
میان انگشتانم فشرده با همان لباس مشکی و عکسی که 
 میشد

 از پله های پشت بام باال رفتم. صدای کوبش آهنگ طبقه
پایین سرسام آور بود. به محض بازکردن درب پشت بام، 

 باد
 خنکی وزید و بوی گل های شب بوی حیاط بزرگ عمارت

فخاری را برایم به ارمغان آورد. با چشمانی پر از اشک 
 به فضای

 .درم را در دست فشردممقابلم خیره شدم و عکس پ
با افکاری متوهم گونه قدم جلو گذاشتم.فکرم می پرید و 

خاطره ای در ذهنم پررنگ میشد. یاد لبخند هایی  هربار
ماه پیش برای لحضه ای از روی لب پدرم محو  که تا چند

که عاشقانه اورا میپرستیدم و مادری  نمیشد. پدری
 ..شیرین

م در یک تصادف فوت اما حال ورق ها برگشته بود. پدر
 کرد و

 امشب شب نامزدی مادرم با مرد جدیدی بود. آن هم نه هر
 

 مردی، بلکه مردی که سالیان سال رقیب جدی پدرم به
 .حساب می آمد



دیگر به لب پشت بام رسیده بودم. بدون یک لحظه فکر 
را گرفتم و از روی آن رد شدم. حال هیچ حائلی بین  نرده

نبود. آخر مگر چند وقت از مرگ افکار پریشانم  من و
می گذشت که پریچهر حاضر به ازدواج با  پدر مهربانم

بود؟ افکاری عجیب ذهنم را پر کرده بود.  رقیب پدرم شده
 دلم می خواست

  همان بهتر مادر بی وفایمبمیرم و پیش پدرم بروم. اصلا 
 فاسقش تنها رها کنم. بگذار با یار جدیدش در کثافت شان

ام را جلو بردم حال  بدنشوند. نرده ها را گرفتم و  غرق
 از

آن زاویه زمین زیر پایم بود. تنها کافی بود. دست هایم را 
 باز

 ! کنم و تمام
 داری چه غلطی می کنی؟-
 

قلبم در لحظه فرو ریخت و به سرعت به سمت مردی که 
 با

تحکم توهین کرده بود چرخیدم. چشمانم در تاریک 
 روشنای
 ید و نوری که از پشت سرش می درست نمی د پشت بام



 ت، آن قدر بلندرد قد بلندی داشاو را عجیب کرده بود. م
 چهار چوب در ایستاده و سایه ی گویی بابا لنگ دراز در 

 .هایش تا زیر پاهایم کشیده شده
موهایش! موهایش از سایه اش هم عجیب تر بود. میان 

به نظر میآمد. دست هایم ی نور یک دست نقرهای  هاله
 .شل شد

مرِد عجیب چه از جانم می خواست؟ اصلا او که بود که 
آخر زندگی ام را به کامم تلخ کرده. بابا لنگ دراز  لحظات

تند به سمتم آمد و قلبم ریخت. با فاصله ایستاد  با قدم های
 :و دستور داد

 !بیا این طرف ابریشم_
نها به موجود اصل حواسم به حرف چرت مرد نبود.ت

 عجیب
  .الخلقه ای که دقیقا پشت سرم ایستاده بود نگریستم

 هایی یک دست نقره ای داشت. مو مرد همانند پیرمردها
صدایش همانند مرد های جوان بود. مژه هایش می 

 درخشید
و چشم هایش در تاریکی همچون دو حفره ی عمیق به 

 سمتم
 .نشانه رفته بود



 .دیگری برداشتمرد با جسارت قدم 
صورت مرد برایم واضح شد و تازه دلیل عجیب بودنش 

 را
 .فهمیدم

مردک گستاخ زال بود. مرد به ناگاه مچ دستم را گرفت و 
 تشر
 : زد
 .نشنیدی چی گفتم؟ بیا این طرف-

 .صورتم جمع شد و با انزجار دستم را کشیدم
 . تو دیگه چه جونوری هستی؟ گمشو -

نداشت. سر انگشتان مرد چون اما تقلهایم نتیجه ای 
 چنگک

 .به دستانم چسبیده بود
 
 .دیوونگی نکن. بیا این طرف -
 .ولم کن... به تو ربطی نداره جونور-

مرد ابرو در هم کشید و من در خودم جمع شدم. مرد به 
 شدت

 هیبت ترسناکی داشت. مخصوصاا با قد بلندش همچون
 . جانوری ترسناک اسیرم کرده بود



اعت به خرج دادم و بر خلف کشش دستم با این بار شج
 کف

 کوبیدم. مرد هیوال قدمی عقب رفتی مرد  بدندست به 
 صدای جیغ پریچهر سستم کرد

 . ابریشم این کارو نکن-
 : دستم شل شد. مادر نامردم آمده بود. با نفرت فریاد زدم

 . یه قدم دیگه جلو بیاید خودمو پرت می کنم-
 . شت کرد و ناله ام بلند شدمرد با قدرت مچم را م

 .تو غلط می کنی. بیا این طرف-
 و دستم را با قدرت کشید. با حماقت نرده را رها کردم و
 چرخیدم و آویز دست مرد غول آسا شدم. جیغ پریچهر بلند

 . هرمس یه کاری کن-شد. 
 صحنه ترسناکی بود. با مرد عجیبی میان زمین و آسمان

 مبدنرا به سرعت به دور  کلنجار می رفتم. مرد دستش
 . انداخت

 . ولم کن عوضی-
و قبل از آن که بلیی به سرم بیاید به شکل معجزه آسایی 

 مرا
در یک لحظه به سمت خود کشید. به همراه مرد از پشت 

 روی



زمین افتادیم. در محاصره ی دستان مرد با ضرب روی 
 بدن

رسناک اش فرود آمدم و ناله ی مرد بلند شد و تازه مرده ت
 را

از فاصله ی نزدیک دیدم. گویی زمان در لحظه ایستاد. 
 نگاهم

روی تک به تک اعضای صورت مرد چرخید. پوستی 
 ...بی رنگ

مژه هایی نقره ای... موهایی سفید و آراسته و در انتها 
ی چشمانش ژرف و وهم انگیز بود. گویی انتهایی حفره

به خوبی به تنها چیزی که باعث می شد او را  نداشت اما
های قلبش بود. زیرلب با حالی گنگ  یاد بیاورم، تپش

 :زمزمه کردم
 . من تو رو می شناسم -
 حالت خوبه هرمس؟-

 با صدای پریچهر هردو به خود آمدیم. دستان پر توان مرد
بلندم کرد و هر دو قیام کردیم. هنوز گیج بودم. خاطره 

 محوی
پررنگ شده از پسری سفید مو در عالم کودکی در ذهنم 

 .بود



اما آن موجود شیِت بی رنگ و رو کجا و این مرد قوی 
 هیکل

 عجیب کجا! هنوز گیج مرد بودم که با کشش دستم به خود
 .آمدم

 هیچ معلوم هست چه غلطی می کنی؟ -
 :با حرف پریچهر دوباره عصبانی شدم و فریاد کشیدم

 
آره می دونم... خوب می دونم. می خواستم با مرگم، -

 عروسیتو
 .عزا کنم

 دخترم این چه کاری بود؟-
 با صدای وحدت، نامزد جدید مادرم چرخیدم و جیغ زدم

: 
 .من دختر تو نیستم پیری-

 .و باز هم به سمت لب پشت بام دویدم
 صدای جیغ پریچهر بلند شد و قبل از رسیدن ، دست های
مرِد عجیب اسیرم کرد. با تمام توان برگشتم و با مرد 

 درگیر
 .مشد
 !ولم کن جونور_



 .بقیه با استرس به حرکات دیوانه وارم نگاه میکردند
گویی عصبانیتم به هیچ طریقی کم نمی شد. با مشت به 

 تخت
 مرد کوبیدم و مرد با یک حرکت مچ دستانم را اسیر بدن
 .کرد

 
 :جیغ کشیدم

 .ولم کن آشغال...ولم کن جونور..هیوال_
مچ دستم بیشتر اخم های مرد درهم رفت و فشارش بر 

 .شد
 .کثافت...دستم رو شکوندی_

 .پریچهر التماسم را کرد
 . بسه ابریشم آروم باش -

 با نوک پنجه ی پا روی پای مرد کوبیدم. دستش شل شد و
در فرصتی کوتاه چرخیدم و با تمام توان مشت محکمی 

 روی
فک مرد خواباندم. از این اصابت سهمگین شوکه شدم و 

 زمان
متوقف شد. حتی خودم هم باورم نمی شد با در لحظه 

 نامردی،



 .مردی را که درصدد نجاتم بود، زده باشم
با چشمانی وحشتزده منتظر واکنش مرد بودم. جانور با 

 همان
صورت سرخ از ضربه به سمتم خم شد و با فکی منقبض 

 و
 چشمانی ترسناک زمزمه کرد: 

 بد اشتباهی کردی ابریشم-
 جمله اش لرزید. در یک لحظه تا به خودمتیره ی پشتم از 

 بجنبم حیوان عجیب به سمتم خم شد و همچون جسمی بی
جان مرا روی شانه اش انداخت. پا در هوا روی شانهاش 

 تقل
 .کردم

 ولم کن. چیکار می کنی؟-
 .و با مشت به کتفش کوبیدم

 ! آشغال... سگ روانی... نجس-
ایم چفت شد و دستهایش محکم تر از قبل به دور زانو ه

 ناله
 .ام را بلند کرد

 . آخ ولم کن-
 .مرد بی توجه به فریادهایم با قدم های محکم به راه افتاد



 .ترس تا ته جیگرم رفت
 

 مرد غیر قابل پیش بینی ترین فردی بود که تا به آن روز
 :دیده بودم. باز هم مشت کوبیدم و به مادرم التماس کردم

 . پریچهره! نذار منو ببر-
ا حتی پریچهر هم قدمی جلو نگذاشت. مرد بی حرف از ام
 پله

ها پایین رفت. دیوانه شده بود؟ چه از جانم می خواست؟ 
 تنها

 با مشت هایم به کتفش می کوبیدم و می ترسیدم. وقتی
 :نتوانستم مقاومت کنم فریاد زدم

 . کمک کنید... یکی به دادم برسه-
 د شده از ترسدستم را به سمت فریده که با چشم های گشا

 :به ما می نگریست دراز کردم
 . فریده کمکم کن-

 مادرم و وحدت و فریده به دنبال مان روان بودند. اما کسی
جرات نزدیکی نداشت. از فشار زیاد خون که به سمت 

 سر و
 صورتم جاری بود، حالت تهوع گرفته بودم. کم کم به سالن

 



 کر کنندهپایین نزدیک می شدم و صدای دیجی و موسیقی، 
 :شده بود. جیغ زدم

 . کثافت جونور بذارم زمین آبروم رفت-
اما مرد روزه ی سکوت گرفته بود. به ناگاه وارد فضای 

 سالن
 :شد. مشت کوبیدم

 !بذارم زمین-
 با خجالت سر بلند کردم. بعضی از حضار با دیدن من و
 وضعیتم با چشمانی گشاد شده و بعضی با پوزخند به این

 .ب نگاه میکردندصحنه ی عجی
 .کم مانده بود از خجالت آب شوم

 !من...ابریشم فخاری
تک دختر خاندان فخاری بزرگ، سر و ته از کول مردی 

 عجیب
 .الخلقه آویزان بودم و کاری از دستم بر نمی آمد

 .مرد حتی نیم درنگی هم نکرد و سالن را پشت سر گذاشت
 

قبل از آن  با تمام توان جیغ زدم و موهایش را کشیدم ولی
 که

 .کاری کنم با دیدن استخر حیاط دستانم شل شد



 .مرد بی محابا به سمت استخر می رفت
 دلفین های نقاشی شده ی ملوس کف استخر لحظه به لحظه
نزدیک و نزدیکتر میشدند.حتی از فکر اتفاقی که در 

 شرف رخ
 .دادن بود تنم لرزید.باتمام توانم ممانعت کردم

 ..... نهصبرکن! وایسا! نه._
 ولی قبل از آن که بتوانم کاری کنم مرد به لب استخر رسید
 و بدون حتی یک لحظه فکر مرا همچون پری کاه بلند وبه
 داخل حجم وسیع آب پرتاب کرد.بی هوا نفسم از سردی و
هجوم بی محابای آب گرفت.دست و پایی زدم و به روی 

 سطح
کنار زدم آب آمدم.مردک رسما دیوانه بود.موهای خیسم را 

 و
 :داد کشیدم

 .دیوونه!روانی منو بیار بیرون_
 

 :مرد باصدایی رعب انگیز فریاد کشید
 .همونجا می مونی تا آدم شی_

 دست هایم شل شد. قرار بود در این استخر کذایی بمانم تا
 آدم شوم؟



جانور عقلش را خورده بود!نگاهم به مهمانان و در نهایت 
 مادرم

ی تا مرز جنون نداشتم.شنا کردم افتاد.از خجالت فاصله ا
 و

خودم را به لب استخر رساندم. اما قبل از آن که حتی از 
 لب

استخر باال بروم مرد به سمتم خم شد،شانه ام را گرفت و 
 با

 .قدرت به سمت آب هلم داد
 .دوباره میان حجم آب استخر فرو رفتم و با تقل باال آمدم

 بود.چه از جانمنفسم از حجوم وحشیانه ی آب بند آمده 
 میخواست؟

 :داد زدم
 .پریچهر جلوی این سگ وحشیت رو بگیر_
 

مامان بدون آنکه حرفی بزند با اخم های در هم رو گرفت 
 و

 مهمانان را به داخل دعوت کرد. با صدایی خش دار با
 :درماندگی فریاد کشیدم

 .پریچهر کمکم کن_



ه اما گویی صدایم به گوش پریچهر نمیرسید. خودم را ب
 لب

 .استخر رساندم که بار دیگر مرد به سمتم خم شد
دستم را برای گرفتن کفشش بلند کردم که کار از کار 

 گذشت
و دوباره با فشار دست مرد میان آب پرت شدم.از تقلی 

 زیاد
 :نفسی نداشتم.به اجبار و دیوانه وار جیغ زدم

 .چی از جونم میخوای؟ بذار بیام بیرون_
اجبار و از روی ترس تنها دست به مرد حرکتی نکرد. به 

 لبه
 استخر گرفتم کامل به سمتم خم شد.حرکاتش عجیب بود

 چرا که در ابتدا با چشمانی تهی نگاهم کرد و با هماننگاه
 .خیره سر کج کرد و در آخر لبخند زد

 
 .قلبم از ترس برای چند لحضه ایستاد

 مرد لبخند میزد؟ از دیدن درماندگی ام لذت میبرد؟
 :میان لب هایی که به شدت می لرزید نجوا کردماز 
 تو...تو چی هستی؟_

 :سرکج شده اش را راست کرد و با لبخند گفت



 .هرمس!سگ وحشی مادرت_
 دریک لحظه قالب تهی کردم.مرد با آن موهای سفید و

 چشمان حفره مانند از این فاصله درست مثل ابلیس بود.لب
 .هایم لرزید

 :باترس تکرار کردم
 ز جونم می خوای؟چی ا_

 :مرد با همان تن آرام زمزمه کرد
 .جونتو_
 

 با ترس در چشمانش خیره شدم.با آن موهای نقره
ای،مانندجانوری فضایی بر روی سرم خیمه زده 

 بود.گویی در
دم ترسم را بو کشید چرا که لبخندش بازتر شد و تمام 

 چهره
 ی نقره ایش را گرفت.هیاهوی مهمان ها بار دیگر بلند

د.بافضاحِت به بار آمده قطعا مجلس به هم خورده ش
 بود.سگ
 :راست کرد و باتحکم گفت بدنوحشی 

 .همون جا می مونی تا آدم بشی_
 شد و باالی استخر به مانند سگی نگهبان بدنو دست به 



ایستاد. مهمان ها با نگاهی تحقیر آمیز و گاهی دلسوزانه 
 از

نفس کم آورده کنار استخر رد می شدند و من از خجالت 
 .بودم

کم کم سرمای آب در بن وجودم ریشه می دواند و دندان 
 هایم

از لرز به هم می خورد. مهمان ها کم کم رفتند و من ماندم 
 و

مردی که با چشمان نافذ به من خیره شده بود تا دست از 
 پا

 .خطا نکنم. پاهایم از تقل خسته شده و بدنم سست شده بود
 

ن غرور را کنار گذاشتم و سر به زیر با رفتن آخرین مهما
 :گفتم

 .بذار بیام بیرون-
 . نه وقتش نشده-به سردی گفت: 

 وقتش نشده! من که در حال مرگم! سر باال بردم و با اندک
کمکم کن... حالم -توانم دستم را به سمتش دراز کردم. 

