوهواش صبوری کنم

گناه من چیه...؟ تو که از زندگی من خبرداشتی دیگه چی رو باید ازدست می دادم _

 .تا کسی نیاد نابودم کنه

گذرون که تو نازو  اونا تو رو ندیدن دختر کهکشان براشون مهرویی بوده خوش_

نعمت غرق بوده.... نمیخوای بهشون حق بدی؟ کهکشان برای اونا پدر نبوده 

اعزراییلی بوده که هم پدر واقعی تورو گرفته هم عموی جوونتو...دوتا خانواده رو 

عزادار کرد...تو برای یک سایه رو دیوار برای حرف مردم از خودت برای تیمورخان 

 .ون حق بدی که چند سال دیدو دم نزده؟کابوس ساختی نباید با ا

به زحمت از حرف هاش تکان میخورم تا صاف بچرخم و خیره به سقف بشم. هیچ 

وقت برای لحظه ای نمی تونستم خودم رو جای هیرمند بزارم. جای ادمی که اعدام 

پدرش رو دیده بود. بمیرم برای غمش. سکوتم که طوالنی شد با ضربه کوتاهی به 

 .با خنده چشمی تو حدقه چرخوندپهلوم زدو 

جلو چشم دوتا جوون عذب خوب زده بودین تو جاده خاکی ...من که چندساله اب  _

وهوایی عوض نکردم ولی اون طفلی هرمز نمی دونست به کجا نگاه کنه به منی که 

 ...زیرزبین داشتمش یا درو دیوارای ترک خوردم

نمی تونستم تصور کنم هرمز چی خندم گرفت...بیشتر از خجالت می خندیدم. حتی 

دیده ولی مطمئن بودم هیرمند فکر همه جاشو کرده که از قصد روم خیمه زده بود 

 .تا چهره از خود بی خود شدم رو کسی نبینه

انگار این خندیدن ها دوام نداشت که یکدفعه صورتش رو گرفت و با نفس های 

 .پشت سرهمی صدای بغض دارش بلند شد



 داشته...؟ هرمز قبال دوست_

تمام حس های خوبی که امشب از دیدن هیرمند و هرمز سراغم اومده بود از این 

سوال عاطفه با این لحن حسرت دار به غم عظیمی رسید. دستم بلند شد و اهسته 

رو شانه لرزانش نشست. نگاهم نمی کرد. زانو بغـ*ـل زده بود و یک طرفه تو تاریکی 

 .تو خودش جمع شده بود

 .سش داشتم... هردومون حسامون یکی بود. خواهرانه و برادرانهمنم دو _

 .باور نکرد که لبخنده کجی زد و با سر تکان دادنی بینی باال کشیده پرسید

 مهرو چیکارش کرده؟_

دستم بی اختیار از رو شانه اش افتاد و با اخم عمیقی دوباره نگاهم رو به سقف می 

تباهی بشه یا هرمز یکبار دیگه قربانی دم. نمی خواستم عاطفه درگیر یک حس اش

 .هـ*ـوس. لحنم جدی و سرد شد

هرمز به درد تو نمیخوره عاطفه ...نمی زارم یکبار دیگه لطمه بخوره...ما اگرپدرو _

مادری داشتیم راهمون این شد..هرمز هیچ کسو غیر تیمور نداشته که بهش محبت 

اشه. با هر محبتی زود وابسته کنه...یادش بده عشق چه شکلی یا عاشقی کردن بلد ب

میشه...زود دل می بازه...این همه سال اگر به همه نخ می داده بعدشم شونه خالی 

می کرده نمی خواسته خودش پایبند کسی بشه...کم واسش عشـ*ـوه بیا...نمیخوام 

 .نه تو یکباره دیگه شکست بخوری نه اون

شرم قرمز شد. فکر نمی حرف هام زیادی سنگین بود که صورتش گر گرفت و از 

کردم تعصبم نسبت به هرمز اینقدر زیاد باشه که هنوز از راه نرسیده بخوام به عاطفه 

 .بگم درحدش نیستی یا خوشبختش نمی کنی

گنجشک های خوشبختی هیچ وقت رو شونه های ادمای بدبخت بیچاره لونه نمی _

ن یا زاغای سیاه...ما کنن...رو شونه های ما همیشه یا کبوترهای خیال لونه میزار



محکومیم به تنهایی... محکومیم به دیدن گنجشک های خوشبختی رو شونه های 

 .عشقمون...محکوم به حسرت

زمزمه اش با سکوت سردی بند میاد. با اه صداداری به سمتم چرخید و با پوزخندی 

 .ادامه داد

بهتر از من میدونم حدو اندازم کجاست...می دونم کسی روکه دوست دارم صدتا  _

بدون هیچ مزاحمی واسش ریختن...می دونم نباید دلم خوش باشه یکی دیگه بخواد 

 ...تو جوونی خوشبختم کنه...زنایی مثل من فقط باید به فکر سیر کردن شکم باشن

 ...عاطفه_

خودمم شرم کردم از حرف هایی که ناخواسته برای دلشکستگیش زدم...به خداوندی 

 .یزترین هام یکباردیگه شکست نخورنخدا فقط می خواستم عز

دستم رو پس زد و بی توجه به من باهمان حال یک طرفه دیگه ایلین دراز کشید و 

به اغوش کشیدش. بوییدش...بوسیدش وزیر لب زمزمه هایی با مژه های خیس 

 .شدش زیر گوش ایلین نجوا می کرد

دونم هرمز چه  سکوتمون یک دنیا فاصله بینمون انداخت. فکر کردم منی که می

دردی داشت بهتر از عاطفه واسش پیدا می شد؟ هنوز گیج اینم چرا این حرف ها رو 

سرزبانم اوردم. شاید من بعد ها بدتر از عاطفه می شدم...عاطفه که خطا نرفته بود. 

 ...من خودم هم عاشق بودم. یک عاشق بی پروا

 مهرو بهش خــ ـیانـت کرده؟_

 .که اومدم ادامه بدم چرا..پوزخندی زداره ای زمزمه کردم. همین 

توام اینو می دونستی که اسم محمدو اوردی تا تیمور فکر کنه توام دوسش  _

 .نداشتی؟

 ...من..من _



 .نذاشت بیشتر از این حرف بزنم ایلین رو سرجاش گذاشت و با بدترین لحن توپید

 .گند زدی گلبرگ _

 

 

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

عاطفه....مگه بچه ست...من چه جوری می تونستم جلوشو بگیرم...من تمومش کن _

 ...بدبخت خودم عا

دستم نیمه راه متوقف شد. احساس بیچارگی و درماندگی تمام وجودم رو در 

برگرفت. بغض کردم و بی توجه به صدای جیغ عاطفه که مانع ادامه حرف پارسا شد 

 .از پشت در بسته اتاق کنار رفتم

م قدم هام رو با اقتدار بردارم تا در ذهنم اسم پارسایی حکاکی نشه سعی می کرد

 .برای دوست داشتنی که هیچ وقت جایی تو قلبم نداشت

صدای دادش دوباره تو اتاق پیچید و من رنگ به رنگ شده، لبخندهای تصنعی و 

 .مضحکانه ای تحویل اون چشم های مشکوک روبروم می دادم

 !رد...این بود جواب اعتمادش...پارسا شاهد عقدش شدیمگه پدرش اونو به تو نپس _

پارسا بیچاره...! جمله اخر رو عاطفه با بغضی فریاد زد. چرا تمامش نمی کرد چرا 

 .نمی فهمید من خودم با میل و رغبت خودم خواستم

 .خبرم نمی خواستم اذیت بشه خودش اصرار کرد...خودش خواست _

دای داد و بیدادها کمتر می شد لبخندم رو تکرار به امید اینکه با هر قدم فاصله ص

می کردم؛ اما چه امیدی که این دیوارهای پوشالی به خوبی هتک حرمت می کردند. 

 .نگاه مشکی روبروم اب دار شد و با غم عظیمی رو گرفت

چتری های افتاده روی صورتم رو مضطرب زیر روسریم زدم و با سری باال گرفته که 



ذره غرور باقی مانده هم حفظ کنه مقابلش پا رو پا انداخته  قصد داشت همان یک

نشستم و با چشم به پیش دستی میوه که فقط یک موز و پرتقال پژمرده گذاشته 

 .بود اشاره زدم

 .تعارف نکن _

 .البته که تعارف، اصال تعریفی تو فرهنگ لغتش نداشت

ه پریدگی پشت پلکم از صدای فریاد عاطفه بی اختیار شانه هام پرید و لبخندم ب

ختم میشه، بازهم نگاهش غم انگیز و پر حرف شد. سری تکان داد و برای پرت 

 .کردن حواسم لبخنده ساختگی زد

 ...دوستت زیادی جیغ جیغو _

 .نگاهم رو تیز چرخوندم

 !..چون دوست واقعیه_

از تاکییدی که رو دست داشتم برای لحظه ای متعجب شایدهم ناباور خیره ام شد. 

 :هی کشید و با لبخند ضعیفی گفتا

 .!فکر می کردم منم دوستت باشم _

 .لحن و کالمم هردو نیش دار شد

 .!منم همین فکرو می کردم ولی چندروزی که فهمیدم دشمن واقعیم کیان_

از کوبیده شدن یکباره در اینبار هردو از جا پریدیم و ارتباط چشمی معنادارمون 

م تا جیغ نکشم و دل عاطفه رو یک شبه نشکنم قطع شد. کالفه چشم رو هم فشرد

که می دونم تمام حرص و جوش زدن هاش فقط باب تنهایی منِ ساده دل که فکر 

می کرد خام تیمورخان شدم؛ اما من چه گناهی داشتم که این سه روز بی خبری 

 .اعصاب و روحم رو ضعیف تر از قبل کرده بود

یدن آیال لحظه ای جاخورد و من خجالت همین که پارسا پاش رو بیرون گذاشت از د



کشیدم چرا زودتر از این بهشون خبر ندادم یک مهمان سر زده به جمعمون اضافه 

  .شده

آیال سالم نسبتا دستپاچه ای به تیپ هنری پارسا گفت؛ اما پارسا سالم رو حتی با 

لب زدن کوتاهی جواب نداد و با اخم روش رو به سمت من چرخوند. شانه اش رو 

تکیه به درگاه زد و دست به جیب برد. یکدفعه جدیتی به چهره کالفه و مبادی 

 .ادابش داد

من حدو اندازه تیمورخان نیستم که بخوام باهش در بیوفتم...اصال تو هیچی به  _

 ...گرد خاکشم نمی رسم...پول...قدرت...نفوذ

شم هام با هر صفتی که می گفت دوباره نگاه وحشت زده چند ساعت پیشش جلو چ

همسر گلبرگ تیمورخان "جان می گرفت. وقتی عاطفه بدون پیش زمینه ای گفت: 

 .رنگش از ترس عین میت شد "اریایی

از اولم اسمشو اشتباهی خوندن، فهمیدم ی جای کار میلنگه؛ ولی نمی خواستم _

 .مانعت بشم... چه می دونستم هیرمند اریایی همون تیمورخان بد ذاته شهر

لم تکان خورد...یک چیزی شبیه خجالت و شرمساری از اینکه من یک چیزی ته د

همسر تیمورخان بودم؛ از اینکه اسمم با اسم تیمورخان گره خورده بود...همسرسوم 

تیمورخان؛ گلبرگ کهکشان! تیمورخانی که همه از بردن اسمش چیزی جز هراس 

سخت، پر قدرت یاد نمی کردند. همه به خوبی می دونستند تیمور خان آریایی مرد 

و پرنفوذی بود که برای رسیدن به هدفش دست به هرکاری میزد. من هم کم کم 

داشتم با این وجه هیرمند اشنا می شدم؛ وجه شکست ناپذیر و قدرتمندش. وجه ای 

که اولین بار از پدر شنیده بودم. نمی دونستم این خوب بود یا نه؛ اما هر چه بود 

ت نیست. همین باعث شد یکدفعه لب به اعتراض منطقم می گفت تیمور من بد ذا

 .بزنم



 .اون بد ذات نیست. اون فقط یکم...یکم سخت و جدیه_

 .!بی احساسش رو فاکتور گرفتم

نگاه ایال دلسوز شد و لبخند کمرنگی گوشه لبش جا خوش کرد؛ اما پارسا از این 

  .جانبداری؛ شایدهم کوری چشم و دل نفس کالفه بلندی کشید

 :مرده گفتشمرده ش

می خوام کمکت کنم طالقتو بگیری. من به پدرت مدیونم مطمئن باش نمی زارم  _

 .اسم اریایی زیاد توشناسنامه ات باشه

این قسمت قضیه رو عاطفه از قلم انداخته بود...اینکه من هم یک اریایی محسوب 

ندماه می شدم و به هیچ عنوان ابایی از اسم و رسم خاندان اریایی نداشتم. این چ

شرافت و احترام این خانواده برای من روشن شده بود؛ هرچند عتیقه ای به نام 

 .!تیمور به سرنوشتم مربوط می شد که کهکشان نامی دین زیادی به گردنش داشت

 :ایال هینی کشید و رو به من با چشم های گرد شده پرسید

 طالق بگیری...! ؟ اصال تو تیمورو می شناسی؟_

لش نکردم...اون رو نمی شناسم!؟ حق هم داشت به کنایه دهان باز توجه ای به سوا

کنه!. لب گزیدم تا جلوی ریزش اشک از حسادتم رو بگیرم. وابستگی و خواستنم 

جدا از حس های بدم بود. یک زمانی با بردن اسمش هم می ترسیدم؛ اما حاال بی 

 .!تابم چرا سراغی ازم نمی گرفت...دنیای من چقدر گرده

بودم از اینکه دوست داشتم یکباره دیگه ببینمش ولی اون بی رحمانه بدون  متنفر

هیچ خبری به حال خودم رهام کرده بود. حتی هرمز هم در این سه روز هیچ حرفی 

جز خوب بودنش نمی زد؛ اما حاال بودن ایال اون هم سرزده، چیزی بیشتر از شک به 

حال و شاد به نظر برسم نقابی از بی جانم انداخته بود. از دیدنش به جای اینکه خوش

تفاوتی به چهره زدم و از درون سوختم برای روزها و حرف هایی که می شنیدم و بی 



خیال می گذشتم. ایال تیمور رو دوست داشت. خیلی قبل تر از نگاه برق دارش پی 

به این موضوع بـرده بودم و چقدر ساده دل سوزوندم برای هلما نگون بخت که حاال 

بدتر از اون دیوانه و شیدای همسرش شدم. وقتی به قصد روبوسی سر جلو  من

کشید به حالت چندش و تهوع جدا شدم و به داخل راهنماییش کردم و بی اهمیت 

 .به حضورش تنهاش گذاشتم تا به عاطفه و پارسا اطالع بدم مهمان داریم

شاید هم بی فکر  بی اختیار از این درگیری مغزی فلچ شدم و رو به پارسا مصمم و

 :گفتم

 میخوام درخواستشو بدم...کمکم می کنی؟ _

حتی همین لحظه از نبردن اسمش هم رعشه به اندامم افتاد. من اهل جدایی نبودم؛ 

اما این عدم بی اعتمادیم نسبت به تیمور ورای تمام شک و دلیل های واهیم بی 

 .منطق عمل می کرد

 .انه شایدهم تمسخر دستی در هوا تکان دادایال تک خنده ای زد و با حالت ناباور

 .اوضاع رو بدتر از این نکن_

_... 

 .تیمور امکان نداره بزاره _

همین که صدای ایال بلند شد عاطفه کنجکاو از اتاق بیرون اومد و پشت سر پارسا 

ایستاد. لحظه ای به حالت سوالی نگاهش بین من و ایال به چرخش در اومد؛ همین 

 :ده من رو شکار کرد دستی به کمر زد و با ابرو باال دادنی گفتکه نگاه درمان

 !خانم کی باشن_

 .لبش رو به جلو غنچه کرد و صداش رو کش دار

 !...تیمور نمیزاره_

 .مثل ایال دستی درهوا به تمسخر تکان داد

 .اون غلط کرده ما عین کوه پشتشیم_



ای این حالت عاطفه که به قدری حالم گرفته و پژمرده بود که ذوق و لبخندی بر

ادای ایال رو در می اورد نداشتم. فدای محبتِ دوستی که عین کوه پشت منی بود 

که از درون متالشی شده بودم. با تمام شعار دادن هاش وقتی همه چیزرو فهمید 

مخالفتی نکرد؛ فقط یک کالم گفت من و پارسا تا اخر کنارت هستیم. زمانی هم 

اطالع داشته بی درنگ به بهانه ای به اینجا کشوندش تا  فهمید پارسا از همه چیز

 .حسابی از خجالتش دربیاد

ایال که عادت نداشت به این جور حرف زدن و قلدور بازی های زنانه مات و متعجب 

 .مثل انسان های نخستین نگاهش می کرد

نمی دونست اون پر قویی که ازش فرار کرده امثال من و عاطفه برای رسیدن بهش 

 .اید صدا کلفت می کردیمب

 .!متوجه منظورت نمیشم _

 .با ناز به عادت پلکی زد

 .شما تیمورو نمی شناسید...من باهش بزرگ شدم_

بازهم این... این کلمه نفرت انگیز رو تکرار کرد...من نمی شناسمش!. تیک عصبیم 

و بیشتر شد. باهم بزرگ شدند؟ دوست داشتم بزنم زیرگریه یا موهای خوش رنگش ر

 .دونه دونه بکنم. نیمه مغزه متفکرم خیلی سریع به حرف اومد

معلوم هست چی می گی؟ هلمام زنشه، عشقش...تو با چند نفر رقابت داشتی که 

 ...تونستی برسی به یک صیغه بعدم...بعدم انتقام و

حتما من  .چانه ام از این فکرهای بیهوده برای بار چند هزارم در این چند روز لرزید

ل مادرم افسرده شدم که این فکرها خوره جانم شده بودهم مث . 

 .االن چند ساله هلما رو طالق نمی ده...زن قبلیشم با کولی بازی تونست _

از اینکه فکرم رو تایید کرد معدم زیرو رو شد. بهش خیره شدم. موهای طالیش رو 

ت و روی شانه های ظریفش رها کرده بود و تل سفیدی هم زینت موهای خوش حال



 .لختش شده بود. ارایش ساده و بلوز سفید جذب خیلی سنش رو کمتر کرده بود

 .پالتوش رو از همان ابتدا بی رودربایسی دراورد و روی مبل کنارش پهن کرد

قیافه ام _زیر چشمی تیپ خودم رو دید زم. تیشرت استین بلند ابی با شلوار مشکی

رنگ و خشک، چشم های درشتم  لب های بی _از بی رنگی عینهو مرده متحرک بود

چقدر _از بی خوابی قرمز و متورم شده بود؛ استحمامم به کل از یاد بـرده بودم

دقیقا دلش به چی من خوش باشه! احساس  _ابرومند و در شان همسر تیمورخان!

 .حقارت بهم دست داد. اعتماد به نفسم صفر شد. هوا رو بلعیدم و بی منطق پرسیدم

_ اشتی نه؟ باهش رابـ ـطه داشتی؟تو تیمور دوست د  

به انی با رنگ پریده از حالت دفاعیش فاصله گرفت و سرش که به سمت عاطفه بود 

  .با اکراه به سمتم چرخوند و وارفته به پشتی مبل تکیه زد

حالم به هم خورد. نیازی به نگاه عاطفه و پارسا نبود. هردو به خوبی می دونستند 

این شهر...این یک حقیقت انکار ناپذیر بود تیمور چه خوش اوازه ای در . 

از سکوت طوالنیش بی قرار و عصبی بلند شدم و با پوزخنده صداداری که زیادی 

 .درد اور بود از کنارش گذشتم و روبروی پنجره دست به سـ*ـینه ایستادم

 ...چندمیش بودی؟ اولی و دومی_

 .به سمتش سر چرخوندم

 ...گفتی باهش بزرگ شدی...یادمه_

در حینی که حرف می زدم نگاهم به چهره هاج و واج پارسا و عاطفه خورد. کالم بی 

پرده ام رو بریدم و مردم از خجالت پیش ادم هایی که زمانی به زندگی دختر 

کهکشان غبطه می خوردند. من چم شده بود؟ این بود گلبرگی که اخرین بار پاش 

حسادت کنم به زن های نامعمول حال رو از خونه باغ بیرون گذاشت؟ حاال باید من 

روزگار؟ اصال باهشون قابل مقایسه بودم؟ گلبرگ محض رضای خدا کمی قوی 

 .باش...هیرمند شریف ترین مردی که می تونستی عاشقش بشی

 .زیاد طول نکشید که صدای خفیف ایال باعث شرمندگی دلم شد

ه شاید مندوست داشتن شاید؛ ولی هیچ وقت از طرف تیمور چیزی نبود _ ... 

ادامه حرفش رو زیادی مزه مزه کرد. از این لحن گناهگار هم نمی شد مثبت قضاوت 



 .کرد, حتما چیزی بینشون بوده. امیدم سوخت...چشم هام بیشتر

 از کجا می دونستی من اینجام؟ _

کاوه گفت...این مدتم فقط اون می دونست کجایی ولی نخواست به تیمور چیزی _

 ...بگه تا تیمور

 .به وضوح حرفش رو با اشاره ای به عاطفه و پارسا خورد

خیلی دوست داشتم حرف هاش رو باور کنم؛ اما اینقدر این چند روز اعتمادم لگد 

 .مال شده بود که حرف هیچ کس واسم حجت نبود

بغضم رو قورت دادم. همین که دوباره به سمت پنجره چرخیدم ماشین پارک شده 

نینه درحال برداشتن دسته گل بزرگی از صندلی عقب بوداژند رو دیدم که با طما . 

اون اینجا چیکار می کنه؟"اخم کردم. اولین چیزی که به ذهنم رسید  !" 

گفتم. اولین نفری که واکنش نشان داد و از جا پرید  "اژندی"ناخوداگاه بهت زده 

 .ایال بود. رنگش به وضوح از ترس زرد شد

 .نباید بفهمه من اینجام _

اچه پالتوش رو پوشید همین که به کیفش چنگ زد صدای زنگ ایفون بلند دستپ

عاجزانه نگاهش رو بهم دوخت که عاطفه زودتر از من به خودش اومد و به اتاق  .شد

هدایتش کرد و بعد برای باز کردن در پاتند کرد. پارسا هم با چند قدم خودش رو 

وسط حال ایستاده بودم و بهش رسوند و پشت سرش مثل محافظ ایستاد. درمانده 

ذهنم برای این سرزدن های بی خبر هزارجا کشیده شد. همین که درب به روش باز 

شد اول بوی عطر مالیم گل تو فضا پیچید بعد بی تعارف یک قدم به جلو برداشته 

سالم نسبتا رسایی به عاطفه و پارسا گفت؛ اما منتظر جواب نماند که سریع کنجکاو 

منه مستاصل رو دید. سری تکان داد و اهسته و با وقار سن و  سرش رو چرخوند و

سال دارش به طرف من قدم برداشت. مدهوش و شیفته گل های بین دستش شدم 

و خود به خود لبخندم با لبخنده ملیح اژند شکل گرفت. مقابلم ایستاد و بدون اینکه 

گل ها رو با نگاهش از روم برداره دسته گل رو به سمتم گرفت. تعلل نکردم و 

تشکری گرفتم. بی اختیار چشم بسته عطرش رو نفس کشیدم. همین که چشم باز 

کردم خیرگی چشم های آژند و چشم غره عاطفه موقعیتم رو بهم یاداور شد. لب 



 .گزیدم. لبخندش رو عمیق تر تکرار کرد

 .نگرانت بودم_

 ...پوزخندم نشست رو گلها

ید. شاید اژند اولین نفری بود که از ناخواسته قطره اشکی از گوشه چشمم چک

 .دیدنش به یاد پدرم می افتادم

 

 

عاطفه یک لحظه ام نتونست حضورش رو تاب بیاره که بالفاصله با صدای بلند رو به 

 :اژند تهدید وار انگشتی تو هوا تاب داده گفت

 .فقط ده دقیقه می تونی تو این خونه باشی_

 .ضافه کردبعد هم رو به من با چشم غره ای ا

 .میرم طبقه باال دنبال ایلین کاری بود صدام کن_

اژند عاطفه رو به خوبی می شناخت. می دونست چه کله خرابی که فقط لبخنده 

محوی به این طغیانش زد. من هم کم مانده بود از این مهمان نوازیش پس بیوفتم 

که با صدای کوبیده که با دهان باز نگاهی به پارسا کردم. گیج شانه ای باال انداخت 

شدن در چشم هاش هم گشاد شد. از حالت پارسا خنده ام گرفته بود. فقط چند 

 .ساعت الزم بود تا پی به معلول حالی من و عاطفه ببره

از صدای خنده ام پارساهم به خنده افتاد. سری تکان داده، دستی پشت گردنش 

 .کشید

 .رسما دیوونه اش کردی_

و دندان هام ردیف بیرون زد که از گوشه چشم سنگینی  به تایید سری تکان دادم

نگاه اژند باعث شد خودم رو جمع و جور کنم و با گلو صاف کردنی لبخنده کج و 

موقری تحویل پارسا بدم. پارسا برای اینکه خودی نشان بده و رسمیتی به حضور 



 :اژند بده به تقلید از من گلوی صاف کردو گفت

 .ای کهکشان زیاد شنیدماسمتون رو قبال از اق _

اژند اصال خمی به ابرو نیاورد یا بهتر بگم ذره ای حسابش نکرد!. فاصله اش رو بامن 

به حداقل رسوند و شانه به شانه با ژستی که عمال از سن وسالش بعید بود و بیشتر 

 :تقلیدی از هیرمند و هرمز بود دست به جیب برد و رو به پارسا گفت

 .نها صحبت کنممی خوام با گلبرگ ت_

خب این لحن بیان اصال در شان و حد و اندازه صاف و ساده پارسا نبود. به خصوص 

 .اینکه پارسا خیلی مودبانه ابراز اشنایی کرد

طوری اژند سرتاپاش رو برانداز کرد که انگار از یک سفینه فضایی پا به این جا 

ب جابه جا شد گذاشته. پارسا لحظه ای دست و پاش رو گم کرد و سرجاش معذ

شلوار جین لوله ای با پیراهن سبز بدن نما با اویز هنری که اسمش روی تکه _

ظاهرش بد  _!چوبی حکاکی شده بود؛ لباس های هنری و شلختگی خودش بود

نبود؛ اما ظاهرا باب سلیقه آژند پدر نبود که مثل بچه ها با لحن شاید صد برابر 

 .حقیرانه و کودکانه دستور داد

ثانیه ای مکث الزم بود که نگاه پرسش گرانه و خجالت زدش رو از اژند به پارسا 

دوست نداشتم ذره ای  .سمت من سوق بده و من هم شانه ای برای تایید باال بندازم

درگیره مشکالتم بشه وگرنه کی قابل اعتماد تر از پارسا!. به عاطفه هم حق می دادم 

شدن نیاز داشتم تا تنها ادمی که از گذشته  دلواپس زندگیم باشه؛ اما من به این تنها

 .!مونده بود رو به حرف بکشم

همین که پاش رو بیرون گذاشت چشم های اژند نرم تر و شاید کمی تیزتر خیره ام 

شد. ترسی نداشتم برعکس اینبار من هم بی باک چشم بهش دوختم و سربلند 

 .کردم



و اون  "پدر نداشتتِاژند سن و سال "بخشی از گلبرگ شجاع شدم می گفت 

گلبرگ نیمه ترسیده که زیادی حرف های عاطفه رو گوش می کرد باخیال راحت 

 .!"ما تنها نیستیم و ایالیی هست که شش دنگ حواسش پیش ماست"می گفت 

چتری هام رو از روی قصد که نه از روی عادت با ناز زیر روسری بردم و لبخند 

 .خجولی هم پشت بندش زدم

هش خیره چند تار اویز باقی مانده روی پیشانیم شد؛ بعد با کمال ثانیه ای نگا

 .ناباوری پوزخندی به اداو اصولم زد و نگاهش رو موشکافانه به اطراف چرخوند

یخ کردم... اژند خیلی سریع موضعش عوض می شد! به خیال اینکه این تنهایی قصد 

 .!و نیتش رو لو می داد! اما ظاهرا اشتباه می کردم

 .از سمت مبل های زوار دررفته به دیوارهای ترک برداشته کشیده شد نگاهش

 .تو باید االن تو کاخ زندگی می کردی نه اینجا_

به هوای اینکه کاخ همان عمارت سفید محبوس شده ست پوزخنده بی حالی زدم و 

 .روی مبل تک نفره نشستم. دسته گل هم با وسواس روی میز مقابلم گذاشتم

فتاده بود. باالجبار هردو پام رو، روی میز دراز کردم و ببخشیدی کمرم به سوزش ا

 .لب زدم. از جمع شدن صورتم لحنش کمی عصبی و تند شد

فکر نمی کردم کارت با تیمور به اینجاها بکشه...ارزش داشت خودتو اسیرش کنی؟ _

 نقشه کهکشان این بود؟

خجالت کشیدم و بی  به دستی که روی شکم کمی برامدم گذاشته بودم اشاره کرد.

اختیار کوسن رو از کناردستم چنگ زده روی پاهام گذاشتم. خودم رو سف بغـ*ـل 

کردم تا از زیر نگاه های معنی دار؛ شایدهم سرزنش گرش رها بشم؛ اما زبان و مغزم 

 .هم چنان کار می کرد...نیش زدم

و و کهکشان منم فکر خیلی چیزا رو نمی کردم ولی می بینی که با نقشه مسخره ت_



 .االن اینجام

هنوز هم نمی خواستم اژنده متوجه بشه من عاشقه تیمورم و با میل خودم به 

 .!عقدش دراومدم. بی دلیل حرف های کاوه تو گوشم زنگ می خورد

تو نقش یک دختر گول خورده که به زور به عقد یک ادم بد ذات دراومده و بدتر از 

مدم. هرچند از این مورد اخری زیاد مطمین اون مورد تجـ*ـاوز قرار گرفته دراو

 .نبودم

اگر از اول می فهمیدم چرا تیمور میخواد ازم انتقام بگیره هیچ وقت پامو تو اون _

عمارت نمیزاشم...اونی که بازیم داد شماها بودین که مدام تو گوشم از کینه تیمور 

 .می گفتین ولی رازی که حقم بودو ازم پنهون کردین

از تنفر و درد از این پنهان کاری تو وجودم شکل گرفت. ناخواسته  یک حسی ناشی

 .صدام بلندتر شد...عصبی و سرزنش گر

 تو چرا بعد مرگش بهم نگفتی من کی ام؟ چرا باید االن بفهمم دختر تورجم؟_

چند قدم به عقب برداشت. از حالت صورتش چیزی مشخص نمی شد؛ خنثی، خنثی 

و اخم کمرنگی که داشت می شد فهمید درحال تحلیل نگاهم می کرد؛ اما از نگاه 

 .گفته های منه

تو تنها کسی که بود که باهر چهار نفرشون رابـ ـطه داشتی...چرا باید این همه  _

 سال بهت اعتماد کنن؟ تو چرا دوستیت به هم نخورد؟

اینبار فکش محکم فشرده شد. نگاهش رمز الود جدی شد. همانند سن و سالش. 

ه پدرها که کودک چندساله شون رو تنبیه می کنن اخم کرد و سنگین درست شبی

 .با مکثی به سمت پنجره چرخید و دست هاش از پشت به هم گره خورد

درحالیکه از جواب دادنش ناامید شدم و زمان طوالنی رو صرف تماشا بیرون کرده 

 .بود با صدای جدی و خشک به حرف اومد



یرستان هم بودیم. هم کالسی و دوستایی که هیچ ما دوستای زمان دانشجویی و دب_

وقت ازهم کندنی نبودن. هرکدوممون از یک طبقه اجتماعی بودیم. ولی تیمور، خان 

زاده و مرفع تر ازبقیمون بود. ادمی نبود که فخر بفروشه یا خودشو باالتر از بقیه 

تا لباس بگیره ولی روش زندگیش با هرسه ما فرق می کرد...از راه رفتنش بگیر 

پوشیدناش. من فقیرتر از همشون بودم با مادرم تویکی از دهاتای شمال زندگی می 

کردیم. مادرم کلفت اربـاب ده بود منم برای خرج تحصلیم هم اونجا کار می کردم 

هم به پیشنهاد تیمور شدم معلم سرخونه تاج الملوک...تیمور از روی مرام و معرفت 

 ...ی مامارو با خانوادش اشنا کرد ول

 .به اینجا که میرسه نفس عمیقی کشید

همین رفت و امدا باعث شد ما با تورجم اشنا بشیم..عالیق تورج بیشتر به ما سه _

نفر میخورد...کنارش می فهمیدیم پول چقدر به کارمون میاد. پسره مرفع و بی 

 و نوشش  دردی که زیبایی خیره کننده ای داشت؛ شاید چند برابر هرمز...خوشـی

هرشب به راه بود پر جنب و جوشو شیطون برعکس تیمور که فقط سرش تو کارو 

 .زندگی بود ولی تورج تو مردونگی نمونه بود

درحالیکه سعی می کردم از شنیده ها جورچین ذهنم رو کامل کنم شنیدن این 

 .جمله به انی همه چیز رو پاک کرد و با کنجکاوی پرسیدم

 چی شد که با مادرم ازدواج؟_

 .وزخندی زدپ

تادو سال پیش فکر می کردم مادرت بابت سختگیریای تورج فرار کرده تااینکه _

 .پدرت از ترس قارداش به من پناه اوردو همه چیزو گفت

خب این بی ربط جواب دادن دلیل نمی شد من کنجکاویم نسبت به قارداش از بین 

 .بره...بیشتر هیجان زده شدم



 منو از قارداش پنهان کنه...؟ چرا این همه سال کهکشان باید_

 .دستم رو فشردم تا نوک زبان بی کله ام اسم پدری نچرخه!. سخت بود؛ اما شدنی

عهد کردم با خودم... با دلم از همان چند شب پیش که هیرمند بد ذاتیش رو تو 

 .صورتم کوبید. مهرش از دلم رفت. خجالت زدم کرد برای یک عمر پیش خانواده ام

طوره زندگیم بود. مردی که هنوز هم گاهی تو خواب و رویا حس حاال تورج اس

 .بـ*ـوسـه ها و اغوش پدرانه اش به روشنی صبح بود

 !آژند لبخند زد به این کهکشان گفتن بی احساسم...کی بود که حسم رو نفهمه؟

کهکشان کارشو بلد بود...اینقدر حرفه ای مخفیتون کرد که هیچ کس بعد بیست و _

رش نمی شد تو دختر شبنم گمشده باشی...تو با رفتنت به اون مهمونی پنج سال باو

 .همه چیزو زنده کردی خاطراتی که خیلی ساله خاک شده بود

 .لبی گزیدم و با صدای خفه ای حرفش رو بریدم

 ...مادرم...اون...اون با قاردا_

تو نه ... ظاهرا مادرت به تنها کسی که وفادار بوده سیروس بوده...اون حتی _

 .زندگیش با تورجم ارامش نداشت

نفس اه مانندی کشیدم. بغض داشتم؛ اما نه برای راحتی خیالم و فرونریختن 

 .باورهام...بغض کردم برای سرنوشت سیاهی که به دست مادرم رقم خورده بود

 قارداش کیه؟ چرا تیمور باید باهش قمار کنه؟ _

کرد بعد با لبخنده کجی نگاهش  از روی شانه اش نیم نگاه تیزی به چهره کنجکاوم

 .رو به پنجره بی پرده داد

قارداش یک مافیا بزرگی واسه خودش که این همه سال هیچ کس نتونسته ردشو _

بزنه هیچ کس نمی دونه چند نفر زیر دستش نفوذ دارند...پدرتم رییس یکی از 

اچاق دست به هرکاری میزنن بدون اینکه کسی بهشون شک کنه. از ق .گروهاش بود



نوشیدنی، مواد...دخترای بی کس وکار یا اعضای بدن...حتی هیچ کس نمیدونه 

 .کجای این دنیا زندگی می کنه ازش فقط یک اسم می دونن

رنگم پرید؛ حتی نمی تونستم این موضوع رو هضم کنم...من زیر دست کی بزرگ 

م تیر شدم؟ قاچاق انسان؟ سکته برای یک لحظه ام بود. خشک شدم درجا. زیر دل

 .خدایا رهام کن تا از شر سیاهی های این دنیا راحت شم .کشید

با دهن خشک لبی تر کردم و به پاهایی که به اهستگی نزدیکم می شد خیره شدم. 

 .زانو هام بی اختیار لرزید

مقابلم ایستاد با قامتی راست. سرم رو به طرفش باال بردم. لبخنده محوی داشت. 

 .برقی برای این ترسم زدچشم هاش به پلیدی شیطان 

عموی بیچارت خیلی سعی کرد پیداش کنه ولی همون قانونی که سنگشو به  _

 .سـ*ـینه میزد واسش اعدام برید

اینبار دلم سوخت. بغض کردم برای جوانی عموم برای داغ دل هیرمند. لحظه ای غم 

 .زده سکوت کردم. نگاهم می کرد بدون هیچ واکنشی

 چرا من واسش مهمم؟_

 

انگار سوالم خیلی مهم بود که به انی به طرفم خم شد و سنگینی وزنش رو دو طرف 

 .دسته های مبل انداخت. نیشخند زد. چشمی تو صورتم چرخوند

حتی یک شباهت ساده ام میتونه تو رو ببره به رویایی که یک عمر واسه خودت _

 .زنده کنی ساختی اون وقت اونقدر دست و پا میزنی که همون خیالو واسه خودت

متوجه فلسفه بافیش نشدم فقط ذهنم به یک چیزی ختم شد...یک قدم با مرگ و 

 .تباهی فاصله داشتم

تیمورم لنگه پدرشه کله شق و بی پروا...شاید بدتر از پدرش. می دونست هیچ _



شانسی تو اون قمار نداره ولی بازم تورو عقد کرد. از روی نفرت می خواست دست به 

خترای بیچاره که فروخته میشن...می خواست توام تقاص کارای دست بشی عین د

خیلی خوب میدونه قارداش ادمی نیست که چند خط عربی ...کهکشانو پس بدی

 .واسش مهم باشه چه با قمار چه بی قمار خودتو اماده کن

 .چشم هام با هر کلمه اش درشت می شد و اب دهنم رو مسخ شده قورت می دادم

 .میزاره این اتفاق بیوفتهتیمور هیچ وقت ن_

 خدای من صدام می لرزید. چرندیاتش رو باور کرده بودم؟

پوزخند زد... لعنتی. دل و روده ام به هم پیچید. دستم مشت شد با روانم بازی می 

 .کرد

تو هیچ وقت واسش ارزشی نداشتی... هیچ وقت ثروتی که شب تا صبح واسش _

 .کهکشانی نمی بازهسگ دو زد به پای تویی که دست پرورده 

 .فاصله اش رو به صفر رسوند اهسته تو گوشم با نیشخندی نچ نچی کرد

بخوادم نمی تونه... خوش خیالی اگر فکر میکنی از پس ادمی که نمی دونه کیه _

 .برمی بیاد..حتی اگر پای پلیس وسط باشه

ز تاثیر رو پلیس مکثی کرد و ارام تو گوشم فوت کرد. نفسم ثانیه ای بند شد. نه ا

 .حرف هاش از تن صدایی که هر لحظه خفناک بم تر می شد

می تونی از ایال بپرسی چقدر با قارداش خوش می گذره. مطمئنم خاطرات خوبی _

 .ازش داره. تو می تونی برعکس اون دوتا تمام کابوسای این چندسالو خاموش کنی

 .تاق چرخیدحس کردم از قصد اسم ایال رو برد و نگاهش ثانیه ای به سمت ا

 .بازهم خوشبینانه لب زدم

 .تیمور نمیزاره... اون منو دوست داره _

تیمور قوی و مهربان بود. خوش ذات هم بود. خوشش نمیومد اسم ناموسش تو دهان 



غریبه ای بچرخه، چه برسه...! عاشق من هم بود. امیدوارانه سـ*ـینه سپر کرده 

م و سـ*ـینه ام رو سوزانده تر کرد که سرباال گرفتم؛ اما بعدها سرنوشت کمرم رو خ

 ...مَرد من تمام تالشش رو کرد؛ اما من

 .با حرف هاش...با نگاه پر تمسخرش قصد تخریب عشق من رو داشت

 .ایستاد. با خیال راحت ته دلم رو خالی کرده بود و قصد و نیتش رو نمی فهمیدم

 .دست به جیب برد و خونسرد نگاهم کرد

کت اسپرت ابی کاربینش شد. خنده دار بود. تیپ زیادی جوان نگاهم با اخم خیره 

 _پیراهن ابی کم رنگ و شلوار کتان هم رنگش_پسندی داشت

پنج سال پیشم عاشق هلما بود ولی االن یک زنه دیوونه گوشه اون عمارت _

 .گذاشته

با غم خیره اش شدم. دغدغه روزو شبِ من هلما بود؛ اما خیلی دیر فهمیدم من 

 .نونِ عمارت نفرین شده بودمعروس مج

 .تو داری منو نسبت به تیمور بدبین می کنی_

 .همه می شناسنش..کافی ارادی کنی_

 .اون گلبرگ سرکشم ضجه میزد تو بهتر از هرکسی می شناسیش

انگار فهمید حرف هاش تردیدی به دلم انداخته که قدمی بهم نزدیک شد و اهسته 

 .تر با لحن دلسوزانه ای ادامه داد

اگر حامله نبودی همون نقشه ای که برای مهرو داشت برای توام اجرا می کرد بی _

 .ابروت می کرد بعدا ولت می کرد

 .انگشت هام دور کوسن از حرص و نفرت مشت شد. ناله وار بی اختیار زمزمه کردم

 .اون عاشقه من_



 .چشم هاش برق زد

 .شقهعشق میتونه یک شبه فراموش بشه... نفرت قوی تر از ع_

 

فهمید برای هضم و درک حرف هاش نفس کم اوردم که پشت سرهم پلک میزدم و 

چانه ام از این همه حقیقت لرزید. خودم بارها در این مدت  .نفس می کشیدم

گذشته رو شکافته بودم. این قمار لعنتی... گـ ـناه مادرم...مرگ تورج مظلوم، عموی 

ود به نفرت؛ به انتقام تیمور اریاییبی گناهم... گلبرگ کهکشان، همش جمع شده ب . 

  .فقط یک چیزی مانع جدایی ما می شد...بچه ای که حاصل نفرت بود

واست  .من می تونم کمکت کنم از اینجا بری کاری که از اول قرار بود انجام بدیم _

شناسنامه میگیرم با بچت... دوستاتم میبرم. اون پسره میتونه اونجا گالری بزنه 

ی تونه بچشو یک جای خوب بزرگ کنه. توام جات امنه...دیگه الزم عاطفه ام م

 .نیست از کسی بترسی

 :تک خنده ای زدم. مصمم و جدی تو عمق چشم های شیطانیش گفتم

 .من مثل مادرم نیستم_

از این جواب صریح و قاطع جا خورد. لبخندش پدرانه شد... به دل نشست؛ اما 

 .نگاهش هنوز هم یک راز پنهان داشت

 .تو هیچ وقت مثل مادرت نیستی_

لبخند زورکی و کجی به نگاه مات و متعجبم زد و به سمت در قدم برداشت. درو 

 :نیمه باز گذاشت بدون اینکه نگاهم کنه از نیمرخ به هم ریخته و پژمرده ش گفت

فکراتو بکن. من تا اخر هفته می تونم کاراتو ردیف کنم...فقط باید زودتر تصمیم _

ین که شکمت باال بیاد سخت میشه ردت کردبگیری هم . 

 .رفت و من ماندم با نگاهی مات و گیج

تنم رو با سستی دراز کش کردم و دست هام رو زیر سرم قالب کردم. خیره به سقف 

 .لبخنده تلخی به این ریسمان های بافته شده زندگیم زدم



رم نیستمهربار باید تمام مهره های این بازی شکسته می شد...من مثل ماد . 

صدای قیژ در اتاق اومد. نگاهم رو به سختی پایین کشیدم. ایال تلو تلو خوران با 

صورت خیس عرق مات به طرفم قدم برمی داشت. چنان از وحشت نگاهش از جا 

صدای جیغم هم زمان شد باصدای نامفهموم  .پریدم که کمرم تیر نفس گیری کشید

 .ایال

 .برو _

مر خیره اش شدم. بالفاصله صدای کوبیدن در و صدای زبانم بند اومد دست به ک

ایال  .صحبت پارسا و عاطفه ادغام شدن. متعجب از رفتار غیر عادی ایال ساکت شدند

همین  .بی توجه به اطراف تو حال و هوای خیال خودش لب میزد و حرکت می کرد

ت که سکندری دوم رو خورد من و عاطفه هم زمان به طرفش پا تند کردیم. دس

سردش روگرفتم. موهاش پریشان روی صورت رنگ پریدش ریخته بود.بی حال سر 

رو شانه ام گذاشت. اهسته چند قدم عقب عقب رفتم و روی مبل نشستم. با کمک 

 .عاطفه بدن لرزانش رو کنارم جا داد

 .هق زد... بی صدا ناله می کرد

 .شانه ای به نگاه پرسشی عاطفه باال انداختم

ق خواب رو به طرف اتاقش برد و هم زمان با صدای بلند گریه ایال پارسا ایلین غر

نگران بیرون اومد و با حالت تعجب نگاهش کرد. من هم باور نمی کردم این دختر 

 .ضعیف روبروم ایال نیم ساعت پیش باشه

 .به دستم چنگ زد

 ...اون تو رو میکشه اون تو رو می خواد_

 .دست هام رو قاب صورت خیسش کردم

_ داری میگی؟ چی  

 ...من دیدمش _

 .بلند زد زیر گریه

 .منم می خواست مثل تو چشمامو بسته بودن_

هرسه نگاه ترسیده ای بینمون ردو بدل شد. حرف هاش نیازی به ترجمه نداشت... 



 .!من خیلی سریع باختم

سرش روبه حالت هیستریک تکان می داد و پشت سرهم زمزمه می کرد...اون تورو 

 .می خواد
------------ 

 

 

 

 

 

درحالیکه هنوز از حرف های اژند تو شوک بودم از وضعیت ایال علنا می لرزیدم و 

رنگ و روم از وحشت پریده بود. می دونستم قرار نیست حاال حاال به ارامش برسم 

هرچند این راهی نبود که به اراده و اختیار من طی بشه خواه ناخواه درگیر مسیر 

 .این راه، حقیقتا اسفالت می شدم نااشناش می شدم و در

حدوده پنج دقیقه تمام به گل های روی میز با لب های لرزان خیره بود. عاطفه 

خیلی اصرار بر نوشیدن یک جرعه اب قند کرد؛ اما حواسش در یک دنیا دیگه سیر 

می کرد. اخر سرهم با دیدن وضعیت من تمام لیوان رو به زور به خوردم داد؛ ولی 

 .ش قلبم نامنظم می زد و سرم سنگین و دست و پاهام کرخت بودهمچنان تپ

 .هرسه مستاصل سکوت کرده بودیم تا ایال به طور واضح جمله هاش رو کامل کنه

حتی پارسا که بی خبر از همه جا بود دسته به سـ*ـینه با تکیه بر دیوار نگران 

سردش قصد  نگاهش می کرد. عاطفه هم کنارش نشسته بود و با فشردن دست های

 .آرام کردنش رو داشت

اخرین باری که دیدمش روز خاسپاری پدرش بود. اون روزو هیچ وقت یادم  _



نمیره...یک خانوده متالشی که هرکدومشون ی گوشه عزا گرفته بودن. اما هیرمند 

 .تنها کسی بود که محکم و سربلند با احترامی که توش موج میزد پدرشو خاک کرد

 .ه همه ثابت کنه پدرش بی گـ ـناه اعدام شدهانگار می خواست ب

احساس حسرت و شکست تو صدای ایال کامال مشخص بود. هنوز نگاهش غمگین و 

 .مات یک نقطه بود که بابغض شروع به صحبت کرد

ساله به مردی جاافتاده رسید. اون هیرمندی نبود که  15انگار یک شبه از یک پسر _

کرد. اتش درون و غرورش چیزی بود که مانع  همیشه بی صدا بازیمونو تماشا می

این می شد کسی بهش نزدیک بشه. نگاهش به من و اراز هم سن وسالش، پر از 

 .نفرت و کینه بود. تو این سن چیزی نبود که درکش کنیم

آهی کشید و من همراهش مُردم برای دل پرغصه هیرمند نوجوان...به واهلل حق 

برای نداشتن سایه سری که پر از مردانگی و  داشت این همه سال عقده برتکونه

شرف بود. بغض کردم و پابه پای آیال گریستم. این شرمندگی تا اخر عمر روی قلب و 

 .روحم بود

هیچ کاری نمی تونه بکنه اون فقط یک "وقتی به پدر گفتیم خندش گرفت گفت _

شد ما اونارو  . اما برعکس"پسر بچه عزادارِ که خیلی زود همه چیزو فراموش می کنه

فراموش کردیم. تا پنج سال پیش که دوباره عمارتو خریدو با شکوه ترین عروسیو 

  .برای هلما گرفت

جوری به سمتش خم شدم و مشتاق تر بینی باال کشیدم که خنده تلخی کرد و 

صداش شکسته تر شد. من هم تلخ لبخند زدم چیزی شبیه حسرت آرزومندترم کرد. 

ه ترین داماد بود کناره عروسی که هیچ وقت من نبودم. و من مرد من حتما برازند

 .می ماندم و حسرتی که سال ها به سرنوشتم می خوردم

نمی خوام بگم عاشق سـ*ـینه چاک هیرمند بودم ولی دوسش داشتم... از همون  _



بچگی که هوای هرمزو هلمارو داشت... من شیفته همون محبتا و حمایتایی بودم که 

زندگیم نداشتم. تو خیالم همیشه مردی بود که برعکس پدر و برادرم  هیچ وقت تو

عمل می کرد. خانواده خوشبختی که همگی هوای همو تو سخت ترین شرایط 

داشتن چیزی که ما هیچ وقت نبودیم. من عاشق خانواده گرم اریایی بودم. همیشه 

اد. هلما هیچ فکر می کردم هیرمند منو یادشه و روزی مثل تو داستانا سراغم می

 .وقت مناسبش نبود

عرق سردی از پشت کمرم سرازیر شد. لبخنده عصبی و ظاهری زدم. چه 

غلطا...دوباره بی میل پس کشیدم و با ابروها باال رفته نگاهش کردم. مطمئنا این 

دوست داشتن چیزی نبود که بخوام از زبان خود ایال بشنوم. هیچ کس هم مناسب 

  .تر از من دیوانه نبود

به سمتم چرخید. سکوت کرد برای این خود خوری های بیهوده. عاطفه چشم غره 

ای حواله ام کرد تا رو عکس العمل ها خود دار باشم؛ اما من همچنان اخم داشتم 

برای این اعتراف های بچگانه. دست سردش رو بلند کرد و اهسته روی دستم 

 :با غصه ای که تو چشم هاش موج میزد گفت .گذاشت

سخره ست نه؟ با همین فکرای بچگانه زندگیمو نابود کردم. اون متعهد و عاشق م_

هلما بود. ولی من واسم مهم بود پسر دوست پدری که چندسالی ازش بی خبر بودم؛ 

اونم برای نکبتی که توش دستو پا میزدم...من حسادتم برای زندگی هلما چیزه دیگه 

 .بهش برسم ای بود. چیزی که با کمک هیرمند می خواستم

 

سر پایین گرفت و طوری چشم هاش حس پیشمانی رو نشان داد که از خودم 

 .خجالت کشیدم

 .وقتی خبر رسید با هلما ازدواج کرده و واسه خودش کسی شده دنیام تیره شد _



کهکشان دوشبه اومد ترکیه تا این خبرو بده. می دونستن نیت هیرمند از این بازیا 

ف داشتن... می دونستم پدرم چیکارست می دونستم چیه. از همون اول ازش خ

روزی نیست که به مادرم خــ ـیانـت نکنه ولی من تو خیالم یکی بود که باهمه فرق 

داشت. واسم مهم بود چه نقشه ای برای نابودیش می کشن چون می خواستم به 

می شدم تا  ازای اطالعاتم کمکم کنه تا از خانواده م فرار کنم...زیاد دورورشون افتابی

چیزی دستگیرم بشه. تو مهمونیاشون پای ثابت من بودم. کمم نفهمیدم اونقدری 

 ...که

به جلو خم شد و با لرز ناشی از ترس بازوهاش رو روپاش گذاشت و سر بین دست 

 .هاش گذاشت

اونقدر اطالعاتم زیاد بود که فهمیدم این همه سال پدرم چه خیانتی تو مرگ _

. همون شبا بود که ازم خواست تو یکی از مهمونیاش باشم گفت تیمور اریایی داشته

ریسش ازم خوشش اومده...قارداش. از زبرو زرنگیم تعریف کرده همونی که اسمش 

همیشه با احترام تو خونمون بـرده می شد...گفت حالش خوب نیست تو باید ارومش 

شد. اهل همه کنی...خب من دختر شیطونی بودم هیچ وقت خنده از لبام پاک نمی 

فکر نمی کردم این فهمیدنام پشتش ی  .چیز بودم غیره اونی که پدرم می خواست

تنبیه ای داشته باشه...دعوت شدم به یکی از مجلل ترین کاخای عرب نشین ترکیه. 

فکر می کردم چه جشن باشکوهی دعوت شدم اونم میشه اطالعاتی رو اون چیزایی 

 ...که فهمیدم ولی

 پارسا با کنجکاوی و کمی اخم روی مبل نشست. صداش گرفته پوزخندی زد. حاال

 .تر شد. هرسه با اضطرابش به وحشت افتادیم و نفس هم نمی کشیدیم

اولش منو بردن تو یک اتاق نمی دونستم چه خبره ازم پذیرایی کردن یک ابمیوه _

 ...سرد با طعم نعناع طعمش هنوز زیر دندونمه



 ...ه و دست و پازدن من تو کرختیبعد از اون صدای خس خس سـ*ـین

 .ضربان قلبم حاال کر کننده بود. من هم همراه ایال هوا رو نفس می کشیدم

 .هق زد

منو فدا کرده بود تا ساکتم کنه تا برای همیشه خفه بشم...تا ریسشو اروم _

کنم...ریسی که از ازدواج هلما و تیمور عصبی بود. هنوز صدای زمختش تو گوشمه 

  .یگه رو میبرداسم یکی د

 .لب گزید و هسیتریک هینی کشیده عزادار تکان می خورد

وقتی بیدارشدم تو اتاق اراز بودم. باالی سرم اشک می ریخت هیچ وقت نگرانیشو _

 .ندیده بودم اما اون شب...برادرم شکست. منم مردم

 .مکثی کرد برای همان اندک هوای سنگین اتاق

رای همون اطالعات جزیی شدم هدیه های از همون شب برای نجات جونمون ب_

امیدمون فقط به هیرمند بود اون مثل ما بزدل نبود من و اراز مجبور شدیم  .پدرم

سکوت کنیم. چون جونمون دست اونا بود. هر موقع کج می رفتیم به بدترین شکل 

تنبیه می شدیم. هردومون ترس از دست دادن هم دیگه داشتیم اون یکی دیگه فدا 

ی می شد تا اذیت نشه. تیمور شکل گرفته وقتی ترکیه اومد منو اراز باعث اون یک

بردن فرزاد شدیم ولی قبولمون نداشت. قمار کرد سر بازی که هیچ سودی برای هیچ 

 .کس نداشت

شقیقه هام رو محکم ماساژ دادم. احساس بدی بهم دست داد؛ شاید از اینکه روزی 

ین ناگفته ها از من یک گلبرگ دیگه می به جای ایال من هم قربانی می شدم. ا

ساخت گلبرگی که شاید شبیه همین ایال روبروم که به زحمت نفس می گرفت می 

 .شد یا مهرویی که مجلس گرم کن پدر بود؛ برای سودهای انچنانی

پدر...حداقل اینبار می تونستم بهش لقب پدر بدم. پدری که بیست و پنج سال در 



تباهی دختر تورج نباشه؛ اما به قیمت سیاهی مهرو یا خفا بزرگم کرد تا شاهد 

زندگی خیلی از ادم های بی گـ ـناه زندگیش. خدارو شاکرم کهکشان حداقل از روی 

عشق به شبنم یا همان عذاب وجدانی که اخر عمری مبتالش شده بود راضی به این 

ن کار نشد. نامزدی صوری محمد هم به جان خریدم. حق با اژند بود کهکشا

 .کارگردان حرفه ای این بازی بود که خیلی ماهرانه عمل کرد؛ حتی بعد مرگش

 

 .ایال به دستم چنگ زد؛ با وحشتی که در چشم هاش عیان بود

اژند قارداشو می شناسه. می دونه چه جونوریه...من به کاوه ام گفتم تیمور اون _

اید بشی یکی مثل من. من قماره میبازه...از پس اون بر نمیان...اون تو رو میخواد. نب

 .نمیزارم

دیگه هیچ اختیاری رو لرز اعضای بدنم نداشتم. بیشتر از ترسی که از این جمله 

باخت در ذهنم جوالن داد. انتخاب من بین دارایی هایی هیرمند بود. نمی خواستم 

 .لحظه ای فکر کنم کدام باارزش تر هستیم

 :مال مشخص بود گفتعاطفه با وحشتی که از بلند شدن ناگهانیش کا

 .باید بری...نباید از اولم می موندی _

 :پارسا قدمی به جلو برداشت و با گیجی که از این حرف ها نصبیش شده بود گفت

 به پلیس بگیید...چرا اینقدر می ترسید شماها؟ _

البته من هم با  .ایال نیشخندی زد. قصه حسین کرد شبستری باب خود پارسا بود

ز دهان هردو خارج می شد یک دور سکته کامل میزدم و اصال هم هرکلمه ای که ا

 .فکر شرایط من نبودن

 .عاطفه بازهم پافشاری روی حرفش کرد

گلبرگ حداقل زمان حاملگیت دور از دسترس باش. این استرس نه واسه تو خوبی  _



  .نه بچت

 :ایال به جانبداری از عاطفه که بدتر از من جزو و لز می زد گفت

 .چیزو بسپر به خوده تیمور. فقط تا زمان مهمونیهمه  _

چشم هام رو روی هم فشردم تا بلکه تصمیم درستی بگیرم. تمام ناگفته هایی که به 

امروز شنیدنم رو کنارهم چیدم. نمی تونستم به خودم بقبولونم تیمور از اول به چه 

وحشتناک  قصد و نیتی که اژندهم تاییدش کرد سر من قمار کرده. این یک بردگی

برای روح زخمی من بود و هربار یاداوریش از عمق وجودم می سوخت. گاهی فکر 

می کنم اگر النه ای ته باغ بنا نشده بود من و تیمور همچنان مثل دو دشمن به هم 

نگاه می کردیم...شایدهم همان شب بارانی راهی زندان می شدم و تعهدی به همسر 

ین تالش رو برای بردن این قمار نمی خواستم. و فرزند شکل گرفته ای نبود. من ا

این معنی اسارت می داد. اسارتی که االن هم روح و قلبم رو اتش می زد. من با نام و 

هویت جدیدی اسیر هیرمند شده بودم؛ اما با همان ذهنیتی که از دختر کهکشان 

ینکه داشت. من برای هیرمند هنوز هزاران حس متفاوتی رو زنده می کردم. فکر ا

هیرمند سر دختری که هنوز هیچ حس قوی نسبت بهش نداشت تمام دارایی هاش 

رو ببازه مثل یک کابوس بود. نمی خواستم بازهم عذابی که کهکشان چندسال پیش 

سرشون اورده بود با من تکرار بشه. من هیچ راهی به جز رفتن و جاگذاشتن تمام 

پذیر بود. من حاضر نمی شدم وارد  گذشته نداشتم. نتیجه گیریم خیلی ساده و باور

نمی خواستم با ادمی هم زندگی  .این بازی بشم. من بین این ادم ها جایی نداشتم

مِن بعد ارامشی همراه بچم یک  .کنم که راحت سر زندگی یک انسان قمار می کرد

 .گوشه دنیا می خواستم

 :رد گفتممصمم و با چهره جدی رو به پارسا که هنوز از هیچ چیز سردرنمیاو

 میشه کاری کرد...؟ _



نگاهش طوری خیره ام شد که از خودم و این زندگی پر از جرم خجالت کشیدم. 

کاش پارسا از همه چیز خبر داشت؛ اما درحال حاضر نمی دونم اگر گوشه ای از 

 .اتفاقات رو می فهمید بازهم مانع رفتنم می شد یا بیشتر ترغیبم می کرد

 .ه نمیتونی...مگر قاچاقی که کاره من نیستبدون اجازه شوهرت دیگ _

 ...هرمز میتونه_

 .این رو خوشبینانه عاطفه گفت

پوزخند زدم. حتی زمان مرگم اگر پای زندگی هیرمند درمیان باشه هرمز اخرین 

نفری که روش میشه حساب کرد. این رو به سادگی مثل اب تو گوشت و پوستم 

ز پشت تلفن برای زندگی رو هوای نفوذ کرد. این چند روز صدای دلخور هرم

پسرعموی عزیزش شوک اور بود و این تلقین رو به خوبی کرد من نقشی در 

 .زندگیش ندارم

 .اون کمکم نمیکنه. حتی فکرشم نکنید _

 .باده هردو خوابید

من حتی پولم ندارم بخوام کسی قاچاقی ردم کنه. مگر به فکر یک شهر دیگه  _

 .باشم

 .خم شد پارسا پرمحبت به جلو

 .ماشینمو می فروشم...غمت نباشه_

لبخنده پرمهری برای این پسر ساده روبروم که برای خودی نشان دادن دست به 

هرکاری میزد زدم. کاش هنوز هم همان روزهای خوش اموزشگاه بود که در کنارهم 

 .چند ساعتی شاد بودیم

 .عاطفه به ثانیه ای تو برجکش زد

 .متشهاخه ماشین تو مگه چقدر قی_



 .پارسا پوفی کشیده تکیه زد. عاطفه رو به من مطمئن ادامه داد

 .جعبه ساعتاتو بده...اونا کم کمش دیویستا می ارزه _

 .ساعت هام...خدای من. چشم دزدیدم. صدام با خجالت ارام تر شد

 .سپردم دست تیمور _

ا یک دفعه به سمتم چرخیده کف هردو دستش رو محکم به سمتم نشانه گرفته ب

 .صدای بلند جیغ کشید

 .خاک برسرت خاک بر سرت گلبرگ حاال بمون باهم بمیریم_

نمی دونستم به حرصش بخندم یا از حرف تلخش گریه کنم. با پانچو نخی طوسی 

بلندش و شال زردی که کج شده بود به قدری بانمک شده بود که لحظه ای بی صدا 

 .خندیدم

 .ین یکی واسش مثل اب خوردنهاراز...میدونم اونقدر جرم کرده که ا _

چند ثانیه سکوت کردیم و نگاه متعجبی بینمون ردوبدل شد؛ برای این نطق باز شده 

 !شده ایال. آراز...بهترین گزینه

 

 ...بخش دوم

 

یک قسمتی از وجودم می گفت امروز با روزهای دیگه فرق میکنه...روزهایی مثل این 

ای ناامید و بی فروغ بود. امروز می  سه روز که فقط دغدغه فکری، دو چشم قهوه

دونستم قرار چی پیش بیاد. پیش اومدنی که با برنامه من و هماهنگی کاوه بود!. 

دیگه قرار نیست من زحمت های این چند سالم رو فدای دختری کنم که به عمد 

پاش رو تو زندگیم گذاشته بود. از امروز تصویر هولناک تر و غیر قابل باوری از تیمور 

خان می دیدن. تصویری که خودمم کم کم باورم می شد امپراطوری ساختم که 



بیست و پنج سال تو تسخیر منه. این یک تمرین بود. نمیزاشتم ذهنم سمت دختری 

خودت نباش برای کسی که نمی "بگرده که خود واقعیم رو ندید. قانون جدید...

 ."شناست

رو زیادتر می کرد. من باعث هنوزهم صداش که با بغض فریاد میزد تپش قلبم 

 .عذابش بودم. من زندگیش رو جهنم کردم؛ اما اون عشق رو برای من بی معنی کرد

حرف هاش مثل ابی رو اتیش بود که خود واقعیم رو بهم یاداور کرد. هویت 

تیمورخانی که برای دیگران ساخته بودم تو چشم هام فریاد زد. حرف های گلبرگ 

بود. فهمیدم چقدر منفورم که هیچ وقت نمی تونم یک چالش بزرگ برای من 

  .اعتمادی وراء شخصیت تیمورخان پیش عشقم داشته باشم

 .پوزخند زدم

همین که به خودش اومد من کی ام دستم شروع به لرزیدن کرد. اون از خشم یا 

  .هرچیز دیگه ای من رو پس زد و بین دست هام می لرزید

ستم از شدت ضربه گز گز می کرد. کی می من بهش تو دهنی زدم...هنوز هم د

تونست کسی رو که دلتنگش بود کتک بزنه؛ اما اون مثل گذشته حرف نگاه دلتنگم 

رو نخوند و من رو فروخت به ادمی که روزی عاشقش بود. رو غیرتم دست گذاشت؛ 

می دونست چقدر حساسم. گلبرگ کاری باهم کرد که برای اولین بار مچاله شدن 

  .کردم قلبم رو حس

دستم همزمان زیر میز مشت شد. نقطه ضعفم شده بود. منی که این همه سال 

 .نزاشتم دشمن شاد کن بشم

نمی زارم گلبرگ ازم دست بکشه. من اون رو می خواستم؛ اما حاال به روش 

تیمورخان...به هر قیمتی. خودش خواست و انتخاب کرد؛ پیشش بشم یک ادم سرد 

من رو ندیده بهم اتهام زد و من هم می خواستم این ها و بی روح. گلبرگ گناهای 



به حقیقت بپیونده. چرا حاال که عزیزترین کس ام خودِ واقعیم رو نشناخت نخوام 

روح زشت و پلیدم رو بیدار کنم. من خیلی وقته بین همه شناخته شدم به مردی 

ورخان هـ*ـوس باز و قلب سنگی پس می تونم بد باشم تا به همه ثابت کنم تیم

  .!کیه

گلبرگ مثل اتش زیر خاکستر عمل کرد. اون من رو در بهترین روزهای زندگیم 

 .!نشناخت؛ اما من میخوام کاری کنم تا باورکنه بدتر از پدرش هم به دنیا اومده

 .فشار دستم زیر میز بیشتر شد

دلشکستگی و شوکی که از حرف هاش بهم دست داد االن به خشم عمیقی رسیده 

ی تونستم یک لحظه ام جمله هاش رو فراموش کنم. اون من رو خرد کرد؛ نم .بود

انتقامی نابرابر گرفت...بدتر از خودم تالفی کرد. غرورم زخمی شد. اون هیچ وقت 

عاشق من نبوده...عاشق ادمی به نام فرزاد بود که با یک اسم به هیوال تبدیل شد. من 

ت در پی عشق حقیقی بزرگ شدم این رو نمی خواستم من خودم بودم که سال هاس

 .ولی رسیدم به جایی که باید تو سراب عشق دست و پا بزنم

سیگار الکترونیکی رو بین لب هام گذاشتم و با جدیت و نگاه خونسردی به دو مردی 

این سیگار مصنوعی نه ارامم می کرد نه  .که ادعا رئیس بودن داشتن خیره شدم

شاید ترک کردن سیگار اولین اراده  ...داد تسکین دردهام بود؛ اما حس قدرت می

من در این زندگی برای زنده موندن بود. به خاطره بچم باید زنده می موندم به 

 ...خاطره

اب دهان رو قورت دادم تا دوباره به حواشی زندگیم برخورد نکنم. اون دیگه حواشی 

 .!زندگیم بود

ر گذاشته که یک لحظه ام خب می دونستم یک دختر زشت مو کوتاه چقدر روم تاثی

 .نمی تونسم از فکرش بیرون بیام



دندان هام رو محکم رو هم سابیدم. سنگ تر می شدم وقتی هربار یک حس موذی 

 .گوشزد می کرد اون هم مثل هلما تو رو هدف برنامه هاش کرد

هنوزهم پتانسیل این رو داشتم تا گردنش رو بابت اعترافش بشکنم؛ اما همین که 

لرزان و اون موهای پریشان از ذهنم می گذشت که چه طور با ترس و  شانه های

عشق تو صورتم فریاد میزد نرم می شدم. باید زنده می موندم تا من هم مثل پدر 

یک تیمور اریایی دیگه از بچه ام بسازم. عمه حق داشت. نسل اریایی باید زنده می 

ابدی کنه. گلبرگ موند و چه کسی بهتر از گلبرگ می تونست این نسل رو 

 .من...نفسم حبس شد از فکر بچه هایی که شاید پدرو مادرشون ما باشیم

لعنت به من که نمی تونستم در برابرش خودار باشم. لعنت به من که گلبرگ نقطه 

ضعفم شده بود. هنوز هم اون عطر لعتنیش رو استشمام می کردم. میدونم دروغ 

رو زد...میدونم اونی نیست که بخواد گفت می دونم برای حرص من اون حرف ها 

زندگیش رو در ازای یک راز فدا کنه؛ ولی حرف هاش...اون من رو نشناخت. شاید 

زخمش بدتر از جای تیغی که رو قلبم ماندگار شده می سوخت و خاکسترم می کرد. 

 .باید اون روی کریه تیمور خان رو می دید

خیلی وقته بازهم تو وجودم  فکرهای منفی رو پس زدم و با جدیت و خشکی که

  .شکل گرفته بود پکی زدم

 .مسخره ترین کار بود نگاه کردن به بحث یک عده که قوانین من رو نمی دونستن

اگر این سردرد لعنتی که سه روز امانم رو بریده مجال می داد عربده ای میان این 

مت قوانیش بحثی که رئیس من بودم میزدم تا بفهمن تو شرکت تیمورخان باید حر

  .رو نگه داشت

 .پکی عمیقی زدم و با خنده از ته دل اراز حواسم رو به جمع دادم

خیلی سعی میکرد ژست و تجربه فکوری رو به کار بگیره؛ حتی مثل اون معامله کنه 



ولی هرکسی که خبره این کار باشه و شناخت جزی نسبت به شخصیتش متوجه 

نجه نداره. دوباره زیر چشمی به منی که میشه اراز غیر هارت و پورت هیچی تو پ

 .کوچکترین عکس العملی به بحثشون نداشتم پایین ترین پیشنهاد رو داد

دو مردی که دقیقا دو صندلی روبروش نشسته بودن بازهم بحث رو کش دادن. میز 

کنفرانس بزرگ دوازده نفری بود که اختصاص جلسات مهم شرکت بود. اراز و کاوه 

رد هم صندلی های مقابلشون رو پر کرده بودند من هم راس میز کنار هم و دو م

نشسته بودم و از اول هم به جز پیشنهادم حرفی نزده بودم. این وسط هرمز که بی 

حوصله تر از منه، پشت به پنجره دسته به سـ*ـینه ایستاده بود. وقتی اراز نرخ رو 

ببینه. فقط کاوه ست که مطرح کرد از پنجره کمی فاصله گرفت تا نتیجه نهایی رو 

خیلی این جلسه رو مهم میدونست و شش دنگ حواسش بود. این معامله برای من 

 .نتیجه مشخصی داشت. تصمیمی که من باید می گرفتم

 

اراز با زیرکی صحبت می کرد و گاهی می خواست من رو وادار به حرف زدن کنه. اما 

امله ام غیر حرفه ای ظاهر من روش خودم رو داشتم نمی خواستم برای اولین مع

 .بشم

ما نیاز داشتیم آدم هایی که با فهمیدن حکم اعدام فکوری غیب شدن از سوراخ 

 .موششون بیرون بکشیم. قصد داشتیم همه چیزرو ارام جلوه بدیم با اسم و رسم من

اراز تقریبا همیشه تو مراسم های قارداش حضور داشت و پای ثابت میزهای قمارش 

نبار به خواسته من از سر انتقامی که هردو از این جماعت گرگ زاده بود؛ اما ای

داشتیم راضی شد دست بکشه از ارزوهایی که با وجود پدرش تباه شده بود. این یک 

معامله صوری بود. از زمانی که هویت اصلی گلبرگ مثل بمب صدا داد. همه متوجه 

دن من با اراز شریک شدم کینه چند برابر شده من شدن.از این رو همه فکر می کر



به خاطر همین با دو ادم با نفوذ باند پنهانی  .تا پلی برای رسیدن به قارداش پیداکنم

وارد معامله شدم. طمع این دونفر باعث شد کاوه و همکارهاش بیشتر بینشون نفوذ 

 .کنند وما یک قدم نزدیک تر بشیم

قدرته. با قدرت می تونی مهمترین چیزی که در این باند یاد گرفتم استفاده از 

پادشاهی کنی و با امپراطوریت خواسته هات رو به دست بگیری. مثل قارداش که 

این دو دهه تونست با قدرتش همه رو تسخیر خواسته هاش کنه. حاال من هم با 

 .همین قدرت گلبرگ رو به دست می گیرم و نمی زاشتم با لجبازی من رو ترک کنه

  .ای پدرم جور کردی میخوام...اونم برای دورروز دیگههمون مقداری که بر _اراز

هردو مرد سن وسال نسبتا میانسالی داشتند. هردو با کت و شلوار مشکی و 

 .سیگارهای برگی که نماد قدرتشون بود به تمسخر به اراز لبخند زدن

مردی که از اول ساکت تر از دومی بود دستی زیر بینی کشید و با پک غیر حرفه ای 

 :گفت

 .برای اوله کاری خیلی زیاده...اونم بدون اجازه قارداش _

اما  .من هم همراه دوستش پوزخند زدم. اراز ابرویی برای این جانبداری باال پروند

اخم عمیقی رو به مرد کردم که خود به خود کمی عقب کشید و لب هاش جمع 

 .شد

باگوش ندادن به  این جلسه دیگه غیر قابل تحمل شده بود. از اول هم می تونستم

 .بحث کسل کننده اشون معامله رو طبق قوانین خودم اجرا کنم

محکم روی میز کوبیدم که هردو مرد از جا پریدن فقط سه نفری که به خوبی من 

 .رو می شناختن صامت شدن و با لبخنده اطمینان بخشی نظاره گر شدند

 .صدام کلفت و خشن تر شد. جدی و سرد

 .تا میخوام با چهل درصد قیمت پیشنهادی شماها50قط برای هر جنـ*ـسی ف _



همین که اومدن اعتراض کنن با یک حرکت بلند شدم که صندلی با صدای بدی از 

 .پشت رو سرامیک ها افتاد

تا فردا مهلت دارید. میدونید که میتونم دوتا با جربزه تر از شماها تو گروه قارداش  _

 .پیدا کنم

 .نیم نگاهی به هم کردن و با سری تایید کردند دهانشون به سرعت بسته شد.

پوزخند زده خوبه ای لب زدم. این مخالفت می تونست به قیمت از دست دادن 

موقعیتشون باشه. من پوله خوبی بهشون می دادم و اون هام نمی تونستن دست از 

طمعشون بردارن و فکر خــ ـیانـت به قارداش رو از ذهنشون بیرون کنن حتی اگر 

قیمت از دست دادن جونشون باشه. همیشه تو گروهی بودن ادم هایی که به  به

 .راحتی اب خوردن ادم می فروختن

اراز با نفس اسوده تکیه به صندلیش زد. برق رضایت چشم های کاوه اخمم رو بیشتر 

کرد. هرمز قدمی به سمتم برداشت که به سرعت به سمت درب خروجی راسخ با 

ای کتم رو به هم اورده قدم برداشتم. فرزاد و یک نفر دیگه رو سری باال گرفته لبه ه

برای کالس کار محافظ گذاشته بودم. هردو با لبخنده محوی نگاهم کردن و بعد با 

 .احترام درب رو به روم باز کردن. این محافظت اولین قدم برای رسیدن به قدرت بود

ات رو شل تر کردم. صدای درحینی که صدای قدم ها تو راه رو اکو می شد گره کرو

پاشنه های کفشم زودتر بقیه رو مجبور به احترام می کرد. هرقدم کارمندام می 

ایستادن با ترس و لرز سالم و خم می شدن. از قصد سالن پایین رو برای جلسه 

انتخاب کردم. این چندروز هیچ کس حق نداشت پا به دفترم بزاره فقط در شرایط 

ری تنهایی من شده بود. این روزها همه کارمندام می دونستن مرگ. اون باال امپراطو

 .نباید از شعاع چند کیلومتریم رد بشن و گرنه اتش خشمم دامن گیرشون می کرد

خیلی راحت تونستم افسار  .سه روز قبل فهمیدم چقدر این جدیت رو دوست دارم



اش برگردونم.  این سه ماه رو به سه روز به دست بگیرم و همه چیزرو به نظم اولیه

 .من یک ادم دیگه رو تو تخت بیمارستان جا گذشته بودم

لبخنده محوی زدم. من این بودم تیمورخان که فقط چندماه خودش رو فراموش 

 .کرده بود

 .چانه هام رو سخت تر باال می گیرم و کالهم رو میزون تر

اک عوض اطرافیان فهمیدن از سه روز قبل که گلبرک رو دیده بودم چقدر وحشتن

 .شدم

هرمز که یک لحظه ام حرف خواهرش رو پیش نمی کشید. می دونستم باهش در 

تماسه ولی از قصد برنامه هاش رو بامن هماهنگ می کرد که بفهمم سری بهش 

نمی زنه و انتخاب اولش منم. تاج الملوک هم چندباری حالش رو بااکراه پرسیده بود 

شی خواهرش تو جونم انداخته که اگر که فقط سکوت کرده بود. می دونست چه ات

دل داشتم گردنش رو می شکستم. هرمز عجیب و تودار شده بود عذاب می کشید از 

این کشمکشی که بین من و گلبرگه. بدتر از اون قبول خواهرش سخت بود اخرین 

کسی که به فکر اسیبش بودم هرمز بود که دوباره رو اورده بود به پارتی های شبانه 

رونی های علنی. اوضاع و احوال عمارت هم خوب نبود. تاج الملوک قهر و خوش گذ

کرده بود و هلما بیشتر تحریکش می کرد. تنها کسی که روز به روز رو پاتر می شد 

دست اوردن گلبرگ. می خواستم بهش ثابت کنم اون قمار _من بودم برای به 

 .چیزی نیست تا زندگیم رو بگیره

 

 (گلبرگ)

 

 دردل ویرانی"



 اخرین دلخوشی ام

 چشم ویرانگر توست

 خسته از جنگیدن

 اخرین فرصت صلح

 عشق عصیانگر توست

 کاش غیر از من و تو

 هیچکس با ما خبر از ما نشود

 نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز

 ."نوبت بازی دنیا نشود

 

 _افشین یداللهی _

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

های خاک گرفته عاطفه دود شد تو چشم خیال های واهیم از اومدنش پشت پنجره 

هایی که یک هفته به یادش سرک می کشید تا برای یکبارهم شده اون پیش قدم 

بشه و منت همسر اسمیش رو بکشه. خوش باوری یا پر توقعی؛ اما روزهایی رو 

سپری کردم که پر از نیاز خواستنش بودم و منتظر کشیدن نازی که مدت هاست 

 .کرده بودمکنج اون لونه چالش 

سرزدن های مداوم فرزاد و نویدی که اینبار به اسم نوچه تیمورخان می 

شناختمشون کفاف دل دلتنگم رو نمی داد. نه حاال که احتیاج داشتم یکبار برای 

همیشه ببینمش تا به همه قول و قرارهام با ایال و اراز پشت و پا بزنم. قهر کرده 

که هربار ناامید تر از قبل می شد فهمیدم. بی  بود... این رو از صدای گرفته هرمزی

معرفتی تو مرام هیرمندم نبود؛ اما تیمورخان بی معرفت عالم بود که من رو، مادر 

فرزندش رو از یاد بـرده بود و چقدر دل شکسته از هربار می شدم منی که گناهم 



 .فقط خامیم بود

م رو شب تا صبح درگیر دل خوش کنکم همان نیم بند خاطره ای بود که فکر و ذهن

 .کرده بود و عجیب این روزها دلم بیشتر برای النه ویران شدم تنگ بود

 اماده ای؟ _

 .اماده ام؟ دستم بعد یک دنیا دلهره و یک دلتنگی عمیق رو کوله ام سر خورد

سرتاپا  ...نیم نگاهی به تیپ اول صبحم زدم. پالتو مشکی با روسری و شلوار مشکی

 .ه قرار بود جاش بزارم!. من اماده بودم برای بریدن نفسمسیاه عین دلی ک

 .ای زمزمه کردم "بله"

رسید اون روزی که برای نرسیدنش ارزوی مرگ یا هزار اتفاق ریزو درشت از خدا 

خواستم؛ اما این چشم انتظاری هرچه قدر سخت، هرچه قدر طوالنی رسیدن به این 

 .ساعت پلک برهم زدنی بود

ر این هوای سرد که یک بند گوله گوله برف از اسمان خدا از استرس شرشر د

میبارید عرق می ریختم و چهار ستون بدنم مثل بید می لرزید. من ادم شجاعی 

 .نبودم که در افتادم با تیمور نامی...دفعه دوم بود...اینبار حتم دارم مردنم قطعی بود

ی چشمی بازو بسته با گلبرگ شک دار دومش دل کندم از لبه پنجره و با ناامید

کردم. هیچ خبری نبود. کوچه خلوت خلوت بود؛ حتی جعفر پسراالف معروف محل 

که خروس خون سرکوچه زنجیر می چرخوند برای دید زدن امروز اعتصاب کرده 

 .بود

همین که خیالم راحت شد لبخنده تصنعیم میتونه از حال درونیم ابروداری کنه به 

 .طرفش برگشتم

ش به طرزخنده داری توهم کشیده شد. فهمید این صورت یک لحظه ای ابروها

مسافر دمه رفتن نیست. کم چشم هام از گریه های دیشب سرسجاده و سپردنش به 



 .خدام قرمز نشده بود که حاال بی خوابی کله سحریم اضافه شده بود

 اصال خوابیدی تو؟ _

د. اما نه جذابیت داشت جبروت هم داشت...صداش هم بگی نگی بم و کلفت بو

جبروتی مثل هیرمندم که ابروهاش خدای گره بود که با هر اخمش دل و رودت پیچ 

می خورد. صدای دورگش که اصال گفتن نداشت. جذاب بود نه مثل هرمزی که همه 

 .جوره دلبری می کرد...حالم به هم خورد از این همه مقایسه

حتی این دوری از دیدن  بی انصاف ها دلم دلتنگشون بود. چانه ام با بغض لرزید.

مرگ پدر هم سخت تر بود. انگار حاال معنی خون کشیدن رو می فهمیدم. از همین 

 .حاال عزای این فاصله رو گرفته بودم

 .شمرده شمرده جواب دادم تا ها های سیلی از اشک راه نندازم

 .من اگر نرم اگر همین االن پا پس بکشم سرنوشتم چی میشه؟_

 

سوالم غافلگیر نگاهم کرد. همین که اولین قطره اشکم سر خورد  حیران لحظه ای از

رو گونه های منجمدم، مستاصل دستی به صورتش کشید و با لبخنده کش داری 

 :گفت

چیزی نمیشه فقط یک خرج سنگین میزاری رو دستم که اونم فدای سر شوهر  _

 .جونت

ین وسط...؟! خوبه شوهر جونش بدتر قند خونم رو می اندازه. تپش قلبم چی بود ا

 !خودم می خوام ترکش کنم

لبخند نرم نرمک نشست رو صورتم... تیمورخان شوهر من بود؟ هنوز هم از گفتنش 

 .خجالت می کشیدم و دلم قیلی ویلی می رفت

حتما  .اراز این قند اب شدن رو فهمید که کالفه و کمی عاقل اندرسفیه نگاهم کرد



 .چله و حیف رفیقم که حروم این شدبه خودش میگه این دختره پاک خل و 

دسته به سـ*ـینه شد. عضله بازوهاش بیرون زد و رگش برجسته تر شد در اون 

 .پلیور سبزی که عجیب به رنگ پوست برنزه و چشم های شرش میومد

 .پوفی کشید

 تا بخوای تصمیم بگیری شب شده...میخوای بری یانه؟ _

ی شد اگر بخوام همین امشب می موندم فرقی به حالم می کرد؟ چی عوض م

برگردم عمارت یا راهمو به سمت بندرعباس کج نکنم؟ تیمور می شد مرد من؟ 

برمی گرده پیش من ؟ مال خوده خودم...بدون هلما بدون اون عشقای رنگارنگ 

دورهادورش؟ بازم عشقمون رنگی می موند؟ می شد اون قمارو فراموش کرد؟ اون 

و فراموش کرد؟ انتقام، شبنم، اعدام یا... این ها شب چی ؟ اصال می شد همه چیزر

چیزی بود که من رو پیش اریایی ها عزیز کنه؟ می موندم، می شدم دختر تورج؟ 

 بازهم برادرانه هرمزرو داشتم؟

اصال کدومشون این چند روز پرسیدن مردم، زنده ام؟ هیرمند چی؛ واسش مهم بود 

تم حداقل برای ساختن خودم. من گلبرگی هست کنج این خونه ؟ من باید می رف

باید یاد می گرفتم متکی دلم نباشم؛ اما...این دلهره لعنتی یا این فکر موریانه زده 

چی می گفت که نرو اونم مثل تو دلتنگته و هواتو داره...چرا فکر می کردم یکی 

پشت اون پنجره هربار برق نگاهش دلم رو زیرو رو میکنه؟. حس های زنانه یا 

 مادرانه که دروغ نمی گن...میگن؟ شایدهم 

نفسش رو کالفه از این دست دست کردن من بیرون فرستاد. خجالت کشیدم از 

ادمی که تا دیروز فقط یک غریبه اشنا بود؛ اما حاال مثل یک دوست راضی به این 

 .کار شد

قبل از اینکه دهان باز کنم ایال پشت سرش با چشم های پف کرده از اتاق بیرون 



 .و کنارش ایستاداومد 

 .بی اختیار محکم تر مشتم رو روی کوله ام گرفتم

 :ایال با صدای خش دار اول صبحش گفت

 می خواستی بی خبر بری؟_

عاطفه شنیده  "چی"صداش به قدری بلند هست که از تو اتاق صدای بهت زده 

بشه و دودقیقه بعدش همین طور که در حال گره زدن روسریشه از اتاق با عجله 

 .رون میادبی

 .چقدر زود صبح شد _

این رو عاطفه با بغض، با نگاهی به سرتاپای اماده ام گفت. خود به خود اهی از سر 

دل کشیدم که ای بابا غلیظ اراز که پش بندش هم به ترکی چیزی به ایال گفت 

 .شنیده شد

رادر ایال بی توجه به ما غش غش خندید. نگاهم رو به طرف اراز چرخوندم ...خواهرو ب

 .به تمسخر از من می خندیدن

سخت بود ولی می ارزید برای ساختن اینده ای که ازش واهمه داشتم... سخت بود 

برای ترمیم اعتمادی که به هیرمند داشتم... سخت بود رفتن؛ ولی باید می رفتم تا 

بهذهمه ثابت کنم من مثل اون ها نیستم. من هیج بازی رو قبول ندارم. من عروسک 

 .ب بازی دیگران نیستم که سرم قمار کننخیمه ش

 .کی باید اونجا باشم؟ _

 

 .بازهم از این رفتار ضد نقیضم غافلگیر شد. لبخند پرمحبتی زد

 .هشت حرکت میکنه _

خیلی وقته دیگه نمی خواستم حساب عقربه و ثانیه ها رو داشته باشم. اونی رو 



 .نداشتم که دلخوش کنک روزهام باشه

 .میرم _

 .فی کشیداراز پو

 .چه عجب خانم از خواب خرگوشی پریدن_

همین طور که با نیش باز کنایه میزد به طرفم اومد و سرکی تو کوچه ای که پرنده 

 .هم پر نمی زد کشید

 .احتماال تیمور تا االن فهمیده من اینجام _

با این حرف اشاره ای به ماشین مشکی میزنه که با شیشه های دودیش اون سمت 

 .ک شده. ماشین نوید بود و شک ندارم مثل عقاب اینجا رو می پاییدکوچه پار

 .ساعتی کشیک می دادن و االن هم جاش رو با فرزاد عوض کرده بود

 .به طرف ایال چرخید

میتونی چندتا از این ترفندهایی که برای اون کاوه گوربه گور شده میرفتی برای _

 .این پسره نفله هم بری

یال میان اون همه فین فین من و عاطفه شد لبخنده از ته چهره رنگ به رنگ شده ا

دلی. با اکراه و چشم غره ای باشه ای گفت و به دقیقه ای مانتویی از اویز درب 

 .ورودی به تن کرد و با شال نیمه رهایی بیرون زد

این خونه مخروبه در مخفی پله اضطراری چه میدونم راهی نداره تا ردش کنی؟ _

 .ینجاست یا کسایی که ما نمی شناسیمشوناحتماال پلیسم ا

 .عاطفه با اون پا این پا کردنی با کراه سری تکان داد

 .اولین طبقه حیاط داره...ولی باید راضی بشه _

 .اراز نگاهی به ساعت پشت دستش کرد

 .اگر می خوای بری باید عجله کنی...موندن من اینقدر طوالنی شک برانگیزه _



دم لحنش شک دار شد و کمی تردید و ترس چاشنی نمی دونم چرا احساس کر

 .صداش

 .عاطفه به سمتم پا تند کرد و محکم بغلم کرد. تو گوشم بغض دار زمزمه کرد

 .امیدوارم زدوتر ببینمت _

 .محض رضای خدا عاطفه کم این اخریا اشک من دل نازک شده رو دربیار_

 .یم و اشک بریزیمهمین یک جمله کافی بود تا هردو برای خودمون روضه بگیر

اراز به زور کولم رو کشید تا ازهم فاصله بگیریم. به سمت در بی صدا همراهش 

کشیده می شدم. کاش برای اخرین بار ایلین رو می دیدم. نگاهم از عاطفه کنده نشد 

که با پاک کردن اشک رو گونه هاش به سرعت واسم چادر مشکی اورد و هردو از پله 

زم پشت سرمون اهسته حرکت کرد. به قدری استرس داشتم ها سرازیر شدیم . ارا

 .که این تعلل اراز اصال به چشمم نیومد

 

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

عاطفه همین که زنگ صاحب خونه اش رو زد مردک با شلوار راحتی راه راه سفید و 

 .درو باز کردیک الیه زیرپوش رکابی با شکم بیرون زده خواب الود 

چشم هاش از دیدن ما اون هم صبح به این زودی گرد شد و خواب از سرش پرید. 

با ترس و لرز پشت سرمون رو نگاه انداخت و اب دهان راه افتادش رو با صدا قورت 

 .داد

رفتارش بسی تعجب برانگیزه که من و عاطفه هردو ابرویی باال انداختیم و نیم نگاه 

 .ممتعجبی ردو بدل کردی

 .اتفافی افتاده خانم خلیلی من که به اقا گفتم مزاحمتی ندارم_

 !...اقا



بدون این که بفهمم این رنگ زردو چشم های دودو زدش از چیه...گوش هام چفت 

اون اقا مابین جمله اش شد. اخ که من فدای اون اقا بشم که دلم خوب می دونست 

ندم که بی خبر میومد؛ اما پاش از کی حرف میزد. بغض کردم و دمه اخری چانه لرزا

 .به چند طبقه باالتر نمی رسید

 :عاطفه گیج اخمی کرد. فکرش رفت پی حمید...رنگش پرید و وحشت زده گفت

 از کی حرف میزنی؟ کدوم اقا؟ _

 .مرد بازهم نگاهش به پشت سرمون خشک شد

وش برو جون مادرت خانم خلیلی شر نشو واسه من...تا حاال هرخبطی کردم فرام_

 .کن... نمی دونستم فامیل به این گردن کلفتی داری

 .!باز بعید بود لحنش پر خواهش شد. از این مرد حقه

پول پیشتو تا فردا اماده میکنم میدم بهت برو از اینجا. من دنبال شر نمی گردم. تو _

 .که اینقدر خاطرت واسه تیمورخان عزیزه چرا اینجا رو انتخاب کردی واسه زندگی

خشک شد رو مردی که تا دیروز یک روز خوش از مزاحمتاش عاطفه نداشت نگاهم 

 .حاال مثل بید جلومون می لرزید

دلم پیچ خورد... غش کرد برای اون تیمور خان گفتن با احترامش.. چکار کرده بود 

 .!کاش از اول به هیرمند از این مرد می گفتم.خدا داند

خودش همه چیزرو از این صاحب خونه نبض باال رفته وجودم، نفسم رو تنگ کرد...