 خوب
 . نیست



 لب استخر ایستاده بود. التماس بدنمرد همچنان دست به 
 :مکرد

 . سردمه... خواهش می کنم-
 .به سمتم خم شد

 ...اگر هنوز فکر مردنی-
 .میان حرفش پریدم

نیستم.. دیگه به فکر خودکشی نیستم. دارم یخ می زنم. -
 منو

 . بیار بیرون
 

مرد هنوز خیره نگاهم می کرد. دستم را ناتوان به سمتش 
 دراز

 گرفت کردم. نمی دانم چه در نگاهم دید که دستم را به آنی
و با یک حرکت مرا به سمت باال کشید. با اندک توانم 

 خودم
را باال کشیدم و در نهایت لب استخر ولو شدم. نجات پیدا 

 کرده
بودم، اما با خاری و خفت فراوان. حتی چشم دیدن مرد 

 را هم



نداشتم. مخصوصا که مجبور به خواهش از او شده بودم. 
 نفس

سرما می لرزیدم. مرد  هایم کشدار و عمیق شده بود و از
 با

 :صدای محکمی دستور داد
 بلند شو_

 ..بی توجه به فرمانش، چشم روی هم گذاشتم
 ! گفتم بلند شو-

 .همچنان مسخ بودم
در این حالت حتی توان تکان دادن انگشتم را هم نداشت.م 

 به
ناگاه با حس حضور مرد چشم باز کردم. جانور خم شد، 

 دست
 

ت و درست مثل قبل مرا روی م انداخبدنزیر بازو و 
 شانهاش

انداخت. بی جان و ناتوان، سر و ته و پا در هوا، از شانه 
 اش

 آویزان شدم. دیگر حتی توان تقل نداشتم. به جهنم که هدف



مرد کجاست. مرد از پله ها باال رفت و بعد از چند دقیقه 
 مرا

 .روی تختم پرت کرد
 دم. جانورلخت و سست روی تشک افتادم. گویی مرده بو

بار آخرته از این خریت -سرانگشتش را به سمتم گرفت. 
 ها

 . می کنی. من مادرت نیستم نازت رو بکشم
 پوزخندی گوشه ی لبم نشست. مردک هرچه بود دروغگو
نبود. به واقع حوصله نازکشی نداشت. به فریده دستور 

 :داد
 . بفرستش حموم و یه لیوان شیر گرم بهش بده-

م اضافی از اتاق خارج شد. پلک هایم و بدون هیچ کل
 روی هم

 افتاد. خدایا این هیوال از کجا سر راهم سبز شده بود؟
 این سگ هار کیه تو خونه ات بستی ؟_
 
 ! درست حرف بزن ابریشم-

صبح روز بعد بود و من در دفتر کار پدرم، مثل اسفند 
 روی

 آتش به دور خود می چرخیدم. صحنه های خفت بار دیشب



برای یک لحظه از مقابل چشمانم کنار نمی رفت و حتی 
 مرا

هر بار طوفانی تر از قبل می کرد. با دست های مشت 
 شده

پریچهر رو اعصاب من راه نرو. این عوضی -غریدم: 
 کیه؟

 آوردیش منو آدم کنه؟
 . هرکی هست فعلا جونتو نجات داده-

 :تشر زدم
 . خونمو به جوش نیار پریچهر -

ش مکش چند روزه روی صندلی ولو مامان خسته از ک
 .شد

ناخواسته نگاهم روی ظاهر جدیدش چرخید. واقعیت این 
 بود

 بعد از فوت پدرم حتی خودم را هم فراموش کرده بودم چه
 برسد به پریچهر. اما حال گویی چشمانم به حقیقت باز شده

 
بود. آن زنی که حتی حوصله ی خودش را هم نداشت حال 

 با



دگی اش به زنی جوان و رعنا بدل شده ورود وحدت به زن
 بود

که به واقع از دیدن طراوت و زیبایی اش لذت می بردی. 
 و من

 به هیچ عنوان نمی توانستم به این حقیقت اعتراف کنم که
 .تمام این تغیرات خوش آیند به دست وحدت صورت گرفته

نگاهم روی موهای شرابی اش چرخید. به پوست سفیدش 
 می

چندین سال جوان تر نشان می داد. حتی از آمد و او را 
 آن

 چین و چروک های چند ماه پیش هم خبری نبود. گویی
 وحدت با آمدنش معجزه کرده بود. بعد از لختی سکوت به

 :آرامی گفت
 . یادت نمیاد؟ همون پسریه که پدرت از پرورشگاه آورد-

از فکر ظاهر جدید مادرم بیرون آمدم و به اصل قضیه 
 .رسیدم

 د وحشی! تا اینجایش را محو و مات به یاد داشتم. همانمر
موجود عجیبی که پانزده سال پیش در لحظه ی اول با 

 دیدنش



ترسیده و به دامان مادرم پناه برده بودم. همان پسرک 
 ریزجثه

 
 ای که همه چیزش سفید و بور بود. با چشمانی عجیب و

 ماه ترسناک. آنقدر از دیدنش وحشت کرده بودم که به یک
نکشیده پدر او را از خانه برد و من دیگر او را ندیدم. اما 

 سوال
 :اصلی این بود

 سال؟۱۵اینجا چه غلطی می کرد؟ آن هم بعد از  
تموم این سالها به پشتوانه ی بابات تو کانادا درس خوند. -
 تا

 ...اینکه
 نفس عمیقی کشید. مامان هم در آن تصادف شوم بود. بابا

 :پای شکسته اش زنده ماند. ادامه دادمرد و مامان با 
خبر فوت بابات رو که می شنوه. همون موقع همه چیز -

 رو
ول می کنه و برمی گرده تا بهمون کمک کنه. بعد از 

 مرگ
بابات شرکت عمل در مرز ورشکستگی بود. تو به حال 

 خودت



نبودی و منم زیاد به چم و خم کار وارد نبودم. اومدن 
 هرمس

پس چرا تا حاال -ما و شرکت کرد.  کمک بزرگی به
 ندیدمش؟

 
تو کی به کارهای کارخونه اهمیت دادی؟ قبل از مرگ -

 بابات
که اینجا نبودی، بعد از مرگش هم... و سکوت کرد. هر 

 دو
 ادامه ی حرف را می دانستیم. بعد از مرگ بابا چشم دیدن

 .کارخانه و کارگرهای بابا را نداشتم. از جا بلند شدم
 .ش بیرون. حالم ازش بهم میخورهبنداز-
نمی تونم. من و تو به یه مرد احتیاج داریم تا کارهای -

 کارخونه
رو انجام بده. هرمس بهتر از بابات کارها رو اداره می 

 .کنه
 بله خیلی خوب می دونم جنابعالی به یه مرد احتیاج داری-

 . وگرنه به این زودی شوهر نمی کردی
 :مامان تشرزد

 .ابریشمشروع نکن -



چی رو شروع نکنم؟ اینکه هنوز چند ماه از مرگ بابا -
 نگذشته

جنابعالی هوس شوهر کردی! اون هم با رقیب بابا! چطور 
 دلت

 اومد پریچهر؟
 
 .وحدت مرد خوبیه-
 ...خوب یا بدش مهم نیست. اینقدر محتاج شوهری-
 ! حرف دهنتو بفهم ابریشم-

 :فریاد زدمبا اعصابی متشنج و دست هایی مشت شده 
 نمی فهمم. نمی خوام بفهمم. دیشب جلومو گرفتی اما فکر-

 .نکن دفعه ی بعد، سگت منو زنده پیدا می کنه
 !ابریشم-
دیوونه ام پریچهر... دیوونه ترم نکن. اگه یه بار دیگه به -

 فکر
ازدواج با این ملعون باشی این دفعه خودمو با تیغ راحت 

 می
 . کنم

 :ن گفتمبه راه افتادم و همزما
 اون جونور رو هم بیرونش کن. حالم از دیدنش به هم می-



 . خوره
 

و دیگر نایستادم. ماندنم حرف های تکراری به همراه می 
 آورد

 .و کاسه ی صبر من لبریز شده بود
*** 

با عصبانیت بی حد و حصری روی مبل نشستم و به فرد 
 مقابل

 .دیده دوختم
 تش خیز بردارم ودلم میخواست مثل یک شیر ماده یه سم

شاهرگش دا از هم بدرم. این مرد تمام زندگی ام را تحت 
 شعاع

خود قرار داده بود و من نمی دانستم چگونه باید مقابله به 
 مثل
 .کنم

 نفس عمیقی کشیدم تا کمی آرام شوم
 اما با وجود بوی ادکلن تندش به سختی توانستم به خودم

 .مسلط شوم
 نگاهم به پریچهر افتاد

 



ریز بینی خاص خودش مرا زیر نظر داشت تا ببیند با 
 چگونه

 .با مرد آینده اش برخورد میکنم
 با صدای وحدت به خودم آمدم و نگاهم به سمتش چرخید

 .گویی این خانه،ارث پدری اش بود
مردک پا روی پا انداخته بود و باخیال راحت چایش را 

 هورت
 .میکشید

 مرد مقابلم را خیلی کم میشناختم
رین تصویری که از او در ذهن داشتم از حرف های بیشت
 پدرم

 .سرچشمه میگرفت
 .اینکه سالیان سال او و وحدت رفیق شفیق هم بودند

اما همین یار جانی بعد از چندسال اخلقش از این رو به 
 آن

 .رو شد
 .ترک یار قدیمی کرد و دشمنی اش با پدرم شروع شد

 
 چرا آن دوستیحتی بعد از این همه سال هم نمیدانستم 

 .دیرینه به این دشمنی و رقابت سخت بدل شد



 فقط این را به خوبی میدانستم پدرم تا لحضه ی مرگش هم
 .چشم دیدن وحدت را نداشت

گاهی با خودم فکر میکنم شاید حضور مادرم باعث این 
 جنگ

 و جدال شده بود.اما همه چیز در حد حدس و گمان بود و
 ..حاال

استایل مردانه اش که دل هر زنی  این دشمن خونی با آن
 را

 می برد
روی مبل تک تفره نشسته و فنجانش را به دست گرفته و 

 با
 :لحنی مثل پدرانه مرا خطاب قرار داد

 .خب دخترگلم... حالت چطوره؟ خیلی وقته ندیدمت_
 دختر گلش؟! دهانش را گل می گیرم مرا دختر گلش صدا

 :کند. با عصبانیت جوشیدم
 
 شما نیستممن دختر _

فضا کمی سنگین شد. پریچهر به هیچ عنوان انتظار این 
 ضد

 :حمله سریع را نداشت. وحدت لبخند تصنعی زد و گفت



من و مادرت قراره به زودی باهم ازدواج کنیم. معلومه _
 که

 دخترم میشی.منم مثل پدرت! دلم میخواد بهترین چیز هارو
ت برات آماده کنم.بهم بگو چی دوست داری؟ آرزو

 چیه؟رویا
 و هدفت چیه؟

اخم هایم در هم رفت. روزگاری نه چندان دور پدری 
 داشتم

که از زندگی خود زد و خرج زندگی من کرد.من به هر 
 آن

چیزی که میخواستم رسیده بودم و حاال احتیاجی به یک 
 پدر

 .تقلبی نداشتم
 :با خشن ترین لحن ممکن گفتم

 رو از زندگیم هیچ هدفی ندارم جز اینکه توی شارالتان_
 .بیرون کنم

 
 :پریچهر در دم به حرف آمد

 ابریشم مودب باش. وحدت اومده باهم صحبت کنیم. چرا_
 مثل بچه ها رفتار میکنی؟



به من میگفت بچه! اما خودش جلوی این مرد غریبه مرا 
 سکه

 :یک پول سیاه می کرد.با عصبانیت به سمتش برگشتم
دلم نمیخواد پاشو  من هیچ حرفی با یه آدم کلش ندارم_
 تو

 .خونه ی بابام بذاره
 .اما اینجا خونه ی منم هست_

 .از جا بلند شدم و صراحتا حرف دلم را زدم
پدرمن یه عمر جون نکند که تو بعداز چند ماه تمام رنج _
 و

 .سختیشو پیشکش این مرتیکه کنی.بهت اجازه نمی دم
 .پریچهر نیز بلند شد و مقابله به مثل کرد

 
 برای این خونه زندگی سختی کشیدم.بهمن تنهایی بهمنم _

اینجا نرسید.منم یه عمر از زندگیم زدم تا به اینجا 
 رسیدیم.این

 .خونه زندگی حق منم هست
 کسی نگفته حقت نیست.اما وقتی بخوای به همه ی اینا_

چوب حراج بزنی و قربونی این شارالتان کنی من بهت 
 اجازه



 .نمی دم
یین تکلیف کنی.وحدا هم از جا بلند حق نداری برام تع_

 شد
 .و به سمت ما آمد

خانما... خانما آرومتر!ابریشم جان دلم نمی خوادبا _
 مادرت

 .اینجوری صحبت کنی
 :غریدم

حق نداری تو کار من و مادرم دخالت کنی.خودم خوب _
 می

 .دونم چه جوری باهاش رفتار کنم
 .دادموحدت خفقان گرفت.رو به پریچهر اولتیماتوم 

 
پریچهر با آخرته این مرتیکه رو توخونه راه می _

 دی.حتی اگه
می خوای باهاش رفت و آمد کنی حق نداری وقتی من 

 هستم
این کارو انجام بدی.هروقت این خونه زندگی رو به نام 

 من



زدی می تونی هرکاری دلت می خواد بکنی ولی تا قبل 
 از اون

 سختی به دستمن بهت اجازه نمی دم چیزی که پدرم به 
 .آورده ارزونی این مرد جاه طلب کنی

وبدون آنکه حتی به پریچهر نگاه بیاندازم از سالن بیرون 
 .زدم

 :صدای پریچهر را از پشت سر شنیدم که گفت
شرمنده ام وحدت جان،ابریشم هنوز بزرگ نشده و مثل _

 بچه
 .ها فکرمیکنه

 دست هایم مشت شد.پشت سرم مجیزش را می گفت خودم
 ...سوخت.من با از دست دادن پدر

 مادرم را هم از دست داده بودم و دیگر امیدی به آینده
نداشتم.پریچهر با آن سگ خانه زاد و این وحدت 

 کلش،ازهمه
 

 طرف به من حمله کرده بودند و من گاهی از آینده ام می
 .ترسیدم که نتوانم مقابل هر سه ی آنها مقاومت کنم

جمعیت،سرخوشانه دستم را باال باصدای زیاد موسیقی و 
 بردم



و پریدم.هوای خفه و رقص نور و صدای کر کننده،حال 
 و هوایم

 .را عوض کرده
و از فکر دردهایی که آمدن وحدت برایم رقم زده 

 بود،بیرون
 می آورد.درد اینکه با وجود خودکشی ناموفقم همچنان

پریچهر با آن مردک خبیث وحدت بود که مثال سگ 
 نگهبان

جا مراقبم بود و اجازه نفس کشیدن نمی داد.اما حاال  همه
 با

هزار ترفنر مختلف از چنگش گریخته بودم و دراین 
 مهمانی

شبانه خوش می گذارندم.اصل گور بابای وحدت و 
 پریچهر و

 .جانور پاسبانشان.دم غنیمت است
 :و با ریتم آهنگ پریدم و با صدای بلند هم آوایی کردم

 ...ودوست دارم زندگی ر_
 

 که ناگهان مچ دستم اسیرشد.حدس زدنش زیاد هم سخت
 نبود.مردسفیدموی،بازهم مرا بو کشیده و به دنبالم آمده



 .بود.دستم را کشیدم
 ولم کن وحشی.تواینجا چه غلطی می کنی؟_

 :سربیخ گوشم برد و دستورداد
 .دنبالم بیا_

 بدنومرا پشت سر خود کشید.سعید همانگونه دست در 
 یار

 :انداخته بود از گوشه سالن اشاره زد
 چی شده؟_

سری تکان دادم تا خیالش راحت شود.دوسا نداشتم خواری 
 و

خفتم را ببیند.با کشش دستم از پله ها باال رفتیم و هوا باز 
 تر

 .شد و صدا دورتر
 :میان پله ها دستم را به سرعت کشیدم

 کی بهت اجازه داده تو کارم دخالت کنی؟_
 

 .برد و تازه نگاهم به سرتا پایش افتاد بدندست به 
 مثل بار قبل مشکی پوش شده بود.پیراهن آستین بلند مردانه
و شلوار جین مشکی.صورت سفید و موهای نقره ایش با 

 این



رخت و لباس،عجیب و در عین حال جذاب به نظر می 
 .رسید

صورت سفید و موهای نقره ایش با این رخت و لباس، 
 عجیب

 .جذاب به نظر می رسید و در عین حال
 . احتیاجی به اجازه ندارم. مادرت بهم اختیار تام داده-

بازهم پریچهر! حساب من و تو بماند برای بعد. فعلا باید 
 جواب

دندان شکنی به دست پرورده ات بدهم. با ضرب به تخته 
 بدن

 .اش کوبیدم
 . تو و پریچهر با هم غلط کردید-

شت و اخم هایش در هم با شدت ضربه ام قدم عقب گذا
 .رفت

از جمع شدن صورتش ترس در دلم نشست. نگهبان 
 پریچهر

 
هیبت ترسناکی داشت. سر کج کرد و با نگاهی سوزنی 

 تهدید
 :کرد



حواست باشه دفعه قبل چه بلیی به سرت آوردم. دوباره -
 منو

 . خودتو به زحمت ننداز
 ادمتیره ی پشتم از تجسم هجوم آب لرزید. آری به خوبی ی

 بود. من آن سقوط خفت بار به کف استخر را تا آخر عمر
فراموش نمی کنم و انتقام لحظه لحظه آن توهین ها را از 

 تو
 .و پریچهر می گیرم

نثارش کردم و از پله ها « برو بابایی»پوزخندی زدم و 
 باال

 رفتم. از چوب لباسی کنار سالن مانتو شالم را یلخی به تن
 جلوی عمارت پایین رفتم. صدایش راکردم و از پله های 

 .شنیدم
 ! وایسا ابریشم-
 

 .بی توجه به اخطارش قدم هایم را تند تر برداشتم و دویدم
 .اصلا حوصله دستور هایش را نداشتم

 ! با توام وایسا-
و من حتی برای یک لحظه مکث نکردم و با شتاب خودم 

 را



 سوار شدن به ماشینم رساندم و در را باز کردم. اما قبل از
دستانش چون چنگک بازویم را کشید. سوئیچ ماشین از 

 دستم
 ی ستبر و محفظه ی ماشین حبس بدنافتاد و من... میان 

 :شدم. با آوایی بلند فریاد کشید
 مگه با تو نیستم؟-

 .پسش زدم
 چی از جونم می خوای؟-

 دندان هایش روی هم چفت شد. گویی این حس تنفر دو
شم دیدن مرا نداشت. چشم هایش را جانبه بود. او هم چ

 محکم
روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید تا آرام شود. با تن 

 صدایی
 

ببین دختر! من نه ازت -پایین تر شروع به صحبت کرد. 
 خوشم

میاد و نه چشم دیدنت رو دارم. اما به خاطر زحمت های 
 پدر

و مادرت مجبورم نگهبانیت رو بدم که مبادا جنابعالی 
 بلیی



خودت بیاری یا دردسر درست کنی. بذار حرف آخرم  سر
 رو

اول بزنم. از این لوس بازی های بچه گونه ات خسته شدم 
 و

کم کم داری حوصله ام رو سر می بری. وای به روزی 
 که خونم

به جوش بیاد. دیدی که چه بلیی سرت آوردم. پس منو 
 سر

لج ننداز و مثل آدم حرف گوش بده. سوار شو می 
 . رسونمت

 .با غیض صورتم را جمع کردم
تو کی باشی که به من دستور بدی؟ من هیجده سالمه و -

 هر
کاری بخوام می کنم. به تو و پریچهر هم ربطی نداره 

 چیکار
 . می کنم

 
هیجده سالته -فشار سر انگشتانش روی بازویم زیادتر شد. 

 اما



قد یه بچه دو ساله نمی فهمی. اینجا کجاست که اومدی؟ 
 بین

ه مشت آدم روانی! چرا یکم مادر بیچارت رو درک نمی ی
 کنی؟

بغض بزرگی که از صبح نفس کشیدن را برایم سخت 
 کرده

بود باال آمد و چشمانم را تر کرد. مردک از من می 
 خواست

مادرم را درک کنم؟ آیا پریچهره هم حاضر بود مرا بفهمد؟ 
 با

 اعصابی متشنج ناخن هایم را پشت دست دیگرش کشیدم.
 از

درد چهره در هم کشید، اما رهایم نکرد و مچ دستم را 
 اسیر
 .کرد

 چه مرگته ابریشم؟-
ازت متنفرم... -با نفرت دستم را در دستش مشت کردم. 

 از تو
 .و پریچهر. بهتون اجازه نمی دم برام تصمیم بگیرید



و با اشمئاز آب دهانم را به صورتش پرت کردم. باآنکه 
 این

ت از من بعید بود ولی نمی توانستم درجه از خشم و خشون
 به
 

اعصاب خودم مسلط باشم. مرد مشکی پوش با صورتی 
 سنگین

 چشم بست و من پوزخند زدم. سرانجام رهایم کرد و بدون
 آنکه قدمی عقب برود، دستمالی از جیبش بیرون آورد و

 .صورتش را تمیز کرد
با همان تلخند گوشه ی لبم منتظر عکس العملش بودم. 

 برایم
 مهم نبود سیلی نثارم کند یا فحشم دهد. من انتقام آن پرتاب
خفت بار در استخر را گرفته بودم. اما در کمال تعجب 

 مرد خم
شد و سوئیچ را برداشت. بازویم را با شدت گرفت و مرا 

 به زور
 .سوار ماشین کرد

مقاومت کردم و خواستم پیاده شوم که با شتاب به سمت 
 خم



ه رخ به رخش شدم و نفسم بند آمد. از شد. در یک لحظ
 این

 فاصله ی نزدیک به خوبی برجسته شدن رگ های روی
 پیشانی و فک منقبض شده اش را می دیدم. از میان دندان

 :های جفت شده غرید
 
به حد کافی باهات مدارا کردم. اینبار می دونم باهات -

 چیکار
 کنم. دفعه قبل رو که یادت نرفته؟

برود. مردک رسما دیوانه بود. ناخواسته محال بود یادم 
 روی

 صندلی شل شدم و نشستم. تا همینجا هم جانور بیش از حد
 خودداری کرده بود. پشت رول نشست و با روشن کردن

بندم را به سرعت بستم و دست بدنماشین، پرواز کردیم. 
 به

 لب پنجره گرفتم. مرد عصبانی تر از آن بود که راه فراری
به مسیر مقابلم که راه خانه بود نگاه کردم و داشته باشم. 

 با
من خونه نمی رم. نفس هایش طوفانی -لجاجت غر زدم: 

 تر



-شد. جسور تر از قبل به سمتش چرخیدم و دستور دادم: 
 منو

 . پیاده کن. نمی خوام پریچهر رو ببینم
 غول سیاهپوش برای لحظه ای چشم هایش را بست. کامل

باشد. نگاهم روی دستش  مشخص بود سعی دارد آرام
 .چرخید

خون آبه از زخم هایش جاری بود. چندشم شد. قرمزی 
 خون

 
روی آن پوست بی رنگ ترسناک بود. مرد انسان نبود... 

 هیوال
 .بود

وقتی حرکتی ندیدم دست به دستگیره بردم و اولتیماتوم 
 :دادم

 . یا منو بر می گردونی یا خودمو پرت می کنم-
دستگیره را کشیدم. از شانس بدم در قفل بود و بدون وقفه 

 و
تیرم به خطا رفت. دستگیره را چند بار باال و پایین کردم 

 و با
 .عصبانیت به سمتش برگشتم



 .بزن کنار می خوام پیاده شم-
 .اجازه نداری-
 نمی خوام بیام... مگه زوره؟-
 .زور نیست... اجباره-
 !می گم نگه دار-
 

ن را به سمت مخالف چرخاندم. و با افکاری در هم فرما
 به

سرعت ماشین را به جاده خاکی کشاند و متوقف شد و با 
 شتاب

 :به سمتم بر گشت
 چه دردته؟ چرا دیوونه بازی در میاری؟-

 با نفیر فریادش در خودم جمع شدم و نگاهم به زخم هایش
 دوخته شد. این مرد به شدت مشمئز کننده بود. نفسی گرفتم

 .نمی خوام برم خونه-ه گفتم: و با صدایی گرفت
 چرا؟-
 .به تو ربطی نداره-
 .یا می گی یا به زور می برمت-

 :جوشیدم
 . به تو مربوط نیست-



 .به آنی تصمیمش را گرفت
 
 .خیل خب! پس می ریم خونه تون-

 :دست روی دنده گذاشت که به سرعت گفتم
 .با مامانم دعوام شده-
 .می دونم... یه دلیل مهم بگو-
 . با وحدتههنوز -

 :پوزخند زد
 !تو هم دوباره لوس بازیت عود کرده-

با عصبانیت خیره خیره نگاهش کردم. عقلش را خورده 
 بود؟

 کدام دختری تحمل دیدن ناپدری اش را داشت که من دومی
باشم! چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و باالخره نفس 

 بلندی
به انفجار گرفت. دنده داد و به راه افتاد. از عصبانیت رو 

 .بودم
گدای مفلس برای من شاخ شده بود. برخلف انتظارم با 

 نوایی
 :آرام زیر لب گفت

 . امشب رو می تونی خونه من بمونی-



 
ابروهایم باال پرید. خانه اش بمانم؟ خانه ی او؟ از فکرم 

 گذشت
 دلش سوخته یا حوصله ی جنگ اعصاب اضافی را ندارد؟

ماندن از خانه می ارزید. هرچه بود به یک شب بیرون 
 اینگونه

شاید پریچهر به خود می آمد و دست از دشمن بابا می 
 .کشید

در سکوت به صندلی تکیه دادم و به خیابان مقابلم خیره 
 .شدم

 . شاید مردنقره ای آنقدر ها هم بد نبود
خانه اش در سی امین طبقه ی برج پارادایز واقع بود. 

 مثال
 جاری شدم. رمز آپارتمانش را با بچه های یتیم به دنبالش

 احتیاط زد و من پوزخند زدم. از چه می ترسید؟ گنج در
 آپارتمانش داشت! به محض قدم گذاشتن در آپارتمانش تازه
 فهمیدم منشی خانه زاد پدرم زیاد هم فقیر نیست. حتی با

نگاهی اجمالی به وسایل خانه می شد حدس زد، دستش 
 بیش

 چشم انداز بی نظیر آپارتمان و از حد به دهنش می رسد.



آسمان تاریک شب مسخ کننده بود. چراغ را روشن کرد 
 و به

سمت اتاق خواب رفت. بی توجه به او چراغ را خاموش 
 کردم

 
 و جلو رفتم. آسمان پهناور و تاریک اتاق بر خلف وجود
منحوس مرد، حس خوبی داشت. جلوتر رفتم تا به پنجره 

 ی
 .سرتاسری رسیدم

 .درست زیر پایم بودشهر 
 قشنگه نه؟-

به ناگاه از خلسه بیرون آمدم. میان حس خوشی که وحدت 
 را

از یادم برد، پریده بود. بدون نیم نگاهی عقب گرد کردم. 
 مانتو

و شالم را هم کناری انداختم و روی مبل نشستم. جلو آمد 
 و

درست رو به رویم ایستاد. در تاریک روشنای خفیف اتاق، 
 نقره



ایش برق می زد. پتوی در دستش را به سمتم پرت ای ه
 کرد

 .بهتره همین جا رو مبل بخوابی-و گفت: 
اخم هایم در هم رفت. علقه ای به تخت فقیرانه اش 

 .نداشتم
اما کلمش تحقیر آمیز بود. روی مبل دراز کشیدم و پشت 

 به
او کردم. حضورش ذره ای برایم اهمیت نداشت. مرد 

 بدون
 

ب بخیری رفت. بی اختیار چرخیدم و رو حرف یا حتی ش
 به

آسمان شدم. همه چیز به کنار، ای کاش می توانستم این 
 مبل

و این منظره و آسمانش را قیچی می کردم و برای خودم 
 برمی

 داشتم. آنقدر به آسمان پر ستاره خیره شدم که باالخره
چشمانم سنگین شد و بعد از چند روز به خواب خوشی 

 فرو
 . رفتم



ح روز بعد با تابش پرتو خورشید چشم باز کردم و به صب
 آسمان

روشن و زیبای مقابلم لبخند زدم. برخلف صاحبش خانه 
 ی

دنج و راحتی داشت که به راحتی می توانستم از فکر 
 مشکلتم

 .بیرون بیایم. با رخوت کش و قوسی به خودم دادم و نشستم
حس  بعد از یک شب طوالنی و درگیری با مرد نقره ای

 خوبی
 داشتم. حتی وحدت و پریچهر هم از پس ذهنم رخت بسته

بود. با حالی خوش از جا بلند شدم و در اتاق ها سرک 
 .کشیدم

دو اتاق دوازده متری روشن با مبلمان و چیدمان ساده 
 نشان

 .از زندگی مجردی مرد نقرهای داشت
 

 بعد از سرکشی به تمام سوراخ سنبه های خانه در نهایت
دریافتم رفته و من تنهایم. خوشحال و خندان به سراغ 

 کارهایم



رفتم و با متعلقات یخچال مرد دلی از عزا در آوردم. در 
 آخر

مانتو و شالم را به سر کردم و دستگیره در را کشیدم که 
 با در

 .قفل شده مواجه شدم
 سیستم فکری ام به هم ریخت و حال خوشم پرید. مردک

 ن قفل کرده؟ زاده نشده آن کس کهاحمق در را به روی م
 ! ابریشم را زندانی کند

با اعصابی متشنج چرخیدم. شالم را با حرص روی زمین 
 پرت

کردم. احمق... ابله... دیوانه! مرا حبس کرده! تو را می 
 .کشم

 زدم و نفس بدنآدمت می کنم ملعون. با حرص دست به 
رای گرفتم. اعصابم تحریک شده و به دنبال وسیله ای ب