 .بدنام فهمیده بود

 . عاطفه لبخنده نیم بندی به روم زد اون هم از این حمایت به فرار شک کرد

بمون این ادمی که فکر همه چیزرو کرده حتی زندگی با "نگاه خوشحالش می گفت 

 ."صاحب خونه مفسد طبقه پایین می تونست قابل تکیه کردن باشه

 .نذاشت هردومون فکرامون رو روی هم بزاریمصدای اراز 



 ...گلبرگ_

 .مرد بیشتر رنگ از رخسارش پرید و با وحشت پشت سرهم شروع به توضیح کرد

من کاری به خانما نداشتم. شما محافظ جدیدی؟...به خدا پولو جور می کنم تا _

 .فردا

 .دحتی ارازم فهمید تیمور چقدر این مرد رو ترسونده که لبخندش رو خور

همه ش به خاطر من بود؟...شایدهم...دستم تکیه گاه طفلکم شد. دلم از این فکر 

 .پرغصه شد. شایدهم به خاطره بچه اش

 .فقط بزار از در پشتی استفاده کنن _

 .مرد بدون اینکه حرفی بزنه سری تکان داد و کنار ایستاد

و برای عوض من و عاطفه و ارزا بی معطلی با کفش داخل رفتیم و نفس های اخرر

 .نکردن تصمیمم کشیدم

 

.................................................................................... 

نمی تونم همراهت بیام...سپردم اونجا یکی بیاد دنبالت فقط سختی مسیر همین _

مت چند ساعت تو راهه...تو دبی خودم میام دنبالت بعد از اونم با خودم می بر

 .پاریس. نگران ادمایی که باهشون هم مسیری نباش قابل اعتمادن

سرم رو تکان دادم و با بغض از بغـ*ـل عاطفه که بدتر از من جلو ریز اشک هاش رو 

می گرفت فاصله گرفتم. عاطفه مظلوم عقب تر ایستاد تا اراز بتونه راحت تر صحبت 

 .کنه. حاال چهره ارازم پریشان بود

 .م درسته یا نه ولی من ترسی از اون شوهرت ندارمنمی دونم کار_

 .همراه این جمله لبخنده غمگینی زد. من هم بیشتر دلم تاپید

 .دوستیتون به خاطره من به هم خورد _



طوالنی نگاهم کرد و بعد با لبخنده شلی صورتش جمع شد. انگار با گفتن هر کلمه 

 .ی حسرت می دادای تو گذشته ای شیرینی دست و پا میزد که لحنش بو

منو تیمور از اول میونه خوبی باهم نداشتیم سایه همو با تیرمیزنیم ولی هیچ وقت  _

بد همم نخواستیم این چشم نداشتنم به خاطره هم سن وسال بودنمون یا غرور 

هردومون...می دونم با فهمیدن فرار تو اول سراغ من میاد ولی می دونم کارم اشتباه 

 .نبود

 .اهش رو داد به سنگ ریزهای اسفالتمکثی کرد و نگ

نمی خواستم یکی بشی مثل ایال که فرط فرط قرص عصاب می خوره..لبخندای  _

مصنوعی تحویل کسی که دوسش داره می ده. می دونم اینده ای با کاوه نداره اومده 

بودم ببرمش ولی راضی نشد. تیمور میگه روز به روز بیشتر وابسته کاوه میشه. این 

بی خبرم نمی زاشت از وضعیت ایال میدونم کارم نامردی در قبال غیرتش چندماه 

  ...ولی ایال

 .نفسی گرفت و سربلند کرد تو عمق چشم هاش صادقانه ادامه داد

 .اون تصمیم گرفت بمونه تو عاقالنه تر رفتار کردی به خاطره همین کمکت کردم _

محدود کنه. عاشقت باشه تا  برو دنبال ارزوهات نذار تیمور یا هرکس دیگه ای تورو

 .اون دنیام دنبالت میاد

لبخندم خط میکشه رو تمام شک هایی که تو دلم بود. این حرف ها رنگ و بوی 

برادرانه داشت. چرا دلم گرفت از اینکه به جای اراز باید هرمز من رو مدتی از این 

 می برد تنش ها دور نگه می داشت ؟ چرا توقع کردم اون باید ارزش من رو باال

 پیش تیمور تا مجبور بشه دنبالم بیاد؟

شاید کمی خیالم بابت این فرار راحت شد. لبخند عاطفه ام مهرتایید حرف هاش 

 .بود



کشیدم سرم چادری که بوی عطر عاطفه رو می داد. از همین حاالم مطمئنم دلم 

 .واسشون تنگ می شد

..................................... 

های یکی درمیان مقصد و مبدا اتوبوس ها می چرخید. از اینجا تا  چشمم روی خط

بندرعباس حدود چند ساعتی راه بود و بعد از اون هم با لنج از مرز رد می شدم به 

سمت دبی...و مقصد اخرهم پاریس خونه دانشجویی اراز. ذهنم کشیده شد به سمت 

از موقعی که فکوری رو  حرص و جوش اراز برای دنبال کردن ارزوهام. ایال می گفت

گرفتن دنبال تمام کردن درسشه. می گفت اراز از همان بچگی عشق نقشه کشی 

داشت که با خودخواهی پدرش نتونست عالقه اش رو دنبال کنه. من هم خیلی 

 .دوست داشتم نقاشی رو ادامه بدم ولی...شاید پدر من بدتر از فکوری عمل کرد

 .ی خالی سالن نشستمنفسم رو سنگین گرفتم و روی صندل

 ...سالم خانم فراری _

 

برگشتم و به مردی که از باالی سرم این زمزمه رو با لحن شاد و هیجان زده ای 

گفت نگاه کردم. مطمئن نبودم دقیقا با من باشه. سالن شلوغ بود و همهمه جمعیت 

هم مانع تشخیص صدا. چشمی نامحسوس به اطرافم چرخوندم ولی همین که 

جی و تعجبم شد کنارم به فاصله یک صندلی که کوله ام رو روش گذاشته متوجه گی

 .لبخنده کشدارش رو بازهم تکرار کرد .بودم نشست

 !به این زودی یادت رفت؟ _

 .با چشم هایی که حاال کمی ریز شده بود به چهره بانمک و تو دلبروش خیره شدم

عریض تر و چهره اش  با تمام مشغله های ذهنیم همین که لبخندش از این سکوت،

بی نهایت زشت و خنده دار شد ماشین شاسی بلند جلوی بیمارستان رو به یاد 



قیافه خاصی داشت و از اون دست چهره هایی نبود که به همین زودی  .اوردم

 .فراموشش کنی

اما  .از دیدنش اون هم اینجا، با این ظاهر ساده و بی شیله پیله بیشتر متحیر شدم

همهمه و از دست دل و روده ای که عجیب از دلشوره به هم پیچ می بازهم در این 

 .بسنده کردم "اِ شمایید"خورد هیجانم رو پنهان کردم و فقط به 

این ذوق زدگی غیر وصفم به نظرش جالب اومد که ابرویی باال انداخت و کولم رو 

ابر برداشته روی پاش گذاشت و خودش رو به سمت صندلی کناریم کشید. من در بر

هیکل ابگوشتی و پهنش مثل جوجه به نظر می رسیدم و باالجبار کمی فاصله گرفتم 

تا سرشانه هامون به هم برخورد نکنه. تابی به چشم های عین وزغش داد تا مثال 

 .دستم بیاد چقدر کارم زشت بوده

بی دلیل خندم گرفت؛ شاید چون بعد از اون شب دقیق تر چهره و ظاهرش رو رسد 

مین باعث شده بود با نمک و ساده ترین مرد زندگیم رو ببینم. سکوت کردم و ه

 .کرده نگاهم رو به روبرو دادم

 .صداش رو اهسته تر بلند کرد

رنگ روت مثل اون شب پریده ولی جای زخمای صورتت خوب شده. تونستم به  _

 .راحتی بشناسمت

و تیزی نگاهی رو  لبخند کجی زدم. پسرِ بدی به نظر نمیومد؛ اما وحشتناک سنگینی

حس می کردم و قلبم االرام هشدار زد. از تپش قلبم بی اختیار رو صندلی جابه جا 

 .شدم و دستی به صورتم کشیدم

 .کجا میری؟ _

نمی دونم چه جوری بی تاب شده بودم و حالتم تغییر کرد که لحنش اینبار نگران 

 .شد و هیچ اثری از شوخی نداشت



این فوبیایی که نسبت به حضور هیرمند حس می کردم سعی کردم به خودم بیام و 

رو فراموش کنم. لبخند خشک و نسبتا دستپاچه ای زدم و به سمتش پارو پا انداخته 

کج نشستم و دستم رو از پشت روی صندلی دراز کردم. دمای بدنم با این کار چند 

کارو کردم درجه ای باال تر رفت. اگر به عمد برای نادیده گرفتن حس مزخرفم این 

باید بگم هنوز نرفته مثل یک موجود جاندار به دور از ادب در لفافه پشیمان شدم که 

اینقدر بی جنبه ام که توهمم زدم. اما همین که دیگه چشمم الکی تو سالن چرخ 

 .نمی خورد خیالم راحت شد

 ...بندرعباس_

 .حیف شد هم مسیر نیستیم می خواستم تا اخر مسیر مختو بزنم_

تیزی بود. همین طور که ریلکس مثل یک مکالمه عادی صحبت می کرد پسره 

 .خیلی ظریف با نگاه کنترل شده ش به جای من اطراف رو زیر نظر گرفت

مضحکانه خندیدم...و با هر خندیدنم وجودم می سوخت؛ وهم بود یا خیال من نگران 

 .سر رسیدنش بودم

 .به حلقه اش و حلقه بین دستم اشاره کردم

 .!هم تو ازدواج کردی هم من ظاهرا_

صداش سرحال و شاد تر شد و دستی با خجالت بین موهای فرش کشید و خیره به 

 :نقطه ای با لبخنده محوی گفت

 .فعال نامزدیم...االنم برای عقد میرم کردستان_

کمی با حسرت و مکث خیره اش شدم. برق چشم هاش عشق به همسرش رو فریاد 

عمیقی دست و پام رو جمع تر کردم و صاف دست به بی اختیار با نفس  .میزد

 .سـ*ـینه با بغضی که شاهد این چنین برق های عشقی نبود زمزمه کردم

 .خوش بحالش... حتما اونم خیلی دوست داره_



 

اون هم ثانیه ای سکوت کرد و با لبخندی که صد برابر تلخ و پر معنی تر از روزهای 

 .من بود حرف رو عوض کرد

 .شدم اینبار سالم دیدمتخوشحال  _

 .کارت ویزیتی رو از داخل جیب کاپشن سفیدش بیرون اورد و مقابلم گرفت

 .این کارت منه...می تونی هرجا به مشکل خوردی رو من حساب کنی_

کارتو زیرو رو کردم تا اسمش رو بخونم اما به جز اسم شرکت مهندسی و دو شماره 

 .تلفن ثابت چیزی دستگیرم نشد

واهی کوتاهی کارت رو از دستم گرفت و خودکار قرمزی از تو کیف دستی با عذر خ

 .چرمش بیرون اورد و با سر خم کردنی دوباره به سمتم دستش دراز شد

 .اینبار باطمانینه کارت رو گرفتم که باعث شد لبخند کجی به این ناز اوردنم بزنه

 .اسمش بزرگ با خطی خوش و نستعلیق گوشه کارت نوشته شده بود

 ...طوفان توفیقی_

چشمی تو حدقه چرخوندم برای این اسمی که زیادی برای این مرد غیر طبیعی و 

خنده دار بود. یک لحظه به یاد صورت جدی هیرمند که چقدر هردو اسمش باهم 

 :تناقض داشت با خنده گفتم

 حاال اسمت طوفان یا توام مثل شوهرم طوفان به پا میکنی؟_

ش رو گرفت تا بلند بشه با لبخنده عریضی که به طرز همین طور که دسته چمدون

زننده ای فکش بیرون زد و من هم زدم زیر خنده برای خلقت خدا از این بزرگی که 

 :چه پهنایی به لب هاش داده و چقدر این چهره رو با نمک و زشت کرده گفت

 .!شوهرتو رو نمیدونم ولی من اگر زنم از دستم فرار کنه خوده گردباد میشم_

اخر حرفش چشمکی زد و از رنگ پریدگیم به قهقهه افتاد. اب دهانم رو پر سرو صدا 



قورت دادم و سعی کردم توجه ای به اون گردباد نداشته باشم که هیرمند اصال 

 .مستثنا بالهای طبیعی بود که خودش اتش بود می سوزوند و خاکستر می کرد

 .رارم می تونست داشته باشهحتی نمی خواستم تصور کنم چه واکنشی نسبت به ف

با همان خنده بی چفت و بست دستی به حالت خمیازه جلوی دهان گرفته زمزمه 

 .کرد

 .فکر میکنم اون دو نفر دنبال توان...اگر میخوای فرار کنی موقعیت خوبیه_

برای یک لحظه گنگ نگاهش کردم. همین که حرفش رو حالجی کردم به صدم 

نوید و فرزادی رو دیدم که درحال صحبت کردن باهم  ثانیه به پشت سرم چرخیدم و

سالن رو دید می زدن. دروغ نگفتم اگر بگم از دیدنشون رنگ از رخسارم پرید و 

چیزی به خیس کردن شلوارم نمانده بود. قلبم که تا چند دقیقه پیش ریتم ارامی به 

به تنها خودش گرفته بود حاال به تندی می زد. نفسم سنگین شدم رو حبس کردم. 

چیزی که نیاز داشتم اندکی زمان و محو شدن بود. پس حسم اشتباه نبوده و اون به 

 سرعت من رو پیدا کرده اما چه طوری!؟

سری "برگرد خونت"طوفان با اطمینان چشم هاش رو بازو بسته کرد و با گفتن 

 .تکان داده خداحافظی کرد و به سمت خروجی چرخید

ط می خواستم همین االن از این قسمت زندگیم بدون جلب توجه بلند شدم. فق

غیب بشم. نه راه پیش داشتم نه راه پس... اگر با زبان خوش به طرفشون می رفتم 

مطمئنم تخفیفی رو مجازاتم داشت. اما نمی خواستم به همین سادگی تسلیم 

 .من این همه راه نیومده بودم که دوباره برگردم به اون عمارت ...بشم

با بسم اهلل ی قدمی برداشتم که دستی اهسته از روی کمرم به پهلوم نفسی گرفته 

سرخورد و حرارت گرمایی رو از کنارم حس کردم. خشکم زد و ثانیه ای نفسم درون 

سـ*ـینه حبس شد. چهارمیخ به زمین چسبیدم و قدم از قدم برنداشتم. چشم رو 



 .هم فشردم خود سونامی اومد

پیش کی شکایتش  .گرما در عین ترس احتیاج داشتمحاال می فهمیدم چقدر به این 

رو می بردم و گله می کردم از احساس های ضدو نقیضی که از دیدنش گریبان گیر 

 .و بی اراده ام می کرد. فقط منتظر دور شدن مرد غریبه کنارم بود

خیلی نرم دستش از پهلوم روی شکمم قفل شد و محکمتر به خودش چسبوندم. 

نفس اسوده  .با طمانینه اون گوله سفت شکم رو نوازش کردانگشت های دستش 

خیالیش از کنار گوشم دلم رو به لرز انداخت. من با چه دلی می خواستم از بچه اش 

که می دونستم چقدر عاشقشه دورش کنم. اما دلم به حال خودمم سوخت که من 

چنگ شد الویت اولش نبودم. از روی غـ*ـریـ*ــزه پرشی زدم که دستش محکمتر 

و وادار به ارام ایستادنم کرد. سرش رو نزدیک صورتم اورد و لب هاش رو به گوشم 

 .رسوند

گفته بودم بهت انتخاب من یعنی تااخرش...اخرشم اینجاست یادت نرفته که تو  _

 .فقط مال منی

لبخنده محوی به این مالکیت زدم و نفس عمیقی از گرمای وجودش کشیدم تا 

 .هعطرش تنشم رو کم کن

نمی دونستم این قلبی که ایست کرده از حضورش خوشحاله یا از ترس غش کرده؟ 

هرچی بود احساس بدی نداشتم و بدتر خیالم راحت شد و دیگه از اون استرس چند 

 .دقیقه قبل خبری نبود و این حس های متناقض گیج و عصبیم کرده بود

 .با همان اندک شجاعت سر عقب کشیدم و از پشت خم شدم

ابروهای درهم و لب های چفت شده جدی نگاهم می کرد. فکش از فشار دندان  با

هاش منقبض شده بود. لبه های کالهش رو صورتش سایه انداخته بود و پوست 

 صورت تیره از خشمش رو پنهان کرده بود



 

 

ثانیه به هم خیره شدیم. نگاه اون جدی تو صورتم چرخ می خورد و چشم های من 

اماده باریدن صورتش رو می کاوید. به اندازه یک هفته چشم هم دو دو زده و 

 .انتظاری دلتنگش بودم و این اومدن سربزنگاه هیچ سودی برای من نداشت

با کمی مکث صدام مرتعش بلند شد و با تک ابرویی که برای همان از تک و تا 

 .نیوفتادنم بود باال انداختم

 .من باتو جایی نمیام...مال کسی ام نیستم_

البته این جسارت و شجاعتم از روی حفظ غرور کاذبم بود وگرنه من که می دونستم 

 .تا اخر عمر این قلب شش دنگ به نام خود بی معرفتشه

سکوت کرد و حتما اون پوزخندش برای ضربان قلب لعنتی بود که به شدت با 

صدای کر کننده ای می زد. دوست داشتم حرف بزنه و کمی فقط کمی لطافت به 

رج بده تا ترس و دلهره حضورش کم بشه. اما بازهم با قطع نکردن اتصال چشم خ

 .هاش سکوت کرد

 .من ترسیده بودم اما خودم رو مقصر نمی دونستم و هنوزهم اصرار بر رفتن داشتم

اما اون گره درهم پیچ خورده ابروهاش و اون رگ برجسته پیشانی ترس نهفته ام رو 

رسید. بی اختیار از روی ترس با چانه ای که دیگه لرزش بیدار کرد و قلبم به دهانم 

 .دست خودش نبود و به شجاعی قبل نبود کلمات رو سریع به زبانم اوردم

من از قماش شماها نیستم یک ادم نامردو دروغگو نمی خوام خودت باشو اون بازی _

 .کثیفت. بزار برم. من...من پیشمون شدم

هی که باهش گر گرفتم. مات و خشک. گره رنگ نگاهش به یکبار تیره شد. نگا

دستش شل تر شد و فقط همان جایگاه طفلکم رو محکم زیر دست داشت. من مردم 

برای اون گرمایی که دیگه نداشتم. چه طوری که هم می خواستم از دستش فرار 

 کنم هم این بی محلی ها و اخمش واسم مهم بود؟ من دیوانه بودم...نبودم؟

و خنثی مثل نگاهش تو گوشم بلند شد. صدای نفس های  صداش خش دار ارام



 .عصبیش تو گوشم اکو پیچید

ما خیلی وقته شبیه هم شدیم...هردو نامرد هردو دروغگو...دیگه برای جا زدن برای  _

پشیمونی خیلی دیر شده...باید وایستی پای بازی که هر کدوم توش ی نقشی 

رو تباه کرده...اخرشم می رسیم به  داشتیم...این گره کور شده سال هاست زندگیم

 .جدایی دخترخانم

مکث اخرش من رو به جنون کشید. حتی زمان فرار به چیزی به نام جدایی به ذهنم 

 ...نرسید؛ اما اون...اون خیلی راحت

بغض کرده سری به تایید تکان دادم. تسلیم شدم. اخرش جدایی خوش تر بود نه 

یش برای موندگاریش باشهفراری که شب و روز فکرت پی دل سنگ . 

از درون می دونستم چه اتشی به جانم با این حرفش انداخت. پوزخند اخرش هم 

زمان شد با باز شدن گره دستش از دور کمرم و برداشتن کارتی که بی حواس تو 

نگاهی به کارت انداخت و بعد با پوزخندی خیره به من  .جیب پالتوم چپونده بودم

ریزریزش کرد و تو مشتش جمع کرده جدی با چشم های اهسته مقابل چشم هام 

  .باریک شده مشتش رو تو صورتم باال اورد

 یادت میدم دور زدن من چه عواقبی داره _

 ..من _

پرغیظی گفت و با  "هیس نمی خوام بشنومی"توجه ای نکرد و با همان خیرگی 

به اندازه یک  اخمی تکه های کارت رو تو جیب پالتوش ریخت و از اخر با چند قدم

 .دنیا ازم فاصله گرفت

 .با قامتی راست و پرغرور اشاره به پشت سرم کرد و جدی تشر شد

 ...بیارش_

همین که دهان باز کردم تا حرفی بزنم دستش رو به سمتم بلند کرد با چانه باال 

 .اورده؛ و جراتی که نم کشید از اون نگاه قرمزش

 .من وقت این رو ندارم معطل تو بشم_

بل از اینکه بتونم واکنشی داشته باشم بدون اینکه نگاهم کنه جلوتر به طرف ق

 .خروجی با گام های محکمی قدم برداشت. اشک هام بی محبا صورتم رو خیس کرد



 .مغزم سوت کشید برای اون تو بی اهمیت و توهین امیزش که از روی حرص ادا شد

با جان و دل قدم از قدم حس حقارت بهم دست داد. لحنش طوری نبود که بخوام 

بردارم. اون قدر می شناختمش که بدونم می خواد تالفی این فرار و چند کالم 

حرفی که با یک ادم غریبه داشتم رو سرم در بیاره. اما با پیش کشیدن جدایی یا 

 توهین بهم؟

کمی بعد صدای نوید از پشت سرم شنیده شد. با نگاه غمگینی همین طور که کولم 

دوشم برمی داشت گفت رو از رو : 

  .نگرانتون شده بود خانم، شما به دل نگیرید_

شاید در این شرایط لبخند و جمله محبت امیز نوید کمی ارامم کرد؛ اما زیاد طول 

 .نکشید که جوابش شد پوزخنده صداداری به فرزادی که دو قدمیش ایستاده بود

تمام بدبختی های االنم حالم از خودش و خانواده ش به هم می خورد شاید مسبب 

  .همین خانواده بودن. تعجب کرد و سرجاش جابه جا شد. برق نفرتم رو حس کرد

پام خود به خود کشید شد به سمت درب خروجی و ساپورت اون دونفر از پشت 

 .سرم

که فقط یکبار افتخار سوار شدنش رو داشتم ایستاده  "های کالسش"جای ماشین 

اشت اما با دیدن اشک های من بدتر به هم گره خوردند. بود. هنوز هم نگاهش اخم د

توجه ای بهش نکردم خودش در عقب رو برام باز کرد و من هم بی حرف داخل 

 .نشستم و بعد هم کنارم با فاصله نشست

 .همین که فرزاد قصد جاگیر شدن قسمت راننده رو داشت با جیغ بلندی فریاد زدم

 .من با این نمیام_

از و اکنش من پشت فرمون خشکش زد؛ اما با اشاره هیرمند جاش فرزاد لحظه ای 

رو با نوید عوض کرد. از اینکه بازخواستم نکرد یا با لجبازی نگهش نداشت ممنونش 

شدم. حداقل با دیدنش یاد شب هایی که ساده لوحانه اسمش رو میبردم نمی 

یختمافتادم. با حرکت ماشین سرم رو به شیشه چسبوندم و بی صدا اشک ر . 

 

 



 

با تمام توانم ازش فاصله گرفتم و چسبیده به در، کوله ام رو در اغوش گرفته سر به 

 .شیشه گذاشته بودم و ارام اشک می ریختم

هیچ واکنشی به اشک های مظلومانه و هق زدن های صدا دارم که دل سنگ هم اب 

 .می کرد نداشت

دنم نفس های سنگین و فقط از گوشه چشم می دیدم با هر پلک خیس رو هم فشر

عمیقش رو با دم و بازدمی عصبی بیرون می فرستاد یا مشت رگ به رگ شده 

 .دستش رو باز بسته می کرد

اب بینیم رو به هوای عطر حضورش می گرفتم تا وسوسه این دل شیطان زده نشم 

که همین حاال با چرخیدن سرش و چشم های نگرانی که زوم خیسی گونه هام می 

ان از دست می رفتم برای سر گذاشتن رو شانه های پهنی که این دل شد بسی اس

  .پر بهانه دلتنگش بود

منتظر گرفتن دست های پهن و گرمش بودم برای برگرداندن خاطره هایی که هردو 

دوست داشتم به گذشته برگردم تا بازهم بی  .فقط تظاهر به فراموشی می کردیم

ه ای که صادقانه هردو در کنارم هم دغدغه در کنارش شب رو صبح کنم. گذشت

وانمود به خوب بودن می کردیم دور از چشم داشتی به گذشته ای که متعلق به ما 

نبود. دلم گرفته بود از هیرمندی که خوب بودنش فقط یک خواب بود یک شبه 

واسم شد یک ادم غریبه کنار دستم که با هر اشکم کاری جز اب کردن این دل تکه 

  .داشتتکه شده رو ن

دوست داشتم بهش بگم بزار برم که من این ادم سخت کنار دستم رو نمی خوام. می 

خواستم بهش بگم اگر بزاری برم بازهم مطمئن باش هیچ کس نیست جای تو که از 

عشقش تب کنم یا این قلب لعنتی واسش نبض بگیره فقط بزار برم چون منه بد 



م نه اینکه دور باشیم از دنیایی که عادت شده باید پیش تو با نفس هات ارام بش

 .مطلق به ماست

--- 

نوید مقابل مجهزترین بیمارستان شهر توقف کرد. اون بیچاره ام قیافه اش اویز شده 

بود که با صدای گرفته این جو سنگین رو با رسیدیم اقا شکست. هیرمند تو فکر بود. 

زد. نیم نگاه کوتاهی  تو دنیای خودش غرق بود که پرش کوتاهی به این صدا گرفته

برای ریکاوری ذهنش به اطراف انداخت و بعد با کالفگی دستی به صورتش کشیده 

از ماشین پیاده شد. این احترام گذاشتن بعدش به کمک نوید برای پیاده شدن از 

  :ماشین شد و زمزمه ای که نوید از رو ترس پچ پچ وارانه تو گوشم گفت

 .اقا سردرده_

 .که چشم ابرویی با چشم های پرابم رفتم و از ماشین پیاده شدماهمیتی ندادم بل

میل شدیدی داشتم تا زبان باز کنم برای گفتن به درکی؛ اما امان از دلی که باخته 

بود. حرف دلم شد دلشوره ای برای اون چشم های قرمزی که روی هم فشرده می 

؛ اما افتادم رو دنده لج شد و از گوشه چین می افتاد. بهم اشاره زد کنارش به ایستم

و با اخم و بی محلی اشکاری از کنارش گذشتم. فک منقبض و نگاه خط و نشان 

دارش اینبار به درکی داشت. با چند قدم خودش رو بهم رسوند تا شانه به شانه اش 

حرکت کنم قدم کند شدم و با لجبازی فاصله گرفتنم شد کشیدن دستم و قفل پنج 

  .گرمی وجودش بود انگشتی که گره قدرت و

بدون فوت وقت با گفتم یک اسم به سمت داخل راهنمایی شدیم. بخش زنان... 

مطب خانم دکتری که چند ردیف بیمار پشت در چشم انتظار نوبت نشسته بودن و 

خدا شاهده چقدر خجالت کشیدم از نگاه هایی که به ما دونفر داشتن برای این بی 

 .نوبت راهی شدن

اخل اتاق نسبتا بزرگ گذاشتیم هیرمند به رسم همان احترام و همین که پابه د



شخصیت ذاتی خودش معرفی کوتاه و کاملی کرد. خانم دکتر جا افتاده که بی نهایت 

خوش چهره بود به احترامش از پشت میز بلند شد و اشنایی خوش وبش داری با 

  .مرد من کرد

ا بعدا توبیخی یا سرزنشی خیلی سعی کردم با کنترل اشک هام ابروش رو نبرم ت

نشم؛ اما دست خودم نبود دلی می خواستم که دل به دلم بده برای این غمبادی که 

خنجر شده بود بین روزهایی که سر رو شانه اش رو می خواستم برای فرو کردن 

تمام این نامهربانی ها. اما امان از دلی که دل به دلش دادم با سنگ دلی ازم دل 

گرفتم بی دلیل شاید همان ناز کردن های دخترانه بود که دلتنگ برید. بهانه می 

 .زندگیش بود

 .چه خانم نازی... چرا گریه می کنی عزیزم_

 .لب هام لرزید با نیم نگاه کوتاهی به هیرمند اشک هام شدت گرفت

 .نگاه من پر از گالیه تغییر حرف داد؛ اما چشم های او پرغصه تیره و ازرده خاطر شد

ید ما دو نفر زیادی ناخوش حالیم که زیادی کشش نداد این مرسوم های دکتر فهم

بی محتوا رو. هیرمند خیلی محترمانه با دو جمله کوتاه خواست به طور کامل معاینه 

 .بشم

دکتر تعلل کرد انگار می خواست اول بگه این مادر سیاه روزی باید ارام بشه. اما من 

 .بی حرف به سمت تخت رفتم

 .دربیار و دراز بکش عزیزم پالتو رو _

 

سری با فین فین تکان دادم. سنگینی نگاهش رو حس می کردم. دست هام رو 

دکمه های بزرگ پالتوم شروع به لرزیدن کرد. یکی در میان لیز می خورد و نفس 

 .می گرفتم تا تمرکز کنم



نوک انگشت هام سر بود و با وقفه ی طوالنی کلنجار یک دکمه می شدم. اشک 

م دیدم رو تار کرده بود و نفسم رو به شمارش. میخ دو جفت کفش مشکی براق هام

شدم و دست هام خشک شد. سرباال بردم. نگاهم نمی کرد با همان اخم و خیرگی 

دست هاش رو باال اورد و دکمه های پالتوم رو اهسته باز کرد. استین ها پالتوم رو به 

م تا هق هقم رو خفه کنم و از این نزدیکی ارامی و با احتیاط از تنم دراورد. لب گزید

 .نفس هایی که پوست صورتم رو نوازش می کرد پس نیفتم

دراز کشیدم و چشم بستم. سنگینی نگاهش رو حس می کردم که با وقفه ی 

طوالنی پیشانیم از بـ*ـوسـه پرمهرش خیس و گرم شد. عقب نکشید و با نفسی 

  .کرداهسته و با صدای خش دار ناراحتی زمزمه 

 .نریز اون اشکای لعنتی رو_

بی اختیار چشم هام ازهم باز شد و چشمه اشکم خشک. چشم تو چشم دو چشم 

نگران ملتهب شدم که با غصه نگاهم می کرد. نگاهم گیج و سوالی خیره اش شد. 

پوزخنده تلخی زد و عقب کشید. همین که خواست دست از دستم بیرون بکشه 

گ زدم. به طرفم چرخید اینبار نگاهش حس ناخواسته دستش رو محکم چن

 .دلسوزی دلتنگی شاید حسرت داشت

  .اقای اریایی مارو تنها می زارید؟_

نگاهش با اومدن دکتر کنده و دستم نرم فشرده شد و من مُردم جا به جا برای اون 

گرمی دست هایی که حس حمایت فرزاد گونه اش که مدت هاست تو اتیشش می 

م مات جای خالیش شد. به گفته دکتر توجه نکرد و پشت پرده سوختم داشت. نگاه

 .سفید قامتش سایه افتاد

 .لبخند زدم و با صدای بلند نفسی گرفتم تا به گوشش این ارامش لحظه ایم برسه

دست به تیزی کالهش کشید و سری خم کرد ...فهمید من جانم رو برای همین 



 توجه های نسیه دارش می دم؟

رو شکمم کشیده شد و پرسیدن سوال هایی که گاهی در جوابش  مایع لیز و سردی

زیادی گیج و بی تجربه بودم... این پرسیدن های خصوصی گاهی جوابش شد 

شنیدن صدای بم و شیرین هیرمندی که لحظه به لحظه ساعت های زندگیم رو از 

اینکه این مدت زیادی دلشوره داشتم و یکبار یک شوک وحشتناک خطر  .حفظ بود

  .قط جنین رو زیاد کرد و استراحت مطلقی که هیچ وقت نداشتمس

به قدری با جزییات و دقیق از وضعیتم گفت که دکتر با هرجمله لبخنده معنی داری 

 .نثارم می کرد و اهسته لب زد

 .پس از لوسی اینقدر گریه میکنی_

 .پوزخند زدم به قضاوت های خنده دار یک ادم تحصیل کرده

کمی به اعتمادم لگد خورد...دخترانگیم پایمال شد و شدم هوو من و لوسی! فقط 

  .یک زنه دیوانه که عاشقانه همسرم رو دوست داشت

اما من هنوزهم دل شکسته بودم برای همان سوال های خصوصی که نه من حرفی 

 ...داشتم نه هیرمندی که سکوت کرد و اخرهم شد لرزیدن دوباره چانه ام

ه تا ته ماجرا رو از این سکوت سنگین یکباره رفت... من یک دکترِ زبرو زرنگی بود ک

 . مادر اجباری هستم

 .خیلی سعی کرد بازهم با حرف زدن جو بینمون رو ارام کنه

 .دوست داری صداشو بشنوی؟_

بغضم نمی زاشت حرفی بزنم لب هام رو به هم فشردم چشم روهم گذاشتم اشک 

 .ازگوشه چشمم راه افتاد

ی گرپ گرپ ریزی اکو شد تو اتاق. نفسم رفت...این صدای بچه دودقیقه بعد صدا

من بود؟. بغض کردم و اهسته از سر شوق بی خیال خصومت های شخصی برای 



همان عشقی که همسرم به بچه داشت هیرمندی لب زدم انگار فقط منتظر همین 

تور کوچک اجازه بود که به ثانیه ای پرده کنار رفت و بهت زده و ناباورانه خیره مانی

 .باالی سر دکتر شد

 .صدا رو شنیده بود

 

چشم و دلم پی عکس االعمل های اون بود که با همان حفظ غرورش مردانه ذوق 

دستش باال رفته چنگ پرده و با دقت چشمی ریز کرد برای پیدا کردن  .می زد

 .طفلکم

 کجاست؟ _

 .صداش برای منی که اهنگ دلم بود لرز و خش داشت با عشق

 . ا نوک خودکارش قسمت ریزه فسقلی رو اشاره کرددکتر ب

 .دقیقا اینجا جا خشک کرده_

یک اخم چاشنی اون صورت بی نقصش شد و طوری چشم ریز کرد زوم شد که انگار 

 .درحال شکافتن انرژی هسته ای که اینقدر دقت الزمه

 زیاد کوچلو نیست؟. جاش راحته؟ _

  .وال پدرانهای جانم...دکتر هم خنده ش گرفت از این س

 .نه همه چیزش طبیعیه _

چشم هاش کم کم پرستاره برق دار درخشید و با لب گزیدنی همچنان اصرار بر اخم 

زینت دهنده چهره جدیش داشت. لبخندم رو خوردم و با اشک هایی که حاال از سر 

 .ذوق می باریدن خیره مردم شدم

 :انی گفتدکتر از ذوق هیرمند که به وضوح خوشحال شد با چرب زب

 .حدس میزنید دخترباشه یا پسر اقای اریایی؟_



جوابش شد اخم و توهینی به هیرمند که به سرعت اخم کرد و با غرور وافری بادی 

 :به غب غب داد و قاطع گفت

جنسیت بچه برای من فرقی نداره...فقط تا می تونی مادرشو قوی کن, میخوام  _

 .بچه ام سالم به دنیا بیاد

باز خیره اش شدم. همین که در شرف جیغ کشیدن یا پس افتادن مات با دهان 

بودم نیم نگاهی به حالت زارم انداخت و با فروخوردن خندش با بدجنسی ابرویی باال 

 .انداخت و با مکثی ادامه داد

 .منظورم سالمت مادر و بچه مهمتره_

می مرد نفسی گرفتم و با ترش رویی اخمی کردم که لب گزید تا قهقهه سر نده...

جمله اش رو پس و پیش می گفت؟ اما تنم یخ کرد اشکم خشک شد ولی دلم قرص 

 .قرص شد

دکتر لبخنده پرمحبتی به حال نامشخص هردومون زد. حرفی نمی زدیم اما با چشم 

 .حسابی از خجالت هم درمیومدیم و بعضا قربان صدقه هم می شدیم

داشت که لب زدم برای من  همین طور که دستمالی بهم داد قصد گفتن جنسیت رو

هم مهم نیست. نمی خواستم این جنسیت بشه دلیل دوست داشتن تاج الملوک یا 

وارث خاندان اریایی شاید هیرمند بابت این قضیه پیگر نشد و راهش رو به سمت 

 .مخالف کج کرد تا من برای پرسیدن راحت باشم

  .ی کمی گیج میزدماهسته و اسلوموشن قصد بلند شدم داشتم که از ضعف گرسنگ

هیرمند اینبار برای کمک خشن و عصبی تر قدم به جلو برداشت. استین مانتوم رو 

 .محکم کشید و سر تو صورتم اورد با دندان های کلید شده با ولوم ابرو داری غرید

با این وضعت می خواستی فرار کنی؟... گلی این دفعه دومی که منو دور میزنی و _

 .تیبه فکر این بچه نیس



دوباره همه چیز بهم روشن شد. حال خوشم پرکشید از این لحن طلبکار. اخم کردم 

 .و با همان ولوم پایین مثل خودش سرباال گرفتم

 .گلبرگم گلبرگ...تو اول اسممو کامل بگو_

طوری راست ایستاد و چپ چپ نگاهم کرد که حرف نگاهش رو تا اخر خوندم که 

 بازم بهت رو دادن نطقت باز شد؟ 

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

این ویزیت بی موقع شد یک ربع انتظار من تو سالن و صحبت های خصوصی 

 .هیرمند با خانم دکتر که زیادی نازو کرشمه داشت برای توضیح دادن به وضعیتم

اخر هیرمند با رنگ و رویی زرد بیرون اومد طوری که بی اختیار از ترس به سمتش 

 .ز وضعیتم بدونم اما سکوت کرد... سکوت و سکوتپاتند کردم تا ا

این سکوت کشدار ادامه پیدا کرد تا اخر شب. تو فکر بود عمیق و گیج. خیره می 

شد به نقطه ای و گاهی که حواسم پرت بود خیره شکمم و با دستپاچگی و نگاه 

 .سوال دارم نفس حسرت واری می گرفت

 .د به گران ترین رستوران شهر رفتیمهردو در کنار هم اینبار بدون همراهی نوی

سفارش همه نوع غذا داد . باهمان سکوت که به چند کلمه ختم می شد مجبورم 

کرد تا حسابی از خجالت شکمم دربیام. این مابین من هم با اینکه اشتهام کور شده 

بود اما برای درگیر نشدن بیشترش بالجبار سکوت کردم و صحبت هایی که باید زده 

 .رو به بعد موکول کردممی شد 

بعد از گشتن های بی هدف و تشویش هیرمند برای مطرح کردن موضوعی که 

عجیب من برای فهمیدم خودم رو به بی خیالی زده بودم راهی اپارتمانی شدیم که 

متر می رسید. حتی از یکی از اتاق های عمارت کوچک تر بود اما  60به زور به 

اشت. از بدو ورودم بی حرف خودم رو پرت تخت هرچه بود صفا و ارامش عجیبی د

دونفری ای کردم که مالفه هاش بوی عطر اشنایی رو می داد. حدس میزدم خونه 



ای باشه که قبال ازش زیاد شنیده بودم همین باعث شد احساس غریبگی نداشته 

 .باشم برعکس با خیال اسوده هرکاری کنم

ستین کوتاه صورتی بی رودبایسی رو به پالتوم و روسریم رو دراوردم و با تی شرت ا

دیوار و پشت به اویی که مات رفتارهام به درگاه تکیه زده بود چشم بستم و با صدای 

 :خواب الودی دستوری گفتم

 .بیدار کن میخوام برم خونه عاطفه 5منو ساعت _

 

از سوزی که به نوک پاهام می خورد چشم هام رو به زور باز کردم و با کرختی 

پتو رو دورم پیچیده تو جام غلطی زدم. نیازی نبود تا بخوام همه چیزرو با  بیشتر

ریکاوری عمیقی بعد از یک خواب شیرین به یاد بیارم. این بوی پیچید تو مشامم 

گواه همه چیز بود. به جای دست نخورده کنارم خیره شدم. متوجه نبود موقعیتی که 

م شدم. با حس حسرت به جای خالی عمیقا ارزوش رو بعد باز کردن چشم هام داشت

 .که تو دهنی محکمی به خیال های واهیم بود لبخنده محوی زدم

 ...بهترین خواب عمرم رو در این چند ساعت داشتم شاید بعد مدت ها

همه جا تاریک تاریک بود با دیدن نور باریکی که از زیر در بیرون می زد یکدفعه 

ر هراسان نگاهم کشیده شد به سمت ساعت همه چیز به مغزم هجوم اورد. بی اختیا

 .روی عسلی که با برگه ای پوشیده شده بود

چراغ خواب رو زدم و با نیم خیزی نوشته ای رو که به خوبی دست خطش رو می 

 .شناختم خوندم

 .بیرون نمی تونی بری...حمام اماده ست از وسایل داخل جعبه ها استفاده کن _

دقیقه بود  8:40راحتیم رو با نفسی بیرون فرستادم همین! برگه رو عصبی کندم و نا

و مطمئنم عاطفه تا این وقت شب از نگرانی دق کرده بود . این بی خبر رفتن 



هیرمند و لحن دستوری نامه اش بدتر عصبیم کرد. حق نداشت حاال که من رو به 

  .این خونه اورده بود تنهام بزاره یا مثل گذشته باهم رفتار کنه

ت پایین اومدم. موهای اشفتم رو پشت گوش زدم و چشمم به چند پاکت از روی تخ

 .بزرگی که به طرز زیبایی ربان پیچ شده بود جلب شد

 .چراغ رو روشن کردم و با تعلل چشم هام بین درو بسته ها با خجالت چرخید

مطمئن نبودم این یادداشت دقیقا مال چه زمانی و اصال هم نمی خواستم این 

تا هیجانم رو حین باز کردن جعبه ها ببینه. اما دروغ نیست که بگم  ریسک رو کنم

 .وسوسه باز کردن این جعبه ها همه چیزرو از ذهنم پاک کرد

چند دقیقه مردد شرایط رو انالیز کردم و از اخر که مطمئن شدم هیچ صدایی از 

ه که هیچ کجای خونه نمیاد به سمتشون رفتم. با طمانینه و اندک ذوقی اولین جعب

 .از همه بزرگ تر بود رو باز کردم

محو پالتو مشکی طالیی و ست روسری ساتن روش شدم و با جیغ خفه ای اینبار از 

 .سر شوق سراغ بقیه رفتم

حوله لباسی سفید، مسواک و لیسیون و باکس کامل یکی از بهترین برنده های کرم 

اشتم و بدجور هر پوست و... چیزهایی که مدت هاست بعد از رفتن به عمارت ند

کدام برای استفاده چشمک میزدن. تعللی نکردم و بوی بخار حمام گرم اتاق باعث 

 .شد بی رودبایسی عمل کردنم رو به رخ بکشه

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

ع کردم. یک موهای خیسم رو محکم باالی سرم با کشی که همرنگ لباسم بود جم

دوش کوتاه چند دقیقه ای چهره زارم رو از حالت پژمردگی دراورده بود. این مدل مو 

هم صورتم رو تو پر و سرحال تر نشان می داد. پوست صورت و بدنم به لطف کرم ها 

از خشکی دراومده بود. این زیبایی و تمیزی دوباره حس دخترانگیم رو زنده کرده 

 .سم رو چند برابربود و شاید اعتماد به نف



دستی رو پالتو مشکیم که خزه های طالیی داشت کشیدم لطافتش به نرمی ابریشم 

بود. حس فاخری زیر پوستم از این همه زرق و برق غلطید. من قبال هم از این طور 

 ... لباس ها زیاد پوشیده بودم اما این یکی

شیدم. همین که با بی اهسته درب اتاق باز شد و نگاهم رو از تو ایینه به سمتش ک

صداترین حالت ممکن پا به داخل گذاشت لبخنده محوی زدم. اول نگاهش به سمت 

تخت کشیده شد و همین که اخمی چاشنی صورتش شد چشم هاش به منی که 

روبروی ایینه اماده ایستاده بودم خورد. نفس اسوده ای کشید. ثانیه ای رو ظاهرم 

شم هام نشست. از نگاه پر تحسینش خجالت مکث کرد و بعد نگاهش مستقیم تو چ

به سراغم اومد و از درون گر گرفتم. به ارامی به طرفم با همان خیرگی و جدیدت 

 .قدم برداشت

قلبم زودتر از رنگ رخسارم نبض گرفت و دیوانه وار از حضورش جشن گرفت. نفسم 

تالقی رو با هر قدمش تو سـ*ـینه حبس کردم که مبادا بی گدار به اب بزنم. 

نگاهش از نگاهم تو ایینه کنده نمی شد...برق جدیدت نگاهش حرارت داشتن و 

انگار می خواست هوای اتاق رو برای من نفس گیرتر کنه که چنین قلب و  .شور

روحم رو با یک نگاه به چنگ گرفت. بهم نزدیک شد و پشت سرم ایستاده دست رو 

 .شانه هام گذاشت

و خستگی رو فریاد میزد. می دونستم چه  تیله های سیاهش از نزدیک سرخ

مسئولیتی رو دوشش... حاال که کنارم بود می فهمیدم چقدر فرار احمقانه ترین 

تصمیم زندگیم بود. حتی نمی تونستم به نبود این مرد فکر کنم. سکوت کرده نگاه 

هامون خیره هم بود. جدی بود... سرد و خونسرد اما گرمی انعکاس چشم هاش رو 

 .دم که بدنم ریکشنی نداشت و به ارام ترین حالت ممکن ایستادمحس کر

 



بعد چند دقیقه رفع دلتنگی اهسته دست به جیب کتش برد و به اهستگی از دو 

طرف دست هاش رو بلند کرد و ثانیه ای بعد سردی زنجیری پوست التهاب دار 

ام رو به هم گردنم رو خنک کرد. بدون کندن اون نگاه خیره لعنتیش که دل و روده 

 .پیچ می داد تو گردنم قفلش کرد

نفس حبس شده لرزانم رو با زحمت با اهی بیرون فرستادم و برای سرگرم کردن دل 

بی جنبه ام سرپایین گرفتم و حواسم رو با باز کردن قلب طالیی زنجیر پرت کردم. 

الله هنوزهم رو به ایینه نگاهم می کرد؛ اما سرش رو خم کرد و خیره بهم، کنار 

 .گوشم زمزمه کرد

 .هیچ وقت از خودت جداش نکنه _

 .فقط تونستم با سرتکان دادنی حس مزخرفم رو از این نزدیکی سرکوب کنم

 .خوبه ای لب زدم

کنجکاویم بر لجبازیم غلبه کرد و بی تعلل قلب طالیی رو به دست گرفته از وسط 

 .قفلش رو باز کردم

زیر خنده زدم. هردو قاب، عکس خودش اینبار یخم شکسته شد و با صدای بلند 

عکس های بی هوایی که مسلما خودش بی اطالع بود یکی از نیمرخ که درحال  .بود

خندیدن بود و کم سن و سال تر از االن به نظر می رسید و دومی عکس سیاه سفید 

نوجوانی اخمو و بداخالقی که با غرولند عکس گرفته بود. دلم برای دومین عکس 

 .ما بازهم این مانع خندیدنم نشدضعف شد؛ ا

از پشت برگشتم و سرباال گرفته خندیدم. دست هاش رو روی پهلوهام نشسته محو 

صورتم شد. توجه ای نکردم بریده بریده همین طور که پیچ می خوردم از فرط خنده 

 :گفتم

 ... خیلی خود شیفته ای_



 .اومد لبخنده خسته ای زد و بعد مکث طوالنی غمگین و جدی به حرف

  .تو تنها کسی هستی که عکس منو داری_

با این حرفش به یکباره سکوت کردم و سر به قفسه سـ*ـینه اش چسبوندم. 

سـ*ـینه ام سوخت. نمی خواستم به این فکر کنم چرا هیچ وقت عکسی ازش به جز 

 .بچگی ندیدم

برویی دوباره برای عوض کردن حال و هوامون با خنده بلکه به شوخی با بدجنسی ا

 .باال انداختم

 اینو دادی که یادم باشه چه مصیبت بزرگی دارم.؟_

 .فشاری به پهلوم داد. اخم کرد

 .اینو دادم تا یادت باشه تو همیشه مال منی_

 .چشم تو حدقه چرخوندم

 پس بعد از جدایی می تونم عکس کس دیگه ای رو بزارم؟ _

 .خودش برگردونمحرف جدایی رو پیش کشیدم تا این کلمه مزخرف رو به 

فهمید...لبخنده کجی زد و متوجه تغییر موضع ام شد. بازی رو شروع کرد. اهسته 

نگاهش تو صورتم چرخ خورد و روی لب هام مکث کرد. دستش با نوازشی از پهلوم 

به سمت قلبم که تند میزد به ارامی حرکت کرد. نفسم تو سـ*ـینه حبس شده به 

یده بود. صدای نفس کشیدنش رو می شنیدم دستش چنگ زدم. رگ خوابم رو فهم

و گرمی دستی که دیوانه کننده بدنم رو به بازی گرفته بود. نگاه گیجم رو به تیپش 

که رسمی تر شده بود دادم. کت و شلوار سورمه ای با پیراهن سفید. بازوهای پر و 

درشتش کت رو عالی تن خور کرده بود. سه دکمه باز پیراهنش پوست صاف و 

 .ش رو به رخ می کشید و زنجیرنقره ایش گردن خوش تراشش روسفید

موهای مجعدش کج روی پیشانیش ریخته و اون تیله های سیاه رو بازیگوش تر از 



 .همیشه کرده بود. تمام اعتماد به نفس چند دقیقه قبل از بین رفت

از  این نزدیکی ازارم می داد و نمی تونستم با این کشش مقابله ای داشته باشم من

پسش برنمیومدم حداقل مدت ها نیاز به تمرین داشتم. دست و دلش زیادی کار بلد 

  .بودن

 .تمومش کن _

حالم از عجز صدام به هم خورد. چشم هاش رو تو ایینه باال کشید و دستش روی 

 .قلبم که رسوا عالم بود متوقف شد. لبخنده پیروزی زد

ه باشی. تپش قلبتو حس می جدایی! حتی نمی تونی کنترلی رو چشمات داشت_

کنی ؟....هیچ وقت نمی تونی حرفایی که زدی رو ثابت کنی چون زودتر از خودت 

 .این لوت می ده

کف دستش رو روی قلبم فشرد. حرصم گرفت. تلخ شدم و از خودم بدم اومد. زبانم 

 .زودتر کار کرد و حرفی که از گفتنش سوختم رو نطق کرد

زیاد کار کشته نیستم. چون بلد نیستم مثل تو چون منه بی تجربه مثل تو _

 .احساسمو مخفی کنم

 .دستش رو با ضرب پس زدم. با صاف ایستادنم چشمی تو اتاق چرخوندم

اتاق قشنگیه...حتما تجربه هایی قشنگی ام توش داشتی...حداقل از ی لونه سگ  _

 .خاطره انگیزتر و راحت تر

ش لرز خفیفی کرد و با صاف کردن صدام پر از حس حسادت و حرص بود. شانه ها

 :گلوش جوابم رو نداد در عوض با برق تحسینی گفت

 .بی نظیر شدی_

 



 :لبخندی زدم و بی منظور بی خیال سوال بی جوابم رو به ایینه با پوزخند گفتم

دیگه داشت حالم به هم می خورد از لباسای دسته دوم... حاال شدم دختر  _

 .کهکشان بزرگ

سخت و مات...دوباره تو پوست تیمورخان فرو رفت. انتظار این  نگاهش تیره شد.

جواب رو نداشت. من چنین انتظاری از خودم نداشتم. این جدی و سرد شدنش 

دست و دلم رو لرزوند. می دونم هنوز نشدم اون گلبرگی که شناخته. سکوت کرد با 

هنش فک منقبضی که هران خرد می شد. دستش مشت شد. کاش می فهمیدم تو ذ

 .چی می گذشت

 :بدون اینکه پلک بزنم با بغضی که پس میزدم گفتم

منم مثل تو هنوز نتوستنم باور کنم دخترعموتم دختر تورج و شبنم ولی می تونم  _

 .احساسمو کنترل کنم

 .از قصد رو تورج و شبنم مکث کردم

یر همچنان بی حرکت و جدی نگاهم می کرد. نزدیک بود زیر گریه بزنم. متوجه تغی

حالش شدم. من این گنگیش رو نمی خواستم. یاد اون شب و زمزمه های درداورش 

افتادم. از اولم اشتباه کردم به خونه اش اومدم باید یک راست پیش عاطفه می رفتم 

 .تا تکلیف هردومون مشخص می شد

به طرفش چرخیدم روی نوک پا قد بلندی کردم و میان لب های به هم فشردش لب 

  .زدم

دتو تو ایینه ببین.... هنوز نتوستی گلبرگ واقعی رو ببینی... تو اون ذهنت خو _

  .هنوزپر از انتقام از منه

سکوتش چیزی جز ناراحتی برام نداشت. چشم رو هم فشرد و بی حرف به سمت در 

 .رفت



 .جیغ کشیده محکم پا به زمین کوبیدم

 .کجا؟ میخوام باهت حرف بزنم _

 .از در بیرون میزنه و با صدای بلند فریاد زد بدون اینکه به طرفم بچرخه

 .نمی خوام االن چیزی بشنوم_

با حسرت به جای خالیش خیره شدم. می سوختم از اینکه هنوز هم واسش گذشته 

 .رو تداعی می کردم و تو حالش هیچ نقشی نداشتم

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

 چه طور میتونی اینقدر سنگدل باشی؟_

اخت و دست به جیب به اتاقک اسانسور تکیه زد. مستقیم نگاهم می ابرویی باال اند

 .کرد. با پوزخندی تو چشم هاش زل ده ادامه دادم

 .چه طور می تونی اینقدر راحت نقش عوض کنی؟_

 :بعد چندثانیه با پوزخندی گوشه لبش گفت

اون  توام کم بازیگر قابلی نبودی...حداقل نقش کلفتو خوب بازی کردی...تونستی با _

 .خانم ...آژند خائن سر چند نفرو کاله بزاری...ما پیش شما لنگ می ندازیم

 .با دهان باز نگاهش کردم

خنده کج و حرص دراری زد... از کنارم گذشت و اسانسور بیرون رفت. دندان هام از 

شدت فشار تیر کشید. به طرفش ماشینش رفتم. زودتر از من سوار شده بود و خدارو 

مسخره بازیش برداشته بود و بدون راننده قصد بردنم رو داشت. وقتی شکر دست از 

 .نشستم در ماشین رو محکم به هم کوبیدم

 .میخوام برم پیش عاطفه _

 .پوزخندی زد و ماشین رو روشن کرد

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

به قدری جیغ زدم و اشک ریخته بودم که نه صدامم در میومد نه چشم هام واضح 



که تو جاده به سمت عمارت پیچید خودم رو باختم. نمی خواستم به  می دید. همین

این فکر کنم یکبار دیگه با اون ادم ها روبرو بشم. به هر روشی بود متوسل شدم اما 

 .حاال نگاه پرنفرتم از عمارت گرفتم و تو چشم هاش با عجز بی نفس نالیدم

 .من اینجا نمیام _

فم چرخید. بعد یک ساعت بی توجه ای به نفس کالفه ای کشید و با مکثی به طر

 .جیغ و دادهام و سکوت عذاب اورش باالخره به حرف اومد

 بهم اعتماد داری؟_

 فقط همین؟ اینم به این خونسردی؟ جیغ کشیدم ...به یکباره

 .نه نه اخرین باری که بهت اعتماد کردم حاصلش شد یک بچه منه مرده_

 

ازشدن درب سمت من و خانم و اقا میکاییل دهان باز کرد که حرفی بزنه که با ب

 .سکوت کرد

 .ازت متنفری از ته دلی لب زدم

قبل از اینکه نگاه اتشینش رو ببینم به سرعت از ماشین پیاده شدم و مقابل میکاییل 

که درو با احترام نگه داشته بود ایستادم. سالم خانم بلند و رسایی کرد. رفتار محبت 

ت با انچه که به یاد داشتم بود. از این تغییر نفرت داشتم. امیزو رسمیش بسیار متفاو

نمی خواستم شخصیتم با دوتیکه لباس یا یک اسم تو شناسنامه سنجیده بشه؛ اما 

میکاییل دقیقا حس بی ارزش بودن رو بهم القا می کرد. اگر قرار بود تو این عمارت 

اخراج این ادم های بی موندگار بشم که اون هم بعید بود اولین کاری که می کردم 

خود بود. این همان مردی بود که روز اول عارش می اومد کمکم کنه حاال شدم 

 .خانم...! پوزخند زدم و ثانیه ای پر نفرت نگاهش کردم. تعجب کرد

 اتفاقی افتاده...خانم؟ _



 ...من کی ام ...روی خانم آوا خاص و تاکییدی داشت مثال نمی خواست بگه تو کی

 .ه انگار من از اول ملکه الیزابت بودم و چیزی تغییر نکردهیا اون کی

اهمیتی بهش ندادم دست رو گونه ام کشیدم و درو محکم به هم کوبیدم. از کنارش 

گذشتم و به طرف ته باغ راه کج کردم. راه برفی بود و لیز...نتونستم زودتر از شنیدن 

 .ریاد گفت فرار کنمصدای باز و بسته شدن در ماشین و گلی پرغیضش که با ف

از اونجایی که هنوز به رفتار و واکنش هاش شک داشتم بدون اینکه برگردم ایستادم 

 .نمی خواستم یکبار دیگه احترام و شخصیتم در این عمارت زیر سوال بره

  .با اکراه ایستادنم شد؛ صدای بم و لحن دستوریش

 .وسایل خانمو از تو لونه جمع میکنی درشم شش قفله_

یلمو جمع کنه؟ یک لحظه حس کردم روح از بدنم رفت. اون النه جزی از وسا

زندگیم بود و بدتر از اون رفتن به عمارتی که به هیچ وجه نمی تونستم با ادم هاش 

 .کنار بیام. سرجام دست به کمر برگشتم

 .هنوز مقابل ماشین ایستاده بود و نگاهش به سمت میکاییل بود

اری به من بله اقایی گفت. نیشخند زدم. اینم فهمیده بود میکاییل با نیم نگاه شک د

اون النه چقدر برای من با ارزشه. با نگاه غضبناک هیرمند که می گفت شرت کم به 

  .سرعت از دیدمون تو دل ظلمات محو شد

به طرفم چرخید طوری که رگ برجسته گردن، فک منقبضش یا دست های مشت 

بکشمت. اب دهانم رو قورت دادم و برای لحظه  شدش می گفت حاال نوبت تو شده تا

ای از حرفی که زدم پشیمان شدم با دم شیر بازی کرده بودم...حسابی. می دونستم 

 !چقدر از این جمالت عاشقانه بی زاره

همزمان که با اخم پررنگی جدی نگاهم می کرد با خشم به سمتم اومد. صورتم از 

 .ترس یخ کرد



رهم برهمش و تاریکی شب به شدت وحشتناک به نظر می با اون کاله و اخم های د

رسید؛ اما من واقعا از حضور اجباریم حالم خوب نبود و نمی خواستم خشمش رو 

 .درک کنم

 :فاصله کمی داشتیم که با ریشخنده پرتمسخری ، طعنه امیز گفتم

 .!نگو که قرار تو اون عمارت زندگی کنم_

 .قراره جایی که من بگم زندگی کنی_

 .منم قرار نیست به حرف تو گوش کنم _

روبروم ایستاد و یکدفعه بازوم اسیر پنجه های مردانه اش شد. یک قدم به جلو، 

چسبیده بهش، کشیده شدم. چونه ام رو گرفت و به سمتم خم شد...چشم تو چشم. 

 .نفس های عصبی و کوره ایش که از فرط خشم بود پوستم رو سوزوند

  :ه شدت ترسناک بود از بین دندان های کلید شدش گفتباصدای ارام و بمی که ب

این لجبازیا این اشک ریختنا اینکه ازم نفرت داری هیچ تاثیری رو تصمیمم _

 ...نداره

 .پوزخندی زد

برعکس به نفعمه...پس کاری نکن دل رحمی رو کنار بزارم و بفرستمت اون عمارت _

 .با هلما سه نفری زندگی کنیم

شم هام گرد شد. بی حس شدم از این نگاه غضبناکی که با لحظه ای کپ کرده چ

 .بدجنسی برق میزد

 .جدی بود! من رو میبرد پیش هلما؟...از درون لرزیدم

حس ترس، نفرت، اضطراب و از اخر عشقی که گنگ بود و هزاران حس خوب و بدی 

ستش که در این مدت داشتم به سراغم اومد. یهو با چانه ی لرزان با نفرت دست از د

 .بیرون کشیدم و با ضرب سرعقب بردم



خواستم از کنارش رد بشم که اینبار مانعم شد و مجبورم کرد که دستم رو دور 

 .بازوش حلقه کنم. دوباره غرید

 .اینجا تو این عمارت جای شونه خالی کردن نیست _

 

ور دستم رو با حرص خیره تو مردمک های پرنفرتم فشرد تا ارام بگیرم. با نگاهی دلخ

 .و اشکی سرباال بردم و نگاهش کردم. چانه ام لرزید

نگاهش مستاصل شد...قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. نفس اه مانندی بیرون 

فرستاد. صورتش دلسوزی و غم رو فریاد میزد. ازش دلگیر شدم. حق نداشت برای 

ت چیزی که ازم پنهان می کرد تهدیدم کنه؛ حتی اگر می دونستم چنین ادمی نیس

که بخواد پا به اون عمارت بزاره و حضور هلما رو تاب بیاره. لب برچیدم و چند 

دقیقه کوتاه خیره به هم حرف دل زدیم. چشم هاش به رقـ*ـص مردمک های 

لرزانم دراومد. قطره اشک های بی صدام رو دنبال می کرد. نگاهش از تیرگی به تب 

پایین کشیده شد و دست رو عمیقی رسید. بازوهام رو گرفت. چشم هاش اهسته 

گونه ام گذاشت صدای نفس کشیدنش تندتر و قلب من پر تپش تر. سرش خم تر 

 .شد

نفس های دردناکمون حبس شد  .من رو همراه خودش کرد... تشنه مشتاق و عاشق

 .و فاصله بینمون از بین رفت

قب با صدای شکستش شاخه ای با وحشت از جا پریدیم. هردومون ناخواسته قدمی ع

گذاشتیم و نگاهمون اطراف باغ نفس زنان چرخید. هیرمند دست دور دهانش 

نگاهش هنوز گنگ و گیج بود. دستش رو مشت کرد؛ انگار از اینکه لحظه ای  .گرفت

خش  "بریم"کنترل از دستش خارج شده بود عصبی شد. بدون اینکه نگاهم کنه 

 .داری گفت



و تنهاییم رو بیشتر کرد. این حس بغض بیخ گلوم گیر کرد. این رفتار حس ترس 

های ضد و نقیض هردومون دیوانه کننده بود. این ناتوانی حالم رو بدتر می کرد...من 

دربرابر این مرد باید چه غلطی می کردم که حتی نمی تونستم ثانیه ای از دستش 

 .دلخور بشم یا قهری کنم

 .دوشادوش هم به سمت عمارت خاکستری قدم برداشتیم

  .یره خیره به روبرو با اخمی که الینفک چهره اش شد... سرد و خونسردنگاهش ت

سکوت  .انگار با هرقدم جان می دادم. اهم رو با مه های بغض الودی بیرون فرستادم

وهم الود باغ رعب و وحشت رو چند برابر می کرد. درخت های مرموز باغ تنومند بی 

با مه غلیظی محو شده بود. با هر پرده در هم تنیده بودن. حصار خاکستری عمارت 

قدم از هیبت هراس انگیز عمارت رعشه به اندامم می افتاد. سعی کردم به یاد بیارم 

اولین روزی که پا به اینجا گذاشتم تنها تر بودم یا حاالیی که تکیه گاهم مرد اول 

 .این خونه شده بود

رد روزی لبخنده محوی رو لب های خیسم جا خوش کرد. کی فکرش رو می ک

کابوس تیمورخان بشه نفس های داغ و تند تو صورتم و تپش قلب تو دهنم وسط 

باغی که یک زمانی سایه اش رو با تیر میزدم. از ذوق این تقدیر بی اختیار دستم رو 

دور بازوی فوالدیش حلقه کردم و به خودم پیچیدم. به نیمرخش با عشق خیره 

د دقیقه پیش که من رو به خال برد؛ اما اخم عمیقش تناقض داشت با ادم چن .شدم

 .لبخند رضایت و برق چشم هاش رو می خوندم

حال و هوای من هم هربار تغییر فصل داد. عاشقانه هایی به تنهایی فصل اخر سال. 

 ...دوباره به اینجا رسیدم...به اخر دنیا

دیگه  .دپاییز عاشقانه اون روزها جاش رو به سفیدی غم انگیز سرد زمستان داده بو

 .خبری از خشش برگه ها نبود عریانی درختی ها و رسوایی من بود



شعله های مصنوعی درب ورودی عمارت واضح شد. مسیر رفت و امد پارو شده بود و 

  .دلیل دور پارک کردنش رد درک نمی کردم .تپه های برفی چشم رو میزد

 .یمور خان کردهی روزی حتما می فهمم این چه حسه کوفتی که منو هم مسیر ت _

  .خیلی ساده ست تو خیلی خوش شانسی _

اصال انتظار نداشتم با این جدیدت و ژست قدرتی که گرفته جواب بده اون هم با 

نیشخند بدون گردن کج کردنی یا نگاه از مقابلش. چه طور می تونست اینقدر راحت 

رو بگیرم و نتونستم جلو زبونم  .جدی و حرص درار باشه. چشمی تو حدقه چرخوندم

 .اگر این رو نمی گفتم میمردم

 .خیلی عوضیه _

 .لبخنده پرافتخاری زد

 .می دونم _

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

دو نفر نگهبان هیکلمند که دو برابر مرد کنارم بود با ظاهری پوشیده مقابل درب 

شایندی ورودی ایستاده بودن. ابرویی باال انداختم این محافظه کاری بوی خو

 .نداشت

از پله ها با طمانینه باال رفتیم. همین که هردو نفر تنظیم کوتاهی برای ادا احترام 

درک  .کردن تمام شجاعت و اعتماد به نفسم برگشت؛ اما بازهم ترس و واهمه داشتم

نمی کردم چرا ولی این رو می فهمیدم که اینبار قرار نیست از این عمارت جانی 

 .سالم به در ببرم

مای متفاوت عمارت پوست صورتم رو نوازش کرد و گرمای لـ*ـذت بخشی تو بدنم د

رخنه کرد. صدای قهقهه های بلند و جمله های سرخوشانه اشنایی اولین چیزی بود 

 .که دوباره لرزی تو بدنم انداخت. نگاهم رو با وحشت به طرف نیم رخش باال بردم

نه ستپر. با هر صدای خنده جمعی مقتدرانه قدم بر می داشت با قامتی راست وسی

فکش منقبض جمع می شد. از این ضیافت خبر داشت؟ نفسم برید. این یک طوفان 



 .اساسی بود

حاال معنی این لباس های فاخر و دور پارک کردن ماشینش رو می فهمیدم. قصد 

 .غافلگیری همه رو داشت...شاید هم عذاب من

شیمن و صدای بلند و رسای هیرمنددلم لرزید. قدم اخرمون شد ایستادن قست ن . 

 .جعمتون جعمه...اونم بی خبر از من _

صدای خنده ها به یکباره قطع شد...نفس رفت...سکوت شد و سرها به سمتمون 

چرخید. تاج الملوک اولین نفری بود بهت زده ازبین صندلی های سلطنتی بلند شد. 

د شدرنگش پرید و خیره دست های گره خوردم رو بازوی هیرمن . 

 .نگاهم چرخ خورد بین نگاه های متعجب و ناباور که زوم این ورود نابهنگام شدن

نگاه تیز اژند که کناره تاج الملوک نشسته بود و دستش رو برای پس نیوفتادنش 

 . گرفت شهامتم رو بیشتر کرد و گره دستم رو محکم تر

شتن. در دل پوزخند اراز و ایال عالمت سوالی به بزرگی حدقه چشم هاشون رو سر دا

 .زدم...حتما توقع نداشتن سر از اینجا دربیارم

تنها نگاهی که تمام شهامتم رو دود کرد با اشفتگی ایستاد و قدمی به جلو برداشت. 

چشم ها به چرخش دراومد. از من هم زیبا تر شده بود... با پیراهن حریر بلند 

ازاد رها کرده بود. لب گزیدم. لیمویی و سرشانه های عـریـان که موهای طالییش رو 

به این فکر کردم کاش در برابر این مقایسه بی رحمانه پیراهن سفید و پاره اش رو به 

 .تن داشت

این بین نگاهم گره چشم های خندان و شادی شد که تنها ادم دل نگران زندگیم 

بود. اشک تو چشم هاش حلقه زد. عاطفه چشمی رو هم فشرد و لب زد نگرانت 

بغض کردم و سری تکان دادم. حضورش دل گرم کننده بود. از اخر نگاه  .بودم

 .خونسرد و خوشحال کاوه بود که دست به سـ*ـینه به نرده ها تکیه زد

این سکوت کشدار نشان می داد بازهم قرار نیست کسی از حضورم خوشحال بشه. 

 .کم کم از نگاه خیرشون عرق سردی پشتم راه گرفت

هلما ضعفی تو وجودم حس کردماز نگاه پر نفرت  . 

 !رنگم پرید وقتی مات با هاله ای از اشک بغض دار زمزمه کرد...تیمور



هیرمند پوزخنده صداداری زد...با نگاهی نافذ و جدی. ضربان قلبم باال رفت. کاش 

 .هنوز هم تو خلوت دونفرمون وسط باغ خوش بودیم

ای ناله و آه دل هلمااین واکنش همه رو گیج تر کرد؛ اما نفسشون رفت بر . 

 .تاج الملوک با غصه نگاه از دخترش گرفت و سرتاپای میلیونیم رو از نظر گذروند

اب شدم. اراز و ایال صورت هاشون جمع شد و از سر دلسوزی نگاهشون رو به هلما 

دادن. مسلما هیچ جایگاهی در بین این دوستای قدیمی نداشتم. متنفر بودم از اینکه 

خاطره من پرید. تنها کاوه و عاطفه لبخنداشون رو ظاهری حفظ  لبخنداشون به

 .کردن

از زیر راه پله ها از جایی که زمانی با غرغر پاش توش میزاشتم باجی و فریبا و 

ماهچهره هراسان بیرون زدن. هرسه مات صفی ایستادن. تعجب کرده بودن بعد 

 .مدت ها من اینجا با این ظاهر یکدفعگی حاضر شدم

یار از دیدن باجی یاد اخرین بار افتادم همان شب نحس که لحظه ی مرگم بی اخت

بود. زخم هام تیر کشید...گوشه چشمم پرید و لبم کج شد. هیستریک هینی کشیدم 

 .که فقط هیرمند گوش تیز کرد و دستم رو فشرد

 .به طرفش نگاه باال بردم

نوهای خمیدم راه ندیده فهمید تو مغز پوکم چی گذشت. دستش پشت کمرم برای زا

پیدا کرد. خودم رو بهش چسبوندم انگار با این کار می خواستم از این نگاها و بی 

 .ابرویی رها بشم

 

 

 .صدای بمش تو فضای خفقان اور سالن پیچید... با نیشخندی رو به تاج الملوک

هیچ شکی نیست بعد چند روز بی خبری اینجا شده محل بزمای شبانه شما.  _

بگیری اما من موندم اندازه وقاحتتون چقدر زیاده که سراغیم از دختر بایدم جشن 

 .تورج نمی گیری



 .دلم لرزید... دختر تورج. روح تازه ای گرفتم. من هم دختر این خونه بودم

 .تاج الملوک به قصد توجیه قدمی جلو گذاشت که هیرمند دستش رو باال اورد

 .اینبار مخاطبش همه بود

 ... گلبرگ _

ای مکث کرد و نگاهش باال کشیده شد رو به هرمزی که دست به جیب خیره  ثانیه

 .به ما ایستاده بود. از کی اونجا بود که چشم ازم نمی گرفت؟

اریایی...از امشب تا زمانی که تکلیف خیلی چیزا مشخص بشه تو این عمارت می _

 .مونه

ز اریایی ها شده دلم شکست. این اریایی هزار معنی داشت. اینکه من االن جزوی ا

بودم یا اریایی به معنی همسر تیمور خان...! و عجیب هم دوست داشتم با این نسبت 

 .معرفی می شدم

مردم برای نگاه بی فروغ و ناامید تاج الملوک که با اهی نفس گرفت. سوختم برای 

برادری که قدم از قدم برنداشت تا مرهم این تنهایی باشه و هلمایی که نیشخند 

 .ری تحویل این اریایی گفتن زد. خرد شدم برای اسم همسری که بـرده نشدصدادا

من اضافه بودم برای جمعی که هم خون بودن؛ اما من رو نمی خواستن. اضافه بودم 

 برای همسری که من رو به رسمیت حالم معرفی نکرد. من واقعا کی بودم؟

نگاه های پرکینه اژند. کاوه تنها  اراز و ایال لبخنده نصفه نیمه ای زدن و اژند... امان از

کسی بود در این سکوت مرگ اور با خنده خوش امدی گفت و عاطفه از سر شوق 

 .جیغ خفه ای کشید...دیگه اوره نبودم

 :هیرمند رو به ماهچهره که با ذوق دستی به هم کوبید گفت

 .اتاق خانمو نشونش بده_

 .دستم رو گرفتماهچهره با چشم از ته دلی به طرفم پاتند کرد و 



 ...بفرمایید خانم _

 .لبخنده خسته ای به خانم کشدارش زدم که با نگاه چپ چپ هیرمند خورده شد

 :هیرمند همان طور که نگاهش رو به اژند بود گفت

 .تو برو االن میام _

کتش رو کنار زد و به حالت طلبکار به سمت اژند حرکت کرد. توجه ای نکردم و با 

 .ماهچهره همراه شدم

قادر نبودم قدم از قدم بردارم و هنوز دست وپاهام می لرزید اما برای همان عزت 

نفس یا همان نشان دادن خودی سعی کردم بر عصابم مسلط باشم تا به وقتش 

 .خالی بشم

 ...تو خونه من چه غلطی می کنی _

 صدای هیرمند بود که به طرز خونسردی بلند شد. پشت سرم رو نگاه نکردم تا بیشتر

 .از این دلم به حال اژند بسوزه که مستحق بدترین برخورد بود

 .همین از کناره کاوه گذشتم زمزمه اش رو شنیدم

 .دیگه هیچ وقت کسی رو دور نزن _

 .سرجام خشکم زد...با دهانی باز

 .!کاره تو بود؟_

 .ابرویی باال انداخت

 .م بریهمون یک هفته برای تحملش کافی بود مگه مغز خر خوردم میزاشت_

طوری با تفریح نگاهم کرد که الل شدم. حتما این خبر چینی و اطالعات بزم امشب 

هم دست رنج خودش بود. با کیف دستیم محکم به شانه اش زدم و خیلی رذلی 

پرحرصی گفتم. خندید...قهقهه اش با صدای کوبیده شدن در و صدای بلند عصبی 

ود یکی شد. به سرعت از پله ها باال هیرمند که درحال اتمام حجت با تاج الملوک ب



 .رفتم نمی خواستم شاهد دعواشون باشم

قدم های اخر سرم رو بی حواس باال بردم. چشمم افتاد تو نگاه اشنایی که بی 

  .تفاوتیش لهم کرد

با پیراهن ابی کاربنی و شلوار جین _هنوز دست به جیب ایستاده بود خیره به من. 

 .باال زده بود. لبخند بغض داری به اخمش زدم موهای طالییش رو _ابی روشن

 ."بره"همین که مقابلش قرار گرفتم به ماهچهره گفتم 

هرچند از حضورم خوشحال نشد...هرچند یک لبخند ساده محض دلخوش کنکم نزد 

یا برعکس بقیه ذوق و شوق نداشت. اما من دلتنگش بودم. دلتنگ همین بچه 

اهم می کرد. نیاز داشتم این خفگی این حس تخسی که با یک من اخم قهرالود نگ

دلتنگی رو رهاکنم. نیاز داشتم بشه هرمزی که می شناختم که با یک لبخند می شد 

 .تنها کسم

 :خودم رو محکم تو اغوشش پرت کردم و با بغض و خنجره گرفته ای گفتم

 .دلم واست تنگ شده بود_

ت طوالنی با نفس حبس شده ای دیگه بریده بودم و جنازم اون باال تو بغلش بود. مد

دست هاش اویز بود. عطرش رو بو کشیدم و حسرت خوردم برای این فاصله ای که 

قصد شکستنش رو نداشت. همین که صدای دادو بی داد هیرمند قطع شد و صدای 

پاهاش رو پله های سنگی پیچید با تعلل دست هاش دورم حلقه شد. محکم و 

 .ای حرص همسرکم یا اثبات حمایتشبرادرانه. از روی عمد؛ فقط بر

 .دیگه هیچ وقت فرار نکن _

صداش بغض داشت. لب گزیدم. تمام خستگی این مدت از بدنم رفت. دلم می 

خواست جواب این محبت برادرانه اش که بلد نبود خرج کنه با جیغ و خوشحالی 

گرم شد به  نگرانم شده بود و این اخم و تخم ها بابت این بی معرفتی بود. قلبم .بدم



 .این تکیه گاه چموش

نفسش روبا دم وبازدم کالفه ای بیرون فرستاد. سنگینی نگاهش رو از پشت سرم 

 .حس می کردم. پلک های خیسم رو باال کشیدم

 .دیگه هیچ وقت تو رو تنها نمی زارم _

چشم هاش مثل پسر بچه های نوپا درخشید...لبخنده محوی زد و زیر چشمی اون 

  .ایید و بعد بـ*ـوسـه کوچکی به سرم زدکوه اتش رو پ

دسیسه کردیم خواهر برادرانه...هیرمند با اخم و لب هایی که به سختی رو هم می 

فشرد. لحظه ای با چشم های باریک شده خیره فاصلمون شد بعد با لب گزیدنی و 

 .فکی سابیده از کنارمون گذشت

کج کرد از هم فاصله گرفتیم. همین که از دیدمون خارج شد و به انتهای سالن راه 

 .گونه هام قرمز شده و حتم دارم چهره م شبیه احمق ها به نظر می رسید

 

 ...بخش سوم
 

هرچقدر هم خودم رو میزدم به بی خیالی نمی تونستم با این قضیه کنار بیام که 

گلبرگ و هرمز به این نزدیکی باهم برخورد کنن. شاید فکر کردن به این قضیه فایده 

نداشتای  . 

در این مدت بعد از غیب شدنش از بیمارستان هر چه قدر هم در این چند سال 

خودم رو ادم قوی می دونستم؛ یک شبه نقطه ضعفم رو شناختم. فهمیده بودم پیش 

از حد نسبت بهش حساس و وابسته شدم. چیزی که تا قبل از مریضیم سعی بر 

نه؛ اما هرچی بود نگاه پلید انکارش داشتم. نمی دونم هرمز این رو فهمیده یا

 .درخشانش رو می شناختم

پایان مداخله نکردن این مدتش رو با یک بغـ*ـل حمایت گرانه اعالم کرد. انگار اون 



بـ*ـوسـه اتش بس بی صدا هرمز بود!. هرمزی که می دونستم از سر دوست داشتن 

گلبرگ قصد فرار و احترام به من تا االن سکوت کرده؛ حتی زمانی که کاوه خبر داد 

 .داشته؛ چیزی جز اعتماد تو چشم هاش ندیدم

اما همه این ها مهم نبود. مهم حس موزیانه و ناشناخته ای بود که این خود خوریم 

رو بیشتر می کرد. دلم می خواست گردن هردو رو می شکستم تا اینقدر نزدیک بهم 

 .نشن

افکار منفی رو خط بزنم... دستی بین موهام کشیدم و سری تکان دادم تا تمام این 

 ...اون هرمزِ ادمی که بیشتر از چشم هات بهش اعتماد داریِ...برادرش...نه

  .نفسی گرفتم و مثل منگ ها دور اتاق قدم رو رفتم

عشق گذشته هرمز چیزی نبود که بخوام راحت باهش کنار بیام...این بیشتر عذابم 

کر کنم با کینه گذشته قصد دور می داد. نمی خواستم هرلحظه بدبینانه به این ف

 .کردن من رو ازش داشته باشه

لعنتی لب زدم...حتی فکرش هم شرم اور بود...اما این حس حسادت شاید ترس 

 .عصبیم می کرد

خودم رو سرگرم تعویض لباس هام کردم. نمی خواستم ببینه بی طاقت منتظر چشم 

هوای اتاق خفه بودبه در دوختم. کتم رو دراوردم و روی تخت پرت کردم... . 

همین طور که درحال باز کردن دکمه های پیراهنم بودم تقه ای به در خورد و 

 !...بالفاصله بی صدا وارد شد. ده دقیقه تاخیر

 .خیلی دوست داشتم بدونم دقیقا چی بهم بلغور کردن که اینطور لپاش گل افتاده

کس دیگه ای سرخ و  دندان روی هم سابیدم. اصال چه معنی داشت به جز من برای

سفید بشه ...حتی اگر خوش و بشی با برادرش باشه...چقدر با این پالتو و روسری 

 .مشکی طالیی زیبا و خانم شده بود

نگاه متعجب و کنجکاوش به سمت لوستر برنز چند شعله سقف افتاد. این اتاق به 

باز می  قدری وسایل لوکس و خیره کننده داشت که تا ساعت ها دهانش از شگفتی

موند. بهترین و بزرگترین اتاق عمارت رو براش اماده کرده بودم. چشمی تو حدقه 

چرخوند و با لب و دهان کج ایشی به این تجمالت گفت و به منی که زیر لوستر 



 ...ناهوا کمی پایین تر .ایستاده بودم چشم دوخت

شم هاش رو گونه هاش بیشتر رنگ گرفت از بازی پیراهنم. دستپاچه و بی حواس چ

معطوف پشت سرم کرد که به انی صورتش زرد و گوشه چشمش پرید. به وضوح 

رنگ باختِ قدمی عقب برداشت. نگاهش با وحشت بین قفسه سـ*ـینه و پشت سرم 

 .به گردش دراومد

 .لرز خفیفی تو بدنش شکل گرفت

متعجبی گفتم. نگاهش رو با وحشت و چشم های گرد  "چی شده"اخم کردم و 

ال کشید. همین که اسمش رو بردم تند...تند سری تکان و با تک خنده عصبی شده با

  :نیمه بلند گفت

 می خوای عذابم بدی؟ قصدت از این کارا چیه؟ _

عذابش بدم! چشم ریز کردم تا بفهمم تو اون مغز کوچیکش چی می گذره که اینقدر 

 .ترسیده بود
 

 

 

ت . حس کردم االنه که پس نفسش منقطع شد. دست رو قفس سـ*ـینه اش گذاش

 .بیوفته. کم کم من هم از وضعیتش ترسیدم و از موضع قدرت پایین اومدم

 .حرفتو بزن...بدون ترس _

 .پوزخند بغض الودی زد. دست به کمر و طلبکار

 منو اوردی اینجا چی رو ثابت کنی؟ _

 صدای بلندش لرزید...عجز صداش ازارم می داد. دستش رو مشت کرد و خیره به

پشت سرم به جلو خم شد. نیم نگاه گیجی به پشت سرم کردم...تخت تاج دار طالیی 

  .که با پرده های سفید توری پنهان شده بود

اخ خفیفی گفت و دست رو شکمش گذاشت. بی اختیار به طرفش پا تند کردم. 

 ...حرف های دکتر تو گوشم زنگ خورد. نباید بالیی سرش بیاد که اون موقع من



ی زدم و محکم دست رو شانه هاش گذاشتم. از دمای بدنش یخ کردم. غرش عصب

 .زیر دستم لرزش بدتر شد...چرا!؟

 :عصبی شدم و با ارام ترین لحن ممکنی که در اون شرایط ازم بعید بود گفتم

 .اول داروهاتو بخور بعد حرف میزنیم_

ه خیس خودش رو هیستریک با ضرب از بین دست هام بیرون کشید و بی توجه نگا

 .وحشت زدش مات پشت سرم شد. گلی پر غیظی لب زدم

نگاه قرمزش رو با تاخیر باال اورد و در حالی که عقب عقب می رفت هیستریک جیغ 

 .زد

منو اوردی اینجا تا یبار دیگه خردم کنی...ذلیلم کنی...میخوای این دفعه صدای _

 .گریه هامو... صدای ضجه هامو همه بشنون

ی زیاد بود که همه عمارت گوش تیز کنند؛ اما ذره ای اهمیت صدای جیغش به قدر

نداشت. مهم مسئله ای بود که مثل یک پتک تو سرم کوبیده شد و چند لحظه 

ناباورانه خیره اش شدم. دست هام رو هوا خشک شد... سرم داغ. حاال فهمیدم 

ه مثل ترسش... حرکت های ناارامش از چیه...من با این دختر چیکار کرده بودم ک

بید با دیدن یک تخت و یک پیراهن نیمه باز می لرزید. از خجالت پیش وجدانم اب 

 .شدم

 .نفسی گرفت با بغض...با بی هوایی

 .پیش ادمایی که منو نمیخوان...برای چزوندن زنت؟_

زنت رو فریاد زد...با درد. خیره به تخت با ذهنی که پرت می شد به شبی که 

 .شکستیم هردو

رفتارهای نیم ساعت پیشم نصفش برای چزوندن هلما بود؛ اما نه برای فهمیده بود 

اون فکری که داشت... نه برای انتقام از زنی که چند سال بازیم داد... فقط و فقط 

برای اسایش خودش. خبر نداشت هلما زودتر از من قناری ها رو رنگ می کرد و 

به نفعم شد؛ دیگه مجبور االن با این صدای بلند با دمش گردو می شکست. هرچند 

  .!نبودم جلوی جمع نادیدش بگیرم

از سکوت و نگاه ارامم کمی نرم شد و بغض و عذابی که می کشید به پریدن پلکش و 



کج شدن بیشتر لبش رسید. دست های لرزانش رو مشت کرد تو شکمش و به جلو 

توانی خم شده سر پایین گرفت. نمی خواست ضعفش رو ببینم. نمی خواست این نا

که مسببش من بودم رو ببینم می خواست غرورش حفظ بشه. شرمنده گلبرگم 

 .شدم که باعث پژمردگی جسمش شدم

 

 

 ...داری می لرزی_

این تنها جمله ای بود که برای کنترل دست و دلم تونستم بگم. دست و دلی که 

عجیب دوست داشت به اغوش بکشش تا گنجشککم ارام بگیره. تا جای جای 

ش رو بـ*ـوسـه بزنه و بهش بگه این تیک های عصبی چیزی نیست که بخواد صورت

 .تو رو از چشمم بندازه

پوزخند زد. اینبار با چند قدم مقابلم ایستاد. خیره تو چشم هام، پرکینه سری تکان 

 .داد از تاسف

 یعنی تو نمی دونی چرا؟_

 .به گوشه لب و چشمش اشاره کرد

 .ز اول مونده؟منو ببین چی از اون دختر رو_

  .کالفه سرم رو رو به سقف باال بردم و دست به کمر زدم

وقتی میگم زمان حرف زدن نیست به خاطر اینه نلرزی...داد نکشی...عقده  _

 .نترکونی

ای رو لب زد. قد بلندی کرد و اهسته تو  "عقده"ثانیه ای چشم رو هم فشرد و 

 :گوشم با زمزمه خفه ای گفت

یک شب بامن بودن چند...میخوای به همه بگم نرخ دختر میخوای بگم قیمت  _

  ...کهکشان برای تیمورخان چند



انگار با این پچ پچ می خواست بفهمونه این راز... اون خلوت وحشیانه چیزی نبود که 

 .برمال بشه

 ...میخوای بگم قیمت هرز_

 .داد کشیدم یکباره چندباره...صبرم لبریز شد. مشت کف دست کوبیدم

 .رد خودت درست حرف بزندرمو_

از صدای فریادم عقب پرید و چند لحظه ساکت شده با غصه نگاهم کرد...نگاهی پر 

حرف...پر گالیه. سکوتی که پشتش یک عالمه فکر و درد بود. لبخنده تلخی زد. من 

  .خودم رو محاکمه می کردم بس بود...اون حق نداشت درمورد خودش بد بگه

  .من اینجا نمی مونم _

 ...غلط می کنی تو_

اینبار کسی که صداش رو به سرش انداخت من بودم. گلبرگ با حالتی زار و خسته 

 .حرف میزد. نفس بریده

می دونم اونی که باید شاکی و قاضی باشه اون بود؛ اما می خواستم با این اخم در 

 .هم کشیدن و صدا بلند کردن بهش بقبولونم هنوزهم واسم مهمه

و مقابل چشم هاش باال اوردم. حلقه ساده تو دستش چشمک  دست چپش رو گرفتم

  .میزد. امید می داد... عشق می داد و دلگرمی

میخوای منو با حرفات بشکنی وقتی هنوز این تو دستته وقتی هنوز این برای من _

 .تند میزنه

 .قلبش رو می گفتم که نبض دار می کوبید

شید... به سیم اخر زد مثل من. به قرمز شد از حرف حق... دستش رو پس زد. جیغ ک

 .قفسه سـ*ـینه اش کوبید

 .این نفهمه اگر عقل داشت عاشق یکی مثل تو نمی شد_



خندید...نیشخنده مسخره و پربغضی زد و چشم های قرمزش درشت شد...ادامه داد؛ 

 .بازهم با فریاد از ته دلی

 ...یگه نمی خوانمی خوام کنارت باشم. نمی تونم به ی چشم دیگه ببینمت...د _

پریدم میان حرفش...بس بود هرچه مراعات، هرچه صبر...چرت می گفت...نفسش به 

 .نفسم بند بود...مثل من...فقط سر لج افتاده بود

غلط کردی باید پای کارت واسی... خودت خواستی مگه زورت کردم...بهت گفتم  _

که می خوای گفتی  با خودم درگیرم...گفتی می دونم...گفتم نمی تونم اونی باشم

شناختمت همین واسم بسه...گفتم کمکم کن بتونم عشق و این حالت گنگ رو پیدا 

کنم گفتی تا اخرش هستی...قول دادی هیچ وقت پاپس نکشی هرجا شد کنارم 

 ...باشی

 .واسم سخته بفهم _

نعره زدم. بدتر از صدای بلندی که غمش واضح بود...بدتر اشکار کردم پرده هایی که 

 .تص دونفره های شبانه امون بود... به درک که همه پی به داستان دلم ببرنمخ

لعنتی...فکر کردی واسه من اسون بود وقتی فهمیدم تو کی...تمام کینه ام شد تب _

خواستنت دیدن عذابت...منم پا به پات عذاب کشیدم ...بیست و پنج سال با کابوس 

کردم فقط برای رسیدن به هدفم ولی  اعدام زندگی کردم نوجوونیم و جوونیمو تباه

 ...اخرش چی شد...دخترش شد زنمو هم خونَم

اشکش جوشید و دست جلوی دهان گرفت. پس میزنم هرچه مراعات هرچه سکوتی 

که با زجر گوشه قلبم تلنبار شده بود. گلبرگ تمام سهم من از زندگی بود حق رفتن 

ف هام غم دار و با گالیه نداشت. خیره بهش نفس نفس می زنم از سر خشم. حر

 .نیش شد تو چهره مات زدش

اما تو چیکار کردی...پای قوالیی که دادی موندی یا هر موقع کم میاری فرار می _



کنی یا حرفایی برای سوزندنم میزنی... از اول واست تیمور بودم؟ بد بودم واست؟ 

این  ...بشی مهروهرز پریدم؟ حاال میگی از رو انتقام زنم شدی؟ مگه من خواستم تو 

 ..بود قول و قرارت

  .پای چیت بمونم...پای زنای صیغیت، زن دیوونه ات یا کشتن کهکشان؟_

بی معرفت دادی زد میان صدای بی جانم که...سوختم و فقط ناباورانه نگاهش کردم. 