 انتقام
بودم. با نگاه به پنجره ی سرتاسری و پرده هایش جرقه 

 ای در
 .ذهنم زده شد. من! ابریشم فخاری تو را ادب می کنم

 



دو ساعت بعد با حالی خوش فنجان قهوه ام را برداشتم و 
 از

میان تکه های شکسته ی ظرف و ظروف از آشپزخانه 
 بیرون

شدم. خانه ای که آمدم و با رضایت به اثر هنری ام خیره 
 دیگر

 .هیچ شباهتی به قبل نداشت
خانه ای که دیگر هیچ حتی شباهتی به قبل نداشت. نیمی 

 از
شیشه های پنجره با اسپری رنگی شده و پرده ها پاره و 

 رو
مبلی با کاتر تکه تکه شده بود. شیشه ی شکسته ی میز 

 وسط
سالن هم این صحنه را کامل می کرد. دستی روی یقه ی 

 مباز
کشیدم. پیراهن مردانه ی مشکی رنگ مرد برایم بزرگ 

 .بود
 .اما چارهای نداشتم

 لباسم رنگی شده و بعد از دوش گرفتن احتیاج به لباس
 داشتم. با احتیاط از میان تزئینات ولو شده بر کف زمین



گذشتم. خودم را روی کانتر باال کشیدم. پاهایم را تاب دادم 
 و

 بوییدم. حتی تجسم دیدن تعجب وبا لبخند قهوه ام را 
 .عصبانیت مرد هم برایم دل پذیر بود

 
 تا او باشد ابریشم فخاری را حبس نکند. هنوز حتی فرصت
 نوشیدن قهوه ام هم دست نداده بود که در با صدای ریتمیک
 باز شد و من با هیجان به درگاهی در خیره شدم. به هیچ

 دست بدهم. ازعنوان نمی خواستم عکس العمل مرد را از 
 همان زاویه به مرد خیره شدم که در ابتدا بیتوجه به خانه

وارد شد و کیفش را کنار در گذاشت. این بار سفید پوش 
 شده

و عینک آفتابی اش را به یقه آویزان کرده بود. اما به 
 محض

 راست کردن تازه نگاهش به پنجره افتاد. تق... اولین بدن
 چشمانش را ریز کرد و با سوپرایز. لبخندم باز شد. مرد

چشمانی گشاد شده نگاهی به سرتاته خانه انداخت و به 
 ناگاه

 .فوران کرد
 ابریشششششم-



 :از روی کانتر پریدم و با قهقه فریاد زدم
 سوپرایز! چطوره؟ خوشت میاد؟-
 

چشمان مرد با دیدن ظاهر بی قیدم گشاد تر از این نمی 
 .شد

 رنگش بود. نفس نیمهایتنها زینتم لباس مردانه ی مشکی 
 کشید و با مشت های گره کرده به سمتم آمد. با تفریح و
 لبخند همانجا ایستادم. دیدن لحظه به لحظه ی جنون مرد

راضیم میکرد. بگذار او هم مثل من دیوانه شود. که ما 
 هر دو

 . دیوانه ایم
 :شانه هایم را محکم گرفت و تکانم داد

 چیکار کردی احمق؟-
 .تلخی ابرو باال انداختمبا لبخند 

کاری نکردم. فقط یه تغییر دکوراسیون ساده بود. فکر -
 نمی

 .کردم اینقدر خوشحال شی
 . احمِق دیوونه من به تو پناه دادم-

بازویم را با حرص از دستش کشیدم و قدمی عقب گذاشتم 
 و



 .به لبه ی جزیره چسبیدم
 
راحت به تو بهم پناه ندادی... زندانیم کردی تا پریچهر -

 کثافت
 . کاری هاش برسه

 .با قدم بلندی فاصله ی بینمان را پر کرد و به سمتم خم شد
با وجود تمام تقلهایم اعتراف می کردم وقتی مرد نقره 

 ای تا
 .این حد نزدیک می شد، دل و جانم از ترس بهم می پیچید
 واقعیت این بود که در مقابل جذبه و هیبت عجیبش همچون

 .در خودم جمع می شدمموشی ترسیده 
 . حبست کردم تا حماقت نکنی-

 اش گذاشتم تا فاصله بیفتد. و او به بدنکف دستم را روی 
 ...آنی این ترس را بو کشید. چرا که به سرعت خم شد و

چرا که به سرعت خم شد و کف دستانش را در دو طرف 
 بدنم

روی جزیره کوبید. حال تنها یک نفس میانمان فاصله بود 
 و
 ستبرش. لبخند بدنن حبس شده میان بازوهای قوی و م

 .رندانه ای زد



 
 خب... داشتی می گفتی. حبست کردم که مادرت به کثافت-

کاریش برسه. تو هم خونه زندگی رو به هم ریختی تا 
 انتقامت

 . رو بگیری
 ترسیده از لبخند عجیبش در خودم جمع شدم. با این فاصله

 بود. از میان لب هایم به سختیمرد زیاد هم قابل اطمینان ن
 :نفس گرفتم و گفتم

 .برو عقب-
ابرو های بی رنگش را باال برد. عصبی شدم و با کف 

 دست
 .بیشتر فشار آوردم

 . گمشو کنار سگ هار-
 اخم هایش در هم رفت اما عقب نکشید. به ناگاه فکری

 شیطنتآمیز به ذهنم زد. حال که او عقب نمی کشید من هم
مثل می کردم. لبخند مزورانه ای روی لبم نشست مقابله به 

 و
 چشم های شیشه ای مرد گیج شد. مشت دستم را باز کردم

 



و به آرامی روی بازویش گذاشتم. با تظاهر به بی خیالی 
 :گفتم

 . باشه حاال که اینطور می خوای من مشکلی ندارم-
و سر انگشتم را روی تار مویش کشیدم. اخم های مرد 

 بیشتر
قبل در هم رفت. تار موی بی رنگش را به بازی گرفتم از 

 و در
 .نگاهش لبخند زدم

 از این فاصله که نگات می کنم همچین بد نیستی. شاید-
 . بتونیم با هم دوست باشیم

 به چشم به هم زدنی مرد عقب کشید. نفس آسوده ای کشیدم
اما به ناگاه پنجه اش به دور بازویم پیچید و مرا با خود 

 .کشید
ترس دوباره در جانم ریشه دواند. مبادا مرد واقعا به فکر 

 ئوستی
ی بیشتر باشد؟ جانم لرزید. مرد مقابلم یکی از عجیب 

 ترین و
 .ترسناک ترین موجودات تمام عمرم بود

تا به خودم بجنبم. در حمام را باز و مرا به داخل پرت 
 .کرد



د گیج و منگ حرکتش بودم که آب سرد را با فشار باز کر
 و به

 
سمتم گرفت. نفسم بند آمد و خاطره ی اولین دیدارمان 

 برایم
 .مجسم شد. از میان لب هایم نفس گرفتم

 چیکار می کنی روانی؟-
 با دست هایم جلوی شدت آب را گرفتم. اما او بی رحمانه

دست هایم را اسیر کرد و دوش حمام را روی صورتم 
 .گرفت

 رفت. گویی به واقع قصدآب وارد بینی و دهانم شد و نفسم 
 بس کن-کشتنم را داشت. از میان نفس نفس هایم داد زدم: 

 . دیوونه. خفه شدم
ولی مرد دست بردار نبود. صورتم را چرخاندم و به دیوار 

 پشت
 .سرم چسبیدم. مرد دوش را بی محابا روی صورتم گرفت

 .سرخم کردم
 . تورو خدا بسه-

 :دوش را پایین نیاورد. اما داد زد
 آدم شدی؟-



 
 :به سرعت جواب دادم

 . آره... آره ولم کن کثافت-
 شنید اما ول کن نبود. سر میان شانه ام خم کردم و او فریاد

 :زد
 کثافت نه، اسمم هرمسه! فهمیدی؟-

 .فقط نفس گرفتم
 فهمیدی؟-
 .آره-
 اسمم چیه؟-
 !هرمس-
 پس جونور و هیوال و عوضی نیستم. شنیدی؟-

 بگیرم و او باز هم آب را روی چرخیدم و سعی کردم نفس
 صورتم گرفت

 
و او باز هم آب را روی صورتم گرفت. از شدت درد 

 گریه
 حتی مهلت نفس کشیدن نمی داد. بی بی ادبمیکردم. 

 تابانه همانگونه که دستم اسیرش بود به دامان خودش پناه
 :اش مخفی کردم و داد زدم بدنبردم و سرم را روی 



 . خواهش می کنمبسه... بسه هرمس. -
 اش پر و خالی شد و در نهایت دوش حمام کنار بدنحجم 

 پاهایم افتاد. همانگونه که به زحمت نفس می کشیدم زمزمه
 .اش را شنیدم

بزرگ شو ابریشم... بزرگ شو. قرار نیست با این کارها -
 به

 . جایی برسی
و به لحظه ای مچ دستانم را رها کرد و مرا با کوله باری 

 از درد
و نفس های کم شده و اشک رها کرد. باالخره به این 

 حقیقت
ایمان آوردم. مرد مقابلم تنها یک خانه زاده پاپتی نبود او 

 قوی
 

ترین... سنگ دل ترین و غیرقابل درک ترین مردی بود 
 که به

 .عمرم دیده بودم. او مرد نقره ای عجیبی بود
******* 

 :ادم و گفتمبا سر انگشت سه رنگ کیف مارک را نشان د
 . سه رنگ اصلی اینو می خوام-



زن با دیدن خریداری که جیبش پر پول بود و مثل ریگ 
 پول

 .خرج می کرد با روی گشاده چرب زبانی کرد
 چشم حتما. اگه بخواید کیف پول ستش هم هست. تقدیم-

 . تون کنم
 بدون نگاه کردن به کیف پول، با دست و حرکت سر اشاره

ر چه او می آورد من بی شک بر می کردم بیاورد. که ه
 .داشتم

من برای اعلن جنگ رفته بودم و قصد داشتم بعد از این 
 مغازه

 بدون اهمیت به نوع خریدم به سراغ مغازه های بعدی می
 .رفتم

 
 آمده بودم تا تمام اموال پدرم را که به پریچهر ارث رسیده
 بود به آتش بکشم. تا بداند حق ندارد با وحدت روی هم

 بریزد
و سر من شیره بماند. اصلا بفهمد وحدت بدون این اموال 

 آدم
 هم حسابش نمی کند. دست به سمت کیف دیگری بردم که

 .با صدایی از بیخ گوشم به سرعت برگشتم



 بازم چیزی هست که بخوای بخری؟-
 چرخیدم و نگاهم به او افتاد. حتی در مرکز خرید هم یک

 قره به چشم می آمد. با پرموجود عجیب الخلقه با موهای ن
 :شدم و پرسیدم بدنرویی دست به 

 از کجا پیدام کردی؟-
صفحه ی گوشی اش را نشانم داد. لیست پیامک های 

 خریدم
 .بود. پوزخندی زدم

 .کارم هنوز تموم نشده. می خوام تمام مغازه رو بخرم-
 مشکلیه؟

 
صورت به صورتم ایستاد و من از دیدن چشمان شیشهای 

 بی
 ش ترس در دلم افتاد. با آن که سعی کرده بودم با تمامرنگ

قوا این موجود نفرین شده را له کنم. اما وقتی این گونه 
 جلوی

 .قدم هایم ستون می شد ناخودآگاه می ترسیدم
 :با صدایی زیر دستور داد

 . همین االن با من میای خونه. وگرنه من می دونم و تو-
 ده نشده آن کس که ابریشمتهدیدم می کرد؟ مرا؟ از مادر زا



 فخاری را تهدید کند.ولی صحن مغازه محل نبرد
نبود.ناسلمتی عمری با عزت و احترام برای خرید به 

 اینجا
 .آمده بودم

به زنی که ایستاده بود اشاره کردم برود و روبه که 
 کارگری که

 :وسیله هایم را در دست داشت دستور دادم
 .بیارهخرید هام رو بده این آقا _
 

 چشمان تیله ای مرد نقره ای لرزید و من ترسیدم اما وقت
 .باخت نبود

اگر می باختم پریچهر صحنه را برای پیشتازی بیشتر مهیا 
 می

 دید. بی توجه به او و عصبانیتی که با دیدن خریدها بیشتر
 شده بود به سمت در به راه افتادم. به جهنم که تعداد بسته

حجم عظیم خریدها را خودش بیاورد. ها زیاد است. بگذار 
 با

قدم های تند از پاساژ بیرون آمدم و بی اهمیت به مردی 
 که



حال با بسته های خرید می خروشید و جلو می آمد از 
 مرکز

 . خرید بیرون رفتم
 کنار ماشینم ایستادم تا مردک بیاید و بگوید چه معنی دارد

 ! در کار من دخالت می کند
ه ورودی مرکز خرید بود. او را دیدم نگاهم از همانجا ب

 که به
محض پا گذاشتن در فضای باز، چشمانش را به شدت باز 

 و
بسته کرد. گویی نور آفتاب آزارش می داد. خرید ها را 

 به
 

سرعت روی زمین گذاشت و عینک آفتابی اش را به چشم 
 .زد

جرقه ای در ذهنم زده شد. چشمانش به نور حساسیت 
 داشت؟

نه ای روی لبم نشست. اگر واقعا چشمانش به لبخند رندا
 نور

 حساس باشد پس بدا به حالت سگ خانه زاد پریچهر. چنان
 . بلیی به سرت بیاورم آن سرش ناپیدا



 هنوز مرد چند قدم با ماشین فاصله داشت که با لبخند به
پیشوازش رفتم. نگاهش گیج شد. دیدن لبخندم برایش 

 عجیب
فوت وقت دست بلند کردم و بود. یک قدم مانده بدون 

 عینک
را از روی چشمانش برداشتم. بسته ها در لحظه از دست 

 مرد
افتاد و عصبی شد. به سرعت پلک هایش را روی هم 

 فشرد و
کف دستش را روی پیشانی اش سایبان کرد و با صدای 

 عصبی
 :جوشید

 . عینکم رو بده-
 

بود. باور کردنی نبود اما هیوال به نور خورشید حساس 
 به عینه

میدیدم مثال تکه یخی زیر نور آفتاب آب می شود. عینک 
 را

با بدجنسی پشت سرم بردم و با تفریح به موجود عجیب 
 مقابلم



 که درد می کشید خندیدم. به واقع نقطه ضعف کوچک این
 مرد غول پیکر آفتاب بود و همانند خون آشام ها از نور

 اگر در حالت خورشید می هراسید و حالش منقلب میشد.
عادی بود قطعاا به راحتی می توانست عینک کذایی اش 

 را
بگیرد. اما با وضعیتی که داشت قطعاا جز دستور دادن 

 کاری
از دستش بر نمی آمد. به آنی بازویم را گرفت و عصبی 

 تر از
 :قبل توپید

 . عینکم و بده-
نگاهم روی چشمانش که به زحمت باز شده بود چرخید. 

 کم
دیدم چشمانش سرخ شده و قطرات اشک از گوشه کم می 

 ی
چشمش سرازیر می شود. عجیب بود... اشک می ریخت؟ 

 بار
 :دیگر تکانم داد و فریاد کشید

 
 !عینک و پس بده. نمی فهمی دارم اذیت می شم-



نگاهم بی اراده روی چشمانش در گردش بود. چشمانی 
 سرخ

ا که حال اشک می ریخت و تمنای عینک آفتابی اش ر
 .داشت

باز هم چانه ام را باال دادم. فعل ضامن حیات چشمانش 
 در

دست من بود. به خاطر تمام آن توهین و تحقیر ها و آن 
 حجم

 آبی که بلعیدم و خفت و خاری ام جلوی ایها الناس تصمیم
 .گرفته بودم او را سر جایش بنشانم

 .صدای ناله اش بلند شد و با کف دست چشمانش را پوشاند
بود که از سوزش چشمانش عاصی شده و راه به  مشخص

 جایی
ندارد دستش را این بار به آرامی روی شانه ام برد و در 

 انتها با
 :صدایی ملتمس و آرام گفت

 چشمام جایی رو نمی بینه. خواهش میکنم عینکم رو پس_
 .بده

 .نمی دانم چرا در یک لحظه دلم به حالش سوخت
 



به موجود مفلوکی داشت که در این حالت شباهت زیادی 
 که

در حال ذوب شدن بود. شاید هم تاثیر سرانگشتانش روی 
 شانه

 ام بود که باعث شد بی اراده عینک را کف دستش بگذارم
تازه آن لحظه بود که چشمانش را فشرد و عینک را به 

 چشم
 زد. به محض زدن عینکش تازه به خودم آمدم. انتظار هر

ه کتکم بزند یا بر سرم فریاد حرکتی را از او داشتم. اینک
 بکشد

اما در آخر بدون هیچ کلم و توجهی به من و خرید هایی 
 که

روی زمین ولو شده بود، از کنارم بی حرف گذشت. نمی 
 دانم

 چرا حس بدی به جانم خوره شد. شاید چون حق نداشتم از
 .نقطه ضعف یک مرد این گونه سوء استفاده کنم

*** 
 ودی؟تا این وقت شب کجا ب-

 .بی خیال از کنار پریچهر گذشتم. راهم را سد کرد
 با توام نمی شنوی؟-



 
-با اعصابی خراب به سمتش چرخیدم و پرخاش کردم: 

 آره
 . نمی شنوم... نمی خوام بشنوم

 پریچهر عصبی شد و او هم صدایش را باال برد
آخه چه مرگته؟ چرا دست از بچه بازی بر نمی داری؟ -

 تا کی
 باشم؟باید مراقبت 

تا وقتی اون وحدت الدنگ رو از خونه زندگیمون بیرون -
 .کنی

 مگه وحدت چه هیزم تری به تو فروخته که اینجوری به-
 خونش تشنه ای؟ آخه چرا به فکر من نیستی دختر قشنگم؟
 چرا نمی بینی با این کارهات داری منو از بین می بری

. 
با نگاهی و صدایش کم کم رو به افول رفت و زمزمه مانند 

 پر
 :حسرت گفت

 دلم برای قدیم ها تنگ شده. برای اون وقتایی که مادر و-
دختری با هم بودیم. یادته چقدر خوش بودیم؟ چرا اینکارو 

 با



 من و خودت می کنی؟
 

 .با شنیدن هر جمله اش بیشتر از قبل لب هایم چفت می شد
 آری تمام آن دوران را به خوبی به یاد داشتم. آن روزهای

 .طلیی که حاال به باد فراموشی سپرده شده بود
گویی بعد از مدت ها دلم به دلش راه پیدا کرد و برای 

 لحظه
ای حس کردم می توانم با او صادقانه صحبت کنم. دستم 

 را
شما -روی بازویش گذاشتم و با تن صدایی متفاوت گفتم: 

 چرا
به فکر من نیستی؟ چرا برای یه دفعه هم شده خودت رو 

 یجا
من نمی ذاری؟ وحدت از قدیم دشمن بابا بوده. پشت سر 

 بابا
زیر آبشو می زده. دست خودش بود زیر پای بابا رو هم 

 خالی
میکرد. چطور می تونی بعد از فوت بابا با همچین آدمی 

 ازدواج
 کنی؟



پریچهر هم تن صدایش ملیم شد و دست روی دستم 
 .گذاشت

فکر مال و اموال باور کن وحدت آدم خوبیه. اصلا به -
 بابات

نیست. با این که احتیاجی ندارم اما خودش گفت بعد از 
 ازدواج

 . نصف سهامش رو به نام من می کنه
 

نفس سنگینی کشیدم و با تاسف سری تکان دادم. گویی 
 نرود

-میخ آهنین در سنگ. با ناراحتی دستش را پس زدم. 
 چجوری

شاید باهاش به این راحتی باور می کنی؟ از کجا معلوم! 
 ازدواج

کردی و مجبور شدی تمام سهمت رو به نامش بزنی. می 
 دونی

 اگه سهمت به نامش بشه به چه قدرتی می رسه؟ اونوقت
 .کارخونه بابا رو زیر پاش له می کنه

 ...اشتباه می کنی وحدت-
 .با نفرت سر تکان دادم



هرقدر با او بیشتر صحبت میکردم بیشتر از قبل متوجه 
 اوج

 .اشتباه پریچهر می شدم
او در باوری غلط و عجیب گرفتار شده و دست از این 

 علقه
 .ی ابلهانه بر نمیداشت

 :با تاسف روی صورتش خم شدم
 
 نمی فهمی... هرچقدر بگم هم نمی فهمی. عشق وحدت_

 فقط دنبال ارثیه ی باباست بی ادبچشماتو کور کرده. اون 
 .ام اموال مون و باال بکشهو از حماقتت استفاده میکنه تا تم

 هرچی بیشتر بهت نگاه میکنم می فهمم تو فقط یه زن پستی
 ...که

 با سیلی مامان گویی برق از سرم پرید
سیلی خورده بودم؟ آن هم به خاطر حرف های حقم؟ 

 چطور
می توانست برای کسی که هنوز از گرد راه نرسیده، به 

 اوالدش
ریشه دواند. به قدری  سیلی بزند؟ به ناگاه جنون در جانم

 در



این مدت از دیدن رفتار و حرکات پریچهر و مخصوصا 
 نوچه

اش عصبی شده بودم که همین جرقه کافی بود تا خانه را 
 به

آتش بکشم. پریچهر با چهرهای بر افروخته و دستانی 
 لرزان به

 .نفس نفس افتاده بود
 

 اگویی او هم فهمیده بود چه آتشی به خرمن جانم کشیده. ب
چشمان گشاد شده قدمی به عقب رفت. با بغضی که لحظه 

 به
 :لحظه بزرگتر می شد زمزمه کردم

به خاطر وحدت رو من دست بلند می کنی؟ به خاطر یه -
 آدم

 غریبه؟
پریچهر لب هایش را روی هم فشرد. قدمی به سمتش 

 برداشتم
 و قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید. بلندتر از قبل

 :خروشیدم
 ! خاطر یه شارالتانبه -



و بازهم قدمی به جلو برداشتم و او از ترس عقب رفت. 
 فریاد
 :کشیدم

 به خاطر یه عوضی به صورتم سیلی می زنی؟-
 باالخره از میان لب های لرزان به حرف آمد

 !«ابریشم»
 

ولی دیگر صبر من سر ریز شده بود. از ته گلو جیغ کشیدم 
 و

م ضربه زدم. صدای با تمام توان به آباژور کنار دست
 شکستن و

 فریاد همراه با ترس پریچهر با هم بلند شد. آن قدر عصبی
بودم که دست به سمت گلدان روی میز عسلی بردم. 

 همانطور
 :که پرتش می کردم فریاد زدم

 ! تو به خاطر یه نامرد با من اینکارو کردی-
 گلدان هم با صدای مهیبی شکست. پریچهر قدمی به سمتم

 :داد زدمبرداشت. 
جلو نیا. تو دیگه مادر من نیستی. من مادری به اسم -

 پریچهر



 . ندارم
 و دست به شمعدانی بعدی بردم که با صدای فریاد بلندی

 .سست شدم. خانه زاد پریچهر آمده بود
 داری چه غلطی می کنی؟-
 

به آنی برگشتم و بدون لحظه ای فکر شمعدانی در دستم 
 را

 نی درست جلوی پاهایش خردبه سمتش پرت کردم. شمعدا
 :شد، اما او هیچ حرکتی نکرد. با عصبانیت جیغ زدم

 . گمشو بیرون به تو ربطی نداره-
دور خودم چرخیدم تا وسیله ی جدیدی برای پرت کردن 

 پیدا
 کنم. با دیدن جعبه ی دستمال کاغذی به سرعت به سمت

راست کنم او مثال  بدنمیز هجوم بردم. اما قبل از آنکه 
 دژی

 .محکم مقابلم قد علم کرد. به سرعت جعبه را از دستم کشید
 . بسه دیگه. دست از بچه بازی بردار-

 :رخ به رخ اش ایستادم و فریاد کشیدم
 نمی خوام... خسته ام کردید. از دست جفتتون خسته شدم-
. 



 .اش کوفتم بدنبا کف دست به 
ی اصلا تو کی هستی؟ چه کارمی که مدام بهم دستور م-

 دی؟
 

و ضربه ی بعدی را کوفتم. با هر ضربه ام مرد قدمی به 
 عقب

 . برمی داشت تا آنکه به ناگاه دست هایم را اسیر کرد
 .گفتم تمومش کن با این کارها چیزی عوض نمی شه-

با همان دستان مشت شده به جانش افتادم و او مثال یک 
 تنه

 .ی محکم و غیر قابل نفوذ ایستاد و حرفی نزد
متنفرم... از جفتتون متنفرم. شماها وحدت رو به  ازت-

 این
خونه راه دادید. شما ها کاری کردید دشمن بابام پاش به 

 این
 . خونه باز بشه

 :همان گونه که مچ دستم اسیرش بود چرخیدم و فریاد زدم
 چطور تونستی پریچهر! بابای من همه اش شیش ماهه-

 . مرده



نمناک و بغضی تمام به سمت مرد برگشتم و با نگاهی 
 نشدنی

 :تکرار کردم
 . فقط شیش ماه-
 

 نگاه خیسم در نگاه بی رنگش چرخید. گویی دنیا به آنی
سکوت کرد. برای لحظه ای از خود پرسیدم؛ با این 

 چشمان
بی رنگ دنیا را چگونه می بیند؟ گویی درد نگاهم دلش 

 را نرم
 کرد و دست هایش شل شد و همین کافی بود که به سرعت
دست هایم را بکشم و خودم را خلص کنم. مرد بی 

 مقاومت
 اجازه خلصی داد. با چشمانی جوشان خیره در نگاهش

 :پرسیدم
چرا این کارو باهام میکنید؟ چرا مجبورم میکنید برای -

 بقای
 خودم بجنگم؟

اشک مقابل دیدگانم را تار کرده بود. از پشت پرده ی تار 
 زیر



 :لب تاکید کردم
 . بذارم اسم پدرم رو ازم بگیریدمحاله -

به سمت مامان چرخیدم و با صدایی بلندتر اتمام حجت 
 :کردم

می شنوی پریچهر! نمی ذارم. تو اگه بخوای می تونی -
 .بری

 
می تونی تمام این خونه زندگی رو به نام من کنی و بری. 

 اما
 ...بدون

 :به سمت مرد چرخیدم و قاطع ادامه دادم
 ا وجود این جونور هم نمی تونی با وحدتاما بدون! حتی ب-

 . ازدواج کنی
و با قدم های پر شتاب از کنار مرد و تکه های شکسته 

 گذشتم
و از پله ها باال رفتنم. باید فکر عاجلی می کردم. با این 

 لج و
 .لج بازی ها کارم پیش نمی رفت

کوله ی پر از پیکسل های رنگارنگم را برداشتم و یک 
 طرفه



انداختم. نگاهم در آینه به خودم افتاد. با روی دوشم 
 سرانگشت

 موهای لخت مشکی ام را از جلوی چشمانم کنار زدم. دیر
 زمانی بود که حتی خودم را هم فراموش کرده بودم. دیگر
 حتی از آن چهره ی خندان و شاد گذشته هم خبری نبود و

 .احساس می کردم چشمانم دیگر سوی سابق را ندارد
 

ی تکان دادم. پدرم رفت و مادرم مرا رسما با تاسف سر
 یتیم

کرد. بعد از بحث پر سر و صدای دیشب به این نتیجه 
 رسیده

بودم بهتر است هر چه زودتر بروم. دیگر حوصله 
 پریچهر و

دستورها و مخصوصاا آن سگ خانه زادش را نداشتم. 
 همان

 بهتر بروم و دیگر ریخت نحس هیچ کدامشان را نبینم. به
 .از اتاقم بیرون آمدمآرامی 

 اما به محض ایستادن باالی پله ها با دیدن مرد پاهایم سست
 شد. اینبار سفیدپوش آمده بود و میان فضای خانه مثال تکه



کوه یخی برودت با خود به همراه می آورد. بی اهمیت به 
 او

 :پله ها را با حوصله پایین آمدم و بیخ گوشش طعنه زدم
 .بوی کثافت سگ میاد-

پریچهر از درگاهی در اسمم را تشر رفت. مرد رخ به 
 رخم

 :ایستاد و با لبخندی عجیب جواب داد
 
مشکلی نیست خانوم. به حرف های احمقانه ی ابریشم -

 عادت
 . کردم

اخم هایم در هم رفت. من هرچه بودم آن بچه ابلهی که 
 مردک

 :از آن حرف می زد نبودم. پریچهر اضافه کرد
 . مبیا تو کارت دار-

 .سپر کردم بدن
 . نمی خوام... دارم می رم بیرون-

 .پریچهر چهره درهم کشید
 . یه بار می گم بیا تو-

 بدون توجه به حرفش به راه افتادم. مرد جلوی قدم هایم



 . گمشو کنار-ایستاد. صورتم از نفرت جمع شد. 
 مرد همچنان ایستاده بود. از کنارش گذشتم که به ناگاه با

به عقب برگشتم. با فکری آنی، چرخیدم و  کشش کوله ام
 با
 

 عصبانیت کوله ام را به سمتش پرت کردم. با پنجه بزرگش
 .کوله را گرفت و به سمت خود کشید

با او درگیر شدم و کوله را کشیدم. در یک حرکت کوله 
 را با

 :قدرت کشید و دستم خالی شد. با نفس های طوفانی غریدم
 . کیفم رو بده-

 :بین دعوای ما پریدپریچهر ما 
 ابریشم بس کن تا کی می خوای مثل بچه ها اذیت کنی؟-

 :چرخیدم و با خشم توپیدم
تا وقتی اون وحدت گور به گور شده از زندگیمون بیرون -

 . بره
 به سمت مرد مقابلم چرخیدم و با نفرت در چشمانش خیره

 این سگ هارت بدنتا وقتی به -شدم و با تحکم ادامه دادم: 
 . ده ببندیقل



جمع شدن فک مرد، لبخند رضایت روی لبانم نشاند. 
 باالخره

 .حقش را کف دستش گذاشتم
 
ابریشم مراقب حرف زدنت باش. به هرمس چیکار -

 داری؟
هرمس؟ هرمس دیگر خر که بود؟ آه این نره غوِل زال را 

 می
 .گفت! گویی فراموش کرده بودم

دنبال منه.  من باهاش کاری ندارم اونه که صبح تا شب-
 بهش

 .بگو دست از سر من برداره
 من بهش گفتم تا وقتی مثل دختر های دو ساله رفتار می-

 . کنی مراقبت باشه
عصبانیتم سر به فلک گذاشت. پریچهر از حد گذرانده بود. 