باورم نکرده بود...نشناخته بود ادمی که شب به شب وقتش رو پیشش می گذروند 

.. اهل کج رفتن نبود...حداقل اهل کشتن نبود!. باور کرده بود اون اهل صیغه نبود.

 ادمی ام که همه شناخته بودن...حق داشت... نداشت؟ 

 .چشم روی هم فشردم و نفسی بیرون دادم

چرا فکر می کردم کسی رو دارم که اون روی واقعیم رو بشناسه؟ ذاتی که عاشقش 

 .د؟شده!...مگر رنگ و بوی عشق هم تغییر می کر

اب  .لحظه ای مات و مبهوت از حرفی که زد نفس نفس زنان خیره بهم سکوت کرد

 .دهان قورت داد و لب گزید. پوزخند زدم...تو چشم های دودو زدش

حرفش شانه هام رو سنگین تر کرد. رفته رفته نگاه سرکشش جاش رو به شرمندگی 

 .داد. غرورم نمی زاشت بهش توجه کنم...حرفش رو زد

عین سنگ شده به طرف پنجره چرخیدم و دست به سـ*ـینه مقابلش  با نگاه

 .ایستادم

هرموقع حرف دلش رو میزد ارام می شد مثل حاال که با نفس اه مانندی لبه تخت 

 .نشست. نگاهم رو دادم به سیاهی باغ که مثل زندگیم تیره و تار بود

 

 :د ارام گفتبعد چند دقیقه سکوت با صدایی که به شدت خسته و بغض دار بو

 ...تو اون شب منو...منو_



حتی از گفتنشم نفسش می گرفت. نذاشتم ادامه بده. به همان اهستگی و ارامش 

ظاهری دسته به سـ*ـینه نگاهم رو از تو شیشه پنجره به سر پایین گرفتش دوختم 

  :و گفتم

تا اخر عمرم بابت اون شب شرمنده تو و مرامم هستم ...می دونم هیچ جوره  _

  ...بران نمیشه.ولیج

 .گالیه دار نفسی گرفتم...االن وقت حرف زدن بود

ولی اون موقعم چه از سر انتقام چه پایبند کردنت از احساسم مطمئن بودم می  _

 .دونستم می خوامت...روحتو جسمتو...اونقدری که پای اون چند کلمه عربی بمونم

بخوره تا خودمو ببازم؟ یبار منم تو احساسم گیجم نمیبینی کافیه نفست به نفسم  _

واسم میشی همه کسم یبار تیمورخانی که ازش نفرت دارم...هنوزم واسم 

 ...گنگی...اما

  .اهی کشید

کاشکی میزاشتی برم...با رفتنم خیلی چیزا حل می شد...میتونستم فراموش _

کنم...اون موقع می شدم یک عاشق بی قرار نه ی ادم سرگردون که نه می تونه 

 .نه انتقام بگیره...اون موقع ی حرمتی بینمون بود ببخشه

حتی حرف رفتنش هم عذابم می داد...تا ترمینال هزار بار مردمو زنده شدم...اگر می 

 .رفت...سیب گلوم باال پایین شد

تن عقب کشیدم و تکیه به دیوار یکبار برای همیشه گفتم از شبی که یک راز بود 

ی کنم چرا...فقط می خواستم زنم...نفسم مهره یک حقیقت که خودمم گاهی باور نم

 .قاتلی روی پیشانیم نزنه

کهکشان خودش منو دعوت کرد...بعد چند سال درگیری و بی خبری تماس گرفت _

بیام خونه باغ تا حرف بزنیم...فکر می کردم قصدش چکای تو بازاره یا ازدواج هرمز و 



شتم...وقتی رسیدم گفت کسی دخترش...قبول کردم...منم حرف واسه گفتن زیاد دا

نیست تا میتونی خودتو خالی کن...چی می گفتم بعد دو دهه...دادو بی دادام می شد 

پدرمادرم ،خانواده؟...فقط از تو گفتم... از نقشه های که تو کلم بود...گفتم کاری 

میکنم دخترش خون گریه کنه...نابودش میکنم... کاری میکنم مثل مادرم از غصه 

.دیدم از اول ناخوش بود رنگش زرد می زد ولی جوری نبود که بفهمم دق کنه..

 :سکته ای. طاقت حرفامو نداشت... به التماس افتادو گفت

 ....مواظبت باشم و به تنها کسی که اعتماد داره منم"

اشک های رو گونه اش رو پاک کرد ...داغ دلش تازه شد. لب رو هم فشرد و دست 

 ...باال اورد تا ادامه ندم

 .!می تونستی کمکش کنی...دیدیو فرار کردی_

  .پوزخند زدم...خونسرد. هیچ وقت من رو نشناخت

 .زندگیم زندگی نبود که بخوام واسش بجنگم منی که با صحنه اعدام بزرگ شدم _

باکی نداشتم برم پای چوبه دار...فرار نکردم...ترسی ام از کسی نداشتم...اگرکشته 

رگش بود تا اخر می موندم پای جنازه اش... وقتی رفتم بودم اگر قصدم از اول م

فهمیدم تموم کرده ولی بازم امید داشتم به زنده بودنش...زدم بیرون...نمی دونستم 

تو خونه ای... برعکس کهکشان من اهل نامردی نبودم. اگر بودم پامو تو قمار 

 .نمیزاشتم یا بخوام این همه سال صبرکنم

 .چرخیدم دست به سـ*ـینه به سمتش

هیچ از خودت پرسیدی به اورژانس کی زنگ زد؟...کی خبر داد تو اون خونه  _

 .مریض هست؟

 .چشم باریک کرد با اخم شک داری انگار داشت مرور می کرد. سرد خیره اش شدم

هیچ کدومتون نفهمیدین...وقتی زنگ زدم خودمو ی جا قایم کردم تا اگر کسی سر _



...نخواستم جنازشو تنها بزارم کاری که با تورج نرسید خودم کنار جنازش باشم

 ...نکرد

 .نفسش برید از شنیدن اسم تورج

 .وقتی دیدم مهرو با دونفر دیگه تو خونه رفتن...اون موقع رفتم_

چند دقیقه ای تنها نگاهش کردم. صورتش با هر جمله ام خیس تر می شد. چه 

برزخی که درون چشم و دلم فکری در موردم کرده بود. دندان روی هم سابیدم با 

 .بود

دردم می دونی چیه ؟ اینکه هنوز منو نشناختی...می ترسم عشقت عالقه  _

 ...ات...جواب مثبتت از روی

 .دم و بازدمی گرفتم بی خیال ادامه صحبتم...پوزخند زدم

 .منو نشناختی گلبرگ...هیچ وقت_

  .شاید این اولین باری بود که اسمش رو کامل صدا میزدم

  .کش چکید. بغض کرد؛ اما نگاه من فرق کرداش

بی توجه بهش روی تخت دراز کشیدم با همان لباس های تن...نمی خواستم بازهم 

  .باعث وحشتش بشم!. ساعد دستم رو روی چشم هام گذاشتم

تا اخر عمرم بعد تمام شدن این بازی حاضر بودم همه جوره جبران اون شب رو 

. اما االن تصمیم نهایی با خودش بود یا می موند یا بکنم و پای اشتباهم بمونم..

مجبور می شد بمونه! من نه اهل ناز کشیدم بودم نه اهل اصرار...فقط این رو مطمین 

بودم زورش می کردم تا من رو بخواد!...فقط باید من رو بشناسه تا دنیام رو به پاش 

  .بریزم

 .!ری پاتو اون لونه بزاریمی تونی یکی از اتاقا رو انتخاب کنی ولی حق ندا_

باید از زور و حرف به کرسی نشوندن استفاده می کردم تا هوایی نشه!. بحث امشب 



 .برای همیشه باید تمام می شد...حرفی نمونده

  .دماغش رو پر سرو صدا باال کشید

 .حداقل بزار وسایلم سرجاش باشه_

 .نیشخند زدم

 .بیوفتیهمشو می سوزنم تا نخواهی یاد خاطرات بامن _

 ...هیرمند _

 .چراغ خاموش کن... برو بیرون_

 

 (گلبرگ

 

 سخن عشق تو 

 بی ان که بر آید به زبانم رنگ رُخساره 

 .خبر می دهد از حالِ نهانم

 

------- 

نامطمئن با چشم های اشکی بهش خیره شدم. هر چقدرهم به خودم می قبولوندم 

حس خواستن و عشقم رو انکار  ازش ناراحت و ازرده هستم؛ اما بازهم نمی تونستم

این مردی که به طرز ازاردهنده ای بی تفاوت مقابلم دراز کشید خواستنی  .کنم

  .ترین و عوضی ترین موجود زندگیم بود

احتیاج به فکر داشتم؛ هنوز تو شوک حرف هاش دست و پنچه نرم می کردم...شوکه 

و ذهن شد یا واکنشی شدم از شنیدن شبی که تیمور خان یک سایه سیاه و مبهم ت

  .که از دیدن یک تخت و پیراهن بازشده داشتم



یک زمانی فکر می کردم تیمورخان سنگدل، بی رحم ، منفور یا هر ویژگی بدی که 

به ذهن میومد بود؛ اما کم کم در این چندماه شد یک حامی یک همراه، یک عشق 

 ...اتشی و یک همسر؛ اما حاال قهرمان زندگیم شد

ست اگر اون شب من کمی زودتر به اتاق کهکشان می رسیدم یا اون کی می دون

 .دیرتر بیرون میزد چه سرنوشتی در انتظارمون بود؟

کی فکرش رو می کرد مرد مرموز و زیبای سختی کشیده من، در اون شبی که 

 شروع و پایان همه چیز بود بین نفرت گذشته انسانیتش رو انتخاب کنه؟

من شناخته بودم در عین حال که سرد، سخت و پر از  تیمورخان یا هیرمندی که

خودخواهی بود؛ اما لبریز از عشق و محبت بود. قلبم سرشار از خوشحالی و افتخار 

شد. وجودم لبریز از عشق و خواستن. حرف هاش من رو از کوهی از شک و ترس 

 .نسبت به اینده رها کرد و به عشقم ثابت شد ناشایسته دل نباخته

ین خوشحالی، جسم و روحم به سوگ درد و رنج صداش و عذاب های ولی در ع

کهنه گذشته نشستن. اگر من بیست و پنج سال در بی خبری به سر می بردم 

هیرمند زندگیش پر از زخم و نفرت بود...نفرتی که ازش چنین مردی منزوی و قوی 

 .ساخته بود

ش می گفت فهمیدم در اون لحظه با شنیدن حرف هاش وقتی با عذاب از نوجوانی

 .این من هستم که باید مرهم بشم رو زخم همسری که ازم کینه به دل گرفته

اون حق داشت...من قبل از تغییر یک اسم باورش کرده بودم... می دونستم مردی 

که سخت احساساتش رو بروز می ده یا سخت می تونه به یکی اعتماد کنه...من همه 

ویژگی ها عاشقش شده بودم و جوابم شد بله ای که این ها رو دیده بودم و با همین 

 .قبلش طی کرد قول و قرارهایی که حاال من به باد فراموشی سپرده بودم

ازم خواسته بود که از خودم بگذرم تا عاشقی رو یادش بدم...ازم خواسته بود هرچی 



که دیدم هرچی که شد بازم کنارش باشم...گفته بود نمی تونه خیلی چیز ها رو 

راموش کنه ولی من رو می خواد...همه این ها شد اتمام حجت هیرمند و چند کلمه ف

 .حرف عربی که فاصله ما دوتا رو بیشتر کرد

من هم زخم خورده بودم؛ اما اول باید به دور از کینه ها گلبرگ واقعی رو ثابت می 

ال حا .کردم... گلبرگ کهکشان نه گلی هیرمند نه خواهر هرمزی که قبولش نداشت

نوبت من بود تا اون وصیت رو عملی کنم. کهکشان اخر همه هدف هاش همیشه می 

 ...گفت گلبرگ من، می تونه حال و هوای اون عمارت رو تغییر بده...من و

 .بی اختیار دست هام رو شکمم قفل شد و لبخنده محوی مابین اشک هام زدم

نوشتمون باشه من اون من و بچم...حتی اگر قرار باشه اخر این بازی به تلخی سر

وصیت رو عملی می کردم. من باید حال این ادم ها رو خوب می کردم و بشم حال 

 .خوششون

من برای همین اینجا بودم...من باید گذشته رو کمرنگ می کردم...کمرنگ بابت 

 .اینکه هیچ زخمی خوب شدنی نیست فقط می تونیم ردش رو محو کنیم

ت. نیم نگاهی به هیرمند انداختم. دوست داشتم بند بند وجودم ارامش عمیقی گرف

دستم رو بلند کنم و بین موهای مشکی خوش حالتش که پیشانیش رو قاب گرفته 

 .بود بکشم و مقابل چشم های مشکی غم دارش زمزمه کنم

  .من هنوزهم ادم نیمه راه نیستم _

تمام دستم رو مشت کردم و با وسوسه نوازشش مقابله کردم. حس خجالت هم به 

 .حس های مزخرفم اضافه شد

اعتراف جدی و بی مالحظش برای من حکم پرت شدن تو بهشت بود...می فهمیدم با 

اون لحن خشک و بی منطقِ لعنتیش به دنبال بخشش با نگاه غم دار و شرمندش 

بود...به قدری دل و ایمانم اسیرش بود و باطنش رو می شناختم که بدونم تیمور 



زیادی واسه توضیح خرجم کرده...اما هنوز خیلی زود بود برای  خان تا همین جا هم

فراموشی و درک خیلی چیزها...من هنوز زخمی اون شب بودم یا رفتاری که روز اخر 

 .بامن شد

اما این چه رفتار زشتی بود که ازم سر زد؟ من که سه ماه تو حسرت یک خبر ازش 

یزرو به یاد بیارم؟...بد جو گیر می له له میزدم حاال با دیدن یک پیراهن باید همه چ

شدم...حسابی. هر چند االن هم جلوی جمع رفتار درستی نداشت...پس عذاب 

وجدانی هم نبود. غیر از این بود که شدم دختر تورج...؟ بدون هیچ پسوند و 

 ...پیشوندی رو همسرش گذاشتن؟ یا غیر از اینه که از اتاقش بیرونم کردو

 .م رسید و جمله اخرش رو هضم کردمانگار تازه خون به مغز

 

 چند دقیقه پیش دقیقا چی گفت؟

چراغو خاموش کنم...برم بیرون؟!... چه غلطا...! اونی که می خواست ترکش کنه من 

 !بودم...من بودم که طالق می خواست حاال منو بیرون می کنه؟

خیال  چشمی تو حدقه چرخوندم...با این فکر محکم دست رو گونه هام کشیدم و بی

اشک شدم... اینجا دیگه استدال و منطق عاشقانه چرت و پرت فایده نداشت...بحث 

 .غرور بود ...غرور

اگر بخششی بود باید کمی کمی نرمش، غلط کردن یا بسی ناز کشیدن می دیدم تا 

اون روی گلبرگ شکوفا بشه! اصال درک می کنه من حامله ام؟ زن حامله اش رو 

 یش باشم...! می فهمه من چقدر دلتنگشم؟بیرون می کنه؟ هر چندم

 .نفسم رو محکم با حرص بیرون دادم

هرچی بیشتر فکر می کردم پی می بردم احساسات ضدو نقیض بیشتر به کارم میاد!. 

  .نباید دوباره خر احساساتم بشم



از لبه تخت بلند شدم و دست به کمر پایین پاش ایستادم. نمی دونم چرا توقع 

 .خیره برزخیم حرفش رو پس بگیرهداشتم با نگاه 

استین هاش رو تا ساعد تا زده بود و پیراهنش کنار رفته قفسه سـ*ـینه اش با هر 

نفسش باال پایین می شد...من قربون اون ساعت اهدایی برم که هنوز به دست داره. 

 .چقدر خوش می درخشید بین پوست سفید و پرپشت مقتدرانه اش

شب هایی که متعلق به هم بودیم...پروانه های شکمم از  ناشیانه ذهنم کشیده شد به

بی جنبگی بال بال زدن؛ اما با بی رحمی خاطرات رو خط زدم...نگاه خیره و عصبیم 

 .رو حس می کرد که لب گزید و نفس کالفه و تندی کشید

 ...به درک_

  .با به درک پر غیظ و بلندم لب روی هم فشرد تا حرفی بارم نکنه

راوردم و محکم رو شکمش پرت کردم. پرش کوتاهی زد ولی ساعدش رو پالتوم رو د

 .برنداشت

بی اهمیت به دست مشت شدش دور پالتوم که یقینا باید تو صورتم فرود میومد تو 

 .!اتاق چرخیدم. خوبه که تصمیم گرفته خوددار باشه

 دست به کمر اتاق رو دید زدم. چنین اتاقی تو خواب شبمم نمی دیدم. یک اتاق

 .اشرافی و حیرت انگیز

اتاق بزرگ و دلبازی بود. پرده والندار طالیی و سفید...لوسترهای چند شعله برنز با 

سرویس چوب منبت کاری طالییی...دو مجسمه الهه زن که نمادی شعله چراغ به 

دست داشتن و به جای چراغ خواب کنار تخت گذاشته شده بودند...فرش گرد 

میز عصرانه خوری و نیم ست چرم قرمز با سینما خانواده ابریشمی سفید ، صورتی...

 .که هرکدام گوشه ای از اتاق چیده شده بودند... با سلیقه و دلنشین

تمام ملزوماتی که تو اتاق هرمز گذاشته شده بود؛ اما با چند برابر قیمت و اشرافی 



 .تر

رو کشیدم تا از قصد با سرو صدای سرسام اور و رو مخی یکی یکی کمد ها و کشوها 

 .بلکه جایگزینی به جای پالتو و تاپ تنم پیدا کنم

اول سراغ کشوهای دراور رفتم و طوری رو به جلو کشیدم که هیرمند از حرص 

دست ازادش مشت شد و فکش قفل؛ اما همچنان دست رو چشم گذاشته بود که 

  .!مراعات می کرد...عزیزکم !مثال خوابه

روی خود میز هم پر  .زیر مردانه چیز دیگه ای نبود تو کشوها به جز چند قلم لبـاس

از عطرو ادکلن های مردانه بود. بعد از بو و تست کردن هر کدام سراغ کمدهای پرو 

  .رفتم

یک اتاق کامال مجزا که اسم کمد رو یدک می کشید. یکی از چهار درب های اتاق 

که اخری حکم اتاق  بود. که یکی از درها سرویس...یکی حمام و یکی کتابخونه بود

 .پرو رو داشت

وقتی پا به داخل گذاشتم چراغ چشمی روشن شد و روبروم پر از کت و شلوار و 

پیراهن اویز ظاهر شد. دهانم خود به خود باز شد. زیر لباس ها کشوهای شیشه ای 

 .ویترین مانندی بودند که پر از کالهای شاپو و کروات های رنگی بود...دنیایی بود

ت راست جالباسی ها خالی بود. این حدس رو میزدم با لباس های من گوشه سم

قرار پر بشه...لباس هایی که احتماال باید جدید باشه چون لباس های خودم برای 

  !...چنین کمدی بیشتر شبیه دستمال گرد گیری بودند

یکی از پیراهن های سفیدش رو روی تاپ زرد رنگ پوشیدم و روبروی ایینه قدی 

م...تو تنم زار میزد...بلندیش تا روی زانوم بود؛ ولی بهتر از گشتن با تاپ تو ایستاد

عمارت بود. استین هاش رو مثل هیرمند تا ارنج تا زدم و موهامم هم باز گذاشتم...بد 

 !...نشدم...شلوار مشکی با پیراهنی که ماکسی حساب می شد...با دماغ متورم و قرمز



 .هارراه شده بودم و یک دسته گل کم داشتمبیشتر شبیه دختر بچه های سر چ

همین که خیالم از ظاهرم راحت شد از کمد بیرون اومدم. حاال پشتش به من بود و 

 .رو تختی مخمل شکالتی رو روش کشیده بود

لباسام کدوم "حتما می دونسته دنبال چی می گردم و منتظر بوده ازش بپرسم 

 ." گوری ان؟

عذر بخواد یا با حرفی من رو وادار به موندن اصال به خودش زحمت نمی داد 

 کنه...من دلم رو به چی این مرد خوش کردم؟ 

 .پوفی کشیدم و به سمت در رفتم

اینبار طوری درو پشت سرم به هم کوبیدم که حتم دارم از خشم کبود شده. صدای 

 .گروپش تو سالن اکو شد

 

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

د، در سکوت مطلق...انگار فقط من و هیرمند بودیم سالن با دیوار کوب ها روشن بو

که در این سالن نفس می کشیدیم. لحظه ای خف کردم و پیشمان از لجبازی که 

کردم قصد عقب گرد داشتم؛ اما نیرویی مانع برگشتنم می شد. این سالن شش اتاق 

داشت که برعکس قسمت ورودی طبقه که اتاق هرمز و تاج الملوک بود ته سالن 

اق هاش مخفی و در راهرو جدا گونه بنا شده بود. شاید هم زمان با بازسازی ات

 .عمارت اضافه شده بودند چون درب ها و معماریش به روزتر می زد

با بی حال ترین حال ممکن به سمت اتاق ها رفتم. امیدوار بودم بتونم یکی از اتاق 

  .های گرمش رو انتخاب کنم

مند بود...دستگیره رو پایین کشیدم. قفل بود...اهم اتاق اول چسبیده به اتاق هیر

دراومد. حداقل می تونستم رفت و امدش رو چک کنم. اتاق دومی سمت راست 

بود...یک بار دوبار... این هم قفل بود!. سومی...چهارمی...به همین ترتیب یکی یکی 



همه ش پشت درب اتاق ها می ایستادم و دستگیره ها رو امتحان می کردم...لعنتی 

  .بسته بود

  .محکم به اخرین در کوبیدم و روی زمین ناامید سرخوردم

 .عوضی... می دونسته درها قفله که پیشنهاد داد فقط می خواسته امتحانم کنه

چه طور از خونسردی و سکوتش حین رفتنم نفهمیدم؟. می دونسته دست از پا دراز 

 ...تر برمی گردم. دست جلو چشم هام گرفته نالیدم

خودش گفت نمیزاره برای یک لحظه ام از جلو چشمش دورشم...چقدر احمقی _

 .گلبرگ

 .یکی تو دلم نهیب زد

 نه که بدتم میاد؟

صدای باز و بسته شدن درب اتاق روبرو بلند شد. از هولم سریع رو پا ایستادم. نمی 

  .خواستم کسی من رو اینجا ببینه

د. اون برعکس من که از دیدنش یک دقیقه بعدش عاطفه به بیرون گردن کشی کر

 .شوکه شدم فقط لب گزید و انگشتش رو روی بینیش گذاشت تا حرف نزنم

چشم هام گرد شد. همین که اومدم جیغ بزنم از خوشحالی صدای اشنایی از تو اتاق 

 .بلند شد

 عاطفه جان...صدای چی بود؟ _

 .ثانیه ای چشم های هردو گرد شد از این لفظ جان

د و صورتش سرخ از شرم روسریش رو جلو کشید. عاطفه ای ناباورانه عاطفه لب گزی

لب زدم که دستپاچه به سرعت تو رفت و درو بست و من موندم و هاج وواج و 

 .صدایی که شنیدم

  .قدم های بی جانم رو به پشت در رسوندم

 ...یکی از خدمتکارا_

 .اون دوتا تموم کردن حاال نوبت اینا شده _

ز بودصدای کالفه هرم . 

 .فقط من میدونم خواهرت وقتی رو عصابه چقدر وحشتناک میشه_



این رو عاطفه از قصد بلند گفت...از خشم قرمز شده دود از کلم بلند شد. این دوتا 

باهم چه غلطی می کنن؟ همین که دستم رو مشت کردم تا به در بکوبم صدای 

 .متعجب هرمز هر فکر پلید و مصمومم رو پس زد

_ چه نمی خوابه...فقط به من زل زدهچرا این ب . 

 من بهت گفتم بیای بچه منو بخوابونی؟ _

 .معلومه که نه_

 .پس غر نزن_

 :نمی دونم هرمز چه واکنشی داشت که عاطفه دستپاچه با لحن متاثری گفت

 .من خیلی زود عصبی میشم_

ردلحن هرمز نرم و وسوسه کننده که به شدت تاثیر گذار بود لبخند به لب هام او . 

 .من عاشق زنای خشنم...سخت میشه تو دامشون انداخت_

قسم می خورم لحظه ای نفس عاطفه بند اومد که زبان برنده اش چیده شد. هرمز 

رو هنوز نشناخته بود...می دونستم بخواد سربه سرش بزار چقدر ماهرانه این کارو می 

  .کنه به خصوص اینکه از عشق عاطفه نسبت به خودش بو بـرده بود

 .این سکوت به قدری ادامه داشت که صدای کالفه هرمز با پوف صدا داری بلند شد

 ...میبرمش اتاق خودم _

 .ثانیه ای مکث کرد

 .قصدم شوخی بود _

 .به سرعت از در فاصله گرفتم. فقط کافی بود هرمز من رو اینجا می دید

 

 

همزمانی که با باز شدن یکدفعگی در پشت دیوارهای تاریک سالن عقب کشیدم. 

 .هرمز دستش رو دستگیره و بین چارچوب در بود صدای مرتعش عاطفه بلند شد

 .من برای همه این مدلی نیستم نه برای کسی که دوسش دارم...نه برای تو_

پشت پلکم پرید از اعتراف عاطفه ای که من رو از تکرار گذشته ها منع می کرد. از 



و دستگیره مشت شده چشم روی هم سردی سکوت لحظه ای هرمز لرزیدم دستش ر

 .فشرد

با صدای خش دارو خشکی شکست سنگینی این حجم از دوست داشتنی که نیمه 

  .شب سر باز کرده بود

 .من به دردت نمی خورم _

 ...چرا چون ی بچه دارم یا _

_... 

 ...نگو که تا حاال حسمو نفهمیدی...من_

 .میان جمله اش پریدهرمز عصبی بدون اینکه ارزشی به هم کالمیش بده 

مطمین باش برای ایلین همه کار میکنم... نیازی به این حرفا نیست...نخواه که  _

 ...خودتو کوچیک کنی به خاطره بچت

نباید اونجا فال گوش می ایستادم...اما شدم شاهد شکستن زنی به جرم مادر بودن به 

حتی نمی  .اب شدجرم بیوه بودن ...بد کرد هرمز. عاطفه ساکت شد... شاید هم 

 .تونستم لحظه ای خودم رو جاش بزارم

همین که قدم دوم رو برداشت سردی لحنش رو حس کردم. رنگ پریده اش و چشم 

 ...هایی که خیس بود رو تجسم. اما نیش کالمش

 .حتما یکی مثل خواهرت به دردت می خوره _

 .مات شده قلبم رو تو مشت گرفتم...خواهرت رو کشید

ره اشکی گونه های خجالت زدم رو تر کرد برای هرمزی که تمام دردها بی اختیار قط

یکباره روی شانه هاش سنگینی کرد. دست بین موهاش کشیده گیج و منگ نیم تنه 

 .تکیه زده چرخید

 ...منظورت چیه _

تو عاشق گلبرگ شدی چون شبیه مادرت بود...یک جا تو پس زمینه ذهنت _



مهربونیای چهره ای شدی که فراموشش کرده  تصویرشو داشتی... عاشق محبتا و

بودی...چقدر گلبرگو شناختی؟ چقدر مهرو رو می شناختی؟ این اسمش عشق 

یک مادر هرچقدرم بچشو فراموش کنه...اسمش مادره...تو نمی خوای هیچ  ...نیست

 .کدوم ازاینا رو قبول کنی

به هرمزی که بس کن عاطفه... به خداوندی خدا من که پاهام سست شد چه برسه 

 .چشم های هرمز کاسه خون شد .تاب شنیدن نداشت...هزار درد رو دردهاش نباش

کافی بود با یک تلنگر دیگه اشکش سرازیر بشه اما دست به گلو فشرد...مثل من 

بغض داشت...میفهمیدم از سرناکام ماندنش درعشق پیشانی چین نداد... برسر 

  .یا یک حس زنده شده بود گذشته ای بود که ناخواسته با یک شباهت

 .به خودت بیا _

صدای کوبش در به یکباره بلند شد صدای جیغ ایلین و هیس مامان مامان گفتن 

های بغض دار عاطفه پشت بندش...چشم روی هم فشردم دست مشت کردم تا برای 

در توانم نبود عاطفه رو سرزنش کنم...مگر ...دلداری تنها دوستم یا برادرم پاتند نکنم

غیر از این بود خودهم دوست داشتنم رو اعتراف کردم...مگر عشق منطق سرش می 

شد که سرزنش می کردم زنی که سال هاست طمع تنهایی کشیده بود...بریده بود و 

قصدش اشنا کردن هرمز با تلخی های  .دیده بود حمایت هایی که تشنه اش بود

 .اطرافش بود اما االن زمان مناسبی نبود

هل دل شکستن نبود. می شناختمش دلش به وسعت دریای چشم هاش هرمز من ا

 .بود

فقط می ترسید از مریضیش از دردش...از عالمت مثبت یک جواب ازمایش از عکس 

های رنگارنگ همسرش با یک غریبه...از تنهایی که مادرم برای عشقش نسیبش 

تو شوک بود. هنوز تو کرده بود...اعتمادش زخم خورده بود... از گذشته از اینده. هنوز 



 ...شناسنامه اش اسم گلبرگ کهکشان جا خوش کرده بود که شد خواهرش

کی می دونست این اتفاقات رو باور کنه...باید بهش زمان می دادیم...هنوز وقتی تو 

چشم هام نگاه می کرد حسش گنگ بود یک ردپای تازه تو گذشته جا گذاشته بود 

اما حضور هیرمند و طفلکم مانع تلخیم می شد. که من بودم. من هم تو شوک بودم 

 .هرمز غریب بود. عاطفه هم بد گفت اما شاید یک تلنگر الزم بود

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

 

نمی دونم چقدر روی زمین سرد نشستم تا خیالم از بابت رفتن هرمز و به خواب 

احت شد. نمی خواستم کسی من رو اینجا ببینه ذهنم خسته تر از اونی رفتن ایلین ر

بود که بخوام جواب پس بدم. بی هدف تو سالن چرخ می زدم... می تونستم بعد از 

 .عمیق شدن خواب هیرمند به اتاق برگردم و صبح هم خودم رو بزنم به بی خیالی

 ...دن بیرونم کرده یامسلما خواب تو سالن وجه خوبی برای من نداشت فکر می کر

 .!پوفی کشیدم غیر از اینم نبود

چشمم به در اتاق تاج الملوک خشک شد. برای اولین بار چارطاق باز بود. این موقع 

شب حتما باید خواب باشه. چراغ های اتاق هم خاموش بود. پاهام خود به خود 

امشب  سرکش به طرفش کج شد...یک نیرویی یک حسایی تو مغزم رژه می رفت که

پیش دخترش اون هم فقط به خاطر حضور من سر میکنه...با این تفکر قدم هام از 

پاورچین پاورچین رسید به دو ماراتونی... خیلی وقت بود که دوست داشتم یکباره 

 .دیگه اون اتاق رو ببینم

اول با احتیاط خیالم رو با یک گردن کشی از خالی بودن اتاق راحت کردم بعد پا به 

 .ذاشتمداخل گ

 .مطمینا یا یادش رفته بود درب رو قفل کنه یا با عجله پا بیرون گذاشته بود



ارام داخل شدم...هنوز ندیده نفسم حبس شد. انگار اون اینجا بود...قلبم به تپش 

افتاد...حضورش رو کنارم حس می کردم مثل تو خواب هام... اراده پاهام دست خودم 

رامش خاص یک به یک قاب عکس های رو دیوار رو نبود...اینبار با میـ*ـل و یک ا

نگاه می کردم...دوباره دوباره. کودکی هرمز....هلما...عجیب بین این همه عکس جای 

خالی پسر ارشد این خانواده احساس می شد...دست دور گردنبندم کشیدم. چقدر 

 .خوبه همراهم دارم

 ...بغضم زمانی گرفت که رسیدم به اون عکس خانوادگی

 ...م رو لبخندش خشک شدچشم

قاب رو از روی دیوار برداشتم و با عشق صورتش رو بوسیدم...با بغض ترکیده صداش 

زدم... حسش می کردم...همه جا با من بود...پدر هیرمند..خدای من باور نمی کردم 

این مرد مقتدر زیر خوارها خاک باشه. مادرم شبنم...حاال می فهمم چرا اینقدر بی 

روی زمین نشستم و یکی یکی ...به شانه کهکشان لبخند به لب داشتفاصله شانه 

 .عزاداری کردم...این ادم ها کی بودن که ندیده دلم بی تابشون بود

 ...باید زودتر می شناختمت__

زیر  .چنان ترسیده از جا پریدم که قاب از دستم با صدای بلند روی زمین افتاد

بود و اهسته قدم برمی داشت کدر و شکمم تیر کشیده صورت جمع کردم متوجه ن

بی حس موهای فرش رها بود و پیراهن سفید بلندی پوشیده بود بی عصا باال سرم 

ایستاد. زانوهام از وحشت حضورش خم شد. برای اولین بار چهره هلما رو در این زن 

دیدم...اما چشم هاش دیگه از اون کینه چند ساعت قبل خبری نبود حاال پر از حس 

 .ی بود...حرف هام رو شنیده بوددلسوز

راه فراری نبود...ازش خجالت می کشیدم...نه به عنوان گلبرگ کهکشان یا دختر 

برادرش از اینکه من هوو دخترش بودم...شاید قبل ترها نیت خودش همین بود اما 



 .االن شرایط فرق می کرد

ی چرخید نگاهم رو از چشمهای قرمز و صورت رنگ پریدش گرفتم. حتی زبانم نم

 .عذرخواهی کنم

با شانه های خمیده چشم ازم گرفت و پشت میزش نشست و کمی بعد دو البوم 

 .قطور رو از تو کشو بیرون اورد و روی میز گذاشت

 .تو تنها کسی هستی که بعد این همه سال می خواد این عکسارو ببینه_

لم رو دید که عکس ها رو ببینم؟ شبیه شکالتی که به یک دختر بچه می دادن. تعل

 . بالبخند نیم بندی اضافه کرد

 .عکسای تورجم هست...مگر برای همین اینجا نیومدی؟_

مات سری تکان دادم و با هزار شک از ترس خفته ای که از این زن داشتم البوم رو 

 .از دستش گرفتم

 .روی تخت نشستم و با طمانیه و یک اجازه کوتاه چشمی اولین البوم رو باز کردم

عکس ها سیاه سفید و قدیمی بود با ترک های سفیدی که پارگی و کهنگی همه 

  .اون هارو می رسوند

 .کنارم نشست

یک مرد حدود هفتاد یا هشتاد ساله با سیبیل های کلفت و پهنی کنار زنی حجاب 

گرفته که فقط چشم هاش دیده می شد بچه به بغـ*ـل پشت یک منظره سر سبز 

  .ایستاده بودن

 ...بزرگ و مادر بزرگ بچه هان. تیمور هلما و هرمزاین پدر _

  .از اینکه من رو اسم نبرد رنجیدم. علنا حسابم نمی کرد...حتی جلوی خودم

این عمارت دو نسل قبل از ما بنا شده...پدرم همه سهم خواهر و برادراشو خرید تا _

 .!بچه هاشو یک جا جمع کنه. می دونی که وصیت به اوالد حکمش چیه



کردم عکس العملی نداشته باشم...تمام حرکت هام رو با هر جمله اش می سعی 

  .پایید

عکس های بعدی انگار با فاصله زمانی طوالنی تری گذاشته شده بودن. نوجوانی 

 .تورج ، تیمور و تاج الملوک که نسبتا عکس ها تمیز و سالم تر بودن

تمون و جدیدتی که وقتی به این قسمت رسیدیم تاج الملوک بی حواس از موقعی

داشت با هیجان شروع به صحبت در موردشون کرد با هر عکس کلی خاطره رو زنده 

می کرد انگار خیلی ساله که منتظرِ گوشی برای شنیدن و مرور گذشته پیدا بشه. و 

 .کی بهتر از من که بیست و پنج سال گم شده بود تو هویتی که ازش بی خبر بود

  .یزد و چهره اش بازتر می شدبا هر جمله چشم هاش برق م

من هم همراهش شدم و مشتاقانه با هر لبخندش می خندیدم و با هر بعضش بغض 

 .می کردم

از نزدیکی برادراش و رابـ ـطه صمیمی بینشون می گفت...از اینکه جونشون هم برای 

  .هم می دادن و یک لحظه ام نمی تونستن بی خبر از هم باشن

 .می گفت. از اینکه چقدر هردو اهل ورزش و درس بودن از عالیق تورج و تیمور

تورج عالقه شدیدی به نوازندگی داشت اما به خاطر اسم و رسم خانوادگی مجبور 

شده هدف دیگه ای رو دنبال کنه...چشم هاش پراب می شد وقتی از برادرهای جوان 

 .مرگ شدش می گفت...خیلی سخت

از گفته هایی بگه که سال هاست کنج  لحظه ای نفس می گرفت تا دوباره برای من

این اتاق دفن کرده و با چند تکه عکس مرور می کرد... تاج الملوک هم بوی تنهایی 

 .می داد

 



نوجوانی های تورج شباهت چشم گیری به هرمز داشت. موهای عـریـ*ـان طالیی 

تیره. چشم های شفاف و شاد و لب های باریک و فک زاویه دار کشیده. چشم های 

ابی که به شدت گیرا و مجذوب کننده بود؛ حتی در عکسی سیاه و سفید!...قبال گفته 

 !بودم نگفته بودم چقدر پدر و برادر ماه و جذابی دارم؟

برعکس هیرمند که تمام زیبایی های پدر ومادرش رو به ارث بـرده بود من و هرمز 

نس مو, ذائقه و شباهت آنچنانی باهم نداشتیم. مگر در موارد جزئی؛ مثل قد, ج

سلیقه ای که در این مدت پی به تفاهمم با هرمز در خیلی از موارد بـرده بودم؛ اما از 

نظر اخالقی و رفتاری هردو احساسی وارد عمل می شدیم. هیرمند قد، جسته و 

روحیات بی پرواش رو از پدرش به ارث داشت. چشم های خمـار و موهای تیره اش 

فیدش ارث خاندان اریایی بود که متاسفانه من از این متعلق به مادرش و پوست س

 .!ارث مستثنا بودم

ذهنم با هر تعریف و مقایسه چهره، فالش بکی به گذشته میزد و مشتاقانه به هیجان 

 .می افتادم

برخالف انتظار صحبت با تاج الملوک شیرین و دوست داشتنی بود. وقتی البوم های 

بیوگرافی خاندان تمام شد سراغ البوم قطورِِ قدیمی خانوادگی و کودکی اریایی ها با 

 .به سمتم دست دراز کرد .دیگه ای رفت

قبل از اینکه البوم رو بدست بگیرم کمی سرش رو کج و پریشان نگاهم کرد. از 

تعللش متعجب شدم. البوم خاکی، جلد فرسوده و ترک خورده ای داشت...این به این 

ن البوم خاک شدن و فقط محض رویت و معنا بود که سال هاست خاطرات ای

 .کنجکاوی من از تو صندوقچه بیرون کشیده شدن

نگاه تشکر امیزی بهش کردم و البوم رو از دستش گرفتم. لبخند تلخی زد و کمی 

فاصله اش رو با لرز خفته ای بیشتر کرد. ترس، دلهره و ناامیدی به یکباره به چهره 



 .ش بند اومدش هجوم اورد و با بازشدن البوم نفس

اینبار  .وقتی اولین صفحه رو ورق زدم متوجه نگاه مضطرب و اماده به گریه اش شدم

  .البوم عروسی سه فرزند اریایی بود!. چهره من هم با اولین صفحه غمگین شد

در عمارت  "تیمور اریایی"چند صفحه اول متعلق به عروسی پسر ارشد خانواده 

. لبخند های کج و مغرورانه ای که کنار عروسش خاکستری بود. جوانی رشید و زیبا

 .!به لب داشت سرخوشانه و اشنا بود!. من هم با همین اداها عاشق شدم

نگاه های عاشقانه شکار شده از چشم های جدیش ناخوداگاه لبخند به لب هات می 

اورد و عروسی که معصومیت و لبخند جزو الینفک چهره ش بود که روزگار رخت 

سرنوشتش بست. نیاز داشتم به نحوی بغضم رو از تجسم دامادی که  سیاه به تن

حلق اویز شده بود سرکوب کنم. مطمئنا تصور تاج الملوک هم همین بود که بدنش 

 .نامحسوس می لرزید و سالیان زیادی یادی از این البوم نکرده بود

 .خدای من...غم انگیز تر از این هم می شد؟

تاج الملوک خم شدم و ازش درخواست کردم خودش  به سمت هیکل نحیف و ناتوان

 .رو با بیان احساسات و مرور خاطراتش خالی کنه...با نگاهی دلتنگ قبول کرد

نگاهش با هر جمله و مرور گذشته بین یک حس ازاردهنده و حسرت به ارامی تغییر 

می کرد. ثانیه ای مکث می کرد و با غصه به عکس های بین دستم خیره می شد و 

  .ا لبخنده بغض الودی شروع به توضیح در مورد مراسم های باشکوه می کردب

 ...سفره عقدی پر از گل...لبخند های پرعشق عروس...ژست های دونفره عاشقانه"

 ...بـ*ـوسـه های روی گونه و سرخی گونه های عروس... باغ پر از گل عمارت و

 .همه شکوه و غم می گفت تاج الملوک با توصیف درد اوری لحظه به لحظه از این

 



گیج و منگ به اخرین عکس خیره شدم...چهار مرد جوان و درشت اندام برادرانه 

شانه به شانه هم با لبخنده عریضی دست به سـ*ـینه ایستاده بودند همراه عروسی 

 .سیاه بخت که با تاج گل و دسته گل سفیدی روی صندلی سلطنتی نشسته بود

یمور خان؛ فکوری و پدرم تورج سمت راست تصویر کهکشان و اژند سمت چپ ت"

 ."بودن

ادم هایی که با پنبه سر بریدن و ریسمان برادرانه شون طناب زخیم دار به دور 

 .گردن داماد شد. لبخند هاشون طعم خــ ـیانـت و مرگ می داد

با انگشت اشاره ام به چهره اشنایی دست کشیدم... از این همه صمیمیت شگفت زده 

 .احت شدمو نار

 چرا باید ریسمان این دوستی و پیمان برادرانه با خــ ـیانـت بریده بشه؟

لحظه ای از دیدن عکس لرزیدم و بی اختیار انگشتم سوق چهره شیطان و مهربان 

 .تورج شد...ارام شدم

تاج الملوک متوجه تغییر حال و گنگیم بین عکس تورج و کهکشان شد...حاال من 

 .حسرت بار شدهم نگاهم نا امید و 

این سه نفر از تورج بیشتر به تیمور نزدیک بودن. هیچ کدوم خانواده درست _

 .وحسابی نداشتن به خاطر همین تیمور هواشونو داشت

 .صداش غمگین و صادقانه با بغضی لرزید

کهکشان اولین نفری بود که از تیمور برای تهمت دزدیدن شبنم شکایت کرد... به _

 .خاطر یک زن

 .ز سنگینی این حجم خجالت از هم پاشید...با سکوتم همدردی کردمقلبم ا

من بابت انتقام و نفرت از این خانواده پا به این عمارت گذاشته بودم؛ حاال باید برای 

 .لحظه لحظه زندگیم با کهکشان شرمسار می شدم



عکس بعدی با فاصله زمانی زیاد, تصویر دونفره تیمور و همسرش با نوزادی که به 

غوش داشت بود. از الی پتو فقط چشم های بسته پف دار و سفیدی صورت نوزاد ا

  .مشخص می شد...دلم ضعف شد...هیرمندم بود

تاج الملوک لبخندش کش اومد و با فینی بلند با افتخار از عشق و احترامشون 

گفت...از اینکه چقدر هردو از نظر روحیه متفاوت بودن؛ اما عاشق و وفادار هم!. 

ون رو با غم و حسرت عمیقی مقایسه می کرد با عشق همسرش که چقدر بی عشقش

رحمانه ترکشون کرده بود. حتی حاضر نشد نیم نگاه کوتاهی به عکس های عروسی 

 .خودش بنذازه...کالمش پر از دلشکستگی بود...حق هم داشت

 .نوبت رسید به مراسم فرزند اخر اریایی...تورج

ریایی، سومین فرزند یک عکس بیشتر از مراسم عقدش برعکس دو فرزند اول و دوم ا

 .نداشت

تورج با رخت دامادی و شبنم با لباس ساده عروسی هردو به دوربین خیره بودن... با 

 .!پس زمینه سیاه و سفید

 .پشت یکی از دیوارهای باغ ایستاده بودن. تاج الملوک از دیدن عکس سکوت کرد

این سکوت و کینه ای که به عکس برادرش سوال های ذهنم به یکباره زیاد شد. 

داشت قابل هضم نبود. تورج مثل همیشه لبخند به لب داشت؛ اما مادر....بی روح و 

 .!غمگین؛ شاید کتک خورده

 .سعی کردم نگاه های پرعشق و درخشان مادر رو نسبت به کهکشان به خاطر نیارم

روی شانه اش میزاشت زمان هایی که حالش خوب بود و ساعت ها کنار شومینه سر 

و به حرف های کهکشان با عشق گوش می سپرد. این چشم ها متعلق به اون زن 

 من با چشم های عاشقِ شبنم بزرگ شده بودم .نبود

 



سر باال بردم و به چشم های جدی مقابلم خیره شدم...منتظر واکنشم بود. انگار به 

گیرانه نگاهم می کردچشم های مرموز و گرفته هلما چشم دوختم که اینطور مچ . 

نفس عمیقی کشیدم تا روی کلمات و سوال های ذهنم تمرکز کنم. سخت بود در 

 .مقابل این زن یادی از مادرم کنم یا سوال های مرده ذهنم رو از کهکشان زنده کنم

 ...مادرو _

 .لب تر کردم و لحظه ای با نفس اه مانندی مکث کردم

_ ا از هم طالق گرفتن؟ چرا مادرم به کهکشان پدرم چطور باهم ازدواج کردن؟...چر

 .پناه برد

چشم های تاج الملوک به یکباره رنگ باخت... ثانیه ای طول کشید تا نگاهش از من 

 .کنده بشه و زوایای صورتم رو بررسی کنه

  .چشم هاش به نقطه ای از روبرو خیره شد

_ وستاهای شمالی...دختر شبنم دختر کدخدا بود...یکی از مَالکای به نام تو یکی از ر

یک ادم ریش سفید و به نام. شناختی نسبت بهشون نداشتیم جز خرید و فروش 

چند زمین که اونم به واسطه اژند بود... مادر اژند خونه زادِ خانوادگیشون بود...خوده 

سهیلم تا زمانی که بتونه کارو باری دست و پا کنه پیش اونا کار می کرد...وقتی ام 

کارای ثبتی و اداری پدربزرگتو انجام می داد امین پدر بزرگت بود... دانشجو شد 

تو دلبر و گستاخ... یک اربـاب زاده مغرور  ,شبنم تک دختر بود بین پنج برادر...لوس

بود که همه رو به چشم رعیت می دید... آژند هم معلم من بود هم مادرت... کم و 

د که ندیده شیفته اینجا شده بود...زیاد بیش از این عمارت و ادماش از آژند شنیده بو

درس خون نبود بیشتر رویا پرداز بود...به بهانه درس و اینکه سهیل می تونه زمان 

بیشتری بهش درس بده پدرشو راضی کرد تا به شهر بیاد. کسی رو تو شهر 

نداشتن... تو معامله ها پدربزرگت تیمورو شناخته بود...اژندم کم تعریفشو نکرده 

..می دونست خانواده دار و ادم قابل اعتمادیه...معامله اخرشون بود پدربزرگت سر بود.

زمینایی که خیلی واسه تیمور مهم بود خواست تا شبنم مدتی تو این عمارت بمونه 

اگر خونه زندگی درست وحسابی "و همراه من درس بخونه... اژندم واسطه شد گفت 

...رگ خواب تیمور دستش "شیمداشت شبنمو پیش خودش می برد تا راحت با



بود...می دونست هرموقع بحث نداری و معرفت دوستی به میون بیاد کوتاه 

میاد...شبنم دختر بی پروایی بود...شرو شیطون و کمی ازاد...سه ماه تابستون زمان 

زیادی بود که همه چیز عوض بشه... دختر خون گرمی بود هم سن و سال هم بودیم 

خوندنم می شد اون بلند پروازیای که داشت... عشق شهر  من ازدواج مانع درس

بود... تمام تالششو می کرد تا بتونه دانشگاه قبول بشه...این میون رفت وامدای 

دوستانه تیمورم ادامه داشت... سهیل دبیرمون بود و از نظر کسی رفت و امدش 

ود...تورجماما کهکشان بیشتر مراعات می کرد و سربه زیر تر ب ...مشکلی نداشت ... 

به اینجا که رسید دوباره اشک هاش راه گرفتن و نفسی برای کنترل لرز صداش 

 .گرفت

شر بود و شیطون...اهل همه چیز بود غیر چشم داشتن رو ناموس کسی... وقتی _

شبنم به عمارت اومد حتی بعضی شبا به حرمت تیمور پیداش نمی شد...تورج زیادی 

ه هر دختری رو جذب می کرد...اخالق و شوخ خوشگل بود...برورویی داشت ک

 .طبیعش هم به این خواستن دامن میزد

 .اهی کشید

تیمور همیشه می ترسید شبنم شیفته تورج بشه... دختر بیچاره دلشو ببازه به _

برادری که اصال فکرش به ازدواج و تعهد نبود. تورج تنها کسی بود که تو این خونه 

ی کرد با همه صمیمی برخورد کنه...حدو مرزی اروپایی فکر می کرد و سعی م

 ...نداشت

 .لبخنده محوی زد

 ...مثل هرمز _

یک قطره اشک که تو چشم هام جمع شده بود روی گونه ام چکید با این که دوست 

نداشتم ادامه اش رو بشنوم؛ اما هربار شنیدن از تورج من رو شیفته تر از قبل می 

اشتم. به این فکر کردم حتما در اولین فرصت کرد...کاش من هم کمی شباهتش رو د

 .همراه هرمز سراغ خانواده مادری برم

 

 



 

شبنمی که روزای اول فقط هدفش درس بود...کم کم متوجه شدیم رفتاراش عوض _

 ...شده سروگوشش میجنبه...تو خودش میره و مدت ها پیداش نمیشه

ه غمش گرفته برای رفتن... تیمور می گفت این تغییر روحیه بابت سررسیدن تابستون

بیشتر اژند نگران بود...مدام تو گوش تیمور می خوند پدرش به ما اعتماد کرده. ما 

باید جواب پس بدیم...به قدری این زمزمه ها ادامه داشت که تیمورم حساس 

شد...شبنم روز به روز وضعیتش بدتر می شد...یک گوشه می شست اشک می ریخت 

اد... هیچ وقت نتونستیم بفهمیم پشت اون خط کیه که یا با تلفنای مشکوک ش

اینقدر حالشو عوض می کرد... این قضایا همزمان شد با رفت و امدای زیاد 

تورج...زمانایی که شبنم تو خودش بود تنها کسی که به خودش اجازه می داد 

دلیلشو بپرسه تورج بود؛ حتی من که دوستش بودم نمی تونستم نزدیکش بشم. 

ادی و ریلکس برخورد می کرد. باعث شده بود شبنم بهتر بهش اعتماد تورج ع

کنه...اولین کسی که بهشون شک کرد سهیل بود...یبار با تورج دعواش شد چرا با دل 

ی بچه بازی می کنه و لطمه به امانت داریش میزنه...تورجم برخوردی نداشت فقط 

شب ی مهمونی خانوادگی با خنده می گفت تو جاهلی و به همه چیز مشکوک...یک 

دعوت بودیم اولین کسی که گفت نمیام شبنم بود...بهانه کرد درسشو و ماهم 

اصراری نکردیم...تو مهمونی تورج زیادی مـسـ*ـت کرده بود و اجازه خواست به 

خونه یکی از دوستاش بره...بهش مشکوک شدیم... برگشتیم...عمارت تاریک بود به 

پچ وگریه های ریزی میومد؛ مثل یک التماس... صدای جز طبقه باال... صدای پچ 

برخورد در و صدای جیغی همزمان شد با سر رسیدن ما...تورج بی هوش با ظاهری 

نامناسب روی تخت افتاده بود و شبنم بی حجاب پایین تخت خیره به تراسی که 

درش باز بود اشک می ریخت. وقتی تیمور قیافه ترسیده شبنم رو دید نتونست 

تاه بیاد فکرش هزار جا رفت همون شب پدر و یکی از برادراش سرزده به عمارت کو

اومدن... وقتی شبنمو تو اون وضع دیدن قیامتی شد...تورج از همه جا بی خبر فقط 

 ...می خورد و تیمورم با دفاع از برادرش قصد اروم کردنشون رو داشت



 .پوزخندی زد

و بسپره دست خانوادش ولی خبر اژند خبرشون کرده بود. می خواست شبنم _

نداشت اون شب قرار چه اتفاقی بیوفته...دستی دستی با دلسوزیش تورج و شبنمو 

بدبخت کرد... کسی حرفشونو باور نکرد...پدرش بدتر...تیمورم کوتاه نیومد...صبحش 

تورجو مجبور کردن شبنمو عقد کنه...شبنم هیچ دفاعی از خودش نمی 

تر پدرشو عصبی کرده بود...هربار که می خواست باهش کرد...مـسـ*ـتی تورج بد

حرف بزنه به باد فحش می کشوندش...می گفت ما باهم نبودیم و اصال نفهمیده کی 

دخترش پا تو اتاقش گذاشته. بعد از عقد همه چیز تغییر کرد...شبنم رفتارش عوض 

 ساله...تورج پایبند زندگیش 30ساله رسید به یک زن 17شد از یک دختر 

شد...کاراشو گذاشت کنار ...می گفت حاال که قرار زندگی کنم شبنمو خوشبخت می 

کنم... ولی اون اتفاق فراموش نشد به خصوص که همه به تورج می گفتن اون شب 

نفره سومی هم تو اتاق بود و شبنم انکارش می کرد...تورج مرد زندگی بود همین 

ز بیشتر می شد... تا یکسال اول طورکه عاشق شبنم می شد حساسیتاشم روز به رو

همه چیز خوب بود ولی کم کم بهانه ها شروع شد...تعصبای تورج و نخواستن 

شبنم... یبار فاصله سنی رو بهانه می کرد ی بار تعصباتشو...تورج با جون و دل می 

خواست زندگیشو نگه داره...هرمز شد دلیل پایبندی زندگیشون...شبنم و تورج 

د... عشقشونو پای بچشون می ریختن...هرمزم خیلی وابسته جونشون هرمز بو

 ...هردوشون بود...جوری که با رفتنشون تا چندماه مریض شد و بعدشم

 .اهی کشید

قبل از فرارش تورج زمینایی که این همه سال از پدرش خریده بودیم رو به نامش  _

ی ارزش داشت که زد می خواست اینبار به جای بچه پایبندش کنه اون زمینا به قدر

ثروتش از پدرشم بیشترمی شد...تورج بهش شک داشت...همه می گفتیم تورج 

اشتباه می کنه...ولی با فرارش و سند زمینا به نام کهکشان کمرهمه شکست....اونا 

 .هیچ وقت طالق نگرفتن مرگ تورج باعث جداییشون شد

 

 



 

باید فکر کنم. چهره تاج  با دهانی باز نگاهش کردم حتی نمی تونستم به چه چیزی

الملوک رنگ پریده بود. نفسش با هر جمله تنگ می شد. با مکث طوالنی نفسی 

 .کشید و به طرفم چرخید

 .!حاال با وجود تو می فهمم اون نفر سوم کیه_

 .سرم رو تکان دادم و پلک های نمناکم رو بازوبسته کرده لب زدم

 ...کهکشان _

این اسم هزار درد داشت دیگه نمی خواستم بهش فکر نزدیک بود به گریه بیوفتم... 

 !کنم. چه اجحافی در حق تورج شده بود؛ فقط به خاطر یک شک

 .صدای الالیی های مادر و گریه های شبانه اش دو گوشم پیچید

حاال معنی عذاب وجدان مادر و افسردگیش رو می فهمیدم...معنی حرف های 

ی شد. مادر زودتر از کهکشان بابت نامفهمومی که گاهی به طلب بخشش ختم م

مرگ همسر بی گناهش و مریضی پسر مظلومش ازپا دراومد...این که کهکشان عاشق 

مادر بود و این همه سال همراه زن مریضش درد کشید شکی نیست؛ اما واقعا 

 ارزشش رو داشت؟

تنها چیزی که درک نمی کردم و هنوز جوابی نگرفته بودم حضور ادم ناشناخته ای 

 به نام قارداش بود...یک ادم جانی! چرا باید من رو بخواد و باعث مرگ تیمور بشه؟

احتماال تاج الملوک هم بی اطالع بود که تمام سخنش حول و حوش شبنم و بی 

  .وفایی دوست های برادرش بود

صورت خیسش رو با پشت دست پاک کرد. چشم چرخوند روی شکم و کمر باریکم 

 .ه بیرون زده بود و از روی تاپ برجسته تر به نظر می رسیدکه به طرز مضحکی قلم

پیراهنم رو معذب روی هم اوردم و ناخوداگاه البوم بین دستم رو بستم و مقابلم 



 .گرفتم...من هوو دخترش بودم و این شرم اور بود

 .باید خوشحال باشم بچه تیمورم توراهه_

. چقدر خوب که قبل از اینکه نگاه گذرا و خجالت زده ای به لبخند تلخش انداختم

زیر گریه بزنم و بغضم بترکه حرف رو عوض کرد. در این وضعیت فقط اسم اون می 

 .تونست من رو سرخوش کنه

 :بینیم رو باال کشیدم و بغض دار گفتم

 .هیرمند _

البته که تن صدام تاکییدی بود!. حاال که قرار بود در این خونه بمونم حتما این اسم 

 .هیرمند پاک می کردم...گلبرگ نبودم اگر این اسم نهایی نمی شدرو از روی 

چنان اخمی کرد که لحظه ای از تصمیمم پشیمان شدم؛ اما باز با تته پته اشکاری 

 .روی اسم پافشاری کردم

 اووم چرا...چرا هیرمند هیچ عکسی از خودش نداره؟_

سم ممنوعه برق احساس کردم به یکباره نگاهش کینه دوزانه برای تکرار این ا

زد...خدای من شبیه تاج الملوکی که می شناختم شد. از بین دندان های چف 

 .شدش غرید

 .نمیزارم با اومدنت خیلی چیزا عوض بشه _

عوض بشه! نگاه این زن من رو گناهکار می دونست...این واکنش و جمله شکَم رو به 

تم زبان به دهان سوء ظنی که نسبت به اسم هیرمند داشتم بیشتر کرد. نتونس

 !بگیرم؛ اما با سیاست و خونسردی خودم

در حینی که بلند می شدم و به سمت قاب های دیوار می رفتم و مقابلشون ایستادم 

 :دست به سـ*ـینه پوزخند زده گفتم

چرا؟ می ترسین با ی اسم دیگه حمایتاشو نداشته باشین؟ یا پول تو جیبیتون کم  _



 بشه ادمی که شماها نمیخواین؟بشه...یا می ترسین هیرمند 

 .صدام در حدی ارام و جدی بود که مات این همه وقاحت و گستاخی سکوت کرد

 :دهانش چند بار باز و بسته شد و اخر با نفسی نفرت انگیز گفت

خیلی دلم میخواد بدونم چه جوری تونستی تو ی لونه سگ واسش واق واق کنی  _

 .م گشنه ایتا واست تیکه گوشت بریزه...اما هنوز

از حرفش خیلی ناراحت شدم. شکستن قلبم رو حس کردم؛ اما با دهان خشک شدم 

خندیدم...در ذهنم به این فکر می کردم اگر تاج الملوک ترس از تغییر یک اسم 

داشت و مهاجمی عمل کرد پس باید از حضور من هم ترسیده باشه و این رو به 

. هیچ وقت برای من تغییر اسم خوبی می دونست دیگه پایان خیلی چیزهاست!

هیرمند قابل قبول نبود... هرچند صدباری هم می گفت برای دوست داشتن پدرش 

 .این اسم رو روی خودش گذاشته بازهم حس خوشایندی نداشتم و باور نمی کردم

من گشنم یا شماها که نوجوونیشو گرفتین تا حمایتاشو داشته باشین؟. شماهایی  _

ان صداش زدین که تکیه گاهتون بمونه...بتونین بهش متکی که یک عمر تیمور خ

 .باشین

یک چیز هایی رو شبیه هوا بلعید و رنگش زرد شد. کامال خالء صالح شد. حدسم 

 .درست بود تاج الملوک یک پسر بچه نوجوان رو پشت یک اسم پنهان کرده بود

 ...تو هیچی نمی دونی _

ریدن بود. دستی به گلو فشرد؛ اما من نفسش به شمارش افتاد. چشم هاش اماده با

 .همچنان بی رحمانه به دفاع از یک کودک معصوم ادامه دادم

می دونید ازش چی ساختین...یک ادم اشتباهی... به جایی اینکه هیرمندو بزرگ _

 .کنید ازش یک تیمورخان مرده ساختین

و دستی در  جدی و خونسرد پوزخند زدم...بی طاقت و عصبی میان اتاق قدم رو رفتم



 .هوا تکان داده، رو به تاج الملوک توپیدم

کم پیشتون بودم ولی می دیدم پچ پچای و حرف های پرکینه رو ...هربار به  _

هربهانه نفرین کردی ادمایی که مردن...چرا بهشون یاد ندادی تخم کینه و نفرتو تو 

وقتی می دلشون نکارن ؟...تو مگه بزرگترشون نبودی؟ چرا شدی شریک جرمشون 

خواستن دختر کهکشانو عقد کنن...مگه هرمز واست عزیز نبود؟...مگه نمی دونستی 

باهش بدبخت میشه؟... مگه نمی دونستی هیرمند با انتقام از فکوری و کهکشان 

حکم مرگشو امضا می کنه.؟...چرا جلوشونو نگرفتی؟ تاحاال از هیرمند پرسیدی منو 

 چرا عقد کرد؟ چرا من حامله ام؟

دیوارهای پرشده از قاب های ریزو درشت اشاره کردم...با حرص و عصبانیت غیر  به

 .ارادی

خودتو تو این اتاق حبس کردی که گذشته رو نبش قبر کنی؟ به چه قیمتی ؟ به  _

 قیمت کاشتن بذر انتقام ؟

 ...تو جای ما نبودی _

مچاله  این زن مقابلم به قدری شکست خورده و نفس تنگ به نظر رسید که قلبم

شده با اشک هایی که روان بود سکوت کردم. اهسته با حالی زار جلوی پاش زانو 

قطره  .بدنش مثل بید می لرزید. کمکش کردم به تاج فلزی تخت تکیه بزنه .زدم

 .اشکی از گوشه چشمش چکید

 ...من بی تقصیرم _

 

 .پابه پاش هق زدم... لحنم مثل خودش دردمند شد

 ...لملوک... فقط هیزم این اتیشیو زیادتر کردیبزرگشون نکردی تاج ا _

اهی کشید که نفس من هم رفت. موهای وزدارش خیس عرق به پیشانیش چسبیده 



یقه پیراهن سفیدش روی شانه های باریک و استخوانیش کج شده بود...چهره  .بود

 .اش رقت انگیز بود. دست های سردش رو گرفته ادامه دادم

هنوز نمی تونه تو احساس انتقامش منو ببینه چیکار  تو بهم بگو با مردی که _

کنم...منو ی شبه قربانی گذشته کرد تا دلشو اروم کنه...شماها منو چی می بینید؟ 

دختر تورج یا کهکشان؟ چرا بی گناهیمو چرا خودمو ندیدین؟ چرا گذاشتی تا 

  .اینجاها پیش برن؟

 .ازو بسته کردملب گزیده دست رو سرم گذاشت. چشم هام رو با درد ب

همیشه از خودم می پرسیدم چرا تو این اتاق کسی نمیاد...باید چیکار کنم با _

برادری که حتی نمی تونه تو چشمام نگاه کنه چون شبیه شبنمم چون نمی دونه 

باید دوسم داشته باشه یا نفرت... چرا گذاشتی از مادرش کینه به دل بگیره که حتی 

 الش بود شبنم رفت؟چهره شو نشناسه...مگر چندس

بدتر از من سرخ شده بود و نفس می گرفت...حرف هام منطقی بود؛ نبود؟ من هم 

بزرگ شده تنهایی بودم...اما خوب که فکر می کردم می رسیدم به خوبی های 

کهکشان به اینکه حداقل امانت دار خوبی بود. نذاشت تلخی گذشته ایندم رو تباه 

یت کرد؛ برعکس تاج الملوک که بچه هارو قربانی کنه...بیست و پنج سال ازم حما

 .کینه خودش کرد

اشک گوشه چشمش رو با دست های لرزانش گرفت و سری پایین انداخت بعد مدت 

 :زمانی که سکوت مطلق تنها منطق اتاق بود گفت

تو هیچ وقت نمی فهمی ما چی کشیدیم...هیچ وقت نمی فهمی وقتی برادرات _

شوهرت ترکت کنه چقدر سخته... مگه من چندسالم بود هردو جوون مرگ بشن یا 

که برادرم جلوی چشمام اعدام شد...پسرش فقط پونزده سال داشت که جلوی 

 .چشماش جون داد



حق نداشتین اسمشو ازش بگیرین...شماها اونو به چشم تیمور دیدین...هیرمندو  _

 .کسی ندید

ان، صاف ، زالل و کمی هیرمند رو من دیده بودم...یک اسم نبود. شخصی مهرب

 .بداخالق اما هرچه بود تیمورخان نبود. صدای هق هقش بلند شد

 هیچ فکر کردین دو روز دیگه جواب بچشو چی باید بده...هیرمنده یا تیمور؟ _

 .چرا فکر می کنی من اینقدر سنگدلم که بتونم عذابشونو ببینم؟_

 .موهاش زمزمه کردقبل از اینکه حرفی بزنه چانه لرزاند و با چنگی بین 

تنها کسی که موند من بودم با سه تا بچه قدو نیم قد...جوون بودم و خام...چیکار _

می تونستم بکنم جز اینکه به ی پسرپونزده ساله که خودش داوطلب شد بها 

بدم...انگیزه هیرمند برای انتقام مارو زنده کرد...خودمم افسرده بودم بدتر از هلما 

اب هذیون می گفتم...درک نمی کردم اونا بچه ان؛ اه و قرص می خوردم تو خو

 ...نفرینامو از زندگی سرشون خالی می کردم...سر سه تا بچه یتیم

 .نگاه دزدید...با عذاب

بعد از اعدام پدرش هیچ وقت نخواست از خودش عکس بگیره...می گفت چشمام  _

 .غم داره

 .گردنبدنم شد لب گزیدم تا جیغ نزنم...قلبم مچاله شد...دستم چنگ

تو هیچ وقت نمی تونی بفهمی چقدر سخته وقتی دخترتو بیبنی یاد پدرش بیوفتی _

و کتکش بزنی یا شب ادراریای بچه برادرت که تو تب می سوخت...دل خوشی من 

فقط هیرمند بود که برعکس هممون سرپا بود...بزرگ شدنشو یک شبه دیدم...بلوغ 

ت قرص می خوردم تا بیدار نشم...تو عالم بی زودرس گرفت اما مهم نبود...مشت مش

خیالی همه چیزو سپره بودم به ی پسر بچه پونزده ساله....به یک مرد...به یکی شبیه 

 .تیمور



 

ههممون با مرگ تیمور خاک شدیم. یک گور دسته جمعی... تا اومدم به خودم _

ث شد ببینم بیام این عمارتم از دست دادیم...رفتن به ی جا دیگه خوب بود...باع

دوروبرم چی می گذره...هیرمند شب به شب با دستای سیاه میومد...می خواست 

کارخونه رو راه بندازه با دستای خودش یک کارخونه سوخت رو تعمیر می 

کرد...بزرگ شده بود...صدا کلفت می کرد رو هلما رو هرمز تا درس بخونن یا 

با حرف زدن پیش بچه ها اروم شیطونی نکنن...افسردگیم به قدری بود که نفهمم 

میشم...نمی فهمیدم چقدر هرمز زجر می کشه وقتی از مادر فراریش میشنوه یا هلما 

از پدرش...هیرمند فقط این مابین یک گوشه می شست دندون قروچه می رفت برای 

دلتنگی پدرش. نمی خواستم بذر کینه رو با حرفام تو دلشون بکارم...منم زخم 

م..کینه شبنمو داشتم... شوهرم مدام سرکوفتشو تو سرم میزد از خورده گذشته بود

 ...اینکه برادر بی غیرتت زنش فرار کرده

اب دهانم رو قورت دادم و بی حال به دیوار پشت سرم زانو به بغـ*ـل تیکه زدم. تاج 

 .الملوک اه کشید

بی زندگی من این سه بچه ن... غم هرسه شون پیرم کرد...هرکدومشون یک درد  _

درمون دارن...این همه سال سعی کردم جای مادرشون باشم...ولی هیرمند برای 

هردوشون هم مادر بود هم پدر نتونستم غیر غصه خوردن کاری بکنم. اون ساال هیچ 

کدوم حال خوبی نداشتیم... حتی هیرمندم مریض شد...هر فشاری روش بود تو 

ودار...مثل پدرش. خودش می ریخت حرفی نمی زد مثل االن کم حرف و ت

سردرداش از همون موقع شروع شد...چه شبایی از درد نعره نزد...نمی تونه صدای 

 ...جیغی رو تحمل کنه یاد مادرش میوفته وقتی پدرشو

 .مکثی کرده دستی به پیشانیش کشید



دردِ ببینی پسر پونزده سالت سیگار میکشه تا اروم بشه...بچم مگه چندسال داره _

درد هرمزم گفتنی نیست این همه سال دل به کسی  _نیشخند زد _.که سکته کرد..

نداد تا مجبور نشه کسی رو ارزو به دل مادری بزاره...عشق بچه ست هر بچه ای رو 

میبینه نفسش میره...همین که می خواست دل به دل مهرو بده اونم... از درد 

این انتقام دامن کدومشون بگم که بفهمی منم کم نکشیدم...منم حق داشتم تا به 

بزنم...منم حق داشتم پروبال بدم به جوونی که شبیه گذشته هام بود...حتی اگر یک 

 .اسم باشه

تازه از حرف هایی که زدم قرمز شدم.. دست های یخ زدم رو به گونه ام کشیدم و 

 ...اهسته لب زدم

 ...متاسفم_

جای اون ها  نشنید...نخواست که بفهمه ...حق داشت من هیچ وقت نمی تونستم

باشم. من خیلی ضعیف تر از اونی بودم که اعدام عزیزترینم رو ببینم یا دوری مادرم 

 .و پدرم رو تاب بیارم

تو راست میگی خودخواهی من بود بچه هام روزگارشون این شد...هیرمندم بلد  _

نیست محبت کنه چون یادش ندادم چون فقط یاد گرفت بزرگ بشه...هرمزم تو 

خودشو غرق کرد چون یادش ندادم همه مثل مادرش نیستن...یادشون گندوکثافت 

ندادم همه چیز انتقام نیست. اما بچم هلما چی؟ برای درد اون کی عزاداری می 

 ...کنه

اینقدر پربغض این جمله رو گفت که بی اختیار دلم از غم ریش شد. کنارش روی 

 .تخت نشستم و دست های یخ زدش رو فشردم

خوبی نداشت...عصبی و پرخاشگر بود...به خاطره موقعیت زندگیمون  هلما نوجوونی_

و افسردگی من... مرگ و رفتن پدرش...اعدام تیمور...به قدری درگیری داشت که 



نسبت به دخترای دیگه عادی نباشه...وقتی هرمزو فرستادیم کانادا پاشو توی کفش 

ی با هرمز... هرمز کرد منم بفرستین... تیمور نذاشت گفت تو دختری فرق میکن

مریضه اما توچی...هزار بهانه که هلمارو از رفتن منصرف کرد. هلما نیاز به محبت 

داشت کسی که دستشو بگیره و باورش کنه...نه من مادر خوبی بودم نه هیرمند اهل 

این برنامه ها...بعضی وقتا به بچم حق میدم بخواد عاشق کسی بشه که واسش از 

 ....هم پدر هم مادر هم برادرهمبچگی همه کس بوده...

 .جمله اخرش رو با زمزمه خفه ای که بیشتر شبیه سرزنش و خودخوری بود گفت

 .سربرگردوند به سمتم...به عمق چشم هام

حاال که خیالم بابت هیرمند و هرمز راحته میخوام واسش مادری کنم...میخوام  _

خوب بشه. دکترش میگه  بشم اونی که تو گفتی...شاید افسردگیش این جنون انیش

هنوز درگیر گذشته ست نتونسته چیزی رو فراموش کنه حاال اثراتشو رو مغزش 

گذاشته. نیاز به درمان داره ی جای دور از اینجا که بتونه با خودش کنار بیاد...جایی 

 .که بتونه کنار کسی باشه که دوسش داره

 .با این لحن ملتمسانه به دستم چنگ زد

ا مزاحم زندگیتون نشه...به خاطره زن دیوونه اش ترکش قول میدم هلم _

نکن...هیرمندم کم سختی نکشیده...میدونم دوست داره...اگر ذره ای عالقه ای که به 

تو داشت به هلما داشت وضع بچم تو شبه عروسیش این نمی شد. نمی شد یک 

 .عقده ای مجنون که به دست وپاهش زنجیر وصل کردن

 .ر شد...تمام دادو بی داد هامون رو شنیده بوداب سردی روی سرم بخا

 .فقط راضیش کن...طالقش بده_

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

**** 

سعی کردم قدم هام رو تا حد امکان بشمارم. اهسته درب رو نیمه باز رها کردم و کج 



کج پا به داخل گذاشتم. می دونستم خوابش سبکه؛ همین باعث شد قلب عین یک 

ش کنه همین نیم ساعت قبل چه زاری برای دوریش گنجشک نبض بگیره و فرامو

 .میزد

مسلما قیافه پا سوخته من به این برگشت نصفه شبی زیاد خوش آیند نبود که 

هرچی ورد و دعا و نذرو نیاز بلد بودم به درگاه حق تعالی فرستادم و تو دلم به 

 سمتش فوت کردم تا بلکه برای یک شب هم شده اون چشم ها به خواب سنگینی

درب پشت سرم با صدای قیژی بسته شد که فحش زیر لبی به قدیمی بودن  .برن

عمارت دادم و شش دنگ حواسم با چرخش صدو هشتاده درجه ای به سمتش 

کشیده شد. فقط یکی از ابژورهای کنار تخت روشن بود و روی هیکل ورزیده ش که 

رش ایستادم. لباس به پهلو روی تخت دراز کشیده بود سایه انداخته بود. باالی س

 .هاش رو با یک ست راحتی زغال سنگی یقه گرد عوض کرده بود

لبخند زدم. از این پوشیده تر امکان نداشت!. از روتختی لوله شده بین دوپا هم 

مشخص بود چه گرمایی رو تحمل می کرد. سرتخت به پهلو دراز کشیده بود و دست 

م رو فوت کردم و لب تخت مخالفش هم روی صورتش گذاشته بود. نفس حبس شد

جوراب و پیراهنم رو از تن دراوردم و با باز کردن کش موهام دستی  .نشستم

زیرشون کشیدم. پاچه های شلوارم رو هم تا زانو تا زدم. دوست داشتم بعد مدت ها 

با لباس های راحتی خودم تو یک تخت گرم ونرم دراز بکشم...اما این لباس ها و 

معذبم می کرد. به سمت دست نخورده تخت نگاه کردم. به حضور هیرمند به شدت 

 .!این فکر کردم احتماال بیداره که صدای نفس هاش قطع شد

پارچه مخملی رو کنار زدم و خیلی نرم زیرش خزیدم. با باال پایین شدن تشک نفسم 

 .حبس شده؛ بوی عطر تلخش بلند شد

فس های ارام کنار دستم لب گزیدم...می دونستم تا صبح با این عطر لعنتی و ن



خواب به چشم هام نمیاد. صاف و مستقیم دراز کشیدم. رو تختی رو تا زیر گردنم 

 .باال کشیدم و با چشم های هوشیار به سقف زل زدم

 .کجا بودی این دو ساعت _

بلندی کشیده دست رو قلبم گذاشتم.  "هین"از صدای خسته اش از جا پریدم و 

 .ار کمی ترسیده عقب کشیدمخدایا بیدار بود. بی اختی

 تا اخر می خوای همین شکلی باشی؟_

چشم هاش بسته و همچنان ساعد رو چشم گذاشته بود. تو خواب هم چشم داشت. 

 .فهمید بازهم خون به مغزم نرسیده

با اینکه صداش ارام و خسته بود؛ اما از واکنشم خجالت کشیدم و ناخواسته با کنایه 

  :گفتم

 مگه اخریم هست؟_

با مکثی تکانی به دستش داد و از رو صورتش برداشت. حاال از گوشه چشم اخم های 

درهمش رو می دیدم. حرکتش عصبی و غیر ارادی بود. با صدای که از قصد بم و 

  .محکمی گفت "نه"کلفت تر کرد 

توقع این نه رو نداشتم. می مرد، کمی فقط کمی نرم و با لطافت برخورده کنه...من 

اه قبل نبودم....حساس شده بودم و دل نازک. لعنتی... از این اخالق گلبرگ چندم

متنفر بودم...یک زمانی مهرو رو برای این حساس و لوس بازی هاش و اشک های 

 .دمه مشکش سرزنش می کردم

چشم هام رو پایین کشیدم و با  .برای اولین بار نفس کشیدن کنارش سخت شد

  .حلقه ساده و فلزیم بازی کردم

 .بلندی کشید نفس

 .اگر پایانی بود واست ی پر نگینشو میخرم_



 .که نیست_

 .متاسفانه_

سیب گلوم باال پایین شد و بغض کرده جواب می دادم. رفتار خشک و بی حسش تو 

 .ذوقم می زد

 تو عاطفه رو به اینجا اوردی؟ _

 .سری تکان داد

 .تنها بودی...صاحب خونه شم ادمی درستی نبود _

 

ه چرخوندم...ندید. حرف میزد اما چشم هاش به هم فشرده همچنان چشمی تو حدق

  .بسته بود. دوست داشتم نگاهم می کرد

می تونستی واسمون خونه اجاره کنی...من حتی حاضرم تو اون لونه زندگی کنم _

 ...ولی

 .!با تشر میان حرفم پرید...با اخمی عمیق

ه من نمیتونم یک پام اینجا حرفشم نزن..خیلی چیزا باید تو این خونه مشخص بش_

 .باشه یک پا جا دیگه

 .به سمتش چرخیدم...طبلکار و عصبی

 دقیقا چی باید مشخص بشه ؟ _

 ...بعدا می _

 .سرفه ای کرد و چشم رو هم بیشتر فشرده رو تختی رو از درد تو مشت جمع کرد

که صبح بود. اینقدر درگیر بودم  2سریع سرم چرخید به سمت ساعت روی دیوار...

نفهمیدم اون صداهای عذاب اور تو عمارت پیچیده یا نه...بی اختیار همراه فکر 

ازاردهنده م تو چشم هام با بسته شدن راه گلوم یک غده اشک جمع شد. درد داشت 



 .و من طاقت این همه صبوری و خودداریش رو نداشتم

 سرت درد میکنه...؟_

 ...مهم نیست_

  .اما صدای اون پر از دلخوری و ازردگیصدام موجی از نگرانی و غم داشت؛ 

بلند شدم. خودم رو به سمتش کشیدم و باالی سرش چهار زانو نشستم. با پنجه هام 

 .نرم موهاش رو مرتب کردم

چشم هاش رو با مکثی باز کرد و با دلخوری بهم خیره شد. رنجش نگاهش با کلی 

هم رو از نگاه دلخورش حرف از بی معرفتی حس شدنی بود...ناراحت بود و سرد. نگا

دزدیم. دستش رو که از فشار به روتختی چنگ و قرمز شده بود اهسته به دست 

گرفتم. مانعم نشد... دونه های خیس از عرق روی پیشانیش و کنار شقیقه هاش راه 

  .گرفته بود

نفس هاش ناارام و با قلبی کوبنده به گوش می رسید. دستم با بغض محکم تر کیپ 

  .دستش شد

ی لب "چیزی نیست"نفس عمیقی کشید و ارام دستم رو تو دستش فشار داد و 

 .زد

می خواست دلداریم بده...لب گزیدم تا اشکم راه نگیره. دستم رو از دستش بیرون 

کشیدم و به طرفش خم شدم و با دست های لرزان روی پیشانیش دستش کشیدم و 

 .خیدنانگشت هام نرم کنار شقیقه اش راه گرفته دورانی چر

چشم بست. چند دقیقه در همان حال باقی موندیم. حرفی نمی زدیم. غیر صدای 

نفس های های تند و قلب های سرکشمون. ارام گرفتن بدنش رو حس کردم. یکی 

از دست هام نوازش گونه روی بازوش کشیده شد و اون یکی خط اخم بین دو 

 .ابروش رو صاف کرد



 .اینارو باز کن _

زد. دستم ضربدری راه گرفتن بین تارهای موهاش...یکی دوتا...سه  پوزخنده بی جانی

تا...با بغض و بی صدا شمردم تارهای سپیدش رو...یکی دوتا نبودن...حرف یک 

 .عمردردو رنج بود. تا یک جایی حسابش از دستم در رفت

بـ*ـوسـه ای نرم رو پیشانیش زدم و اهی از ته دلی کشیدم. فهمید دردم 

این سپیدی موهایی که همیشه تراش خورده بود چقدر برای من با چیه...فهمید 

  .ارزشه

حرصی گفت. توجه ای به  "گلی"بین دستم تکان خورد و با نفس خش داری 

اعتراضش نکردم و سرش رو بلند کردم تا روی پاهام بزارم...بی حال تر با غرولند 

 .ی گفت"بسه برو بخواب"خودش سرش رو روی پام جابه جا کرد و 

خودش رو لوس می کرد مرد گنده...خندم گرفت محض مردم ازاری سرم رو پایین 

 .گرفتم تا برخورد با چانه اش. موهام نوک دماغش کشیده شد

 .من قبال این کارو کردم سرت خوب شده_

 .پوفی کشید

 .قبال زنم نبودی_

  .اوه...به سرعت صاف شدم و دست هام رو پس کشیدم

 .متوجه ام_

 

ند. شوخی کرده بود؟ نقطه ضعفم رو فهمیده بود. دلم دلتنگ خنده مردانه خندید...بل

 .ش غش کرد

سرش رو بین تاپم ثابت کرد...روی گردی برجسته شکمم. نفس عمیقی کشید که 

نفس من برید. یک چیزی های لب زد. نشنیدم. سرد شدن نوک انگشت هاش رو 



پچ پچ دلهره گرفتم. یاد  منقبض و سخت شد. نمی دونم چرا ولی از این .حس کردم

 .حرف های خصوصی دکتر افتادم

ناخوداگاه خودم رو عقب کشیدم...مثل یک سپر دفاعی. حس می کردم هیرمند 

  .چیزی از تکه وجودم می دونست که من ازش بی خبر بودم

به خودش اومد و با نفس اه مانندی نرم روی پوستم رو گرم کرد. سرش رو بیرون 

با نگاه دلگرمی بهم زل زد. انگار از نگاهم ترس پیچیده تو دلم رو اورد و با محبت و 

 .خوند که لبخنده کجی هم کنج لب هاش نشست

 ...ی مزاحم کوچلو دوست داشتنی _

چشم هاش غم و راز دار حرف داشت؛ اما لب هاش می خندید. با هر بدبختی بود 

 .قابل انکار بود خودم رو زدم به خیالی تا نپرسم اون چیزی که برای منِ مادر

 .تاپ رو درست کردم...و اخم کرده توپیدم

 !مزاحم_

  .صداش مثل یک نجوا عاشقانه بلند شد و دوباره لبخند رو صورتم پاشید

 .بوی کالباس، پنیر، خیارشور، ترشی میدی ولی بازم باعث نشد عطرتو نفهمم _

رفت. همه عطرمن! خدای من امشب به مرز دیوانگی می رسیدم. رگ قلبم نبض گ

 .عضالتم خشک شد

قبل از اینکه به اینجا بیام مسیر اخرم اشپزخونه بود. بعد از اون همه گریه خوب از 

خجالت شکمم دراومد و هرچی تو یخچال بود ترتیبش رو دادم. اصال هم به این فکر 

 .نکردم روهم خوردن چه عوارضی می تونست داشته باشه

ند شیرینش به یک اخم پررنگی رسید و به یک لحظه انگار یاد چیزی بیوفته لبخ

 :حالت چندش یا بهت از باال توبیخی تو چشم هام خیره شده پرسید

 تو پیش مسیو کار می کردی؟_

_... 



 فکر ابرو من نبودی؟ زن تیمورخان اشپزی می کرده؟_

خدای من... بی اختیار مضطرب موهام رو پشت گوشم زدم. ته دلم خالی شد. می 

 .یک جنگ اعصاب داریم دونستم دوباره

 ...اون موقع تیمورخان نبودی _

 !دمه دست ترین حرفی بود که می تونستم بزنم...یا توجیه کننده ترین جمله

 .شوهرت که بودم...می دونستی بدم میاد_

_.... 

 ....نکنه حس نیتت به مسیو مثل اون پسره عوضی بی پ_

 :حرصی حرفش رو خورد و زیر لبی گفت

  ...شرفو دارم واسش بی_

تو تاریکی به چشم های عصبیش زل زدم. بهانه اش محمد بود...هیرمند ادمی نبود 

که بخواد ضعفش رو اون هم در برابر شخصی مثل محمد که می تونست یک شبه 

نابودش کنه بروز بده...کسی که فکر می کرد من دوستش دارم... بارها دیده بودم در 

می کرد... اما در برابر محمد هنوز زهر چشم برابر تعصب و غیرتش نابرابر بازی 

نگرفته بود. اهمیتی هم نداشت. مهم خشم و ناراحتی االنش بود که مدام غر میزد تا 

 .حرفش رو بزنه

 دردت چیه هیرمند...؟_

 

از بردن اسمش اون هم با اوایی پرعشوه م کمی نرم شد اما پیشانیش چین خورد و 

 .غرید

.. اونی ام که همیشه طلبکاره تویی. وقتی به خط هرکاری دلت میخواد میکنی._

 .قرمزام توجه نمی کنی دوست دارم گردنتو بشکنم. یا تا ابد تو ی اتاق زندونیت کنم



دهانم از این همه نرمش باز موند. جدی بود. مات و مبهوت تو چشم هاش خیره 

 چی ؟ _شدم. فقط تونستم لب بزنم

 .د...چشم هام از این گشاد تر نمی شددستش رو دور گردنش با ادای بریدن کشی

دوست داشتم بخندم به این حرکتش...چشم هاش در عین جدیت شیطنت هم 

 .داشت

به خودم اومدم و ابرویی باال فرستادم...اخر شبی شوخیش گرفته بود هرچند از ذات 

 .پلیدش غیر از این توقعی نبود

نم بکنم؟...حتی اون لونه ام االن که تو این خونه زندونیم کردی دیگه چیکار می تو_

  .ازم گرفتی

 .اخم کرد

 .بفهم...اینجا واسه تو امن تره اینو کهکشانم فهمیده بود که فرستادت اینجا_

 ...اصال کی به تو گفت؟ کاوه_

قبل از اینکه حرفم تمام بشه یکدفعه از جاش بلند شد و با بهت و لحن مچگیرانه ای 

 :چشم ریز کرده گفت

 ت اونجا کار می کردی؟ می دونست و اینقدر دنبالت بودم؟کاوه خبر داش _

به تته پته افتادم...برای کاوه بد می شد؟ سعی کردم خودم رو محکم و بی خیال 

 .بگیرم که مثال کار کردن من اصال اهمیت این همه قیل وقال رو نداشت

 اووم...نه...نه کاوه نمی دونست....اژند,..؟ _

 .چشم هاش رو تنگ کرد

 مز...؟هر _

 .چشم هاش اتیش شد...فکش چفت هم

 اراز؟ _



دستش چنگ موهاش شد. رگ گردنش بیرون زد. دوست داشتم گریه کنم از 

 .نگاهش که به راحتی اعتراف می گرفتن. ناله وار لب زدم

 ایال...؟_

گندش بزنن دیگه کم مونده بود از سرش دود بلند بشه. پوستش با هر اسم رو به 

و اماده به حمله نگاهم می کرد. نمی دونم چند دقیقه با همین  کبودی می زد...تیز

چشم ها نگاهم کرد تا بازهم به گـ ـناه های نکردم اعتراف کنم اما اخر عصبی و پر 

 .حرص چشمی گرد کردم

 اصال هرکی...حاال که پیدام کردی... نکنه میخوای اونام بری بکشی؟_

تن چیزی نبود که مدام سرزبانم بود. یا خدا...دست گذاشتم رو نقطه جوش...این کش

 .مریض بودم...تمام.می دونستم حساسه ولی بازهم تکرار می کردم

تا به خودم به جنبم به سمت خیز برداشت و با یه حرکت اومد جلو دستاش رو قفل 

 .دستم کرد. صورتم رو با هیچ فاصله ای مقابل صورتش گرفت

 .به نظر میرسه اول باید تورو بکشم_

ز صورتم پرید و با وحشت اب دهانم رو پرسرو صدا قورت دادم. همین که رنگ ا

لبخند بدجنسش رو دیدم جیغی کشیدم با یک مشت به شکمش تقال کردم تا دستم 

رو ول کنه. زورش زیاد بود دستش رو از زیر زانوم رد کرد و با دست دیگه اش کتفم 

ی تو اغوشش فشارم داد رو از پشت گرفت. مجبورم کرد همراهش دراز بکشم. حساب

 .تا دست از تقال بردارم هرچند با این فاصله خشکم زده بود

 .تو گوشم لب زد

 .هیس بگیر بخواب امروز به اندازه کافی اعصابمو خورد کردی_

 .متوجه لرز بدنم زیر دستش شد؛ اما کوتاه نیومد

 ...عادت کن به بودن من _



ا عاشقانه و نوازش گرانه. نفس عمیقی بدنم سر...نه یخ کرد. لحنش دستوری بود؛ ام

کشید. نگاه پرعشقم تو نگاهش غرق شد. فهمید هنوز ذهنم درگیره...فهمید هنوز 

نتونستم با خودم کنار بیام که بدنم برخالف قلب سرکشم بین دستش منقبض شد. 