 به
 آنی به سمت مرد برگشتم و کوله ام را کشیدم. مرد عقب

وانستم نکشید. المذهب کم نمی آورد و من اصل نمی ت
 جلوی

 کیفم-او مقاومت کنم. با مشت به شانه اش کوبیدم و گفتم: 



 . رو بده عوضی
فکش منقبض شد و دست مشت شده اش باال آمد اما باز 

 هم
کاری نکرد. نه! گویا آدم نمی شد. با عصبانیت دستم را 

 باال
 

بردم تا سیلی محکمی روی چانه اش بکوبم اما زودتر از 
 آن

 .دستم اسیر شد
خشونت با او کلنجار رفتم. به آنی از پله ها باال رفت و  با

 مرا
 .به دنبال خودش کشاند. اصل نمی دانستم هدفش کجاست

فقط پله ها را یکی بعد از دیگری به سرعت باال می رفتم. 
 با

نزدیک شدن مرد تازه متوجه مقصد شدم. مرا به داخل 
 اتاقم

ر کوبیدم پرت کرد و در را پشت سرم بست. با مشت به د
 و

 .دستگیره را باال و پایین کردم
 .منو بیار بیرون... درو باز کن-



 .صدای فریاد مرد را از پشت در شنیدم
 .احمد دسته کلید و بیار-

دسته کلید بیاورد؟ می خواست مرا در اتاقم حبس کند؟ 
 زاده

نشده. با خشونت به جان در افتادم. اجازه نمی دادم یک 
 مردک

در اتاقم حبس کند. با صدای چرخش  الدنگ غریبه مرا
 کلید

 
عاصی تر شدم و محکم تر به در کوبیدم و دستگیره را 

 باال و
پایین بردم. خانه از صدای ضربه ها و فریادهایم به لرزه 

 در
 .آمده بود. اما کک مرد نمی گزید

 با صدای چرخش کلید تمام امیدهایم نقش بر آب شد. مرد
 باز هم به در کوبیدم و فحش رسما مرا در اتاقم حبس کرد.

دادم. پریچهر را صدا زدم. غریدم... توپیدم... فحش دادم 
 و در

 .آخر سکوت کردم. اهل التماس کردن نبودم



مردک به خواب می دید التماسش را کنم. پشت در آوار 
 شدم

و از همانجا به پنجره ی باز اتاقم نگریستم. باید چه می 
 کردم؟

باز اتاق فکری به ذهنم رسید.  ناگهان با دیدن پنجره ی
 شاید

می توانستم از پنجره فرار کنم. به سمت پنجره رفتم و 
 وارد

 تراس شدم. نرده را گرفتم و به پایین نگاهی انداختم. فاصله
 .نه زیاد و نه کم بود

 
 اگر همان دختر کوچک چند سال پیش بودم. قطع به یقین

 .جراتش را نداشتمبیمهابا از این فاصله می پریدم. اما حال 
پس چه می کردم؟ نفسی گرفتم و از نرده باال رفتم و پایم 

 را
 سمت دیگر نرده گذاشتم. حال فقط کافی بود دست هایم را
رها کنم و بپرم. تنها یک پرش با آزادی فاصله داشتم. اما 

 به
ناگاه مرد سفید پوش با همان عینک آفتابی کذایی اش از 

 خانه



دندان هایم روی هم چفت شد. ای  بیرون آمد. با دیدنش
 کاش

آن روز که میتوانستم عینکش را برای همیشه خرد می 
 کردم

 تا اینگونه برای من شاخ و شانه نکشد. مرد دست در جیب
 کرده و با فاصله از بالکن ایستاد. گویی زاویه دید مفرحی

 :داشت. چراکه با لبخندی عجیب و با تفریح گفت
 کشی کنی؟به سلمتی می خوای خود-

 :از همانجا فریاد کشیدم
 . به تو مربوط نیست-
 

 .شد و بدون ذره ای ناراحتی سر تکان داد بدندست به 
چرا هست... وقتی بمیری بدبختیش برای منه. به نظرم -

 برای
کشتن راه های راحت تری هم هست. از این فاصله بیفتی 

 فقط
 . دست و پات می شکنه

 :از ته گلو جیغ زدم
 می خواد بپرم به تو چه؟دلم  -

 مردک سری تکان داد و همانطور که به سمت به خانه می



 :رفت گفت
 باشه مختاری. فقط بدون اگه افتادی اجازه نمی دم-

 .احدوالناسی به آمبوالنس یا اورژانس زنگ بزنه
 و بدون نیمنگاهی وارد خانه شد. من ماندم و فاصلهای که

که هر لحظه بیشتر  حال می ترسیدم از آن بپرم و جنونی
 از

قبل آزارم می داد. دندان هایم را روی هم چفت کردم و 
 زیر

 :لب خط و نشان کشیدم
 
 . پدرت رو در میارم-

به اجبار نگاه آخر را به زمین زیر پایم انداختم. نه... کار 
 من

 .نبود. ممکن بود بیفتم و به قول مردک دست و پایم بشکند
 .اتاقم رفتمبه اجبار برگشتم و داخل 

به اجبار برگشتم و داخل اتاقم رفتم. فعلا باید صبر می 
 .کردم

 دو ساعت دیگر گذشت. بدون داشتن موبایل و وسیله هایم
 زمان به کندی می گذشت. با تقه ی در و باز شدن آن به



سرعت قیام کردم. هنوز مانتو شال بیرون به تنم بود. 
 پریچهر

با عصبانیت  وارد شد. پشت سرش مردک هم آمد.
 :جوشیدم

 حاال دیگه منو به با این آشغال تنها می ذاری؟-
 .ابریشم مجبورم نکن بیشتر از این تنبیهت کنم-
نمی خوام... ازش بدم میاد. اصل این سگ توله اینجا -

 چیکار
 می کنه؟

 
باز هم مشت شدن دست مرد جنونم را آرام کرد. پریچهر 

 شانه
 :ام را تکان داد و گفت

 . ذر خواهی کنازش ع-
 :چانه ام را باال بردم

 !عمرا-
 . پس بمون تا یاد بگیری ادب یعنی چی-

و به سرعت از اتاق بیرون زد. به دنبالش دویدم. مرد با 
 آن

 شانه های پهنش راه را بر من بست و قبل از آن که بتوانم



حرکتی کنم باز هم پشت در جا ماندم. از خشم و جنون 
 نمی

 اگر-ای پریچهر را به راحتی شنیدم. دانستم چه کنم. صد
 . ساکت بود بهش غذا بدید

 :از همان پشت در فریاد زدم
پریچهر نمی ذارم منو برای یه لقمه غذا محتاج دشمنم -

 . کنی
 

 و بی حس خودم را روی تخت انداختم. فعل باید صبر می
 .کردم. تمام عصر را خوابیدم و شب با کلفگی بیدار شدم

 .گوشه ی اتاق، شکمم را به سرو صدا انداختسینی غذای 
ولی با خود عهد کرده بودم دست جلوی نامرد دراز نکنم. 

 به
 سمت در رفتم هنوز قفل بود. پس پریچهر و خدمتکارش

 ! شمشیر هایشان را از رو بسته بودند
سینی را با پا برعکس کردم. تمام شب به دور خودم 

 چرخیدم
خورشید چشم باز کردم. روی کف و سرانجام با تابش نور 

 زمین



خوابم برده بود. همانگونه روی زمین دراز کش باقی 
 .ماندم

 حتی حوصله بلند شدن را هم نداشتم. نمی دانم چقدر گذشت
راست کردم. بدنم خشک  بدنکه با صدای چرخش کلید 

 شده
 خانوم کوچیک! مادرت کارت-بود احمد از پشت در گفت: 

 .داره
ی لبم نشست. مثل آن که وقت معامله لبخند محوی رو

 رسیده
بود و باید به پای میز مذاکرات می رفتم. با طمانینه دست 

 و
 

صورتم را شستم و لباس هایم را عوض کردم. حتی 
 صبحانه

مفصلی خوردم. به جهنم که پریچهر منتظر است. از 
 دیروز من

منتظر بودم، حال کمی هم او مزه ی تلخ انتظار را بچشد. 
 باید

 .انرژیم را برای جنگ جمع می کردم



بعد از صبحانه قبراق و سرحال از پله ها پایین رفتم و 
 وارد

اتاق کار شدم. در وهله ی اول مرد سفید پوش را 
 دیدم.گویی

در دنیای او ترکیبی به جز سفید و سیاه وجود نداشت. در 
 کنار

صندلی مامان ایستاده و پریچهر مشغول نوشتن مطلبی 
 .بود

 همیت سلمی زیر لب دادم و روی صندلی مقابلشانبی ا
 .نشستم و پاهایم را با بی ادبی تمام روی میز انداختم

 پاهایم را با بی ادبی تمام روی میز انداختم. من دیشب
التیماتوم نهایی را داده بودم و حال منتظر پلتیک پریچهر 

 و
نوچه اش بودم. پریچهر سر انجام سرباال آورد و 

 خودکارش را
به آرامی روی میز اداری گذاشت نگاهی به پاهای دراز 

 شده ام
 .انداخت اما خود را به آن راه زد

 
 خب آروم شدی؟-



 تنها نگاهش کردم. آنقدر سوالش بی اهمیت بود که حتی
زحمت جواب دادن را هم به خود ندادم. از جا بلند شد و 

 جلو
 آمد و رو به رویم روی صندلی نشست. دست زیر چانه ام

 زدم
 و منتظرشدم. پریچهر با دیدن صورت سنگی و عدم عقب

 . نشینی ام نفس سنگینی کشیدو به حرف آمد
 . من یه تصمیم مهم گرفتم-

ابروهایم باال رفت و نگاهم روی صورت مرد پشت سرش 
 که

حال با ابروان گره کرده به من می نگریست چرخید. 
 آخرین

ود را به باری که پریچهر حرف از تصمیم مهمش زده ب
 خوبی

 .به یاد داشتم. می خواست با دشمن پدرم ازدواج کند
 خدا به تصمیم مهم دومش رحم کند. پریچهر بعد از کمی

 :مکث ادامه داد
 
به نظرم از فوت بهمن ضربه ی سختی خوردی و هنوز -

 عزادار



مرگ پدرتی. متاسفانه من بیشتر از این نمی تونم باهات 
 مدارا

می بینم رفتارت هر روز بدتر از قبل کنم. چون نگرانتم و 
 می
 . شه

 چشمانم ریز شد. پریچهر با این مقدمه ی نچندان خوشایند
 به دنبال چه بود؟

 .به نظرم بهتره سختگیری بیشتری داشته باشم-
نفسی گرفت و من بی اراده پاهایم را از روی میز برداشتم 

 و
 .صاف نشستم. نکته ی اصلی همینجا بود

تمام کارت های بانکی و پول تو جیبیت قطع از امروز -
 می

 شه. دسترسی به حساب بانکیت هم همینطور. دیگه حق
 نداری بدون اجازه ی من از ماشین استفاده کنی و بیرون

 . بری
 

 با هر جمله اش بیشتر از قبل شوکه می شدم. به ناگاه قیام
 :کردم و ناباورانه با صدای بلند پرسیدم

 چی کار می کنی؟-



 :د به سرعت به سمتم آمد و تشر زدمر
 . بشین! باقیش مونده-

 چشمانم از عصبانیت گشاد شد. باقی اش؟ باقی چه؟
او که حکم حبسم را داده بود. دیگر چه از جانم می 

 خواست؟
مرد شانه ام را فشرد. به اجبار دوباره روی صندلی 

 .نشستم
 منتظر حکم نهایی بودم تا خانه را با آدم هایش با خاک

 یکسان
کنم. به آنها اجازه نمی دادم مرا اینگونه از میدان به در 

 .کنند
 :از بین دندانهای چفت شده غریدم

 ! باقیش چیه؟ بنال پریچهر-
 .چشمانش را با انگشت مالید و نفسی گرفت

 .نکته ی اصلی اینه: از فردا صبح کارت شروع می شه-
 
 کارم؟ چه کاری؟-
 .کار شرکت-

چیزی قد نمی داد. باید برای کار به وا رفتم. عقلم به 
 شرکت



می رفتم؟ برای چه؟ پس کارمندها چه می کردند؟ اصل 
 چه

احتیاجی به کار کردن من بود؟ من که تحصیلتی به غیر 
 از

 .کار در شرکت تولیدی چای داشتم
 :با گیجی پرسیدم

 برای چی باید کار کنم؟-
جواب دادن پریچهر سر به زیر انداخت. گویی برای او هم 

 به
 :این سوال سخت بود. لحظه ای مکث کرد و گفت

 برای اینکه تنبیه بشی و بفهمی تو این خونه حرف اول و-
 . آخرو من می زنم

عصبی تر شدم. کارت و پول های بانکی ام را گرفته بود 
 و می

 !خواست مانند یک برده از من کار بکشد
 

روشیدم. او محال بود به او اجازه دهم. دیگر به راستی خ
 غلط

کرده و هفت جد و آبادش! مگر ابریشم مرده که اجازه 
 همچین



 !کاری داشته باشد
 :با عصبانیت بلند شدم و فریاد کشیدم

 .محاله...اجازه نمیدم_
دست مرد روی بازویم نشست. به سرعت دستش را پس 

 زدم
 :و عقب عقب رفتم

بهتون اجازه نمیدم. نه به تو... نه به این سگ _
 .محالههارت

 !بزارم منو کنترل کنید. محاله
 :پریچهر سری به تاسف تکان داد

همین که گفتم. راه چاره برام نذاشتی باید یاد بگیری به _
 من

 .و تصمیماتم احترام بزاری
 .ام کوبیدم بدنبا سرانگشت به 

 
وقتی بهت احترام می ذارم که بفهمی حق نداری بعد از -

 شش
بری. اجازه نمی دم این بل رو ماه دنبال هوا و هوس دلت 

 سر
 . خانواده امون بیاری



 .پریچهر عصبی شد و جلو آمد
چرا نمی فهمی بابات مرده... شش ماهه مرده. دیگه -

 وقتشه
به فکر خودم باشم. وحدت منو دوست داره، درکم می کنه. 

 تو
کارها بهم کمک می کنه. نمی خوام بخاطر یه بچه ی 

 نادون
 . از دستش بدم

من می گفت بچه نادان! من نادان نبودم. او بود که به 
 حماقت

 :می کرد. فریاد زدم
اجازه نمی دم... نمی ذارم. می خوای کارتمو بگیری... -

 !باشه
 می خوای دستمو خالی کنی باشه! اما... نمی ذارم با وحدت

 .ازدواج کنی
 

و به سرعت از خانه بیرون دویدم. بس بود هر چقدر در 
 فضای

ین خانه نفس کشیدم. بهتر بود بروم و دیگر به مسموم ا
 این



خانه برنگردم. با قدم های سریع از خانه فاصله گرفتم. 
 مقصدی

نداشتم و بیهوده کوچه ها را یکی پس از دیگری رد می 
 .کردم

 .بعد از ساعتی به خودم آمدم
در کوچه ای نامعلوم میان خانه هایسرد ایستاده بودم و 

 حتی
جا بروم. قوم و خویش چندانی نداشتیم. نمی دانستم به ک

 پدرم
تک فرزند بود و مادرم فرزند کوچک خانواده ای که 

 اکثرشان
 .در خارج از کشور زندگی می کردند

 خودم هم که به تازگی از سوئد آمده بودم و دوستی در این
 شهر غریب نداشتم. به دور خود چرخیدم. حتی نمی دانستم

 کردم. یک ده هزاری مچاله کجا هستم. دست در جیب شنلم
 .و کمی پول خورد تنها مطلقات جیبم بود

 
با شانه های افتاده به راه افتادم. با صدای خوش اذان که 

 در
 .کوچه پس کوچه ها می پیچید نگاهی به آسمان کردم



 خورشید از دامن آسمان رخت بسته بود. حال باید چه می
 کردم؟

دان به راه افتادم. اصل به کجا می رفتم؟ بی هدف و سرگر
 فرار

 کرده بودم اما به کجا؟
آدم های غریبه، مردان... زنان... پسران بی کار و دختر 

 بچه ها
شاد و بی خبر از کنارم رد می شدند و من به تک تک 

 شان
 .حسودی می کردم. آنها حداقل مامنی برای ماندن داشتند

 .ولی من حتی خانهام را هم از دست داده بودم
تمام شد و به خیابان رسیدم. با دیدن سراشیبی ای کوچه 

 که
به سمت باال می رفت بی اراده به راه افتادم. شاید اگر به 

 آن
باال می رسیدم خدا را نزدیکتر از این می دیدم. تا از او 

 می
 

پرسیدم: چرا این بل را به سر من و خانوادهام آورد و 
 وحدت با



 کشانده؟حضورش اینگونه زندگیم را به آتش 
به زحمت باال رفتم... باال و باالتر. کم کم درختان و 

 سرسبزی
پارک بزرگی مقابل دیدگانم هویدا شد. وارد پارک شدم و 

 بی
هدف سنگفرش پارک را در پیش گرفتم. پارک نسبتا 

 خلوتی
 بود. نمی دانستم چه کنم. من بودم و یک اسکناس ده هزار

مم را برای یک تومانی که حتی با آن نمی توانستم شک
 نوبت

 .سیر کنم
با صدای سایش کفش هایی به خود لرزیدم. پارک خلوت 

 بود
 .و عاری از هر بنی بشری

 مبادا کسی در این میان مزاحمم شود؟
که اگر مزاحمم می شد توانی برای مقابلع نداشتم. به 

 سرعت
 .با قدم های پر شتاب پیش رفتم

 



انم. هر قدر قدم بهتر بود خود را به مکان شلوغ تری برس
 های

 .من تند تر میشد، سایش کفش ها هم بیشتر میشد
 باالخره با دیدن ساختمان توالت پارک با قدم های بلند وارد

 .ساختمان شدم و تازه نفس گرفتم
 .حداقل جایم برای مدتی امن بود

 .کسی به خود اجازه نمیداد وارد توالت زنانه شود
صورتم را شستم و نیم ساعتی همان جا ماندم. دست و 

 تمدد
 عصاب کردم و سر انجام تصمیم گرفتم از پناهگاهم بیرون

 .بیایم. اما به محض بیرون آمدن به ناگاه وا رفتم
 .خودش بود،خوِد خودش.همان سایه ی همیشگی پریچهر

عصبی شدم. او اینجا چه میکرد؟ نکند از اول راه تعقیبم 
 کرده

 :بود؟ با عصبانیت جلو رفتم و گفتم
 ! دنبالم کردی-
 

با غرور ابرو باال انداخت. حتی برایش مهم نبود جواب 
 سوالم

 .را بدهد



 برای چی دنبالم اومدی؟-
باز هم حرفی نزد. آنقدر عصبی شدم که دیگر منتظر 

 .نماندم
 با قدم های تند از کنارش گذشتم و بی اهمیت به او به راه

از پشت افتادم. چند قدم جلوتر نرفته بودم که صدایش را 
 سرم

 :شنیدم
 تا کی می خوای همینجوری قدم بزنی؟-

 .اهمیتی ندادم. من هم مثل او می توانستم سکوت کنم
 فکر می کنی تا کی می تونی فرار کنی؟-

این سوال من هم بود. واقعا تا کی می توانستم فرار کنم؟ 
 و

 .عمل هیچ جوابی برایش نداشتم. باز هم به راهم ادامه دادم
 .تخر بزرگی که فواره هایش روشن بود رسیدیمحال به اس

خسته و کلفه روی نیمکت روبروی فواره نشستم. باد 
 خنک

 
اطراف فواره به سمتم جاری شد و لرز در جانم نشاند. 

 مرد
 .بدون اجازه کنارم نشست



حتی حوصله نداشتم تا با او مجادله کنم و به او بگویم: 
 جایش

د به هیچ یک از حرف اینجا نیست. بارها نشان داده بو
 های

 :من توجهی نمی کند. خیره به فوارهها از خود پرسیدم
 حال باید چه کنم و به کجا بروم؟ اصلا چه کسی را داشتم

 که به او پناه ببرم؟
 .صدای مرد باعث شد از افکارم بیرون بیایم

 . تصمیم مادرت جدیه-
 تصمیمش جدیست؟ تصمیم من هم جدی بود. دیگر محال

 .به آن خانه بگذارم بود پا
 . هر چی با مادرت صحبت کردم حاضر نشد کوتاه بیاد-

با او صحبت کرده بود؟ به خاطر من؟ باورم نمی شد. 
 صدای

 :پوزخندم بلند شد. مرد نقره ای گفت
 
حق داری باور نکنی. اما باور کن من طرفدار توام. -

 بارها با
 مادرت صحبت کردم. ولی مادرت خیلی وحدت رو دوست

 .داره



اعتراف صریح مرد در مورد علقه ی مادرم به وحدت 
 آن قدر

آزار دهنده بود که به سرعت از جا بلند شدم و به سمت 
 استخر

وسط پارک رفتم. پا روی کناره ی استخر گذاشتم و 
 .باالرفتم

حال قطرات آب بهتر از قبل به روی صورتم می پاشید و 
 لرزم

 :را بیشتر می کرد. صدایش را شنیدم
 . بیا پایین ابریشم-

دست هایم را باز کردم. نوازش قطره ها حس خوبی 
 داشت، اما

 .در دل عمیقا ناراحت بودم
 .می گم بیا پایین-
 

 بازهم اهمیتی ندادم. چشمانم را بستم و صورتم را به سمت
 آسمان بلند کردم. اشک هایم از غصه ی زیاد از زیر پلکم

 :سرازیر شد. با صدای پایینی گفتم
 .تنهام بذار-
 بیا پایین... نمی شنوی؟-



 .نمی خوام ببینمت-
 .نمی تونم تنهات بذارم-
 چرا؟ پریچهر گفته دنبالم بیفتی؟-
 .ربطی به خانوم نداره-
 پریچهر گفته دنبالم بیفتی؟_
 . ربطی به خانوم نداره-
 پس چرا یکسره دنبالمی؟-
 . وظیفمه ازت مراقبت کنم. به آقا قول دادم-
 

پدرم را می گفت. به ناگاه برگشتم. شنیدن اسم پدرم آقا؟! 
 از

زبان او عجیب بود. فکری در ذهنم جرقه زد. شاید او 
 بیشتر از

 :من پدرم را دیده باشد. با همان صورت اشکی پرسیدم
 تو روزای آخر کنارش بودی؟-

برد و تنها سری تکان داد. با  بدنسر خم کرد. دست به 
 لحنی

 :بغض دار زمزمه کردم
 بابام خوشحال مرد؟-

 :زیر لب با ناراحتی جواب داد



آره خیلی خوشحال بود. تو فارغالتحصیل شده بودی و -
 پدرت

 از دوباره برگشتنت رو پا بند نبود. می گفت وقتی ابریشم
 بیاد،کارخونه رو دستش می سپارم و خودم بازنشست می

 . شم
پایین گویی حرف زدن از پدرم دلم را نرم کرد. بی اراده 

 .آمدم
حال تنها یک قدم با او فاصله داشتم. لب استخر نشستم. 

 حال
 

و هوایم با شنیدن نام پدرم عوض شده بود. مرد هم در 
 کنارم

 نشست. به ناگاه به سمتش چرخیدم و خیره خیره نگاهش
 .کردم. ُبعد جدیدی از مرد را می دیدم

پدرم در تمام این مدت با او جنگیده بودم، اما حال او از 
 می

 گفت. از کسی که در این مدت لحظه به لحظه با به یاد
 آوردنش داغ دلم تازه می شد. پدری که حتی نتوانستم در

روزهای آخر عمرش در کنارش باشم. او هم به سمتم 
 چرخید



 .و به من خیره شد
نگاهم روی صورتش چرخید. پوستش از سرمای هوا به 

 کبودی
ده بود. به ناگاه می زد و در تاریکی شب ترسناک ش

 زیرلب
 :اولین سوالی که به ذهنم رسید را پرسیدم

 تو چی هستی؟ چرا اینقدر بی رنگی؟-
 :بی تکلف جواب داد

 .خودت که می دونی... یه زالم-
 
 می دونم... اما چی هستی؟ چرا این شکلی هستی؟-
 .من بیماری ای به اسم آلبینیسم دارم-
 .چی هست؟تا حاال مثل تورو ندیدم-
 آلبینیسم به خاطر جهش ژن های تولید کننده ی ملنین-

که همون رنگدانه ها هستن به وجود میاد. در اصل بدن 
 من و

امثال من رنگدانه نداره یا خیلی کم داره. کوچیکتر که 
 بودم

فکر می کردم به مرور پوست و موهام تیره تر می شه 
 اما می



از  بینی که بیست و هشت ساله امه و هنوز هیچ خبری
 تیره

 .شدن پوست و موهام نیست
 :برایم عجیب بود بی اراده زیرلب برایش دلسوزی کردم

 چقدر سخت. حاال همه چیز و سیاه و سفید می بینی؟-
برای اولین بار در طول مدتی که او را دیده بودم... برای 

 اولین
بار بعد از ساعتها جنگ، نبرد، خشم و فریاد لبخندش را 

 .دیدم
 

 لبخند زیبایی داشت. بی تکلف و خیلی راحتعجیب بود، 
 :جواب داد

 .نه اتفاقا... همه چیز رو مثل تو رنگی می بینم-
 یعنی مشکلی نداری؟-

 . شانه باال انداخت
نه دیگه برام عادی شده. وقتی کوچیک بودم خیلی ها -

 مسخره
 ام می کردن. اما االن اونقدر قوی شدم که از حرف های

شم. خیلی ها راحت منو می پذیرند دیگران ناراحت نمی 
 خیلی



 ها تحمل نمی کنند و مثل تو بهم فحش می دن. برام فرقی
 . نمی کنه من به این حرف ها عادت کردم

 :ناخواسته پرسیدم
 اسمت چی بود؟-

 .لبخندش پررنگ تر شد. حال با صدا می خندید
 یعنی تو این مدت یادت نمونده؟-
 

 :گفتم صورتم را چین دادم و رک و راست
 . برام مهم نبود که یادم بمونه-

 دستی روی لبش کشید تا لبخندش را مخفی کند و با همان
 :تن صدای خشدار گفت

 .اسمم هرمسه-
 آها یادم اومد. هرمس یعنی چی؟-
بعضیا می گن یکی از اسامی یونانیه. بعضی هم می گن -

 اسم
دیگه ی سیاره ی مشتریه. زن پرستاری که کنم پیدا کرد 

 این
 .اسم رو بهم داد

 .بینی ام را چین دادم و حرف دلم را بی پیرایه زدم



 می دونی خیلی ازت بدم میاد؟ چندشم می شه می بینمت-
. 

 .بدون تکلف سر تکان داد
 
آره خوب می دونم. منم جای تو بودم از همچین پادویی -

 بدم
 . میومد

پس خودش می دانست چه مرتبه ای در زندگیم دارد! 
 سکوت

 :میانمان لنگر انداخت و در نهایت پرسید
 چرا با ازدواج مامانت مشکل داری؟-

 .با نفرت صورت را جمع کردم
 . از وحدت متنفرم-

 :به آنی پرسید
 مثل من؟-

 .نمی دانم چرا به راحتی حقیقت را گفتم
 .نه مثل تو. از تو بدم میاد اما از اون متنفرم-
رو دوست ولی این حست درست نیست. مادرت وحدت -

 .داره



می خواد باهاش ازدواج کنه. باید به تصمیمش احترام 
 .بذاری

 
 مگه مادرم به من احترام می ذاره که من برای تصمیمش-

 ارزش قائل شم؟
 :به سمتش چرخیدم و با ناراحتی ادامه دادم

 .ببین وضع و حالمون رو! وحدت از قدیم دشمن بابام بوده-
د. همیشه دشمنی کسی که هر جا تونست بهش ضربه ز

 بابام
با وحدت نقل مجالس بوده. خودت که بودی... دیدی بابا 

 چقدر
 سر وحدت حرص خورد. چند بار نزدیک بود کارمون به
ورشکستگی برسه. حاال چه جوری تو روی مردم نگاه 

 کنم و
 بگم؛ همین آدم نامرد! ناپدری جدیدمه. چرا هیچکس حرف

آبروی خونواده امون منو نمی فهمه. من این کار رو برای 
 می

کنم. وحدت عقل و بال پریچهر رو برده. نمی تونم قبول 
 کنم

 با این آدم زیر یک سقف زندگی کنم. چرا کسی منو درک



 نمی کنه؟
 

 در کمال تعجب هرمس در چشمانم خیره شد. نمی دانم چرا
رنگ نگاهش دلسوزانه بود. گویی او هم حس مرا می 

 .فهمید
 :به آرامی گفت

درکت می کنم اما چاره ای نیست. مادرت عاشق من -
 وحدته

و نمی تونی کاری کنی. منم به خاطر قولی که به پدرت 
 دادم

 تا لحظه آخر حامی مادرت هستم. هیچ کاری از دستت بر
 . نمیاد

 :با عصبانیت گفتم
چرا بر میاد. اگه نتونم جلوی این ازدواج رو بگیرم -

 خودمو می
 .کشم

 .بلندش از جا پریدمبا صدای قهقه ی 
قهقه می زد؟ به حرف من؟ من که حرف از انتحار زده 

 !بودم
 چگونه می توانست به این وجهه سنگین و خشن بخندد؟ به



 :سرعت گارد گرفتم و غریدم
 
 داری می خندی؟-

 او هم همزمان با من از جا بلند شد. تصویر عجیبش مقابل
 ن شبچشمانم جان گرفته بود. مردی سفیدپوش در میا

تاریک با چشمانی که حال به خاطر تاریکی هوا مثال دو 
 گوی

 .سیاه شده و لبخندی که در پهنای صورتش می درخشید
 :رخ به رخم ایستاد و با تفریح و لبخند گفت

مرد این حرف ها نیستی. اگر می خواستی بلیی سر -
 خودت

بیاری تا حاال این کار رو کرده بودی. فقط داری خودتو 
 لوس
 . کنیمی 

 :با عصبانیت گفتم
 . حاال می بینی-

 و چرخیدم که به ناگاه پایم روی لبه استخر لرزید و نزدیک
بود بیفتم. مچ دستم را به تندی گرفت و با تن صدایی 