  .چشم هاش غمگین شد

 .دخم شد. سرم چند بار دلگرم کننده نوازش لب هاش شد. گونه ام داغ ش

پیشانیم...پشت چشم هام و...رامم کرد. ذهنم به ارامش، به حال رسید. جادوی 

 .وجودش شدم. مسخ چشم هایی که عاجزانه خواستنم رو فریاد میزد

تپش های نامنظم قلب هامون ارام گرفت و نفسم هامون بی صدا صورت هامون رو 

 .ت بار زمزمه کردمگرم کرد. سرم رو عقب کشیدم...با نفسی که کم اورده بودم حسر

 .کاش تو لونمون بودیم_

  .چشم های شفافش تو نور کم اتاق درخشید

 .دلم واسه چاییات لک زده_

 .صبحانه واست دم میکنم _

 .بی خود تو زن تیمور خانی...اینو واسه خودت تکرارکن_

چنان تیمورخان غلیظی گفت و نگاهش پر غرور و با فخر تو صورتم چرخ خورد که 

 .افتادمبه خنده 

 .نرم دست رو گونه ام کشید

 .خوشم نمیاد کارکنی...هیچ وقت...حتی اگر یک روزی من نبودم_

 .ته دلم خالی شد

 کی به تو گفت؟ _

مسیو اومده بود شرکت...وقتی دیدمش تعجب کردم از کجا شناختم...گفت اونجا  _

  .بودی. نگرانت شده بود



 .داشتنیقلبم لبریز از محبت مسیو شد. پیرمرد دوست 

 می تونم ببینمشون؟ _

لب هاش بین موهام سرخورد و سرم رو به سـ*ـینه اش فشرد. عطرش رو نفس 

 .کشیدم

 .فعال نمی تونیم باهم بیرون بریم...هرچی هست بزار تو همین اتاق دفن بشه_

صداش رگه هایی از گرفتگی داشت. نپرسیدم چرا...مهم این امنیتی بود که تو 

بعد مدت ها ارام گرفته بود. سعی کردم به این فکر نکنم چه  اغوشش داشتم. قلبم

تلخی پشت جمله اش بود یا فردا قرار خورشید چه طور طلوع کنه. مهم نگرانی بود 

 !که یکدفعه به جانم افتاد...اگر روزی نبود

 

****** 

یکی یکی دست رو پارچه های نرم می کشیدم و رگال ها رو کنار می زدم. بی 

ز صد نوع لباسی که از فردا اولین شب اقامتم تو کمد جا خوش کرده اهمیت یکی ا

بودن انتخاب کردم. همشون به سلیقه عاطفه و خرید فرزاد بود!. خودش گفته بود 

یک لیست کامل از اقالم و البسه ای که برای مدت طوالنی یک خانم نیاز داشت رو 

...حساسیتش روز به روز تهیه کنن تا نخوام برای چند دست لباس پا بیرون بزارم

بیشتر می شد؛ این رو از رفتار و تلفن هایی که وقت و بی وقت بهم می شد فهمیده 

 !بودم، فوبیا رفتنم رو گرفته بود...ترس از فرار دوباره م

پیراهن ساده مشکی...با آستین های بلند و جنـ*ـسی از نخ ابریشم. تو پوشیدن 

ایشی روسری ساده مشکی ساتنی رو به سرم تعلل نکردم و خیلی سریع بدون هیچ آر

 .کشیدم و گره کوچکی زیرگلوم کج بستم

مقابل آیینه ایستادم و با شمارش عقربه های ساعت و چشم انتظاری برای رسیدن به 



وقت شام عمارت، تیپمم رو دید زدم. عالی و ساده. تنها زینت پیراهنم رو تو چنگ 

... نفسی گرفتم و به 3، 2، 1ا رو شمردم...گرفتم و با نیم نگاهی به عکسش ثانیه ه

سمت در قدم برداشتم. کمی معطلی و صبر برای دختر و عروس خانواده بد نبود! 

هرچند همه تالشم رو کرده بودم تا شبیه یک ملکه یا یک همسر نمونه به نظر بیام!. 

 پشت سرهم دم و بازدم عمیقی برای حفظ اعتماد به نفسم کشیدم و از پله ها با

طمانیه پایین رفتم. کف دستم عرق کرده بود و قلبم نبض گرفته بود. اولین ضیافت 

خانوادگی چیزی نبود که بخوام سرسری از کنارش بگذرم...نه به عنوان گلبرگ 

کهکشان، نه آریایی بلکه همسر مرد اول عمارت که هنوز برای ادم های این عمارت 

 .!جا نیوفتاده بود

 .دمزهر خنده ای به خودم ز

در این یک هفته متوجه شده بودم با وجود هلما هیچ ارزشی برای ادم های این 

عمارت ندارم. من دیده نمی شدم! هر لحظه به هرنحوی با تحت فشار گذاشتنم سایه 

سنگینش رو بهم گوش زد می کردن. از دربون باغ، میکاییل گرفته که یک سالم 

ض دار و نفرت دار باجی و فریبا که ساده م رو بی جواب می ذاشت تا نگاه های غی

تمامی نداشت...حتی نگاه دوستانه پریچهر هم گاهی تیره می شد. خوشبختانه رویا 

 .هم غیبش زده بود و از این بابت کمتر نیش و کنایه می شنیدم

انگار بعد از شبی که با تاج الملوک برسرطالق هلما به توافق نرسیدیم و قبول نکردم 

اره داشته باشم تیم مخالفی رو اجیر کرده بود تا طاقت من رو تاب دخالتی در این ب

 .بیارن

حال روانی هلما در این یک هفته دیدنی بود. صبح به صبح بعد از رفتن مردهای 

خانواده سرکله اش پیدا می شد. لرزش بدنش... جیغ های سرسام اورش...هجوم 

ل نبود. زجر و تحملی که اوردن های یکباره اش... هیچ چیز گفتنی جز زجر و تحم



کم کم من رو به سمت افسردگی و گوشه گیری می برد. از کارم خجالت می کشیدم 

وقتی تاج الملوک مابین جیغ کشیدن های دخترش عاجزانه ازم می خواست از این 

عمارت برم یا هیرمند رو راضی به طالق کنم...اما من!. چندباری دست های خراش 

ه هربار توسط عاطفه مهار می شد از دید هیرمند پنهان می خوردم یا ناخون هایی ک

کردم. نمی خواستم مشکلم رو شب به شب به چهار دیواری که تنها منبع ارامشمون 

بود برسونم. نمی خواستم بشم خستگی رو شانه هاش تا اخر مجبور به انتخاب بین 

با هلما می من یا هلما بشه...من این رو نمی خواستم و شدیدا احساس همدردی 

کردم ولی نمی تونستم واسطه جداییشون بشم. با تمام عشق و عالقه ای که به 

هیرمند داشتم. با خودم که خوب فکر می کردم به این نتیجه می رسیدم اگر 

عاشقش نبود خیلی قبل تر طالقش می داد. این فکر باعث خیلی از عذاب های 

 .روحی من شد

ی تردید داشتم. خیلی چیزها برای هردو ما گنگ من هم هنوز برای ادامه این زندگ

 .بود و نمی شد تا اخر عمر با این حس های تناقض دار زندگیم کرد

هیرمند هم علنا مقابل بقیه بی محلی می کرد...یک زمان هایی بود با دلتنگی و 

بغضی که از صبح تو دلم لونه کرده بود به استقبالش می رفتم تا تمام دلتنگی 

 ...ه جون بخره اماهامون رو ب

قبال گفته بود خصوصی هامون دفن بشه تو چهار دیواریمون؛ ولی طاقت این اخم و 

 .تخم هایی که با ریز بینی اهل خونه به پچ پچ معنا داری ختم می شد نداشتم

متوجه عصبی بودن...بی قراریم و سکوتم می شد؛ با یک نگاه با یک خیره شدن تو 

می شد جواب بی  "حل می شه همه چیز"د و یک چشم هام تااخرش رو می خون

 .قراریم و دست هایی که از ناراحتی و خشم مشت می شد

خصوصی هامون هم غریب بود. حرفمون می شد باهم...نیش می زدیم به هم. گاهی 



با نگاه حرف دل میزدیم...گاهی ام از ناگفته های دل و روح می گفتیم. اخر این همه 

 .ی شکستیم و پروانه می شدیم به دور همکشمکش خسته می شدیم، م

می دونستیم خیلی چیزها این وسط درست نیست. اونی که می شد عصاب داغون 

ما، فکر و ورح خستمون بود...نمی تونستیم خیلی از حقیقت ها رو فراموش 

کنیم...انگار با گذشت زمان خیلی از واقعیت ها چهره زشتش رو رو می کرد. رابـ 

شکل می گرفت می دونستیم صرفا فقط از روی عالقه ست...عالقه  ـطه ای هم وقتی

 .ای که کارمون رو به تحمل کشیده بود

 

 

لبخند زده قدم اخر رو گذاشتم. یک دستم رو بند دامنم و یک دستم رو تکیه نردها 

 .کردم. ایستادم

و همه دور میز دوازده نفر تاج دار طالیی و قرمز نشیمن نشسته بودن. تاج الملوک 

هیرمند، دو سر میز...ایال و اراز صندلی های مقابل هرمز و عاطفه که با یک صندلی 

فاصله قهرالود و سرسنگین کنارهم نشسته بودن. همه به تحلیل های سیـاس*ـی 

هرمز و اراز گوش می دادن به غیر از هیرمند که با اخمی گوشیش رو چک می کرد. 

عاطفه و اون یکی کناره هیرمنددو صندلی خالی بود...یکی مابین هرمز و  ! 

 .میز خوش رنگ و لعابی برای مهمان های اختصاصی تاج الملوک چیده شده بود

 .پوزخند زدم

به حرمت حضور هرمز و هیرمند شام رو همراه من و عاطفه صرف می کرد. صبحانه 

و نهار به دستورش تو اتاق هامون اورده می شد. هیرمند هرشب از وقت نهار و رفتار 

تاج الملوک می پرسید و من هربار به قوه خیالم بسنده می کردم که همه چیز 

 .خوبه...! ولی حیف که خیلی دیر فهمیدم سادگی کردم

گفت. دلم  "سالم گل بانویی"بعد از مدتی اراز متوجه من شد و با سوت کوتاهی 

م به براشون تنگ شده بود. خیلی خوشحالم کاوه چیزی از اینکه کمکم کرد فرار کن



 .هیرمند نگفته بود

با پیراهن جین و موهایی که به عقب مدل داده بود بی نهایت جذاب و دیسیپلین 

شده بود. ایال هم موهاش رو ساده دم اسبی بسته بود و با شومیز طرحدار قرمز رنگِ 

پوشیده ای نشسته بود. هردو به احترام با شگفتی نیم خیز شدن. ایال چشم هاش 

 .درخشید

فته بود؛ اما با نگاه جدی و پرغروری سالم رسایی گفتم از همان مدل های خندم گر

 .تاج الملوک سلطنت! لبخندشون خشک شد

فقط هیرمند رسمی نشسته بود...کت و شلوار طوسی با پیراهن سفید. چشم هام 

فقط از گوشه چشم برای اون این قدرت رو داشت تا خیلی ریز آنالیزرش کنم. 

تحسینش قدرتم رو چند برابر و سـ*ـینه ام رو صاف تر کردتعجب، شگفتی و برق  . 

به سمت صندلی خالی کنار هرمز با طمانیه قدم برداشتم. اینبار نگاه همه متعجب 

شد. هیرمند اخمش رفته رفته پررنگ شد. کمی تو جاش جابه جا شد و دستی 

ر محکم دور دهانش خیره به من کشید...حرص می خورد شدید. لبخند زدم. کو

خونده بود اگر فکر می کرد من جلوی ایال و اراز نقش زوج های عاشق رو بازی می 

 .!کردم و برادرم رو که غریب افتاده بود تنها می زاشتم. اون حداقل اراز کنارش بود

هرمز با غرور و هزاران حس پیروزی، تشکر و راحتی خیال لبخندی به روم پاشید. ما 

شد صندلی رو با احترام عقب کشید هنوز هم همدیگرو داشتیم. بلند این وسط  .

عاطفه با ابروهایی که به فرق سرش چسبیده بود خیره م شد. با چشمک ریزی به 

هرمز نشستم. چقدر احساس غرور می کرد جانکم. بغض کردم برای این تنهایی که 

 .سال ها کشیده بود

از گوشه چشم  دندان غروچه هیرمند و دست مشت شده ای که زیر میز فرستاده شد

 .لبخند به لب هام اورد

به سرعت فریبا و پریچهر میز رو کامل کردن و من هم سرم رو گرم صحبت با هرمز 

کردم. همه تقریبا از این پچ پچ های ریزمون شگفت زده شدن. اگرچه هرمز در 

خلوت و تنهاییمون هنوز هم سعی بر حفظ بعضی از فاصله ها می کرد؛ اما در این 

اراز همراه خواهرش نشسته بود نفرت از تنهایی داشتجمعی که  . 



 !اولین قدم برای اثبات خودم

برای لحظه ای مابین صحبت نگاه سرکشم به  .سنگینی نگاهش رو حس می کردم

سمتش کشیده شد... مات شدم روی سر تراش خورده اش. حواسش به ما بود با یک 

 .من اخم و دستی که بند دهانش بود

نداخت برای این خیرگیمابرویی باال ا . 

 مات لب زدم: زدیشون...؟

حاال که فهمید نگاهش کردم خونسرد به صندلی تکیه زد و تخس لب جلو داد. 

دوست داشتم از این بی خیالیش تو سرش بکوبم. سر بی موش به درک. گوشه 

ابروش هم تیغ زده بود!... ته ریشش رو بگو...لعنتی. چقدر خفناک و ناشناخته...شاید 

هم فریبنده!. دستم از سر حرص دور لیوان مشت شد. حاال دیگه موفق شد حواسم 

 .رو پرت خودش کنه...منتظر همین بود

 .اینجوری جذاب تره _

 .!اره لعنتی... این نسخه اصلی تیمورخان زیادی جذاب بود

 ...بهش بگو شبیه... شبیه _

 

 

 

ز که ریز ریز کنار گوشم نفسی گرفتم و ترجیح دادم سکوت کنم. بی اهمیت به هرم

 .از این حرص کالم خندید نگاهم رو با خشم ازش گرفتم

خوشبختانه همین که عطر غذاها پیچید نگاهم رو کنترل کردم. بیش از اندازه اشتها 

برانگیز بود. مرغ و ماهی شکم پر...انواع خورشت و سوپ. سه نوع برنج رنگی...اب 

 .یار ناخونکی به مرغ مقابلم زدمدهانم خود به خود راه افتاد و بی اخت

هرمز با خنده زودتر از بقیه بشقاب سوپ خوریم رو پر کرد. سرم رو با خجالت از این 

کارش بلند کردم. چشم های همه می درخشید و با محبت نگاهم می کردن؛ حتی 



تاج الملوک که با مکثی به مهمان هاش تعارف کرد تا شروع کنن. صدای قاشق 

 ...شد و همه در سکوت مشغول شدن که یکدفعه چنگال ها بلند

انگار همین دیروز بود پشت این میز جمع می شدیم و صدای بگو بخنده پدر و _

 ...مادرامون بلند می شد

_... 

 .حاال ما هستیم به جز ادمایی که ایندمون رو تباه کردن_

ش رو اراز با حسرت غریبی این حرف رو زد...چهره همه غمگین شد. نگاه مستقیم

 .بهم داد

کهکشان لطف بزرگی در حقت کرد...خوبه که هیچ وقت اون روزا نبود فقط چند  _

 ...سال اولش خوب بود نوجوونیمون بقیه اش

 .سکوت کرد. همه بدتر دپرس شدن. هرمز که برای ثانیه ای چشم روی هم فشرد

 .سرزنش گرانه ای لب زد "اراز"ایال 

ی لب زد و سرش رو با کشیدن سوپ گرم اراز دستی رو صورتش کشیده ببخشید

بقیه ام به خودشون اومدن. همه می دونستیم این عمارت بیشتر از یک خاطره  .کرد

 .ساده برای ادم های دور این میز تداعی خاطره می کرد

 :هیرمند گلویی صاف کرد و رو به اراز گفت

 کی می خوای بری؟_

 .لبخند مطمئنی زد

 .ا خودش مشخص بشه می مونمتا زمانی که تکلیف ایال ب _

 .ایال دستش رو با محبت فشرد و لبخند قدرشناسانه ای به برادرش انداخت

با این حرکت بی اختیار من و هرمز نیم نگاه پر مهری به هم انداختیم که هیرمند 

 .چشم غره غضبناکی رفت. هنوز هم به هرمز الرژی داشت

 .صرف نشد رو تقسیم کنتا اینجایی ملک و امالک پدرت، اونایی که ت _



 .نه من نه اراز نیازی به پوالی اون خوک سیاه نداریم _

انگار این صفتی که ایال بی احساس و جدی به پدرش داد حقیقت داشت؛ چون اراز 

هیچ عکس العملی نداشت و با هیرمند شروع به بحث در مورد ملک و امالک فکوری 

 .کردن

از هر مدل غذا ظرف می کرد و مقابلم می هرمز بی توجه به نطق باز شده هیرمند 

ذاشت. اعتراضی هم نمی کردم تند تند تست و ناخونک میزدم و در مورد هر طعم 

 .بهش نظر می دادم

 ...خفه نشی یک وقت_

سرم رو به سمت عاطفه که با حرص و کمی چاشنی حسادت به لپ باد کردم نگاه 

رو به اون راه زد. از این بی  می کرد چرخیدم. هرمز کامال صداش رو شنید و خودش

 .محلی خندم گرفت

 ...نه_

 :چشم و ابرویی چرخوند و روی به هیرمند که تقریبا کنارش نشسته بود گفت

 هیرمند جان ساالدو میدی ؟_

صدای قاشق چنگال ها با صدای بم هیرمند که در حال توضیح زمینی بود به یکباره 

ن تابو شکنی خیره شدن. تاج الملوک قطع شد. چشم ها گرد شده و بی حرکت به ای

پوزخند بلندی زد. عاطفه به حالت دفاعی از ترس عقب کشید و متعجب از این 

 .واکنش لب گزید

هیرمند اهسته قاشق و چنگال بین دستش رو تو بشقاب گذاشت و به سمت عاطفه 

ن با ابروهای درهم؛ اما جدی سر چرخوند. نفس همه برای لحظه ای بند اومد. با ای

چهره جدید خود به خود خیس می کردی چه برسه به حاال که قصد سرکوبی کسی 

 .رو هم داشت



عاطفه خودش رو از تکاپو ننداخت با اینکه من هم ترسیده بودم و نگران واکنش 

هیرمند از بردن اسمش جلوی جمع اون هم بدون رسمیتی بودم ولی سرم رو پایین 

لوک طوری از این سکوت بدتر از فحش گرفتم تا خندم مشخص نشه چون تاج الم

 "می دونم اینا همه از گور تو بلند میشه"هیرمند نگاهم می کرد که چیزی جز 

خونده نمی شد. خب حقیقتا تا به امروز فرصتی برای توجیه عاطفه پیدا نکردم و از 

 .این بابت بی نهایت خوشحال بودم

لش رو مرتب می کرد عاطفه چشمی تو حدقه چرخوند و در حینی که مضطرب شا

 :تو چشم های هیرمند گستاخانه با صدای لرزان گفت

 ... هیرمندخان_

 ؟..._

 تیمور_

 ...تیمورخان...اقای اریایی_

 ....تیمور_

یکدفعگی از این صدای نازک به سمت در چرخیدیم. تنها عاطفه بود که نفسش رو 

 .خجالت بیرون فرستاد و پوفی کشید. بقیه مات شدن و شاید هم مردن از

دلم گرفت. حاال معنی این دعوت رو می فهمیدم. تاج الملوک قصد تحت فشار 

 .گذاشتن هیرمند رو داشت

هلما با پیراهن نازک بدن نماش که هیکل استخوانیش زیرش می درخشید با دو بند 

ابی مقابل در ایستاده بود...روی موهای طالیی کوتاه و بلندش ذره های برف بود. 

رگردان زیبا، می لرزید. تمام مسافت دو عمارت رو پیاده طی کرده مثل یک روح س

بود. اراز و هرمز به سرعت نگاه دزدیدن...هرچقدر هم چشم و دل سیر باشن ولی 

بازهم این حدو مرز فراء غیرت و تعصب هیرمند بود. هلما چه دیوانه چه سالم و چه 



ناباورانه برای  .ی قرمز شدغیره...هنوز هم همسرش بود؛ هم خونش بود. صورتش به ان

لحظه ای نگاهش به سمت تاج الملوک که با اشک دخترکش رو می دید چرخید. 

انگار تنها اون  .برای لحظه ای از خشم چشم هاش رو روی هم فشرد. فکش قفل شد

نمی تونست باور کنه این زن هلماست...سکوت سنگینی شد. شاید این درگیرها به 

کدفعه صندلیش با صدای بدی روی زمین افتاد و مشتی ثانیه ای هم نرسید که ی

 .روی میز کوبید. همه از جا پریدیم. با صورتی کبود با چند قدم بلند به سمتش رفت

جیغ هلما قبل از رسیدن بهش بلند شد. هیرمند بدون مکث و رحمی از بازوش 

 .گرفت و به زور به سمت در کشیدش

 .می کنی...منم مثل این دوست داشتیمنو کجا میبری..اینم مثل من دیوونه _

 .جیغ و فریادهای هلما بود که تا لحظه اخر قطع نمی شد

چنگال بین انگشت های هرمز کج شد دیگه نگاهم نمی کرد...بازهم مثل این هفت 

روز، در برابرش باختم...در برابر دلسوزی و نادیده گرفتن اطرافیان؛ شاید من هم 

 .روزی دیوانه می شدم

لوک با گریه از سر میز بلند شد و به سمت پله ها رفت. هرمز هم بی توجه به تاج الم

حال خراب من همراهش شد. آراز و آیال هم با یک عذرخواهی کوتاه غمگین از سر 

میز بلند شدن تا هرچه زودتر برن...این هم از اولین ضیافت من. فقط قصدش این 

 .و ایال به نمایش بذاره بود ابروئه هیرمند و ظالم بودن من رو به اراز

 .قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. احساس بدی داشتم

عاطفه با پاشنه پاش محکم روی پام زد. از درد به سمتش چرخیدم که لب زد. 

 اشکت واسه چیه؟_

همین که خواستم برو بابایی بگم به طرفم خم شد. تازه از این فاصله متوجه شدم 

ست کرده...سبز سدری با روسری مشکی...بی نظیر رنگ مانتوش رو با پیراهن هرمز 



  .بود

برای این زنیکه دل می سوزونی!...اون موقع که هی می گفتم به این شوهر هالکت _

 .بگو گوش نکردی حاال نتیجه پرو شدنشونو ببین

 .چشم و ابرویی واسش اومدم

 .اون االن باید جای من بود...بفهم _

 .بلند شد پوزخندی زد. صداش اهسته و شک دار

 چقدر این دختررو می شناسی...؟ _

 .اونقدری که می دونم حالش دست خودش نیست_

اشتباهت همین جاست...این دختره زرنگ تر از من و توئه...دو سه باری مچشو _

 .گرفتم

 .ابرویی باال انداخته لبی کج کردم

 .چرت نگو _

 .با تلفن فرانسوی حرف میزد...خودم شنیدم _

رو باور نمی کنم نیم نگاه مضطربی به اطراف انداخت و پچ پچ  وقتی دید حرفش

 :وارانه گفت

 .گلبرگ از زیرزمین اون عمارت صدای ناله میاد...باید کمکم کنی بتونم اون تو برم_

 .همین که خواستم به تمسخر حرفی بزنم دست رو بینش گذاشت

 ....شاید من واقعا اشتباه کرده باشم12فردا شب ساعت  _

اخرش رو وقتی گفت که سر عقب کشیده شک دار برای خودش زمزمه می جمله 

 .کرد

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

 



درحالیکه با ظاهری ژولیده روی تخت زانو به بغـ*ـل نشسته و به یک نقطه نامعلوم 

زل زده بودم به این فکر می کردم ممکن چه بالیی سر هلما اومده باشه که چند 

می گذشت و همه از ترسشون تو مخفیگاهشون ساعت از رفتن هیرمند به عمارت 

 .پنهان شده بودن و حتی جرات سرک کشیدن هم نداشتن

این اشفتگی و جوشش دلم عین سیر و سرکه، بابت به یاد اوردن دست و پای 

کمبودش بود. صدای جیغش خیلی واضح تر از همیشه تو گوشم تکرار می شد...نکنه 

اج الملوک بازهم همه چیزرو از چشم من می اینبارهم دست روش بلند می کرد؟ یا ت

 دید؟

صدای زخم خوردش مثل سوتی تو گوشم می پیچید. روزهای اول با خف و وحشت 

 .!از شوهرش می گفت...از تیمورخان

بی اختیار چنگی به موهام زدم... پوست سرم بعد از چندماه بازهم به گزگز افتاد. این 

دوباره حسای  .دیده گرفته همسرش بودگیس های بریده شده منشا احساس های نا

سرکشم طغیان کرد و نفرت از تیمورخان تو دلم رنگ گرفت. کم کم می فهمیدم 

کجام و چی شد که به اینجا رسیدم. چقدر همه چیز نزدیک و گنگ به نظر می 

رسید. این خشم و کینه بین هلما و هیرمند از چی بود که راضی نبودن حرف نگاه و 

 !...کنن؟ اگر واقعا حرف های عاطفه حقیقت داشتدلشون رو یکی 

از صدای گروپ در یکدفعه از جا پریدم. از دیدنش بی اختیار چنگی به مالفه زیر پام 

  .زدم و تازیر گردنم وحشت زده باال کشیدم

پیراهن سفید رنگ دکلته ای به تن کرده بودم که سرشانه هام رو سفیدتر به نمایش 

کارم متعجب سرجاش مکثی کرد و با چشم ریز کردنی که  گذاشته بود لحظه ای از

تا ته افکارم رو می خوند نگاهم کرد. دستش روی دستگیره در مشت شد و با فکی 

فشرده خیره ام شد. عکس العملش باعث شد لحظه ای به خودم بیام و حالت 



ندو ترسیدم جاش رو به چهره ای گنگ بده. نگاه ازم گرفت و به سمتم با قدم های بل

 .محکم قدم برداشت

به قدری این چندروز حالت هام رو از حفظ بود که می دونست االن شرایطی دارم 

که دوباره شدم دیوانه ای که دسته کمی از زن اولش نداره...دیوانه ای که در ذهنش 

شده تیمورخانی که همه ازش خف داشتن. مقابلم ایستاد. چشم هاش به جای 

بین گردن و اون پارچه لعنتی کیپ شده رو سرشانه خمـار کردن چشم هام جای 

 .هام رو نشانه گرفت

با دلخوری و لحنی که زیادی از حد بم و جدی شده بود برگه های بین دستش رو 

 :مقابلم گرفت و گفت

 ...امضا کن _

دست و پاهام از فکرهای واهی این چند ساعت سر بود و بی حس. خیلی تالش 

تر بگیرم و سرو سامانی به ذهن اشفته ام بدم؛ اما کردم مالفه رو کمی پایین 

 .حضورش و نفس هایی که عصبی بلند می شد خیلی چیزها رو به یاد می اورد

تکیه ام رو از تاج تخت گرفتم. به حالت چهارزانو دراومدم و چشم هام رو متعجب و 

ی سوالی به سمتش باال کشیدم تا توضیحی بشنوم. توجه ای نکرد فقط با اخم ها

 .درهم منتظر بود تا هرچه زودتر امضا کنم

 .تعلل کردم...دسته ای از موهام را که کنار صورتم ریخته بود رو پشت گوشم زدم

وقتی خیلی عصبی بود رگ گردنش برجسته تر از حد معمول می شدو دست چپش 

هم مشت می موند به قدری که قرمز می شد. ابروهاش هم بیشتر از حد طبیعیش 

ی شد. کمی دلهره گرفتم. فکر اینکه چرا استین هاش رو تا ارنج باال زده هشتی کج م

و از اون تیپ رسمی دراومده بود رو پس زدم. تجسم کتک زدن هیرمند خیلی 

درداور و زشت بود. نمی تونستم جلوی زجرم رو از این تجسم بگیرم. من هر لحظه 



ای من رنگ و بوی تازه به متفاوت بودنش فکر می کردم. به احساسی که هرلحظه بر

ای می گرفت ولی هربار به هر نحوی ناامیدم می کرد. به طور غم اوری هم یک 

 .گوشه قلبم اعتراف جذاب شدنش و کشش بی نظیری رو گوش زد می کرد

اهسته دستم رو بلند کردم و از دستش گرفتم. کمی مالفه از روی سرشانه هام اویز 

خنده صداداری زد و دستی کالفه به شد. خودم رو معذب جمع کردم که پوز

 .صورتش کشید

 ".امضا کن"لب برچیدم تا توضیحی بدم که بدتر با صدای بلند تر تکرار کرد. 

هرمز هم در این حین بین چارچوب درب ظاهر شد. لحظه ای نگاهش مشکوک بین 

پوشش و شانه های جمع شدم خشک شد و بعدهم با بدبینی به سمت هیرمندچشم 

 .هاش چرخید

 .از خجالت به خودم پیچیدم...گند زدم

می دونستم درحال فکر کردن به چه حقیقت تلخیه...بارها و بارها سعی کرده بود 

سراز رابـ ـطه من و هیرمند دربیاره اما اینبار دقیق و موشکافه تر همه چیز رو می 

 .ه هنوزهم لنگ می زد. به درگاه تکیه زده ناراحت بهم خیره شددید. رابـ ـطه ای ک

 

مقابل چشم هایی، که بهم خیره شده بودن شروع به خوندن نوشته های زیر دستم 

 .کردم

ابروهام ناخوداگاه با خوندن هر خط ناباورانه باال پرید. بعد این مدت یه جور توهینی 

یاد داشت و بازهم به نفع خودش سوئ رو حس می کردم. اون قرار روز اولمون رو به 

 .استفاده کرده بود...این کامال واضح بود

 .با رنجش و اوقات تلخی رو بهش توپیدم

 .فقط کافی بود ازم می خواستی...نیازی به این بازیا نبود_



 .برگ هارو عصبی باال بردم

 .از اولم به خاطره اینا بهم نزدیک شدی_

وحشتناکی طوفانی و قرمز بود به طوریکه بی  حاال نگاهم کرد. چشم هاش به طرز

 .اختیار خیره به خط تیغ ابروش دست وپام رو جمع کردم

 ...می تونه امضا نکنه...بزار خودش _

 .مجبورش می کنم _

با چشم هایی که بهم خیره بود و دستی که خودکار به سمتم گرفت و صدایی که 

 .خشک و نیمه بلند بود حرف هرمز رو نیمه گذاشت

خودکاررو با نگاهی پرنفرت از دستش گرفتم. به یاد شناسنامه سیاه شدم و این بازی 

کثیف حق وکالت فروش زمین ها رو امضا کردم و مقابلش گرفته پوزخنده پررنگی 

 .زدم

 ! طبق شرطمون_

 .ابرویی باال انداخت

 . طبق شرطمون_

 :تازم گرفت. درحالی که نگاهش به بررسی جزئی برگه ها دراومد گف

 ...خونه باغو به نامت زدم به ازای این زمینا_

تک خنده هیستریک عصبی زدم. کنایه ام روگرفت. هرمز گیج اخمی کرد. بامکثی 

 .نیم نگاهی به هرمز کرد و رو به من با نیشخندی ادامه داد

 ... نیمی از کارخونه کهکشانم مهرت کردم فرزادم _

 .نترل کنم. مکثی کردنتونستم پوزخندم رو از بردن اسم فرزاد ک

 .ماه به ماه سهمتو تو حساب تو و شریکت می ریزه_

قاعدتا از اینکه دوباره ارث کهکشان رو داشتم باید خوشحال می شدم اما ته دلم 



دیگه ارزش و اهمیت روز اول رو نداشت به خصوص حاال که متوجه شده بودم 

 .کهکشان ثروتش از چه راهی جمع شده بود

 .ه نخواستممن از تو مهری_

خونسرد با لحنی حرص دراری نیم نگاهی از گوشه چشم انداخت و گوشه لبش باال 

 .رفت

 .من به زنای دیگه امم مهریه دادم تو که مادر بچمی حق ابو گل داری _

یخ زدم. با این حرف هرمز از خنده لب گزید. من عین لبو سرخ شدم...خیلی خوب 

 .تممی دونست چقدر روی این قضیه حساس هس

 .چرا همیشه یادم میره تو چه ادم مزخرفی هستی؟_

پوخندی گوشه لبش نشست. لحظه ای چشم هاش از خنده درخشید اما به سرعت 

نقاب جدی و جنتلمنانه ای با درست کردن یقه اش گرفت و بی توجه به غیض 

به طرف هرمز قدم برداشت. هرمز خود به خود لبخندش جمع شده صاف   نگاهم

رمند روبه روش ایستاد و محکم برگه ها رو به قفسه سـ*ـینه اش ایستاد. هی

 .چسبوند

اینم از زمینا...خودت سهم اون دختر عمه دیوونتو با تاج الملوکو میدی...فقط _

بهشون حالی کن دست از سر زندگی من برندارن ایندفعه جور دیگه ای تالفی 

 .میکنم

وک بلکه کل عمارت رعشه به طوری تهدیدش رو فریاد زد که نه تنها تاج المل

 .اندامشون افتاد

هرمز پوفی کشید و با گرفتن برگه ها سری تکان داد. نیم نگاهی از گوشه چشم به 

 .من کرد و اهسته زمزمه کرد

 ....گلبرگ چی_



 .از هیچی سهم نمیبره...به جز اموال شوهرش _

اهمیت نداشت به  اموال شوهرش یعنی نیمه از ثروت اریایی ها...اما ذره ای برای من

جز اون گذشته شرم اورش. بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه به سمت سرویس اتاق 

رفت و محکم درو پشت سرش بست. دو دقیقه بعدهم صدای دوش اب بلند شد. 

 .خیره به در لبخنده تلخی به هرمز زدم. نگاهش غم انگیز بهم خیره شد

 ...زیاد حرفاشو جدی نگیر...تیمور تو زندگیش زنی_

 .نیازی به گفتن نیست_

 .خیلی خودم رو کنترل کردم تا بغض نکنم و جوشش اشک هام رو کنترل کنم

 ...به هرحال انتخاب احمقانه خودمه_

خیلی محترمانه فحش زیرلبی هم دادم. لبخندی به اعترافم زد و نگاهش دلسوازنه 

بی پر محبت شد. می دونست حرفم از ته دل نیست و چقدر عاشق پسرعموی 

 .رحمش هستم

 :کمی اون پا اون پا کرد و اخر کالفه و گرفته دستی به موهاش کشیده دلخور گفت

نباید به دوستت از مشکل من می گفتی...نمی خوام به خاطر بچه اش بهم  _

 .محبتت کنه اینو بهش حالی کن

 .چشمی تو حدقه چرخوندم...صدام بهت زده و متعجب بلند شد

 مشکل برادرم بگم؟ چرا باید به دوستم از _

گوشه لبم رو از کالفگی و نگاه گیج شدش گاز گرفتم. فقط می خواستم از این فکر 

 .که چقدر در اشتباهه درش بیارم

حست نسبت به عاطفه هرچی باشه به خودت مربوط ولی اون واقعا دوستت _

اگر داره...از روز اول... هیچی از زندگیت نمیدونه اونم مثل من زیادی بی عقله...

دوستش نداری اینقدر مطلقه بودنش رو تو سرش نکوب...اونم کم سختی نکشیده تو 



  .زندگیش...حقش زخمو زبون نیست

کم و پیش از رفتارهای غم باد گرفته عاطفه و گوشه گیری گاه بی گاهش فهمیده 

بودم کم زندگی گذشته اش رو تو سرش نمی کوبه. نگاهش رنگ خجالت و 

 .شرمندگی گرفت

یک فرصت دیگه به خودت نمی دی...تو لیاقت بهترین زندگی رو داری کسی چرا _

که مثل خودت تشنه دوست داشتن باشه...نمی گم عاطفه مناسب توئه ولی سعی 

 ...کن گذشته رو فراموش کنی. مادرمون شاید

با این حرف چنان اخم بی سابقه ای کرد که ترجیح دادم حرفم رو با لب گزیدنی 

در مورد مادر چیزی نبود که به چند کلمه نصیحت ختم بشه نه  قطع کنم. قضاوت

 .حداقل زمانی که هرمز هم درگیرهای ذهنی خودش رو داشت

 .خودم باهش صحبت میکنم_

-------- 

 

نیم شب بود که بعد از مدت زمان طوالنی که پلکهام درحال بسته  12ساعت حدود 

همه چشم انتظاری این  از اونشدن بود و چرتی میزدم از حمام بیرون اومد. بعد 

 .دوش نیم ساعتِ کسل و بی حوصله ام کرده بود

ی چپم رو روی تشک فشار دادم؛ بالشتم رو تو اغوشم جمع کرده به سمتش  گونه

چرخیدم تا تو تاریکی اتاق و نور کمی که از بین پردهای زخیم بیرون میزد 

 .ببینمش

ر روشن نگه داشته بودم ریز کرد و با چشم هاش رو از تاریکیِ که از قصد با یک ابژو

تن پوش حوله ای سورمه ایش وسط اتاق ایستاده به طرفم به گمان اینکه خواب 

باشم نیم نگاه کوتاهی کرد. بخار حمام تو اتاق پیچیده بود و چشم های نیمه بازم رو 



 .ندید

ابروهای همیشه درهمش از دیدن جسم جمع شدم گوشه تخت پررنگ تر شد و 

اش طوفانی. دستی به سرش کشید. با حرکت کند و کالفه ای به سمت چشم ه

کشوهای دراور رفت و آرام یک به یک به دنبال چیزی کشوهارو زیرورو کرد. بی 

نتیجه به همان آهستگی که مبادا از خواب بیدار بشم کمد لباس ها رو باز کرد و با 

کشید. با نوک  ون گشتن بین کت هاش پاکت مشکی با حاشیه های سفیدی رو بیر

انگشت های دست چپش نخ سیگار سفید و باریکی رو از پاکت بیرون اورد و بین لب 

های خشک و سفیدشده ش گذاشت. پاکت رو با خشم خفته ای به گوشه ی پرت 

کرد و به دنبال فندک معروفش با چشم هایی که کم کم به تاریکی عادت کرده بود 

، میز و هرجا که ممکن بود بی تاب اتشی، چشم روی زمین، روی میز دراور، مبل ها

ناخواسته همراه این کالفگی و عذابی که می کشید و پناهش دود غلیظی  .چرخوند

بین لب هاش بود، بغض کرده درد کشیدم و فندکی که از قبل زیر بالشتش دیده 

بودم تو مشت گرفتم. یادم رفت نیم ساعت قبل در چه موقعیتی بودم و ازش چه 

همین که چشم هام با هاله ای از اشک این آشفتگی رو دید از خودم  .داشتمترسی 

متنفر شدم که بازهم قول هایی که با دلم گذاشته بودم رو فراموش کردم و از سیگار 

 .کمتر برای ارامش مردم بودم

اخر بی توجه به منی که جان می دادم با گره کوری که بین ابروهاش جا خوش 

 .خت برای زیر و رو کردن مالفه ها اومدکرده بود. به سمت ت

فندک بین دستم فشرده شد. همین که نگاهش بین دست جمع شدم و چشم های 

نیمه بازم افتاد سرجاش خشک شد. هفت روز پیش، روی همین تخت گفته بود 

سیگارو ترک کرده به خاطره من، به خاطره بچمون؛ اما حاال...نگاه رنجیدم پایین 

 .افتاد



ان باز کرد که حرفی بزنه اما به نفس عمیقی و لعنتی زیر لبی ختم شد. چندبار ده

 .مشت دستم با اشکی که گوشه چشمم راه گرفت باز شد و فندک از بین دستم افتاد

نگاهش شرمنده شد. بعد از چند دقیقه سکوت و خیرگیش به روی فندک که به 

تن سنگینش رو  اندازه ی یک عمر طول کشید سیگاررو زیرپاش انداخت و محکم

هاش رو بست و دست هاش رو ازهم باز گذاشت. خسته  چشم .روی تخت پرت کرد

 .بود و عصبی

نوک دماغم به بوی تنش حساس شده بود. بین رایحه ی شیرین و خنک افترشیو و 

صابون بوی عطر مردانه اش رو شناختم. دم و بازدم عمیقی گرفتم و بی اختیار به 

ی به طرفش زدم. خط کشیدم رو تمام خط قرمزایی که سمتش دست دراز کرده غلت

در این مدت برای خودم کشیده بودم. اینبار من بودم که از حضورش...از این عطر...از 

این نزدیکی دل خالی کردم و اتش سوزانی از درونم زبانه کشید. سرم رو روی 

 .سـ*ـینه ستپرش که نمناک بود گذاشتم و دست هام رو حلقه دورش کردم

نمیدونم عوارض حاملگی بود یا هرچیز دیگه ای که اسمش رو می شد روی حس و 

حالم گذاشت؛ اما این حس باعث شد این ادم رو هیرمند خودم بدونم و این نزدیکی 

  .حس وحالم رو جا بیاره؛ حتی اگر برای اون ارامش یک نخ سیگار رو نداشته باشم

یند شد. لرزم گرفت. حس خوبم فضای اتاق با صدای آهش یکباره سرد و ناخوشا

پرید. لبخندم خشک شد. چی باعث این اه از ته دل شده بود که تن کوره ای من رو 

  .ندید؟

 .فکر کردم به تصویری که چندماه پیش در النه ویران شدمون از خودمون ساختیم

ما ادم های چندماه قبل نبودیم. به همین دل مردگی... به همین بی روحی... با 

فاصله . مرهم هم بودیم نه دردی روی شانه های هم. از یک جایی به بعد همین 

داستانمون تکراری شد. اِیدمون مرد تو دل سیاهی شب که تو سرنوشت بی انتهامون 



  .نوشته شد

غم  ......صدام لرز داشت"هیرمند، هیرمندم"اسمش رو با غم و ارزدگی صدا زدم...

و سوزوند. فاصله رو کم نکردم. جام خوب داشت از این اهی که نیمه شب وجودم ر

 .!بود. گرم ونرم. مأمن ارامش من بود

نفسش رفت. چشم های بستش رو به هم فشرد. نمی خواست حرف بزنه. من به 

جاش حرف زدم...زمزمه کردم مثل اون موقع ها اما با بغض... مثل اون موقع ها که 

رش رو از خیلی چیزها پرت درد داشت؛ اما دوست داشت حرف بزنم تا با صدام فک

 .مثل اون موقع ها که کناره هم خوش بودیم در یک النه سگ .کنم

می دونستم گوش میده. می دونستم هیچ راهی به جز من نداره... به جز ما؛ من و 

 .بچه ای که از غم پدرش گوله شده یک گوشه ماتم گرفته بود

ردونی نداشت به جز هردو می دونستیم رسیدیم به بن بستی که هیچ دور برگ

 .داشتن هم

 

گفتم از خیلی چیزها از دلدادگی عاطفه از هرمزی که نمی خواد باور کنه ارزش 

دوست داشتن داره. کمی آرام گرفت...صورتش از سرخی دراومد. نفس هاش منظم 

شد. گره ابروهاش شکست. اخر حرف هام شد گفتن از شک عاطفه. پوزخند زد. رو 

 زنت فرانسوی بلده؟ "م:به چشم های بازش گفت

خندید. بی حوصله و بی حال. خط فرضی کشیدم روی سـ*ـینه اش با ارامشی که 

 :همیشه در کنارش داشتم چانه ام رو روی پوست زبرش گذاشتم و پرسیدم

 کتکش زدی؟ _

سوالم پر از دلهره بود. این شک و لرزش صدایی که با بغض جمله بندی شد هیرمند 

مید هنوز هم می لنگم!. دست خودم نبود. وحشت داشتم از رو هوشیارتر کرد فه



 .جوابی که پشتش بود. نیشخنده تلخی زد و با مکثی نه خش داری گفت

به خاطره همین ازم رو میگیری؟...خودتو جمع میکنی؟ چشمات برق میزنه از  _

 .ترس از وحشت؟...پیش داداشت ابرومو می بری که اجازه بده به خودش اخمم کنه؟

از اینکه از حرف هاش خجالت بکشم یا واکنشی به لحن سرزنشگرانه اش بدم  بیش

از صدای گرفته ش تعجب کردم. عالئم سرماخوردگی که نداشت مطمئنا از داد و بی 

 !داد تارهای صوتیش اسیب دیده بود!. هلما نگون بخت

نگاهم رو دزیدم و لب گزیدم. رنگ به رنگ هم شدم. حق داشت تا کی می تونست 

به روی این ترس ها و پا پس کشیدن ها سکوت کنه. هربار همین بود. اون هم 

 .رفتارو احساس های ضدو نقیضی داشت؛ اما خوددار هم بود

قبال بهت گفته بودم برای هرکی بد باشه برای تو نیستم. بد بودم واست این  _

 مدت؟ نگفتم هرچی هست تو همین اتاق چال بشه؟

 .سردی ادامه دادچشم هاش رو ریز کرده به 

اون روی منو ندیده گلی که اگر باال بیاد میشم همونی که ازش می ترسی. ازت _

میخوام گزک دست هرمز ندیدی. نمیخوام به اسم اینکه برادرته تو زندگیم دخالت 

 .کنه. یا هر فکری به سرش بزنه

م بزنه؟ احتماال با این لحن که اولتیماتوم به رفتارهام می داد دلش می خواست کتک

 .از فکرش به خودم لرزیدم. این چه فکر احمقانه ای بود؟ همین االن حرفش رو زد

حساس کردم ادامه ندم و فکری نکنم بهتره...!ترجیح دادم این ارامش رو دوباره برهم 

نزنم و مثل یک دختر خوب گوش و رفتار کنم. به نرمی و اهستگی سرم رو به تایید 

 .محرکت دادم و باشه ای لب زد

 .گفت "امیدوارمی"با مکثی دم و بازدمی گرفت و 

همین...! یعنی حتی قد یک نوک سوزن هم بهم امید نداشت ؟ که اینطور با لحن 



 ناامید و اینقدر سرد حرف میزد؟

به خودم دلداری دادم قرار نیست اینبار بی گدار به اب بزنم...نگاهم رو باال کشیدم و 

ام بود دستی به سرش کشیدم. خندم گرفت. چشم تو چشمی که از پایین خیره 

رو داشت نگاهم  "کرم نریز"سری حرکت داد با اخمی که تصنعی بود و حکم گفتن 

 .کرد. کوتاه نیومدم و همچنان سمج با زبری سرش بازی کردم

  .چرا موهاتو زدی؟ حیفشون نبود_

 .انگشت هام راه گرفت به اون خط تیغ ابروش

 .شبیه تبهکارا شدی_

 :کث کرد و بعد به حالت غرولند، صورت جمع کرده زیرلب گفتکمی م

 .خودم نبودم...کارمندامم دور برداشته بودن. کنترل چشماشون سخت بود_

با بردن اسم کارمنداش لبخند خبیث و شیطانی ای زد. اخم کرده سیخ صاف 

چه اعتماد به نفسی! باحرصی که از قرمزی صورتم و غیض صدام مشخص  .نشستم

 :فتمبود گ

چه غلطا کنترل چشماشون! دست به صیغه ات که خوبه می تونستی کنترلشون  _

 کنی؟

با صدای بلند خندید. محکم به تخت سـ*ـینه اش زدم بدجنسی حوالش کردم. چه 

 .ذوقی هم می کرد کارمندهای مونثش ارادتمندش شدن

زمه خیره به صورتی که تصویر خنده ش روذخیلی وقته گم کرده بودم شیفته زم

 .کردم

 .می دونی دارم به چی فکر می کنم؟_

 ...به کشتن من_



 .نه ...به این که چرا اینقدر دوستت دارم_

 .می دونی منم با دوکلوم حرف نه خر میشم نه کسیو طالق میدم_

 

این رو با لبخندی که در شرف کش اومدن بود گفت. واقعا فکر می کرد در مورد 

 :یدم و با لحن غمگینی گفتمجدایی خودم صحبت می کنم؟ اهی کش

 .می تونی با طالق هلما از زیر بار مسئولیتش راحت بشی...بزار با تاج الملوک بره_

 .من هلما رو تا نخوام طالق نمیدم حتی اگر جلوم جون بده...دیگه ام ادامه نده _

  .اخم کردم. عصبی شدم از کوره در رفتم

 .رموردش حرف بزنه؟اونقدر دوسش داری که حاضر نیستی هیچ کس د _

 .ابروهاش دوباره درهم شد

 .چرت نگو _

غیر ازاینه؟ پس چرا این همه سال طالقش ندادی؟ همه فکر میکنن من زیر پات  _

نشستم...فکر می کنن من نمیزارم هلما به حقش برسه. کسی چشم دیدنمو تو این 

 .خونه نداره

دم. سکوت کرده بود و تمام دق دلی های این مدت رو با چند جمله سرش خالی کر

 .فقط با نگاه عمیق و ناراحتی نگاهم می کرد. یکدفعه دستم رو بلند کرد

فکر می کنی نفهمیدم خراشای دستتو یا نشنیدم نیش و کنایه های پشت سرتو؟  _

 چرا بهم نگفتی تو این خونه کوفتی چی می گذره؟

اسش به تو گلبرگ دیدی این من مرد همونی که حو" :یک لحظه به خودم گفتم

 ."همیشه بود و هست

 :لبخنده تلخی زدم و بی ربط به سوالش مات خیره به چهره پرمحبتش با غم گفتم

پس منو طالق بده برو سراغ کسی که بتونه با شناسنامه رنگیت کنار بیاد...من _



 .نمیتونم با این وضع زندگی کنم

 .ابرویی باال انداخت و صداش به طرز وحشتناکی جدی تر شد

دم. خیلی حرف بزنی حبست  گر موهات رنگ دندوناتم سفید بشه طالقت نمیا_

 .تو مال منی چه با اسم هلما تو شناسنامم چه با خط خوردگی اسمش .میکنم

درمانده فقط نگاهش کردم. اینکه حتی حاضر نبود از هلما حرفی بزنه یا با تهدیدم از 

هلما نداشتم و قصد ساختن موضعش کوتاه بود؛ مشکوک بود!. من اصراری بر طالق 

زندگی روی ویرانه های کسی هم نداشتم فقط یک دلیل قانع کننده برای نگه 

  .داشتن هلما می خواستم. دلم آشوب شد

نمی خواستم هم به این فکر کنم دینی به هلما داره یا از روی ترحم حبسش کرده 

اولی  !وک بودمفقط از دو چیز بیم داشتم و تقریبا نسبت به هردو مطمئن و مشک

عشقی که نسبت به زن اولش داشت و دومی... وحشتناک بود؛ فکری که عاطفه تو 

 .سرم انداخته بود

چیزی به ذهنم نرسید تا این بحث رو ادامه بدم. دست هام رو تو هم گره زدم و سرم 

 .پایین گرفتم

یلی تارهایی که پشت گوشم زده بودم رو تفریحانه با یک بند انگشت زیرش زد و خ

 .راحت طره ای از موهای لختم روی صورتم ریخت

 !...موهات بلند شده_

 .کمی خودش رو جلو کشید و با لحن جدی تری وقتی نفس بلندی کشید ادامه داد

 .اراز راست میگه من به کهکشان مدیونم_

 .کمی مکث کرد. صداش دورگه و خش دار شد. هنوزهم با موهام بازی می کرد

نهونت کرد...خوب کرد مهررو جای تو جا زد... اگر توام اینجا کهکشان خوب کرد پ _

بودی زودتر می شدی دخترعموم مثل هلما ازم متنفر می شدی... تحمل زور 



گفتنام... تعصبامو نداشتی...دیوونه می شدی تا ترکم کنی... این همه سال نتونستم 

ی می ترسه وگرنه کاری بکنم به خاطره خودم دوستم داشته باشن... هرمزم از تنهای

حتما اونم ازم نفرت داره. هیچ وقت نمی تونم به این فکر کنم تو دوستم نداشته 

 .باشی

مغزم شروع کرد به تجزیه و تحلیل...ذهنم گنجایش هضم این لحن غمگین رو 

نداشت. به روی خودم نیاوردم تمام حرف هاش از بودن چندساعتِ پیش هلماست 

 .می زدکه اینقدر تلخ از گذشته حرف 

دستش رو گرفتم و به سمتش خم شدم طوری که موهام روی صورتش کشیده شد. 

چشم بست. چشم بستم از نفس های خوشش. زمزمه کردم از ته دل نزدیک لب 

 .هاش

تو تمام تالشتو کردی...کسی که بخواد خودِ واقعیتو ببینه دیده... کسی که دوست _

به تعداد انگشتای دست. مهم اینکه داشته باشه. مهم نیست چند نفرن یک نفر یا 

 .برای همه قابل احترامی

 .دستش رو فشردم

این دستا بوی مردونگی می ده حاال با قلدوری با صدا کلفت کردن. وجودت  _

نعمته. وقتی واسم ی اسم بودی دیدم این عمارت در نبودت بوی خاک گرفت. بوی 

 .....منمغربت. خودت می دونی هرمز و عمه جونشونم واست میدن.

 .چشمی تو حدقه چرخوندم و با خنده ای که بیشتر از خجالت بود ادامه دادم

چه با کهشان چه بی کهکشان مطمئن باش من خراب همین زور گفتنات تا اخر _

 .عمر می شدم

تونستم هیجان و درخشش چشم هاش رو ببینم. هر چند به ظاهر خوب و جدی  می

 .ی داشت که درکش نمی کردموانمود می کرد...اما از درون غوغای



لب هاش رو تا نزدیک گوشم اورد و همین که خواستم عقب بکشم صدای جیغم از 

گازی که از گونه ام گرفت بلند شد. صورتم جمع نشده جیغ دومم شد میان 

خندهای بلندم ما بین تشکی که بینش پرت شدم و دستی که حصار تنم شد و لب 

ن قلبم کوبنده تر از هربار بلند شد نفس های هایی که به بهشت پرتم کرد. ضربا

 .داغش به روی پوستم به جنون کشوندم و دیوانه تر از همیشه تسلیمش شدم

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

وقتی خیالم از بابت خوابش راحت شد. از روی تخت با احتیاط خیره به صورت اخم 

یکی لباس هام رو از روی زمین چنگ زده کردش بلند شدم. خم شدم و یکی 

پوشیدم و با یک الیه نازک پیراهن پالتوم رو از تو کمد برداشتم و آهسته از اتاق 

 .خارج شدم

همین امشب باید اطالعات مغزم رو جهت دار می کردم. این وسط یک چیزی 

درست از اب درنمیومد. حالجی کردنش سخت بود. حرف های هیرمند عادی نبود. 

م و عصبانیت و اون سیگار لعنتی بین دستش بیشتر از یک دعوای معمولی با خش

 .زن مجنونش بود. دردش بیشتر از تهدید من و حرف بی منظورم از طالق بود

 

 تو واقعا اینجا زندگی کردی!؟_

 .خودم رو بیشتر بهش چسبوندم و نگاهی به انتهای باغ انداختم

 .تو کلبمم بودم...ترسی نداشت_

ی صدام می لرزید که برگشت با نیم نگاه تمسخرامیزی بهم فهموند تو که به قدر

 .!راست میگی

چشم غره ای واسش رفتم و سعی کردم اب دهانم رو بی سرو صدا قورت بدم تا 

بیشتر از این مضحک به نظر نیام. هرچقدرهم خودم رو شجاع می گرفتم این وقت از 



 .ساعت، باغ به طور حیرت انگیزی مخوف بود

درخت ها با شاخه های سرپوشیده از برف با وزش باد در هم پیچیده و زوزه ای 

شبیه ناله سر می دادن. باغ تاریک بود. هوای گرگ و میش اول صبح مه گرفته و 

خاکستری بود. تا چند قدم جلوتر دید واضحی نداشت اون هم به خاطر برف های 

سوئی رو ساطع می کرد. این  دست نخورده زمین بود که با نور مهتاب روشنایی کم

زوزِهای باد و سوت و کوری باغ، عمارت رو شبیه فیلم های جنایی و جن زده 

امریکایی کرده بود. از اون صحنه هایی که هرآن منتظر بودی از دل سیاهی شب 

 .خون آشام یا روح سرگردانی سردربیاره

د با احتیاط و به راه هردو عمارت از شدت برف لیز و خیس بود؛ این باعث شده بو

 . کندی قدم برداریم

از این رعب و وحشت سیاهی پیش رومون سرمایی که کم کم در وجودم رخنه کرده 

بود رو نادیده گرفتم. بدنم در برابر سرما بی حس شده بود. هیچ حسی جز خواب و 

کرختی نداشتم؛ ولی مصرانه به سمت عمارتی که برام معمایی شده بود و خواب رو 

 .هام گرفته بود قدم برمی داشتم از چشم

تقریبا به وسط باغ رسیده بودیم و عمارت خاکستری هم غرق مه، از دیده پنهان 

 .شده بود

دوشادوش هم با دست هایی که از کمر به هم قفل شده بود حرکت می کردیم و 

 .هرثانیه باوحشت پشت سرمون رو چک می کردیم

 .صدای زوزه گرگ یا سگ میاد_

شکستن شاخه و صدای نفس های خشمگین و پی درپی رو شنیدم. به  اما من صدا

روی خودم نیاوردم...شایدهم توهم بود. درحینی که سعی می کردم خونسرد و 

 .کاردان به نظر بیام سری به تایید تکان دادم



از باغای اطرافه این ناحیه همش زمین و باغای متروک ست. کسی زندگی نمی  _

 .نگهبان و ولگرد داره کنه تا دلتم بخواد سگ

دوباره صدای شکستن چوب بلند شد. ناهوا هردو باهم ایستادیم و با چشم های 

گشاد شده دورخودمون چرخیدیم...وحشت همه وجودمون رو فرا گرفته بود؛ اما جز 

  .سیاهی، سیاهی، سیاهی چیزی عاید چشم های ترسیدمون نشد

 .ون به کندی می زدچشم هامون از حدقه بیرون زده بود و نفس هام

 توام شنیدی؟ نه؟_

 .کسی دنبالمونه_

 .نه...چرا باید این وقت شب کسی دنبالمون باشه _

عاقالنه به نظر می رسید. دلیلی نداشت تعقیب بشیم اون هم این وقت شب. به 

قدری ترسیده بودم که نمی دونستم چندماه چطور ته باغ گذروندم. بی شک اگر 

 .می تونستم زنده از این ظلمات بیرون بیامهیرمند نبود هیچ وقت ن

به طرفم چرخید و با خنده ای که بیشتر برای پرت کردن حواسم بود سرتاپام رو 

 :برانداز کرد و گفت

 .حاال چرا با این وضع اومدی ؟_

 

بی اختیار با گنگی نگاهی به خودم کردم. مضحک و افتضاح بود. به خاطر پیراهن و 

زانو عـریـ*ـان بود. بوت هایی که نمی دونستم متعلق به چه  پالتو کوتاهم پاهام تا

روسرمم کاله  .کسی بود و هول هولکی به پا کرده بودم فقط مچ پام رو پوشونده بود

پالتوم رو گذاشته بودم. تنها لطفی که در حق طفلکم کرده بودم دور شکمم رو با 

سرما قرمز شده بود. چندبار شال بافتی گره زده بودم. گردن و سرشانه های عریانم از 

به خودم لعنت فرستادم حداقل پالتو هیرمند رو می پوشیدم که بلندتر بود یا پیراهن 



 .شبم رو با بلوز و شلوار گرمی عوض می کردم

 .خجل لب گزیدم

 .نمی خواستم سرو صداکنم...بیدار می شد تا اخربهم شک می کرد_

 .ی گفت"نوبری تو گلبرگ"حرکت کرد و با حرص 

 .خب سرما بخوری اولین کسی که یقشو می گیره منه بدبختم _

ژاکت گشاد مشکی و شلوار جین رنگ  _عاطفه بهتر از من لباس انتخاب کرده بود. 

حداقل از منی که وضعیت  _و رو رفته ای همراه پالتو و چکمه ها ساق دار بلند

تم نمیتونم تافردا اورژانسی داشتم گرم تر بود. وقتی پشت در اتاقش رفتم و بهش گف

 !شب صبرکنم بی معطلی همراهم شد؛ اما با ظاهری معقوالنه

 .حاال مطمینی کسی ازت کمک خواسته؟_

صدامون تو زوزه های باد با دندان هایی که به هم می خورد شبیهه ناله کشیده می 

شد. نمیدونم چرا مدام حضور کسی رو پشت سرمون حس می کردم. کسی که 

کرد. گویا عاطفه هم حس کرد که دوباره به پشت سر چرخید  نگاهش سنگینی می

 :و مردد با ولوم پایین گفت

نمیدونم گلبرگ...وقتی تو باغ با ایلین می چرخیدم از اون خونه صدای التماس و _

کمک می اومد...وقتی تو رفتم هلما رو دیدم تند تند فرانسوی حرف میزد از چیزی 

 .هم پرید که ایلین تا یک ساعت جیغ میزدترسیده بود وقتی منو دید چنان ب

 .رفتارشم شب اولی که اومدم طبیعی بود با ایال و اراز می خندید

 .چشمی تو حدقه چرخوندم

هلما حالت تعادلی نداره رفتاراش دست خودش نیست...تا جایی ام یادمه اون خونه _

 .زیرزمینی نداشت

 .عادی باشه ولی برای من نهشاید برای بقیه که از اول دیوونگیش کنارش بودن _



 منظورت چیه؟_

میخوام بگم بعضی اوقات از دوست داشتن یا اعتماد زیاد رو خیلی از واقعیتا _

سرپوش گذاشته میشه و توجیه میشه یا دیده نمیشه...شاید هلما زیادی لوسه 

یاعادت کرده به این رفتارا یا میخواد جلب توجه کنه به هرحال هرچی هست وقتی 

مند از کاراش گفتم بیشتر از اینکه ناراحت بشه عصبی شد بعدم گوشی رو به هیر

برداشت هرچی از دهنش دراومد بار اون طرف کرد اخرم تهدیدش کرد گفت کاری 

 .نکن گلبرگو آفت زندگیت کنم

متحیر اخم کردم. صدامون ناخوداگاه بلند شده بود انگار در یک اتاق گرم و نرم، دور 

 .ی های چوبی نشسته بودیم و موضوعی رو تحلیل می کردیمیک شومینه روی صندل

 چرا باید چنین تهدیدی بکنه؟ اصال به کی؟_

شانه ای باال انداخت. شکم بیشتر شد...حدس میزدم هیرمند چیزرو ازم پنهان می 

 ... کرد. چیزی که امشب آشفته اش

 .یکدفعه جیغ خفه ای کشیده با چشم های ریز و مشکوک بهش توپیدم

 ر کن ببینم... پس تو بهش گفتی هلما اذیتم می کنه؟صب_

 .پوفی کشید که بخارش پخش و منجمد دور صورتش چرخید

اره توقع نداشتی که بزارم این زنیکه با مادرش هرروز عذابت بدن تو هم اون _

 .دلسوزی مزخرفت گل کنه

 ...عاطفه تو _

سمت درب عمارتی  یکدفعه از صدای واضح شکستن چوب زیر پا، هردو جیغ زده به

که زیاد ازش فاصله نداشتیم یک نفس دویدیم بدون اینکه به پشت سرمون نیم 

 .نگاهی کنیم

 



قبل از اینکه خودم رو به داخل پرت کنم دستم رو گرفت. به سمتش چرخیدم نفس 

 !نفس میزدیم. چشم هاش کدر و غمگین شده بود...چرا؟

 .مه عمارتو بگردمده دقیقه دیگه میام تو...سرشو گرم کن تا ه_

 :سرم رو باال و پایین تکان دادم. لبخنده تلخی زد و با گرفتن هردو دستم گفت

 ... می خواستم بهت نگم ولی_

_... 

 .من فردا از اینجا میرم گلبرگ_

 :تا نفسم باال بیاد بریده بریده گفتم

 کجا می خوای بری؟_

 .رست نیستنمیدونم ولی میدونم باید برم... زیاد موندنم اینجا د_

 به خاطره هرمزه؟_

 :سرش رو پایین گرفت و با لبی که می جوید عصبی گفت

 ...شاید بشه گفت_

 .نفسی گرفت و دستی تو هوا با لبخند تکان داد

نباید از دوست داشتنم بهش می گفتم...هربار می خواد ازارم بده... نمیتونم جوابی _

خواد دق دلی زنشو سر من خالی در برابر توهیناش داشته باشم...احساس میکنم می

 .کنه

اه کشیدم. کاش همه چیزرو از اول بهش گفته بودم. یک قدم فاصله رو باهش 

پرکردم و دستش رو گرفت. تو چشم های شیشه ای سبزرنگش اشک جمع شده 

 .بود

 .بهش فرصت بده...تو اهل جا زدن نبودی_

گلبرگ... چه هرمز یا نیستم ولی تا زمانی که خانوادم پشتم نباشم وضع همینه _

ادمی مثل حمید چه هرکس دیگه ای به خودش اجازه میده حرف بارم کنه...من 



باید اول خانوادمو داشته باشم...بدون اونا یک زنه اواره م...اینده ایلینو با این کارا دارم 

 .نابود می کنم

یر از اینکه می خوای بری پیش خانواده ات خوشحالم ولی حرفای هرمزو جدی نگ_

 .اون از هرکسی که خوشش بیاد بهش زخمو زبون میزنه

این حقیقت رو نه تنها به گفته هیرمند بهش رسیدم بلکه خودمم بارها تجربه اش 

 .کردم

 .احمقانه ست ولی اون نادون با حرفاش کاری کرد بعد مدتا به پدرم زنگ بزنم_

 .اشک زیر چشمش رو گرفت

 .وقتی صدامو شنید گریه کرد _

 .خندیدیم...خنده ای که از سر شوق بودبی صدا 

 .به طرفش خم شدم و بـ*ـوسـه ای روی گونه اش کاشتم

 .حتما پدرت میدونه چقدر سختی کشیدی _

هردو یکدفعگی به حد یک فاصله و دلتنگی بزرگ همدیگرو به آغـ*ـوش کشیدیم. 

 .بهمون الهام شده بود دیگه قرار نیست همدیگرو ببینیم

 .دخنده بغض داری کر

زود برمی گردم تا اون موقع به داداشت حالی کن نباید به غیر از من به کس دیگه _

  .ای فکر کنه

 .به سمت در اشاره کرد

 .حاالم برو _

سرم رو به نشانه مثبت تکان دادم و بینیم رو باال کشیده به سمت در بدون اینکه 

خواستم مانع نگاهش کنم چرخیدم و درب عمارت رو بازکردم و داخل شدم...نمی 

 .آشتی با خانوادش بشم شاید این فاصله الزم بود



 

 

***** 

همین که نگاهم به تاریکی عمارت خورد در پشت سرم با صدای بدی بسته شد 

 .طوری که از جا پریدم

انگار مه بیرون به اینجا هم سرایت کرده بود...بدتر از اون تمام وسایل ها و تابلوها 

ا واژگون شده بودنشکسته بود. مبل و صندلی ه همه جا بوی تعفن می داد. یک  ...

میل شدیدی به عق زدن داشتم بینیم حساس شده بود؛ اما این بو بوی ...بوی خاص

 .خون بود. خدای من اینجا جنگ بود

 .خیلی وقته منتظرت بودم_

 .نگاهم رو باپرش یک متری از به هم ریختگی روبروم گرفته به باال کشیدم

نه از هم باز شد. پوزخند زدلب هام ناباورا . 

باورم نمی شد دوباره رسیده بودم به روزهای اول . این همان زن سرگردان بود. این 

 .زن با این ظاهر خود شیطان می شد

پیراهن سفید معروفش رو به تن داشت با پاهای عـریـ*ـان و چهره زرد. موهای 

و گوشه لبش خونآب خشک کوتاه و بلند اشفته. زیرچشم راستش متورم و کبود بود 

 .!شده بود. گفته بود نزدمش! قلبم ریز ریز شکست... دروغ بود

 .عصبی قدمی عقب گذاشتم. یک لحظه ام نمی تونستم تحمل کنم

لبخند زد. دوباره نگاه ترسیدم رو شکار کرد. دیگه وقت جا زدن نبود...یاد قولی که به 

خودش من رو می کشت پس بهتر هیرمند دادم افتادم مطمئنا تا اینجا که اومدم 

 .بود تا اخرش می رفتم

کالهم رو عقب زدم و دستی زیر موهام کشیدم. مردمک های نفرت انگیزش تارتار 

موهام رو به سوزش انداخت. می دونستم به چه روزی فکر می کرد...حتما خیلی 

 .دوست داشت دوباره موهام دور دستش قالب بشه

؛ اما با این وجود با لبخنده نیمه ای گفتمنگاه من هم پرنفرت خیره اش شد : 

 ...نگران حالت بودم_



 !دختر شبنمو نگرانی؟_

انگار  .خیلی تحقیرانه و پیش پا افتاده اسم مادرم رو برد. کلماتش بوی نفرت می داد

 کینه از مادرم در این خانواده مصری بود!...هلما دیگه چرا؟

رخید و از دیدم محو شدبی توجه به تعجب و ناراحتیم خیلی اهسته چ . 

کمی تعلل کردم تا خودم رو قانع کنم از اون پله ها باال برم. مسلما از دیدنش همان 

لحظه باید فرار می کردم باید برمی گشتم و عاطفه رو راضی می کردم هیچ چیز غیر 

طبیعه وجود نداره اما کشش و حس سرکش و کنجکاوم باعث شد پاهام خود به 

کنن خود به جلو حرکت . 

 

 

**** 

تنها روشنایی سالن باال نور اتاقش بود. به سختی از پله ها باال رفتم و بین چارچوب 

 ...در ایستادم. پنجره اتاق باز بود و پرده حریرش از باد تاب می خورد

صدای وهم آور باد تنها صدای اتاق بود که به طرز وحشتناکی می پیچید. خودش 

حینی که پرده رو جمع می کردم دست هام بی اختیار نبود. به سمت پنجره رفتم. در

 .از دیدن منظره پیش روم متوقف شد

خیلی واضح تصویر مه گرفته کلبه مقابل پنجره اتاق خوابش بود...دستم رو از بهت 

  .بسیار جلوی دهانم گرفتم

 .پس اون...خدای من...اون شاهد همه چیز بود

ود که به اندازه یک نفر جا برای نرده های چوبی حفاظ مانندی جلوی پنجره ب

ایستادن داشت. به جلو قدم برداشتم و دستم رو حفاظ نرده ها کردم. اندازه اش تا 

 .کمرم بود

مطمئنا این اتاق تنها جایی بود که واضح به همه جای باغ دید داشت...! خیلی قبل 



شت این تر شنیده بودم نقشه این عمارت رو تیمورخان کشیده ...پس قصد و نیتی پ

طراحی و انتخاب اتاق بود!. هیرمند می خواسته همه رو زیر نظر بگیره یا...جرقه ای 

 .به ذهنم زد

 .!سگش واسش مهم بوده سگی که کشته بودنش _

 .پوست پام به لبه فلزی کشیده شد. سر خم کردم

زیر پام یک باند کوچک بود که دایره بشقاب مانند فلزی مقابلش با طناب بسته شده 

 .د. خشکم زد....این امکان نداشت... این...این باعث انعکاس بیشتر صدا می شدبو

همین که خم شدم باند رو بردارم. دستی شانه هام رو چنگ زد. از درد و این 

غافلگیری پریدم. نفسم حبس شد. با فشار سرانگشت هاش مجبورم کرد راست 

 .بایستم؛ بدون هیچ حرکتی

با لحن و صدای کلفتی که همیشه داشت زمزمه کنار گوشم خرخر عصبی کرد و 

 .کرد

 .!هیچ کس حرف یک دیوونه رو باور نمیکنه_

چشم هام از جمله ای که گفت گرد شد... می دونستم به چه شبی اشاره می کرد. 

  .اصال مگه می شد اون شب رو از یاد برد

 .منقبص شدن بدنم رو فهمید. خندید... کنار گوشم

 ...دمبهت گفتم تیمورو دی_

سرم رو نامحسوس تکان دادم. گفته بود و من احمق نفهمیده بودم. بارها به این اتاق 

 .اومده بودم اما هیچ وقت نفهمیدم این زن شاهد خلوت من و شوهرش بوده

پالتوم رو اهسته از تنم دراورد. مقاومت نکردم. با یک حرکت به داخل اتاق پرتش 

راورد. حاال من هم شبیه اون شده بودم. زنی کرد. باد پیراهنامون رو به رقـ*ـص د

نیمه عـریـان با پوست سفید و ترسیده. ریه هام از سوز هوا می سوخت...گونه هام از 



 .سرما یخ و سرخ شده بود

ناخون های بلندش اهسته از سرشانه م به روی گردنم کشیده شد. مسخ شده از 

سپردم. لب هام از  پشت بهش تکیه دادم و از روی ترس به زمزمه هاش گوش

وحشت... از این اسارت لرزید. با صداش برگشتم به گذشته، به چندماه قبل، به شب 

هایی که تو خونه باغ کنار مادر و پدر بودم. واسم الالیی می خوند بغض کردم. چشم 

 .بستم... الالیی مادرم بود. صداش شبیه مادرم شد

بود از خشم از نفرت...کینه من گوشم از حرارت کینه وجودش می سوخت. تنش داغ 

و هیرمند به جنون کشونده بودش؟ حاال می فهمیدم هلما واقعا مریض بود و عاطفه 

به اشتباه بهش شک کرده بود. همراهش دیوانگی کردم...رها و بی پروا. بلند قهقهه 

 .زدم از اواز خوش الالیی هاش...من مادرم رو می خواستم

 

 .و دست استخوانیش روی پوست یخ زده شکمم نشست شال رو از دور کمرم باز کرد

 .االن باید برای بچه هام الالیی می خوندم اما یک لخته خون شدن _

لرزیدم از این حقیقت... از حسرت صدایی که مادرانه بغض کرد. چقدر دیگه بهم 

 دروغ گفته بود؟

 .اولی دوماهم بود که مرد_

لی شد فلج شدم از این درد...با یک لب گزیدم. نمی تونستم نفس بکشم زیرپام خا

 .حرکت از پهلو بلندم کرد. تو گوشم با زجر و نفرت ادامه داد

 !دومی دختر بود صدای قلبشو شنیدم...مثل تو_

 .به دستش چنگ زدم. هق هق هام خفه شدن از نفسی که از هوا می بلعیدم

 ...من... من ن نمی دونستم تو و تیمور_

اهی که داشتم. نفسم برید از زاری که زدم به حرف نصفه بغضم ترکید از این حس تب



 .و نیمم

 .هر لحظه درحال پس افتادن بودم. سست شدنم رو فهمید. سرما کرخت ترم کرد

 دوسش داری...؟_

 .سرم رو بی اختیار باال و پایین بردم

 .خندید...بلند و بی رحمانه

 .پس وقتی صداتو بشنوه چه زجری میکشه... نه؟ _

دم. می خواست اینبار به واسطه صدای ضبط شدم هیرمند رو اذیت کنه ؟ هوشیار ش

 .کاری که هرشب می کرد و ازش لـ*ـذت میبرد؟...امکان نداشت

درحالی که از وحشت نفس های عمیق می کشیدم به طرفش چرخیدم...دستم رو 

 .گرفت...مانعم شد

 .سرده_

یدی، از فکر شیطانی که چشم های ابی رنگش تو انعکاس نور مهتاب درخشید از پل

در ذهن داشت. دندان تیز کرد مثل گرگی که در کمین بچه اهویی منتظر نشسته 

 .بود

حرف نگاهش ثانیه ای صامت و خیره ام کرد. مات و گیج خیره عمق چشم هاش 

شدم سعی کردم ذهنش رو بخونم اما با یک حرکت چرخوندم و هلم داد لبه تراس. 

له داد تاراهی برای فرار نداشته باشم. خدایا... من هنوز هم پاهام رو با پاش ازهم فاص

 .در برابر قدرت این زن بی دفاع بودم

 .چانم رو باال داد و آرام فشردش

 .میخوام امشب با صدای تو بزم بگیرم_

 ...نه...من نمیزا _

 .از فشار یکباره دستش ساکت شدم. به کلبه اشاره کرد



تونستم منم داشته باشم اما نذاشتین... به حرفایی خوب نگاه کن...به شبایی که می _

که میزدی، به خندهاتون...به روز و شبی که ازم گرفتین... تو و تیمور عادت داری به 

 . گرفتن عشق

 من نخواستم جای کسی باشم...من نمی دونستم اون تیمور خانِ_

 .صدام بی حال و شکسته بود

 .پس صداتو بزار بشنوه و لـ*ـذت ببره_

 

ه التماسی لب زدم. سوزش قلب و گلوم به حدی زیاد بود که عاجز از حرف زدن ن

 .بودم. گریه ام به هق هق صداداری رسید...راه فراری نداشتم

یک لحظه ام نمی تونستم تصور کنم هیرمند از صدای جیغ های من درد بکشه...این 

صدای عذاب  کابوس هربار حکم مرگش رو داشت...هربار می مرد و زنده می شد تا

 .اور تو گوشش قطع بشه...صدای زجه های مادرش زخم یک نوجوان پانزده ساله بود

درد وحشتناکی تو شکمم پیچید...چشم جمع کرده با اهی از پشت روش افتادم. ناله 

 .وار با لب هایی که هیچ رقمی برای از هم باز شدن نداشت لب زدم

 .هیچ وقت دلیل سردرداشو ازش نپرسیدم _

یه ای از حرفی که پر از حس درد و عذاب وجدان بود نفسش بند اومد. جمله ام ثان

پر از عشق بود. باورش نمی شد. دلم می خواست االن کنارم بود تا ارامش کنم...تا 

 .بـ*ـوسـه روی شقیقه های دردمندش بزنم

صدای سایش دندان هاش زودتر به گوشم رسید. با لحن کمی مالیم و وسوسه 

 :کننده گفت

به اون شبی که ترکت کرد فکر کن... لهت کرد...دروغاش... به اذیتاش به همه چیز  _

 .فکر کن... درست مثل من ازش انتقام بگیر



 حرف هاش از عمق نفرت، کینه و خشم بود...ازش انتقام بگیرم؟

 .خیره به کلبه سکوت کردم از این که به فکر انداخته بودم خندید

یادمه...سرد شدنش، حرف های بی منطقش...گریه هام، یادمه... اون شب لعنتی "

زجه هام ...من مردم اما...این مدت خیلی با خودم کلنجار رفته بودم...به همه 

روزهایی که پشت سرگذاشته بودیم...به رفتار های این مدتش...به حرف هاش، به 

زم کنارش کارهاش... اون هرچقدر هم بد بود...هرچندتا که بهم دروغ گفته بود...با

بودم و با یک حرف ، با یک نگاه رامش می شدم...از بی محلی هاش عصبی می 

شدم...حسادت می کردم به زنایی که قبال تو زندگیش بودن...قبال این حس ها نبود 

چون فرصتی نبود...من تازه داشتم می شناختمش ...هر چی بیشتر فکر می کردم 

ات خوبمون کم رنگ شده بود. تا ابد بیشتر می فهمیدم خاطره اون شب بین خاطر

جاش می موند ولی مطمئنم تا اخرعمر هربارم که تکرار می شد تحمل دیدن 

 .عذابش رو نداشتم

حرف های امشبش تو گوشم نجوا شد؛ مثل صدای بم و خسته خودش...بهم گفته 

ن بود زیباتر از من وجود نداره...گفته بود ارزو میکنه بچمون دختر باشه تا شبیه م

 .بشه

قند تو دلم اب شد...زنده شدم. جانی دوباره گرفتم. گرم شدم با یک خاطره...من نمی 

 ."تونستم در برابر هیرمند بد باشم. چون من بخشیده بودمش که همراهش شدم

آره همین بود...من همه چیز رو فراموش کرده بودم که االن اینجا بودم. خیلی قبل 

روزهایی که دربه در دنبالش می گشتم و بی قرار تر بخشیده بودمش... شاید همان 

تو رستوران مسیو منتظر یک نشانه روزهام رو شب می کردم. شاید همان روزی که 

  ...تو ترمینال دیدمش...شاید

 .از ته دل فریاد شادی زدم



  ...من بخشیدمش...من بخشیدمش...من_

ی رسید. تا به خودم یکدفعه گوشت پهلوم رو گرفت. فریاد سرذوقم به داد درد آور

بیام موهام رو از عقب تو مشت کشید. از درد با ناله به خودم پیچیدم و خفه شدم. 

 .چشم هام بین خیسی پلک هام و بی حالیم از ضعف تار شد

 :به روبرو زل زد. با یک لبخند که سعی می کرد واقعی باشه جنون آمیز گفت

 ...پس خوب نگاه کن_

نه بین شعله های سرخی روشن شد. چشم هام از حدقه دستش باالرفت و یکدفعه ال

 .بیرون زد. مثل یک خواب بود...مثل یک کابوس روشن

نه ای از ته دل جیغ کشیدم...به خواستش رسید. ولم کرد. ناباورانه خیره به النه 

ویران شدم از میله ها گرفتم و به جلو خم شدم. زجه زدم...سوختم..جیغ زدم بی 

  .رمق

  .قهه زدخندید...قه

خوب نگاه کن هنوز اولشه... خاطراتت مثل من میسوزنن. مثل جوونیام؛ مثل _

 .نوجوونیام مثل بچگیام...جیغ بزن سر خاطراتی که خاکسترشون می کنم

با اشک و شوک زده به شعله ها خیره شدم دیگه گوش هام نشنید جز صدای 

 .چرخش کلید در

 

 ...بخش پنجم

 : محتوا قابل رویت
 

آتیش آتیش "نانه ای فریاد میزد...صدای ز ". 

یکم نفسم تنگ شد. حتی تو خوابم می فهمیدم دوباره کابوس هام شروع شد؛ اما 



 !این صدا...آشنا نبود

اخم کردم و فکرهای متشنج ذهنم رو با نفس عمیقی از بوییدن عطرش پس زدم. 

ستم صدا قطع نشد. بیشتر به سمتش چرخیدم تا پوست لطیف و نرمش رو زیر د

 .احساس کنم

همین که دستم سر خورد به جای خالیش انگار سلول های خواب رفته مغزم 

هوشیار می شن و چشم هام نیمه باز... قیافه ام درهم شد. به این فکر کردم حتما 

رفته دستشویی. جای خالی کنار دستم نمی ذاشت بیشتر از این انالیزی به این داد و 

 .فریادها داشته باشید

نوز هم نیمه چرته که با مشت هایی که محکم به در کوبیده شد بی اختیار با مغزم ه

گفتن وحشت زده ای از جام پریدم و با ظاهری ژولیده دور خودم چرخیدم "گلی" . 

 .اقا آتیش آتیش...بیدارشین_

صداش واضح تر، پشت مشت های محکمش تو مغزم پیچید....بازهم جای خالیش. 

گنگم رو پرونداسترس وحشتناکی تمام حس  . 

 ...باغ اتیش گرفته_

باغ...!؟ قبل از اینکه بهش برسم صداش ناله وار از پشت در قطع شد؛ انگار ناامید شد 

از اینکه بیدار بشم. به خودم میام. اصال مهم نبود با این ظاهر، با لباس های راحتی 

کرد این بیرون بزنم فقط می خواستم برسم به اون صداهایی که هربار مطئمنم می 

 .یک خواب نیست

پله ها رو یکی دوتا پایین اومدم...چندباری ام از گیجی نزدیک بود با سر فرود 

بیام...درب اصلی عمارت باز بود. سرعت قدم هام بیشتر شد. دمه دست ترین کفش 

مردانه رو به پازدم و بیرون رفتم. باد سردی به صورتم خورد؛ لرزیدم. خواب از سرم 

یدم به چه بدبختی افتادم. هنوز چند قدم به ته باغ نرسیده بودم شعله پرید تازه فهم

 .های سرخ آتش باغ رو روشن کرده بود

با حیرت به ته باغ خیره شدم. با چشم های گشاد شده ای که از حرارت به سوزش 

افتاد. آرام سرجام خشک شدم. شعله های آتش از البه الی تنه های کلفت درختان 

می کردن و با هم مسیری باد، با سیلی محکمی به شاخک های  بی رحمانه عبور



ترسیدشون از هم پیشی می گرفتن. به برزخ پرت شده بودم. دنیا و آخرتی که در 

 ...آتش پیش روم با سرمای وجودم می سوخت. قیامت بود. دست رو قلبم گذاشتم

ه این"سوخت. از خاکستر شعله ور کلبه دلم اشوب شد. ذهنم پر از اشفتگی  " 

 .ناباورانه لب زد. صحنه ها بدون اینکه بخوام جلوی چشم هام پر رنگ شدن

همه به جنب و جوش افتاده بودن. هرمز و میکائیل سعی می کردن با سطل هایی 

که ماهچهره از شیرآب ته باغ پر می کرد شدت شعله ها رو کمترکنن فریبا و باجی 

، وزش باد آتش رو شعله ورتر می هم برف جمع می کردن؛ اما با وجود خیسی زمین

 .کرد

 .!این وسط چیزی تو ذهنم به سرعت رد شد...خبری از اون نبود

قلبم به تاپ تاپ افتاد چیزی نمانده بود از سـ*ـینه ام کنده بشه. نگاه سرگردان و 

نگرانم رو بینشون چرخوندم. صداش زدم...صدام بین فریاد و شیون ها به گوش هیچ 

 .کس نرسید

گرفت. مردد قدمی عقب گذاشتم و نگاه نافذ و بهت زدم رو دادم به پنجرهایی نفسم 

که از چشم پنهان شده بود. قلبم سنگین شد. شک تو دلم افتاد به غیب شدن نصفه 

 .شبیش... به این اتش سوزی که بی ربط نبود

نگاهم بین کلبه و پنجره های بسته با ذهن درهمی چرخ خورد...دوباره جای خالیش 

، اون فکری که وجودم رو مثل آتش داغ کرد و سوزوندشد . 

یکدفعه به اون سمت دویدم که پاهام با قدرت از زمینِ لیز کنده شدن. نمی دونم 

چند مرتبه افتادم و اسمش رو فریاد زدم... نمی دونم چقدر طول کشید تا برسم به 

نفس می زدم.  اون عمارتی که سـ*ـینه ام با هرقدم نزدیکی بیشتر می تیپید. نفس

درب عمارت نیمه باز بود. بدون اینکه نفسی بگیرم یک نفس پله ها رو دوتا یکی طی 

کردم. پر قدرت اسمش رو صدا می زدم و می رفتم به سمت اتاق روشنی که باد 

 .وحشتناک درش رو به هم می کوبید و صدای مخوفی تو عمارت ایجاد می کرد

 



می نداشتن...قلبم ناسازگاری کرد تیر عمیقی بی اختیار قدم هام سست شد. دیگه رق

 .کشید که بین بردن اسمش اخ دردمند فریاد زدم

 ...گلبر..اخ_

دست رو قلبم گذاشتم و در اتاق رو با هزار شک و دلهره باز کردم. نگاهم زوم درب 

پاهام که قدرت  .باز بالکن شد. یخ زدم بین سرمای اتاق که از هوای بیرون یخ تر بود

 .کشیده شدن به سمتش. دردم فراموش شد نداشتن

صورت مهتابیش بین پرده ای که به این مصیبت می رقصید جلوی چشم هام 

پرده رو بی حس تو مشت جمع کردم و چشم هام قفل چشم های بسته  .چرخید

 .اش شد. یک لحظه چهره شاد و نگران امشبش جلو چشم هام جان گرفت

  .د زمزمه کردمبا بغض سنگینی که خفم می کرد با در

 .باالخره کارخودتو کردی_

صدام می لرزید. خودم نبودم. ترسیده بودم از تصویر نیمه جونی که روی زمین تکیه 

به نرده یخ زده، نشسته بود. چشم هاش بسته و رد اشک رو گونه های قرمزش 

 .خشک شده بود

 .بسته بودشانه های برهنه اش رو از سرما جمع کرده بود. شالی محکم دور شکمش 

از دیدنش روح از بدنم فراری شد. یک ضربه تو سرم خورد وقتی دیدم دستش دور 

نگاهم ازش کنده نمی شد. نمی تونستم  .گردنبندم برای قوت قلب مشت شده بود

 .باور کنم اینکه لب هاش به کبودی میزد گلی من باشه

بی تاب به همه توانم رو جمع کردم تا به طرفش برم. جلوی پاش زانو زدم و 

آغـ*ـوش کشیدمش. سرش روی شانه ی لرزانم افتاد. دلم به درد اومد. قطره اشکم 

ریخت روی گونه یخ زدش. چشم های بسته اش دید من هم تار کرد با اشک هایی 

 .که نفهمیدم کی روی صورتش راه گرفتن



 .رو گونه اش دست کشیدم...انگشت هام حس نداشتن

 ...و باز کنگلبرگ منو ببین عزیزم چشمات_

 .جواب نداد تا با طنین صداش جون بگیرم...جون بدم. تو آغوشم محکم تر فشردمش

دوست داشتم تو وجود سردش خاکستر بشم. حرکتی نکرد...اعتراضی هم نداشت. 

 .چشم هاش رو باز نکرد تا با هیرمند گفتنش خوشبختی رو بهم برگردونه

.یک بار، دوبار...لب هام می صورتش رو از بـ*ـوسـه های یخ زدم گرم کردم.

لرزید...برای اولین بار کاری از دستم بر نمیومد جز التماس صورت مهتابیش...جز 

گرفتن دست های کوچک سرخش. پشت پلک هاش مکث کردم تا یک لرزش 

 .هرچند سطحی بین لب هام حس کنم

 .یک نفس اسمش شد دعای روحم... وجودم تو نفسی که نداشت خالصه شد

این برزخ گیر کرده بودم همه چیز جلوی چشم هام رنگ باخت. تیره تو خال 

 .شد....شاید سفید؛ مثل برف هایی که روی موها و مژهای یخیش بود

سعی کردم به خودم بیام. بلند شدم با سکندری که از مـسـ*ـتی و گیجی چشم 

برگم های بسته اش بود دوباره به زمین خوردم. پاهام بی حس بود. تنم به وجود گل

 .یکبار؛ دوبار...هربار خوردم زمین ...وصل بود. دوباره

این من بودم که همیشه قدرت رو تو مشت داشتم؛ اما حاال... به نقطه کور رسیده 

 .بودم...به بن بستی که فقط خودم و خودش توش بودیم

 .نفسم برید. صورت پاک گلبرگم بین سجاده سبز رنگش پر رنگ شد. قلبم لرزید

دم...می دونستم اگر از خودش نخوام دیگه به اخرش رسیدم. می ترسیدم ناامید بو

 .اسمش رو بگم یا صداش کنم اونی که می خواست تنها ترم کنه

 .سر بلند کردم به طرف اسمانی که همیشه مادر از محبتش می گفت...از بخشش

 ...نعره ام گم شد بین حنجره بغض گرفتم؛ بین سرمای تن همسرم



 ...انم کنی؟ بس نبود این همه سال...خدامی خوای امتح_

اخر اسمش بلند فریاد شد از ته بغضی که متعلق به من بود...صدای مادرم اینبار تو 

گوشم شد صدای تالوت قرآن اول صبحش...صدای اهلل اکبر اذان بلند پدر...صداهای 

و اشنایی گوشم رو پر کرد. برعکس هربار به آرامش رسیدم. صداهایی که قدِ سی 

چندسال دلتنگشون بودم. زمزمه کردم...با صداهای تو گوشم. مادرم اینبار بغض 

نداشت. پدرم اینبارگردنش کبود نبود. حسش می کردم. چشم هام بسته شد. همه 

وجودم سبک شد... رها و ازاد. مثل بچه هایی که تازه متولد شدن...وجودم نور شد. 

جونش گوشم رو گرم کرد. بین بغض قلبم دوباره نبض گرفت...بخار نفس های کم 

 .هام خندیدم. اسمش رو از ته دل با بخشش و گرمایی که تو وجودم بود صدا زدم

 ...خدا_

اینبار پاهام قدرت بیشتری گرفتن... نلرزیدم...نفس هاش منقطع شده بودن...پتو 

حاال ماشین اتش نشانی تو باغ بود  .روی تخت رو چنگ زدم و به سرعت بیرون زدم

 .شعله هایی که خاموش شده بود و دودهای خاکستری که نفس رو می گرفتو 

 

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

به تنها جایی که عقلم می رسید راه کج کردم. قبل از اینکه در بزنم یک ضرب درو 

باز کردم که با صدای بدی به دیوار خورد. از ترس پرشی زد و با دستی که روی 

رخید همین که نگاهش به تنه نیمه جون گلبرگ بین سـ*ـینه اش بود به طرفم چ

 .دست هام افتاد تلفن بین دستش رو روی میز گذاشت و چی شده مبهوتی لب زد

 :درحینی که روی تخت میزاشتم نفس زنان گفتم

 ...کمکش کن عمه_

تاج الملوک شوکه شده و کمی ترسیده باالی سرش ایستاد. رنگش پرید. نمی 

ا به خودش بیاد. به طرفش خم شدم و پتویی که روی تونستم دست دست کنم ت



 .تخت بود رو دورش پیچیدم و بغلش کردم

 ...گلی عزیزم_

قبل از اینکه زیر فشار دست هام خفه بشه به خودش اومد و از بازوم گرفت تا عقب 

بکشم. مالفه ای رو به سرعت با حرارت شومینه گرم کرد و روی قفسه سـ*ـینه اش 

بدنش رو برگردونه. دستی به صورتم کشیدم و مضطرب به تاج گذاشت تا دمای 

 .الملوک که با پارچه های گرم دست و پاهای گلبرگ رو ماساژ می داد خیره شدم

 چی کارش کردی؟_

چرخیدم به سمت در... حرفش رو نشنیده گرفتم. ناخن هام مشت شدن به کف 

 .دستم...چه بالیی می تونستم سر عمرم بیارم؟

شد و دستی به شانه ام زد تا عقب تر به ایستم. می دونستم وضع اون هم داخل اتاق 

با دیدن گلبرگ بهتر از من نیست...مخالفتی نکردم و گوشه ای باالی سرش ایستادم. 

 .بی حواس دست دودیش رو به پوست سفید گلبرگ زد

 بیرونش کردی؟ _

کردم؟ پوزخند زدم. واقعا هرمز فکر می کرد گلبرگ رو از خونه بیرونش  

بی اهمیت روم رو برگردونم که چشمم خورد به نگاه طلبکار و برنده هلما که بین 

چارچوب در دست به سـ*ـینه به گلبرگ خیره شده بود. وقتی نگاهم رو دید تک 

ابرویی باال انداخت. فکم سفت شد. دلم می خواست تمام خشمم رو تو صورتش 

رگ اومدهخالی کنم...حتما می دونست چه بالیی سر گلب . 

 .همین که نیشخندی زد به سمتش هجوم بردم و با نعره ای هوار زدم

 ...کار تو بود...می خواستی بکشیش_

دستهام دور گردنش حلقه شده به دیوار کوبیده شد ولی هنوز با خونسردی نگاهم 

می کرد. رگ گردنم برجسته شد. حرارت بدنم باال زد. خون جلوی چشم هام رو 

 .گرفت

_ ید زودتر می کشتمتخودم با . 

قبل از اینکه فشار دستم زیاد تر بشه هرمز دست رو دستم گذاشت و با زور جدام 

کرد. پسش زدم و دوباره به سمت هلما شیرجه زدم که با جیغی جاخالی داد. هرمز 



 .اینبار از پشت گرفتم و مانع کشتنش شد

 .داد کشیدم

 ...چه بالیی سرش اوردی عقده ای روانی_

یچال ابدارهم به پدر و ذات خود بی پدرش دادم که دست های هرمز از چند تا ر

روی بازوم سر خورد و عمه هینی کشید. کمش بود هرچقدر کتک و حرف. هلما 

دوباره تو جلد مظلوم و گنگ خودش رفت. طوری چسبید به دیوار و لرزید و دستش 

ه برای لحظه ک "من بی گناهم"رو جلوی دهانش گرفته اشک ریخت و با سوز گفت 

 ...ای شک کردم واقعا کار اون باشه اما...این موش مردگی
 

 

عمه با بغض و صدای خش دار همین طور که با بهت روی تخت، خیره به دختر 

 :ترحم برانگیزش میشست گفت

 .هلما این مدت پیش من بود...کاری به زنت نداشت _

 .هرمز با نفس عمیقی دست به کمر جلوم قد علم کرد

 .نداری بزنیش حق _

 .اخم کرده با پرخاشگری صورتم رو به طرز زننده ای واسش جمع کردم

 .تو دخالت نکن_

 که هربالیی خواستی سرش بیاری, کتکش بزنی؟_

 .با فک تیزش به گلبرگ اشاره زد

 این یکیو چیکارش کردی که به این روز افتاده؟_

 .زدم به سیم اخر با دست محکم پسش زدم

 من..؟!هِه _

 .به هلما انگشت اتهامم بلند شدرو 



 .این زن درو بالکنو از روش قفل کرده بود. قصد جونشو کرده _

پوزخند صداداری زد. مسخره می کرد. چشم هاش خشمگین باریک شد. خیلی 

سخت بود بخوام براشون توضیح بدم. مطمئن بودم باور نمی کردن...می دونستم نه 

رجحیت داشت. اما در اون شرایط خشمم مانع حاال نه تازمانی که گلبرگ واسه ام ا

فکر کردنم شد...مانع از این شد به فکر مدارک پزشکیش باشم...با هزار فکری که 

 .زبانم بی فکر باز شد

با خشم و حرصی که وجودم رو می سوزوند به سمت هلما اشاره کردم...چشم هاش 

 .درخشید

کردی...همشونو سرکار چرا بهشون نمیگی این همه سال واسشون نقش بازی  _

 ...گذاشتی تا منو عذاب بدی االنم میخوای زنمو بکشی

 .حرفم با دست محکمی که به شانه م خورد و با جهش یک قدمی به عقب قطع شد

 .گند کاریتو میخوای ببندی به لنگ یک دیوونه_

دندان روی هم فشار دادم...فقط به حرمت هرمز بودنش خودم رو کنترل کردم و خدا 

 .دونست چه فشاری رو تحمل می کردممی 

هلما با دست های چمباته زده نگاهم می کرد...از قصد می لرزید و نوحه گرفته بود. 

می دونست حضور گلبرگ مانع باورشون میشه و به خوبی تو نقشش فرو رفته بود. 

دور از چشم هرمز از پشت نامحسوس چشمکی زد. اخ که کاش همین چند ساعت 

 .پیش می کشتمش

از یک ادم عقده ای بت ساختین...نمی دونین داره بازیتون میده...خواهرت زرنگ تر _

 ...از توئه که بهش شک

هنوز حرفم تمام نشده صدای جیغ خفه ای با مشت محکمی که به دهنم خورد تو 

مغزم اکو شد. دهنم طعم خون گرفت... تلخ شد نه به شدت قلبی که ایست کرد. این 



 .هرمز من نبود

اورانه دستی به گوشه لبم کشیدم. چشم های ابیش رگه های سرخ داشت. از بین ناب

 .دندان های چفت شدش غرید

 میخوای گلبرگم مثل این دیوونه کنی تا بهش انگ عقده ای بزنی؟ _

نفهمیدم چطور مشتم زیر چانه اش نشست...صبر من هم حدی داشت. کم نیاورد به 

روی زمین به جان هم افتاده بودیم اون  سمتم خیز برداشت تا به خودمون بیام

میزدو من مشت هاش رو روی هوا می قاپیدم و محکم تر جوابش رو می دادم که از 

درد صورت جمع می کرد ولی با زبانش نیش می زد. نمی خواستم بزنمش...دلم 

نمیومد....هنوزهم پسر بچه ای بود که با همین دست های زمختم بزرگش کرده بود 

  ...اشولی حرف ه

گلبرگم مثل هلما به زور عقدش کردی...فکر میکنی نفهمیدم ازت رو میگیره...ازت _

 .فکر کردی بی کسو کاره .میترسه

به اندازه یک عمر احساس پیری کردم. جمله هاش با هر دادش تو سرم اوار می شد. 

 .این دیوار بی اعتمادی از کی شکسته بود

 ه...اره...؟بهش تعـ*رض کردی تا به زور راضی بش_

با این جمله دست هام لمس شد که مشتش خورد تخت سـ*ـینه ام...نفسم از درد 

برید. شاید باید تقاص التماس های گلبرگ رو اینطور پس می دادم...با مشت های 

عزیز ترینم. رنگم کبود شد...عمه جیغ کشید...هرمز ناباورانه به قلبی که مشت زده 

 .د کجا زده بودبود خیره شد انگار تازه فهمی

عمه یقه اش رو با گریه زاری از پشت کشید. از روم کنده شد. دستم هام بالتکلیف 

رها شدن و نگاهم مات به سقف خیره شد. دستی گوشه لب خونیش کشید و اهسته 

به دیوار تکیه زد. با اینکه بیشتر خورده بود و صورتش پر خون بود و اصال حریف زور 



لی احساس شکست می کردم...له شدن غرورم با حرف هایی و بازوی من نشده بود و

 .که این مدت رو دلش سنگینی می کرد کمرم رو شکست

 .عمه با اشکی که تمام صورتش رو پوشونده بود بهش توپید

  .میفهمی چیکار کردی...؟ این بیشتر از تورج حق پدری واست داره _

احترام ختم می شد جلوی عمه با همین یک جمله گذشته ای که از سر اجبار به 

چشم هام اورد. هرمز شرمنده نفسی گرفت و با یک حرکت بلند شد و از اتاق بیرون 

زد. پوزخنده صداداری زدم... سکوت کش داری شد. نمی خواستم به این فکر کنم 

خودم مقصرم که این چند سال برای عذاب هلما به کسی حقیقت رو نگفته بودم و 

 .ش سخت بودحاال بشه بتی که شکستن

قلبم شکست...تیر کشید. دستم مشت شد روی سـ*ـینه ام که عمه قصد گرفتن 

 .دستم رو کرد. دستش رو پس زدم

نیم خیز شدم و کمرم رو صاف کردم سعی کردم به مرد له شده پشت سرم فکر 

نکنم. نذاشتم شانه هام افتاده باشن. سنگینه نگاهشون رو حس می کردم. می 

ن سنگی باشم که هرمز به جانش افتاده بود. پاهام به سمت خواستم همچنان او

 .گلبرگ کج شد...فقط اون برام مونده بود

 .عمه با گریه دستم رو فشرد

 .حالش خوب میشه...بزار همینجا باشه _

پوزخندی زدم. زیر زانو و شانه هاش رو گرفتم و با حس تملکی که نسبت بهش 

 .داشتم بلندش کردم

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

 



 (گلبرگ )

 

 نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

 تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من؟

 

 زنده ام بی تو همین قدر که دارم نفسی

 از جدایی نتوان گفت به جز آه سخن

 

 بعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیست

 این هم از عاقبت از قفس آزاد شدن

 

 و زیان وای بر من که در این بازی بی سود

 پیش پیمان شکنی چون تو شدم عهد شکن

 

 باز با گریه به آغـ*ـوش تو بر می گردم

 چون غریبی که خودش را برساند به وطن

 

 تو اگر یوسف خود را نشناسی عجب است

 ای که بینا شده چشم تو ز یک پیراهن

 

 _فاضل نظری _

 

******** 



 ...شد... گلوم خشک بودمی سوختم...لب هام برای جرعه ای آب باز و بسته می 

زبانم به ته حلقم چسبیده بود... نفسم هام بریده بریده؛ سرفه هام خش دار...شرشر 

از درون می لرزیدم و از بیرون کوره  .عرق می ریختم و تمام تنم خیس عرق بود

 ...آتیش

آتیش...! صداش تو گوشم نشست. گلوم به خس خس افتاد. حرکت دستش رو 

سوخت. مور مورم شد. دهنم باز شد تا حرفی بزنم؛ اما سنگین و سرشانه هام بیشتر 

 .بی حس افتاده بودم

نفسم برای جیغ زدن در نیومد. اشک پشت پلک هام رو داغ کرد. چشم روی هم 

 .فشردم تا صداش رو نشونم. صدام زد. اشک از گوشه چشم هام سرخورد. اشنا بود

ام کشیده شد. آب دهنم رو صدای اون هم بغض داشت. دستمال خیسی روی لب ه

 .قورت دادم. لب هام بیشتر خیس شد

نتونستم مقاومتی در برابر حس کرختیم داشته باشم. اولین واکنشم بعد از باز شدن 

 .چشم هام حالت گنگی به چهره مغموم و پژمرده پیش روم بود

ی لبخند زد و دستم که روی زانوهام بود رو بلند کرد و بین دستش فشرد. بین تار

 .چشم هام صورت کبود و کتک خورده اش شد یک عالمت سوال گنده تو ذهنم

زیرچشم هاش قد یک بادمجون بنفش و گوشه لبش پاره شده بود. خیلی زور زدم از 

 .بین لب های خشکم نگرانیم رو برسونم

 چی شده؟_

 .صدام دورگه و گرفته شده بود...کمی ورژن متفاوت و نازک تر از صدای هیرمند

 .گرفت و با سرفه ای گلوی خش دارم رو صاف کردم که بدتر به سرفه افتادم خندم

دوباره جرعه ای آب به خوردم داد. با هر سرفه ام چهره اش گرفته و عصبی می شد. 

 :بعد بند اومدن سرفه ام لیوان اب رو روی پاتختی گذاشت و با نفس کالفه ای گفت



 کی این بال رو سرت اورده گلبرگ؟_

دلم پوزخند زدم. جوابش شد چرخیدن سرم و خیرگی نگاهم به سقف. نمی کی ؟ تو 

خواستم به کسی بگم. گفتنی نبود...حس کردنی بود...سوزش قلبم و اتش گرفتن 

 .خاطراتم

بازهم قطره های اشکی از گوشه چشمم فروریخت. گوشم خیس شد. چرا اینقدر 

رو به زحمت با لرز همه چیز جلوی چشم هام واضح بود. دست سنگین و بی حسم 

 .بلند کردم و روی شکمم گذاشتم و چشم بستم

 ...چهارروزه تو تب داری میسوزی... به زور مُسَکِن و سُرم زنده ای_

 ...به بچه اسیبی رس _

 .نذاشت ادامه بدم... دست سردش رو، روی پیشانیم گذاشت

 .هنوزم تب داری_

اهم رو خوند که دستش رو چشم هام بی اختیار باز شده به سمتش چرخید حرف نگ

 :پس زد و با لبخنده بی حال و خسته ای گفت

 ...اونم سالمه _

 .دروغ می گفت. صداش می لرزید. دلم پیچ خورد. دستم چنگ برامدگی شکمم شد

ما  .همین که بود خوب بود...نه؟؛ اما این تب...بغض کردم...حالت تهوعم بیشتر شد

. کمکم کرد بلند بشم. نیم خیز شده بین صدای سرفه های خش دار عق هم زدم

وزنم رو تکیه به بازوی دستم دادم و برای ذره ای هوا به دستش چنگ زدم...هول 

کرد؛ به زور می خواست اب به خوردم بده. دستش رو پس زدم. بریده بریده با نفس 

  :های منقطع گفتم

 چه بالی سر بچم اومده...این چه ریختو قیافه ای؟ هیرمند کجاست؟ _

دستش روی دستم خشک شد. چشم هاش به انی سرخ و با لبخنده تلخی گوشه 



 :لبش رو گزیده گفت

 .دو روز پیداش نیست تمام این مدت پیشت بود چشم ازت برنمی داشت_

 .ارنجم رو گرفت تا مجبورم کنه دراز بکشم؛ اما من بی اعتناء به تاج تخت تکیه زدم

 ...تر کرد و نگرانیم کشنده ترضعف و بی حالیم گییجیم رو هر لحظه بیش

 چرا این ریختی شدی؟ _

 .چشم هاش غصه دار شد و اون لبخنده کشنده تلخش رو بازهم تکرار کرد

این زخمای حماقتمه... باید تا االن از خجالت می مردم ولی این چندروز به امید تو _

 ...زنده موندم که شاید از عذابم کم کنی

 .رسیدکمی سکوت کرد و بعد با آهی پ

 .اون شب چه اتفاقی افتاد_

پوست  ..اصال نیازی نبود به مغزم فشار بیارم عین این چهار روز جلوی چشم هام بود

بدنم از یاداوری اون شب بازهم دون دون شد. گلوم به سوزش افتاد و با تک سرفه 

خشکی شروع به حرف زدن کردم؛ نمی دونم چرا زبانم نمی چرخید تا حرفی بزنم از 

ه جز رفتارهای هلما...خیلی خالصه از شکم و خبر گرفتن از وضعیت هلما جز ب

گفتم... رفتنم به عمارت و جا گذاشتنم رو بالکن...گفتم هلما قصدش مثل همیشه 

 .عذابم بوده ولی با این تفاوت که اینبار از روی غـ*ـریـ*ــزه حسادت، اذیتم کرده

وقتی  .ده می شد و صورتش نادم ترهرچقدر که ادامه می دادم انگار از چیزی شرمن

برای سرفه ای که تو گلوم گیره کرده بود حرف های بریده بریدم رو قطع کردم 

صورتش غرق اشک شده بود. قلبم از دلواپسی تو دهنم اومد. فکرم هزار جا رفت از 

 ...این به هم ریختگی

ما عادت از کارش تعجب کردم. مگر غیر از این بود که به دیوونه بازی های هل

داشتن؟. مگر یادش نبود همیشه بهم می گفت ببخشش و تحمل کن؟. حال چرا 



عین ابر بهار اشک می ریخت. انگشت هام رو گره دستش کردم و بدن خشک شدم 

رو به طرفش کشیدم و دست مخالفم رو روی گونه ی خیسش گذاشتم. به طرف 

 .دستم سر خم کرد

 ی... ا،فتاده؟هرمز چی شده؟ برای هیر، مند... اتفاق_

 

خدای من...حتی نمی تونستم این جمله رو کامل بگم چه برسه بدون لکنت یا لرزش 

 .صدایی که پیش از پیش صورت هرمز رو با غم اشفته کرد

اصال یادم رفت برای چی اینجام یا سرفه هام چرا قطع شد؛ فقط خیره چشم های 

ه انگشت های لرزانم دودوزدش شدم که تیره و تاریک نگاهم می کردن. همین ک

گونه اش رو نوازش کرد به خودش اومد و دستم رو پس زده با شتاب بلند شد. به 

زحمت از کارش خودم رو جمع و جور کردم. هنوز واسش غریبه بودم. اشک هام 

 .دیدم رو تار کرد

 .دستی به صورتش کشید و با بی قراری که نگاهش رو می دزدید پرسید

 .ست؟تو میدونی عاطفه کجا _

ناقوس های اون شب تو گوشم زنگ خورد. می خواست عمارت رو بگرده...! با شک 

 .لب هام حرکت کرد

 .قرار بود پیش خانوادش برگرده_

به موهاش چنگ زد و اشفته تر دور خودش چرخید و زیر لب چیزی زمزمه کرد. 

 .حس کردم دلم با همه وجود لرزید. صدام هم عاجزانه لرزید

 راونم اورده؟هلما بالیی س _

انگار این حرفم زیادی سوتی و گاف دار بود که سرجاش با اخم عمیقی ایستاد و به 

 .دفاع از هلما دراومد



همون شب از فرصت استفاده کرده گذاشته رفته بدون هیچ خبری...فقط یک نامه  _

 .روی تختم کنار دخترش واسم گذاشته

چشم های متورمم گرد شد و دهنم طعم تلخش رو از دست داد و طعم زهر گرفت. 

 .چروک های خشک شده کنار چشم هام به سوزش افتاد

 .امکان نداره...عاطفه بدون ایلین هیچ جا نمیره_

 .پوزخند زد

حتما می خواسته منو عذاب بده...تو نامه نوشته میخواد اونی بشه که من _

 .میخوام...اونی که خانوادش میخوانش و حضور ایلین مانع میشه

 ...هیچ وقتاون  _

 .صدای قدم های پرشتاب بلندی و باز شدن ضرب دار در مانع فکر کردنم شد

 ...گلی_

صورت هاج و واج اشکیم به سمت در چرخید. دستش رو روی دستگیره گذاشته بود 

و بین چارچوب ایستاده بود. یک لحظه جا خوردم از ظاهر خاکی و اشفته اش...از 

یی که سفیدیش به سرخی می زد. قلبم هری ریش های بلند و نامرتب و چشم ها

نمی دونم از فکر هایی که تو ذهنم ساخته بودم یا دلتنگی اون دریای سیاه  .ریخت

چشم هاش بود که پرمعنی تر از هرزمان دیگه ای نگاهم می کرد؛ هرچی بود دوست 

 .داشتم یکبار دیگه تو گرداب چشم هاش غرق بشم

..بی تاب بودم. بدن دردمندم به حضورش نیاز با بردن اسمش بلند زیر گریه زدم.

داشت. ذهن متالشی شدم به التیام نگاهش بند بود. بالفاصله کتی که رو ساعد 

دستش بود رو کناری پرت کرد و با دوسه قدم خودش رو بهم رسوند و با نشستن 

لبه ی تخت محکم به سمتش کشیدم...تو گرمای وجودش غرق شدم. دلتنگ تو فرو 

دنش اشک می ریختم. زنده شدم. انگار این دلتنگی مسری بود که اون هم رفتگی گر



خیال کنار گیری نداشت و هر لحظه اغوشش رو تنگ تر می کرد. اولین چیزی که 

 .به ذهنم اومد رو تو گوشش با اشک خوندم

 نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

 تو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به من؟

 

هرمز اتاق رو ترک کرد. گریه ام که بند اومد چند لحظه محکم  نفهمیدیم کی

 .فشردم و بعد با اکراه عقب کشید

با اینکه عطرش نفس هام رو سخت و ریه هام رو اذیت می کردم؛ اما دلم ضعف شد 

 .از این همه نزدیکی و دلتنگی. دوست نداشتم به همین زودی ازش جد ابشم

ز وجودش رنگ گرفت و گونه هام رو سرخ تر زل زدم تو صورتش. با لبخندی که ا

کرد دست به ریش های چند روزه ش کشیدم. هیچ وقت نمی زاشت به این اندازه 

اثر خستگی به وضوح از چشم هاش می بارید. از اینکه تمام مدت باالی سرم  .برسن

بوده و خودش رو فراموش کرده باید دلم غنج می رفت؛ ولی این سکوتش ازار دهنده 

چشم های قرمزش گواه بی خوابی این چند شبش بود؛ اما نگاه  .امید کننده بودو نا

 .عمیق و معنی دارش حرف دیگه ای داشت

بازوش رو گرفتم ونگاه تب دارم رو جایی میان ابروهای درهمش باال کشیدم و با 

 .مکثی هوا رو بلعیده، مقابل لب های چف شدش لب زدم

..بهت شک کرده بودم، فکر می کردم دروغ منو ببخش نباید بی خبر می رفتم._

 .میگی

نمی دونستم از کجا شروع کنم... هول کرده بودم. توجیهی برای کار احمقانه ام 

نداشتم و هنوز از خیلی چیزها مطمئن نبودم. کارم رو با نفس های کوتاه و سنگین 

 .بی ربط توضیح می دادم و هرلحظه منتظر بازخواستش بودم



 .یوونه ست...جنون دارهاون زن واقعا د_

رنگ چشم هاش تیره شد...به طرز وحشتناکی آرام و ترسناک به نظر رسید. نگاهش 

دقیق شده، منتظر ادامه حرفم شد. بیشتر هول کردم. سرم رو به زیر انداختم و یقه 

باز پیراهنش رو به بازی گرفتم. هیرمند و رفتارهاش تنها چیزی بود که می تونستم 

 .ه کنم و نسبت بهش مضطرب بشم... چانه ام لرزیدبهش فکر و توج

لونمونو سوزوند تا تو رو عذاب بده...با صدای جیغای من...سردردای لعنتیو دوست _

 داره...از دیدن عذابت لـ*ـذت میبره...تو می دونستی اون تمام مدت مارو می دیده؟

 باغو کی آتیش زد؟ _

واهمه داشتم...هیرمند راز اون شب بود  از گفتن اون چه که اتفاق افتاده بود هنوزهم

که زبانم رو به حقیقیت باز کرد. نتونستم چیزی رو ازش پنهان کنم؛ شاید چون 

 .حالت چشم هاش تاییدی روی تمام حرف هام بود و لحنش کامال دستوری و مبهم

نفهمیدم...تاریک بود، فقط با یک اشاره دیدم کلبه جلوی چشمام آتیش  _

ه داره...از من نفرت...چرا بهم نگفته بودی اون جیغارو برای عذاب تو گرفت...ازت کین

 می کشه؟

منتظر و با اشک هایی که گواه ترسم بود خیره ش شدم. از سردی چشم هاش 

دست هام رو پایین آورد و با ابروهای باال رفته که چیزی رو می خواست بهم  .لرزیدم

 :ثابت کنه گفت

 .!ه خاطر همین ازم کینه دارهشاید مقصر حالو روزش منم؛ ب_

سرم رو به چپ راست تکان دادم...متوجه لحن آرام و رنج آورش نشدم. سرم رو روی 

سـ*ـینه ش قرار دادم و با گیجی ازش چشم برداشتم و با بغضی که از گلوم کندنی 

 :نبود گفتم

 .تو آخرین مردی هستی که میشه ازش نفرت داشت _



دمی بود با تمام صفات سرسختانه اش و غرور ذاتیش و حرفم از ته دل بود. هیرمند آ

مستبد بودنش آرامش و اعتمادی رو بهت منتقل می کرد که کم کم بهش وابسته و 

عاشقش می شدی. این رو نه تنها گلبرگ بی جنبه وجودم تایید می کرد؛ بلکه 

 .رفتارهای اطرافیان هم غیر از این نشان نمی داد. احترامی توام با عشق

 

میان حس خوبم یکهو پس زدم و از کنارم بلند شد. چشم هام مات و ناباورانه  در

 !تعغیبش کرد...واکنشش پیش از حد و غیر طبیعی بود

پشت پنجره ایستاد و پرده رو با ضرب کشید. هوا تاریک بود. گوله های ریز برف از 

تو وجودم پشت پنجره منظره زیبایی داشت. ناخوداگاه لرزیدم از سرمایی که هنوز 

بود. مطمئنا تا آخر عمرم به خاطر اون شبِ سرد، از زمستان و هرچی شب برفی بود 

 .متنفر می شدم

پاکت سیگاری از کتی که روی زمین افتاده بود برداشت و با گذاشتن نخی گوشه ی 

لبش پوزخندی زد. ضامن فندکش رو کشیده، خیره آتش درون دستش شد. حرکت 

تراض نداشتم. مطمئن بودم طوفان غیره منتظره ای در هاش عصبی بود. جرائت اع

راهه که شرایط روحی و جسمیم نادیده گرفت شد. معده ام به هم پیچ خورد. حدس 

میزدم این سکوتش برای آمادگی من برای گفتن مطلبی بود که مردد به بیانش بود. 

 .ترجیح دادم من هم سکوت کنم تا خودش شروع کننده باشه

به جیب ایستاد. کام عمیقی گرفت و دودش رو، به سمت باال  پشت پنجره دست

فوت کرد. نفسم تنگ شد. کالفه تر از اونی بود که متوجه سرفه هام و حال وخیمم 

باشه. تو حال خودش نبود؛ به یک نقطه نامعلوم تاریک خیره بود. این نگاه کالفه رو 

تراف گرفت شده می شناختم. ذهنش درگیر بود. چهره اش مثل شبی که ازم اع

 .بود...سفت و سخت

شلوار خاکستری روشن و  _سرم رو به تخت تکیه دادم و زیر چشمی خیره اش شدم.

 _پیراهن سفید با کروات آبی سیر که هم رنگ کت اسپرتی که گوشه ای افتاد بود



برعکس چهره پژمرده و رنگ پریده ش ظاهرش مرتب و جذاب بود. همین که نگاهم 

زدیک بود باال بیارم. یکی از پیراهن های سفیدِ نفرت انگیز خانم های به خودم افتاد ن

این عمارت رو به تن داشتم. یادم نمیومد تو کمد نمونه ای ازش داشته باشم و این 

فاجعه بود!. دستی به سرم کشیدم. موهام به طور تهوع آمیزی چسبناک بود. بوی 

  ...بدنمم

_ دیگه ستزمان مهمونی تغییر کرده...چهار روز  . 

مات خیره اش شدم. حاال می فهمیدم چیزی خوفناک تر از زشتی وجود داشت. به 

قدری هوشیار بودم که منظورش رو بفهمم. پس تشویش و پریشان حالیش بابت 

 .زمان مهمانی بود؟

 .فقط در صورتی که تو باشی _

 ...چی...من_

یتم شد. پک عمیقی تقریبا فریاد کشیدم که باز هم سرفه خشکی مانع ادامه عصبان

 .بی توجه به سرفه هام زد

بی ربط به وضع تو نیست...یکی بهش خبر رسونده، حالت وخیمه...یکی که  _

 .خودیه...یکی که تو همین باغه

تنم لرزید از لحنی که درعین آرامش پر از خشم بود. لب گزیدم تا از وحشت هق 

 .نزنم

_ ای...خواسته تمام آدمای هرساله می خواد سنگ بندازه جلوی پام که راضی نشم بی

اش تو جشنای مخفیش باشن...همونایی که خیلی وقته پلیس دنبالشونه...حتی 

 .فکوری...توام به جای پدرت دعوتی

 .پوزخند زد

 .می خواد همشونو لو بده. می دونه با کاوه دنبالشون بودیم _

ف های آخرش اینبار نفسم منقطع شد چنگی به مالفه زیر دستم زدم. چیزی از حر

نفهمیدم؛ ولی درک می کردم اوضاع طبق نقشه اش پیش نرفته. ناخواسته بهش 

 :خیره شدم و با لکنت گفتم

 .م..من حاحامله ام...ن..نمی تونم ب یام _



 .به سمتم برگشت...چشم تو چشم. نگاه سردِ سیاهش مضطرب شد

ت زیر پاش له وقتی صورت زار و عرق های روی پیشانیم رو دید سیگارش رو به سرع

 .کرد و کمی پنجره رو باز گذاشت

 .گندش بزنن...فهمید ترسیدم و خودم رو از همین حاال باختم

دوباره کنارم نشست و دستم رو گرفت...سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم. با 

حالت قهر دستم رو از زیر دستش بیرون کشیدم. نذاشت. نرم فشرد. بی اهمیت 

ه چانه ام رو گرفت و به طرف خودش چرخوند. با لجبازی و صورتم رو برگردوندم ک

 .گستاخی اخم کرده چشم تو چشمش شدم

 ...من به اون مهمونی نمیام...حالم واست مهم نیست به درک؛ ولی بچه ات که_

 ...اون بچه موندنی نیست گلی _

 

 

 

 چی؟ _لحظه ای نفسم رفت... با هوا لب زدم.

 .لبخنده غمگین و ناامیدی زد

دکتر روز اول بهم گفت امکان موندش صفرِ... تو شرایط و آمادگی بارداریو نداشتی  _

بدنت ضعیفه با شوک و استرسایی ام که داشتی وضعیتت بدتر شده. قصد داشت با 

قرص سقطش کنه من نذاشتم...می دونم خودخواهی؛ ولی می خواستم نگهت دارم 

 .دمتو فرار کرده بودی...نمی خواستم بهانه دستت ب

تلخ حرف میزد و من مات با اشک هایی که دستم خودم نبود خیره ش شدم. به 

 .خودم نهیب زدم همه چیز یک خوابه...مسخره ست...من حسش می کردم

با ترشرویی اخم کردم. می خواستم بلند بشم؛ نذاشت. بازوم رو محکم گرفت. لب 

 .هام رو به هم فشار دادم



و نوازش کرد. به چشم های غمگینش خیره انگشت شصتش با مالیمت گونه ام ر

احساس عذابش رو فهمیدم. اشکم رو دستش چکید. طره های از موهام رو  .شدم

 .پشت گوشم زد و به نوازش گونه ام ادامه داد. لحنش اندوهگین شد

 ...رشدش طبیعی نیست. تب باالت و یخ زدگیتم _

رو برید. نفس هاش بین دستش بی حس شدم...تقریبا درحال غش بودم که حرفش 

 .سخت شد

اجازه سقط بهت دادن زمان مهمونی رو عقب می اندازم تا زمانی که بتونی سرپا  _

 .بشی

با ضجه بلند زدم زیر گریه...حرف هاش کابوس نبود. دستم رو مقابل دهانش 

 .گذاشتم... دستم می لرزید

 .نه...نه دیگه ادامه نده_

 :و با آرامش ظاهری گفتدستم رو با مالیمت از لب هاش دور کرد 

گلبرگ دکترت دیگه اجازه نمیده...این بچه داره از جونت می مکه...بیشتر از این _

 .خودتو بکشتن می دی

 .به یقه لباس ملتسمانه چنگ زدم

 .من نگهش میدارم_

چشم روی هم فشرد و صورتش رو جلو کشید. چند ثانیه صبر کرد تا تنفس هام 

یدا کنم بعد با حصار دست های پهنش دور قاب طبیعی شه و بتونم خودم رو پ

 :صورتم با صدای بم و بغض داری جدی گفت

من بیشتر از تو می خوام اون بچه بمونه ولی نه به قیمت جون خودت نه به قیمت _

 .عقب موندگیش

قول میدم استراحت کنم... دیگه از جام تکون نخورم. اصال گوره بابای قارداش بیا  _



 .بریم ی جایی که دکتراش بهتر باشن. بچه من سالمه لگد میزنهبریم از اینجا. 

اینبار نفس کالفه ای کشید و چشم هاش رو بازو بسته کرد و خش دار و شمرده 

 :شمرده رو به چشم های امیدوارم گفت

تو اون مهمونی باید باشی...چه با بچه چه بی بچه...نمی خوام جونتو به خطر _

 .بندازی؛ تو فقط برام مهمی

از  .در اون لحظه جمله آخرش واسم عاشقانه نبود...حرفی دو پهلو و خودخواهانه بود

تن صدای آرام و مردانه اش اینبار یک دنیا کینه به قلبم رسید. می دونستم رسیدن 

به قارداش هدف جدی زندگیش بود؛ اما من هم سردردگم بودم از اینکه می خواست 

همین که اومد  .اه از این فکر زیر دستش لرزیدممارو قربانی این بازی کنه. ناخوداگ

 :بغلم کنه با ضرب پسش زدم و با گریه ای که بیشتر بهانه طفلکم بود گفتم

تو هنوزم به فکر انتقامی تو میخوای من و بچتو قربونی این بازی کنی برای همین _

 .میگی بکشمش

 

ریه کردم. با سکوت حرفی نزد. بازوهام رو دور پیچیدم و خیلی حقارت آمیز جلوش گ

آزاردهنده و غصه داری خیرم شد. بیشتر از دست خودم عصبانی شدم. من که می 

دونستم چقدر سختی کشیده تا به اینجا برسه...روز اول هم فهمیده بودم وقتی از 

دکتر برگشتیم چیز رو ازم پنهان می کنه پس چرا باید بی دلیل متهمش می 

م رو بیشتر به درد آورد. همه رویا و آرزوهام نقشه کردم؟. این واکنش احمقانه ام دل

برآب شد...دیگه دلم رو به چی این زندگی خوش می کردم؟. شاید نفرین های تاج 

الملوک و هلما بود... نکنه اون قمار رو ببازه و قارداش من رو با خودش ببره؟. چند 

می کردم. هیچی دقیقه ای تو سکوت سرسام آور اتاق فکر و خیال های مالیخولیایی 

 .نمی گفت



با هرفکری بیشتر سرم گیج و منگ تر می شدم...با هرفکری بیشتر حالت تهوعم 

 .تشدید می شد

یکدفعه دوال شدم و بدون کنترلی رو معدم روی تخت باال اوردم. دنیام به گند 

کشیده شد...مثل روزگارم. تمامی عق زدن هام با معده خالی از روی ترس و دلهره 

ابم متشنج شده بود. هضم این حرف ها واسم شوکه کننده بود. من هنوز بود. عص

نیاز داشتم تا جسم و روح شکننده م رو التیام ببخشمم و این روبرویی با بزرگ ترین 

مرد قاچاق واسم سخت بود. بدتر از اون دل کندن از موجودی بود که بهش انس 

نگ زدم و سرم رو بین مالفه گرفته بودم. از درد معده خالیم به پاهای هیرمند چ

 .های تخت گرفتم تا چیزی رو نبینه

احساس می کردم هرلحظه جانم از بدنم بیرون میاد. هیرمند به جای اینکه چهره 

منزجری به خودش بگیره و مثل هرمز از عق زدن های خشکم دستپاچه بشه به 

فه ها و کمی نرمی شانه هام رو گرفت و ماساژ داد؛ بدون وسواس به زردآبی که مال

پاچه شلوارش رو پر کرده بود. شاید می دونست خواه ناخواه تسلیم می شدم و راهی 

 .جز قبول کردن ندارم

 .روز مهمونی میگم بهت آرامش بخش بزنن...تهوعت از ترسه _

لعنتی...فقط هیرمند می تونست در هر شرایطی خونسرد باشه. دستم رو به تاج تخت 

 :رفتم. با نفسی که باال نمیومد گفتمتکیه زدم و ازش فاصله گ

 .من تو اون مهمونی نمیام _

 .میای چون همه چیز به بودن تو بستگی داره _

دیگه انرژی برای حرف زدن نداشتم هر لحظه درحال پس افتادن بودم. فهمید دیدم 

تاره شده و دنیا دور سرم درحال چرخیدن که بی توجه به ناله ام مالفه هارو جمع 

ز شانه هام گرفت تا به سمتش کشیده بشم...حاال بی رمغ روی دست هاش کرد و ا



افتاده بودم. اگر هر لحظه ای دیگه ای بود مطمئنا جیغ می زدم و بدوبیراه بارش می 

کردم؛ اما می دونست چه زمانی بگه که من خنثی خنثی باشم و غیر چندتا عق 

 .حرفی نزنم؛ از مریضیم سوئ استفاده کرد

 ...سممن می تر _

 .هنوز هم بغض داشتم. نگاهش رو پایین کشید و روی چشم های اشکیم مکثی کرد

 .موهام رو از دورم آهسته جمع کرد و مثل خودم خسته و آرام لب زد

من مواظبت هستم... نمیزارم کسی بهت اسیبی برسونه...فقط باید باشی بفهمه _

  .یریزهنیستی پاشو تو اون مهمونی نمیزاره...همه چیز به هم م

 ...اگر اون قمارو نبری...من_

 .انگشتش رو، روی لب هام گذاشت

 .هیس هیچ نگو...همه چیزو بسپر به من_

 .صداش از آرامش و اطمینان پر بود. بهش خیره شدم

می دونستم زمان فکر کردنم محدوده. صدای کوبش قلبش رو می شنیدم. 

زی رو نخواسته بود. اون هم خودخواهانه بود اگر قبول نمی کردم؛ هیچ وقت ازم چی

فقط به خاطر آرامش زندگیم بود. برای جنگیدن با آدمی که پدرامون رو کشته بود. 

 .دستم رو، روی قلبش گذاشتم و چشم هام رو به تایید بازو بسته کردم

پیشانیش رو، روی پیشانیم چسبوند. نفس راحتی کشید. ذهنم امیدوارانه اون رو 

مینان داشت. چشم بستم و با صدایی که رو به تحلیل موفق می دونست و بهش اط

 .شدن بود زمزمه کردم

 .عاطفه نیست _

سکوت کرد...چشم هام کامال بسته شده بود. نتونستم کامال متوجه بشم چی گفت 

 .ی که شک دار بیان شد"نگران نباش"غیر 



ه من دستی تو موهام کشید...و بـ*ـوسـه ای به گونه ام زد. تو گوشم همین طور ک

 :رو می برد به خال آهسته گفت

 .واست وقت دکتر میگیرم _

 .حرفش تو سرم کوبیده شد. حتی با وجود بیهوشی گوش هام زنگ دار شده بود

 .ای گفتم. دستم رو سفت گرفت "نه"یکدفعه چشم هام رو بازکردم و با بدقلقلی 

 .باشه...اروم باش _

ه ها خودم رو بین دست هاش جا به همین که پافشاری نکرد کافی بود. مثل بچه گرب

جا کردم خنده محوش رو از زیر چشم های نیمه بسته ام دیدم. قبل از اینکه سقف 

دورسرم بچرخه صدای قلبش تو گوشم واضح شد. تو آغوشش فشرده شدم و دیگه 

 .هیچی نفهمیدم

 

بیست دقیقه از چهل و پنج دقیقه ای که گفت گذشته بود...دلم به جوش افتاد. 

 .بقه نداشتِ دراین مدت اینقدر طوالنی کنارم نباشهسا

 .نگرانیم رو بین نفس های سنگینم پس زدم و روی پله های ورودی عمارت ایستادم

همین که باد سرد و نسبتا مالیمی به پیشانیم خورد هوای تازه و خنک اول صبح رو 

عی با اشتیاق بلعیدم که سرفه های خشک و طوالنیم پشت سرهم شروع شد. س

کردم صدای سرفه هام رو خفه کنم که بیست نفر روی سرم نریزن و مجبورم کنن تا 

 .به اتاق دلگیرم برگردم

جلوی دهانم رو گرفتم و با چشم های ریز شده اطراف باغ چشم چرخوندم. خیلی 

طول نکشید که با فاصله نه چندان دور کنار کامیون حاوی درخت های سوخته 

خانم نسبتا قد بلند و خوش پوشی ایستاده بود؛ بدون  پیداش کردم. گوشه ای با

اینکه حواسش به حرف زدن زن باشه دست به سـ*ـینه با اخم عمیقی ناظر کار 



 .کارگرهایی بود که در حال بار کردن شاخه های سوخته و شکسته بودن

زن خسته از این بی توجه ای عصبی دستی در هوا تکان داد و با صدای بلندی که 

 .ن ناواضح بود چیزی گفت که کارگرها برای لحظه ای دست از کار کشیدنبرای م

هیرمند با وقفه طوالنی بعد از تذکری رو به کارگرها به سمتش با چشم هایی که 

ای گفت.  "نه"سرماش از همین فاصله هم می لرزوند چرخید و خیلی مختصر 

حس کرد و به طرفم  همین که خواستم قدم از قدم بردارم سنگینی نگاه کنجکاوم رو

سر بلند کرد. لحظه ای دست وپام رو از چشم غره ای که رفت گم کردم. همین که 

با لب گزیدنی قصد عقب گرد داشتم زن رد نگاهش رو گرفت و به طرفم کج شد. 

حاال رنگ نگاه آبی رنگ اون بود که با یک پوزخند تنم رو لرزوند. نگاهم روی صورت 

شد هزار معمایی که باز خوره جانم شد، از هزار یک  بی نقصش چرخ خورد و ذهنم

شب زندگیم. هیرمند متوجه بهتم شد که قدمی جلو گذاشت. تعلل نکردم و پر نفرت 

 .چشم از هردو گرفتم و به سمت در چرخیدم

شالم رو عصبی از سرم کشیدم و پالتوم رو گوشه ای پرت کردم. به درک که از سرما 

 ...پچ کردناش با هلما زیاد شده بود؛ اما صورت اون زنیخ میزدم...به درک که پچ 

نفسم رو حبس کردم و با دست وپایی که می لرزید از پله ها باال رفتم و به این سه 

 .روز و این دیوانگی مسری فکر کردم

فردا روزی که بین دست های هیرمند بیهوش شدم همه چیز یک رنگ دیگه ای "

 .یپیدا کرد. رنگی به دلمردگی جدای

بی قرار شده بودم...بهانه گیر و عصبی... مدام کولی بازی در می اوردم و بی دلیل 

اشک می ریختم. جرات نمی کردم حرفی از چیزی که تو گیجی بهم قبولونده بود 

بزنم. هردو طبق قانون نانوشته ای سکوت کرده بودیم. نمی دونم قرار بود کی رنگ 

ارهیرمند هم قدر این لحظه هارو بیشتر فهمیده ارامش در این زندگی ببینیم؛ اما انگ



  .بود که تمام این سه روز با تمام مشغله هایی که داشت کنارم بود

محبت هاش چند برابر شده بود. به مرز دیوانگی می رسوندم... به مرز دوست داشتن. 

ساده شده بود...با محبت و بدون غروری که گاهی تعجب می کردم این ادم چقدر 

  .ست پوسته داشته باشه که با هر شرایطی پوست می انداختمی تون

تمام کارهاش رو با ایمیل و تلفن انجام می داد؛ بماند که گاهی مابین خواب از 

صدای دادو بی دادش برسر فرزاد و نوید نگون بخت بیدارمی شدم. گاهی هم با کاوه 

 .ساعت ها پنهانی راه تراس رو طی می کرد و حرف میزد

تب و لرز داشتم. سرفه های خش دار و خشکی که فقط نفسم رو می هنوزهم 

گرفت. رو پا بند نبودم. به زور مسکن و سُرم چشم باز می کردم. مرده متحرکی که 

به عشق هیرمند لحظه ها رو می گذروند و به عشق اون زندگی می کرد. این 

رمند رو پایبند وابستگی بیشتر از ترس بود...تب های عصبی، از ذهنی درگیر که هی

خونه کرده بود. فقط کافی بود یک لحظه نمی دیدمش اون موقع احساس خفگی و 

 .مرگ می کردم...مثل االن که چهل و پنج دقیقه تنهام گذاشته بود

دیدار با قارداش هم مزین این بی تابی شده بود... بهانه اش هم بچه ای بود که نه 

 .ش نداشتیممن، نه هیرمند عالقه ای به صحبت درمورد

اواخر ماه چهار بودم...دکتر بهم گفته بود نهایتا تا پنج ماهگی نفسش رو حس می 

کنم. قانعم کرده بود خواه ناخواه از دستش می دم تا االن هم چشمش به زندگی 

 .بوده

از بین حرف هاش متوجه شده بودم به خاطرِ شرایط بد جسمی و روحی اون شب 

م؛ بدن ضعیفم شرایط باروری نداشته و تب و لرز نتونستم جنین سالمی پرورش بد

  .این چند روزهم روی مغز جنین تاثیر داشته

هیرمند حرفی نمی زد. می دیدم پابه پای من عذاب می کشید که چرا اون شب 



کمی خوددار نبوده یا چرا شرایط روحی من رو نسنجیده . این درد زیادی تلخ بود 

 .موی بنده شده این زندگی بود که شاهد مرگ تدریجی نفسی باشی که

برای راحتی من تاج الملوک رو به همراه فریبا و باجی به ویال خانوادگی فرستاده 

بود. ماهچهره ام مرخص کرده بود. به همه شک داشت. بیشتر از همه تاج الملوک 

که یک لحظه ام اجازه نداد به عیادتم بیاد. تنها ادم بی طرف عمارت هلما بود که 

شه ای که با کاوه کشیده بودن موندگار شده بود. نقشه ای که من ازش بی طبق نق

 .خبر بودم؛ ولی می دونستم بابت حال نامساعد من کشیده شده

بیست خدمتکار استخدام کرده بود که هر بیست نفر مثل رباط فقط کار می کردن و 

بیرون  حرفی نمیزدن. قابل اعتماد و مطمئن... از گزینش کاوه "چشم خانم"جز 

 ."اومده بودن و مثل محافظ من رو می پاییدن

 

روبروی اتاق هرمز که دربش نیمه باز بود مکث کردم. کناره ایلینی که خواب بود لبه 

 .تخت نشسته بود و موهاش رو نوازش می کرد

هنوز  .بدون اجازه ای پا به داخل گذاشتم به قدری غرق فکر بود که متوجه من نشد

اطفه یکدفعه کجا غیبش زد که ایلین رو بی سرپناه به هرمز هم نفهمیده بودم ع

 .سپرد. هیرمند که حرفی نمی زد به جز یک کالم قاطع...نگران نباش

نفسم رو فوت کردم و تقه ای به در زدم. مردمک چشم هاش با اکراه باال اومد و 

 .لبخنده خسته ای کنج لب های بی رنگش نشست. کم حرف و شکسته شده بود

ه برگشتم به این سه روز... به رابـ ـطه سرد و کاری هیرمند و هرمزی که با دوبار

 .حضور من شکل می گرفت

  .نفس کشدارم آه شد بین صدایی که سعی بر شوخی داشت

 راه افتادی! از اضطراب فرداست؟ _



کنارش با پوزخندی اهسته جا گرفتم...سه روز استراحت کافی بود تا امروز سرحال 

ت و کوررو بگردم. شاید دیگه هیچ وقت فرصتش پیش نمیومد؛ تر عمارت سو

متاسفانه هیچ ایده و راه حلی هم برای مقابله با استرسم نداشتم به جز دل کندن از 

 .اتاقم. فردا شبی سرنوشت سازی بود اما مطلقا قصد فکر کردن بهش رو نداشتم

ود. حمید هم از ناپدید نیم نگاهی به ایلین کردم. نسبت به سه روز قبل الغرتر شده ب

شدن عاطفه خبردار شد؛ اما هیچ تمایلی به نگهداری دخترش نداشت...این به دور از 

 .انصاف بود

اماده بیرون رفتن بود؛ اما مثل  _هرمز پیراهن ساده ابی با شلوار جین پوشیده بود

 .این چند روز دله دل کندن از ایلین رو نداشت

 .پیداش کنههیرمند قول داده هر طور شده  _

خیلی مطمئن حرف زدم...چون به طور غیرقابل باوری به قولش ایمان داشتم. همین 

 :طور که نگاهش خیره فرشته روبروش شد با وقفه ای طوالنی گفت

 .عاطفه بارفتنش ثابت کرد چقدر شبیه شبنم شدم _

نتونست رنجیدگی صداش رو پنهان کنه. همیشه ایلین رو یکی مثل خودش می 

اما اینبار متوجه منظورش نشدم. دست رو دستی که موهای ایلین رو  دونست؛

 .نوازش می کرد گذاشتم. متوقف شد. نیمرخش به طرفم چرخید

 چرا هیچ وقت درموردشون بهم نگفتی؟ وقتش نشده؟_

دست از حرف نگاه پنهانیش کشید. حاال علنا چهره و چشم هاش غمگین خیره ام 

رو کنارهم جفت کرد؛ اما ارنجش رو روی پاش صاف نشست و مثل من پاهاش  .شد

 :گذاشت و دستی به صورتش کشیده خیره به روبرو با لحنی متاثر گفت

زیاد ازشون یادم نمیاد به جز صدای جرو بحثشون و الالی هایی که مثل یک _

زمزمه تو مغزم هست...هرچی بودِه از بقیه شنیدم با مریضی که نفرتمو ازشون بیشتر 



 .می کرد

کردم عمق بغضی که از صداش ساطع می شد رو درک کنم. خودم رو به  سعی

سمتش کشیدم و سرم رو روی شانه اش گذاشتم. دستم رو فشرد. به نظر می رسید 

 .دوست داره بعد از مدت ها حرف بزنه

از یک سنی به بعد خجالت می کشیدم ازشون حرفی بزنم یا حرفی بشنوم...از _

یر پل پیدا کردن و مادری که بعد فرارش جنازه پدرعیاش تزریقی که نشئشو ز

 ..سوختش پیدا شد

دلم به درد اومد در موردشون اینطور حرف می زد. تورج مردی خانواده دار 

 .بود...مادرمم زنی ابرومند. نیشخند زد

که اونم با پیدا شدن تو، فهمیدم همش صحنه سازی بوده تا بیشتر باور کنم تو چه _

 ...دم که حتی به بچه خودشم رحم نکردهکثافتی به دنیا اوم

_... 

 .کاش واقعا مرده بود_

 

به طرز مشهودی از تصور حرفش لرزیدم. صورت رنجیده مادرم جلوی چشم هام 

با اینکه من هم از نعمت مادریش محروم بودم؛ اما همیشه مامن ارامش  .نقش بست

با کسی حرف  یادمه زمان خاکسپاریش چقدر اشک ریختم و تا مدت ها .من بود

 .نمیزدم

اون همیشه عذاب وجدان داشت...مریض و رنجور بود. هیچ خیری از زندگیش _

 نبرد...چرا نمی خوای ببخشیش؟

 .توجه ای نکرد...شاید کم اهمیت ترین تفسیر برای هرمز بود

همیشه همه سعی می کردن با حرفاشون تورجو اسطوره کنن...مردی که پایبند _



نش. همیشه تو گوشم خوندن... شبنم دلش با تورج زندگیش بود و عاشق ز

نبوده...اون بوده فرار کرده. اون بوده تنهام گذاشته...اونقدر خوندن تا ازهردوشون 

وانمود می کردم  ...نفرت پیدا کردم...تا جایی که جرات نمی کردم عکساشونو ببینم

قصر می واسم مهم نیستن نمی زاشتم کسی در موردشون حرفی بزنه...پدرمو م

دونستم برای انتخاب مادرم برای حرفایی که پشت سرش بود...می تونست کاری 

بکنه مادرم فرار نکنه... شده بودم یک پسر بچه سرشکسته و غیر قابل کنترل که 

 .راهیم کردن اون ور اب تا درمان بشم

 .لبخنده محوی زد

ره تیمورو می اونجا که بودم وقتی می خواستن گزارش هفتگی به پدرم بدن شما _

دادم اونم با سن کمش صداشو کلفت می کرد و ادای باباهارو در می اورد تا کمبودی 

من میدونم این خارجیا یک چیزرو گنده می کنن و تو "حس نکنم. بعدم می گفت :

. می دونست دوست ندارم کسی بفهمه بی خانواده ام. به تاج "این کارا رو نکردی

  .نشم نکنهالملوکم حرفی نمی زد تا سرز

 .صداش آرام تر شد. دستی به صورتش کشید

هیچ وقت نخواستم باور کنم شبنم چرا فرار کرد...چرا نموند پای بچه ای که می _

دونست ضعیفه بهش وابسته ست...کم کم که بزرگ ترشدم؛ شدم یک ادم عقده ای 

تنها که فقط می خواست اونی بشه که مادرش ازش نفرت داشت؛ شبیه پدری که 

دوستش نداشت. ادمی که بچشو به خاطرش گذاشت رفت... یک ادم عیاش و 

خوشگذرون؛ ادمی که سرپوش میزاشت رو دوست داشتنی که مارو به خاطرش ترک 

کرد... تورج به خاطر شبنم همه چیزو کنار گذاشت من برای فراموش کردن، برای 

ی گفت مادرت از انتقام از هردوشون شدم اونی که نمی خواستن... تاج الملوک م

خوش گذرونیای تورج بدش میومد. دوستش نداشت؛ چون دوران مجردیشو دیده 



بود...بهش شک داشت... منم بدتر لج می کردم، تیمورم بیشتر تو دبیرستان تو 

دانشگاه با پول همه چیزو حل می کرد؛ اما فقط اون می دونست وانمود می کنم چه 

 .ادکثافتیم تا یکی مثل مادرم سراغم نی

 .نفسش رو سخت بیرون فرستاد

فکر می کردم اینطوری میتونم ادمای دورنگ زندگیمو از خودم دورکنم... ادمایی _

که هیچ وقت نمی خواستم منو ببینم و فقط شیفته ظاهر و پولم می شدن...مهروه م 

ادم دو رنگی بود...یکی مثل مادرم که بر سر منافع خودش با پدرم ازدواج کرد... 

و مهمونی کهکشان باهش اشنا شدم...مثل خودم شرو شیطون بود...بهم می وقتی ت

گفت از مردایی که سرو گوششون میجنبه خوشش میاد...دوست داره همسرشم بی 

پروا باشه... بعدا تو زندگیمون همونا رو تو سرم کوبید... هیچ وقت نفهمید اونی 

غربیم به اونچه که سال  نیستم که وانمود می کردم... فقط می خواست با طرز فکر

ها ازش محروم بوده برسه.... خوش گذرونی هایی که تو زندگی متاهلی من، خط 

 .قرمز بود

_.... 

واسه همه شده بودم ادمی که چشم چرونه و تو فرهنگ غرب بزرگ شده... ادمی _

که هنوز ایران نیومده شده بود پسرعموی چشم ناپاک و به نام تیمور خان...خودمم 

صیر نبودم...کنترل چشمامو نداشتم و لـ*ـذت میبردم از اینکه همه منو مثل بی تق

 ...پدرم می دیدن...اما عاطفه

 .لحنش توام با گیجی شد. چیزی بین حقیت و خیالی که باورش نداشت. اخم کرد

عاطفه اولین نفری بود که خود واقعیمو دید...فهمید دردم چیه...هرموقع منو می _

 .ی داشت خودِی که گمش کردم پیدا کنهدید به هرنحوی سع

 .لبخنده تلخی زد

می گفت تو عرضه نداری مخ کسی رو بزنی اگر داشتی از من نمی گذشتی...زل _



خوب نگام کن اگر تونستی چندساعت خیرم بمونی "می زد تو چشمام می گفت 

مختو نمیزنم چون "میرم از اینجا...منم با حرفام خُردش می کردم...می گفتم 

گلبرگم "می گفت  "اقتمو نداری چون مطلقه ای. باید از بچت خجالت بکشیلی

فقط  ". می گفت"عاشق خود واقعی تیمور خان شده نه اونی که همه فکر می کنن

 "یک عاشق می تونه بفهمی ذاتت چه شکلیه

به طرفم چرخید. نمی دونم کی پیراهنش از اشک هام خیس شده بود. دوست 

ببینه دستم رو سریع زیر چشم هام کشیدم و سرم رو نداشتم صورت اشکیم رو 

 .پایین گرفتم

 ...االنم دیرنشده هرموقع اومد همه اینا رو بهش بگو _

 

 صدام از بغضی که تو گلوم چنگ میزد می لرزید. دستش رو روی شانه هام گذاشت

. 

گلبرگ من تو زندگیم با تمام سختی هایی که کشیدم کسی رو داشتم که نیاز  _

 .ه واسم اشک بریزن یا دل بسوزونن...االنم ازت خواهش می کنم گریه نکننباش

 .متوجه منظورش شدم. سرم رو به تایید تکان دادم

از خودم خجالت می کشم دست روش بلند کردم...نمی دونم با این شرمندگی _

 .چیکار کنم

  .به وضوح رنگم پرید و بهتم زد

 دست رو عاطفه بلند کردی؟ _

شد و به آهستگی دستش سر خورد. زمانی لب به اعتراف زد و از  نگاهش شرمنده

عصبانیت و حساسیتش نسبت به من گفت عرق سردی تو کمرم نشست. علی رغم 

ظاهرم به شدت از دست خودم عصبانی بودم که با سهل انگاریم باعث دعواشون 



 .شدم

ن درک با اینکه هیرمند حقش این نبود ولی مطمئنم حساسیتت رو نسبت به م _

 .میکنه

سرش رو تکان داد. می تونستم شرم، خجالت و هزار حس پشیمانی در چهره اش 

 .ببینم

 ...تو ازش فراری بودی...فکر می کردم اذیتت کرده بهت _

حرفش رو به وضوح خورد. دستم رو ناله وار روی سرم گذاشتم. حاال حساسیت و 

 .مالحظات هیرمند رو می فهمیدم. مقصر من بودم

ااون خوشبختم...اون منو دوست داره هرمز...هیچ وقت نخواسته اذیتم کنه و من ب_

 .هیچ کسم مجبورم نکرده

چشم هاش رو بست و سرش رو نرم و مطمئن تکان داد. به نظر قانع شده بود تا 

 :اینکه چشم هاش رو باز کرد و جدی گفت

 .مهررو لبه مرز گرفتن _

 .ند زدهینی کشیدم. زیادی غیر منتظره بود. پوزخ

قصد فرار با محمد رو داشته؛ به سمت دبی ولی محمد قبل از اینکه سوار لنج بشه  _

گیر میوفته... مهروه م ولش میکنه میره ولی وسط راه توسط پلیس گیر 

میوفته...محمدم اونقدر کتکش زدن که نصف صورتش له شده و دوتا دستاش 

 .شکسته...تقریبا نیمه جون لبه ساحل پیداش میکنن

ستم رو ناباورانه جلوی دهنم گرفتم. نمی تونستم به این فکر کنم محمد بیشتر از د

 .اینکه اسیب جسمی دیده چه صدمه روحی از کار مهرو خورده

 اونایی که کتکش زدن گرفتن؟ اصال چرا باید بزننش؟_

 .نیم رخش رو سوالی و خونسرد به سمتم چرخوند



د کشتن بزنش؟ از کی اینکارا فقط به نظرت کی از محمد نفرت داشته که به قص_

 برمیاد؟

 .لب هام ناباورانه از اسمی که بردم کش اومد؛ شایدهم سکته زدم

 هیرمند؟_

 .سری تکان داد. چرا فکر می کردم هیرمند از محمد دست می کشه؟ محمد بیچاره

اون دو روزی که غیبش زده بود لب مرز رفته ... ردشونو گرفته...می دونست مهرو _

وقته فکر فراره...اما بیشتر هدفش محمد بوده که قبل از سوار شدن گیر خیلی 

انداختش تا تونسته زدش...وقتی ام مهرو گرفتن سراغش رفته و هرچی مدارک 

پزشکی و اسنادی ازش داشته رو کرده...مهرو با شناسنامه جعلی تو قصد فرار 

فی کرده...قصد داشتن داشته... اسم منم تو شناسنامه بوده و محمدم به جای من معر

تا اخرعمرشون به اسم من و تو زندگی کنن. تیمورم تهدیدش کرده اگر همه چیزو 

به گردن نگیره مدارکو رو میکنه... اینطوری هم پرونده خیانتش باز میشه و هم 

شناسنامه های جعلی و فریب من...گفته گلبرگم زیرش میزنه تا همه چیز گردن اون 

 .بیوفته

 من چرا گیره؟پای... پای _

واقعا داشتم سکته میزدم...یک لحظه به ذهنم خطور کرد این مهربانی های هیرمند 

 .برای مقدمه چینی زندان رفتنم بود

 .هرمز لبخنده ارامش بخشی زد و با خونسردی توضیح داد

من فقط شرعی همسرشم قانونی همسر گلبرگ کهکشانم...با شکایت من، پای توام _

رو دادگاهی می شد و حقیقتو می گفت توهم حتما دادگاهی می گیر بود*...اگر مه

شدی... یادت رفته مدتی با اسم و هویت یک نفر دیگه زندگی می کردی؟...قانون از 

جعل سند نمی گذره...مهرو می تونه از تو و کهکشان بابت گول زدنش شکایت کنه 



کایت کنیم چه یا تو روشریک جرمش معرفی کنه...چیزی که واقعا بودی. چه ما ش

 .نکنیم پای تو گیر بود

صورتم از خجالت قرمز شد. عصبی دستی به موهام کشیدم و نگاه شرم زدم رو 

 .دزدیم...خدای من... چقدر پلید بودم

 حاال حاال...مهرو قبول کرده؟_

 چند سال زندان با پیشنهاد پول بهتره یا مردن با بدنامی*؟_

 .جویدن ناخونم کردم. نمی تونستم نظری بدم بی اختیار دستم باال اومد و شروع به

قبول کرده اعتراف کنه کهکشان مجبورش کرده نقش تورو بازی کنه و همسر من _

بشه...اونم چون یتیم و از تهدید کهکشان ترسیده قبول کرده؛ تا جایی که تو سرو 

ی کله ات پیدا میشه و همه چیز لو میره...تیمور بهش قول داده نذاره زیاد زندان

بشه...بیشتر قصد دارن مدارکو به سمت کهکشان بکشن...با سابقه پدرت تقریبا جرم 

 .مهرو بخشودنی به جز چندسال زندان به جرم جعل سند و قاچاقی فرار کردن

نفس راحتی کشیدم؛ با اینکه باید از سرنوشت مهرو دلم می سوخت و عذاب وجدان 

 .نشدن راضی بودمی گرفتم ولی گلبرگ بدجنس وجودیم از زندانی 

 .میبینی اون همه کارا رو به خاطره تو کرد_

به نیمرخش خیره شدم. مطمئن حرف میزد؛ اما من که می دونستم تیمور خان اگر 

 .رابـ ـطه بسی عاطفی با من نداشت سرنوشتم شاید بدتر از مهرو می شد

. می باید وقتی که بهت اطمینان کردم همه چیزو می گفتم .اما منم مقصر بودم_

 .دونستم رابـ ـطه تو و مهرو غیر طبیعه...شاید منم حقم این نبود

 .اخم شیرین و سرزنش واری کرد

مطمین باش کهکشان قصدش خوشبختی هردوتون بوده ولی مهرو طمع بیشتر از _

اینو داشت. کهکشان بهتر از هرکسی می دونست اگر من و مهرو عاشق هم بشیم 



که کم کم مشخص می شد خواهرمی...میبینی اون  تیمور دست روش نمیزاره...توام

 .موقع هردوتون یک زندگی ارومی داشتین

برای لحظه ای سکوت کردیم. هنوزهم نمی تونستم باور کنم مهرو این بال سرش 

اومد. نیاز شدیدی به گریه داشتم. هرمز حق داشت کهکشان مهرو رو مثل دخترش 

به خصوص اینکه روزهای اخر  دوست داشت...هیچ وقت قصد بدبختیش رو نبود

سعی بر جبران اشتباهاتش داشت. چطور می تونست دختر سرایدار کارخونه رو نابود 

اگر شهرت این زندگی کورش نمی  .کنه...مهرو خودش مسیروِ اشتباهی طی کرد

 .کرد؛ شاید هردو خوشبخت بودیم

ه و بی خوشبختی؟ از کی تا حاال زندگی زن سوم خوشبختی شده بود؟ ناخوادگا

حواس سوالی که ذهنم رو مشغول کرد بود و پی فرصت مناسبی بودم تا از هرمز 

  .بپرسم از دهانم خارج شد

 هلما از تیمور حامله بوده؟_

  .لبخنده مهربانی به روم پاشید و دستم رو فشرد. روی حسادت زنانه ام گذاشته بود

 رندیاتو کی بهت گفته؟نه اونا یک ساعتم زندگی نکردن چه برسه به بچه...این چ_

زمزمه کردم و به صورت سالمی که صبح دیدم فکر کردم...پس فقط  "هیچ کسی"

 قصدش ازار من بود؟ مثل صورتی که کبود نبود؟

 

 ...هیرمند_

به طرفش چرخیدم. دستش رو به سمتم دراز و خیلی با وقار دست تو دستم گذاشت 

خشکم زد. به طرز خیره کننده ای و از اتاق بیرون اومد. برای لحظه ای از دیدنش 

زیبا و جذاب شده بود. قبال هم این لباس مشکی بلند رو تو تنش دیده بودم؛ 

اما....امشب...شاید امشب به خاطر خاص بودنش و چشم هایی که مثل گرگی درنده 



منتظر دیدنش بودن به نظرم زیباترین اومد؛ شایدهم بابت تجربه های جدید زندگیم 

درب اتاقی منتظر حاضر شدن همسرم باایستادم...این حس فوق العاده بود، که پشت 

 .بود

باید امشب همه بدونن این دختر، مطلق به منه و قرار نیست بازی باختی داشته 

باشه. قمار روی همسرم چیزی نبود که می خواستم بهش فکر کنم؛ فقط امشب اون 

 .چیزی می شد که منِ تیمورخان می خواست

بچگانه اش فوق العاده تحسین آمیز شده بود. چقدر با چندماه قبل که چهره ساده و 

این لباس رو به تن داشت بزرگ و خانم تر شده بود. تاج الملوک و خیاطش معرکه 

 ...بودن؛ اما آرایشش

اخم کردم. بی اختیار دستم مشت شد و از پشت سرش نیم نگاهی به ایال که 

می کرد انداختم. به قدری عادت به این  خونسرد رژش رو مقابل آینه اتاق تجدید

مراسم ها داشت که مثل یک جشن تولد خانوادگی رفتار می کرد...به همان اندازه 

 .ریلکس و بی تفاوت

گلبرگ دستم رو فشرد و خنده ریزی کرد. نگاهم رو از ایالیی که عین خیالش هم 

ه بهش خیره نبود و حتم داشتم متوجه سنگینی و خشم نگاهم شد گرفتم و دوبار

شدم. آخه من به این دختر چی می گفتم؟ حیف که مریض بود و صورتش به اندازه 

 .کافی الغر شده بود وگرنه دوباره با کف هردو دست محکم صورتش رو می سابیدم

رژگونه صورتی گونه های آب شده اش رو برجسته کرده بود. خط چشم پهن و "

ه های زیادی ریزشده بود به طرز خیره ریمل، چشم هایی رو که در این مدت از گری

کننده ای درشت تر کرده بود و رژ قرمز مات، به لب های خشک و سفیدش رنگ 

پوستش یک درجه روشن تر و گودی زیر چشم هاش زیر یک خروار کرم  .داده بود

موهای نرم و ابریشمیش چتری از زیر روسری که گره کجی زیر گلو  .پنهان شده بود



 .خته بود...صورتش گرد و تپل تر دیده می شدداشت بیرون ری

واقعا احتیاجی به این همه آرایش بود؟ اخمم شدت گرفت و ایال پرغیضی گفتم که 

 گفت؟  "چی شده ای"با وحشت یک متر از جا پرید و 

گلبرگ از فرط خنده پشت سرهم به سرفه افتاد. نمی دونست به حرص من بخنده یا 

 .. صورتش جمع شده از درد سـ*ـینه به جلوه خم شدآیالیی که از تن صدام ترسید

چهره ام به ثانیه ای از هم باز شد و شانه هاش رو نگران ماساژ دادم. با اینکه قبل از 

حاضر شدن چکاپ کامل شده بود و دکتر آرامبخشی بهش تجویز کرد؛ اما به خاطر 

به شدت سرما  بچه قبول نکرد. هنوز حرارت داغ بدنش کم نشده بود و سـ*ـینه اش

 .خورده بود

ایال از تو اتاق پاتند کرد و لیوان آبی اورد. با حرص مشهودی رو بهم چشم غره ای 

 :رفت و گفت

 .باید یکم شبیه باشه_

 .لیوان آب رو از دستش عصبی کشیدم و به لب های گلبرگ نزدیک کردم

بی دستش رو محکم روی گونه های برجسته اش کشید...صداش جیغ شد؛ از این 

 .محلی

 توقع داری بعد یک ساعت که همه دیدنش گونه هاش رشد کنه ؟ _

نگاهی به سرتاپاش انداختم... پز گونه هاش رو می داد! چهره استخوانی و گونه های 

برجسته و طبیعی قبل از مریضی گلبرگ رو یادش نیست؟ اصال زیباتر از گلی من 

 !پیدا می شد؟

حرفم پافشاری کردم...خوبه گلبرگ درگیر چشم هام رو باز و بسته کردم وروی 

 .سرفه هاش بود و چیزی از حرف هامون نمی پرسید

می تونستی کمتر بمالی به صورتش یعنی تو نمی دونی امشب کیا پاشونو میزارن  _



 اینجا؟

 کمتر از این نمیتونم روی صورتش کار کنم...بعدا گریمورت چی میگه؟ _

 .که تو کاسه چرخوند دستی رو هوا تکان داد با چشم هایی

 ...تیمور تو زیادی روش حساسی وگرنه امشب خوشگل تر از گلبرگ هس_

چنان اخمی کردم که خودش فهمید نباید ادامه بده. گلبرگ دست روی دستم 

 "خوبمی"گذاشت و با نگاه مظلوم و غمگین این مدتش به چشم هام خیره شد و 

 .گفت

 .فقط یک ساعته، کسی منو نمیبینه _

 .ملتهب و گرفته اش، صداش رو خش دار و نفسش رو منقطع کرده بود گلوی

 .نفسم رو پرصدا فوت کردم و لیوان رو به دست ایال دادم

 .وای به حالت ایال اونی که می خوام نشه _

 .خودم کارمو بلدم _

 .دوباره با اون نیم مَن پارچه پیراهنی دور تنش، دست به کمر قری به گردنش داد

باریک کردم. از کی تاحاال اینقدر با من احساس صمیمیت می کرد که چشم هام رو 

 .!واسم چشم و ابرو می رقصوند

اگر گلبرگ به سمت راه پله ها نمی کشیدم؛ همین جا شروع به جرو بحث می 

 .کردم

این مدت به اندازه یک عمر مو سفید کردم و حرص خوردم. یک مشت عقب افتاده 

فقط بلد بودن حرص بدن و عصبیم کنن...این هم از  دوره خودم جمع کرده بودم که

 .!دختر فکوری

همین که به راهرو تاریک رسیدیم گلبرگ اهسته دستش رو دور بازوم حلقه کرد و 

مثل بچه گربه ها بینیش رو به بازوم کشید. ناخوداگاه قدم هام شل شد و ایستادم. 



 .به طرفش سر چرخوندم

 .ز زیر دستم نگاهم می کردبا چشم های پرحرارت و امیدواری ا

چرا من این دختر رو اینقدر دوست داشتم که با دیدنش به آنی خشمم فروکش و 

 .همه چیزرو فراموش می کردم

  .لبخنده کجی زدم دست من هم محکم رو دستش نشست

 .امشب فقط باید حواست به من باشه _

دید؛ اما مابین تاریکی سالن به چشم های شفافش خیره شدم. لب هاش می خن

ترسش رو می فهمیدم؛ یعنی فکر می کرد قرار ازش جدا بشم؟ به خودم نهیب 

 .زدم...اون چیزی از نقشه ات نمی دونه ولی حتما احساسش کرده

یکدفعه احساسات شدید و دلهره آوری به سمتم هجوم آورد...نگرانی، خشم ، باخت و 

رد. اگر همه چیز طبق عشقی که بیشتر از همه وحشتم رو برای امشب بیشتر می ک

 .نقشه پیش نمی رفت...اگر نتونستم مواظبش باشم

اخم کردم...نباید میزاشتم از ضعفم استفاده کنن...من هنوز هم تیمور خانی بودم که 

همه ازش می ترسیدن آدمی که قارداش رو مجبور به مالقات کرد. من کسی بودم 

. حاال گلبرگ نقطه ضعفی بود که هیچ وقت اجازه نداد ضعف هام مانع پیشرفتم بشن

امشب از شرفم  .که ازش استفاده کرده بودن تا من رو زمین بزنن...این امکان نداشت

از عشقم و انتقامی که سال هاست زنجیر زندگیم بود دفاع می کردم و نمی زاشتم 

 .یکبار دیگه این ادم ها زندگیم رو ویران کنن

وتاهی زدم. وسط راهرو مکان مناسبی دستم رو باال بردم و روی سرش بـ*ـوسـه ک

برای جوشش احساسات نبود. نمی دونم چقدر این بـ*ـوسـه حمایتی کار ساز بود؛ 

 .اما چشم های خوش رنگش تو تاریکی درخشید. دیگه غمگین و مضطرب نبود

 .بهت قول میدم_



بهم تکیه زد و طوری دستش دور بازوم احاطه شد که حس تملک و اعتماد رو نه 

 "به من مطمئنا به همه القا می کرد. در این لحظه به تنها چیزی که فکر کردم تنها

چقدر حمایت و حس اعتماد یک زن می تونست یک مرد رو قدرتمند و پر غرور کنه 

 .حاال هیچ نگرانی نداشتم "که باعث موفقیتش بشه

 

**** 

 .اشتیماز پله ها دوشادوش هم پایین اومدیم و به سمت سالن پذیرایی قدم برد

قبل از اینکه درب سالن توسط خدمتکار باز بشه نیم نگاه مطمئنی به هم انداختیم و 

 .با غروری که در کنارهم داشتیم پا به داخل گذاشتیم

لب هام از هیجان درونی و خشم روی هم فشرده شد. تمامی پنجاه نفر ناشناخته 

حضور داشتن... چهره مراسم های مخفی و ساالنه قارداش به همراه خانواده هاشون 

چهره  .هایی که فقط از روی اسم و کارهای خالفی که انجام می دادن شناخته بودم

مرد  .هایی که جز لیست پدر بودن و هرکدام دریک زمینه تخصص و فعالیت داشتن

و زن های سن و سال داری که عمر جوان هایی مثل من رو به هر نحوی تباه کرده 

ردن برای تماشا قمار بین من و قارداش به این جشنِ بودن. هنوز هم گمان می ک

زود هنگام دعوت شدن. نمی دونستن برای قارداش مهرهای سوخته ای هستن که 

حاضر شده چهرهاشون رو، هویدا کنه. مهره های سوخته ای که همیشه طعمه 

 .کارهای قارداش بودن؛ اما اینبار کسی نمی دونست چه هدفی پشت پرده ست

یره گلبرگ شد گویا چهره من برای همه شناخته شده بود. چهره ای که نگاه همه خ

حتما در موردش خیلی شنیده بودن. از اینکه نسبت به من ری اکشنی نداشتن جای 

امیدواری بود...حس قدرت و غرور بیشتری بهم می داد و باعث باالرفتن چانه و 

 .گردنم می شد



 . دادماما گلبرگ...دوباره ناسازا زیرلبی به آیال

قفل دستش تنگ تر شد و پنهانی خودش رو به سمتم می کشید. موفق نبود جلوی 

احساس ترس و وحشتش رو بگیره. با اینکه قبال هم بین این ادم ها حضور داشت؛ 

 .ولی با این تفاوت که کهکشان اون هارو دوست و اشناهاش معرفی کرده بود

 بالماسکهراومده بودن. مثل جشن با چهره های سرد و بی روح یخی به تماشا ما د

ای بود که همه نقاب به چهره داشتن. نقاب های مصنوعی که هیچ حسی بهت نمی 

داد. به گفته کاوه میز و صندلی های سالن رو دایره وار چیده و نورهای زرد رنگ رو 

بیشتر کرده بودم. موزیک مالیمی هم در حال پخش بود ولی کسی تمایلی به جنب 

سن اماده سالن نداشت. هر رئیس مجموعه، قسمت مجزا و جدا گونه و جوش روی 

ای از سالن رو انتخاب و نشسته بود به همراه محافظ هایی که بیرون در منتظر یک 

 .خطا بودن

تقریبا هر پنجاه نفر، محافظ های مخفی و حرفه ای داشتن که کار کاوه و 

شون نقشه باغ به همگی همکارهاش رو سخت تر می کرد. قبل از مراسم به دستور

 .ایمیل شده بود...نقشه ای که مسلما برای فرار در مواقع اضطراری الزم بود

دوربین  .کاوه تمامی کارکنان رو از پلیس مخفی انتخاب کرده بود تا شناسایی نشن

های مداربسته روی میزها و اطراف عمارت باعث می شد هیچ جنبنده ای از چشم 

 .دور نمونه

دالیل انتخاب قارداش بزرگی و راه های فرار باغ و عمارت بود؛ اما غیر  شاید یکی از

پس با  .از ساکنان عمارت کسی راه فرار مخفی باغ و داخل عمارت رو نمی دونست

 .این وجود امکان نداشت کسی فرار کنه

درحالی که به سمت یکی از میزهای انتخابی که به همه جا اشراف داشت می رفتیم. 

رو حس کردم. بدنش یخ بود؛ اما عرق های ریز روی پیشانیش چیز  لرزش گلبرگ



دیگه ای می گفت. کمکش کردم روی یکی از صندلی ها بنشینه و از یکی از 

 .کارکنان تقاضا شربت کردم

 .به سمتش خم شدم

 .خواهش می کنم کمی تحمل کن_

یی گرفته نباید کسی از ناتوانیش بویی می برد. سرش رو تکان داد و بازهم با صدا

 .گفت "خوبمی"

 ...گلبرگ_

 .هردو به طور حیرت زده ای به سمت صدا چرخیدیم

توجه ای به حضور من نکرد. به سمت گلبرگ رفت و با خم شدن به سمتش با لحن 

 :نگرانی گفت

 .شنیده بودم مریضیِ سختی گرفتی... به نظر، هنوزم بیماری _

ش فرود نیاد. دوست داشتم با فکم رو روی هم سابیدم. دستم مشت شد که تو دهن

دست های خودم خفه اش می کردم. به حد مرگ به خونش تشنه بودم و هرچقدر 

هم کتکش می زدم جبران خیانتش نمی شد. گلبرگ کمی جلوی من معذب شد که 

 :دستی به گوشه روسریش کشید و با ولومی ارام و خجالت زده گفت

 .مینمن خوبم اژند؛ ممنون...فقط یکم مضطربم ه _

نیم نگاهی به من که خیلی سخت تظاهر به خونسردی می کردم انداخت و به سمت 

 :گلبرگ چرخید و با چشم هایی که بدجنسانه می درخشید گفت

 .امشب همه چیز به نفع و اسم توئه؛ دیگه قرار نیست کسی رو تحمل کنی _

این حرف رو فقط با هدف حرص و خشم من زد. دستی از پشت روی شانه ام 

گذاشته شد تا تسلطم رو حفظ کنم. خوب می دونستم دقیقا دوست دارم مشتم 

 .کجای فکش خالی بشه. صدایی جدی و قاطع از پشت سرم بلند شد



  .بهتره امشب حد خودتو بدونی سهیل_

اژند از این حرف پوزخندی به شخص سوم زد و خونسردتر از قبل به سمت دیگه ای 

 .وری مشغول صحبت با فرخی شدقدم برداشت و با فاصله نسبتا د

 .نفسم رو سنگین بیرون فرستادم. اراز دستش رو برداشت و کنارم ایستاد

فقط دوسال همراه کهکشان دعوت شده بود...همه فکر می کردن وکیل کهکشانه  _

که بیشتر پرونده های داخلی رو بهش می سپردن....اونم با حربه خودش همه چیزو 

 کنم چرا االن دعوت شده؟حل می کرد. اما تعجب می 

 ...چون قرار نیست کسی از اینجا بیرون بره _

پوزخندی زدم و خیره به آژندی که یک لحظه ام نگاه کینه دوزانه اش رو ازم نمی 

 .گرفت زیر لب زمزمه کردم

 .خودم این مارو بزرگ کردم حاال بهم نیش میزنه_

وندم. وحشتناک رنگش سری به تاسف تکان دادم و نگاهم رو به سمت گلبرگ چرخ

سفید شده بود و با چشم های گرد و ترسیده نگاهم می کرد. ایال هم بدتر از اون 

 .باالی سرش ایستاده بود

 .حرفم رو بالفاصله اصالح کردم

 .!فقط کسایی که دنبالشونن...نه شماه ها _

هرسه نفس اسوده ای کشیدن. اراز خودش رو با تک خنده ای روی صندلی ولو کرد 

 کراواتش رو 

و با ادا خستگی شل کرد و دستی برای یکی از خدمه ها بلند کرد. اگر ایال نبود 

 .امکان نداشت خودش رو یکبار دیگه بین ادم هایی قرار بده که ازشون نفرت داشت

 



با یک لبخنده نصفه و نیمه همه چیزرو واگذار کردم به ارازی که با خندهای ظاهری 

. با لودگی از رابـ ـطه درخشانش با دخترهای جمع حواس گلبرگ رو پرت می کرد

می گفت که از ترس پدرش شکل گرفته بود و تنها دختری که جرات نزدیک شدن 

بهش رو نداشت دختر کهکشان بوده که با یکبار دیدن یک دل نه صد دل عاشقش 

شده. گلبرگ از خنده و خجالت سرخ شده بود. مدام نگاهش بین من و اراز 

. من هم با نگاهی چپ خشک و جدی اراز رو از گوشه چشم دید زدم درچرخش بود

و شربتم رو یک نفس باال کشیدم. ایال و اراز به این حرص خوردنم خندیدن و 

گلبرگ پرمهر دستم رو بین دستش فشرد و طوری چند ثانیه با نگاهی عاشقانه و 

سرفه های مطمئن بهم خیره شد که آراز رو از گفته اش پشیمان کرد و با تک 

مضحکانه اش نگاه گرفت و از خجالت قرمز شد. به این فکر کردم اگر همین لحظه 

 دستش رو بگیرم و از مراسم بیرون بزنیم چه اتفاقی میوفتاد؟

------ 

کم کم مراسم شکل رسمی و عرفی به خودش گرفت. صدای قهقهه هایی که شنیده 

که به سالمتی هم خورده می می شد...فاصله هایی که کم شده بود...گیالس هایی 

شد و لب و دهانی که توهم بی شرمانه فرو می رفت و تن هایی که حریصانه پیچ می 

خورد. گوشه و کنار سالن منظره هایی بود که عق میزدی به هرچه انسانیت. خجالت 

می کشیدم از اینکه گلبرگ بین این جماعت حضور داشت که با هر سر داغ شده ای 

 .می داد و نگاهش هرز می پرید گونه هاش از شرم سرخ می شد که بوی الـ*کـل

سرهمه به نحوی گوشه کناری گرم بود به جز بزرگانی که هنوزهم روی صندلی های 

 .منصبشون نشسته بودن و خواهان هم صحبتی با من شدن

برای ظاهر سازی تو پوست خشک و مقتدرانه ام دراومدم و برای حفظ موقعیتم 

 .شد فاصله من هم کم

نفس هایی که با تیزی کنارم کشیده می شد و چشم هایی که کنجکاوانه من رو می 



کاوید یا حین صحبت حریصانه خیره ام می شدن نفسم رو تنگ می کرد از اینکه 

نمی تونستم حواسم جمع زنی باشه که گوشه ای تنها نشسته بود و دامن لباسش رو 

ه یا گوشه چشمی داغ بشم. در اون مضطرب چنگ میزد تا مبادا من هم با عشـ*ـو

 .لحظه گلبرگ خدای من شده بود که از حضورش شرم داشتم

موقع صحبت با کله گندهای جمع، با ادم هایی که می دونستم به راحتی اب خوردن 

نابود می کردن و خون می مکیدن ارام و با نفوذ صحبت می کردم. ارامشی که ترس 

چانه ام رو باال می دادم و با اعتماد به نفس و  و حس قدرت رو بهشون القا می کرد.

برق  .غروری که در این چندسال زندگی به خوبی یاد گرفته بودم رفتار می کردم

تحسین و اعتمادی که خیلی زود تو چشم های همه میدیم در نگاه های برندشون 

 .موج زد

رمش من رو واسطه اراز از این برخورد شارژ شده بود و مدام با ترفند و زبان چرم و ن

خیلی از خراب کاری هایی که نقشه اش رو داشتن می کرد. خیلی زود اون نگاه 

از دیده اون ها با این  .بدبینانه جاش رو اعتماد گرفت و نظرشون رو جلب کردم

دعوت من جزوی از گروهشون حساب می شدم. اژند هم بی حرف مصرف الکش رو 

تم به اقرار بگم از همین حاال خودم رو می تونس .باال می برد و حرص می خورد

برنده می دیدم و ذهنم مثل یک ضبط صوت عمل می کرد تا به موقعش به نفع 

 .خودم ازش استفاده کنم

سعی کردم هوشیاریمون رو بینشون حفظ کنم. هوشیاری که به سالمتی هم می 

چطور خوردن و از نقشه های کثیفشون می گفتن. وقتی از پدرم یاد می کردن که 

می خواسته نابودشون کنه، خیلی سعی کردم تا گلوله ای تو سرشون حروم نکنم. 

من رو با پدر زیر خروار خاکم مقایسه می کردن. احساس خشنودی می کردن از 

اینکه راه اون رو نرفتم و باهوش تر از اون هستم. شاید تنها اراز بود که حس و حال 



حرف رو به سمت پدر خودش که خیلی  اون لحظه ام رو می فهمید که بالفاصله

 .ناشیانه گیر افتاد می کشید

گلبرگ همچنان گوشه ای تنها بود و از نگرانی به خودش می پیچید. چهره عبوس و 

توهمش دیوار دفاعی شده بود که کسی نزدیکش نمی شد. چندباری هم آژند از 

 .ه شده بودفرصت تنهاییش استفاده کرده بود اما با برخورد من و خودش مواج

فکرم زیادی درگیرش بود. نمی تونستم این ضعف رو نادیده بگیرم. از این فاصله هم 

چانه تراش خورده لرزانش رو می دیدم که چقدر مضطرب بود. ناخن هام کف دستم 

نگاهم رو چرخوندم تا ایال رو پیداش کنم؛ اما بین جمع  .رو از مشت زخم کرده بود

 .نبود

دم و با غروری که بیشتر برای وانمود کردن بود از گوشه چشم شانه هام رو راست کر

خیره اش شدم تا متوجه حواس من که شش دنگ می پاییدش بشه. نگاهم کرد...با 

حاله ای از اشک که فقط من درخشش رو می دیدم. بهم لبخند زد تا به کارم برسم 

ی خواست . می دونستم تو ذهنش چی می گذشت. نم"خیالم راحت باشه"و لب زد 

 .ترسش مانع نقشه ام بشه

از نطق باز شده اراز نهایت استفاده رو کردم و به سمتش قدم برداشتم. در عذاب 

رسیدن بهش بودم؛ همین یک ساعت تنهایی برای هردو کافی بود. هرچند می 

 .دونستم شاید این نزدیکی من رو از هدفم دور کنه

 .پوزخند زدم

م. احساسات ضدو نقیضِ دستپاگیری که قدرت هنوز هم با احساسم سر جنگ داشت

تشخیص رو ازم می گرفت؛ اما اینبار مطمئن بودم نمی خواستم در چنین شبی 

 .بازهم اسیبی بابت انتقامم ببینه

صورتش جمع شد و دستی در هوا تکان داد که مثال خیالم راحت باشه و به طرفش 



بلند شد و به طرف در راه کج کرد. نرم. توجه ای نکردم. با ابرویی باال رفته و لجباز 

قبل از هر حرکتی به طرفش درب  .لبخند زدم. کمی خلوت برای هردومون بد نبود

سالن باز شد و لحظه ای همه طبق واکنش و انتظاری که می کشیدن به سمت در 

 .چرخیدن؛ اما دوباره مـسـ*ـت به حال و هوای خودشون دراومدن

پیرمرد نا اشنا و غریبی که به طرز تعجب اوری تیپ دودقیقه بعد با بررسی دو مرد، 

من رو زده بود مابین درب به همراه چهار گردن کلفت که دو به دو سمت راست و 

کت و شلوار سفید با پیراهن و کفش های مشکی  _چپش ایستاده بودن قرار گرفت

 .با همان برند و مدل برش خورده کتم. کروات مشکی ساده ای هم گذاشته بود

 .وهای سفیدی که از پشت بسته بودم

نیم نگاه معنی داری بین من و اراز ردوبدل شد...تک ابرویی باال انداخت...نمی 

 .شناختش

 .مرد ارام پا به داخل گذاشت. ارامشی توام با رعب و وحشت

قدم هاش کوتاه و با احتیاط بود. گلبرگ هم نزدیک درب خشکش زد. وقتی مرد 

شم های سبز رنگ و نافذش بهش لبخند زد گلبرگ روبروش متوقف شد و با چ

دیدم نفسش بند اومد و لرزید. پیرمرد دستش رو دراز کرد و جمله  .رنگش زرد شد

 .ای گفت که گلبرگ به طرفم با چشم های گرد شده چرخید

 

شرمش به طرف من چرخید تو گوش گلبرگ چیزی  درحینی که نگاه درخشان و بی

چپ راست تکان داد و ازمن چشم گرفته قدمی عقب گفت که تند تند سرش رو به 

 .برداشت

 .این هیبت و این ژست ...! تردیدی برای حرکتم شد

باورم نمی شد؛ در این لحظه مردی رو می دیدم که همیشه نقشه رسیدن بهش رو 



  .داشتم. صدای گرفته اراز از پشت سرم تلنگر بهتم شد

  .!این قارداشِه ؟_

ده بود؛ این رو از چنگ شدن دستش بین موهاش اون هم مثل من تعجب کر

 .فهمیدم

با یک اشاره دست موسیقی قطع شد؛ اینبار می خواست حضورش رو اعالم کنه. 

تمام سالن ثانیه ای به احاطه قدرتش در اومد. توجه ها به طرفش معطوف شد. 

صدایی از کسی بلند نمی شد به جز مردمک هایی که با شک بین گلبرگ و پیرمردِ 

 .مقابلش چرخ می خورد

پشت سرم تیر کشید. گردن کبود پدر، با گردن باریک پیرمرد که دستم دورش 

حلقه شده بود و نفسی نداشت تجسم ذهنم شد. رگ گردنم نبض گرفت. چشم هام 

از حرارت خشم به سوزش افتاد. اراز کنارم ایستاد؛ با بردن اسمم که وحشت غریبی 

 .باید گند میزدمداشت وضعیتم رو گوشزد کرد...ن

نمی دونم چقدر زمان برد که به خودم اومدم و دوباره ذهنم از گذشته برگشت به 

حال...اما دلم سنگ شد. خیلی اسان و ارام شدم یک ادم زخم خورده پرغصه که 

چشم هاش فقط دوجفت چشم، سبز رنگ شیطانی می دید. نگاهم مات لرزش شانه 

 .های گلبرگ شد

ر زدم... خون جهید تو مغزِ خوابم؛ نشست تو چشم هایی که اراز رو بی حواس کنا

 .سال هاست منتظر دیدن همین لحظه بود

پاهام قدرت گرفت و ناشیانه راه افتادم به سمتش. گلبرگ قدم هاش رو پس می 

کشید رو به عقب... دستپاچه و وحشت زده . با زمزمه هایی که نمی فهمیدم چطور 

از خشم، سـ*ـینه م رو سوزوند. مشتم برای  عذابش می داد. نفس حبس شده م

 .حمله غیر ارادی اماده شد. زمان متوقف شد بین من و گذشته ای که پیش روم بود



قارداش بود؛ اما این نگاه....اونی نبود که همیشه تو خیالم واسه ش خواب می دیدم. 

نداشت.  قدوقواره کوتاه یا شانه های افتاده ی مستش شباهتی به قارداش خیالی ما

قارداش باید استوارتر از این حرف ها بود...کسی که بیشتر از من رعشه به اندام می 

 .انداخت

یکدفعگی پشت سر گلبرگ ایستادم که بی حواس از پشت محکم بهم خورد. 

سکندری زد که قبل از افتادنش و جیغی که از ترس کشید میان دست هام جا 

 .گرفت

کشید. از روی سرشانه سرش رو باال گرفت و با بوی عطرم رو شناخت. نفس عمیقی 

 ."خودشه"چانه ای که می لرزید و چشم های که تیروتار شده بود لب زد 

خیلی نرم کمرش رو فشردم. بدون نیم نگاه کندنی از پیرمرد روبروم. قهقهه ای به 

 .این تصادف یا این فرارناشیانه گلبرگ زد

وقیح. با دندان های تریاکی و دودی.اما  قهقهه ای منزجر و مشمئز کننده... زشت و

خوشتیب و زیبا با همان سن و سالی که جای پدرم بود؛ با چین چروک هایی که 

 .نفس گیر بود و حس مرگ می داد

لحظه ای مکث کردم تا خونسردیم رو به دست بیارم در برابر جمعیتی که تماشاچی 

 .شده بودن و مـسـ*ـتی از سرشون پریده بود

 ...مورپسر تی _

 

خبری یا سوالی نبود. با عتاب و جدیتی در صدا جمله اش رو گفت و خنده اش به 

 .پوزخندی مبدل شد. من رو بهتر از خودم می شناخت

نیشخندی زدم که مثال به هیچم نیست. با بردن اسم پدرم سعی بر دیدن واکنشم 

 .داشت. سعی بر تحـریـ*ک عصابم



چرخید. می خواست واکنش ها رو بسنجه از نگاهش مرموز و کنترل شده بین جمع 

 .حضورش

 10هیچ کس انتظار اومدنش رو نداشت که اینطور با بهت نگاهش می کردن. فقط 

درصد اومدنش رو پیش بینی کرده بودن؛ اما این مرد...شاید چهره معمولیش همه رو 

 !شوک زده کرده بود...مثل من

 .پدرت ادم معامله نبود ولی تو باید باشی _

نظورش شرط قمارمون بود. نگاه مشتاقانه و عاشقانه ش به طرف گلبرگ کشیده م

 .شد. نتونستم تحمل کنم... نشد که تحمل کنم

ناگهان ضربان قلبم با اندرنالین خونم باال رفت. دندان روی هم سابیدم.پسر تیمور 

 .نبودم اگر انتقام از تو یکی نمی گرفتم

ش کردم. دستی دور کمر گلبرگ حلقه بی حرف در سکوت با فکی سابیده نگاه

کردم و بیشتر به خودم فشردمش.خشم چشم هام کنترل نشدنی بود...با همان 

نافذی یک چشم وحشی مشکی...نافذی که اون نداشت. می تونستم خیلی راحت 

 .این ادم رو سرمیز شکست بدم. متوجه شد که چقدر از نگاه کثیفش عصبی شدم

تکان داد و با خنده هایی که محو نمی شد با صدای اینبار دستی برای ادم هاش 

 :بلند گفت

می خوام امشب همتون شاهد بردن رئیستون باشین...برای همین اینجایین تا  _

 .مردن پسر تیمورو ببینید

نیشخندم رو در نگاهش فرو بردم. خنده هاش حرصی و عصبی شد. با خونسردی 

ه افتخار حضور و سخنرانیش کفی ظاهریم موفق شدم تا نطقش رو خفه کنم. همه ب

زدن و چابلوسانه مقابلش قد علم کردن تا معرفی بشن. پیرمرد رو باور کردن حاال 

 .من شده بودم... دشمن

شبیه صحنه تئاتر شده بود که فقط من و گلبرگ بازیگراش بودیم؛ من و گلبرگی که 

ه بودیمعین یک جسد سست و بیجان، در اغوشم وسط یک عده خون خوار ایستاد . 

 ...بزم امشب به افتخار دختره تورج_

 .نگاهش رو به چند ریش سفید جمع داد



 .تورجو یادتونه...همون که کهکشان کشتش و با زرنگی دخترشو بزرگ کرد_

قطره اشکی روی دستم چکید. االن می تونستم خشونت و قدرت وجودش رو درک 

 .کنم که همه رو به سکوت رعب انگیزی وا داشت

بی حس تر ازهربار زیر پاش خالی شد. نگاه تیزش از گلبرگ کندنی  ضعیف و

نبود...از عمد سرتاپش رو می بلعید. چشم هام رو لحظه ای بستم و پیش خودم فکر 

 .کردم چقدر دیگه می تونم این فضارو تحمل کنم تا چیزی به هم نریزه؟

دن زحمت این با لبخنده سردی چشم باز کردم هرکاری کردم دلم راضی به هم پاشی

مدت کاوه و همکارهاش نشد. دست اخر با نفسی که بیشتر عصبی بود بی توجه به 

قارداش با عذرخواهی که به زحمت شنیده می شد زیر بغـ*ـل گلبرگ رو گرفتم و 

 .از کنارش گذشتم

چهار قول تشن همراهش که قدوهیکل خودم بودن جلوم رو گرفتن...برنگشتم تا 

بگیرم. معنی نداشت تو خونه خودم جایی که من میزبان بودم اجازه دوباره ای ازش 

راهم رو سد کنن که مثال زنم رو فراری ندم؟ صدای زمخت و پیرکیش سوهان 

 .کشید رو فکرهایی که برای کشتنش داشتم

 بزارید بره_

عقب کشیدن. از خدا خواسته برای احیا سازی خودم کمر گلبرگ رو چنگ زدم و به 

م. قهقهه ش رو از پشت سرم شنیدمسمت درب حرکت کرد . 

 .زود سرحالش کن_

با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیدم اول زبونش رو از حلقه ش بیرون 

 .بکشم بعد خفه اش کنم

همین که در باز شد چشمم روی ایالیی خورد که پریشان لبه اولین پله ایستاده بود 

دمش و گلبرگ چی بهش و به داخل سرک می کشید. یادم نیست چطور کنار ز

ای زمزمه کرد "نه"گفت که عقب عقب رفت و  . 

 

 

 



--------- 

گلبرگ رو تا زیر پله ها کشیدم حتی نمی تونست قدم از قدم برداره. رنگ صورت 

 .دخترانه ش پریده بود و لب های سرخش به سفیدی میزد

دم. از به قسمت زیرزمین به سمتی که بارهای اشپزخونه بـرده می شد راه کج کر

 .بوی نم صورتم جمع شد. بوی سبزیجات و مواد انبار شده زیر بینی می زد

 .موتورخونه ام هوا رو خفه کرده بود و نفس کشیدن رو سخت

به راهرو باریکی که بین قسمت شرقی باغ راه داشت رسیدیم. هلما منتظرمون تو 

ن این واکنشی تاریکی تنها نشسته بود و به گوشیش زل زده بود. با ورودمون بدو

خونسرد بلند شد و چراغ کم نوری باالی سرمون روشن کرد و دست به سـ*ـینه 

 .گوشه ای به دیوار تکیه زد

گلبرگ رو، روی صندلی نشوندم. خم شدم گره روسریش رو بازتر کردم. رطوبت 

 .اذیتش می کرد...نفس هاش خش دار شده بود. می لرزید؛ اما بدنش کوره اتیش بود

کرده بود از ترس دوباره تب . 

کتم رو از تنم دراوردم و روی سر شانه هاش گذاشتم. تو خودش جمع شد و با چشم 

هایی که بی رحمانه از هجوم اشک خیس شده بود سرباال اورد و به چشم هام خیره 

 .شد

 ...گفت اومده تورو بکشه...گفت کهکشان قول منو به اون _

 ...غلط کرده مرتیکه پف_

می ارام بگیرم. مقابل گلبرگ فحش دادن کراهت داشت؛ روحش پوفی کشیدم تاک

لطیف تر از این چیزها بود. دستم مشت شد روی شانه های لرزونش. باز دوباره با 

 .هجوم اشکی که قیافه اش رو سیاه کرده بود تکرار کرد

 .اون تورو میکشه _

ند. نه برای ورد تکرار گرفته بودش. صدای دلخراش و ناامیدش سـ*ـینه ام رو سوزو

مردنی که با سوز می گفت برای وحشتی که من مقصر بودم سر قماری که از 

  .سرلجبازی بستم

  .تک سرفه هاش شروع شدو از درد رو به جلو دوال شد



 .ورود کاوه و ایال همزمان شد با قدم روهای عصبیی و مشت کوبیدن به کف دستم

رو می خواستم که خشمم رو  نمی تونستم کنترلی رو اعصابم داشته باشم. جایی

خالی کنم. کاوه وضعیتش بهتر از من نبود. از بس بین موهاش دست کشیده بود که 

 .اشفته شده بود

کتش رو عقب زد و دست به کمر مثل یک بازجو به گلبرگ خیره شد. کلت کمریش 

 .بیشتر به کار من میومد. هزار فکر جورواجور برای قتل به مغزم هجوم اورد

ت گفت؟چی به _  

 :گلبرگ هوا رو نفس کشید و بریده بریده گفت

 .اون... قارداش... اونی اونی که واسم گل می فرستاد _

 ...نه اون نیست_

ایال با بغض و صدایی که به زور شنیده می شد گفت. گلبرگ با لجبازی سر تکان 

 .تکان داد و بی توجه رو حرفش با فشاری کرد

 ازم پرسید گالرو دوست داشتی؟ _

در مورد گل ها از کاوه شنیده بودم. به وضوح خون تو مغزم جهید و از شدت فشار 

فریاد زدم. وقتی من  "لعنتی"سرخ شدم. دستم بی اراده پشت سرش کوبیده شد و 

  .رو به موت بودن برای زن من گل می فرستاده... نفس نفس میزدم

دنی مشتم رو بگیرهگلبرگ با صدای بلند زیر گریه زد و سعی کرد با نیم خیز ش . 

دستم به گزگز افتاد و خون ابی از کنار مشتم دستش رو رنگی کرد. نمی دونم اینکه 

سرزنت قمارکنی یا حرفش بشه پچ پچ ذهن های کثیف زجراوره یا به فکر طناب دار 

پدرت باشی و نزنی همه چیزرو به هم بزنی؟. معجزه بود اگر از این سرنوشت شوم 

 .بیرون میومدیم

نفسم گرفت از مظلومیتی که به مشتم بـ*ـوسـه میزد راه . 

 ...نکن اینجوری _

سرش رو تو بغلم فشردم. جدیت و اعتمادی که ناشی از کینه ارزوهام بود به صدام 

 .دادم

 .قبل از اینکه منو بکشه...من اون حیوونو می کشم _



 

 

ته بود کاوه نفسی گرفت و دستی به چانه اش کشید. چهار یا پنج روز پیش گف

گلبرگ رو راضی کنم تا به این مراسم مزخرف بیاد. نمی تونستم کسی رو سرزنش 

کنم؛ من نباید راضی می شدم. گلبرگ هنوز هم مریض بود. بدن ضعیف و روحیه 

داغونش عذابم می داد...تمرکزم رو می گرفت. احساس بی غیرتی می کردم در برابر 

 .چشم هایی که جلودارشون نبودم

یم نگاهی به هلمایی که همچنان خونسرد بود انداخت و رو به من گفتبا مکثی ن : 

 .باید برگردین _

واقعا فکر می کرد دوباره راضی می شدم بفرستمش پیش ادمی که با نگاه کثیفش 

 پس می افتاد ؟ شاید هم فکر می کرد اینقدر بی غیرتم؟

 .جوش اوردم

_ گه تو اون جمع مزخرف بیادکار گلبرگ دیگه تمومه من اجازه نمی دم یکبار دی . 

 .ایال تو حال خودش گوشه ای جمع شده زمزمه می کرد

 .اون نیست...اون قارداش نیست_
_... 

 .داره بازیمون میده...اون اینجاست ولی اون نیست_

اصرار  .گلبرگ لرز خفیفی زیر دستم کرد. لحظه ای مکث کردم تا شکم رو انالیز کنم

طالعاتم غلبه کرد. شکم رو به زبان اوردمایال و چهره اون پیرمرد به ا . 

 .به نظر اماتور میومد. رفتارو طرز صحبتش مال یک ادم قدرتمند نبود _

 .به کاوه خیره شدم تا نظرش رو از چشم هاش بخونم

 .ولی نمی تونیم ریسک کنیم _

 .سری تکان داد

_ چیزی باشیمهیچ اطالعاتی ازش بدست نیاوردیم... باید تا اخرش بریم و اماده هر   

ابله نباشید واقعا فکر میکنید اونقدر گلبرگ واسش عزیزی که بعد این همه  _ایال 

 .سال خودشو نشون بده؟. اون همتونو دورمیزنه



 تو لعنتی از کجا می دونی؟ مگه چندبار دیدیش؟_

از نیمچه دادم از جا پرید و چهره اش توهم رفت. دست خودم نبود عصبی بودم و 

که هیچ دلیلی هم برای بازگو کردنش نداشت بدتر خشمگینم می این چرندیاتش 

 .کرد

انگار صدایی تو گوشش میپچید که برای فرار ازش دستش رو روی گوش هاش 

گذاشت و روی زمین زانو زد. گلبرگ به سمتش چهار دست و پا رفت و کنارش 

 نشسته سرش رو برای همدردی که من ازش بی خبر بودم به اغوش کشید و هردو

گریه کردن. تعجب کردم. گیج به وضعیت تلخ روبروم نگاه کردم. قبال  "های های"

 ...هم این واکنش رو ازش دیده بودم؛ اما هیچ وقت دلیلش اهمیت نداشت ولی حاال

کاوه لب گزید و بافشردن چشم هاش خودش رو وادار به ارامش کرد. با کمی مکث 

 :خیلی مسلط و حرفه ای گفت

_ تو بسنجیم...ما از اولم مطمئن نبودیم قارداش بیاد. اگر خودشم باید همه شرایط

 ها بچه…نباشه مطمئنا همه چیزو زیر نظر داره. مثل کاری که این همه سال کرده

جعمه حواسشون . 

 :به هلما که با ابروهایی باال رفته منتظر ادامه صحبت کاوه بود اشاره کردم و گفتم

_ رم گلبرگ بیادنقشه رو زودتر اجرا میکنیم. نمیزا . 

 .شاید بتونه تحمل کنه _

قرار بود زمان بازی از حواس پرتی قارداش و دارو دسته اش سوئ استفاده کنیم و 

ایال رو به جای گلبرگ جا بزنیم. گلبرگ با وضعیتی که داشت و استرس زیادش نمی 

تونست بیشتر از یک ساعت دوام بیاره. باید همه می دیدنش و وقتی چهره اش 

شد ایالیی که تسلط بیشتری داشت جایگزین می شد. اما حاال ایال بدتر از  عادی

 .گلبرگ خودش رو باخته بود

 نمیخوام ریسک کنم.... نمیخوام جونشو به خطر بندازم_

 .تن صدام کم کم باال رفت

 .اون حامله است میفهمی_

 .کاوه اخم کرده سری تکان داد. درکم می کرد



 .ایال برو اماده شو _

وحشت زده بلند شد و با اشک هایی که سخت دست خودش بود گفت ایال : 

شک می کننن... همه چیز بهم میریزه...قبل از اینکه به خودتون بیان از اینجا _

 .میرن

 ...مگه نمی بینی حالش بده...هر ان ممکنه بچشو_

کاوه نتونست با دیدن زجری که از دیدن چشم های من وگلبرگ دید ادامه بده. عذر 

اهی کوتاهی کردخو . 

با چند قدم کوتاه مقابل ایال ایستاد. دست های افتاده ش رو گرفت. با اعتماد و 

امیدی که تو چشم هاش موج میزد با لحن نرم شده و یک لبخنده پر امید گوشه 

 :لبش گفت

تو از گلبرگ بیشتر تو این شرایط بودی...حالتای گلبرگو بگیر...با کسی صحبت _

بمون. کسی شک نمیکنه...االن ترتیبی می دیدم قمارو شروع  نکن...پیش تیمورم

کنن. من به تو اعتماد دارم اما گلبرگ هران ممکن با وضعیتی که داره همه چیزو به 

 .هم بریزه

حرف کاوه برای ایال اب روی اتیش بود. حجت بود و دین و ایمان. صورتش گلگون 

 .شده لبی گزیده سری تکان داد

_ هستم پیش تومن جایی نمیرم... . 

 .گلبرگ با صدای تحلیل شده که نگاه مصمش رو به من بود گفت

کاوه چشم و باز و بسته کرد تا خیالم رو راحته کنه. دست ایالرو گرفت و بیرون زد. 

می دونستم قرار برن داخل یکی از انباری ها جایی که سیستم های محافظتی اونجا 

ترل می کردن. گلبرگ با چشم گذاشته شده بود و همکارهاش همه چیزرو کن

 .دنبالشون می کرد که دستش رو گرفتم و با یک حرکت بلندش کردم

 

از کی اینقدر شکننده و آسیب پذیر شده بود که با یک مراسم خودش رو گم می 

این دختری نبود که روز اول چنگ زد به صورتم و بی باک تو چشم هام زل  .کرد؟

ودش؛ ازش یک ادم دیگه ساخته بود...ضعیف و این مریضی از پا انداخته ب .میزد



 .الغرتر شده بود. مهرهای پشت کمرش دستم رو میزد

بی اختیار اخم کردم. لبخنده نیمه جانی زد؛ سعی کرد راست به ایسته تا بیشتر از 

 .این زیر نگاه سرزنشگرم آب نشه

درد داشت... دستش روی شکمش چنگ شد و ناله ای کرد. صورتش خیس عرق 

محکم بین بازوهام کشیدمش. تقالیی نکرد و سرش روی سـ*ـینه ام افتاد شد. . 

 .آرام کنار گوشش جوری غریدم که خشمم رو بفهمه

 .باید به حرفم گوش کنی...دیگه نمیزارم به خودت اسیب بزنی _

 .با لحن و صدایی که کلی درد و صورت جمع کردنی پشتش بود نالید

 ...تو قول دادی _

و می کردم که حرفی از رفتن بهش نزده بودم...می دونستم مخالفت از قبل فکرش ر

 .می کنه به خصوص وابستگی و بهانه گیری این چند روزش من هم نگران کرده بود

دست سردش رو به پنجه گرفتم و به خودم فشردمش. سرش رو مصرانه عقب کشید 

 .تا جواب بگیره

شم های خمـار و بی حالش رو نفس های داغش تو صورتم خورد. با اخم کم رنگی چ

 .بهم دوخت. نگران بود...دختر لجباز و کله شق خودم

می ترسیدم از حال و هواش...می ترسیدم قبل از رسوندنش پیش هرمز کار دست 

 .خودش بده و دوباره بین دست هام غش کنه

 .بینیم رو به پوست صورتش کشیده؛ رد اشک هاش رو گرفتم... لرزید

 .اذیتم نکن _

ناله اش... به اعتراضش اهمیت ندادمبه  . 

سر انگشت هام رو بین تارهای نمناکش کشیدم. من هم از وجودش احتیاج به 

 .ارامش داشتم؛ ارامشی که نمی دونستم کی مبتالش شدم

دلم نمی خواست در این شرایط ببینمش. می دونستم دربند اغوشم ارام می گرفت و 

ست هام بودکوتاه می اومد. رگ خواب گلبرگ بین د . 

 .عطرش رو نفس کشیدم. صدای گریه اش تو گودی گردنم خفه شد

 من نمیرم... با من اینکارو نکن_



صداش زمزمه بود؛ با بغضی که هواش ابری بود. سرم رو به طرفش کج کردم اخم 

 .الود و خسته تر از لبخندی که به لب نداشت

 .باید بری_

صداش ساکت تر از اونی بود که حرفش سربلند کرد؛ بی حرف... دم عمیقی گرفتم. 

 .رو نشنوم... تلخ بود

تو کُروی بودن زمین موندم...به روزی رسیده بودم که از غم دختر کهکشان بغض تو 

گلوی مردانه م النه کرد. احساساتم عجیب بود که زمین تا اسمان فرق می کرد 

نفر با اومدنش  نسبت به چندماه قبل یا چندسال قبل...هیچ وقت فکر نمی کردم یک

میشه زندگیم، میشه شهرتم میشه تمام روزهایی که زندگی نکردم. این یک بازی بی 

 .قاعده بود... بین من و گلبرگ

فکرم به طبقه باال نمی رسید. غرق شده بودم تو چشم های پرخواهشش...چشم 

 .هایی که حزن رو فریاد می زد...درخشش اندوه واقعیت زندگیمون بود

و باخت قمار نبود...پرسه میزدم با نگاهش تو خیالم...ذوق و شوق عشق فکرم بُرد 

 .جوانی و نوجوانی که هیچ وقت لمسش نکردم

 .دست و دلم لرزید...قلبم تاروپودش رو گرفته بود. هوا...هوای اون بود

یک خاطره خاک گرفته تو ذهنم شکل گرفت. باالتر کشیدمش...جایی که پاشنه 

گرفت؛ پشت بندش لبخنده نیم بندی رنگ گرفت کفش هاش روی پاهام جا . 

می دونم ذهنش پرت شد به خاطره ای که زیاد دور نبود...من ادم اون موقع 

 .نبودم...گلبرگمم پژمرده نبود...خنده های سرخوشش هنوز تو ذهنم بود

یک دستم رو، روی کمرش گذاشتم. با دست دیگه م دست بی حسش رو بلند کردم 

ذاشتم و به پهلوش چنگ زدمو روی سرشانه م گ . 

 .خندید؛ با چشم های خیس و بی فروغ

ریتم گرفتم و برای چند لحظه هردومون رو بردم به خال...بدون اهنگ...با سمفونی 

 ...غم انگیز زندگیمون

احساسم شبیه هیچ روزی نبود. بازهم تردید رفتنش قلبم رو به درد اورد...درد رفتنی 

رسی که مدت ها تجربه ش کرده بودم ولی اینبار که هیچ نقشی درش نداشتم. ت



 .هردو عمیق حسش کرده بودیم با قلبی که دلواپس فردا بود

روزی باید قبول کنی یک جا این زندگی دست هات رو باال ببری و با صدای بلند 

...تسلیم در برابر زندگی که هیچ وقت با تو راه نیومد"تسلیمم"بگی  . 

 

خری که بین بد و بدتر باید انتخاب می کردم. قصه ای من به اخرش رسیده بودم. ا

 .که مدت هاست پایان من بود

فهمید من هم تردید کردم. سرش رو عقب کشید. دوباره با صدایی که دوست داشتم 

 :به اغوش بکشمش گفت

 .تو قول دادی منو از خودت جدا نکنی...گفتی هستی پیشم_

کنم. تو خال بودم به اینکه تا حاال کجای خسته تر از اونی بودم که به قول هام فکر 

کارم اشتباه بود که در این زیر زمین به درست و غلط کارهام و مرور خاطراتم فکر 

 .می کردم

تو گوشش زمزمه کردم با صدایی که می لرزید... با بغض مردانه ایی که به گلوم گره 

از ترس خورده بود. فهمید من هم بی تابم...نه از ترس، نه از مرگ... 

رفتنش...چرخیدم و به کمرش چنگ زدم...سرش رو عقب گرفت. سرم رو ال به الی 

 .موهاش کشیدم و تارهای خوش بوش رو بو کردم

 .ببخش که هیچ وقت نتونستم پای قوالم بمونم _

 .تو تنها مردی بودی که تو زندگیم همیشه پای حرفات بودی _

 ...نمیتونم گلی _

بردم. دست هاش رو بی جان دور گردنم حلقه کرد سرم رو تو گودی گردنش فرو . 

خودش رو باال کشید. چشم تو چشم. لبخند رو لب داشت؛ زهرخنده جدایی که این 

 .مدت هردو واهمه ش رو داشتیم

 .با مهربانی خاصی دستم رو زیر چانه اش بردم و تکرار کردم

 ...باید بری _

هق هقش رو تو سـ*ـینه ام خفه چشم هاش دریا طوفان زده ای شده که با ناامیدی 

 .کرد. خس خس سـ*ـینه ش یادم اورد چرا دلم جوش میزد



 .من برم اونا تو رو می کشن...می فهمن من نیستم _

 .نزار مجبورت کنم...نمی خوام مجبورت کنم _

دستم دور کمرش محکم تر شد و دستش رو باال اوردم و چرخ ارامی زدم با ریتمی 

بود که خودش بهم یاد داده . 

 .زیاد طول نکشید که از روی غـ*ـریـ*ــزه خندید... تو گوشم زمزمه کرد

 .پس باالخره با من رقصیدی_

سرم رو تکان دادم و اه از ته دلی کشیدم... دیگه ادامه نداد. حرفش رو با نفس خسته 

ای عوض کرد... اما ای کاش به حرفش گوش می کردم و روزی نمی رسید که بخوام 

حظه رو بخورمحسرت این ل . 

چقدر خوبه ادم خاطراتی داشته باشه که وقتی به یادش میوفتی لبخند به لبت 

بیارن... از این خاطره ها فقط با گلبرگ داشتم. شایدهم؛ هیچی یادم نمی اومد... 

  .ذهنم تماما گلبرگ بود

به یاد شب عقدمون ریتم هام کمی خشک و جدی شد... مثل مردی که می 

 .شناخت

 

 

 

دور دیگه با ژست مردانه ای که گرفته بودم از باال به پایین نگاهش کردم ابرویی یک 

 .باال انداختم و مثل یک پرنسس باهش چرخیدم

 .افتخار اشنایی باهتون نداشتم...خانم _

 .خنده ش به قهقهه نیمه جونی رسید و بعد سرفه هایی که باعث ایستادنم شد

 .دستم رو پشت گردنش فشار دادم

" رو با هیس هیس خفه ای که برای خودخوری خودم بود تو گوشش  "باش اروم

 .لب زدم

سـ*ـینه م سنگین شد...خراش های این سی و پنج سال مجاری تنفسیم رو گرفته 

 .بود و می رسید به سرفه های گلبرگ



بی حال با چشم های نیمه باز... تو گوشم غمگین با بغض و صدایی که می لرزید 

 :گفت

_ احساس می کنم امشب از دستش میدم هیرمند... . 

انگار یکی بهم سیلی زد یا چاقویی خورد تو قلبم. تا اخر عمرم درد این جمله رو می 

 .کشیدم. بغضم رو قورت دادم و هیسی تو گوشش گفتم

 ....من خیلی ضعیفم...نتونستم کنارت باشم...نمیتونم نگهش دا_

تم. صداش با هین کشیده ای یکدفعه بی طاقت با دست هام صورتش رو قاب گرف

خفه شد. نفسش رفت... لب های سرد و بی حالش گرمش شد. دلم می خواست تمام 

حرف دلم رو که این چند ماه بلد نبودم توی کالمم بگنجونم نوازش یک بو*سه 

بشه. تنش زیر دستم ارام شد و چشم هاش رو بست. حرارت گونه هاش دستم رو 

نفسم بود. تشنه بودنش بودمسوزوند. مردم برای دختری که  نفس هام تند شده بود  .

و دستم چنگ موهاش...لب هام بی تاب تر وعده رفتنش رو می داد. نفس هامون بند 

 .شده بود انگار قرار اخرمون بود...هیچ چیزی جای خودش نبود

به سختی ازش فاصله گرفتم... نفس نفس میزدم. وقتی چشم هاش رو باز کرد دستم 

گونه هاش دراومد...به چشم هاش خیره شدم. خشکیده ماتش بردمحکم حصار  . 

هیچ وقت تو زندگیم زنی غیر از تو نبوده...همیشه می خواستم به همه نشون بدم _

 .دورم شلوغه اما دروغ بود... تا تو اومدی...زندگیم رنگ گرفت

شوکه شده بود...مثل ماهی تو برکه بی اب نفس می گرفت. لب های خیسش رو تر 

کرد با نفسی که بند اومد بود. پیشانیم رو روی پیشانی خیسش چسبوندم و صدای 

 .بم شدم فضارو پرکرد

 .تو اولین و اخرین عشق زندگیمی_

چشم هاش برقی زد. لبخندش جان گرفت. گریه اش به اشک شوقی رسید. دستش 

د کرد و دور گردنم محکم تر شد و به جلو کشیدم. اینبار اون بود که حریصانه قد بلن

 .فاصله رو پر کرد. این اعتراف برای من سخت بود

 .سرعقب کشید و مقابل لب هام نفس نفس زنان لب زد

 .دوست دارم...دوست دارم_



 

 

تقریبا نیمه بیهوش تو بغلم بود اما پیراهنم رو به چنگ گرفته بود و ناباورانه اشک 

تم و فشردم. دلم می ریخت و نگاهم می کرد. دستش رو روی قلب نبض دارم گذاش

نمیاد این خوشی رو ازش بگیرم؛ اما جدی تو چشم های یاقوتیش خیره شدم و 

 :گفتم

 .هلما می برتت پیش هرمز و ایلین...منتظرتن_

 .سرش رو تکان داد... حاال ارام گرفته بود

بـ*ـوسـه کوتاه و گرمی روی پیشانیش زدم و دستش رو نرم از دور کمرم رها کردم. 

رفت...گونه هاش سرخ شده بود...دخترک منکمی فاصله گ . 

دستی دور دهانم کشیدم تا التهابم رو کم کنم...کمی این پااون پا کردم و به سمت 

هلما چرخیدم... نمی تونم حرف نگاه خنثاش رو بخونم...دست به سـ*ـینه غریب تو 

 .تاریکی گوشه ای ایستاده بود

 .سپردمشون دست تو...مواظبشون باش _

دم...سخت بود بعد این همه سال بیگانگی...سخت بود بعد این همه درام و مکثی کر

 .اعترافی که مقابل چشم هاش داشتم

 .مواظب خودتم باش _

پشیمانی زیر پوستم لغزید از دیدن چهره سردش که هیچ وقت گرمایی 

 ...نداشت...نیشخند زد به حرفم

ای هرمزرو به یاد اوردم. اون عمرم رو گرفته بود یا من؟...دیگه مهم بود؟ حرف ه

 ...تلنگری شده بود که نسبت بهش کمی نرم تر بشم. ولی بازهم

ناخوداگاه قدم هام به طرفش کشیده شدن. دیگه وقتش بود این قصه به اخرش 

تردیدم رو کنار گذاشتم. مقابلش ایستادم...می تونستم تعجب رو از چشم  .برسه

 .هاش بخونم

خم شدم بـ*ـوسـه ای برادرانه اهسته به سرش زدم.  دستم رو دور بازوش گذاشتم...

با مردمک های گرد شده غیر ارادی قدمی عقب گذاشت اما به ثانیه ای چشم های 



 ...ابی رنگش غمگین شد. با نگاهی که هیچی ازش سردرد نمی اوردم خیره م شد

 .ناراحت و شکننده با چهره یخی و نقاب دار

 .مکثی کردم و دستی به سرم کشیدم

بعضی حرف ها زدنش سخته؛ حتی اگر چندسال بگذره... فاسد بشن و بوی کهنگی 

بدن اما بعضی وقت ها سالحت خالیه ... باید چنگ بزنی به همان حرف ها...همان 

 .حرف هایی که خُره روحت شدن تا مبادا غرورت رو جریحه دار کنن

_ متوقتی این بازی تموم شد...طالقتو میدم هرجا خواستی می فرست ... 

نفسم رو به زحمت بیرون فرستادم. سلول سلول بدنم جیغ میزد برای ارامش...برای 

 .خالصی زجر این چندسال

وقتی ازت خواستگاری کردم واقعا قصدم خوشبختیت بود...روحمم خبر نداشت تاج _

 .الملوک زورت کرده

چشم روی هم فشرد و قطره اشکی که در این چندسال ازش ندیده بودم مثل 

وارید روی گونه بلوریش غلتیدمر . 

 .دیگه دیر شده _

نگاهش کش اومد تو تخم چشم هام. حرفش تلخ بود ولی حقیقت داشت...برای 

خیلی چیزها دیگه دیر شده بود. شاید برای اولین بار تو ترجمه نگاهش بی سواد 

 .پوزخندش اینبار چرخید بین من و گلبرگی که پشت سرم ایستاده بود .بودم

یی به گلبرگ گفت. استدالی در رابـ "زود بیا"پایین گرفت و بیرون زد و سرش رو 

ـطه با انتخاب هلما نداشتم. کاوه پیشنهاد داد بهتر از هرمز میتونه از عمارت خارج 

بشه. چرندیاتی که باعث شد تهدیدش کنم تا همکاری کنه ولی االن... نگاه غمگین 

 .ابی رنگش منعکس شد تو ذهنی که درگیرش شد

 

تا جایی که تونست نگاهش رو ازم نکند. با یک خداحافظی بغض دار؛ مثل یک 

 .اسیری که پاش زنجیر شده بود و به پای چوبه دار می فرستادنش بیرون رفت

این صحنه برای من تداعی خیلی چیزها بود. تداعی چشم های ناامید پدر...زنجیره 

وقع ام همه چیز رنگ سیاهی به های گره خورده به پاش...صورت نمناک مادر...اون م



 .خودش گرفت...دلمردگی با یک وحشت از فردا

می فهمیدم این دلهره ای که بعد بیست و پنج سال گریبان گیرم شده بود بی دلیل 

نیست...بوی غریبه تنهایی می داد... بوی خطر. بوی رفتنی که امیدی به برگشت 

 .نبود

سـه ای که رو سر هلما زدم نکرد؛ یعنی از اینکه اعتراض یا اخم و گنـد به بـ*ـو

زیادی برادرانه خرج کردم...یعنی این چند سال سرد شدم و بی عار. دیگه واسم مهم 

نبود زنم این همه سال نقش بازی می کرده تا طالقش بدم یا به فکر ابرو برباد رفتم. 

 ...نمی دونستم باید از این وضعیت ناراحت بودم یا خوشحال

شقانه نبود؛ رنگ پشیمانی هم نداشت. مطمئنا می خواست چیزی رو نگاه هلما؛ عا

بهم بفهمونه. نمی دونم اگر زودتر بهش گفته بودم یا این چند سال سر لج نیوفتاده 

 بودم همهمون خوشبخت بودیم؟ اوقاتمون بهتر بود؟

 .نفسی گرفته چشم کندم از دری که پشت سرشون بسته شد...بازی شروع شد

یک ساعت پیش...رفتم تو پوست تیمور خان...ابرو درهم کشیدم...  اخالقم شد مثل

 .سـ*ـینه صاف کردم و راه افتادم به طرف راهرو انباری ها

 .ایال رو زودتر دیدم. به دیوار تکیه زده تک و تنها ایستاده بود

همین که متوجه من شد با لبخنده نصفه نیمه ای به طرفم چرخید. وقتی تعجبم رو 

دندان نما شده، منتظر واکنش بیشترم دست به سـ*ـینه شد دید خندهاش . 

از چیزی که می دیدم لحظه ای سرجام ایستادم تا بتونم ایرادی به گِریم یا لباسش 

پیدا کنم. کتم رو کنار زدم و دست به جیب سرتاپاش رو کاویدم. از فرق سر تا نوک 

 .پا با هر نظر ابروهام باال می پرید

ی که از مدل گلبرگ دوخته شده بود... چتری های مشکی پیراهن مشکی پرنسس

کوتاه... ارایش نسبتا غلیظ... لنز قهوه ای... ابروهای کُلفت شده یا پوست کمی تیره 

اش...چیزی بود که بی نهایت شبیه گلبرگ کرده بودش...حتی شِکم کمی برامده ش 

و کرده بودباعث شد لبخندی به دقت گریمور ماهر بزنم. کاوه فکر همه جا ر . 

 .قدمی به سمتش برداشتم

 کاوه کجاست؟_



 .زیر دست همکارش بودم که یکدفعگی غیبش زد_

ی گفتم و با سر اشاره کردم "اووهوم"به جای حرفی که انتظار شنیدنش رو داشت 

 :تا حرکت کنه. ناامیدانه لبی جلو داده بی حوصله گفت

 خوب شدم؟ _

چهره ش نبود. راحت می خندید و چشم دیگه اثری از نگرانی نیم ساعت پیش تو 

هاش برق میزد. کاوه حسابی پخته بودش شاید هم مهارت گریم شجاع کرده 

 .!بودش

 .بدجنس شدم...بدجنس بودم. تک ابرویی مغرورانه باال دادم

 .!همین که چهره خوشگل تر از خودتو دزدی یعنی عالیه _

کرد خندش رو با جیغ خفه ای خورد و یک بدجنسی حواله ام . 

به تقلید از گلبرگ از بازوم اویز شد...قصد لوس شدن داشت مثل دخترکم... از زیر 

 :بازوم سرش جلو داد و با اون مردمک های درشت شده قهوه ایش گفت

 .مطمئنم کهکشانم از تو گور بلند بشه نمی شناسم _

ه وضعشه! در اینکه باید رفتار و ادا و اصول گلبرگ رو می رفت شکی نبود؛ اما این چ

 .ابروهام تو هم پیچ خورد چشم غره ای به دستش رفتم و از خودم جداش کردم

چه معنی داشت زیادی تو نقشش فرو بره تا مثل چسب بهم بچسبه؟!. خودش رو 

 .جمع و جور کرده فاصله ش رو حفظ کرد

 ...من ده نفر دیگه ام مثل تو گریم کنن می شناسم...چشم های گلبرگ معصوم و _

می ماسه تو دهنم...یاد عکس پرسنلی تو کیفم افتادم..عکسی که اولین باردلم حرفم 

 .رو لرزوند و نفهمیدم

لبخندش معنی دار شد. انگار می خواست بهم بگه خودتی تیمور؟ مسلما؛ امشب 

 .خودم نبود

گونه هاش از لبی که می گزید سرخ شد. نفسی از سر خوشی کشید و با چشمکی 

از رو نرفته گفت که اخم پررنگی کردمش : 

 تو تا حاال، غیر گلبرگ، دختر دیگه ای م دیدی؟ _

جوابم شد سکوتی که نذاشت کش پیدا کنه. صمیمانه دستم رو گرفت و با صدایی 



 :که می لرزید از ذوق و چشم هایی که بغض داشت از شوق گفت

 .خیلی واستون خوشحالم تیمور _

سی بود که از ته دل واسمون لبخندی واقعی به روش پاشیدم؛ شاید اولین ک

خوشحال بود. چشمی بازو بسته کردم تا جواب لحن خواهرانه اش رو بدم که صدای 

تک تیرانداز و اژیر پلیس هردومون رو سرجامون خشک کرد. نگاهی بینمون ردوبدل 

شده دویدیم. نزدیک پله ها رسیده بودیم. برق عمارت قطع شده بود و صدای جیغ و 

پیچیده بود. دیدی نداشتیم. نمی تونستم دو قدیم رو ببینم. این همهمه تو سالن 

عمارت برق مرکزی داشت و هیچ کس جاش رو بلد نبود به جز من و 

 .میکائیل...امکان نداشت به همین راحتی عمارت تو تاریکی فرو می رفت

غ دست ایال رو گرفتم تا به زیرزمین برگرده و خودم تنها به باغ برم...درگیری به با

رسیده بود. نمی تونستم ریسک کنم. اگر اتفاقی واسش می افتاد هیچ وقت خودم رو 

 .نمی بخشیدم

 .با شلیک اخر جیغی کشید و قبل از اینکه جلوتر بره بازوش رو گرفتم

 ...جلوترنرو_

 

 .دستش رو محکم از زیر دستم کشید...فریاد زد؛ با گریه

 .اراز بین اوناست _

 بچه نیست ایال_

ی که فریاد کشید گم شد"ولم کن"ن دادی که زدم و صدام بی شاید از این  .

اتفاقات چند ثانیه ای نگذشته بود؛ اما صدای تیراندازی و درگیری هرلحظه بیشتر 

 .می شد. افراد قارداش با پلیس درگیر شده بودن

گوشیم رو از تو جیب بیرون کشیدم و دنبال ایال افتادم...گاز اشک اور تو سالن زده 

فریاد میزدم. لباس مشکی  "ایال ایالیی"دن...چشم هام می سوخت و پشت سرهم بو

 .رنگش بین تاریکی سخت دیده می شد

کفش های پاشنه دارش بین درب سالن متوقف شد. مردی که برای من چهره اش 

سایه بود از در بیرون زد و با دیدن ایال مکثی کرده چیزی تو گوشش زمزمه کرد که 



زد ایال درجا خشکش . 

  .قبل از اینکه بتونم صورتش رو ببینم با تنه محکمی به شانه ایال غیب شد

از بازوش محکم گرفتم تا حساب کار دستش بیاد. صداش شبیه خس خسی از 

 .وحشت به گوشم رسید

 .باید از اینجا بری_

با شنیدن صدام خیلی نامفهموم به زیر پاهامون بین در نیمه باز اشاره کرد. جسمی 

ر بود که مانع بسته شدنش بودبین د . 

نوررو پایین گرفتم تا تو تاریکی بهتر ببینم. چشم هام اینبار از خشم طوفانی شده به 

 .سوزش افتاد. می دونستم همه این ها نمایشی بود که به جنازه زیر پام برسیم

 از قصد اینجا حین فرار کشتنش تا همه ببینن. پیرمرد بیچاره...معلوم نبود بابت چند

قرون حاضر به نقش بازی کردن شده. صورتش از ضربه ای که خورده بود متالشی 

 .شده بود. فکم منقبض شده لعنتی فریاد زدم

نوررو از چشم هاش گرفتم و تو صورت ایال چرخوندم. خیلی زود مغزم به کار افتاد. 

با  این درگیری...برهم خوردن قمار...جنازه زیر پام امکان نداشت همزمان، بی ربط

زیاد طولی  .کسی خبرشون کرده این ها همه ش نمایش بود .رفتن گلبرگ باشه

 .نکشید که فکرم رسید به نگاه اخر هلما به گوشی بین دستش

استخوان های بدنم از خشم به تقال افتاد. زبانه های اتش رو تو وجودم حس کردم. 

 .دستم رو زیر چانه اش زدم و با فکی منبقض شده حرف زدم

_ مرد کی بود...چی بهت گفت؟اون   

حتی این صدایی که مثل سنگ سخت شده بود رو نشناختم. صدام تو گلویی که 

مثل کبک سرش رو تو برف کرده بود گرفته شد...رگ های گردنم به گزگز افتاد. وای 

 .به حالش

مثل من منگه...گیجه...میدونم حال ناخوشش از چیه...می دونستم حال خرابم از 

اون مرد...نگاه اخر هلما چیه...زمزمه . 

 .لبی نامفهموم زد

یک قدم عقب پرید "اون مرد چی گفت"چنان فریادی زدم که به خودش بیاد.  . 



 ...قارداش_

نفس نفس زدن هام بین نفس های لرزیده ایال بیشتر شد. اون اینجا حضور داشته... 

قفل شده  حتما ایال شناختش که شبیه سکته زده ها شده. دستی که زیر چانه اش

 .بی حس پایین افتاد

 .صداش همون بود_

 چشم هام گرد شد. هذیون می گفت؟ پیش کی فرستادمش؟ 

می دونستم بی ربط به هلما نیست...خدایارو فریاد میزدم التماسش می کردم که بی 

 .ربط به اون باشه

از البه الی دندان های به هم چفت شدم برای زمانی که از دست می دادم...برای 

یزی که حدس میزدم تحکم کردم با فریاد با حنجره ای که می سوخت از این چ

 .خاکستر از این گرداب

 .کی بود ایال_

لبی که زد و اسمی که برد قبل از هر عکس العملم گردنم رو نبض دار کرد و پاهام 

 .رو جهت داد به سمتی که حدس میزدم اونجا رفته باشه

 (گلبرگ)

 

 به مـرگم راضیم اما، "

ـقـط یک آرزو دارمف  

ی آخر  سـرم را لحظه  

 به زانـوی تو بگذارم

 بپرسی از من آن لحظه 

 که آیا صحبتی دارم

 بـه جای اَشهَدُ و انَّ بگویم 

 "دوستت دارم

 
 



همین که چشم های نیمه بازم رو اطراف چرخوندم هوشیار شدم...هیچ رنگ و بوی 

م چنگ زد. نفسم تنگ شد. برای اشنایی نداشت...به جز تاریکی و گرفتگی که به یق

گرفتن اکسیژن دهانم رو بازو بسته کردم و لب های خشکم رو باز زبان تر...صدا زدم؛ 

 .ناالن

 ...هرمز هرمز_

 .هیچ کس نبود...صدام تو گوشم برگشت

یک اتاق سه در چهار با میز تحریر و _نیم خیز شدم دستم رو تکیه گاه بدنم کردم.

المپ زردِ باالی سرم چشمم  _های کیپ شده قهوه ای تیره.کتابخونه خالی... پرده 

رو زد. صورت جمع کردم. روی موکت کهنه زیرم بدنم کوفته شده بود. بدون بالشت 

 .یا تشکی یک گوشه گذاشته بودنم

نمی تونستم از جام بلند بشم. بدنم درد می کرد...زیر دلم تیر می کشید و سرم 

 .سنگین بود

از اینجا سردراوردم اون هم با این فضاحت. تنها چیزی که یادم نمی اومد چطور 

یادمه منتظر هرمز اولین چهارراه بعد عمارت توقف کردیم. بعد از اون دیگه چیزی 

یادم نبود. دستی به سرم کشیدم... روسری ام سرم نبود. موهام اشفته و وز شده 

له له میزدمدورم ریخته شده بود. دهنم طعم زهر می داد. برای یک جرعه اب  . 

به زحمت از روی زمین بلند شدم. به سمت در حرکت کردم و اهسته از اتاق بیرون 

زدم. همه جا سوت و کور بود. تاریک و مخوف؛ فقط با دو اباژور سالن روشن بود ولی 

ازحق نگذریم خونه دلباز و شیکی بود... دوبلکس و مدرن. هرچند اسباب اثاثیه 

رده های والندار قهوه ای و کاناپه و ابژور، دیزاین خاص کمش تو ذوق میزد. به جز پ

و چشم گیری نداشت. طوری که انگار همین امروز صاحبش اثاث کشی کرده و 

 .وسایالش تو کارتن جمع بود

ولی وقتی با خالی بودنش ...اول سراغ دو دری که حدس میزدم اتاق باشه رفتم

 .روبرو شدم به طبقه باال راه کج کردم

بلند و لبه دار...هنوز به پله اخر نرسیده بودم صدای اشنایی از تو اتاق  چند پله

کمی قدم  .روبرویی تو گوشم زد...این خنده های کش دارو تو دلبر...لبم رو گزیدم



هام کند شد.. صداهای خنده و عشـ*ـوه هاش چیزی نبود که تا به حال ازش 

ای مسـ*ـتانه...به خودم شک شنیده باشم. خیلی با خودم کلنجار رفتم این خنده ه

کردم...به گوش هام به پاهایی که به سمت صدا می کشوندم.از فکرم به دامن 

پیراهنم چنگ زدم...از شرم و خجالت عرق سرد کل بدنم رو لرزوند...دستم رفت به 

 .سمت دستگیر و با دست های لرزون اهسته بازش کردم

فتاد...فکر هرچی رو می کردم؛ اال سرم به انی داغ شد. چشم هام زودتر به سوزش ا

دیدن منظره روبروم...الل شدم...عق زدم؛ به خودم، به لجنی که نفسش بوی عرق 

خواهــش نـفس می داد. تمام حدسیاتم ازش میشه دو چشم سیاه دل نگران که 

 .لحظه اخر ازش حالل بودی گرفت...نگرانش بود

واسه توئه خوش غیرتم. قلبش تحمل اخ هیرمند...اخ هیرمندم...این داغ زیادی میشه 

 .این غم رسوایی رو نداشت

صدای اهم...صدای سوز دلی که ویران شده تمام اعتمادش، هردو رو از حال و هوای 

 ...لجن وارشون در میاره... به سمت در چرخیدن

 .شرم و خجالتی نداشت...فقط با نگاهی یخی بهم چشم دوخت

ت زده ای گفت. نگاهش نکردم...تهوع اور به "گلبرگ"حیوون مقابلش بلند شد و 

یی شد ورد زبانم؛ جیغ کشیدم "عوضیا عوضیا"بود... بی اختیار عقب عقب رفتم و 

 .از روی بهت، از روی ناباوری...از اتاق بیرون زدم...دویدم با تمام انرژی که اندک بود

ی گفتدیدم اژند به تقال افتاد تا شلوار پاش کنه و دنبالم بیاد. گلی گلی م فحش  .

می دادم و سکندری می خوردم... می خواستم هر طور شده از این خراب شده فرار 

 .کنم. به پله ها رسیدم اشک هام جلوی دیدم رو گرفته بود

 .صداش...اخ که صداش چقدر نفرت انگیز بود

 .گلبرگ گلبرگ بزار بهت توضیح بدم _

مین که میام بچرخم و با پاهام به اولین پله رسید. دست آژند نشست رو کتفم ه

زیر پام خالی شد...نفهمیدم چی شد که  "بهم دست نزن عوضی"جیغی بگم 

کنترلم رو از دست دادم و از پشت روی زمین محکم فرود اومدم. داد اژند گم شد 

بین داغی گوش هام و ناله ای که سر دادم. درد نشست تو کل بدنم. دلم خالی 



ژند زانو زده باالی سرم بود که با وحشت نگاهم می شد...اخرین تصویر چهره نگران آ

  .کرد

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

 

قصه ما ادما هیچ وقت شبیه هم نیست...همیشه خواستیم قهرمان قصه زندگی _

خودمون باشیم...غافل از اینکه هیچ وقت از گذشته درس نگرفتیم؛ ما ادما موجودات 

رار دیروزه...نمی خواییم قبول کنیم خودخواهیم نمی خواییم قبول کنیم فردا تک

 .هرچیزی تو این دنیا ناشی از کردار خودمونه

به طرفم برگشت...با نگاه عمیقی که صورتش رو کدر کرد...چشم هاش، بی فروغ 

درخشید. از شبهاتم؛ با تصویر تو ذهنش لبخنده ملیحی زد...یک لبخنده خاطره 

ل...شاید هم به اندازه عمر برباد رفته ادم انگیز و دور...شاید به فاصله بیست و پنج سا

 .های زندگیمون...فاصله ای به وسعت سرنوشت های سیاه شده گذشته

 ...خیلی شبیه مادرتی _

موفق شده بود برگرده به گذشته ها...گذشته هایی که عین یک ریسمان زندگیمون 

 .رو گره کور زده بود. گلوش رو صاف کرد با یک حسرت خفته

نداشتم که فهمیدم خونه زاد و نوکر زاده چه جایگاه اجتماعی داره زیاد سنی _ . 

پوزخند زهر الودی زد. با خودش کلنجار می رفت حرف بزنه؛ وا کنه دلی که مدت 

 .هاست ازش یک آدم دیگه ساخته بود

 بهت گفته بودم...نه؟ _

 .یادم نمی اومد...مغزم فلج شده بود...به خودم می پیچیدم

م نگذشته بود که با درد وحشتناکی تو عمق وجودم، بیدار شدم؛ زیاد از بیهوشی

دوباره تو اتاق تاریک و خفناک. سرتاپام غرق خون بود؛ نفس نفس میزدم و بی 

 .اختیار اسم مادرم رو فریاد میزدم

 ...مامان...مامان _

باالسرم ایستاده بود؛ مثل جالد شایدهم اعزراییل...از وضعیتم خبر داشت که از قبل 

دوزنی رو که حتم دارم از زیر دست هاش بودن و چیزی از طبابت بارشون نمی شد 



به جانم انداخت...سالخیم کردن...شیره جانم رو می گرفتن...مرگم رو عینا دیدم. 

 .عرق می ریختم و با ضجه خدارو قسم می دادم

از شوک چیزی که دیدم و سقوطم از پله بچه ام رو سقط کردم یک زایمان زودرس 

با یک بچه مرده...نزاشت ببینمش...جیغ میزدم و هر چند دقیقه از ضعف بیهوش می 

 .شدم

اون هم دستپاچه شده بود...همراه من عرق می ریخت؛ اما ذوق زده لـ*ـذت می برد 

 .از دیدن زجر من

 .باالی سرم می چرخید با بچه ای که از وجودم کنده شده بود

ود؛ بدنش کمبود...نمی دونستم به حال بین دست هاش دیدمش...چشم هاش بسته ب

خودم بگریه ام یا طفلکم...نوحه سر دادم. خفه ام کرد باتو دهنی که دردم رو از نطفه 

کشت...لب های ترک خورده ام به گز گز افتاد. شوری خون طعم دهانم رو زهر کرد. 

 .از موهام خون می چکید؛ سرمم ضربه دیده بود؛ ولی مردنم جایز بود

د، قهقهه میزد...به حال زجرکشم. مثل یک کابوس بود. پیچیدش دور یک می خندی

 .پارچه کهنه و سفید. از چهره دخترکم می گفت؛ از شباهتی که به تیمور داشت

موهای مشکیش مثل پدرش...چشم هاش بسته بود عزیزکم؛ رنگ چشم های 

 .خوشگلشو ندید. رنگ پوست تیره اش مثل منه مادر مرده بود

رد پابه پای من؛ مثل یک مادر...مثل یک هم دردگریه می ک . 

به یکباره گوشه ای زانو زده نشست تو اغوشش گرفت اغوشی که بوی خون و نفرت 

می داد. تو گوشش می خوند. بوسید، نوازشش کرد به جای من؛ به یاد بچه ای که 

 .ازش گرفته بودن

ه اغوش بکشمش؛ اما التماسش کردم...ضجه زدم با حال گنگم؛ فقط برای لحظه ای ب

 .موهام دور دست نوچه هاش پیچیده شد تا خفه م کنن

نمی دونم چقدر گذشت که نفسم بند اومد و آژند به فریادم رسید. وقتی بی هوا 

درب رو باز کرد و اون رو زانو زده گوشه ای تو حال و هوای عزاداری دید و من رو 

.. مستاصل و شرمندهکبود شده رو به موت رنگش پرید...نگاهش نادم شد. . 

بغض کرد مثل پدری دلسوز برای طفلکی که بین دست های اون خفته بود....همه 



 ...چیز مثل یک خواب گذشت...بردش و من

مرتبم کردن...درحدی که بتونم نفس بکشم... بهم ارامبخش زدن...بی حسم کردن؛ 

 .اما هنوزهم از درد مثل کرم به خودم می پیچیدم

....دردم از درد شناختن اون کمتر بود؛ اون سال هاست قصد جانم این ها مهم نبود

رو کرده بود . من شبیه گذشته ای بودم که مرده بود تو سـ*ـینه ای که مملو از 

 .نفرت بود

 .بند بند وجودم دل می سوزوند برای هیرمندم که تاب فهمیدن حقیقت رو نداشت

ام رو از یاد بـرده بودمپشت سرم میزد...سرما خوردگیم و خش خش سـ*ـینه  . 

 .سرفه هام زوزه شده بود

 .گیج می زدم؛ کاش از اون ضربه می میردم... خدایا کمی مردن...کمی صبر

 

نشونده بودنم روی صندلی چوبی، دست هام رو از پشت بسته بودن و پاهامم از 

 گوشه به پایه های صندلی با طناب گره زده بودن... شکنجه ام می دادن...پیراهن

مشکیم از خون خیس شده بود...بوی تعفن می دادم...موهام به سرم چسبیده 

بود....لب های ترک برداشتم نایی برای ناله نداشت...می دونستم اگر زودتر پیدام 

 .نکنن از خونریزی میمیرم...هدفش همین بود...می خواست باعذاب بمیرم

م پوست خودمم می نمی تونستم نفس بکشم از درد لب می گزیدم...حرارت بدن

 .سوزوند...با چشم های اشکی حواسم رو دادم با بی حواسی به اژند

از دستای پینه بسته پدر از صورت چروکیده مادرم خجالت می کشیدم...بدم می _

اومد از اینکه بگم کی ام...اعتماد به نفس نداشتم همیشه خودمو پنهون می کردم تا 

ا خونتون کجاست... شبنمو مادرم به دنیا مبادا کسی ازم بپرسه شغل پدرت چیه ی

اورد....قابله ش بود بعد پنج پسر...تک دختر خان...خوشبخت ترین دختر ده...دختری 

سرشار از اعتماد به نفس و غرور...جسور و لوس...خان تک دخترشو مثل پسرا بار 

م اورده بود؛ ولی با عزت نفس یک دختر...خیلی طول نکشید که تو نوجوونی فهمید

خوشم میاد ازش...اونقدری که وقتی بهم دستور می داد یا حرفی میزد ذوق 

  .میزدم...زیبا و تودل برو بود...بلد بود با یک حرف یکی خام کنه و دل ببره



 .سری تکان داد به افسوس...نگاه تیره ش زوم چشم های اشکیم شد

 .من عاشق مادرت بودم...زنی که همیشه بازیم داد_

شده بود...سـ*ـینه ام سوخت...من کجای این بازی بودم؟هق هقم بلند   

اژند توجه ای به وضعیتم نکرد...دست هاش رو گره زد؛ پشت سرش و خیره به پنجره 

 .ای که پرده هاش رو کنار زده بود ادامه داد

اول نظری بودم که به پیشنهاد خان رفتم شهر می گفت تو جربزه داری...زبرو _

دتو از اب بیرون بکشیزرنگی میتونی گلیم خو . 

 .پوزخند صدا داری زد به یاد گذشته ای که حال خوش، حالمون رو گرفته بود

خبر نداشت با فرستادنم بختم گره میخوره با پیشونی نوشت دخترش...پیشونی _

 .نوشتی که میشه سرنوشت تاریک سه نسل

که درد نفس گیری پیچید زیر شکمم جیغ خفه ای کشیدم چنگ زدم به طنابی 

 .دستم رو بسته بودن...مچ دستم خراش خورد

 .اژند خواهش میکنم_

نفسم باال نمیومد تا التماسش کنم...کرخت بودم...این دردهای لحظه ای امانم رو 

 .بریده بود می دونستم اگر اون بیاد؛ دیگه نمی تونم امیدی به کمکش داشته باشم

 .خواهش میکنم کمکم کن از اینجا برم _

.در یک دنیا دیگه سیر می کرداهی کشیدم.. . 

به هزار امید راهی شهر شدم...می خواستم یک ادم دیگه بار بیام تا دل شبنمو  _

 .ببرم

 .دوباره با نیم نگاهی به طرفم چرخید

 .اینم گفته بودم تیمور هم کالسیم بود...نه؟ با کهکشان و فکوری ندار بودیم_

ب زدل "خوبه ای"لبی تر کردم و سری تکان دادم... . 

تیمور شخصیتی بود که همه دوستش داشتن...ادمی که همیشه بهش غبطه می _

 .خوردم تا مثل اون بشم...چیزی که هیچ وقت نشدم

 .این رو خیلی آهسته زمزمه کرد

هرسال که می گذشت شبنم بهم نزدیک تر می شد...می خندید شوخی می کرد  _



... با هر لبخندش می ساختم کنارم می شست تا درس بهش بدم... دنیای خودمو ... 

 .همه چیز خوب بود به جز روزی که بهش گفتم دوستش دارم

 .تک خنده ای زده

مثل ی تیکه اشغال باهم برخورد کرد...تا تونست تحقیرم کرد... از سگش کمتر  _

 .شدم..جرم من فقط عاشقی بود

تمومش کن _جیغ زدم _ 

رنمی خوام بشنوم فقط منو از این جهنم بیرون بب _ . 

 

به طرفم چرخید. خشم رو تو وجودش دیدم...پوست صورتش قرمز شد...دست مشت 

شدش رو باال اورد. شد ادمی که تا چند لحظه قبل انکارش می کرد.. از بین لب های 

 .چفت شدش تهدید امیز با صدایی که به وحشت می انداختت غرید

اس که برای رسیدن به باید گوش بدی...توام یکی لنگه مادرتی...یک ادم نمک نشن _

 .خواسته اش به همه چیز پشت پا میزنه

 ...من شبنم نیستم _

 ...صداش نیمه بلند شد

بهش گفتم کاری میکنم التماسم کنی...به پام بیوفتی تا تو زندگیم رات  _

بدم...خندید مسخره ام کرد...مثل همیشه. ادم حسابم نمی کرد چون مادرم 

شون...چون زیر دستشون بودم...مثل هیرمند که از کارگرشون بود چون پدرم باغبون

  .باال همه رو می بیبینه

 .چشم هام نیمه باز خیره اش شد...توانم بریده بود. قدم رو رفت...دوباره ارام گرفت

شدم دانشجو...کم کم با تیمور شدیم رفیقای صمیمی...با تاج الملوک با تورج اشنا _

دن...روزا می گذشت و منم می شدم یک شهری شده بودیم... مثل خواهر برادرام بو

همه چیز تموم...تیپم ، طرز حرف زدنم همه چیم تغییر کرده بود به جز قلبم که روز 

 .به روز بیشتر عاشقش می شد

از رفتارای من، از طرز لباس پوشیدنم، از تعریفی که از خانواده اریایی داشتم  _

ز پدرش بگیرم همراهم شهر بیاد. برای اصرار کرد تا اجازشو ا .شیفته شهر شده بود



اولین بار چیزیو ازم می خواست...پدرش روی حرفم حرف نمی زد بیشتر از پسراش 

به من اعتماد داشت...تیمورم واسطه شد؛ سر زمینا می شناختش...به بهانه درس 

شبنم سه ماه مهمون خانواده اریایی شد. اولش همه چیز خوب بود فکر می کردم 

بهش درس می دم می تونم تو دلش جا باز کنم...فکر می کردم اون موقع هربار که 

 ...بچه بوده نظرش عوش شده

تو  ...اما کم کم فهمیدیم رفتارش تغییر کرده، تو خودش رفته...چندبار تغیبش کردم

کیوسک) باجه( تلفن تا چند ساعت صحبت می کرد اخرم به گریه اش ختم می 

شه...فکرم هزار جا رفت غیر ازراونی که حقیقت ترسیدم تو خطر افتاده با .شد

داشت...می گفتم تو شهر غریب حتما ازش سوئ استفاده کردن یا پول گرفتن...به 

من حرفی نمیزد...تو گوش تیمور خوندم با تورج سرو سِر داره...می خواستم با 

حساس کردنش بیشتر حواسش به شبنم باشه...می دونستم امانت دارخوبیه... خودم 

دو شیفت کارگری می کردم تا پول دربیارم نمی تونستم مدام تغیبش کنم...تیمورم 

حساس شد...تورجو زیر نظر گرفت بهش تذکر داد...اون بدبختم اصال تو فکر شبنم 

چرا رفتی؟ کی میخوای "نبود. ی روز فهمیدم به کسی پشت تلفن التماس میکنه 

ته...اون موقع ام سیروس سفر بود؛ برگردی؟چرا تنهام گذاشتی؟...فهمیدم دلشو باخ

رفته بود پیش مادر مریضش...ادمی که مثل من بود شبنم قلبشو بهش باخته بود... 

 .خیلی دیر فهمیدم

 .نیشخند زد...با افسوس

بهش گفتم...انکار کرد دادو بیداد راه انداخت گفت به من ربطی نداره...من فقط  _

لتماسش نکن؛ بزار همون جایی که هست پادوئه پدرشم...گفتم اول اخر مال منی ا

 ...بمونه

بازم با تحقیر کردن بهم خندید. شبنم دختر گستاخی بود می دونستم به همین 

اسونی رام نمیشه به جز شکستن شاخش...نقشه کشیدم...شبی که تو خونه تنها بود 

ت و و همه به جشن رفته بودن... به قدری تو اون خونه رفت و امد داشتم که امار رف

امداشونو بدونم. می دونستم تورج حال نداره که اونقدر میخوره و مـسـ*ـت به خونه 

برمیگرده. ادمی ام نبود شب مـسـ*ـت جایی اطراق کنه... شبنم تو خونه تنها بود 



وقتی منو دید از ترس داشت میمرد ولی بازم خودشون نباخت...اولش مقاومت کرد 

ی شده و نمیزارم بهش برسه؛ می خواستم ولی بعدش بهش گفتم میدونم عاشق ک

مطمئن بشم کسی تو زندگیش هست. تهدیدش کردم می کشمش...گریه کرد کاری 

به کارش نداشته باشم...حالم ازش بهم خورد...حسادت تو وجودم رشد کرد...بهش 

گفتم یادته گفتم به دست و پام باید بیوفتی تا بگیرمت گفت بمیره ام حاضر نیست 

ل من زندگی کنه...ادمی که مادرش کلفت سگشه...تو دهنش زدم...جوری با ادمی مث

که بعدا فکر کردن بهش تجـ*ـاوز شده. می خواستم کاری بکنم تو روستا بی ابرو 

بشه...اونجا یک دخترو به نجابتش می شناختن...از قبل زنگ زده بودم به پدرش 

م اسم خودمو پیش تیمور و گفته بودم با برادر تیمورخان روهم ریخته ...نمی خواست

 .خان خراب کنم...می خواستم منت بزارم از اینکه دختربی ابروشو گرفتم

فکراتو بکن یا من یا "وقتی صدای باال اومدن تورجو شنیدم بهش گفتم 

 .ابروت...حرفی نزد...لحظه اخر بود که گفت مرگتو فقط میخوام

ج...منم بعد نیم ساعت خودمو از پنجره زدم بیرون همزمان شد با اومدن خان و تور

رسوندم... به پدرش گفتم تورج به درد زندگی نمیخوره من حاضرم عقدش 

 ...کنم...راضی شده بود ولی تیمور گفت نه؛ گفت برادرم پای کارش می مونه

هرچقدر خان با حرفای من خام می شد با حرفای تیمور راضی می  .ضمانتشو میکنه

ش بود...حرفی نمیزد تا تورجو تبرئه کنه.کی بهتر سکوت شبنمم دال بر رضایت .شد

از تیمورخان که پشت قباله دخترش زمینای میلیاردی کنه.. اونم مثل دخترش کفار 

بود...شبنمو به چند قطعه زمین فروخت...ازش متنفر شدم...با دخالتای بی جاش 

 ...همه ازش حساب میبردن...روی حرفش حرف نمیزدن

_... 

 

_ وشبخت نبود ول سازگار بود...همه چیزو فراموش کرده شبنم با تورج خ

بودیم.کهکشان وقتی فهمید ازدواج کرده هیچ وقت دیگه به عمارت نرفت هیچ کس 

نفهمید چرا کسی ام به اون شک نمی کرد...چندسال گذشت...وکیل شده بودیم.. من 

اسمو  وتیمور..تیمور موفق ولی من یک وکیل معمولی...نه برای کاری که می کردم



 .رسمی که اون داشت

پرونده ای زیر دستم اومد از اون پرونده هایی که تیمور انجام نمی داد رشوه داشت 

دور زدن قانون داشت هزار جور خالف رنگارنگ که به درد ذات اون نمی خورد...پول 

خوبی ام میدادن. می تونست زندگیمو عوض کنه...قبول کردم... باند قاچاق 

رو گرفته بودن ادمی به نام غالم که چندسال پنهانی کار می  بود...سرگروهشون

 .کرده و کسی چهرشو ندیده بوده

واسم جالب بود...ادمی که خودش نبود...یک چهره سرشناس با یک نقاب قاتل...دو 

شخصیتی...رفتم دنبال ادمایی که واسش کار می کردن...اونا رو نتونسته بودن گیر به 

م رو چه حسابی اسماشونو به من داد...به همشون وعده دادم اندازن ولی غالم نمیدون

اگر بامن همکاری کنن...جرمشون میوفته گردن غالم...ازشون مدرک جمع کرده 

بودم تا نه نگن..تا بشن ادمم...تونستم با مدرک جرم غالمو بیشتر کنم...کسی ام 

دوسه نفری که حرفشو باور نمی کرد..همه فکر می کردن تنها کار می کرده. به جز 

خودم اسماشونو داده بودم...اون پرونده منو ادم با عدالتی نشون داد...تیمور واسم 

جشن گرفت...می گفت فکر نمی کرده از این همه پول بگذرم و غالمو تبرئه نکنم. 

 .غالم اعدام شد و من شدم غالم ولی با یک اسم دیگه

 .لبخنده محوی زد..پر غرور...با ذات خفته شیطانیش

قارداش یعنی برادر... انتخاب اسم بابت دوستی چندسالمون بود. میخواستم _

ادمی  .قدرتمند بشم. بدونه اینکه شناخته بشم. ادمی که همه بهش احترام میزاشتن

که تو دنیای واقعی نبود...تیمور هیچ وقت نزاشت که بشیم...همیشه اون بود که همه 

ا سه نفر کنارش مثل یک پادو ازش حساب می بردن و قابل احترام بود..م

 ...بودیم...هیچ وقت خودش نفهمید ولی ترحماش نسبت به ما

 ...نفسی گرفت

می خواستم ادمی بشم جدا از رفاقت و شعارای تیمور...نقاب زدم...اعتماد به نفسی  _

که نداشتم پیدا کردم...کسی منو نمی شناخت...کسی از خانوده ام نمی دونست...از 

ای که تو دل همه می کاشتم لـ*ـذت می بردم... نقابمو دوست ترس و دلهره 

داشتم...روزبه روز تو کارم پیشرفت می کردم...گروهای غالم بزرگ تر شدن ولی 



باهوش من، شناسایی نمی شدن...بلد بودم قانونو دور بزنم...می دونستم کجای کار 

م که منو می باید دقت کرد، رشوه داد یا ادم کشت...کم کم اون چند نفری ا

 .شناختن مثل اب خوردن سرشونو زیر اب کردم

زیاد طول نکشید تونستم کهکشان و فکوری ام راضی کنم تو گروهم بیان...بدونه 

 ...اینکه بفهمن واسه کی کار می کنن...اونا بیشتر از من تشنه پول بودن...تشنه ترقی

اش می به اینجا که رسید سیگاری از گوشه کتش بیرون کشید...دست ه

 .لرزید...گوشه لبش گذاشت و با دودی ادامه داد

هرمز دوساله بود شبنم بهانه گیراش شروع شد..پیش من از زندگیش شکایت می _

کرد بهش قول دادم اگر راضی بشه طالقشو از تورج می گیرم اولش قبول نکرد ولی 
... 

یرم...بازم زمانی که سرو کله سیروس بعد چندسال پیدا شد ازم خواست طالقشو بگ

ازم سوی استفاده کرد؛ بازیم داد از دوست داشتنم. فکر می کردم واسه خودمه؛ 

 .سرش به سنگ خورده ولی غافل از اینکه دلش گرو کهکشان بوده

یکسال گذشت که رفتارای شبنم تغییر کرده بود منم مخفیانه برای تورج پرونده می 

یمور به هم بزنم. روزی که می ساختم تا گیر بندازمش نمی خواستم دوستیمو با ت

خواستم پرونده تورجو رو کنم فهمیدم مادرت فرار کرده...دربه در دنبالش 

گشتیم...همه به کهکشان شک کرده بودن ولی اونم می گفت فقط زمینا رو خریده و 

خبری ازش نداره... تیمور با زیر نظر گرفتن کهکشان به همه چیز شک کرده بود با 

ار می کرد...از قبل هم دنبال قارداش بود ولی نمی دونست گروهی که باهش ک

دوستاشم الوده اش شدن...کهکشان ازش شکایت کرد به جرم زیر نظر گرفتن و ادا 

 .حیثت...تورجم دنبالش بود

 .لب گزیده پوک عمیقی گرفت

 

اون شب تورج اومده بود دنبال من...می خواست کمکش کنم تا پرونده کهکشانو  _

گیرم...سیروس پیشم بود...نصف حرفامونو شنیده بود...فهمید باهم از تیمور ب

هستیم...از همه بدتر بعد از رفتن کهکشان با تلفنی که بهم شد فهمید من کی 



ام...نفهمیده بودم کی به اپارتمان اومده بود...ما معموال کلیدای همو داشتیم تا پشت 

چیز بود. وقتی مچشو گرفتم با هم در نمونیم...اما اون شب...اون تو اتاق شاهد همه 

در گیر شدیم فرار کرد...تا زیر پل یک نفس دوید... با ماشین تغیبش کردم... فکر 

کرد گمش کردم...رفت تو باجه تلفن و به برادرش زنگ زد...اون موقع نفهمیدم به 

تیمور چی گفت ولی حدس میزدم تو چند ثانیه نتونسته از هولش اسمی بگه... 

بر کردم تا به موقع اش همه چیزو گردن اون به اندازم...گفتم پروندتو از کهکشانو خ

تو خونه ام دزدیده میتونه با اونا اعدامت کنه...سریع خودشو رسوند...زیر پل گیر 

 ...انداختنش و بهش مواد تزریق کردن...وقتی تیمور اومد باالی سرش

برای مظلومیت تورج...  سوزش دردناکی تو قفسه سـ*ـینه ام احساس کردم...بمیرم

 .اشک هام برای غم دلم کم بود

پنج سال تمام سعیشو کرد تا قارداشو پیدا کنه...از زندگیش زد تا انتقام قاتل _

برادرشو بگیره...همه زیر مجموعه امو شناسایی کرد با جوجه پلیسی به نام رضایی 

می رسه...منم  اون روی این پرونده کار می کرد...می دونستم کم کم به همه چیز

اروم نشستم سرایدار کارخونه شو خریدم؛ پدرو مادر مهرو...شبا کمک می کردن تو 

کارخونه تو بسته های پنبه جاساز کنیم. همین که فهمیدم بهم رسیده و رضایی به 

ماموریت رفته لوش دادم. کسی از اون اطالعات غیر خودش و رضایی خبر 

نفع من بود نداشت...همه چیز مخفی بود...این به . 

همه چیز علیه ش بود...کارگرا شهادت دادن...نفهمیدم اون اطالعاتو کجا گذاشته بود 

همه جا عمارتو گشتم...اطالعاتام تا مدرک نداشت قابل اثبات نبود تیمورم نتونست 

 ...حرفشو ثابت کنه

 .دودی کشید

  .هیچ وقت دوست نداشتم اعدام بشه_

تف کردم...به طرفم چرخید و پوزخندی زد.  دهنم رو پر اب کردم و جلوی پاش

نفرت رو از نگاهم خوند. نفس نفس میزدم از سر خشم. تو تخم چشم هام خونسرد 

 .ادامه داد

کهکشان کارخونه رو اتیش زد...می ترسید مدارک اونجا باشه کارگرا رو اجیر کرد تا _



 .حقشونو بگیرن مادر و پدر مهروم تو اتیش خودشون سوختن

زد پوزخندی . 

بعد ازاونم عذاب وجدان گرفت...تا همین دوسال پیش نمی دونستم کهکشان چه _

ماره خوش خط خالیه... شبنمو این همه سال پنهان کرده بود تا هیچ کس دستش 

 .بهش نرسه

به زور تونستم لب باز کنم...با لکنت با بهت با هزاران درد که از عمق قلبم بیرون 

 .میزد

_ کنه تیمور که مرده بود؟ چرا باید مارو پنهون  

بهش گفتم قارداش دنبال شبنمِ...اگر تونستی پیداش کنی پوله خوبی بهت  _

میده...بهش گفتم اون عاشق شبنه و دربه در دنبالشه اگر جاشو بدونه و نگه، مرگش 

حتمیه... همه ادمامم اون چند سال دنبال شبنم بودن...همه می دونستن قارداش 

ه پیدا کردنش پول خوبی میده. تا اینکه با صحنه سازی عاشق زنی شده که واس

 ...کهکشان تو ترکیه خبر رسید مرده

می دونست قارداش به کسی رحم نمی کنه...از کارشم نمی تونست بگذره طمع 

 داشت..کی می تونه یک شبه کارخونه چوب بزنه ؟

 .صورتم خیس اشک بود...هق زدم...هنوزهم باور نمی کردم

ویی؟ پس اونپس قارداش ت _ ... 

 ...قارداش منم _

به سمت در سر چرخوندم...هنوزهم همان لباس ها تنش بود. لباس خواب حریر 

 .سفید با پاهای برهنه...دوباره همه چیزرو به یاد اوردم با انزجار رو گرفتم

 :خندید و با چشمکی رو به آژند گفت

 ...بزار بقیه اشو من بگم_

ون شب من و عاطفه...بهتم و بعضم از این همه یک چیزی تو ذهنم چرخ خورد...ا

 ...ناباوری بیشتر شد. نتونستم هضمش کنم...قارداش

 .دست کمی از کودن ها ندارم که با گیجی سراغ عاطفه رو گرفتم

 .خندید با همان دندان های سفید و یکدستش



 دوستت زیادی فضول بود...باید با دستای خودم خفه اش می کردم. اما حیف رنگ _

 .چشماش خاص بود

 .مکثی کرد با قهقهه چندش اوری

هرچه بود بند دلم از ترس برق نگاهش پاره شد. اب دهان قورت دادم و با وحشت به 

 .آژند خیره شدم

 :اژنده که در برابرش مثل موش اب کشیده شده بود خیلی مالیم گفت

 .اذیتش نکن عزیزم_

 .هلما یکدفعه جیغی کشید که پرش کوتاهی زدم

کر میکنی نفهمیدم می خوای فراریش بدیف _ . 

به طرفم اومد از موهام کشید بلندم کرد. دست و پاهام بسته بود از درد بی حال 

 .جیغ خفه ای کشیدم. تو گوشم زمزمه کرد

 ....تو چه سگ جونی هستی دختر _

 

فشار دستش رو بیشتر کرد. موهام از ریشه در حال کنده شدن بود. واسم جالب بود 

کاری نمی کرد غیر از جمع شدن صورتی که از درد من بود. صدای جیغم رو آژند 

خفه کردم و تو صورتش مسکوت با فشاری که تیزی دندان هام به لب هام می اورد 

 .خیره شدم

اینقدر پرستاریش رو کرده بودم که بدونم هیچ رحمی نداره؛ با این تفاوت که اون 

نه کسی که قصد نابودی من و همسرم رو موقع فکر می کردم با یک دیوانه طرفم؛ 

 .داشت

همسر مشترکمون! به کلمه اخرم بی اختیار پوزخند زدم. هیچ وقت فکر نمی کردم 

دلسوزی ها و حس عذاب وجدانم نسبت بهش و کنار گیری هام از هیرمند برسه به 

 .قارداشی که جری تر شده؛ اب دهانش کل صورتم رو پر کرد

بودم. بلد بودم مثل خودش باشم. تو تخم چشم هاش دیوانگی هاش رو از حفظ 

خیره شدم با سردی نگاهش با یک دو سه ای، که مکثِ عادش بود و بعد زجرم می 

 ...داد...خندیدم قهقهه زدم؛ چندش و عذاب اور



انگار من جای اون تو عمارت بودم...مثل روزهای اول...تعجب کرده بود. قهقهه ام 

نادیده گرفتم. مرگ رو یک قدمیم حس می کردم؛ اما  بیشتر شد سوزش زیر دلم رو

من اونی نبودم که در برابر هلما کوتاه بیام. می خندیدم به سرتاپام...به حرفی که 

زد...راست می گفت من سگ جون تر از این حرف ها بودم... پوست کلفت شده 

 !...بودم؛ فقط برای یک نفر

م تو وجودم شکل گرفت جمع شد. یکدفعه صورتم از دلتنگی و غمی که از جدایی

غصه ام گرفت...لحنم...نگاه اشکیم همه واسه اون بود؛ نه خودی که از فرق سر تا 

 .نوک پا از درد تیر می کشید. قلبم پژمرده شد

 چرا این همه سال واسش نقش بازی کردی؟ _

صدام غمگین بود. برای اونی که نگاه نگرانش اخرین تصویر ذهنم شد. دیگه مطمئن 

 .بودم خداحافظی اخرمون بود. ما هیچ وقت ما نشدیم؛ تو بخت سیاهمون

 .این سوال مهم تر از سوال های دیگه تو ذهن درگیرم بود

 ...چطور دلت اومد این همه سال زجرش بدیُ بهش دورغ بگی؟ سرچی...سرکی_

 .به سمت اژند اشاره کوتاهی زدم

بهش نگفتی؟ مگه چیکارت  سر این؟..ارزششو داشت؟ یکی که جای پدرته؟ چرا _

 .کرده بود

غافلگیر  .چند ثانیه مات بهم خیره شد...گیج بود .با هرسوالم دستش شل تر می شد

شده بود از سوال های پشت سرهمی که پرش میزد تو گذشته. انگار داشت با 

 .خودش مرور می کرد. حالجی می کرد

ناامیدی و شکست.  کم کم لبخندی گوشه لبش نشست که طعم مرگ می داد...طعمِ

چهره اش عین وحشت تاریک شد...بی روح مثل جسد. تلخ عین قهوه اسپرسو سرد 

 .شده

 ...نگاه پرحرفش رو باال کشید رو به اژند...حاال نگاه اون هم

چیزی ازش سردرد نمی اوردم ولی خیسی روی پیشانیش، حس ترحم و دلسوزی تو 

تاد و دستش از روی موهام سر نگاهش هلما رو وارد به نیشخند کرد. صاف ایس



 .خورد

----------- 

 

می خواد همه چیزرو  "حاال روبروش بودم...می خواست باهم حرف بزنه...بهم گفت

 "بهم بگه تا قبل مرگمو رفتن اون

هنوزهم تو حال و هوای خودش بود. اژند زد بیرون؛ واسش صندلی راک مخصوصی 

حرف تنهامون گذاشت اورد تا روش بنشینه. پرده ها رو کشید و بی . 

 این رفتارهای اژند فقط یک عالمت داشت... قارداش واقعی کیه؟ 

چشمش به سمت پنجره های بسته و پوشیده شده بود با جسته گوله شده سرش رو 

به صندلی تکیه داد و پتویی که اژند با محبت و ترحم روش کشید تو دست مشت 

از هر زمانی شده بود. ارام تکان می  کرده بود. هیکلش نحیف تر و ترحم برانگیز تر

 .خورد رو به جلو؛ اه می کشید بغض دار

صدام تو گلو خفه شد از فضاء خفه و گرفته حضورش. دیگه تنم بی حس شده بود. 

 ...دوست داشتم فقط بخوابم

یک دو سه چهار...تمام این سالها شمردم چند نفر تو طمع و حرصِ یکی تباه  _

ز، تاج الملوک، من یاشدن تیمور، تورج، هرم ... 

 مکثی کرد

 ...هیرمند _

بغضش رو قورت داد و اسمش رو زیر لب یکبار دیگه تکرار کرد. شنیدن اسمش از 

زبان و صدای هلما حالم رو بدتر کرد دوست داشتم بلند بشم و یکی تو دهنش 

 بکوبمُ بگم ؛ بسه هرچقدر دلشو سوزوندیُ بسه هرچقدر پا رو غیرتش گذاشتی؛ بسه،

 .اخ هیرمندم اگر می فهمید "دیگه اسمشو به گند نکش

 ...منم می تونستم مثل تو زندگی اروم وعاشقانه ای کنارش داشته باشم...اما _

  .حرفش رو خورد با نیم نگاهی که به سمتم حواله کرد

زندگی عاشقانه! مگر گذاشتن... مگر گذاشتی؟ همش تو ترس بودم همش تو _

؟دلهره...تو ما چه کردی  



  .پوزخندی زد

بزار از اولش واست بگم...از جایی که سهیل واست گفت...از جایی که منم تو  _

 .باتالق کینه و عشقش سوزوند

 ...نگاهمم نکرد دوباره نیم رخش رفت تو یک هاله سیاه

قارداش اسمی بود که بعد رفتن دایی تو اون خونه ممنوع شد...مثل گفتن از  _

هممون همه چیزو می خواستیم فراموش کنیم...اما شبنم، تورج یا کهکشان...

فراموش کردنی نبود...مثل رفتن پدرم....مثل افسردگی تاج الملوک...یا دق کردن 

مادر هیرمند. همه چیز خیلی یکدفعگی روی سرمون اور شد...کِی و چه زمانی مهم 

، درد نبود...مهم زخمای بعدش بود. عمق یکی کمتر، عمق یکی بیشتر...درد یکی رو

یکی...درد یکی ام به عمق نمی رسید به زخم نمی رسید به مردن می رسید به 

 .خاکستری که همه رو باخودش می سوزوند

 .لبخنده محوی زد؛ لحنش غمگین تر شده، با یک حسرت اهسته تر شد

پدرمو یادم نمیاد...مثل هرمز مثل تو...ولی صداش همیشه تو گوشمه مادرمو  _

ی که از اون خونه فرار کرده بود...صداش کلفت بود زخیم و نسبت می داد به زن

 .خفناک...همیشه تو کابوسام هست با همون صدا با همون فریادا... از شبنم می گفت

 .صدایی کلفت کرد...به تقلید

برادرت بی غیرته...حتما ریگی به کفش همتون هست...دیدی برادرتو گرفتن، اونم _

 .اعدامی...همتون بی ابرویین

 .بغضش رو با یک اه قورت داد...صداش بازهم حسرت وار شد

ازش نفرت دارم...از اینکه منو با خودش نبرد تا نجاتم بده تا منم مثل دخترا دیگه  _

باشم...منو سپرد به تاج الملوک؛ نبود کنارم تا بفهمه چی کشیدم...نفهمید دخترش 

 ...کی بود چی شد...هیچ کس نفهمید چرا من اینجام

ه کردزمزم . 

 .هیچ کس_

 



اه کشید...از حرف هاش چیزی سردر نمی اوردم. تیکه تیکه حرف می زد؛ انگار منی 

 .وجودش نداشت...مثل رازو نیاز درویشی که اشفته می چرخید و نیایش می کرد

دخترشو به یک زن کم سن و سال تر فروخت به یک زن بی دردسرتر؛ کسی که _

م خسته شده بودُ منو فروخت به تومثل مادرم نبود...مثل سهیل که از ... 

نگاه غصه دارش چرخید تو چشم هام؛ دلم لرزید...مثل هرزمانی که خیره ام می 

شد...کم کم اشفتگیش رو می فهمیدم. سهیل گفتن غصه دارش از روی عشق 

 نبود...از روی

 ...ترس و...شاید هم تنهایی ...

 ...من نمی دونستم _

مش بغض داشت. حالو هوام رو نفهمیدخدای من...صدای من هم از غ . 

غم از  .بعد اعدام دایی، تنها تر از همیشه شدیم...هیچ کس تلفنامو جواب نمی داد _

دست دادن تیمور روحیه تاج الملوکو بدتر کرده بود...همه اش خواب بود...قرص می 

خورد...منکر این نمیشم وضعیت بدی بود...ههممون کم سن وسال بودیم ولی من 

تر یتیم شده ای بودم که یتیمیم به چشم هیچ کس نیومد؛ حتی مادرم. ازم بی دخ

زار بود، زورش، عصبانیتش فقط برای من بود چون من دختر کسی بودم که ترکش 

 .کرده بود

 .تو خودش بیشتر جمع شد...مثل بچه ها بغض کرده لب برچید

بود اما من  هیرمند کسی بود که پدرش جلو چشماش اعدام شد؛ هرمزم مریض _

 .چی؟...کسی حواسش به من نبود... کسیو واسه دلداری نداشتم

یکدفعگی صاف نشست. چشم هاش حیلگرانه درخشید...وحشت کردم از این 

رفتارهای اشفته و غیر طبیعیش...صداش بلند شد رسا و کلفت...مثل هلمایی که می 

 .شناختم

_ یگیر کاراش باشه...تیمور قارداش خیالش راحت شده بود...حاال کسی نبود که پ

مرده بود...مدارکا گم شده بود و رضایی ام ادمی نبود حاال حاال دنبال قارداش 

باشه...همه چیز خیلی حرفه ای گردن تیمور اریایی افتاده بود. حاال خونواده اش تنها 

بودن و بی کس...تنها دوست و اشنایی که واسشون مونده بود سهیل آژند 



و با معرفتی که وجهشو پیش خانواده حفظ کرده بود. بهش  بود...دوست قدیمی

اعتماد داشتن چون مثل کهکشان و فکوری شناخته شده نبود...کسی نمی دونست 

اون کیه. تنها مردی که تو اون وانفسا کنارمون بود. اونم بانقشه برای تصاحب خانوده 

بنمش...برای کینه ای که از تیمور به دل داشت. برای نرسیدن به ش نقشه اول  .

هیرمند بود پسری جربزدار که به هوشش اعتماد داشت. صاحب کارخونه پنبه. 

اموزش هیرمندو خودش برعهده گرفت. الزمش داشت واسه رسیدن به اون کارخونه 

با اسم و رسم اریایی که همیشه غبطه اش رو می خورد. زیر بالو پرمونو گرفت تا 

...دوست داشت یکی مثل خودش بار بیاد... با هیرمندو اموزش بده برای امپراطوریش

انتقامی که تو دلش می کاشت قدرتمند ترش می کرد...تاج الملوک هم ازهمه جا بی 

خبر کمکش می کرد. اسمشو تغییر دادن به تیمور...شد تیمورخان بزرگ. آژند تو 

مه خون هممون نفوذ کرد. قابل اعتماد و امین تر از همه کس...ادمی که راحت به ه

 .چیز سرک می کشید. از همه چیز سردرمیاورد... شد پدر خانواده ای که کشته بود

به اینجا که رسید چند دقیقه سکوت سنگینی کرد...اشک هایی که از گوشه 

چشمش چکید تو تاریکی درخشید. نمی خواست چهره عزادارش رو ببینم؛ اهل 

با بغضی که پنهانش  سرش رو پایین گرفت. دستی رو صورتش کشید و .ترحم نبود

 .می کرد ادامه داد

من فقط ده سالم بود... یک دختر بچه منزوی که از ترس کتکای مادری که ازش  _

نفرت داشت حرفی نمیزد. تو سری خورُو ترسو. دختر بچه مظلومی که فقط تو 

سکوت شاهد همه چیز بودُ سوخت. کنار همه درد کشیدم اما هیچ کس منو 

ادم نرسید...من فقط ده سالم بود کهندید...هیچ کس به د ... 

از غم و حسرتی که تو صداش بود قلبم ریخت... نبض گرفت تب دار. بی اختیار 

همدرد صداش و صورت خیسش زجر کشیدم؛ من هم رفتم به روح خاک شده 

 .گذشته ش

اژند تنها کسی بود که فهمید کسی حواسش به من نیست مریضی هرمز مهم تر  _

سنگین تاج الملوک مهم تر بود...هیرمند بیچاره ام دستاش بسته بود بود...خوابای 

برای کارخونه فقط من بودم که آژند فهمید دردم تنهایی...بهم نزدیک شد...بهم 



محبت کرد...نگاهای معنی دارشو نفهمیدم فقط با حرفاش که بوی پدر نداشتمو می 

روزم چطور گذشت مدرسه داد ارومم می کرد. تنها کسی بود که ازم سوال می کرد 

ام چطور پیشرفت کرد. با هر کتک تاج الملوک نوازشم می کرد. با هر ترس و لرزی 

 .که از ادمای اطرافم داشتم بهم امنیت می داد. پناهم شده بود

لبخنده شیرین و عاشقانه ای زد. صداش کودکانه نرم شد. چشم هاش از یاداوری 

 .خاطرات شیرینش درخشید

_ رده بود چندبار مادرمو خواسته بودن ولی ازش می ترسیدم به سهیل درسام افت ک

 .گفتم اومد مدرسه ام گفت من همه کس ِ شم...خیلی راحتم شد همه کسم

 ...هلما_

اسمش عاجزانه از بین لب های ترک برداشتم نجوا شد. شایدهم دلسوزانه برای 

نم افت کرده بود... دختر بچه ده ساله...از شنیدن داستانش می ترسیدم...دمای بد

 .سرد شدم. تا حد مرگ ترسیده بودم. از گذشته ها شنیدن سهم من بدحال نبود

هیچ کس نمی دونه این انتقام از کِی شروع شد ولی من می دونم...از روزی که  _

 .قارداش به دختر اون خانواده تجـ*ـاوز کرد

صداش صدای جیغم از بهتم باعث تک خنده تلخش شد. تو خودش جمع شد 

وحشت زده لرزید...صورتش خیس تر شد...چشم هاش گشاد...نفس نفس میزد. عرق 

 .کرده بود از ترس، به پتو از وحشت مرور خاطرات چنگ زد

 

قارداش انتقامشو از من شروع کرد...خفه ام کرد...یک گوشه تنها گیرم اورد از اینکه _

باید دختر خوبی باشم حرفی بزنم مامانم ناراحت میشه...دیگه پیشم نمیاد. فقط . 

جیغ کشید التماس کرد...تو حال خودش بود مثل یک دختر ده ساله...هق 

زدم...التماسش کردم تا به خودش بیاد؛...من زنی سی ساله رو ده ساله مرده دیدم. 

 .نوحه سرداد

زیر دستش جون دادم عین ده سالگی...عین بی خبری تو دنیای که واسه من _

یک هفته تو کابوسش سوختم تب کردم از خواب پریدم از اینکه  زیادی بزرگ بود. تا

دوباره سراغم بیاد درد بکشم کسی نفهمه دردمو...می ترسیدم از مادرم، از اینکه منو 



 .بزنه یا بازم دوستم نداشته باشه یا همه چیز به هم بریزه

نمی دونم چقدر گذشت که با نفسی سنگین بعد یک سکوت اشکی دوباره هق زده 

 .ادامه داد

یک ماهه سراغمون نیومد. هیرمند می گفت سرش شلوغه حاال حاال نمیاد...می  _

خواست تنبیه م کنه، بهم بفهمونه رفتن یکدفعگیش برای من بچه چه خال زجراوری 

 ...داره

چشمم به در خشک شد...فهمیدم وابسته اش شدم...وابسته محبتاش...هدیه 

به مادر مریضم نداشتم. من یتیم تر از همشون  هاش...وابستگی که به پدرم نداشتم

بودم که یک مرد غریبه رو دوست داشتم کنارم باشه...وقتی بعد یک ماه اومد؛ از درد 

...بچه بودم و نفهم. "حاضرم بازم درد بکشم ولی دوباره تنهام نزار"تنهاییم گفتم 

  .فقط می خواستم یکی باشه تا من کمتر کتک بخورمو تنهایی بکشم

رم میوفته از شرمی که تو وجودم بود؛ از حسی که مرگ بود..یک دختر بچهس ... 

وای خدایا مرامت رو شکر...هق زدم بی صدا تا صدام رو نشنوه...دست هام بسته بود 

 .برای درد که مرهمی نداشت جز دل سوزوندن

وقتی سهیل می یومد پیشمون کسی خبر دار نمی شد یک گوشه گیرم میاره چه _

وانم میاره...کم کم اروم شده بودم... خجالتم ریخته بود دیگه جیغ نمی برسر ر

کشیدم تا با تهدیداش خفه ام کنه...فقط گوش می دادم به صدایی که از شبنم واسم 

می گفت. تو عالم خماریش می گفت نوبت هیرمندم می رسه. فقط می خواستم 

کنم...حرف بزنم مجبورم می کرد واسش الالیی شبنمو بخونم...صداش  .باشه

 .باهش...اون شیدا بیمار زنی بود که بهش پشت پا زده بود

  .خودش رو گهواره ای تکان داد با چشم های گرد شد نجواگونه لب زد

میدونی چقدر سخته...مردیو که دوست داشتی بعدا بفهمی به یاد یکی دیگه باتو _

ـناه من فقط بی بوده... می دونی چقدر سخته تو بچگی یک شبه بزرگ بشی؟ گـ 

 .حواسی پدر ومادرم بود

 .خس خسی کرد

اژند عقده شخصیت دایی تیمورو داشت...ازش نفرت داشت. نفرتی که سر نابودی  _



خانوده ش خالی می کرد. صدام می کرد شبنم...می خواست منم یکی مثل اون بار 

بیاره...دوست داشت ههممون زیر دستش بزرگ بشیم. هرسال که می گذشت فکر 

می کرد من اروم شدم رامش شدم. اما خبر نداشت وجودم و روحیه ام رو داغون 

دیگه یک دختر بچه اروم نبودم... پرخاشگر و عصبی...تو مدرسه همه رو کتک  .کرده

میزدم؛ به همه می پریدم دوستی نداشتم...نمی تونستم با کسی ارتباط برقرارکنم 

 .احساس گـ ـناه، خجالت و ترس داشتم

اومد با پول همه چیو سروسامون می داد. کاری که هیرمند با هرمز می  اون می

کرد...اما برای من هیچ وقت نکرد؛ هیچ وقت نفهمید. تو خونه از ترس همشون 

 .... مظلوم بودم وساکت و اون بیرون

 .پوزخندی زد

  .از همون بچگی یاد گرفتم دونفر باشم...دونفری که هیچ وقت من نبودم _
_... 

_ م شده بود غیر از اون کسیو ندارم...تاج الملوکم زده بود به در بی خیالی... باور

خیالش از من راحت بود. ذوق میزد اژند هوای منو داره...وقتی حالم داغون بود اون 

به تجاوزای بی رحمانه اش ادامه می داد مادرمم به جایی که ارومم کنه به سهیل 

 .زنگ میزد تا باهم حرف بزنه

 .لب گزید

آژندم روش های تنبه خودشو داشت...با بزرگ شدنم کمترینش قهر کردن _

بود...سیم داغ، فلک کردن. مو کشیدن...با هر روشی برای عذاب تنبیه انتخاب می 

کرد تا حرفی نزنم...یک بچه رو می ترسوند و بعد بهش محبت می کرد. دیگه تاب 

د از هر تنبیه که خفه می گریه هامو نداشت از قهر کردنم بدش می یومد. اما بع

شدم...بهم می گفت افرین دختر خوب و واسم کادو می گرفت؛ منم همه چیزو 

 .فراموش می کردم
_... 

یک دختر بچه مریض شده بودم که روانم داغون بود... اون مریضم کرد. من فقط  _



 .بچه بودم

 ..به خودش لرزید

 

 

 

_ م فکرو خیال می کردم..خوشحال پونزده سالم شد فهمیدم حامله ام... واسه خود

بودم فکر می کردم اونم خوشحال میشه رفتم پیشش. اخم کرد حرفی نزد. منو برد 

به یک جای دور، سپردم به ادماش. اون موقع تازه فهمیدم کیه...قارداشی که باعث 

بدبختیمون شده بود...ازش ترسیدم...به روش اوردم دایمو کشته؛ تورجو کشته گفتم 

میگم به مامانم میگم...برای اولین بار صدامو پیشش بلند کردم. عصبی  به هیرمند

شد. گفت کشتن تو واسه من کاری نداره...منو بسته ان به صندلی...بهم گفت تقصیر 

  .من بود...منو زدن اونقدر که بچه م مرد

 .دستی به روی شکمم گذاشت و با بغض ادامه داد

_ ینبار هممونو میکشه. افسرده شدم. ساکت ازم زهر چشم گرفتن. گفت حرفی بزنم ا

فقط به یک گوشه خیره می شدم. مادرم تازه به خودش اومد...منو برد پیش مشاور 

فایده نداشت...من دیگه مرده بودم...من رشد می کردم با ذهنی که پر از نقشه بود...با 

ه روانی که شکل گرفته بود. با ذهنی که وحشت روزاش بیشتر می شد...دختری ک

 ...احساساتش مرده بود پیش ادمی که فکر می کرد همه کَسشه

 .اسمش رو تکرار کرد اما نه به لطفات و حسرتی که از هیرمند اسم برد

 ...قارداش قارداش_

نگار با پتک تو مغزم زدن. الل شده مات بهش خیره شدم. تازه پی به رفتارهاش می 

اشت. وجودش پراز درد و زجر بود. بردم. هلما واقعا روحیه و روان زخم خورده ای د

 .حتی یک لحظه ام تصورش سخت بود

حااال غیر از وابستگی و عشقی که نسبت بهش داشتم ازش خف داشتم که می  _

چربید به همه حس هام. از هیرمند خواستم منم همراه هرمز بفرسته... می ترسیدم 

هیرمند قبول نکرد بهانه  از قارداش نمی خواستم اینجا باشم... از مردن می ترسیدم...



خودشو داشت. حااال دیگه واسم بزرگتری می کرد چیزی که من احتیاج 

نداشتم...من قلدری یا صدا بلند کردن نمی خواستم بدم میومد ازش وقتی صداشو 

میبرد باال می گفت نه...من به حمایتاش و محبتاش احتیاج داشتم؛ چیزی که هیچ 

طرف اون بود. هیچ کدومشون وضعیت منو  وقت سهم من نبود. تاج الملوکم

ندیدن...فکر می کردن گوشه گیریم برای خارج رفتنم بود. اگر منو می دیدن 

اگر...اگر کمی از محبتایی که به هرمز داشت به منم می کرد همه چیزو بهش می 

 .گفتم. هیرمند جاه طلب بود؛ مثل قارداش

 .صورتش رو با انزجار جمع کرد

_ ه اومد سراغم... معذرت خواست؛ از دلم دراورد..دوباره خودش سهیل بعد چندما

شده بود. کسی که من تو بچگی عاشقش شده بودم. می گفت واسم همون سهیله 

هرچیو دیدم فراموش کنم...مجبور شدم؛ مجبورم کرد که باهش راه بیام. دلم واسه 

بهم گفت  خودم می سوخت کسی رو نداشتمُکه با چند کلمه عاشقانه اش رام شدم.

بزرگ تر شدم واسه همیشه مال خودش میشم... می گفت تاج الملوک روی حرفش 

حرف نمیزنه فقط باید چندسال صبر کنم. دیگه واسم مهم نبود. دیگه واسم هیچی 

مهم نبود چون واسه هیچ کس مهم نبودم...دیگه چه فرقی می کرد تاج الملوک چی 

بازم اون اومده بود تو تنهایی سراغم...می  بخواد؟ یا هیرمند چرا صداشو بلند میکنه؟

 ...دونست راهی جز اون ندارم...هم دردم بود هم درمانم

شرط گذاشتم از اینکه کنارش باشم و مثل هیرمند همه چیزو یاد بگیرم...نمی 

خواستم دوباره اونقدر ضعیف باشم که از وحشتم سوئ استفاده کنه...من از قدرتش 

از روی ترس پیشش باشم...من خودشو دوست داشتم...نه ادمی  بی زار بودم...از اینکه

که بود...قبول کرد...می دونست یک دختر بچه نوجوون خطری نداره. کنارش قرار 

گرفتم چون هیرمند حاال بزرگ شده بود و مستقل... به سنی رسیده بود خوب و بدو 

ش راه تشخیص می داد. چموش شده بود راه خودشو می رفت به قانون قاردا

نمیومد...هیرمند اهل خالف نبود اهل دور زدن کسی نبود برعکس اون چیزی که 

این همه سال بهش اموزش داده بود. منم کمی هوش اریایی ها رو به ارث بـرده 

بودم...به دردش می خوردم. می تونست از راه منم به هدفش برسه. کسی که هم 



ت منم ادمی شده بودم که وابسته ش بود هم ازش می ترسید. اما خبر نداش

نمیزاشتم هیچ وقت ترکم کنه مثل یک اریایی هیچ چیزی رو بی جواب نمی زاشتم 

اما با روش خودم...با روشی که بهم یاد داده بود... انتقام و قدرت. انتقامی که از کینه 

زیاد طول  .ام نشاءت می گرفت. انتقامی که به فکر گرفتن خون دایی و تورج بود

میدم همه چیزو یاد گرفتم...چیزای که خیلی سخاوتمندانه در اختیارم نکشید فه

 .گذاشته بود. حاال منم هدف داشتم

 .لبخنده قدرتمندانه و پیروزی زد...حاال خشنود بود از گفتن خاطراتش

 

 

 

بیست ساله ام شده بود...درسم عالی بود نفر اول دانشگاه روانشناسی بودم...از قصد _

خاب کردم... دوست داشتم همه رو از دورن بشکافم. برای رسیدن به این رشته رو انت

قدرت نیاز به شناختن ضعف ها بود. ضعف هایی که تو بطن ادمی بود...تو نقابی که 

به چهره داشتن...نقابی که هممون به چهره داریم. شدم یک شیر زخم خورده 

جوونی تباه شده  گشنه...چشم تیز کرده بودم برای گرفتن طعمه برای نوجوونی و

ام... نفرت داشتم...تشنه بلعیدن بودم احساساتم رو کشته بودم. من بزرگ شده بودم 

با نفرت و عقده ای که تو دلم بود. هر لحظه منتظر نابودی بودم...یک ادم سرد و بی 

احساس با نقابی که برای خانوده اش داشت. منو یک دختر شاد و مهربون می 

ر می کردنُ بهم می بالیدندیدن...به درسم افتخا . 

 .نیشخند زد

خیلی طول نکشید منم معامله می کردم با اسم قارداش...تونسته بودم این چند _

شاگرد خوبی واسش باشم...دست راستش شده بودم...اژند خیالش راحت بود همه 

چیز به نفع اونه...اما زیاد طول نکشید سر معامله هاا دورش زدم. ملک و امالکش 

انکیش همه چیزو تو چنگ گرفتم بدون اینکه بفهمه...ادماشم با من حساب ب

بودن...معامله های اخرم اطالعات اشتباه به خوردش می دادم اون فقط به فکر 

قدرتی بود که روزبه روز به واسطه من بیشتر می شد...چیزی که همیشه ارزو داشت 



مثل خودش پر از  هیرمند بهش بده. من دست پروده اش بودم تازه نفس و باهوش

عقده...دوست داشتم یک روز زانو زدش رو ببینم...دوست داشتم یک روز مثل سگ 

 .واسم واق واق کنه بهم وفادار بمونه...من سهیلو دوست داشتم اما به روش خودم

اعتمادش به من مثل اعتماد خانوده ام به خودش بود. قبل از اینکه بهش بگم چه 

به خواستگاریم بیاد به تاج الملوکم ازش  کالهی سرش رفته ازش خواستم

گفتم...چند روز بعدش به جای آژند تیمور ازم خواستگاری کرد...نگاه های اون موقع 

اش واسه ام تازگی داشت اما جذابیت نه...می دونستم تاج الملوک منو تو فکرش 

بازیچش  انداخته...به اژند گفتم بازم فکر انتقام تو ذهنش افتاد خیلی راحت گفت برو

بده بفهمه دست خورده ای...می خواست پا بزار روی غیرت تیمور...می دونست 

تیمور شاهرگشم میزد واسه این بی ابرویی چه برسه خون من...قبول کردم ولی با 

فکر خودم...ادمی نبودم تیمورو عذاب بدم با غیرتش...ولی بازیم شروع شده بود تا 

  .همه درد منو بکشن

 

 ...خندید

_ ی جالبی شدباز حاال من بودم که همه رو تو مشت داشتم...الگوم یکی از بیمارای ...

روانیم بود...بازی تمیزی بود کسی به یک دیوونه شک نمی کرد. ابرو تیمور می 

رفت...مادرم به خودش می اومد قارداش واقعی ام برای اژند رو می شد. همه چیز 

فکوری شروع کردم فکر می کردم  برای یک بازی هیجان انگیز محیا شده بود. از

دخترش واسش ارزش داره می خواستم اون زجری که من کشیدم اونام 

بکشن...فکوری تو اعدام دایی ام نقش داشت...من تشنه انتقام از همه بودم...کهکشان 

 ...و فکوری

ایالم مو دماغم شده بود زیاد تو کارا سرک می کشید یکم دیگه پیش می رفت می 

ی ام...باید ساکتش می کردم. اون بدبخت تر از منم بود. برای فرار از فهمید من ک

خانواده ش عشق و عاشقی با یک بی کله ای مثل تیمور راه انداخته بود...می 

 .خواست دلشو با شناسایی قارداش به دست بیاره

 .ایال بیچاره از هم جنسش خورده بود



_ امه گذاشتم شبه عروسیم فکوری خوک دخترشو بی چون چرا پیش کشم کرد. برن

بفرستنش پیش اژند؛ می خواستم هنوزهم فکر کنه قدرت رو تو مشت داره. بهش 

 "با روش خودت ایال رو بترسون "گفتم 

 .چشم هاش پر از نفرت شد. دستش مشت شد

بازم به  .از خدا خواسته از اینکه از دستم خالص شده قبول کرد بازم به اسم شبنم _

م خبر رسوندن چه بالیی سر ایال اورده؛ اون مهم نبود نصف روش خودش. ادمام به

زجر منم نبود؛ بی خیالی سهیل بد سوزوندم هر لحظه منتظر بود تیمور قیامت کنه 

از دختری که زنش شده بود اما بازم من یک قدم جلوتر بودم...نمی زاشتم همه چیز 

 .طبق نقشه اون پیش بره

و نگرانی مادرم رو می دیدم لـ*ـذت می  دیوونه شدم...از اینکه تشویش تیمور

بردم...شب بعد فرستادن ایال هماهنگ کرده بودم تمام مدارک رو واسه اژند بفرستن، 

با عکساش... قیافه اونم دیدنی بود. حاال برای رسیدن بهم تشنه شده بود. بهش گفتم 

و یک قدمی مرگی...واقعا عروسیم بود. ترسید. همون ترسی که ده ساله پیش ت

وجودم کاشت. یک شبه کامل زیر دست و پای چند نفر که من فرستاده بودم جون 

داد...حسابی ازم کتک خورد به انتقام اون سالها. بعدهم از دلش درمی اوردم... منم 

 .لـ*ـذت میبردم از اطاعتش

خبر به همه رسید عروس تیمور اریایی دیوونه شده...همه باور کردن به جز اژند از 

و تو عمارت نمیزاشت ولی خبرمی رسوند این بازیو تموم کنم. نمی ترسم پاش

خواستم به هدف کثیفش برسه و تیمور چیزی از من بدونه همین که پابه پام درد 

 .می کشید کافی بود

 .سرش رو به آرامی تکان داد...صورتش گرفته تر شد

_ بهم محبت اون دوسالی که کنارم بود. به جز حسرت و عقده چیزی واسم نذاشت...

می کرد... حرفاش عاشقانه بود؛ تیمورخان سنگدل من...همراهم شد تا خوبمم کنه 

 .اما خیلی دیر بود....خیلی

با یک دم و بازدم عمیق جلو احساسات خودش رو گرفت تا اشک حسرتی 

 .نکشه...چشمی بازو بسته کرد و با یک لبخنده محوی ادامه داد



_ ز از دستش خارج شده بود. همیشه با یک اسم آژند داشت دیوونه می شد...همه چی

رمز باادماش ارتباط برقرار می کرد من اونو گرفته بودم. کسی ازش حساب نمی برد 

 .و نمی شناختش...تمام ارتباطاش قطع شده بود. حاال اون رامم شده بود

تو عمارت سفید اسیر شدم. تیمور فکر می کرد این کارو برای تنبیه من کرده و نمی 

نم هیچ وقت فرار کنم...ولی خبر نداشت راهم رو اسون تر کرده. ارتباط برقرار تو

کردن تو عمارتی سوتو کور، برای من عالی بود. می تونستم هر زمان از دست تیمور 

خالص بشم ولی نمی خواستم؛ نقش بازی کردن برای بقیه واسه من اسون تر بود تا 

واری به همه چیز می رسیدم...آژندم طبق برگردم به دنیای بیرون...تو اون چهار دی

عادت به اونجا سر میزد ولی با این تفاوت که حاال مثل یک مرد عاشق کنارم 

 .بود...راست و دروغش مهم نبود...مهم بودنی بود که همیشه از رفتنش می ترسیدم

برای رد گم کنی و حرص تیمور گاهی هم نقشه فرار می کشیدم تا عصبیش کنم تا 

ز خودم دور کنم. از اینکه حرصش می دادم خوشحال بودم. برای زمین ذهنشو ا

زدنش هنوز برنامه داشتم. من هنوز اون رو مقصر تمام زندگیم می دونستم اگر اجازه 

  .می داد منم برم شاید االن اینجا نشسته بودم یا اون راحت بازی خودشو می کرد

سید دزدیده می شدن برای دخترایی که پرستارم می شدن به روزای هفته نمی ر

گروهم...دخترای بی کسو کارو می فروختم؛مثل خودم...دوست داشتم همه دخترا 

 ...زجر منو بکشن اینجوری برای تیمورم بد می شد

 .صندلیش رو رو به جلو خم کرد

پلیسا هنوز زیر ذربین داشتنش...نمی تونست چیزی رو ثابت کنه...از همه مهمتر _

برای تباهی تیمورخان احتیاج داشتممن به اون کارخونه  . 

تنم لرزید...چشم هام گرد شد از نفرتی که جمله اش داشت...نیم نگاهی با نیشخند 

 .بهم زد

رویام جزو اون دخترا بود...روز اخر فهمید من دیوونه نیستم...واسم صبحانه اورده _

کاییل کارشو بود که ...دوست فضولتم همون شب جنازشو تو اتاق پیدا کرده بود...می

 .یکسره کرد...هردوشونو با یک اتش سوزی ساختگی از عمارت بیرون بردیم

صورت ظریف رویا جلوی چشم هام نشست عاطفه گفته بود صدای ناله 



 ...شنیده...خدای من عاطفه

 .داد کشیدم یکهو از خشمی که تو وجودم نشست... این دختر جنون داشت

 ...عاطفه کجاست روانی _

جز قهقهه اش نبود. خودم رو با جیغ رو صندلیم تکان دادم...ضجه زدم  جوابم چیزی

 .برای عاطفه
------------------ 

 ...نکته

تاج الملوک توضیح میده 6و  7کتک خوردن هلما جلد دوم صفحه  _ . 

  .صفحاتو وقت نکردم واستون پیدا کنم

یح میده چرا ی قسمت تو جلد اول داشتیم تیمور وقتی به سمت خونه اش میره توض

اژند و تاج الملوک تیمور صداش زدن...هلما هم به اون اشاره کرد ولی میگه اژند 

 .نقشه خودشو داشته

5یا  4شب عروسیش ایال ...جلد دوم صفحه  _  

جلددوم...عاطفه تو باغ راه می رفتن توضیح داد تو عمارت همراه ایلین بوده صدای  _

..) رویا یکی از خدمتکارا بود که در جلد دوم ناله می اومده که متعلق به رویا بود.

 (خوندیم یکهو غیبش زد

جلد اول قسمتی که سروان رضایی با تیمور تو گمرگ صحبت میکنه اونجا اشاره  _

می کنه بهت شک کردیم چون پرستارای زنت غیب میشن و همه سوئ ظن به 

 .سمت تو کشیده شده

ه بود که تیمور توضیح داد باخته و اون جلد اول....اژند سر قمار با تیمور دعواش شد

 .عصبی شده

بچه ها اینا همش بوده ولی صفحه هاتش رو وقت نکردم پیدا کنم امیدوارم از اشاره 

 .گفته میشه ولی جزئیاتش نه ام متوجه بشید. کال این از زبون هلما و اژند همه رمان

نمی گم پستا ویرایش نشدن و امکان کم و زیاد شدنش  دیگه تا اخر رمان

هست...بدونید اصال وقت ویرایش ندارم  
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با یک نیشخنده صدادار حتی سعی نکرد توضیح یا توجیهی به غیب شدن عاطفه 

زمین و پرشدن اتاق از فریاد گوش بده. یک تقال دیگه ام شد واژگونی صندلی روی 

 .خراشم

کل هیکلم روی دست راستم سقوط کرد، زبری موکت پوست صورتم رو خراش داد 

 .بدتر از اون دردی بود که یکباره تو کل تنم پیچید و پاهام رو فلج و بی حس کرد

 .بی توجه نوچ نوچی کرد و با لبخنده مرموزی ادامه داد

_ دوباره اون مهمونی جرقه ای برای انتقامم شد همه چیز تحت کنترلم بود که . 

کهکشان تورو اورده بود...کسی که من فراموش کرده بودم.وقتی اژند تو رو دید 

رنگش پرید...همه چیزو به خاطر اورد. از شباهتت به عکسای شبنم شناختمت...دروغ 

ازش  کهکشان رو شد. همه فهمیدن این همه سال شبنم به اون پناه بـرده و دختری

 .داره

دستش مشت شده رو صندلی فشرده شد دیگه خبری از خونسردی و سردی چند 

 .ساعت قبل نبود. فکش منقبض شد

همون شب تورو از کهکشان با پیامی خواستم، گفتم بفرستش جای رئیست...جای  _

قارداش...کسی که عاشقش شده! از ترسش تورو به عقد اون دکتره دراورد و به رفیق 

اه برد... آژند. فکر می کرد من نمی فهمم چه نقشه ای تو سرشهقدیمیش پن سهیل  .

بازم می خواست منو دور بزنه...به خاطره تو. هنوز منو نشناخته بود. از بین تموم 

حرفاشون فقط از اینکه تو دختر تورجی به مذاقش خوش اومد می خواست منو 

من فرقی نمی کرد مهم وسوسه کنه تا ازت دست بکشم. اما من راضی نشدم؛ واسه 

  .شباهتت به شبنم بود و وابستگی پدرانه کهکشان به تو

 .تک ابرویی به تمسخر باال داد

کهکشان از زبون اژند فهمیده بود من دیوونه نیستم و تو گروهشونم چقدر دلش _

واسه تیمور سوخت...چقدر حسرت خورد از اینکه دخترش جای من نیست. ارزوش 

اشتن بود نه یکی که به زور دخترش رو گرفته بود. ماه به ماه دامادی مثل تیمور د

 .حساب پس اندازشو پر پول می کرد تا تحملت کنه

قلبم فشرده شده به یاد محمد اهم دراومد...حق داشت قابل مقایسه نبودن مردانگی 



 .که دَمش رو میزدن

_ شبنمش، اژند پیر شده بود بد مـسـ*ـت وقتی می دیدم تو اوج مـسـ*ـتی میشم 

فکرش میره به اون دوران نفرت وجودمو می گرفت...میشی واسم عقده این همه 

 .سال...بچگی و نوجوونی گرفته شدم

روز جشن تیمورخان رو به خاطر اوردم. من هم وحشت کرده بودم از اینکه اژند 

هذیون می گفت. دلم می خواست داد بزنم. دست از تقال برداشتم و از پایین با اشک 

که حاال از درد بود بهش خیره شدم. ساکت شدم تا پایانش رو بشنوم...مغزم  هایی

  .هنوز هم سمت ایلین یتیم شده بود

کهکشان هواتو خیلی داشت. نقطه ضعفش بودی. عذاب وجدانی که اخر عمری  _

گرفته بود. پلیسم بهش مشکوک شده بود یک مهره سوخته شده که موعدش رسیده 

بود. تیمورم رو پاشده بود واسه انتقامبود. زمین زدنش اسون  همه چیزو سپردم به  .

تیمور خودمو کشیدم کنار؛ من فقط تورو می خواستم که تیمور اومدنت رو فراهم 

می کرد. جلوشو نگرفتم می دونستم موفق میشه اون اطالعاتو داشت منم دیگه از 

شد کم سختی  این بازی خسته شده بودم دنبال ارامش بودم. اونم باید اروم می

نکشیده بود تا به اینجا برسه. اون قمارهم زمان بیشتری به من می داد تا همه چیزو 

برای رفتن راست و ریس کنم سخت بود بفهمه من قارداشم. من تیمورو دوست 

داشتم نه به خاطره اخالق مزخرفش نه مغز بی منطقش بابت جوونی که این همه 

بود بزرگ بشیم اما محبتاشسال پای رفاه ما گذاشت تا بدون کم ... 

لبخنده کجی زد و به طرفم چرخید تا عکس العملم رو ببینه...چشم هاش می 

 .درخشید

 بقیه اش روهم که خودت می دونی؟ _

همه چیز روشن و واضح بود. نیازی به فکر کردن نداشت. لب گزیده سری تکان 

د شدن و قدم دادم. قبل از اینکه چیزی بگه چشم روی هم فشردم. صدای بلن

 .برداشتنش رو شنیدم

چون به  .پیشنهاد من به اژند بود تا تو رو با مهرو عوض کنن...کهکشانم قبول کرد _

تیمور اعتماد داشت. همه چیز نقشه من بود تا تو به اون عمارت بیای.... همه چیز به 



ه از جز اون عشق و عاشقی مسخرتون و قصد و نیت اژند برای فرار...می خواست ابا ک

 .اسیاب گذشت باتو فرار کنه

سایش دندان هاش رو شنیدم و خم شدنش و پنجه هاش البه الی موهای خیسم. 

سرم رو با ضرب عقب کشید. چشم باز کردم. پوزخند روی لب داشت با برق نفرتی 

که چشم رو میزد. بهش خیره شدم... بیچاره و دردمند. ریشه موهام به سوزش 

ع کردم. از بین لب های چفت شدش غریدافتاده؛ بی صدا چشم جم . 

همون اول باید می کشتمت ولی از شکنجه ت لـ*ـذت می بردم. از اینکه زیر _

 .دست و پام جون بدی. دوست داشتم تا ابد کلفتم باقی بمونی

 

 .پنجه دستش فشرده شد رو به عقب. لب گزیدم تا فریادم رو خفه کنم

تباه گرفتین هیجان بازی زیاد شدوقتی تو و تیمور همدیگرو ته باغ اش _ وابسته ات  .

  .شده بود مثل من؛ وابسته محبتایی که زمانی تشنه اش بودم...محبتایی که بلد نبود

دوست داشتم بدونم وقتی بفهمه بازیش دادی چه عکس العملی نشون می ده. 

شکست می خورد؛ عذاب می کشید؛ مثل گذشته های من... می دونستم مرگت 

ونقدر بابت دروغت میزنت که خون باال بیاریحتمی... ا . 

 .تو صداش رگ هایی از خشم موج زد. چشم هاش گشاد شد از خشم

 ...کاری که با من کرد؛ وقتی فهمید دیوونه نیستم...اما باتو _

رد نگاهش میخ میشه تو عمق چشم هایی که با اشک و درد خیره اش شده بود. از 

دونم ولی می فهمیدم چی تو دلش می گذره  خودم خجالت کشیدم...چراش رو نمی

که ازش یک زن بی احساس و نفرت انگیز ساخته. هیچ وقت مورد توجه ادم های 

مهم زندگیش نبوده همیشه سرکوب شده و تحقیر. ادم هایی که وقت نیاز الزم 

داشت تا دردش رو بفهمن؛ اما همیشه آژند بود که کنارش می موند. حاالم با تفاوت 

که هیرمند بین ما قائل شده بود حسادت و کینه اش بیشتر شده بودرفتاری  . 

 .هیچ وقت فکر نمی کردم تیمور به دختر کهکشان دل ببنده یا عقدش کنه_

صداش نیمه بلند شد. تو صورتم هوار کشید و موهام... خونی که به جریان میوفته تو 

ت برداره میان فرق سرم مرگ رو جلو چشم هام میاره. التماسش می کنم تا دس



 .صدای ناله هام دل می ترکونه. چشم هاش سرخ شد...رگ های سفیدش بیرون زد

تو چی داشتی که من نداشتم؟ تا چند روز حالش بد بود سراغم نیومد...فهمیدم  _

عقد کردی خوشحال شدم اینجوری حداقل فکر دزدیدن دوبارت نبود. فکر این نبود 

تو برسه...آژند زیر زیرکی برای تیمور پاپوش درست  تیمورو از میدون به در کنه تا به

می کرد دوباره می خواست بفرستش باالی دار...تو پنبه هاش تو کارخونه به پا 

 .گذاشته بود...دوباره یاد جوونیاش افتاده بود. باید می کشتمت

 .یکدفعه دستش رو ول کرد و کنارم افتاد خودش رو به اغوش کشید

روزش جاتو پیدا کردم. جاتو می دونست؛ اما به من نگفتاز روی دسته گالی ه _ . 

می خواست سر فرصت مناسب با تو فرار کنه از اولم نقشش همین بود. فقط از من 

  .می ترسید

 ...هلما _

من هیچ وقت چنین چیزی رو نخواسته بودم. خواستم عذاب کسی  .صداش زدم

شقی کسی رو نمی خواستم. شکستن و ازار کسی باب میل من نبود. عشق و عا .نبود

شکست و عقده کسی ارزو من نبود. من فقط یک ادم اشتباهی بودم که بعد بیست و 

پنج سال بی خبری پرت شده بود تو سیل خراش های گذشته. این گوشه گیری و 

تو گذشته سیر کردن عذابم می داد. فراموش می کردم کجام و اون کیه...زمانی که 

ی کرد درد و عذابش کمتر بود تا زمانی که به یک نقطه بی از گذشته ها زبان باز م

کالم خیره می شد. هلما جنون داشت. جنونی که ناخواسته اطرافیانش به روحش 

وارد کرده بودن. مریض و بیمار بود. زنی سراسر کمبود و عقده؛ دختری سرشار از 

ته برای همه درد و عذاب. با هوشی خفته که برای انتقام به کار گرفته بود. گذش

خاطره پوسیده و انگیزه ای برای فردا بود؛ اما برای هلما روزهای سیاهی بود که تو 

 .باتالقش غرق شده بود. خودش رو جا گذاشته بود

پلک های نم دارش به طرفم باز شد. نیم نگاهی به وضعیت زیر پام و خون پیراهنم 

ش رو می کرد. رد کم کرد. چشم هاش چرخید بین لباس خیسم و نگاهی که التماس

رنگی از نگرانی تو چشم هاش نشست که با ناله بی موقع ام شد رضایت و شادی لب 

 .هاش



 .بلند شد و باال سرم با غرور و ابروهای باال رفته ایستاد

تیمور باید خیلی احمق باشه که نفهمید دست کاوه و خودش واسم رو شده.  _

ازت متنفرم گلبرگ کهکشانچطور بهم اعتماد کرد؟ االن تو مشت منی.  ... 

 ...پای صندل پوشش نشست روی گونه ام

حاال می دونی قارداش کیه منم...منم که یک عمرم میخوام سر به تنت نباشه...  _

 .یک عمر میخوام چهرتو خط خطی کنم

 

فشاری که به پاش میاره هم زمان میشه با صدای جیغم و باز شدن در و صورت 

در قرار گرفتن. با وضعیت من کمی دست و پاش رو گم  وحشت زده اژند بین قاب

میکنه..خنده های هلما تکرار می شه و بلند از نفرتش میگه...اژند دست و پا گریخته 

خودش رو بهش می رسونه و خیلی اهسته دست روی بازوی برهنه اش میزاره. برای 

شون به ثانیه ای هلما گیج به طرفش میچرخه. بین دستش و چشم هایی که حواس

 .اون بود با گنگی خیره میشه

اژند مستاصل بود... ترسیده و نگران؛ اما بازهم نقاب شیفته و پر محبتی به هلما 

 .گرفت

 .چرا هیچ وقت نمی خوای باور کنی منم عاشقتم_

چشم های هلما به انی پر از اشک میشه. پراز دلخوری...پر از ناباوری که تو تخم 

ار می دونست این ها همش بازی تا خامش کنه تا من رو چشم هاش فریاد میزنه. انگ

نجات بده؛ اما با صدایی که از بغض می لرزید با کمی دلهره تو چهره مطمئن اژند 

 :گفت

 .چون هیچ وقت نداشتی...چون راهی جز من نداشتی _

چشم های روشنش ناراحت پوزخندی میزنن. نگاه اژندم خیس میشه قرمز میشه و 

و حسرت...هرکس دیگه ای هم بود با چنین صدای حسرتی زده ای پر از پشیمونی 

  .حقیقیت رو می گفت دلش به رحم میومد

 .مثل بچه ها گالیه میکنه

تو ازم می ترسی...خودم بلیطا تو دیدم...به اسم گلبرگ. می خوای از دستم فرار  _



 .کنی. ازم خسته شدی

ر بچه گم شده. سیب گلوم از چیزی که میبینم نفسم میره برای مظلومیت یک دخت

سخت فرو میره. گلوم به سوزش میوفته. آژند چهره اش پدرانه میشه و با مهربانی 

 :سری تکان میده و خیلی ارام و شمرده شمرده گفت

 .من هیچ وقت تورو تنها نمی زارم...هیچ وقت_
_... 

 .حاال پاتو از روی صورتش بردار _

انگار منظورش رو برای ثانیه ای نفهمید. هلما نامفهموم نگاهش کرد...گنگ و گیج 

  .شک دار پاش رو اهسته از روی صورتم برداشت

 ...افرین دختر خوب _

دخترخوبش ثانیه ای بعد میشه بین اغوشش... هلما میزنه زیر گریه...مثل دختر بچه 

  .هایی که کار بد کردن عذر می خواد و می خواد که ببخشتش

رو نوازش می کرد اژندم با هیس هیس گفتنی کمرش . 

یادم میاد از اینکه گفت بعد از هر تنبیه بهش محبت می کرد...بعد از هر کار 

اشتباهی...دخترخوب گفتناش...بغض می کنم حرفی برای گفتن نمیمونه. اشکم 

خشک شد میان مات زدگیم برای غمش. برای زنی که سی سال ده ساله مانده بود. 

میگیره و شعله ور میشهدلم پر خون میشه. می شکنه اتیش  .  

چشم هام فرو میره تو چشم های اژند که از پشت سرش بهم خیره شده بود نفرت 

سرتاپام رو میگیره و خونی که با اب دهانم پرت میشه تو صورتش و روی زمین 

میریزه...پوزخندی بهم میزنه و هلما رو ارام به طرف در هدایت می کنه. می خوام 

و هوار بکشم اینا همش بازی...دلش رو خوش نکن جیغ بزنم... داد بزنم .  

خفه میشم. خشک میشم از پوزخندش...ناله میشم برای شانه های ظریفی که طعمه 

 .میشن بین دست های مردی که دریده بود روزگارش رو
----------- 

 

 



 

خیلی طول نکشید آژند تنها برگشت؛ با یک دست مانتو و شلواری که روی میز 

دون اینکه به چشم هام نگاه کنه با ارامشی که ازش سراغ داشتم. صندلیم ب .گذاشت

رو بلند کرد و دست و پاهام رو باز کرد. نشد زیاد جفتک بندازم تا فاصله اش رو 

حفظ کنه با ضرب دست خفه ام می کرد. نشد تنفرم رو پنهان کنم با نفس هایی که 

می شدبه خرخر افتاده بود و یک لحظه ام از حرصش کم ن . 

اخرین طناب رو از دور پاهام باز کرد. درحالی که بلند می شد صدای تعفن اورش 

 .گوشم رو داغ کرد

کسی اینجا نیست؛ همه رو مرخص کردم وقتی قرصاشو میخوره تا چند ساعت _

 .بیدار نمیشه

هلما رو می گفت. قرصا! چندتاش می تونست زخم هاش رو تسکین بده؟ چندتاش 

رو کم کنه؟ می تونست درد من  

چشم هام از این همه وقاحت گرد شد. بی اختیار سرم رو عقب بردم با اخم عمیقی 

که برمی گشت به همان قرص های ریزو درشتی که این همه سال به خوردش داده 

 .بود

 .واسه همیشه از شر این خانواده خالص میشی _

ی هلما...اون ها از نرمش و اطمینانی که تو صداشه شعله ور میشم؛ مثل حرص وجود

 از پوست و گوشت من بودن...از چی حرف میزد؟ از خالص شدن؟

ریشخند زدم...به ریش های سفید شده یک دستش؛ به سال هایی که عبرتی واسش 

 .نداشت؛ تو چشم هایی که منتظر جواب بلکه رضایتم بود

 !واقعا فکر میکنی باتو میام _

کوتاهی کرد. متعجب شد. با وضعیتی  تک ابرویی باال انداخت و صاف ایستاد. مکث

 .که من داشتم هردو از جواب صریحم شوکه شدیم

 .خونسرد درعین حال خشن و وحشی پوزخندی زد

 .میل خودته...می تونی مرگو انتخاب کنی یا همراهی منو_

صداش رو اهسته تر کرد و به طرفم کمی متمایل شد. برق چشم های پلیدش چشم 



 .رو می زد

اخرین نفری هستی که اون زنیکه دیوونه بهش رحم میکنه مطمئن باش _ . 

از اینکه چنین لقبی به هلما داد قلبم به درد اومد...اون عاقل ترین ادمی بود که می 

شناختم... قوی و باهوش. صدام یخ زد. تنفر, خشم و هر حس سیاهی نسبت به ادم 

شدم روبروم لب هام رو چفت کرد...غریدم از بین دندان های کلید . 

 ....توئه اشغال اینجوریش کردی...توئه حرو _

یکدفعه پشت لب هام داغ شد...سرم گیج میشه. الل میشم و مات. دستش که محکم 

 .میخوره تو دهنم باال نگه میداره تا حساب کار دستم بیاد

 .خفه شو_

دادی که میزنه چهارستون بدنم رو به رعشه می اندازه. موفق شدم پوسته واقعیش 

رو کنم. حاال قارداش شده بود. حالم به هم می خورد از چهره ریش سفید و  رو,

 .معتمدی که گرفته بود

 :با نگاهی نفرت انگیز پشت دستم رو به روی لب هام کشیدم و نیم خیز شده گفتم

 .شبنم توئه حروم... رو شناخته بود که پدرمو انتخاب کرد _

م کوبید که با ضرب روی صندلی بدتر اتیشش زدم. دستش رو به تخت سـ*ـینه ا

 .افتادم. آخم میشه با خم شدن یکباره ش و فاصله چند میلی متریش رو پر کردن

عقب کشیدم با دستش سرم رو محکم گرفت. هر حرکتی رو ازم سلب کرد. بدتر 

 .دست و پاهام لرزید از این نزدیکی و نفسی که صورتم رو گرم می کرد

نان فشاری بهش داد که از درد ناله خفیفی با دست ازادش مچم رو گرفت و چ

هیچ وقت اژند رو این شکلی قرمز و خفناک ندیده بودم. نفرت و کینه ی تو  .کردم

 .چشم هاش وادرام می کرد تا میخ نگاه شرارت بارش بشم

 فکر میکنی شبنم واسم مهم بود؟ _
_... 

_ مادر عفریتتو  اینو تو مغز پوکت فرو کن ...اگر میبینی این همه سال نتونستم

 .فراموشش کنم فقط یک دلیل داشت

مکثی کرد. حرفی نزدم. سکوت کردم با چشم های گرد شده وحشت زدم که رد 



  .نگاهش رو به روی لب هام دنبال می کرد

به جز اون که همیشه واسش هیچ  .من تو زندگیم به هرچی که خواستم رسیدم _

خراش با غرور کاذبی که داشتبودم. به جز اونکه باعث شد این بشم. با تمس دوست  .

  .داشتم به پام بیوفته التماسم کنه ولی حیف بزرگ شدنمو ندید تا به پام بیوفته

انگشت های دستش نوازش گونه ارام نشست روی گونه ام. چندشم میشه و بی 

 .اختیار سرم رو عقب کشیدم که دستش چنگ موهام شد

....می تونم فراموشش کنم. نمیزارم حاال دخترش هست...جوون تر و خوشگل تر _

 .توام دورم بزنی

ته دلم فرو میریزه. از حرفش غافلگیر شدم. چند ثانیه مات خیره اش شدم تا ذهنم 

رو جمع و جورکنم...دستم به هیچ جا بند نبود. واقعا می تونست قبل از بیدار شدن 

یه و کم کم امیدم هلما من رو با خودش ببره...می دونستم اثر اون قرص ها چقدر قو

 .هم ته کشیده بود. غیض کردم

مریض واقعی تویی اژند که عقده و حقارتای زندیگت یک عمر باعث نابودی همه  _

شد... تو فکر به میکنی به همه چیز رسیدی...تو، تو زندگیت هیچی نداشتی. جز 

 ...حقارت و پستی

ی تو رو سنگ تو روحت سیاه و نفرین شده ست. خون ادما بی گناهی که ریخت

هلما هیچ وقت مثل تو نیست من با تو جایی نمیام. مرگو ترجیح میدم به  .کرده

 .خفت با تو بودن

 .نگاهش ریلکس شد با نیشخندی که به سخنرانیم زد. دستی گوشه لبش کشید

 .!کشتنش واسه من کاری نداره...بردن توهم همین طور_

_... 

_ قدرتم. از عمد گروهمو؛ چهره های  این همه سال تحملش کردم فقط برای گرفتن

شناخته نشده ی قارداشو به اون عمارت دعوت کرد تا گیر بیوفتن...همشونو سپرد به 

اون پلیس بی همه چیز. کار تیمورو راحت کرد. خیلی سعی کردم به همه خبر بدم 

 .به اون مهمونی نیان ولی کی حرف منو باور می کرد

 .به طرفم خم شد



_ ی بود وقتی منو شناخت. همه تون احمقین...باید زودتر از اینا بهم قیافه ایال دیدن

 .شک می کردین

_... 

میدونی چطور تیمورو دور زدم مثل چندسال پیش ازهمون پنجره... پیر شدم ولی  _

 .مغزم هنوزم کار میکنه

 .به پیشانیم با انگشت اشاره اش ضرب میزنه

_ ه یا مردن هلما؟به نظرت تیمور از رفتن تو بیشتر ناراحت میش . 

بی اختیار اب دهنم جمع شده توف میشه تو صورتش...چهر ه اش درهم شده با 

مکثی خونسرد عقب کشید. خیلی اهسته دستمالی از تو جیبش دراورد و همین طور 

 :که صورتش رو پاک می کرد گفت

 .تایک ربع دیگه میام دنبالت به نفعته که اینا رو بپوشی_

 

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

همین که پاش رو از اتاق بیرون گذاشت تعلل نمی کنم و بلند میشم. دورهادور اتاق 

رو چشم می چرخونم. سراغ پنجره ها میرم و وقتی که قفل و نرده های میله ایش 

رو میبینم بغض می کنم و دردم رو پس میزنم. سراغ کتابخونه میرم. خالی بودنش 

از مایع لزجی که بین پا و بدنمه حالم  بازهم باعث ناامیدیم میشه نفس نفس میزنم

دگرگون میشه. عجیب دوست داشتم لباس هام رو عوض کنم ولی اینقدری وقت 

 .نبود که به فکر وضع ظاهریم باشم

نمی دونم دقیقا دنبال چی یا کجا رو باید بگردم اما با کورسو امیدی سراغ کشوهای 

بشه میز میرم تا شاید برای مقابله با اژند چیزی پیدا . 

کشو اول خالی... دومی هم به جز چند خرت و پرت بی مصرف چیزی گیرم نمیاد 

سومی خالی بود به جز پاکتی که توجه ام رو عجیب جلب خودش کرد. حسم ...

مانع هر فکری شد و فقط وسوسه باز کردنش به جانم افتاد. بی تعلل بیرون میارمش 

 .و دربش رو باز می کنم

دستم چشم هام پراب میشه ...به روزهایی که از دیده هلما خیره به عکس های بین 



از پشت پنجره ثبت شده بود ... از هر زاویه ازمون عکس گرفته شده که مسلما کار 

 .میکاییل هم بود

دست روی صورت هیرمندم میکشم که دلم می ترکه از حس فاصله ای که انتهایی 

اختیار بـ*ـوسـه ای روی  نداشت. می دونستم امیدی به پیدا کردنم نیست. بی

صورتش میزنم که به سمتم کج، شده بود و روی همان تنه درخت معروف ته باغ 

نشسته بود و به حرف هام با ابروهای گره خورده گوش می کرد. دلم رفت. هلما برای 

 عذاب من عکس می گرفت یا عذاب روح خودش؟ 
 

دیدن کاتری که بین  دستم رو بیشتر به ته کشو می کشم که زبری زیر دستم و

انگشت هام جا می گیره دنیا رو بهم میدن. خنده بغض داری میکنم و خدارو شکری 

لب میزنم. همین هم غنیمت بود. عکس ها رو با نیم نگاهی غم زده ای دوباره 

 .سرجاش، جا می دم و بلند شدم

پشت در پنهان میشم. نفسم رو تو سـ*ـینه حبس می کنم. ذکر میگم دعا می 

نم و التماسش رو می کنم تا شانس دوباره ای بهم بدهخو . 

دقیقا یک ربع بعد صدای چرخش کلید...و قامتی که جلوتر میاد و متعجب می 

ایسته. قبل از اینکه صداش برای بردن اسمم بلند بشه دستم باال میاد با چشم های 

 .بسته تیغ کاترو تو بدنش فرو میکنم

می کنه. نمی دونم به کجا زدم...چشم هام رو صدای نعره اش کل ساختمون رو پر 

 .باز می کنم. روی پهلوش خم شده بود و خونی که لباس ابی رنگش رو گرفته بود

نفسم تو سـ*ـینه حبس میشه وحشت می کنم از اینکه بمیره. می خواد بهم چنگ 

 .بندازه و بگیرتم عقب عقب می رم. با غرش اسمم رو میبره

 .می کشمت _

ندازم خیلی فرزتر از اون چه که فکرش رو می کردم بدون اینکه نگاهش کارترو می ا

کنم از کنارش لیز می خورم...داد میزنه...صدام میکنه و تهدید. گوش نمی دم و بی 

 .هدف پاتند می کنم برای راه فراری

زیر دلم عجیب می سوزه نفس نفس میزنم خم خم دست از دیوار گرفته قدم برمی 



رعتی که می تونستم. فاصله ام زیاد نیست که صدای دویدن هلما دارم با حداکثر س

قدم هام تند میشه میدونم اگر بهم برسه مرگم  .و جیغی که میزنه بلند میشه

حتمیه. جیغش میون خونه ساکت، اکو میشه....سرعتم بیشتر میشه. داد میزنه اسمم 

نزدیک راه پله ها  رو میون بردن اسم اژند که حتما روی زمین افتاده فریاد میشه.

اشک میریزم و دیدم تار شده. خدا خدا میکنم و قسمش میدم به همه  .می رسم

 .مقدسات

صدای قدم های تندش رو از پشت سرم می شنوم. دیگه راه فراری نیست می خوام 

برگردم تا با زبان رامش کنم اما قبل از هر عکس العملی با ضربه ای که به کتفم می 

ش زمین میشم و تا به خودم بیام برم میگردونه و وزن سنگینش زنه رو به جلو پخ

 .رو روم می اندازه

از دیدن صورتش وحشت کردم. دیگه این ادم رو نمی شناختم. چشم هاش به خون 

 .نشسته بود. هَل هل میزد برای بلعیدن. اشک هاش صورتش رو سرخ تر کرده بود

ده بودچشم های روشنش تیره تر از هر زمان دیگه ای درن . 

 ...کشتیش عوضی_

نگاهم خشک میشه بین اسحله ای که بین دست هاشه. اب دهان قورت میدم و 

 .هلمایی التماسی زمزمه میکنم

با یک دست، پر قدرت به گلوم فشار میاره و با دست ازادش اسلحه رو روی پیشانیم 

 .میزاره

 .دست های بیحسم غریزی روی دستش نشست

 ...هلما...خواه_

مم به خودم نرسید. کبود شدم. التماسم برای بردن اسم خدا چیزی که تو حتی صدا

 .مغزم صدا میزد

 ...من غیر اون کسیو نداشتم. می کشمت شبنم_

دوباره برگشته بود به گذشته به زنی که من ازش می ترسیدم. زیر دستش لرزیدم 

و قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. دیگه اخر خط بود. تسلیم شدم و خودم ر

  .سپردم به سرنوشت شومم. لب میزنم شهادتین رو



اشهدم گم میشه بین صدای سهمگین ناله اش. چشم میبندم لحظه ای فکر میکنم 

به خودم ضربه خورده که دنبال نشونه ای برای درد تو بدنم می گردم. چشم هام کم 

کم باز میشه و صورت هلما رنگم رو می پرونه. چشم هاش گرد شده بهم خیره 

ده... دستش اهسته به پشت سرش می رسه. مات صداش میزنمش . 

 ...هلما_

 

هنوز گیجم هنوز گنگم و وحشت دارم از صدایی که اومد. گوش هام گزگز می کرد. 

انگار لحظه ها کش اومدن. از گوشه لبش باریکی خون میاد. اسلحه اشکنار سرم 

نار کشید تا به عقب افتاد . وزنش رو از روم بلند کرد و خیلی ارام خودش رو ک

برگرده. من هم نیم خیز شدم و با دیدن اژندی که کاتر به دست باال سرمون بود 

 .شوکه شدم

هلما اه عمیقی و لبخنده تلخی بهش زد. لبخندش بوی انتظار می داد انگار مطمئن 

بود روزی این لحظه رو می بینه. چشم های روشنش بی فروغ خیس شدن. اروم 

ه چشمش چکید خودش زودتر به استقبال مرگ رفتقطره اشکی از گوش . 

 .باید زودتر می کشتمت _

 .آژند با بی رحمی و سنگدلی تو چشم هاش مایوسش پوزخنده زده گفت

اب شدن هلما رو دیدم. من به جاش چند هزار بار برای این بی وفایی جان دادم. بی 

ه. اژند میفهمه و اختیار دستم ستون بدنم میشه و اسلحه کنارگوشم تو مشتم میر

 :خیلی ارام دست به طرفم دراز کرد و گفت

 ...بدش به من گلبرگ_

اخطاری گفت. از کاتر خون می چکید. گوشه چشمم میره به سمت هلما خودش رو 

با جان کندنی به نرده های میکشید و ناله می کرد از درد... ازغم. به نرده ها تکیه 

 .زد

ومد بلند شدم. اسلحه بین انگشت هام می لرزید. با اراده ای که نمیدونم از کجا ا

  .چهره هلما چشم هام رو کور کرد

قدمی جلو برداشت. با خیرگی نگاهش می خواست تسخیرم کنه. می خواست 



 .پشیمونم کنه

 .افرین دختر خوب...اون خطرناکه_

دخترخوبش خنجر قلبم میشه. لبخند تلخ هلما...امان از لبخندش که زمین از شرم 

رعشه افتادبه  . 

 ...خفشو _

دست هام می لرزید اما قلب و دلم نه... می دونستم چی میخوام و هدفم  .فریاد زدم

 .چیه. از رو نمیره

 .اگر اونو بهم بدی میبرمت پیش تیمور _

تیمور! فکر می کرد بچه ام؟ اگر اون اینجا بود چیکار می کرد؟ مطمئنم مجال نفس 

  .کشیدن بهش رو نمی داد

این چندماه تو ذهنم مثل یک فیلم واضح تصویر شد یکی یکی . 

عکس  .فرزاد گفتن هایی یواشیکیم پشت باغ...هلما...اعدام تیمورخان....مرگ تورج

های تو اتاق...سکته هیرمند. مریضی هرمز...همه اش برمی گشت به کالفی که اژند 

بود بافته بود. داغ هلما...داغ تیمور...صورت مظلوم پدرم جلوی چشم هام می  .

 .چرخیدم تو باغو اسمش رو صدای می زدم

دست هام جون گرفتن....اژند لحظه ای ترسید اما با لبخندی سعی داشت ارامشش 

 .رو حفظ کنه

 ...گلبرگ عزیزم _

 .شلیک می کنم و عزیزمش تیرمیشه تو پاش...خم میشه. رنگش قرمز میشه

 ...به خاطر خون تیمور _

انگار اون هم ذهنش مجالی برای استراحت نداشت و  هلما چشم روی هم فرو میبره.

 .گذشته رو مرور می کرد

 ...شلیک دوم پای سمت چپ

 ...برای پدرم_

 .بغضم رو قورت میدم

 .تورج_



انگار بردن اسمش میشه قدرتی تو دست هام...لرزم میره... مصمم تر صدام بلند 

 .میشه

عقب عقب میره شلیک سوم...روی کتفش...توخوش میپچیه...داد میزنه و . 

 .برای هیرمندم_

 .مجال دوباره ای بهش نمیدم. شلیک چهارم رو شکمش

 .برادرم هرمز _

 

 

اسلحه رو باال تر میارم به هلما نگاه میکنم که بی جون تر به نرده ها تکیه زده و 

خیره به منه. با چشم هام ازش اجازه می گیره. سری تکان میده با لبخنده تلخی که 

می کرد. انگار اون هم دوست داشت این بازی هرچه زودتر تموم بشه.  هربار تکرار

 .لبه های پله ها رسیده بود. فریاد زدم

  .تاوان خون هلما_

هدف اخر قلبش نشونه میره. جیغ میشکم و... از پشت روی پله ها برمی گرده با 

 .دستی که روی قلبش بود

ده نگاهش می کنم با اسحه تو دستم خشک میشه با چشم های گرد شده شوک ز

سر صورت و تنی غرق خون پایین پله ها افتاده بود...از ناله ای که هلما سرداد به 

خودم میام و اسلحه رو ناباورانه می اندازم و به طرفش تلو تلو خوران قدم 

برمیدارم....گوشه ای جمع شده نگاهش پایین که با نشستن من کنارش و به اغوش 

و هق میزنه کشیدنش حواسش جمع میشه . 

نرم نرم خودم رو عقب می کشم و به به نرده ها تکیه میزنم. درگیر دست های 

سردش میشم. سرش رو روی پاهای لرزونم می ازارم و اهسته درازش میکنم. پشتش 

می سوخت و چشم جمع می کرده و ناله سر می داد. از خدا می خوام زمان برگرده 

ن شکلی نبود...لب هاش سفید صورتش عرق به عقب... برگرده به روزهایی که ای

 .کرده درد می کشید. کاری از دستم برنمیومد. حال و روز خودمم بهتر از اون نبود

نفس نفس میزدم همراه اون. کم کم همه چیز تو نظرم پررنگ شد. دست هام بوی 



 .خون می داد. نمی تونستم به چیزی فکر کنم...مات لب زدم

 .دیگه تموم شد_

_... 

شتمشک _ . 

سرش رو کج میکنه به سمتم انگار اون هم امیدی به موندن نداره که اسمم برای 

  .اولین باربرده میشه روی لب های خونیش. شوک زده ام

 .همه راحت شدیم_

 .گل...برگ_

لبخندم لرز داره. تو شوکم اما سکوتم برای هلما یعنی مرگ....دست غرق خونش رو 

میکنم. اشک هام مثل سیل صورتم رو پر میکنهبـ*ـوسـه میزنم و جانمی زمزمه  . 

 .خوب خوب ش شد... مرد _

 .اره خوب شد _

لب زدم. می دونم دیگه وقتی نداریم. اذیتش نمی کنم از اینکه حرفی نزنه نای 

دلداری ام نداشتم. سلول سلول مغزم فلج شده بود. صداش کش داره...پس و پیش 

ع به هم می چسبونهمی شنوم حروف هایی که با نفس های منقط . 

 .د س ت خو دم خودم ن بود اذ یتت می می کردم_

 ...می دونم_

اشک هام میریزه روی صورتش. چشم های خوش رنگ تر از همیشه اش می 

 .درخشه... بی جون میخنده. لبه های من هم بی جان تر از اون کش میاد

 .ا ارزو وو م ب بود جا جای ت تو باباشم_

هاش میزارم. وجودم پر از ناامیدی میشه. حس میکنم تمام لب میگزم دست روی لب

 .بدنم می سوزه مچاله میشه

 .هیس هیچی نگو_

ریه هام به خس خس میوفته. می خوام تمرکز کنم روی هلما ولی نمیشه... به یقه 

پیراهنم چنگ میزنم. همه چیز برگشته به چندماه قبل صدای خنده هاش تو گوشم 

شتیم به عمارت.... هلما هم صداش نامفهوم میشه اما حس می کنم برگ .می پیچه



 .بلند اسمم رو میگه انگار میفهمه من هم تاری چشم هام و نفسی که میره اخراشه

دستم رو با مشت کم جونی میگیره و به یک نقطه خیلی دور خیره میشه...اخم 

 .میکنه. اون هم صدای خس خسش بلند میشه

_ منم هستم...تا هیچی رو یاد یادش ن نرههرهرشب جیغ می کشیدم تا بفهمه  . 

می خندم و لخته خونی باال میارم. می خواستم تا اخرین لحظه همه چیز از ذهنش 

 .بره با عذاب چشم نبنده. سرفه هام طعم دار میشه ولی بازهم بریده بریده میگم

 .ازت نا ناراحت ن نبود_

شد. دست های بی دیر شده بود. چشم هاش بسته بود و سرش به یک گوشه کج 

 .حسم رو روی صورتش میکشم و زمزمه میکنم

 .ببخشمون _

بوسش می کنم روی چشم هایی که دیگه ابی نیست. سرم رو روی صورتش میزارم 

و دستم دور زنجیر قلبم مشت میشه. اسمش رو مثل یک دعا زیر لب زمزمه میکنم. 

بود حتی اگر مردن حق من بود برای لحظه ای دیدن چشم هاش ارزوم . 

سبک میشم...هیچی رو دیگه حس نمی کنم. صورت مهربونش جلوی چشم هام 

نقش می بنده. می خنده و اخم میکنه. دلم ضعف میشه برای گلبرگ گفتنش. 

صداش صداش دوباره تو گوش هایی که هیچی رو نمیشنید میپیچه. سلول سلول 

ته و رها میشم پلک هام سنگین روهم میو ف .بدنم تیکه تیکه میشه. بی حس میشم

 .از دردی که تو بدنم می پچید
--------------------------------------------- 

 

 

 در خاطرت بماند

 کسی بود

 که بی دلیل بود

 بی دلیل دوستت داشت

 در خاطرت بماند



 اغوشش بعد از خدا

 تو را فهمید

 در خاطرت بماند

 از خنده هایت می خندید

 کالفگی هایت بی قرارش می کرد

 گاهی میان بی حوصلگی هایت بنشین

 یک چای بنوش و فکر کن

 به کسی که با تو خط به خط عشق را خواند

 فهمید و عاشق تر شد

 هرچیز را هم اگر نخواستی به خاطر بسپاری

 یک چیز را بدان

 و همین را تنها به خاطر بسپار تو برای او

 دنیایی دیگر بودی

ماندن در آندنیایی ممنوعه که باتو باکی نداشت از   

 ...اما تو ماندنی نبودی

 "...ای کاش... ای کاش

 _عادل دانتیسم _

******** 

همین "جرات نمی کردیم جلوتر از این بایستیم. ماشین رو گوشه ای پارک کرد و 

تی لب زد. همه خیلی ساکت روی صندلی هایی که به تعداد تدارک دیدن "جاس

تن. ورق برگشته بود به اول نشسته بودن و تصنعی اشک گوشه چشم می گرف

داستان. دلم شور افتاد. همه چیز از یک جمعیت زیاد و نااشنا شروع شد. سیاهی 

تصویری اشنا درعین حال دور. بازهم غریبه بودن. اشک گوشه  .چشم رو میزد

چشمم رو گرفتم و با طمانینه از ماشین پیاده شدم. عینک دودی پهنی به چشم 

ان باال بردم. وحشت از شناخت داشتم. توضیح برای این زدم و دستم رو مقابل ده

جمعیت از دخترکهکشان خائن سخت بود. دختر تازه کشف شده تورج مذاق فضولی 



باجی های مجلس ترحیم بود و از صبر و حوصله من خارج. برمی گردم به چندماه 

پیش همین ساعت، با همین تعداد ماشین و جمعیت. همه شاد بودن از مرگ 

ان. این صدای صوت قران پر از خنده های هرمز و اشناهای اریایی ها بود...و کهکش

 ...حاال

بالفاصله صدای باز و بسته شدن درب راننده و شاگرد بلند شد. هردو مرددتر از من 

شانه به شانه ام ایستادن. چهل روز کافی بود تا رو پا بشم و بیام برای وداع 

داشتم...سرگیجه و تپش قلب اما اخر...چهل روز گذشت. هنوز هم ضعف ... 

دستش روی بازوم نشست. از اول مسیر دلداریم می داد. منصرف هم می کرد برای 

این بی اجازه وارد حریم این خانواده شدن. غرورم حرف اول و اخرش بود؛ اما از غرور 

 .خودش گذشت برای این همراهی

ان نمی داد تا کنارش هیرمند اطالع نداشت. در این چهل روز روی خوش هم نش

عزادار باشم. از این جسارتم نفس عمیقی کشیدم و صلواتی زیر لب فرستادم تا همه 

 .چیز ختم بخیر بشه

هنوز هم بعد چهل روز احساس ناامنی داشتم... ترس و هراس. باور نمی کردم همه 

 .چیز به پایان رسید. به زور قدمی برداشتم و لب های خشکم رو با زبان تر کردم

ارامبخش های دکترهم افاقه این استرسم رو نمی کرد. کنترل ضربان قلبم سخت 

بود. هق کوتاهی زدم که گلبرگ سرزنشگری گفت. ایلین رو به طرف پارسا که 

زیادی رسمی شده بود و بسی رسیده بود به تیپ هنریش تا همه چیز تمام ظاهر 

وش و پر زرق و برق بودنبشه درمیان خانواده مارک دار که ردیف به ردیف برند پ . 

پارسا با غرغر زیرلبی تسلیم وارانه ایلین رو با فاصله دور از موهای تاف زدش نگه 

 .داشت

 .دستش امتداد کمرم کشیده شد

 اخه قربونت برم... چرا اینقدر خودتو اذیت می کنی؟ _
 

 

 



ود از اذیت؟ نمی تونستم جلوی بغضم رو بگیرم ولی اشکی برای ریختن از سر غم نب

سر این روزگار نفرین شده سرنوشتش بود. سرخ شدم از روحی که با دیدن صحنه 

ی لب زدم و روبه جلو حرکت کردم. اخر "چیزی نیست"روبروم متالشی شده بود. 

داستان زندگی من همیشه ختم پیراهن های سیاه و صورت های گرفته بود. اخر 

از پایین به باال شاهد غم عزیزات  زندگی همه همین بود. با این تفاوت که اون موقع

اما من همیشه جام جایی بود که باید شاهد اشک های گوشه جمع شده  .بودی

 .چشم هایی باشم که واسم دنیایی بود

یک روزی فکر می کردم دنیا با رفتن مادر به اخر رسیده...یک روزی مرگ کهکشان 

برای دیدن یار شد داغ پایان زندگی خوشم...یک روزی ام رسیدم به اینجا . 

دورترین قسمت ایستادیم به فاصله چند متری زیر سایه درختی. جمعیت به قدری 

زیاد بود که نتونم از بین مردهای هیکل مند تشخیصش بدم...اما مگر می شد چشم 

نچرخونم برای دیدنش...ضربان قلبم کر کننده شد. کف دستم عرق کرد. نفسم تنگ 

لتنگانه خیره اش شدم. خودش بود. با همان شد و زیر چشمی از پشت عینک د

 .دیسپلین. با همان جذبه با همان جدیت... همانقدر خشک و با صالبت

عاطفه هیجانی سلمقه ای زد و بی شرف زیر لبی گفت و پارسا پشت بندش الاالاهلل 

 .ای

 .چقدر جذاب شده_

تاه تر رد نگاهش برمی گشت به هیرمند و هرمزی که یک سرگردن از پسرعموش کو

بود اما هردو مجذوب کننده تر از بقیه با کت و شلوار های مشکی و عضله های 

بیرون زده بازوهاشون. هرمز برای اولین بار رسمی شده بود. لبخنده بی حالی زدم. 

 .حتما هرمز چشمش رو گرفته با تارهای طالیی که زیر نور خورشید می درخشید

من اما می فهمیدم با ضربه ای که  لحنش کش دار و دو پهلو بود؛ محض خنده

 .خورده بود روحیه اش بهتر از من نبود

کاوه و اراز سمت چپ و راست دومرد اریایی دست به سـ*ـینه ایستاده بودن و 

میزبان محفل شده بودن...تاج الملوک هم تک و تنها روی صندلی رو به سمت تپه 

اش رو از غش و ضعفی که خاکی پر از گل نشسته بود و باجی و فریبا هم شانه ه



داشت ماساژ می دادن. بی تاب بود به اندازه سی و یک سال کوتاهی که در حق تک 

دخترش کرده بود. به اندازه چهل سال پیر شده بود. دیگه نه از روی قصد و پرستیژ 

عصا به دست می گرفت عمال پاهاش از کار افتاده بود. دست و پاهاش می لرزید. از 

ش حمله قلبی رو رد کرده بود...هردقیقه هر زمان هزار بار آرزوی غم و درد دختر

 .مرگ می کرد

 ...دیگه خیلی دیر_

 .جمله ای که چهل روز تو گوشم نجوا می شد و کابوس شب هام بود

پارسا پوفی کشید و دست ایلینی که بند موهای فرش شده بود گرفت. ایلین جیغی 

ه وصله ناجور شد. به انی سرها با تخسی کشید که بین سکوت جمع و ارامگا

کنجکاوانه چرخید. هرسه سیخ ایستادیم و نفس هم نکشیدیم. ما سه نفر بین این 

 .جمعیت زیادی غریبه بودیم

هرمز و هیرمند به طبع جمعیت سرباال بردن. ابروهای درهم پیچیدش و درد تو 

د. چهره اش پیش از پیش حضورم رو اینجا سنگین کرد. چشم هاش خیره من ش

چشم ازم برنمی داشت. چقدر خوب که عینک به چشم داشتم تا ذوق زدگی و 

 .دلتنگیم روی افتاب رو کم نکنه

پچ پچ ها با گرفتن رد نگاه زوم شده دو مرد ردیف اول شروع شد. چشم ها می 

 .چرخید

بی اختیار روسریم رو جلو کشیدم. عاطفه و پارسا هم معذب سرجاشون جا به جا 

چیزی به هرمز گفت اون هم به تایید سری تکان داد و ثانیه ای بعد شدن. زیر لبی 

به سمتمون قدم برداشت. آهسته قدمی عقب برداشتم تا از این جایگاهی که ایستادم 

فرار کنم. دستم محکم گره انگشت های عاطفه شد و زمزمه ای که بدتر تو وجودم 

 .غوغایی کرد

 .از چی خجالت می کشی؟ _

صفه نیمه ای زدم. تجسم بالیی که سرشون اومده بود سخت بود خجالت! لبخنده ن

نمی خواستم به درگوشی های سوئ ظن دار که انگشت اتهامشون روی تیمورخان 

بود دامن بزنم. از اول هم اومدنم اشتباه بود؛ اما دلم راضی نمی شد در کنارشون 



ه در بی خبری سوگواری نکنم...کمی دلخور و دلشسته هم بودم از این چهل روزی ک

 .و دلتنگی سپری شد. من گناهی نداشتم

 

رسیدن هرمز با بلند شدن جمع و جواب تسلیت واریشون به تاخیر افتاد؛ اما 

  .حواسش لحظه ای از ما پرت نشد

عاطفه خدا بخیر بگذرونی لودوارانه ای گفت. بی اختیار هرسه از لحنش خندمون 

د؛ مشغول صحبت با آراز بود و جواب گرفت که از چشم تیز بین هیرمند دور نمون

سرباال به افرادی می داد که تسلیت می گفتن و چشمش هم این قسمت کار می 

 .کرد

 :خود به خود جمع شدم و هین بلندی کشیده گفتم

 .حتما باخودش میگه خاک زن اولم خشک نشده عروسی گرفته_

ا هم دست اهسته ای زمزمه کرد. حرصی پوفی کشیدم که پارس "بهتر"عاطفه 

 .گرفت

 .گلبرگ چه حسی داری تیمور خان شش دنگ متعلق به خودت شده؟_

اصال شوخی قشنگی نبود. اخم کردم. من هیچ وقت برای تصاحب عشقم مرگ کسی 

رو نخواستم که حاال از مردنش خوشحال باشم. حاضر بودم زنده بود و همه چیز مثل 

یدمقبل می شد ولی از زندگی گذشته اش چیزی نمی فهم . 

عاطفه ریز ریز از حرفش خندید. با اینکه از مرگ هلما و زندگیش متاثر شد؛ اما 

 .بازهم نفرتش نسبت به هلما کم نشده بود

گفتن ذوق زدش هرسه سکوت کردیم.  "عمو عمو"از صدای دست زدن ایلین و 

هرمز صحبتش رو کوتاه کرده بود و به این سمت میومد. شادی هیجانی ایلین از 

رمز لبخنده تلخی روی لب های عاطفه نشوند. این چهل روز هرسه ما دیدن ه

فراموش شده بودیم. عاطفه هم رفتنی بود. از فردا پیش خانواده ش برمی گشت و 

برای همیشه قصد ترک این دیار رو داشت. بعد از مرگ هلما اون هم مثل من 

 .فراموش شد. هیچ کس یادش نموند ماهم دل داده ایم

رمی گردم به شبی که به هوش اومدم مثل یک خواب بود. همه چیز ناخوداگاه ب



ویرانه بود. مرگ هلما، آژند و تنها شاهد زنده رو به مرگ. با یاداوریش هربار بیشتر 

زجر می کشیدم. به شکل واضحی همه چیز روشن بود اما اون برق امیدی که تو 

هم فرصت دادن تا خودم چهره پژمرده هیرمند بود حرف دیگه ای داشت. تا دو روز ب

رو پیدا کنم. هیچ کس جرات نمی کرد بهم دست بزنه به جز اون که تا دو روز تو 

اغوشش اشک می ریختم و نمی دونستم از کجا شروع کنم. سخت بود برای منی که 

اون برق امید هر روز کم رنگ تر می شد و حسش سرد تر. حسی ترسناک و 

می خوندم. من هیچ گناهی نداشتم...اما وحشتناک که از چشم های غریبه شدش ... 

خیلی دیر مکانی که بـرده شده بودم رو پیدا کردن. یک خونه ویالیی تو یکی از 

روستاهای غرب. مخفیگاه آژند و هلما. میکاییل اعتراف کرده بود که هربار به اسم 

 مشاوره، هلما رو به اونجا میبرد. همه چیز بر می گشت به تراشه ای که داخل

اون  .گردنبندم کار گذاشته بودن. به جز کاوه و هیرمند کسی ازش اطالعی نداشت

موقع تازه ارزش هدیه بی مناسبتم و اصرارش از اینکه هیچ وقت از خودم دورش 

 .نکنم فهمیدم

 .پلیس از چندسال پیش به غیب شدن ناگهانی خدمتکارهای عمارت شک کرده بود

ت جنازهاشون سر از کشورهای عربی و غربی دخترهایی که به هر نحوی بعد یک مد

 .سردرمیاورد. اون هم با وضعی فجیح و معتاد

مثل بالیی که سر عاطفه و رویا پرپر شده اومده بود. عاطفه شبی که به عمارت 

سفید رفتیم توسط میکاییل گیر افتاده بود و بعد از اتش زدن باغ و شلوغی با دست 

صندوق عقب ماشین هیرمند گذاشته شده و از های بسته همراه جنازه رویا داخل 

باغ مثل همه دخترها بـرده شده. بین مسیر از بو جنازه و نزدیکش با رویا چاقو چاقو 

شده چندبار بیهوش شده و تا چند روزهم نمی تونست صحبت کنه. شیرش درجا از 

وحشت خشک شده بود. عاطفه وضعیت روحیش بدتر از من بود؛ اما به امید و عشق 

 .ایلین زودتر سرپا شد

اگر هوش و درایت کاوه و همکارهاش نبود و رد محموله اخر قارداش رو نمی زدن 

سرنوشت عاطفه هم نامعلوم بود. هلما تنها لطفی که در حقش کرد زنده گذاشتنش 

 .بود. نه مرده با چشم های دراومده یا کلیه یا کبد گرفته شده



 

که کند میزد و تنی که یخ شده بود. خون  من هم فاصله ای تا مرگ نداشتم. نبضی

زیادی از دست داده بودم. هیرمند لحظه اول زمانی که وضعیت من و هلما رو میبینه 

تا چند دقیقه تو بهت بوده و حمله قلبی خفیفی بهش دست میده. سرپاشدنش هم 

از از بی تابی وضعیت من و هلمایی بود که از ضربه کاتر به کمرش تموم نکرده بود و 

 .قرص هایی بود که اژند به خوردش داده بود

بعد از دو روزی که بازجویی شدم....همه چیز به طرز وحشتناکی ارام به نظر می 

رسید. هیرمند خیلی کم بهم سر میزد خیلی زود هم غیب می شد. برای پنهان 

کاری وضعیت نرمال هلما در این چندساله متهم شده بود. اگر رابـ ـطه و همکاریش 

با کاوه نبود به همین راحتی تبرئه نمی شد. مدرکی هم نبود. همه اتفاقات داخل 

عمارت و با ماشینی رخ داده بود که به نام هیرمند اریایی بود. هلما همسرش بود و 

سال هاست سالمت عقلش رو مخفی کرده بود. مدرکی هم علیه هلما نبود به جز 

ود و با پست چند روز بعد به دست شهادت من و مدارکی که از آژند جمع کرده ب

کاوه رسید. قارداش واقعی به نام سهیل آژند خورد و هلما هم معشـ*ـوقه ای فریب 

خورده با قلبی شکسته. این باعث شد ابرو اریایی ها اینبار حفظ بشه و تشییع جنازه 

 .ابرومندی داشته باشن

ذات شیطانی زنی  کسی از عدم دیوانگیش اطالع پیدا نکرد و هیچ کس هم پی به

نبرد که این همه سال به اسم قارداش راهنما باندهای بزرگ بود. این جمعیت برای 

زنی اشک می ریختن که از غم و بی محبتی همسری که زن سوم گرفته گول وکیل 

 .خانوادگی رو خورده و برای رهایی از ستم تیمورخان پناه اون شده

یز رو کرده بودهلما زنی باهوش و زیرکی بود. فکر همه چ فرار آژند تلخ اما حقیقتی  .

آشکار برای هلما بود. به جز قصد کشتنش که اگر اون قرص ها رو نمی خورد االن 

چهل روز سیاه پوش نبودیم. انتقامش رو حتی بعد از مرگ از همه گرفت. اسایش رو 

تی از من و هیرمند دریق کرد. این نگاه ها واین پچ پچ ها چیزی نبود که به راح

 .فراموش بشه

 .بعد مرخص شدنم از بیمارستان به همراه عاطفه به خونه نقلیش منتقل شدم



ماهچهره ام فرستاد تا کمک دستمون باشه...خبری ازش نشد به جز صدای سرد 

پشت خط و حال من داغون و دلتنگ. بعد از چهل روز حاال اینجا اون هم در بدترین 

کردم فقط برای دیدن یک گوشه چشمی شرایط خودم رو برای هر چیزی اماده 

 .ازش

هرمز همین که مقابلمون ایستاد ایلین طرفش خم شد و جیغ جیغ می کرد تا بغلش 

کنه. کمی مردد اخمی کرد که سریع با نیم نگاهی به عاطفه دست بلند کرد و بغلش 

  .کرد

اده از برادرم هم دلخور بودم. این مدت با شوکی که از اتفاقات اخیر بهش دست د

بود. دور همه رو خط کشید و به شمال سفر کرده بود تا کمی خلوت کنه. شاید هم 

با درد عذاب وجدانی که بعد از فهمیدن سالم العقلی هلما بهش دچار شده بود کنار 

بیاد. هیرمند مثل هربار تنهایی غم خانواده رو به دوش کشید...تنهایی عذاب کشید و 

طر هلما هیچ وقت از ته دل ازش متنفر نبود. در جواب پس داد. شاید به همین خا

هر شرایطی خودش رو مقاوم و صبور نشان می داد. حامی و قابل اعتماد. بعد اجازه 

دفن کارهای مراسم رو خیلی باشکوه برگزار کرد و با دست های خودش به خاک 

ه سپردش و بعد هم فشاری که باال زده و سردردی که تا دوروز صورتش رو سرخ کرد

 .و پیدا شدن سروکله هرمز و طلب بخششی که ازش داشت

من نبودم تا مثل هربار مرهم دردش باشم. همراهش نبودم ولی پابه پاش شب ها غم 

خوردم و عذاب. هیرمند با اینکه زندگی مشترکی با هلما نداشت اما عمیقا دوستش 

بودداشت حاال نه به عنوان همسر به عنوان کسی که سال هاست هم خونش  . 

ماهچهره موبه مو چیزی رو از قلم نمی انداخت تا کمتر بی تابش بشم تا بدونم کم 

 .گرفتار نیست وگرنه بی مهر نیست

 

 

 

 :هرمز به سرعت به طرفم چرخید و با بـ*ـوسـه ای که روی گونه ایلین زد گفت

 اینچا چیکار میکنی گلبرگ؟ _



تو بیمارستان دیدمش بعد از  تو چشم هاش خیره شدم. اخرین بار داغون و شکسته

اون هم تلفنی حالم رو می پرسید. کی باورش می شد هلما جنون نداشت و از روی 

 .بالهایی که سرش اومده به زنی بی عاطفه تبدیل شده

 فامیل منم بود...جای منم بین شماهاست یادت رفته؟ _

 .چشم غره ای به این لحن طلبکارم رفت

 .میگفتی خودم میومدم دنبالت_

انتهای مراسم بود از پشت سرش به اویی که در بین جمعیتی پراکنده مشغول 

 :توضیحی بود دلخورانه نیم نگاهی کردم و گفتم

 .الزم نکرده اصال من کی ام...تو کارا مهم تری داری به اونا برس _

 .کنایه ام رو گرفت

 .االنم داریم میریم _

 .پوفی کشید

 ...اومدنت اینجا بی اجازه اونم با _

 ...صداش اهسته تر شد همراه با چپ چپی به پارسا

 با این پسره! حاالم می خوای بری؟ جواب تیمورو چی بدم؟ _

جواب تیمور یعنی فرستادنش و دستور از اینکه نزاره برم...از اینکه هنوزهم با پارسا 

  .مشکل داشت و هنوز هم من مهم هستم

 .پوزخندی زدم به خیال خام خودم

مصلحتی کرد. چند لحظه دست به کمر تو چشم های مستاصل و  پارسا سرفه

قرمزش خیره شدم. الغر شده بود و زیر چشم هاش گود. عزادار بود. درک می 

کردم...توقع زیادی نبود جز رفع دلتنگی از دور و حریص چشم هایی که خواب و 

 .خوراک من بود

 :بدون اینکه جواب بدم حرکت کردم و گفتم

_ ا تو ماشین منتظرمعاطفه... پارس . 

عاطفه با چشم غره اساسی ایلین رو گرفت که پشت بندش به جیغ انداخت اما اون 

 .بی توجه به گریه هاش طوطی وار همراه پارسا پشت سرم حرکت کردن



کجا "دستم به دستگیره نرسیده دستم از پشت کشیده شد و هینی که با صدای 

عاطفه مخلوط میشه "میبریش . 

ی بزرگ و گرم رو که حاال کوره اتیش بود رو می شناختم. تقال من این دست ها

نکردم برعکس دستش رو محکم تر گرفتم که با مکثی به طرفم چرخید. شانه ای 

 .باال انداختم و هم قدمش هم مسیر ماشینش شدم

زیر نگاه خیره همه درب ماشین رو باز کرد و منتظر شد بنشینم. همین که کنارم 

ندید پدیدم به جنب و جوش افتاد. لبخنده محوی گوشه لبم  نشست قلب بی جنبه

 .خونه کرد

ماشین رو از پارک در اورد. سعی کردم چهره هاج و واج بقیه به خصوص عاطفه و 

 '.پارسا رو نادیده بگیرم

 

 

به نیمرخش خیره شدم. مثل همیشه چهره ای سرد و سخت. با درد و غمی که از 

. معذب از نگاه خیره ام عینک افتابی از روی عمق مردمک های سیاهش پیدا بود

داشبورد برداشت و به چشم زد. بین ابروهاش چین افتاد. تارهای سفید روی شقیقه 

اش بیشترخودنمایی می کرد. ته ریش های خاکستری و موهای کوتاه نامرتب. 

ظاهرش عالی بود. مثل هربار که چشم خطا می رفت و قلب و روح رو نادیده می 

تیمورخان از بیرون خوشبخت ترین مرد بود. مردی قدرتمند و بانفوذ. اما  .گرفت

دریق از لبخند از ته دلی. این رو بارها پیش خودم اعتراف کرده بودم و ارزوم دادن 

 .خوشبختی بهش بود

بارون نم نم گرفت. بوی خاک بلند شد. ازش چشم گرفتم و شیشه رو پایین دادم. 

می از التهاب درونم کم بشهصورتم رو بیرون گرفتم تا ک . 

خیره میشم به ادم هایی که می گذرن از کنارمون...کودک گل فروش پشت چهارراه 

 .میزنه به شیشه برای گل هایی که می خواد پیش کش کنه به نامزد کنار دستش

می  .یکبار میشم...خانمش...یکبار دوستش یکبار عشقش...اقا، اقا گفتنش کم نمیشه

واسمون دعا میکنه به خوشبختی که نداشتیم. به بچه ای که  بخشش به بچه اش.



 .وجود نداشت

هیرمند اخمش کندنی نیست. رگ شقیقه اش برجسته شده. توجه ای نمی کنه به 

جز مشت شدن دستی که روی فرمون ماشین محکم تر میشه. خود خوری می کنه 

 .تا هوار نشه روی طفل معصوم

دل اسمان باال سرمون که شُر شُر ش خوش  لبخندم تلخ میشه. گرفته میشه مثل

شیشه رو شرمنده زیر نگاه های التماسی کودک و  .اهنگ ترین ملودی ماشین میشه

گازی که به ماشین میده و سرعتی که عجیب دلم رو می لرزونه از خشمی که تو 

 .وجودشه

 .بی اختیار سکوتم شکسته شد. با گلوی که از غمباد گرفته بود

پیش می رفت اگر همه چیز خوب _ ... 

 .جلوی بغضم رو گرفتم و لب گزیدم

 اگر من نبودم؟ از این ناراحتی؟ _

  .سکوت کرد. بی خیال غرورم. بی خیال اونی که دیگه نبودم

 .اگر این چندروز خبری ازم می گرفتی نمیومدم _

 .بازهم سکوت و فکی که سابیده می شد

 از اینکه با من دیده بشی می ترسی؟_

ق تر شد با گوشه چشم متعجبی که عجیب خودداری می کرد از چشم اخمش عمی

 .تو چشم شدن

 ..نه_

یک کالم...با صدایی گرفته و بم شده. اما من جون گرفتم با همین یک کالم یک 

 .صدا

پس چرا این چندروز گلبرگتم خاک کردی؟ خیلی سختت بود، بودم پیشت؟  _

ی بودم که شدم برای همتون غریبه؟ کنارت بودم...نفس به نفست...من کجا این باز

من خواستم هلما بشه قارداش یا بره زیر ی خروار خاک ؟ عمه جواب تلفنامو 

 ....نمیده...جام جدا شده...برادرم رسیده پشت خط...توام که...توام که

یک بند گفتم...یک نفس...با لرزشی که تو صدامه...با لبی که برچیده شده. اخرش 



ورده میشهبرای باقی غرورم خ . 

 .یک دم وبازدم اهسته کشید. با وقفه ای که خون به جیگرم کرد

 .بزار برای بعد...االن حوصله ندارم_

لبخند تلخی زدم...حوصله نداشت. تو خودم جمع میشم و گز می کنم یک گوشه و 

تو سکوت سری تکان می دم و باشه ای لب میزنم. سرم چسبیده میشه به شیشه 

که دونه دونه تازه میکنن زخمم رو. تا اخر سکوت کردم و او هم میشمرم قطره هایی 

 .دامن زد به این سکوت چهل روزه. کورشه گلبرگت اگر نفهمه فکری ازارت میده

 

قران رو می بندم و با بوسیدنش بلند شدم. کمرم درحال خرد شدن بود. از زمانی که 

جم نخوردم. با هر رفت و همراه هیرمند به عمارت اومده بودم یک لحظه ام از جا م 

امدی گردن راست نمی کردم به جز گوش های بی نوایی که حسابی خسته شده 

تقریبا عمارت مملوء از جمعیتی بود که برای همدردی صاحب عزا حضور  .بود

هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر پر فامیل باشم. گلوم خشک بود و برای اب  .داشتن

کردم. هیچ کدام از مستخدم ها اشنا نبودم خوردن به طرف اشپزخونه راه کج . 

تکیه به کانتر اب رو جرعه جرعه سر می کشیدم که دو نفر خانم خوش پوش وارد 

 .اشپزخونه شدن. همین که من رو با ظاهری خودمانی دیدن ابرویی باال انداختن

تیپم زیاد بد نبود. کت و دامن مشکی. با جوراب شلواری مشکی و روسری ساتنی که 

اروی پیشانیم کشیده بودم. تنها تفاوتم ارایش نداشتم و پوشش کاملم بودت . 

یکی که نسبتا مسن تر بود و ارایش غلیظ تری داشت با بادی به غب غب که عجیب 

 :شبیه تاج الملوک بود گفت

 چهره تو چقدر اشناست. کجا دیدمت؟_

وادبانه می پرسید بی جوابی ندادم و نگاهم رو به لیوان بین دستم دادم. اگر بالحنی م

 .شک جواب میدادم

 تو گوهری...؟ _

 .اب دوگلوم پرید

 .نه مامان گوهر خوشگل تر بود. این همون صیغه ای ست_



 مهتاب رو می گفت...از این جماعت بی شعورترم بود؟

محکم لیوان رو روی میز کوبیدم. خون خونم رو می خورد تا جوابی در شان و 

دهان باز کردم نگاه دختر ریز شد و با سوئ ظن شخصیت خودم بدم. همنی که 

 :بیشتری گفت

 .حاال یادم اومد...این همونی که تو قبرستون با تیمور رفت_

 :ابروهای مادرش عمیق پیچ خورد. مثل نجسی کنار کشیدن و پرنفرت گفت

 !به خاطر این هلما مرد _
_... 

 .سرتاپام رو از نظر گذروند

_ ه دیوونه بود؟ نتونستی چند سال تحملش کنی؟ مگه چه گناهی داشت؛ جز اینک

 باید حتما اتیشش میزدین گول یکی دیگرو بخوره؟

 :مات و مبهوت خشک شدم. یخ بستم. دختر چشمی چرخوند و رو به مادرش گفت

 .خودتو واسه این جماعت عصبی نکنه. هلما راحت شد _

مروز تکلیفم رو قبل ازاینکه بخوام درشتی بارشون کنم بیرون زدم. باید همین ا

مشخص می کردم. من زن شرعی و قانونیش بودم این حرف ها زیادی سنگین بود 

 .حتی اگر قرار نبود به کسی معرفی بشم دختر تورج که بودم

 

 

 

صحبت در این مورد؛ در این شرایط، شجاعت خاصی می خواست. من ادم شجاعی 

ه سیاه شده ای بودم که در نبودم؛ اما بریده بودم. من گلبرگ کهکشان با شناسنام

هر برهه از زندگی نقشی گرفته بود. دوست داشتم زودتر از این ها همه چیز 

دختر تورجی رو می خواستم که جایی در خانواده اریایی داشته  .مشخص می شد

 .باشم

نفس عمیقی کشیدم و از پله ها باال رفتم. می دونستم در این چند ساعت تو اتاق 

تا کسی، حتی من رو نبینه خودش رو حبس کرده .  



همین که پام رسید به راهرو؛ درب نیمه باز اتاق تاج الملوک قلبم رو به تالطم 

انداخت و پاهام رو متوقف. علت اینکه خودم رو ازش پنهان می کردم نمی فهمیدم؛ 

شاید به خاطر تماس هایی که بی جواب می موند. شایدهم به خاطر شباهتی که 

از اینکه تو اتاق بود یا نه مطمئن نبودم. دوست داشتم ببینمش تا ازش نفرت داشت. 

 .همه چیز رو از چشم هام بخونه

به سمت درب اتاقش راه کج کردم به حرف دلم. باشجاعتی که به زور قصد جا 

کردنم رو داشت و به حرمت چشم های ابی رنگ غمگینی که تا لحظه اخر تقالیی 

ب چوبی رو کنار زدم و وارد شدم. دلم گرفت. برای این زندگی نداشت. اهسته در

هنوزهم حال و هوای این اتاق بوی کهنگی و غم می داد. هرچقدر هم پرونده ادم 

 .های سوخته شده تو قاب عکس ها با مرگ دختر خانواده به ارامش ابدی رسیده بود

قدمی رو به جلو برداشتم که بی اختیار از جُسته جمع شده، گوشه اتاق میخکوب 

 .شدم

در یک ثانیه منتظر انفجار یا طغیانش بودم با نفرتی که از چشم های ابی رنگش 

همین که من رو دید هیستریک نیشخندی زد. همه عکس های  .ساطع می شد

و  "کودکی، بزرگی، فارغ التحصیلی، ازدواجش...اطرافش پخش و پال بود"هلما... 

روی دستگیره خشک شد. در  یکی از لباس خواب های هلما رو پوشیده بود. دستم

عمیقا نیاز به شیون داشتم. این وضعیت و تصویری  .تالشی برای ارامشم لب گزیدم

صدای نفس هام، مضطرب کشیده شد. شباهت تاج  .نبود که ازش ساخته بودم

 ....الملوک به دخترش

هنوزهم تن بی جانش رو بین دست هام حس می کردم. صداش تو گوشم بود. نمی 

چهره اش نرم شد.  واضحمیزی رو به یاد بیارم. برای لحظه ای از استرس خواستم چ

فهمید تو ذهنم چی می گذره. بی اختیار اهی کشیدم و سرم رو به درگاه در تیکه 

 .زدم

بیچارگی و اشفتگیش ازارم می داد. برای چند مدت کوتاهی اون هم زوم چهره ام 

ن شده بود. تا چند ساعت به منی شد. مات و درمانده. چهره اش مثل روز بیمارستا

که حالم مساعد نبود خیره شده بود. بدون هیچ واکنشی که اخر به سکته خفیفی 



ختم شد. به خواسته کاوه هرسه حضور داشتن. تنها کسی که هویت هلما رو می 

 .دونست و قصد کمکم رو داشت تا بعدها برچسب خانواده اریایی نشم

فکر کردم چقدر خوب بعد از بیمارستان به خونه توقع دیدنم رو نداشت. به این 

تیمور بـرده شدم؛ تا هر لحظه مقایسه نشم با شبنم و هلما. االن هم نباید اصرار می 

کردم، باید باور می کردم زمان می خواست تا دوباره همه چیز به حالت عادی 

ا قصد برگرده. من هنوز دختر زنی بودم که سال ها مخفی شده بود. دختری که هلم

 .کشتنش رو داشت. بی اختیار لب زدم

 .من از حس آژند بی خبر بودم _

دلم واسه خودم می سوخت. بعد از مرگ هلما این جمله عادتم شده بود. احساس گـ 

ـناه می کردم برای کاری که نکردم. احساس گناهی که با عشق آژند نسبت به 

 .شبنم تو وجود من هم رسوب کرده بود

نی زد. خودش رو به اغوش کشیده، با صدای خفیف و گرفته ای لبخنده اندوهگی

 :گفت

حق باتو بود... من مادر خوبی برای بچه هام نبودم. دخترمو با دستای خودم  _

 .کشتم

سکوت کردم. نه برای حرف نداشتم. نه برای رهایی از عذابی که اسیرش شده بود 

چنگ زدم. از حرف هایی که فقط برای بغضی که راه تنفسم رو گرفته بود. گلوم رو 

قبال، ناخواسته گفته بودم پشیمان شدم و تهی از هرحرفی لب گزیدم. نباید حرفش 

 .قیافه ام به اندازه کافی عذاب اور بود .رو پیش می کشیدم

مردمک های لغزان ابی رنگش بی فروغ و ناامیدتر از سکوتم لبخنده تلخی زد. به انی 

کردسیل اشک صورت بی روحش رو سرخ  . 

قاب عکسی به سمتم باال اورد...تصویری از دختر بچه ده ساله ای که معصومیت و 

زیبایش دلم رو به درد اورد. هق زدم و دستی روی دهانم گرفتم. انگار خودداریم بعد 

یک ماه شکسته شده بود تمام بدنم به یکباره شروع به لرزیدن کرد. همه چیز جلوی 

گوشم پیچید زمانی که بچه شده بود و با  چشم هام جان گرفت. جیغ هاش تو

 .وحشت درد و دل می کرد



 

 

 

نوحه سر داد با تکان تکان دادن جسمی که خونی در بدن نداشت. با تیک عصبی 

 :سرش رو روی قاب عکس گذاشت. نوازش گونه گفت

 .این دخترمنه... دختر خوشگل من... من، من کشتمش _
_ ... 

_ دی کشیدیاخ مادر...مادر...تو چه در . 

کامال معلوم بود. شوک بهش دسته داده و کارهاش دست خودش نیست. یک لحظه 

 ام ارام

 .نمی گرفت و عقب جلو می شد با بی تابی. با نجواهایی که به زور شنیده می شد

 .نوازشی روی عکس کشید و با لب های لرزان بـ*ـوسـه ای به روی دخترکش زد

م بگی مامان؟...یادته چقدر دوست داشتی یادته مادر چقدر دوست داشتی به _

واست الالیی بخونم؟ دیگه هیچ کس باتو کاری نداره عزیزکم. راحت بخواب من 

 .حواسم به همه چیز هست

ثانیه ای خیره به عکس سکوت کرد و به یکباره با چشم های گشاد شده سرباال اورد. 

 .تازه حضورم رو درک کرده بود

 منو میبخشه...؟_

لوی دهان گرفتم تا هق هقم رو خفه کنم. بیشتر از این تحمل نداشتم دستم رو ج

 .در حال انفجار بودم. سری تکان دادم و به سرعت بیرون زدم

 

**** 

نیاز به آرامش داشتم، شوک و وحشت این چهل روزه بیدار شده بود. روح و جسمم 

وند. فشارهای که بی رحمانه پس میزدم دست و پاهام رو می لرز .درهم شکست

حالم خراب بود. یک لحظه ام تصویر هلما از ذهنم دور نمی شد. هق میزدم. به درب 

اتاق نزدیک شدم و بی حال تر از هربار بین درگاه درب خودم رو کشیدم. حالش 



 .خراب تر از منه که متوجه من نمی شد

لبه تخت نشسته بود، روبه جلو، دستی روی زانو گذاشته سیگاری بین دست، تند 

د پکی میزد. بوی دود چشم رو میزد؛ نفسم رو تنگ می کرد اما اسمش رو تن

همچون دیوانگان جنون امیز با ارتعاش، صدا زدم. همزمان شد با شیون بلند تاج 

  .الملوک. پرش کوتاهی زد از فکرهایی که درش غرق بود

 همین که؛ سر باال اورد و من رو بین طاق اتاقش دید لحظه ای شوکه شد. کم کم

رنگ وحشت نشست تو چشم هاش. به پشت سرم نیم نگاهی کرد...لعنت به فریاد 

 .هایی که تمامی نداشت

نگرانی از چهره اش هویدا بود. رنگش پرید. صدای فریاد بی تاب تاج الملوک حالم رو 

بدتر کرد. باجی صدا میزد تا کمکش کنن...بعد از رفتن من حالش بد شده بود. 

شد. یکی نفرین می کرد؛ یکی ناله و می بردن اسم تیمور و  صدای همهمه زنان بلند

 .زنی که تو زندگیش بود

قصد بلند شدن داشت که مجالی  .نفرین جون دار اخر اخم نشوند رو چهره اش

بهش ندادم. به سمتش پاتند کردم و خودم رو تو مامن ارامشم غرق کردم. شوکه از 

 .کارم لحظه ای بی حرکت موند

_ یکنمنرو؛ خواهش م . 

 

 

 

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

نفهمیدم چقدر گذشت؛ نفهمیدم چند ساعت سر روی سـ*ـینه اش گذاشتم که 

اشک های سرکش این مدت و سوز دلی که می سوزوند رو خالی کردم. باهش حرف 

زدم... بین هق هق هایی که شنیده نمی شد... بین لکنتی که گرفته بودم...بین 

ز شوکی که بهم دست داد؛ از بچه ای که داغم وحشتی که داشتم. از دردم گفتم ا

کرد. از هلمایی که زندگیش عذابم می داد؛حرف هاش، غم صداش. از اژندی که 

چهره اش کابوس شب هام شده بود...اینقدر گفتم تا صداها خاموش شد. صدای 



 .شیون ها صدای عزاداری ها... صدای نفرین ها

حرفی نمیزد. مثل سنگی که واسش پلک هام سنگینی می کرد. سکوت کرده بود. 

دردو دل کنی. پیراهنش خیس خیس شده بود. گونه ام باال پایین می شد از تپش 

بی امان قلبش. نوازش دستش کم شده بود. بدنش تب دار بود و داغ. اون هم می 

سوخت تو اتیشی که نایی برای فریاد نداشت. تردیدش عذابم می داد. این ادم 

کاری برای دلداریم نمی کرد. حرفی برای بی قراریم نمیزد. اما هیرمند من نبود که 

 .امان از اغوشی که تو خال بـرده بودم برای غمبادی که مدت ها دچارش شده بودم

احساس ارامش می کردم... در این مدت به قدری با دکترهای مختلف صحبت کرده 

یچ کس برای من بودم تا به ارامش برسم تا این بغض لعنتی ترکیده بشه؛ ولی ه

هیرمند نمی شد. عشق، محبت، ارامش، اعتماد و دوست داشتن...تو وجودش خالصه 

شده بود... یک لحظه ام نبودنش رو نمی خواستم. قلبم با هربار دیدنش روی دور تند 

می رفت. ثانیه هام قابل شمارش نبود. زمان درکنارش بی معنی بود. این ادم همه 

 .کس من برای زندگی بود

اصدایی گرفته و بی حال لب هام رو چسبوندم روی قلبش و زمزمه کردم. دیگه ب

وقتش بود تکلیفم رو روشن کنم. تحمل من هم حدی داشت. دوریش بی اراده و بی 

 .طاقتم کرده بود

ازت نمی خوام چیزو فراموش کنی...نمی خوام بچسبی به زندگی که از اولش یه  _

اش پر از تردید بود. نمی خوام حاال که رسیدیم باتالق بود، یک سراب که هر لحظه 

 ...به ساحل...بشم واست مهرو یا گلبرگ چندماه قبل...یا

 .سرم رو باال بردم. انعکاس دردناکی از غمِ چشم هاش تو وجودم به گردش افتاد

نگاهش جز دوری حرفی نداشت. قلبم فشرده شد. صدام خفه شد تا حرف خورده 

 .شدم رو بزنم

بگو چرا ازم فاصله گرفتی...نکنه توام منو مقصر میدونی؟ هنوزم دختر  فقط بهم _

 کهکشانم یا کسی که شبیه شبنمِ؟... ازم فراریه برای شباهتم یا اسم تو شناسنامه م؟

دستش اهسته روی گونه ام نشست. سختشه حرف زدن این رو از سیب گلویی که 

سخت شد مثل همیشه تا مدام باال پایین می شد فهمیدم اما چهره اش سرد و 



 .حرفش رو باور کنم. تا جدیتش بترسونتم

مژهای سیاه بلندش خیس بود...چشم هاش سرخ. مرد من خوددار بود. باید می 

 ترسیدم از این ادم کوه احساس؟

 .میگم فرزاد برسونتت...بعدا باهم صحبت می کنیم _

 .سر خم کردم و بـ*ـوسـه ام شد نوک انگشتی که قاب صورتم بود

چشم رو هم فشرد کالفه. از موضعم کوتاه نیومدم مصرانه به تردید چشم هاش 

 .چنگ زدم. بعدا حاله من بود

حاال که همه چیز تموم شد بیا از این جا بریم. قول میدم خیلی زود همه چیزو  _

فراموش کنی...اصال االن میرم وسایالمونو جمع می کنم...توام همه چیزو سرو سامون 

میریم سفر مثل هرمز...بعدا اومدیم به همه می گیم من کی ام...میشم  بده. یک مدت

 .دختر تورج...کسی دختر کهکشانو یادش نیست

عصبی و درمندش اللم کردم. لب گزیدم امیدوار. چشم تو چشم.  "گلبرگ"اینبار 

 .تاریک تر از همیشه خیره ام شد

_ اج الملوک از دیدنت عذاب هیچ وقت نمی تونم باهت بیام...توام دیگه اینجا نیا. ت

 .می کشه. نمی خوام اونم مریض بشه

حرفش جان به لبم اورد. دقیقه ها به کندی گذشت تا معنی حرف هاش رو درک 

گوش هام تیز شد تا ادامه حرفش رو بشنوم. سکوت کرد. تک خنده ای زدم  .کنم

 .بهت زده؛ با اشکی که از گوشه چشمم چکید

_ ا هیچ وقت نمی تونی باهم بیای؟شوخی میکنی؟ برم؟ کجا؟ چر  

 

درمانده و اندوهگین نگاهم کرد سرش رو پایین انداخت. رو به جلو خم شده دستی 

 .به سر کشید و دستی به دنبال سیگاری روی زمین بلند شد

چون هیچ وقت هیچی درست نمیشه. نه با رفتن ما نه با موندن تو، تو این عمارت. _

تحمل کنیمبه جز عذابی که باید تا اخر  . 

ضامن فندک طالییش  .نخی بیرون کشید و بین لب هاش جا داده صداش خفه شد

اتشی زد میان اتشی که به جانم می انداخت. پک عمیقی زد با  .سوهان روحم شد



  .لبخنده تلخی

همیشه فکر می کردم با گرفتن قارداش یا گروهش انتقام خانواده ام گرفته  _

این بی شرفی که جلو روته تا تموم کنم این غم چند  میشه... زدم به بی راهه شدم

 ...سالَ رو. این بی شرف ندید اطرافشو

 .پکی عمیق تر...پکی حرصی تر. چشم هاش سرخ شد برنده تر

 .اما اونی که ازم انتقام گرفت زندگی بود...هیچ وقت نذاشت نفس راحتی بکشم_

خندی بیرون فرستادپکی بعدی رو به سمت چهره مات و مبهوتم کشید و با لب . 

می دونی از چی اتیش می گیرم؟ می دونی چی شده خوره جونم؟... این همه  _

سال ادمی رو تو خونه م راه دادم که باعث پریشونی دختری بوده که خودم بزرگش 

 .کردم...خودم فرستادمش مدرسه... خودِ بی شرفم هواشو داشتم

می نداشت. زجر می کشید با هر لبش رو گاز محکمی گرفت. میان پک هایی که تما

 .نفسی که دود می کرد

 .چطور میشه همه چیزو فراموش کرد... وقتی مقصر منم_

با وحشت به لب هاش زل زدم. دلم مثل سیرو سرکه می جوشید تا حرف بزنه. حمله 

تدریجی و عذاب اورش رو با وقفه های کوتاه ادامه می داد. با پک هایی که میزد با 

عین خشم داشت. اون هم تو شوک بود. با هر کلمه ای که به سختی  ارامشی که در

از زبانش خارج می شد؛ رگ گردنش متورم و مشت دستش محکم تر. پیشانیش رو 

 :به کبودی میزد وقتی گفت

کاوه بهم گفته بود...می دونست از اول کسی تو این خونه جاسوسی قارداشو می  _

رو خریده؛ فرزاد، باجی یا فریبا به پول کنه...فکر می کردم یکی از مستخدم ها

احتیاج داشتن...فکر همه چیزو می کردم حتی کینه ای که عمه از تو به دل 

داشت...به جز هلما....اون همیشه زیرابی می رفت. بهش شک کرده بودم ولی برای 

 ...فرارش، برای خارج رفتنو دور زدن من نه اینکه

پک دیگر با سرفه ای که زد؛ با پوزخندی نفسی گرفت. تمام صورتش دردمند شد. 

 .که نیش قلبم شد

وقتی به هوش اومدم کاوه بهم گفت با گلبرگ زیاد صمیمی نشو...کسی نفهمه _



گفت بزار همه فکر  ...واست مهمه... نزار نقطه ضعفت بشه که جمع کردنش سخته

میم... کنن هنوز تو فکر انتقامی...گفت همون تیمورخان بمون تا نقششون رو بفه

گفت ی جا خودشونو نشون میدن...شب اول طوری رفتار کردم تا بفهمن قصدم 

انتقامه...هلمام بود...از حاملگیت شوکه شد...توقع نداشته البد...اون اتیش سوزی و 

رفتارش باتو؛ گم شدن عاطفه همه شکا رو نسبت به هلما قوی کرد. اما بازم به من 

دیده شدیچیزی نگفته بود تا لحظه ای که دز . 

بهم خیره شد از زیر دستی که روی صورت گذاشته بود و سیگاری که بین انگشت 

 .هاش می گردوند. لبخنده ناراحتی زد

 ...نمی خواستم اذیتت کنم. با بی محلیام با سکوتم واسه کتکایی که می خوردی_
_... 

 .اون گردنبد و اون تراشه توش، خیالمو راحت کرده بود_

 

ردانی بهش چشم دوختم و دستش رو فشردم. سیگار بین دستش شد با احترام و قد

اسیر انگشت هام و پکی که نیمه رها شد. صاف نشست شانه به شانه ام. رد انگشت 

هام رو گرفت رسید به چشم هایی که هنوز امید داشت. سیگار رو، روی زمین روی 

د غمگینی زدم. کاغذی که گذاشته بود... انداختم. فکش هنوزهم فشرده بود. لبخن

حرف هاش اب روی اتیش بود. ارزوم بود. ارام کرد؛ اما نه در حالی که قلبم می 

 .تیپید برای مرد بی تاب روبروم که درمانی برای دردش نداشتم

حاال که همه چیز رو شده زندگی کن...دل بده به بند بند این خونه... به جوونی  _

ز بند گذشته ای که چیزی واست نداشت. که ازت مونده. بخند. عاشقی کن. رها شو ا

با فکر کردن و خودخوری چیزی درست نمیشه. گذشته ام برنمی گرده. نزار واسه 

توام دیر بشه. هلما به هدفش رسید. اگرم زنده میموند می شد ی خاری تو چشم 

 .همتون

پیشانیش به برزخی ترین حالت ممکن قرمز شد. چشم هاش سوزان. حرف بدی 

اصله گرفت و به روبرو چشم دوختزدم؟ کمی ف . 

من با این اخالقم هلما رو نابود کردم... من باعث شدم نتونه از این جا بره... هرمز _



 .حق داشت...من اونو دیوونه کردم. من ادم درستی نیستم

لحنش ارام و زمزمه وار شد. با مردمک های لرزان و رنگی پریده. به قصد سیگاری 

گذاشتم تا مانع بشم. نیشخنده زهر الودی زدخم شد که دست روی پاش  . 

باید حواسم بیشتر به تاج الملوک و هرمز باشه...نباید بزارم کمبودی حس کنن.  _

 .سیگارمم می کشم...دیگه بچه ای ندارم. توام می ری پی زندگیت

 .دستم روی پاش یخ زد. بغض کردم ناباورانه، ناله وار

 !هیرمند؟_

ردن اسمش. به طرفم سرچرخوند. توجه ای نکرد. تو حال هزار درد و سوال داشت ب

 .خودش بود

 .حالشو دیدی؟... دکتر گفته ممکن دیگه نتونه راه بره_

 .دستی روی گونه خیسم گذاشت. با مکث و دلتنگی در عمق چشم هام

نمی خوام به توام اسیب بزنم قربونت بشم...تو روحیه ات حساسه...دل نازکی...از  _

ترسیدی...از این خونه، از این ادماش...نباید مجبورت می کردم...کم بهت اولم ازم می 

اسیب نزدم..من بی رحمم جدی ام...اون شب؛ بعدشم با رفتارام...هرمز حق داره...من 

 ....اونی نیستم که همیشه

 .دلم از این همه عذاب به درد اومد. تو عمق وجودم درد عمیقی رو حس کردم

ه حمایت گرانه اش رو داشت. خودش رو مقصر کودکی تباه هیرمند هنوزهم اون خوئ

شده هلما می دونست کسی که سرپرست خانواده بود و همه چیز رو تحت کنترل 

خودش می دونست. هلما و هرمز سال هاست مثل بچه های بزرگ شده هیرمند 

بودن. حسی که به یک نوجوان اسیب دیده انگیزه و قدرت داده بود. حاال با رو شدن 

حقیقت احساس عذاب و شکست می کرد. احساسی که جوانیش رو تباه کرده بود و 

شرفش رو زیر سوال بـرده بود. تلخی و زخم حرف های هرمز هم تازه چرکش سرباز 

 .کرده بود

به چند ماه قبل فکر کردم به روزی که اژند از بی رحمیش گفت. از اینکه باید 

و بزنه وقتی خودش باعث نابودی یک ترکش کنم. چطور می تونست اون حرف ها ر

 .دختر بچه شده بود؟



دستش رو گرفتم و اهسته کف دستش رو بوسیدم. بغض کردم. ساکت شد میان 

 .حرفی که جان می کند تا به زبان بیاره

هرمز از روی دوست داشتن اون حرفارو زده...قصدش زیر سوال بردن محبت و _

..اینکه اژند بینتون بوده و بهش اعتماد حرمت تو نبوده. تو عمرتو پاشون گذاشتی.

کردین مقصر تو نبودی...اینکه پدرش گذاشته رفته تا تو بشی بزرگترش مقصر 

هرمز  ...نیستی. تو مقصر گذشته هلما نیستی...خودتم ی پسر بچه مریض بودی

 .بااین کارش میخواسته نشون بده چقدر من واسش مهمم

 .دستش رو عقب کشید و پوزخنده تلخی زد

 .کاری که شده...مهم نیست در عوض خود واقعیم رو بهم نشون داد_

 ...هیرمندم_

اخم کرده دست روی ساعدم گذاشت. چشم هاش گشاد شد برای گرفتن اشکی که 

 .در حال فرو ریختن بود

اولش سخته ولی مثل همه چیز عادت می کنیم...وکیلم همه چیزو درست  _

واستی یک جا دیگه رو واست می گیرم...هرجا میکنه...خواستی تو خونه ام بمون نخ

که راحت باشی نمی خوام برای تو چیزی کم بزارم. برو دنبال زندگی که زور باال 

 ...سرت نباشه..کسی به حقت تعـ*رض نکنه

 .دستی به سرش کشید. عصبی و هستیرک غرید

 ...وای برمن که خودمم با تو_

ابم نده. نمی خواستم باور کنم این دست روی لب هاش گذاشتم تا بیشتر از این عذ

 .ادم بریده هیرمندم بود

 تا کی میخوای تاوان همه چیزو تو پس بدی؟ جوونیت نوجوونیت بس نبود؟ _

 

 .صداش خش دار شد. با فشاری که به دستم می داد

ما به درد هم نمی خوریم گلبرگ...این تردیدایی که نسبت به هم داریم...هیچی  _

اولم زور زدنمون اشتباه بود. من به درد تو نمی خورم فراموش نمیشه. از . 

 نه..َ_



فریاد زدم و دست هاش رو پس زده از جا بلند شدم. اشک هام صورتم رو خیس 

کرده بود. نفس نفس میزدم. با فاصله مقابلش ایستادم. صبرم لبریز شد. جدیت 

 .نگاهش رو نمی خواستم

 ...من به خاطره تو از همه چی گذشتم_

هام رو باال بردم. مقابل چشم هایی که قرمز شده بود و فکی که می سابید تا دست 

 .نعره ای تو صورتم نشه. کاش میزد، می کشت اما حرف رفتن نمیزد

لرزش دستامو ببین... بین چقدر الغر شدم...ده کیلو وزن کم کردم...دو هفته  _

 بیمارستان موندم...تا وضعیتم عادی بشه...یادته؟

ید با نفسی که گرفتنگاهش دزد . 

ازم چی مونده بود؟ وضعیتمو دیدی؟ مرده بودم....نفسم به نفس تو بنده بی  _

انصاف...قرصامو دیدی؟...بلند شدمو دیدی؟... اصال فهمیدی زیر نظر روانپزشک 

 ارامبخش میخورم.؟

زدم به تخت سـ*ـینه ام...بریدم؛ من هم به واهلل بریدم...نایی برای شروع تنهایی 

اشتم...نایی برای شکست دوباره نبود...نایی برای شبنم مرده شده تو چهره ام نبودند . 

اونی که یک ادمو کشت من بودم. اونی که صدای گلوله خوابو از چشماش گرفته  _

منم...اما اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم نیست چقدر منم از این بازی اسیب دیدم 

 ....مهم نیست چقدر دل گلبرگتو شکوندی

 .پشت دستم رو به صورتم کشیدم تا اشک هام رو پاک کنم

 .چون جون گرفتنم به خاطر تو بود...گفتم نشم یک دیوونه دیگه تو شناسنامت_

نشم یک دردی رو دردات...گفتم قوی باشم کنارت...گفتم اگر هرمز ولت کرد من 

من باشم باشم؛ میای سراغم...گفتم اگر تاج الملوک زده به سرش، زمین گیر شده 

 کنارت...حاال تو از رفتن می گی؟

 .گلبرگ...تمومش کن_

یعنی باور کنم...تو که با اومدن پارسا داغ میکنی میخوای مهر طالق تو شناسنامم _

 بزنی..؟

سکوت کرد سر پایین برد با عذاب. من این ادم متالشی شده رو نمی شناختم. هق 



 .زدم با صدای تحلیل شده

رای همیشه ... دلم ازت گرفته دلمو شکستی ولی باشه میرم ولی نه ب _

میبخشمت...واسم مهم نیست بهت حق میدم نتونی االن منو کنارت بخوای. بهت 

حق میدم بخوای هوای تاج الملوک و هرمز داشته باشی...گور بابای گلبرگش...چون 

شبیه شبنمم...چون نیستم اونی که میخوای...چون هنوزم دختر کهکشانم...دختر 

نی که زنت جاش بود. زنی که آژند عاشقش بود. آژندی که با کشتنش منم شب

مردم...اصال شاید من ی قربانی مثل هلما یا ایال می شدم...اون موقع بازم وضعت این 

بود؟ دلت خنک می شد؟ مگه از اول قصد و نیتت این نبود؟ شایدم اینا همش 

 بهانست 

س کنم. حقیقتی که تو صورتش چشم هاش رو می بنده. می تونستم دردش رو ح

 ...کوبیدم دلم رو اتش میزد. این سکوتش

برای  .میرم چون منم شکستی...چون منم باید روپا بشم برای هویتی که ازم گرفتی_

اینکه باور کنم بازم میشی تیمورخان... تیمور خانی که یک شهر ازش می 

روبرومو...ادمی که ترسن...واسه اینکه منم فراموش کنم این چهره شکسته خورده 

  .میخواد دوباره بشه سپر بال گذشته ها...سپر بال ادمایی که کم مقصر نبودن

 .نفسی گرفتم

 فقط یک قولی بهم بده _

 .جلوی پاش زانو زدم

 .وقتی اومدی دنبالم... دسته گل رز واسم بیار_

نه نه از گل رز دیگه خوشم نمیاد...ازش نفرت دارم...گل نرگس بیار. کروات _

 .طوسیتو ببند..کالهتم بزار

 .بغض کردم...ازم رو می گرفت. صدام رو نمی شنید

 .اصال هرچی خواستی بیار... فقط بیا لعنتی_

 .دست هام رو روی بازوهاش گذاشتم و تکان تکان دادم با ضجه ای که میزدم

_ میدونی _خودت مگه نگفتی تا اخر مال توام حاال میگی به درد هم نمی خوریم. 

بی تو میمیرمکه من  . 



به تصرف  که لب های لرزانمسرش رو باال گرفت خیره ام شد؛ به ثانیه ای نرسید 

در اومد نفسم تو سـ*ـینه حبس شد. غافلگیر شدملب های داغش گرمای  از فرط  .

کم اوردم اما حریصانه دل به دلش دادم.  نفساسترس و اشک های که ریخته بودم 

تا  کردبغـ*ـل  محکم زمین بلند کرد طوری خشن من رو از کمر گرفته از روی

مطمئن بشه قرار نیست جایی برم...اشک های هردو صورت هامون رو خیس کرد و 

 .لب هایی که یک لحظه ام دلتنگی رو پس نمیزد

 

***** 

باید باور می کردم زندگی صبر نمی کرد تا به حسرت و ارزوهام برسم. شاید اخر 

ه جا می موند؛ شایدهم سرنوشتم همین بود زندگی من هم پشت همین درب بست

که همیشه یک جای زندگیم چمدونم رو به دست بگیرم و روبه جلو حرکت کنم. 

یک تصویر اشنا چشم مشکی غمگین، شد وداع من با سرنوشتم. چمدونم رو روی 

زمین کشیدم و کلنجار رفتم با دلی که عجیب بی قرار بود برای برگشتی که ازش 

 .حرفی نزده بود

 .سکندری زدم و قدم برداشتم به سمتی که اینده ای نداشت، با دلی که شکسته بود

بی هدف پله ها رو پایین اومدم با چمدونی که خودش واسم بسته بود؛ سبک تر از 

حجم غمی بود که تو دلم ریخته بود. یکی یکی با حالی داغون لباس هام رو می 

انم رو می گرفت با هر نفسی که حرف چید و حرف می زد تا ارامم کنه. ذره های ج

صداش مرهم ویرانی هام بود. همه حرفاشو همه نگاهش بوی رفتن می داد اما  .میزد

با کدام دل باور می کردم اونی که روزی همیشه کنارم بود با نگاهش بدرقه رفتنم 

 . بود

شب از نیمه گذشته بود. چقدر خوب که کسی نبود چمدون به دست با چهره 

ورد من رو ببینه. من باخته بودم... به خودم، به زندگی، به قلبی که نفسم شکست خ

 .رو گرفت

با شانه های افتاده سر باال بردم و عمارت رو از نظر  .چمدونم رو روی زمین گذاشتم

 .گذروندم



 در خواب تو را دیدم

 دیدم که اینجایی

 عطرت مرا مـسـ*ـت کرد

 گفتی که می مانی

تاج الملوک روز اول با عینک ذره بینیش دیدَم می زدروی اولین پله ای که  با  .

همین چمدون مقابلش ایستاده بودم. دیگه اثری از تاج الملوک پر غرور اون زمان 

 .نبود؛ مثل منی که مرده بود

خاطرات روی دور کند تو ذهنم جان گرفت....مثل قلبی که شد امیدش به تصاویرِ 

  .محو شده دیدم

" میم به هرمز و لبخنده های معنی دار شیطونش روی پله چشم چرونی زیر چش

ها...مهرو محو عظمت و شکوه عمارت شده بود... خودش رو خانم این عمارت...عروس 

 ."اریایی می دونست

  .پوزخندی زدم...چقدر هر دو خوش خیال بودیم

چمدونم رو بلند کردم و قدم برداشتم. وزنش سنگین تر شده بود. دیدم تار شد از 

جوم لحظه هایی که با هر قدم دست به سرم* می کرده . 

 چشمم به نگاهت بود

 دستت نوازش کرد

 قلبی که تو را هر شب

 تا صبح ستایش کرد

خنده های هرمز...شوخی های گاه بی گاهش. صبحانه بردن سر وقتم. خواب و "

بیداری هایی که اخر رسید به کابوس تنهایی. نیش و کنایه های مهرو برای نقشی 

جانم رفت شدم گلبرگی که نوازشی برای دیوانگی  .که بی خوابی های هرشبم شد

 ."هاش نداشت

 .غرق شدم تو خاطرات هلمایی که ویرانی زندگیم شد

اولین باری که ظاهر ژولیده همسر تیموراریایی باعث وحشتم شد. برق نفرتش رو "

ه تو گوشم نجوا کرد. نفهمیدم. خراش های تنم سرباز کرد. موهایی که برید. الالیی ک



 ."کی فکرش رو می کرد این زخم ها از روح مرده یک دختر بچه بود؟

دور خودم چرخیدم... قطره اشکی خوددار از گوشه چشمم چکید. دلم برای هوای 

 .اینجا ضعف می شد

این عمارت شاهد چه زندگی ها نابوده شده ای بود اما برای من اجر اجر این عمارت 

ی از خاطرات زندگیم بود. من با این ادم ها زندگی کردم. خودم رو تداعی کننده نیم

شناختم. گلبرگی که تو پسو های خونه باغ گم شده بود. گلبرگی که بزرگ شد. 

 .عاشقی کرد و شکست به جرم گلبرگ بودنش

میان فکر های تلخ، لبخنده دلتنگی جان گرفت. نگاهی به سالن خالی پیش روم 

سرم بر نمی داشت. جای جای این خونهکردم. خاطرات دست از  ... 

 .اشکم رو فرو ریخت

 چشمان تو مرهم بود

 بر زخم من ویرانه

 عشقت مرا کور کرد

 دل شد ی دیوانه

تاج الملوک صدای فریادش تو کل عمارت پیچید. هرمز ایلین رو زیر بغـ*ـل زده "

اه ماتش محو فرار می کرد. اشتباه گرفتمش از همان روز اول، پشت عینک افتابی نگ

 ."!...شد. اون تیمور خان بود

به حال و روزم خندیدم با صدای بلند. با زخمی که سر باز کرده بود. با ذهنی که 

شاکی بود از هجوم خاطرات. سر سنگین شده م رو تکان دادم با افسوس. چمدون رو 

 .بلند کردم و قدم برداشتم با ذهنی متالشی شده

 دیگر نبودی تو

م رفتانگار که جان  

 لعنت به آن کس که

 از تو جدایم کرد

هنوزهم چشم های متعجب و وحشی که به فاصله یک اینچ ارزیابیم می کرد به "

 .یاد داشتم. نفس هایی که به صورتم می خورد. اغوشی که گرم بود. نفسی که رفت



 ."...عطرتش مستم کرد. بازی شروع شد؛ یک عشق اشتباهی

 عشقت مرا کور کرد

وانهدل شد ی دی  

اشکم دیدم رو تار کرد. بعد از اون شب همه دیده ها رو ندیدم؛ همه شنیده ها 

  .رونشنیدم. مطمئن بودم بعد از اون هم نفسی ندارم

زیاد زمان نبرد تا مطمئن بشم از همون روز اول عاشقش شدم. مگه می شد نشانه 

اون از خودم  هایی که تو قلبم بود رو نادیده گرفت من لحظه لحظه زندگیم بعد از

 .گذشتم

هنوزهم لب هام طعم عطرش رو می داد. بی انصاف وقت رفتن هم دست برنداشت 

 .به دیوانگی من

صدای بم خش دارش تو گوشم پیچید.دله دل کندن نداشت. محزون بـ*ـوسـه زد 

 .جای جای صورتم رو.نگاهش قلبم رو خاکستر می کرد

عاشقانه. پریشان تر از من تب کرده  ارام شده بودم. با چند کلمه و بـ*ـوسـه های

 .بود برای عاشقانه هایی که سر رسیده بود

 

 .تو گوشم زمزمه کرد با نوازشی که بر روی موهای دلتنگم داشت

همیشه رفتن و جدایی بد نیست "گفت: نمی خوام رفتنی رو که تو  "گفتم: ."

کجا این زندگی  باید فرصت بدم تا خودش رو پیدا کنه... تا بفهمه ". گفت:"نباشی

من تیمورخان رو داغون نمی خوام...تیمور  ". گفتم:"کوتاه اومده تا تاوانش این شده

خان باید همیشه قوی باشه، تیمورخانی که واسه همه چیز راه کار داره به جز 

نمی خوام اسیر تیمورخانی بشی که خودش رو جا گذاشته تو  "گفت:"جدایی

ین اسارتاین قشنگ تر "...گفتم:"گذشته ها ". 

اینبار تیمورخانت می خواد از اول شروع کنه...جایی که بسازه یک خونه امن  "گفت:

تیمورخان من تو بدترین شرایطم همیشه  "گفتم:"واسه عزیزتریناش

 "سرپامونده...هیچ وقت نشکسته تا تکیه گاه باشه

 .پوزخند زد...انحنای داد به لب هایی که فقط من دردش درک می کردم



بلند شدن و سرپا شدن همیشه اسون نیست...باید بگردی تا ذره ذره خودت گفت: 

رو جمع کنی...گفت منو تو شروع خوبی داشتیم اما پایان خوشمون گره خورد به ادم 

هر دو احتیاج به زمان "هایی که مخروبه های زندگیمون رو ویرانه کردن.گفت 

ذشته ها...گفت باید بفهمی چه داریم...به زمانی که دوباره بشیم ادم های تصادفی گ

باید ویران های پشت سرمون رو اباد کنیم تا "نقشی تو زندگی هم داریم. گفت 

  .برسیم به ارامش

خوب که فکر می کردم حق داشت هردو زندگیمون روی دور تند پیش رفته بود. تو 

نقش های غرق شده بودیم که خودمون نبودیم. نیاز به زمان بود تا اتفاقات 

افمون رو درک کنیم. برمی گشتیم به عقب تا بفهمیم چی رو جا گذاشتیماطر . 

هیرمند هنوز هم قوی بود اما گیج بود و خسته. زمان نیاز داشت تا روپا بشه تا فکر 

باید  .کنه همیشه مقصر اون نیست. باید می فهمیدیم تو زندگی هم چه نقشی داریم

برگشت به گذشته. گذشته ای  هویت های هم رو قبول می کردیم بدون لحظه ای

  .که به دور از کینه و نفرت بود

نیاز به خلوتی داشتیم که نفر دومی دم خورش نشه. نفر دومی که چشم هاش رو پر 

 .تردید می کرد و قلبش رو نبض دار... تناقض تلخ و شیرین

 لعنت به آن کس که

 از تو جدایم کرد

پیشانی که تب دار بود. بهش گفتم تقدیرو سپردم دست زمان...بـ*ـوسـه زدم روی 

میرم تا فرصتی واسه هردو باشه...تا فرصتی که باشه خودت رو پیدا کنی....گفتم 

میرم تا زمانی که اسمت بشه هیرمند اریایی نه تیمور خان؛ میرم تا زمانی که گذشته 

رو خاک کنی و به فکر اینده ای باشی که با دست های خودت می سازی نه از سر 

ه از اوارگی خانواده اتدین ن ... 

ادم های اطرافت بزرگ شدن....می تونن مثل تو زندگی رو بگذرون...گفتم "گفتم 

" ...دستش رو "می رم تا زمانی که این پرده غبار گرفته چشم هات گرفته بشن

این دست ها همیشه باید قدرتمند باشن...مسلط و خونسرد و "گرفتم...محکم...گفتم 

میرم تا بشی ادمی که "مصیبت دیده و شکست خورده. گفتم  منطقی...نه یک ادم



میرم تا بشم واست گلبرگ کهکشان بدون پسوند یا "... گفتم "عاشقش شدم

... تا زمانی که باور کنی سیروس کهکشان و "پیشوندی که تورو به گذشته برگردونه

گذشته  ...تا باور کنی ما هم جزوی از"شبنم روزی مهمترین ادم های زندگیم بودن

خوب که فکر می کنم می بینم من هم نیاز به زمان دارم تا ". گفتم: "ها هستیم

بعضی چیزها رو هضم کنم. اینکه دختر تورجم، اینکه دیر یا زود شناسنامم تغییر 

پیدا می کنه...اینکه همه من رو مقصر مرگ هلما می دونن پچ پچ های بعدش...بچه 

جلوی چشمم اتفاق افتاد. دوست ندارم دوباره  ای که از دست داده بودم و مرگی که

تو رو سهیم کنم تو کابوس های هرشبم. نیاز به فراموشی و بزرگ شدن دارم. گفتم 

 .حق داری گیج شدی...همه نیاز به تنهایی داریم تا ویرانه ها رو سرو سامون بدیم

تا بشیم حاال که فکر میکنم زمان زمان زمان برای هردو ما بهترین درمانه "گفتم:

  ...ادم های واقعی زندگیمون

 "کالم اخر تمام حرف هام شد افسوس و حسرتی تو چشم هایی که یک کالم گفت

زمان برای من معنی نداره...شاید طول بکشه شاید ویرانه ها اینقدر زیاد باشه که 

 ...سال ها زمان ببره...تو نباید پاسوز من

من تسلیمش کردم با لب های نبض همین که قصد بردن جدایی رو داشت. اینبار 

 .دارم. زمزمه کردم با نفس های بریده ام. پیشانی به پیشانیش لب زدم

 ."موهامم قد دندونام سفید بشن بازم منتظرت می مونم تا بشی هیرمندم"

خیالش راحت شد. چشم هاش درخشید. گرمای وجودش رو بهم بخشید....نوازشم 

کردم بین اغوشی که شاید تا مدت ها به نامم  کرد تا ساعت ها...دقیقه های رو گم

 .نبود

 .اهم رو خفه کردم و رو به جلو با پس زدن عطری که رو تنم بود قدم برداشتم

 

 .این بار شسته رفته تر چمدون زوار در رفتم رو به دست گرفتم با پالتو گرون قیمتم

غر زد بابت  اولین هدیه اون. بی اختیار لبخنده شیرینی روی لبم نشست. کلی ام

 .چمدونم

فرزاد بیرون منتظرم ایستاده بود. خودش گفته بود حتی اگر نباشم سایه تیمورخان 



 .هست تا مواظبت باشه. اولین قدمش شد؛ رسوندنم

 .اب دهانم رو قورت دادم. درب رو اهسته باز کردم و بیرون پا گذاشتم

می دندان هام به هم  و لیز. بودپله ها یخ زده  .هوا یخ بود .سرما تو تنم نشست
گوله های برف ریز ریز به صورتم می خورد. بخار دهانم یخ بستن در هواخورد  . 

احساس می کردم یک نفس از یک مسافت طوالنی دویدم. باغ یک تکه سفید و 

  .تاریک بود اینبار به جای خف و وحشت باغ هوای دلتنگی داشت. اهی کشیدم

صورتش قرمز بود. وقتی من رو دید لبخنده محوی فرزاد از سرما یا هر چیز دیگه ای 

روی چهره اش نشست. کنار ماشین هیرمند اماده باش ایستاده بود. دیگه از اون و 

خانواده اش کینه به دل نداشتم شاید هرکس دیگه ای هم جای اون ها بود همین 

رفتفکرو می کرد. بدون اینکه بگم پاتند کرد و چمدونم رو از دستم با یک جمله گ . 

 .بدین به من خانم _

خانم گفتنش در این شب برفی گرفته بد به دلم نشست. هنوز چند دقیقه ای خانم 

 .بودم

 .اهسته با تشکر بی صدایی از پله ها پایین اومدم. کی می دونست اخرش چی میشه

گذشته روی زندگی ما سایه انداخته بود. غده شده بود چسبیده بود به زخم هایی 

تیم فراموش کنیم خاطراتی که متعلق به ما نبود. باید زمان می دادیم که نمی تونس

  .تارها بشیم. حاال وقتش بود

فرزاد درب ماشین رو باز  .با احتیاط پله ها رو پایین اومدم. نرده ها هم یخ زده بود

گفت "خانمی"کرد و با دست اشاره ای زده  . 

ولین شب در ذهنم پررنگ شدکمی تعلل کردم. به یاد میکاییل و مهرو...تصویر ا . 

دوباره ایستادم به نقطه شروع با این تفاوت تمام نگاهم شد اهی که بیخ گلوم رو 

چنگ زد. اون موقع حسرتم کمتر بود. هیچ شناختی از دنیای اطرافم نداشت اما حاال 

با گذشته دو فصل کی می تونست تمام خاطرات تلخ و شیرین این عمارت رو 

 .فراموش کنه؟

هام ارام گونه ام رو تر کرد...پاهام به زحمت کشیده شد به سمت ماشین اشک . 

 ... گلی گلی_



نفسی از سر اسودگی کشیدم. خودم هم باورم نمی شد به این اندازه منتظر باشم تا 

کسی بدرقه ام کنه. تنم رو از ماشین بیرون کشیدم. به امید اینکه هرمز رو دنبالم 

ار حرف نگاه منتظرم رو خوند که قدم هاش اهسته فرستاده مشتاق ایستادم. انگ

 .شدن و دستی بین موهاش چنگ شده، نفس سنگینی بیرون فرستاد

 .مقابلم ایستاد. چشم هاش خاموش تر از منه غمگین لبخندی زد

 ...بهش فرصت بده _

 . اهی کشیدم. انگار تمام کلمات دنیا از ذهنم پرید؛ فقط گلوم عجیب سوخت

دست یخ شدم رو اهسته گرفت...نگاهش شرمنده و ناراحت بود. در دست دراز کرد و 

 .برابر برادرم احساس حقارت می کردم

 فکر می کنی هنوزم دوستم داره؟_

متوجه منظورش شدم. شاید در هر شرایط دیگه ای از خوشحالی بال در میاوردم و 

 .از سرو کوله ش باال می پریدم

اقعی بزنه. اون هم در برابر گرفتگی دستی به صورتش کشید سعی کرد لبخندی و

 .غمم شرمنده شد

میخوام با عاطفه حرف بزنم...منم خسته شدم...می خوام تکلیف زندگیم مشخص  _

ما هممون احتیاج داریم تا برگردیم به زندگی عادیمون  .بشه. تنها تیمور نیست

 .بدون انتقام، بدون کینه یا حسرت

ن نشستم. فهمید جانی ندارم تا حرف بزنم و سری تکان دادم و اهی کشیده تو ماشی

هر لحظه بغضم در حال ترکیدن. درب رو خودش بست و بوسی روی هوا با چشمکی 

 .فرستاد. لحظه اخری دلم کمی روشن شد. به روش لبخند زدم

فرزاد هم نفسی کشید و بی حرف ماشین رو روشن کرد. همین که دور زد سرم رو 

دیگه تمام شد. این پایان و شروع همه چیز بود. بی بی رمق به پنجره چسبوندم...

اراده به پشت سر چرخیدم. گوشه پرده یکی از پنجره ها کنار رفته بود. نور اتاق به 

جسم پشت پرده سایه انداخته بود. قلبم ریتم گرفت. از این فاصله حتی با دید خیلی 

پشت کم حسش می کردم. تصویرش شد همراه بغضی که پس میزدم. کم کم 

درخت ها سایه محو شد.. صاف نشستم با لبخندی که روی لب هام نشست. خودش 



دل تو دلم نبود. سر تیکه زدم به پشتی صندلی و حاال با خیال اسوده چشم  .بود

بستم. سایه اش به همون غول پیکری به همون بزرگی بود. حتما با این کار چیزی 

 .رو می خواست بهم بگه
----------- 

 

انیبخش پای ... 

 (هیرمند_ گلبرگ )

 

نفسم رو از هوا اطرافم پر می کنم و دم و بازدم عمیقی اول صبحی می کشم...سرعت 

دویدنم رو بیشتر کردم. پیاده روها هنوز هم خلوت بود. اما کم و بیش ماشین تردد 

می شد. این باعث شده بود مسیرم هنوز هم عریض تر باشه. نزدیک نیم ساعت دیر 

می تونستم برعکس این چند ماه با ماشین بیام ولی این نیم ساعت کرده بودم. 

تاخیر به پیاده روی صبحگاهی می ارزید. هم زمان که به ساختمان شرکت نزدیک 

میشم از سرعت دویدنم کاسته میشه. نگهبان بالفاصله دستی بلند کرد و با صدا با 

گفت "سالم قربانی"نشاطی بلند  . 

ت من صبح زودتر حرکت می کنم تا داخل شرکت برای تقریبا تنها اون می دونس

راس ساعت اداری اماده بشم. زمان برگشت هم ماشینم رو از خونه ای که تازه گرفته 

بودم و حدود چهل و پنج دقیقه ای فاصله تا اینجا داشت می اورد تا کمتر معطل 

 .بشم

لبخنده گله تری تکان دادم.  "سالم و صبح بخیر پر انرژی"سرم رو همزمان با 

گشاد زد و درب شیشه ای رو با تنظیم کوتاهی باز کرد. هنوز هم باورش نمی شد 

 .من تیمور خان چندماه پیش باشم که به زور جواب سالمش رو می داد

همان  .هنوز ده دقیقه به تایم اداری مونده بود. کم و بیش کارمندها حضور داشتن

می کردن و سالم کردن رو به کل از چند نفرهم با دیدن ظاهر اسپرتم چشمی گرد 

 .یاد میبردن. به سرعت به سمت اسانسور پاتند کردم

از اتاقک اسانسور بیرون زدم. منشیم هنوز نیومده بود. کلیدهای برق رو یکی یکی 



زدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم. بدون اتالفی گرمکن رو از تنم در اوردم و به 

عمیقی گوشه لبم نشست. امروز روز اون بود نمی طرف حمام راه کج کردم. لبخنده 

خواستم یک ثانیه هم دیر برسم. این هشت ماه به اندازه کافی سخت گذشت. 

سلطانی بهم گفته بود امروز واسش روز مهمی. مثل همه موفقیت هایی که بهش 

رسیده بود و من در کنارش نبودم. لبخندم محو شد؛ بی اختیار برگشتم به اخرین 

 ...شب

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

سوزش دستم رو با پوف کردنی تند تند رفع می کردم. بی خیال چشم غره صف 

عریض و طویل روبروم که وقتشون رو گرفته بودم، باعجله بیست نان رو بین دست 

هام بلند کردم و به سمت ماشینم بردم. ریموت رو زدم و با وسواس صندلی عقب 

 .روی پارچه چیدمشون

ت فرمون نشستم صدای زنگ گوشیم بلند شد. پوفی کشیدم و استارت همین که پش

 .زده گوشی رو بین شانه و گوشم گذاشتم

صدای جیغش بالفاصله فرمونم رو کج کرد. بی اختیار از هولم روی ترمز زدم. به من 

 .نیومده بود ادا ادم حرفه ها رو در بیارم

 .گلبرگ! پس کجا موندی بچه ها خودشونو کشتن _

روی هم فشردم...واقعا درک نمی کرد، فقط چهل ساعت توی صف بودم؟ به چشم 

غلط کردن افتادم باید از اول اقا سلطانی رو می فرستادم؛ به حرمت پیر بودنش کمتر 

 .معطلش می کردن

کالفه ای گفتم. انگار فهمید تند رفته که لحنش مثل همیشه مالیم شد "اومدم " . 

می فرستم کمکت حواست باشه باشه عزیزم، پس بچه ها رو " _ !" 

ای ایال بدجنس...این یعنی دیر نیا که حسابت با اوناست. با اینکه هول کرده بودم 

بین کالج و ترمز.... و بماند که دوسه باری هم ماشین جلو پرید و سوژه خنده صف 

شدم اما بازهم مانع انرژی و خوشحالیم نشد به خصوص با عطر کله پاچه ای که تو 

پیچیده بود ماشین . 

چقدر  .به جای شیرینی گواهینامه و ماشینم بچه ها رو کله پاچه مهمان کرده بودم



غر زدن. با اینکه می دونستم اخر مربیم بیچارم می کرد؛ اما مرغ من یک پا داشت. 

...جرات داشتن روی حرف من حرفی "واسه سالمتیتون خوبه"یک کالم گفتم 

جدیتی از اون یاد گرفته بودم! به قول عاطفه  بزنن؟ باالخره یک نیمچه جسارت و

 .خودم ویار کرده بودم به نفع به بچه ها حرف میزدم

از گوشه الین راست با کند ترین سرعت می رفتم...شیشه هارو باال کشیدم تا اول 

صبحی فحش خورم ملس نشه. خود به خود خنده از ته دلی زدم.... با اهنگی که تا 

ب گرفتم روی فرمانی که محکم دور انگشت هام حلقه شده ته زیاد کرده بودم ضر

بود. مضحک بودم ولی خیلی وقته یاد گرفته بودم حرف و نگاه دیگران واسم مهم 

نباشه. امروز هوا ابری بود؛ دل من هم بهانه برای شادی زیاد داشت...کاش اون هم 

ره برگشتم به بود تا موفقیت امروزم رو می دید. چقدر بهم افتخار می کرد؟ دوبا

هشت ماه قبل به شبی که ازهم جداشدیم؛ به شبی که سایه اش رو پشت سرم جا 

 .گذاشتم

 

 

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

بعد از مرگ هلما تصویر زشت واقعیت واضح شد. تصویری که سال ها نادیده "

 .گرفته بودیم. همه چیز تحملش سخت شد. نتونسته بودیم با خودمون کنار بیام

ج الملوک سکته کرد و من و بازهم منهرمز رفت. تا ... 

چهل روز اولش گذشت با دوری از کسی که می دونستم فقط مرهم زخم هام بود 

ولی انگار خودم رو تنبیه کرده بود تا ازش فاصله بگیرم. نمی تونستم خودم رو 

ببخشم. حرف های هرمز واسم روشن شده بود. کنایه های تاج الملوک، همه باعث 

اون رو برنجونم. عذابی که می کشیدم شریکش فقط تنهایی بود نه کسی  شده بود تا

 .مثل گلبرگ که خوشبختی حقش بود

 .واسم سخت بود روندنش؛ اما قصد نداشتم تا اخر عمر پاسوز خودخواهی من بشه

باید بهش قدرت انتخاب می دادم. نمی خواستم حرف های هرمز اینبارهم حقیقت 

شهپیدا کنه و کسی اسیر من ب هرچند کینه بود. تردید بود...گذشته هم بود و ادمی  .



احتیاج به  .که چیزی رو فراموش نکرده بود....من هم احتیاج به زمان و هضم داشتم

فاصله ای که قدر داشته هام رو بیشتر بدونم تا بازهم با گذشته مقایسه نشن. این 

ت عشقی که چشم بسته فاصله هم برای من هم برای گلبرگ الزم بود تا پی به واقعی

انتخاب کرده بود ببره و خدا می دونه چقدر دلم لبریز از ترس شد تا مبادا من هم 

فراموش بشم و اتش عشقش یکباره فروکش کنه و پی به اشتباهش ببره. دوست 

پیشنهاد طالق و جدایی  .داشتم اینبار من رو از روی منطق و دیدی باز انتخاب کنه

فقط این دل می دونست با قبول جدایی تا ته دنیا دنبالش می  خواسته قلبیم نبود...و

 "...رفتم تا دوباره من به چشمش بیام...اما اون

صدای زنگ گوشی و شماره تک رقمی منشی حواسم رو از گذشته پرت کرد. نیم 

 .نگاهی به ساعت کردم...راس ساعت

م و صبح بخیر اول حوله ام رو از دور موهام باز کردم و روی اسپیکر زدم. صدای سال

 .صبحش بلند شد

 .حالت رسمی به خودم گرفتم

 .سالم خانم... همه قرارای امروز و کنسل کن_

 .کمی مکث کرد...شاید هم تعجب

 ...اما اقا اریایی امروز از شرکت_

 .همین که گفتم_

صبر نکردم تا جوابم رو بده سریع دستم رو دکمه فشرده شد. به سمت کمد لباس 

ین شرکت خیلی تغییر کرده بود و مهمترینش دکوراسیونی بود که اینبار هام رفتم. ا

باب میل خودم با رنگ ها گرم و مدرن دیزاین شده بود. یکی از اپشن هاش هم 

اضافه شدن حمام و کمد لباس های رسمی بود که برای هر جلسه تیپ و استایل 

داشتم و مشخص شده ای داشتم. دیروز کت و شلواری که قصد پوشیدنش رو 

سفارش داده بودم فرزاد واسم گرفته بود. با وسواس از بین کت شلوار های دیگه 

بیرون کشیدم و دست روی جنسش کشیدم. رنگش همونی بود که می خواستم.... 

خودش گفته بود این رنگ رو بپوشم؛ اما من تنها اکتفا به کروات نکردم و هرسه 

.با پیراهن زغال سنگیست رو از برند معروفی باهم خریده بودم.. . 



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

یک گلبرگ دیگه متولد شد. گلبرگی که سال هاست پشت گذشته ادم های "

زندگیش گم شده بود. روزهای اول سخت گذشت؛ اما با وجود هرمز و جنگ روانی 

که با عاطفه راه انداخته بودن باالخره گذشت. عاطفه اینبار واسه هرمز طاقچه باال 

ت و هرمز هم رویه هیرمند رو پیش گرفته بود با زور و قلدوری قصد جا می انداخ

کردن خودش رو داشت. وقت و بی وقت مزاحممون می شد تا عاطفه حضورش رو 

باور کنه...حتی با تهدید مانع رفتن عاطفه به شهرشون شد. عاطفه ناز می کرد. حق 

ربون صدقه های پنهانی هم داشت کم نیش نشنیده بود؛ اما بازهم دلش با هرمز و ق

بود. ایلین هم بدتر از اون وابستگی شدیدی به هرمز پیدا کرده بود تا جایی که هرمز 

گفتن یاد داده بود تا عاطفه رو بیشتر در منگه قرار بده. این مابین  "بابا بابا"بهش 

که هدفم پاک کردن گذشته بود مسیرم رسید به خونه باغ...خونه باغی که هنوزهم 

من مملو از خاطرات خوش بود. اون می دونست مسیرم به اینجا می رسید که برای 

وسایل هام رو مثل روز اول پس و چیده بود. کارش واسم ارزشمند بود تاجایی که از 

مرور دوران مجردیم تو چهار دیواری زندگیم فهمیدم؛ باید ادمی بشم که سال ها 

موفقارزو رسیدن بهش رو داشتم... دختری اجتماعی و  . 

ارزوهام زیاد دور نبود. به قول هیرمند اول باید ویرانه های پشت سرمون رو اباد می 

کردیم...عقده ها...حسرت ها و کینه هایی که در گذشته داشتیم...ما ازاد شده بودیم 

تا بی قیدو بند انتخاب کنیم. اول باید خودمون رو می بخشیدیم تا بخشش دیگران 

 ".راحت باشه

خرمان خرمان روندن به کوچه رسیدم و مقابل درب با تک بوقی متوقف  باالخره با

 .شدم. اقا سلطانی بالفاصله درب بزرگ حیاط رو باز کرد و دستی تکان داد

نیم نگاهی به سَر در خونه باغ انداختم...و لبخندم وسیع تر شد... پرورشگاه امنه و 

 !...اموزشگاه هنری تورج

ه ای که مانع تردد بچه ها نشه پارک کردم و پیاده تک بوقی زده داخل شدم و گوش

شدم...به ثانیه ای نرسیده هجوم بچه ها به طرفم باعث قهقهه ام شد. از سرکوله ام 

گلبرگ جون گلبرگ "باال می رفتن تا یکی یکی بوسشون کنم...دلم ضعف می شد. 



از دهنشون نمی افتاد "جون . 

شالش رو بی قید روی سرش کشیدایال با چشم غره ای برای این دیر رسیدن  به  .

 .طرفم اومد و با صدای بلند غری هم زد

 .چه موقع اومدن...یک ساعت پیش زنگ زدم بهت _

الزم بود...بگم الک پشتی حرکت می کردم؟ اخه منه مبتدی رو چه به خیابان های 

 .شلوغ شهر

بود ترافیک …اووم _ . 

و درب ماشین رو باز کردهیچ وقت دروغگو ماهری نشدم. فحش زیر لبی داد  . 

 

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

" ساختن  سرپا شدن و از نو ساختن واسه من راحت بود؛ اما اینبار قلبم زودتر برای

که  عجله داشت. نیرو و امیدی که با حرف هاش لحظه اخر بهم داد چیزی نبود

 بین ادم هایی کهبخوام سال ها منتظر معجزه باشم. خاطرات من خالصه می شد 

 ."باهشون زندگی کردم و گذشته ای که باهش بزرگ شده بودم

 .پیراهنم رو تنم کردم و مقابل ایینه ایستاده دکمه هاش رو یکی یکی می بندم

"  خانوادگیمون تاج الملوک رو برای مدت طوالنی همراه روانکاوی به ویال

فرصت  بودیم. به جایی که فرستادم...به جایی که بعد از اتش سوزی به اونجا رفته

 خوبی برای خلوت کردن بود. راضی بود. مخالفتی نکرد افسردگی سی سال پیشش

همراهش  هاد تر از قبل برگشته بود؛ اما با این تفاوت که اینبار نه من، نه هرمز

باید اون  نبودیم تا راحت خودش رو غرق قرص و ارامبخش کنه. می دونست اینبار

سال دیر نیاز به  غمش کنار بیاد. شاید به اندازه سی نهایی باهم بزرگ بشه و به ت

به ایسته مثل  قوی شدن داشت اما باید یاد می گرفت پای مشکالت و اشتباهاتش

تجربه نبود ادم  من؛ مثل هرمز. اون حق داشت. مقصر اون ماجرا یک پسر بچه بی

ی بچیگمون قربان بزرگ هایی بودن که با ندونم کاری و خودخواهیشون ما رو

 ."کردن

سراستین دستم رو مرتب کردم. و یقه پیراهنم رو صاف. هیچ چیزی واسه نگرانی 



 .نبود

 مرگ "همین که پرونده قارداش واسه همیشه بسته شد... یک تیتر بزرگ روزنامه "

رو  ابرو برباد رفته خانواده اریایی "وکیل بی گـ ـناه شهر بعد بیست و پنج سال

 از خواب خرگوشی بیدار شدن گل و دسته گل می فرستادن؛ برگردوند. خیلی ها

برای تبریک، برای حق خوری و سکوت این همه سال. عزت و احترام میزاشتن...رفت 

 امدها به عمارت بیشتر شد. حرف ها و حدیث هایی که بعد مرگ هلما بیشتر به و

 ."سمت من بود فراموش شد و همه چیز به ارامش رسید

دور  واتم رو از بین صد نوع رنگی که تو کشو بود انتخاب کردم وپوزخندی زدم. کر

 گردنم انداختم. لبخند زدم. به دست های ظریفی که یکبار قصد سفت کردن گره

 کرواتم رو داشت. هیچ وقت اون حرف و حدیث ها واسم مهم نبود...جز ارامشی که

 .حقش بود

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

بازی های بچه ها رو دور سفر نمی شنیدمو شیرین  حواسم پرت بود. بلبل زبونی . 

ها تو  ایال و زهره همراهیشون می کردن...لقمه ام هنوز تو دستم بود که خیره به بچه

 .گذشته ها سیر می کردم

" اونجا  خیلی اتفاقی خانم نعمتی رو اموزشگاه پارسا دیدم. برای ثبتنام نوه ش به

امنه  پراکنده شدن و پرورشگاه اومده بود. از وضع بچه ها گفت از اینکه همشون

نشانه شد تا  یک مدتی تعطیل شده. قصد فروختن خونه باغ رو داشتم؛ اما این دیدار

  .سرپناه خیلی از بچه ها بشه

رو  با پیگیرهای کاوه و هرمز تونستم دوباره بچه ها رو دورهم جمع کنم و خونه باغ

به  بی سرپرستی شد که ما وقف پرورشگاه امنه کنم. خونه باغ متعلق به بچه های

می  محبت پدر و مادر بزرگ خوبی درکشون می کردیم...بچه هایی که بدون داشتن

 .شدن...بچه هایی که شاید یکی مثل هلما از کمبود محبت طعمه یک گرگ می شد

 و هرمز هیچ وقت محبت کردن رو یاد نمی گرفت و تو پوسته یا یکی مثل هیرمند

سخت و منزوی خودشون می موند. یا شاید هم یکی مثل من روزی طعم پدر و 

 می چشیدن. هرچند این جامعه پر از بچه هایی مثل ما بود...بچه هایی که با مادرو



خانواده  وجود خانواده بازهم تنهایی رو حس می کردن و محبت و امنیت رو بیرون از

از تنش  که برای ثانیه ی فرار پیدا می کردن. دخترهای زیادی مثل هلما هستن

می دادن.  خانواده به اغوش گرگ صفت های روزگار پناه می بردن و به هر خفتی تن

کردن و بچه  یا پدر و مادر هایی مثل تاج الملوک خودشون رو غرق مشکالتشون می

مشکالت و  فراموش می شدن. کم نیستن بچه هایی که فدا خودخواهی هاشون

سرخورده  ی شدن. این جامعه عاطفه یا ایالیی کم نداشت کهگذشته بزرگ تر ها م

به هر  گذشته خودشون شده بودن. یا مهرویی که برای ذره ای اسایش و رفاه دست

 .کاری میزد تا خودش رو از باتالق عقده هاش بیرون بکشه

 انگیزم واسه درمان بیشتر شد. دوست نداشتم مریض و افسرده بین بچه هایی حاضر

ایال در  داشتن. من و ه اندازه کافی زجر کشیده بودن و فقط نیاز به محبتبشم که ب

 ".این مدت هیچ چیزی ازشون دریق نکردیم

 

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

 کتم رو پوشیدم و رو به ایینه قدی ایستادم. چیزی کم نداشتم. یک مرد کامل و

این مدت  ...درمستقل بودم. تو حِرفه خودم حرفه ای و به نام بود. اما زندگی مشترکم

 .تمرین کردم تا یک همسر خوب هم باشم

حرف های هرمز فراموش شده بود چند بار معذرت خواست... عذر خواست. ولی "

من زیر بار نرفتم و تصمیم رو برای تقسیم ارث گرفتم. گمان می کرد  بازهم

برمی گشت به حرف های اون اما دوست داشتم از قیدو بند امانت داری  تصمیمم

چندساله خالص بشم. بماند که هنوزهم از دستش عصبی بودن نه بابت حرف  این

اینکه در این مدت یک کلمه ام از خواهرش حرفی نزد. می دونستم  هاش بابت

سر میزد اما بازهم سعی می کرد بی طرف باشه. بیشتر از سهمشون به  هرروز بهشون

 .نامشون زدم

دم به پنج سهم مساوی تقسیم شدکارخونه ای که سال ها واسش زحمت کشیده بو . 

های  تاج الملوک سهم هلما رو به من فروخت و پولش رو به یکی از بزرگترین خیریه

تفاوت که  شهر داد. سهم گلبرگ هم محفوظ بود. مدیریت رو به هرمز سپردم با این



انجام ندیم اینبار هیئت مدیره تشکیل دادیم تا هیچ کاری بدون نظر و رای هم .  

که  تمام تمرکزم رو گذاشتم روی کار و حرفه خودم....شرکت عمرانی. شرکتی اینبار

شد و در  به خاطر مشغله هام و از روی تفریح اداره می شد اینبار قوی تر وارد عمل

 ."عرض شش ماه مشتری و مناقصه های زیادی رو جلب و برنده شد

 ...اقا اریایی_
*************  

باال  برای کمی فکر و خلوت به سمت کتابخونه، پله ها رواز کنار بچه ها بلند شدم و 

هواش رو  رفتم. چقدر امروز بهش فکر می کردم. چقدر امروز دلتنگش بودم. و هوام

 .کرده بود

"  بدنم ضعیف شده بود. کم خون، بی حال و الغر شده بودم. دکتر تاکیید زیادی

 ورم ورزش بود. فرصت روروی تغذیه در کنار روحیه ام می کرد. یکی از ارزوهای د

 زیر نظر یکی از مربی های مطرح شهر غنیمت شمرده م و کالس خصوصی رزمی

 گرفتم. اموزش هاش از پایه بود؛ باتوجه به ظرفیت بدنم...اون هم سخت بود؛ ولی

پزشک  خسته شده بودم از بیماری. با تمرین های مقاومتی و تغذیه ای که زیر نظر

برگردوند. دیگه الغر و نحیف نبودم یعاد بود بدنم رو به حالت برجستگی های قابل  .

گونه ها برجسته تر  .مالحظه ای به دست اورده بودم. توپر شده بودم و سنگین وزن

مدت کم خواستگار نداشتم  باید بگم چاقی بهم می یومد. در این .به نظر می رسید

دوران مجردی و حسرت  تازه به که هربار زهره و ایال مجبور می شدن رد کنن...انگار

بودن. پیشنهاد مدل لباس هم  هایی که می خوردم رسیده بودم. تو مرکز توجه

واقعا طالقم می داد داشتم اما به قول ایال قبول می کردم هیرمند ". 

 .خنده م گرفت....و درب کتابخونه رو باز کرده داخلش شدم

"  ست داشتم اگر فرصتزیر نظر پزشک زنان تمام ازمایش ها رو انجام دادم...دو

پرورشگاه  مدیریت .دوباره ای برای مادرشدن داشتم اینبار فرزندی سالم به دنیا بیارم

نبود...من  وکسی غیر از من داوطلب به من رسید. مدیران قبلی منتقل شده بودن

خجالت  هم طبقه باال رو صرف هنر های خودم کردم. هنرهایی که سال ها ازشون

 .می کشیدم....اموزشگاه تورج



 دوست داشتم اسم پدرم که خیلی کم ازش یاد می شد واسه همیشه ماندگار

خاک  بشه...اسم تیمور زنده بود؛ همه ازش به خوبی یاد می کردن اما تورج...غریب

وهم  شد. بدنام مرد. همیشه حضورش رو کنارم حس می کردم؛ شاید خیاالت؛ شاید

هنریم به  ی گـ ـناه ترین ادم این بازی بود. ادمی که حتما استعدادولی اون پاک و ب

روح من تورج  شعری که می سرودم. بند بند اون رفته بود. موسیقی که می نواختم و

 .بود با چهره شبنم

نبود  وقتی سردر اموزشگاه زده شد. حال و هوای هرمز تغییر کرد. خجالت تو نگاهش

ن درکش می کردمبرعکس دلتنگی و غمی که فقط م  شبنم رو بخشید. پا گذاشت .

رو  تو خونه باغی که هوای مادرش رو داشت. دیگه ابایی نداشت از اینکه عکساشون

هرمز  نگاه کنه یا حرفی بزنه. خودش رو اینبار پدر می دونست. فراموشی و بخشش

 همزمان شد با جواب بله عاطفه و گفتن از مریضیش. اشک ریخت اون هم دل

ولی بازهم جوابش شد یک بله محکم قاطع به هرمز سوزوند . 

 

**********  

 .اینقدر تو گذشته غرق بودم که حضورش رو متوجه نشدم .به سمت صدا برگشتم

 .نگاهش به سمت حوله روی میز بود. دستپاچه سرخ و سفید شد

 .هرچی زنگ زدم گوشیو برنداشتین...چندبارم در زدم _

 .نفسی گرفت؛ با هول زدگی

 ...اصال فکر نمی کردم حمام _

گفتم تا بیشتر از این خجالت نکشه. حاال خوبه لباس تنم بود "کارت رو بگویی " . 

کتم رو عقب زدم و دستم رو تو جیب بردم. هنوز هم مثل اون موقع ها ارایش می 

 .کرد؛ اما کمتر و ساده تر

 .می تونم امروز زودتر برم؟ با فرزاد قرار بریم خرید _

ممکثی کرد . 

 مهتاب هم جز ادم هایی بود که باید زخم هاش رو ترمیم می کردم. زخم هایی که

اون  ناخواسته بهش وارد کرده بودم. نفرینش هنوزهم واسم زنگ خطر بود...شاید اه



 .بود همسرم ازم دور بشه یا درحسرت بچه ام بمونم

 شید تاقلبش جزو ویرانی های زندگیم شد. اه دل شکسته زود می گرفت...طول ک

 پیداش کنم. توی لنجزار غرق شده بود. دستش رو گرفتم تا به خودش بیاد. جلوی

 چشم های خودم اوردمش. منشیم شد با بِه پا کردن فرزاد. هواش رو داشتیم تا کج

 نره. بهش سخت گیری کردم. نیش زدم؛ مثل یک معلم. تا راهو روش زندگی رو یاد

 اد. فهمید باید زحمت بکشه واسه چیزی کهبگیره. کم کم عادت کرد. دل به کار د

 می خواست. مزه زندگی رو فهمید. مزه عزت نفس یک دختررو. غرور رو بهش یاد

 دادم. بزرگ شدن و نه گفتن. به همه کارکنانم دوست همسرم معرفیش کردم. نور

 !چشمی شرکت شد. مثل بمب صدا کرد کی بوده، که من پارتیش شدم

 خیلی ها اومد. نامزد کرد با مردی که تمام زندگیش روخیلی طول نکشید به چشم 

می دونست. با مردی که خیلی وقت پیش نشونش کرده بودم تا دل به دلش بده. 

دونستم مهتاب عاشق چشم ابرو من نیست. عاشق رفتار هام و چیزی بود که  می

بود. عاشق یکی مثل من هم شد. رفتارهاش...غیرت بازی هاش و  نداشت

برای مردی می مرد که تکیه گاهش باشه. اخر لجبازی هاش با  مهتابتعصبش....

رسید. فرزاد چشم بست روی گذشته اش...االنش رو دید...نه به  فرزاد به نتیجه

سر دلسوزی، از سر عشقی که با حضور همیشگی پشت در این  خواسته من، نه از

و یک ادم دیگه کرد...متانت مهتاب و اعتمادی که به من داشت اون ر اتاق پیدا

هم با مدیریت کارخونه چوب چیزی کم نداشت. مسئولیت هم سرش  ساخت. فرزاد

اعتماد بود تا خواهرم رو بهش بدم. مخالفتی نکردم...نگاه های زیر  می شد...قابل

رسیده بود به عقد و مراسم زیرکی . 

گفتم. لب برچیده شدش به لبخنده ملیحی رسید "برویی"دستم رو باال بردم و  . 

بیشتر  هرکاری کردم نتونستم این اخالق گند نچرخوند زبونم رو ترک کنم...دوکالم

باز می کرد با ادم ها حرف زدن واسم حناق می اورد انگار فقط اون بود که نطقم رو . 

لبخند زدم و جعبه رو تو جیبم گذاشتم و عطری که دوست داشت رو به گردن و 

ه سمت بیرون قدم برداشتمپیراهنم زدم. همه چیز رو چک کردم و ب . 

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



 

 

 

 رو مقابل یکی از قفسه های کتاب گذاشتم و با احتیاط ازش باال رفتم. این نردبون

بزرگ  اتاق تنها جایی بود که به هیچ کس اجازه داخل شدن نمی دادم. اتاقی نسبتا

رو  . ارامشمکه دورهادورش پر از قفسه های کتاب بود که قدش تا سقف می رسید

کردم. یک  بعد از اون اینجا پیدا می کردم. روی پایه نشستم و یکی از کتاب هارو باز

باغ نیمه تمام  کتاب شعر بود...بی اختیار سرم چرخید روی تابلو نقاشی که روزی ته

سمت کلبه می اومد.  موند. حاال کامل شده بود. مردی کاله دار در بین در خت ها به

اب رو به قفسه سـ*ـینه ام چسبوندماهی کشیدم و کت . 

"  تو اموزشگاه هر هنری که بلد بودم اموزش می دادم. چند مربی حرفه ای هم

گرفتم. گاهی پارسا هم کمکم می کرد. خطاطی، نقاشی، سفال گری..هرچیزی که 

بچه ها مهیج بود. کالس های خصوصیم هزینه اش خرج پرورشگاه می شد...به  برای

 منظور خیلی زود اسم و رسمی به هم زدم. مثل اون که اوازه شرکتش رو شنیده این

بودم  بودم. ایال هم زبان ترکی و انگلیسی اموزش می داد. کمک دستم بود. خوشحال

خونه بود.  از اینکه زندگی با من رو انتخاب کرده بود. وقتی اراز رفت قصدش گرفتن

پیش پدرش  عاطفه وقتی جواب مثبت داد ولی من نذاشتم. من هم اوایل تنها بودم.

دونستم هیرمند از  می .برگشت تا اجازه بگیره؛ بعد از اون هم هرمز به عمارت بردش

مراسمشون هم گذاشته بودن  .اون عمارت رفته و هرمز قصد داشت اونجا زندگی کنه

عمارت برگردونن بعد سال هلما...دوست داشتن دوباره شادی رو به اون . 

انداختش...دلش  فراری بود، از کشورش از خونه ای که یاد خیلی چیزها می اما ایال

خواستگاری کرده  هم گرو ادمی بود که جواب رد بهش داده بود...کاوه چندبار رسما

اما ایال می  گذاشت؛ بود. از خودش، از من، از اراز ....حتی مادرش چندباری پاپیش

وخانوادش....اینکه  ت واسه خودشترسید بابت گذشته اش. کاوه رو حیف می دونس

 .پدر اعدامی داشت و مادری که واسش هیچی مهم نبود

بیاد. اون  می ترسید از اینکه کاوه کم بیاره؛ اما کاوه عاشق تر از اونی بود که کوتاه



مثل خانواده  هم فرصت داد تا ایال خودش رو پیدا کنه. ایال هم عوض شد. حجابش

خیلی چیزهایی  ی مادرش رو می دید. نماز می خوند وکاوه شد. مراعات می کرد وقت

تا کاوه یکبار  که اعتماد به نفسش رو بهش برگدونده بود. اما اون هم منتظر بود

شدن کاوه بود دیگه ازش بخواد تا کنارش باشه. دل نگرانی این روزاش منصرف ". 

 ...خانم خانم_

 

هاش سرخ شده بود. به سمت درب برگشتم. زهره بود که نفس نفس میزد و لپ 

 .ابرویی باال انداختم

 پول زهره خانواده ش شهرستان زندگی می کردن. دانشجو پرستاری بود ؛ چون

 خوابگاه نداشت استخدامش کردم تا سرپناهی داشته باشه. در این مدتم خیلی کم

 .دیده بودم از چیزی هیجان زده بشه

 ...اقایی اومدن ... انگار یکی از خَیرینَن _

روی هوا تکان داد. انگار قلب های باال سرش رو می ترکوند دستی . 

 .وای...عطرش زودتر از خودش اومد_

پوفی کشیدم. همین یکی کم بود. اصال حوصله توضیح کم و کسری های پرورشگاه 

 .رو نداشتم

 !...نیم نگاهی به سرتاپام کردم..تاپ زرد و شوارک مشکی...کامال برازنده

_ ا لباسموراهنماییش کن دفتر ت ... 

قبل از اینکه عقب گرد بره حرفم تو دهانم ماسید؛ حتی نتونستم دهن باز شدم رو از 

 .بهت ببندم

 .زهره به پشت سرش چرخید و جیغ کوتاهی کشید

 .اقا مگه نگفتم منتظر باشید_

 اون مثل همیشه بی توجه قدمی داخل گذاشت. علنا زهره رو نادیده گرفت و چشم

 مدیگرو پیدا کرد. هیچ تغییری نکرده بود. همون نگاه همونهامون بعد مدت ها ه

 ...تیپ و همون استواری. با کت و شلواری خوش دوخت و برازنده. کالهش

دلم اب شد واسه موهایی  .دستی گوشه لبش کشید و کالهش رو با احترام برداشت



 .که بلند شده بود. و روی پیشانیش نامرتب ریخت

 ...سالم خانم کهکشان_

م در حال پس افتادن پروانه ای بال دراورد. اون برگشته بود. هنوزهم سرجام قلب

 .خشک شده بودم. بهتره بگم فلج شده بودم

زهره چشم هاش گرد شد. فکر می کرد من هم مثل اون عیان از کف دادم. خبر 

 دل من تشنه تر از این حرف ها بود تا با این خیرگی رفع بشه. سرفه ای نداشت

تا خودم رو جمع و جور کنم کرد...بلند . 

 ...گلبرگ جان_

 پلکی زدم و دست روی قلبم که دیوانه وار خودش رو به درو دیوار می کوبید

 .گذاشتم. هر ان ممکن بود از سـ*ـینه ام بیرون بپره. کمی به خودم مسلط شدم

 .لعنتی اون مثل همیشه ریلکس و خونسرد بود

 . من خوبم... میشه کمکم کنی پایین بیام_

 .مطمئنا نمی تونستم به تنهایی پایین بیام بی شک پس میوفتادم

قبل از هر حرکتی از سمت زهره مثل یک مرد جنتلمن محکم قدم برداشت و 

مقابلم با لبخنده فریبنده ای دراز کرد. گندش بزنن. االن می میرم دستش رو . 

دستش دست های عرق کردم رو خیلی نامحسوس رو شلوارکم کشیدم و سرخ شده 

 .رو گرفتم

دستم رو محکم بین دست های گرمش گرفت و فشرد. تمام حس امنیت و عشق رو 

 باال زد. بغضم رو از سر بهم منتقل کرد. ثانیه ای مکث کرد. حرارت بدنم یکجا

 دلتنگی قورت دادم و زیر نگاه خیره اش که ازش خجالت می کشیدم پاهام رو اهسته

حس می کردم روی پله گذاشتم. لبخنده محوش رو دوست داشتم از فرط  .

جیغ بزنم یا اشک بریزم کنترل این حجم هیجان واسم سم بود خوشحالی . 

 به قدری اون قلعه رویاهام سیر می کردم و ذوق داشتم که دوردیف اخرو ندیدم و

 یکدفعه زیر پام خالی شد و ناهوا بین زمین و اسمان با جیغی قرار گرفتم. دستش

ت و خیلی سریع باال کشیدمدور کمرم محکم نشس . 

کوره  چشم هام رو اهسته از نفس هایی که به صورتم می خورد باز کردم. گونه هام



خندون به  اتیش بود. به اندازه چند اینچ باهم فاصله داشتیم می دونستم این نگاه

نفسی  چی فکر میکنه. با مکثی وافری روی لب هام اهسته روی زمین گذاشتم و

تی به کمرش کشید که مثال سنگین بودمگرفته تصنعی دس . 

 .خیلی دستپاچه تاپ باال رفتم رو مرتب کردم ودستی روی موهای بازم کشیدم

زهره دیگه درحال پس افتادن بود. به جای من سرخ و سفید می شد و لب می 

عادت نداشت به دیدن این صحنه ها اینجا و با ادمی مثل من که در این  .گزید

یچ جنس نری نگاه نکرده بودبه چشم ه هشت ماه . 

 .سعی کردم روی پاهام محکم بایستم. با دست بهش اشاره کردم

 .زهره جون... ایشون هیرمند اریایی یکی از بزرگترین تاجرای شهر هستن _

 حتی اگر نمی شناختش با سرو صدای اخیر روزنامه ها حتما باید به گوشش اشنا

 نی نبود. باورش نمی شد اون اینجاباشه. که اینطورهم بود چون فکش جمع کرد

باشه؛ مثل من. دستی به روسریش کشید و دست و پاش رو بیشتر گم کرد. لپ 

سرخ شد و مالیم گفت هاش : 

 .اقا اریایی زودتر خودتون رو معرفی می کردین. خوشحال میشم راهنماییتون کنم _

بازی هیرمند دستی مقابل لب هاش گرفت تا خندش رو کنترل کنه . از این 

 .لـ*ـذت می برد

 .به نظرم بتونید به خوبی سوال هام رو پاسخ بدید _

جلوی روی منِ مدیر تیک  چی؟ .زهره بیشتر اب شد و خواهش می کنمی گفت

 چشم هام گرد شد. اون هم با هیرمند!. چه غلطا... اخم کردم و فاصله ام رو با .میزد؟

لحن  بازوش کوتاه گذاشتم و باهیرمند کمتر کردم و به حالت عشـ*ـوه ای دست رو 

 :تهدیدوارانه که حساب دستش بیاد گفتم

 .من مدیر اینجا هستم...اقا _

 .رو به زهره ادامه دادم

 ...لطفا دو تا قهوه با کیک_

 .کمی اون پا اون پا کرد و از اخر با چشمی تنهامون گذاشت

........... 



صورتم هجوم اورد حاال احساس دلتنگی...خجالت بهت و شوک و کمی خشم به ... 

 باورم نمی شد نگاه دلتنگی که بهم خیره شده بود متعلق به اون باشه. فهمید

مضطرب شدم که به در شوخی زد ولبخندش رو عریض تر کرد. نوک انگشتش رو 

 شانه ام فشرد که به جای برخورد همیشگی با بدن الغر و استخونیم گوشتم نرم روی

  .باال پایین شد. و مسیر رسید به موهایی که ازادنه رها شده بودن

 سرش رو جلو کشید تا عطر موهام رو بو بکشه و من مردم برای عطری که از حاال

 .مدهوشم کرده بود و مثل مجسمه خشکم کرده بود. سرش رو با اکراه عقب کشید

 .هنوزهم همون عطرشیرین و ارامبخش رو میدی _

_... 

ندم بهت میاد...خیلی بیشتراز کوتاهمو بل _ . 

 موهام تا کمرم رسیده بود. دیگه حسرتشون رو نمی خوردم. ستاره ها دور سرم می

 وقتی به چهره هیجانیم و ذوق زدم نیم .چرخیدن و از خوشحالی رو به موت بودم

 نگاهی کرد. سرش رو دوباره جلو برد و با جمع کردن بینیش نفس عمیقی کشیده

 .ادامه داد

دیگه یک کدبانو و خانم شدی، هنرمند فقط به جای بو قورمه سبزی بوی کله _

 .پاچه می دی

 ...اووه خدای من

کل  دستم رو با هینی مقابل دهانم گرفتم. برعکس اون که مرتب و اراسته بود من به

رو  خودم رو فراموش کردم. خواستم ازش فاصله بگیرم و سریع جیم بزنم که بازوم

نگاهم کرد که شوخیش رو گرفتم. لحنش مالیم تر شد. درخشش  گرفت و طوری

هاش دوست داشتنی بود. خم شد و چشم تو چشمم شد چشم . 

چقدر تغییر کردی... بزرگ شدی...یک دختر موفق و نمونه که یک پرورشگاه رو _

 چرخونه. و هر روز از پیشرفتش می شنوم...زیبا تر و تو دلبرو تر شدی و با می

 ...کمی

فلک محصور شده صامت ایستاده بودم تا ادامه حرفش رو بشنوم. عقب کشیدمن ط . 

 .نمی دونم چهره ام چقدر مضحک و هپروت دار شده بود که خنده اش رو قورت داد



 .می فهمید هنوز حضورش رو باور نکردم یا حرف هاش واسم شیرینه

انه می کرد و از داخل گوشه لبش رو گاز گرفت...چشم هاش حریص دهنش رو جمع

 .درخشید. کف دستش رو به هم اورد

 .با کمی اضافه وزن _

بادم خوابید. طوری روی اضافه وزن تاکیید کرد که عکسش تلقی می شد. عمدا 

 چشم هاش روی

 چرخید. شکم نداشتم و برجستگی های بدنم که تالش هشت ماه وزنه و ورزش بود

 ی دونم این مدت فاصله بیاضافه وزنمم به خاطر قد بلندم زیاد مشخص نمی شد. نم

بدم  پرواش کرده بود یا از اول هم این قدر گستاخ بود. به هر حال من که از نگاهش

 .نمیومد. چشم غره ای بهش رفتم

 بدن رو فرم و عضله ایم منظورتونه اقا اریایی؟ _

به طرز غیر قابل باوری خوشحال بود. لبخنده مهربانی بهم زده جدی شد. در حینی 

رو دوباره دورم پخش و پال می کرد گفت که موهام : 

 .اومدم ببرت...بسه هرچقدر دور موندی_

همین! بعد از این همه مدت. خودم رو عقب کشیدم. دست هاش افتاد. چشم ریز 

 .کردم

اقا اریایی دارم به این فکر میکنم هنوزم همون ادمی... زورگو و خودخواه و غیر _

 .قابل تحمل

ه ابرویی باال انداختخنده شیرینی به حرصم زد . 

 مگه قرار بود عوض بشم، دختر خانم؟_

 .سعی کردم ضربان قلبم رو کنترل کنم. من چیزی بیشتر از این تو رویاهام داشتم

 .وقتی قیافه اویزونم رو دید. دست تو کتش برد و جعبه مخملی رو بیرون کشید

شروع کردنگاهم بین چشم هاش و جعبه به چرخش دراومد تا اینکه با نفسی  . 

خیلی با خودم تمرین کردم چه طوری اینو بهت بدم...خودت میدونی من اهل  _

بازی نیستم هیچ وقتم یاد نمی گیرم. می دونی مدلم، شخصیتم چه  لوس

هیچی واسم مهم نیست. همه چیز تغییر کرده. همین طور که می  شکلیه...دیگه



احساساتم بهت  مثل مردای عادی باشم تا راحت از خواستیم. سعی کردم

عاشقتم و واسم عزیزی. حتی اگر منو نخوای بازم  بگم...دوست دارم بدونی چقدر

من باشم واست صبر می کنم تا انتخابت . 

 .با طمانینه درب جعبه رو باز کرد و مستقیم چشم های اشکیم رو نشانه گرفت

 گلبرگ کهکشان حاضری با من ازدواج کنی؟_

زی شنیدن این حرف ها واسم ارزو بوداشک تو چشم هام حلقه زد... رو  دستم رو .

بود.  دهانم گرفتم تا هق نزنم. اهسته دستم رو بلند کرد. مضطرب بهت زده مقابل

تعلل  تمام احساسم رو تو چشم هام ریختم. چشم هام رو بازو بسته کردم و اون بی

ین تحمل ا کرد. نتونستم بیشتر از حلقه پر نگینی رو دراورد و جایگزین رینگ سادم

فشردم.  کنم و قبل از ول کردن دستم محکم بغلش کردم اون هم با تمام وجود

تونست  دلتنگی رو با گره شدن بیشتر دست هامون می گرفتیم . هیچ چیز نمی

 ...صدای کوبنده قلب هامون رو بگیره به جز

صدای شکستن و هین بلند زهره...که بی توجه بهش کوتاه نیومدیم و هیرمند تو 

و سرم رو باال برد "بی خیالش"م زمزمه کرد گوش . 

 

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

اهسته الی درب رو باز می کنم و به چهره غرق خوابشون خیره میشم. هیمن کج 

هردو پاش رو روی شکم هیرمند و دستش هم روی چشم های پدرش گذاشته  شده

هیکلش  هیرمندم برای اینکه نیوفته دستش رو حصارش کرده بود و به سختی .بود

تخت هیمن جا داده بود. فقط اومده بود بچه رو بخوابونه که خودش هم  رو روی

بود خوابیده قشنگ ترین و شیرین ترین تصویر زندگیم فقط خدا می دونست چقدر  .

این دو مرد زندگیم بودم. بوسی رو هوا واسه هردوشون فرستادم و درب رو  من عاشق

ح دادم به تنهایی کادوها رو باز کنمدلم نمیومد بیدارش کنم و ترجی .بستم . 

و  به سمت میز رفتم و جعبه ها رو روی زمین چیدم...یکشون که بزرگتر از همه بود

 از طرف هرمز رسیده بود بلند کردنش سخت بود ولی به هر زحمتی بود کشیدمش و

 روی زمین نشستم. یکی یکی جعبه کادوها رو باز کردم. اکثرا از طرف بچه های



 اه و پرورشگاه بود. چقدر دلم واسشون تنگ شده بود. هیرمند با سوپرایزاموزشگ

امشبش من رو بیشتر و بیشتر شیفته خودش کرد. شش ماه بود به خاطره سنگین 

 و استراحت حاملگی دور از پرورشگاه و اموزشگاه بودم. اما امشب سالگرد شدنم

 ام شده بودن دعوت کردهازدواجمون همه اون بچه هایی که دیگه جزوی از خانواده 

 .بود تا حال و هوام عوض بشه. فقط به خاطره من

 بیشتر کادوها عروسک و لباس دخترانه بود برای دخترکم. حتی تاج الملوک هم

ما  پیراهن دخترانه ای خریده بود. هیمن هم بی نصیب نمونده بود؛ ولی ظاهرا فقط

بستم  بینیم گرفتم و چشم جا مونده بودیم. لباس عروسکی دخترانه ای رو مقابل

 فقط دوماه دیگه می دیدمش. درب اتاق بازو بسته شد. حضورش رو کنارم حس

کردم. دست هاش رو روی بازوهام گذاشت و من رو به طرف خودش کشید. گونه ام 

شد و بعد هم وروجک تو شکمم از حضور پدرش خودی نشان داد تر . 

 .باز که تنهایی سنگینی بلند کردی_

 .غرق لـ*ـذت از ارامش وجودش به طرفش سر چرخوندم

 .دلم نیومد بیدارت کنم_

 هنوزهم هرموقع اخم می کرد؛ بد ازش حساب می بردم؛ اما اینبار ریز خندیدم و

 سراغ جعبه هرمز رفتم. کمکم کرد بازش کنم. از دیدن .چپ چپش رو نادیده گرفتم

ک بزرگ خرسی رو بیرون محتوا توش خندم رو نمی تونستم کنترل کنم. عروس

 .کشیدم

 ...ظاهرا جشن تولد بچه هامون بوده نه سالگرد ازدواج ما_

 .پوفی کشید

 ..این هرمز ادم نمیشه این پنجمین سالگرد ازدواجمونه از اینا می فرسته _

 .سعی کردم خودم رو ذوق زده نشون بدم

 مگه بده به فکر خواهرزاده هاشه...؟_

تو جعبه بیرون می اورد اشاره به عروسک و لباس های همین طور که پاکتی رو از 

 .بچگانه اطرافم کرد

 .نه ظاهرا همه به فکر بچه های ما تا خودمون _



 .دست دراز کردم و موهای پریشانش رو به بازی گرفتم

 حاال چی نوشته؟_

چشم ریز کرده بود و با دقت نامه رو می خوند. بعد مدتی لبخنده محوی زد و بازوم 

درو فشر . 

 ...انگار رفتنشون نتیجه داده و اینبار ازمایشاش مثبت بوده _

از شدت خوشحالی سرم رو باال تر بردم تا محتوا نامه رو ببینم. حواسش پرت شد و 

 .بـ*ـوسـه ای روی سرم نشوند

 .یادت باشه از سال دیگه سالگرد ازدواجشون لباس بچه بگیری _

 .خندیدم و بدجنسی بهش گفتم

ال واسمون قاب عکس کادو اوردنکاوه و ای _ . 

 .با خنده ولومی پایین اورد

 .شعور اونارو با هرمز یکی نکن _

 به سمتش چرخیده سر باال بردم. هیچ کس نمی تونست منکر عالقه هرمز به بچه ها

 بشه. عشقش به هیمن کمتر از ایلین نبود. هدیه های گاه بی گاهش هم چیزی جز

 به خوبی می دونست. از صمیم قلب واسه ازمایشاشعشق نبود. هیرمند هم این رو 

 .خوشحال شدم و خوشی شبم با شنیدن این خبر کامل شد

 .هدیه تو رو ندیدم_

تصنعی بین جعبه ها سر چرخوندم. با بدجنسی و سعی بر کنترل خنده اش ابرویی 

 .باال انداخت

 ... فکر می کردم بعد پنج سال همین که کنارت باشم و جات_

اشاره کرد و بعد با شیطنت بهم خندید و تو گوشم زمزمه کردبه قلبش  . 

 .اینجا باشه کافیه...می دونی خیلیا ارزوشونو جای تو باشن_

چشم هام رو درشت کردم. به طرز اغراق امیزی قصد حرص من رو داشت. می 

 .دونست من هنوز هم بعد پنج سال روی این جمله حساسم

احت تر بهش تکیه زدمجام رو در اغوشش باز تر کردم و ر . 

 .هنوزم خودشیفته هستی هیرمند اریایی _



 نوازش سرانگشت هاش روی موهام غرق لذتم کرد. چشم هام رو با .هردو خندیدیم

خستگی بستم و با خوشبختی یک عمر، دوستت دارمی زمزمه کردم و عاشقتمی تو 

نجوا شد گوشم . 

 
 

 ...پایان

تسیزدهم مهرماه هزارو سیصد و نود و هف . 

 (بهارگل) بهاره گندمی

 

 