 متفاوت
 :نجوا کرد



 
 ! مواظب باش-

در لحظه قلبم زیر و رو شد. گفته بودم؛ وقتی او اینگونه 
 نزدیک

 .آدمی را به تلطم می انداختو خودمانی جلو می آمد دل 
 .پوزخندی زدم

 چیه؟ ترسیدی بلیی به سرم بیاد؟-
این بار با لحنی جدی که به هیچ عنوان رنگ و روی 

 شوخی
 :در آن نبود جواب داد

 مطمئن باش نمی ذارم بلیی به سر خودت بیاری. من به-
 . پدرت قول دادم

حسی حال چشمانش میان نور کنار فواره ها می درخشید. 
 که

به او داشتم عجیب بود. از او می ترسیدم و در کنارش 
 حالم

تغیر می کرد. او مردی بود که سرسختانه مقابل من و 
 قیامم

ایستاده بود. و متاسفانه با حضور او، من همچنان راه چاره 
 ای



 
برای منصرف کردن پریچهر پیدا نمی کردم. خیره در 

 نگاهش
 :گفتم

 م کنی اما انگار تو هم بافکر می کردم می تونی کمک-
 .پریچهری

 :بازویم فشرده شد. به آرامی نجوا کرد
 .نمی تونم! من مدیون مادر و پدرت هستم-

 بی اراده دستم را روی بازویش گذاشتم و با آخرین توانم
 :التماسش را کردم

خواهش می کنم جلوشو بگیر. داره خودش رو بدبخت -
 می

پدرمه. پول و خونه برام کنه. چشم وحدت به مال و اموال 
 مهم

نیست. اما می دونم اگه وحدت یه روزی به مادرم خیانت 
 کنه

پریچهر از دست می ره. دلم براش می سوزه. نمی خوام 
 تو این

 . دام بیفته
 



نگاهم روی نی نی نگاهش چرخید. او هم دسته کمی از 
 من

نداشت.گویی خوب می دانست مادرم کمکم به قهقرا 
 .میرود

انگار دست او هم بسته بود. بدون جواب سر به زیر اما 
 انداخت

و من جوابم را گرفتم. هیچ کاری از دست او هم ساخته 
 .نبود

 :نفس عمیقی کشیدم و با ناراحتی پچ پچ کردم
 . منو برسون خونه-

گویی جنگ را مغلوبه شده بودم و فعل چاره ای جز 
 پذیرش

هرمس من شکست نداشتم. با وجود مرد جنگجویی چون 
 هیچ

راهی برای فرار نداشتم. به آرامی از لبه استخر پایین 
 رفت و

 .بازویم را کشید و در نهایت رهایم کرد
و در نهایت رهایم کرد. بدون توجه به او قدم برداشتم و 

 از



پارک خارج شدم. با یک ماشین دربست مرا به خانه 
 .رساند

ر بود زنگ زدم و در باز شد. همانگونه که دستم روی د
 بدون

 . از فردا نمی خوام ببینمت-نگاه کردن به او گفتم: 
 

دست تو نیست. -صدایش از فاصله نزدیک به گوشم رسید: 
 از

این به بعد من و تو هر روز کنار همیم. یادت که نرفته از 
 فردا

 . باید به شرکت بیایی
 آه از نهادم بلند شد. تازه یاد انتقام سختگیرانه ی پریچهر

آری باید از فردا به شرکت میرفتم. تا کار کنم و  افتادم.
 خودم

پول تو جیبی ام را در بیاورم. با ناراحتی بدون آنکه 
 جوابش را

بدهم وارد خانه شدم و در را محکم پشت سرم بستم. او 
 حرفش

 .را زده بود اما من محال بود به این راحتی کوتاه بیایم
*** 



 ستم التیماتوم پریچهرتمام شب را به سختی خوابیدم. می دان
بی دلیل نیست. و حال که تصمیم گرفته اینگونه مرا 

 بایکوت
کند، هرمس هم با او همکاری میکند و من به واقع در 

 مقابل
هر دو ناتوان بودم. اما لجاجت در خون من بود محال بود 

 به
این زودی تسلیم خواسته های ناجوانمردانه اش شوم. 

 ساعت
 

 هایم سنگین شد و توانستم اندکیسه ی شب تازه پلک 
 . بخوابم

با ضرباتی به در، به سرعت چشم باز کردم. هوا گرگ و 
 میش

صبح بود. صدای ۷بود. نگاهم به سمت ساعت کشیده شد.  
 باز

-شدن در را شنیدم و پشت بند آن محبوبه صدایم کرد. 
 ابریشم

 . جان... ابریشم خانم بیدار شو



-حبوبه دست بردار نبود. پتو را روی سرم کشیدم اما م
 ابریشم

 .جان... خانمی ! بیدار شو
اما -می خوام بخوابم برو بیرون. -از زیر پتو فریاد زدم: 

 مادرت
 . برو بیرون-گفت... با شدت بیشتری جیغ کشیدم: 

با بسته شدن در دوباره چشمانم سنگین شد و خوابم برد. 
 به

آنجا که جان جهنم پریچهر دستور داده به سر کار بروم. تا 
 در

 .بدن دارم مقاومت می کنم
 

میان خواب و بیداری با حس هجوم آب و قطع شدن نفسم 
 از

خواب پریدم. شوکه از حالی که داشتم پلک هایم را به 
 سرعت

باز و بسته کردم و به سختی نفس گرفتم. باالخره حواسم 
 جمع

دیدم که  بدنشد و عزراییل مجسم را باالی سرم دست به 
 با



ریح مرا می نگریست. تازه متوجه اتفاق افتاده شدم. تف
 مردک

پارچ آب را روی سرم خالی کرده بود. با عصبانیت لب 
 باز کردم

 :که میان حرفم پرید
 .بدو ابریشم. وقته کاره-

 با خشم بالشت کنار دستم را به سمتش پرت کردم. با
خونسردی بالشت را گرفت و به سمت خودم پرت کرد. 

 بالشت
سختی محار کردم و نگاهم به او افتاد. همانطور که  را به

 به
 :سمت در می رفت با صدای نیمه بلند تاکید کرد

 .بجنب ابریشم. پایین منتظرم-
 
 .بجنب ابریشم. پایین منتظرم-

 «نمیام»:از ته گلو جیغ کشیدم
 .در را باز کرد و به سمتم چرخید

 . نیا تا ببینی چه بلیی سرت میارم--
آنی به یاد استخر حیاط افتادم. او مسلما حرفش و من به 

 حرف



بود و دفعه ی بعد با یک پارج آب به سراغم نمی آمد. با 
 رفتنش

کمی دراز کشیدم تا اعصاب تحریک شده ام آرام شود. 
 سرانجام

با طمانینه از تخت بیرون آمدم و دوشی گرفتم و پایین 
 .رفتم

انه رفتم. بدون نگاه کردن به سالن یک راست به آشپزخ
 بی

اهمیت به صدای زمزمه ی داخل سالن، صبحانه ی 
 مفصلی

 خوردم. باالخره بعد از آنکه شکمم سیر شد و چشمانم باز،
 وارد پذیرایی شدم. هرمس مانند یک هیوالی خشمگین در
پذیرایی رژه می رفت و حرص می خورد. با دیدنم به 

 ثانیه ای
ین منتظر ایستاد و به سمتم چرخید. گویی گاوی خشمگ

 است
 

تا مرا از هم بدرد. اما چیزی نگفت. نگاهم به پریچهر 
 افتاد/ با

 :تاسف سری تکان داد. بی خیال جلو رفتم و تنها گفتم



 . گوشیمو پس بده-
 . فعل نه-پریچهر سر چرخاند. 

 زده بود و با بدننگاهم به هرمس افتاد. دست هایش را به 
 .من و پریچهر بود ابروهای در هم منتظر نتیجه ی مکالمه

دستم را جلوی پریچهر تکان دادم و با صدایی نیمه بلند 
 :گفتم

اعصابم رو خورد نکن. گوشیمو بده. نگاه پریچهر به -
 سمت

هرمس چرخید انگار از او دستور می گرفت. هرمس چند 
 ثانیه

ای به من نگریست و در آخر با سر اشاره کرد. پریچهر 
 با دیدن

 . ه محبوبه می گم گوشیتو بیارهب-اشاره ی مرد گفت: 
عصبی و عاصی از فرمانبرداری بی چون و چرای 

 پریچهر با
 :تحکم گفتم

 .کارت بانکیمم بده-
 
 ! فعل نه-



پریچهر بدون هیچ تاملی این جواب را داد. صدایم را 
 باالتر
 . کارت بانکیمو بده-بردم. 

 بسه-به ناگاه قیام کرد و دست هایش را روی میز کوبید. 
ابریشم. برو خدا رو شکر به خاطر هرمس گوشیتو دادم 

 وگرنه
 . االن تو بودی و لباس های تنت

 بدنمن هم با شدت کف دست هایم را روی میز کوبیدم و 
 نمی ذارم برام تعیین تکلیف کنی من-اش گفتم:  بدنبه 

 همین که گفتم. یا باهم هرمس می ری سر-هیجده سالمه. 
 .سر می کنیکار یا با همین وضعیت 

با عصبانیت به سمت هرمس چرخیدم و انگشتم را به 
 سمتش
 .گرفتم

تو مغزشو شستشو دادی. تو این حرف رو تو دهنش -
 . گذاشتی

 
 این تصمیم خودم بوده و هیچ-پریچهر میان حرفم پرید. 

 . ربطی به کسی نداره



با لجاجت دست هایم را مشت کردم و رو به مرد دوباره 
 تکرار
 .کارت پولمو می خوام. باید بهم بدی من-کردم: 

 هرمس بی دغدغه روی صندلی نشست فنجان قهوه اش را
وقتی بیایی -برداشت و همانطور که آن را می بوئید،گفت: 

 سر
 . کار

 .نمیام... نمی خوام-از میان دندان های چفت شده غریدم: 
 . ازت متنفرم

 جرعه ای نوشید
 :جرعه ای نوشید و خونسردانه گفت

هرطور می خوای راجع به من فکرکن حتی می تونی _
 تا ابد

 .از من متنفر باشی.اما باید بیای سرکار
 

 چشم هایم را برای ثانیه ای روی هم گذاشتم.وقتی اینگونه
 خونسرد و بدون نگرانی روبرویم نشسته و قهوه اش را

 سرمیکشد،هیچ ضد حمله ای به او گارگر نبود.نفس عمیقی
..نفس... وباالخره با شانه های فرو کشیدم،بازهم نفس.

 افتاده



 .تسلیم شدم
 .باشه میام سرکار.کارتمو بده_

فنجان نیم خورده اش را با طمانینه روی میز گذاشت و 
 :گفت

 !اول کار-
 .تاکید کرد«. باشه»سر پایین آوردم و گفتم: 

 اول کارتو انجام می دی بعد کارتت رو می دم، شنیدی؟-
باشه هرچی -با حرص جوشیدم:  دوباره عصبانی شدم و

 تو می
 . گی. فقط بعدش اون کارت کوفتی منو بده

 . پس بریم! تو ماشین منتظرم-از جا بلند شد و گفت: 
 

 :و همان طور که از در بیرون می رفت به محبوبه گفت
- 

 . گوشیشو بهش بده. زود آماده شو تو ماشین منتظرم
ا شانه هایی و در عرض چند ثانیه از نظر ناپدید شد. ب

 خمیده
و اعصابی متشنج از پله ها باال رفتم. فعل این جنگ را 

 مغلوبه
 .شده بودم



باید کمی صبر می کردم تا به وقت مناسب در مقابلش قد 
 علم

 می کردم. شاید هم فرجه ای به دست می آوردم و می
 .توانستم به راحتی جلوی این ازدواج را بگیرم

دادم و باال و پایین و سر و  بعد از آنکه به حد کافی لفت
 شکلم

را درست کردم، از پله ها پایین آمدم. باید خود را برای 
 راند

 .بعدی آماده می کردم. سوار ماشین شاسی بلند هرمس شدم
 در همان وهله ی اول با دیدن عینک آفتابی روی داشبورد

 .افکاری موزی در ذهنم پا گرفت
 

عینکش دراز نکرده بودم اما هنوز دستم را برای برداشتن 
 که

زودتر از من، دست به کار شد و عینک را برداشت و به 
 چشمش

 زد. نقشه ی پلیدم با شکست مواجه شد. سرخورده از ضد
بند به روبه رو بدنحمله اش عصبی و بی توجه به بستن 

 زل
 زدم. من به هر شیوه ای با او نبرد میکردم حتی با نبستن



مان همچنان به روبرو خیره بندم. هرمس دست به فربدن
 شده

 .بندم را ببندمبدنبود که من 
محال بود این کار را کنم. می دانستم کاسه صبرش لبریز 

 شده
و دیگر حوصله مرا ندارد. من هم کسی نبودم که به این 

 راحتی
کوتاه بیایم. ماشین را روشن کرد و پا روی پدال گاز 

 .گذاشت
ی مهیبی داد. اما ماشین ثابت و ساکن گاز خورد و صدا

 من
 .بیدی نبودم که با این بادها بلرزم

به ناگاه در یک واکنش عجیب و ترسناک دستی را خواباند 
 و

 ماشین با تیک اف شدید از جا کنده شد ناخواسته عکس
 

العمل نشان دادم و به داشبورد چنگ انداختم. از میان 
 دندان

 ! بندتو ببندبدن-های به هم چفت شده غرید: 



آن که ترسیده بودم و شتاب گرفتن لحظهبهلحظه ی با 
 ماشین

 را میدیدم اما حاضر به کوتاه آمدن نبودم. بدون فکر جواب
 « نمی بندم... نمی خوام»دادم: 

سرعت ماشین بیشتر شد. ترس لحظه به لحظه بیشتر از 
 قبل

در جانم ریشه می دواند. من لجباز بودم و او از من 
 - .لجبازتر

 .و ببندبندتبدنگفتم 
بند نبردم. از بدناینبار جوابی ندادم ولی باز هم دست به 

 میان
 :دو ماشین الیی کشید و محکم تر از قبل تشر زد

 . بندتو... ببندبدنبار آخریه که می گم ابریشم! -
 .بندم را بستمبدنبه اجبار با حرص 

او به آنچه که می خواست رسیده بود.وحاال دو هیچ به نفع 
 او

 .بود
 

 بند پا از روی پدال گاز برداشت وبدنباالهره بعد از بستن 
 :ماشین با سرعت مناسبی در خیابانها جاری شد.فریادزدم



 دیوونه نیستم حوصله ی ناز کشی ندارم.مطمئن باش هیچ_
علقه ای به بودنت تو این ماشین ندارم ولی 

 مجبورم.مادرت
 اینو خواسته و من انجامش میدم

 .کوت کردمزبانم بسته شد و س
 و بی توجه به او به مسیر مقابلم خیره شدم. نمی دانستم به
کجا میرود. با اینکه قبل به شرکت بابا رفته بودم، اما 

 تصویر
روشنی از شرکت و کارخانه نداشتم. در نهایت روبروی 

 یک
ساختمان سه طبقه عریض و طویل ایستاد. تابلوی 

 شرکت»
میدرخشید. ماشین در سردر شرکت « چای زر سهامی عام

 را
در پارکینگ پارک کرد. کیفم را برداشتم و بدون توجه به 

 او
 از ماشین پیاده شدم. دزدگیر ماشین را زد و وارد آسانسور
شدیم. حتی حاضر نبودم با او حرف بزنم، یا حتی راجع 

 به
 



کارهایی که باید انجام بدهم از او سوال بپرسم. مرا به 
 اجبار به

ود گویی یک زندانی هستم پس چه حاجتی این جا آورده ب
 به

سوال و جواب! به محض باز شدن درهای آسانسور گویی 
 با

دنیای جدیدی روبرو شدم. خاطره محو سال های کودکی 
 از

 .شرکت بابا در ذهنم پا گرفت
 با آن تیپ خاکستری وارد شرکت شد. کارمندان با دیدنش

 ادند. زنیگاهی سر تکان می دادند و سلمی زیر لب می د
 .کوتاه قد با عینکی مربع شکل جلو آمد و سلم کوتاهی داد

نگاهی به من انداخت و چشمانش را ریز کرد. انگار مرا 
 می

شناخت. بی اهمیت به او سر چرخاندم. برایم نگاههای 
 متعجب

 کارمندان و این دخترک ریز جثه مهم نبود. زن به تندی
 :توضیح داد

 روی میز کارتون گذاشتم و آقای کثیری پرونده ها رو-



اطلعات رو هم به ایمیلتون فرستادم. امروز چهار تا 
 جلسه

 
دارید، هماهنگ کردم. با خانم نیازی هم صحبت کردم و 

 قرار
 .شد ساعت پنج ببینیدشون

 سلم من-و با پایان صحبتش به سمت من چرخید و گفت: 
 شرفی هستم. منشی آقای کثیری .دیر با خبر شدم وگرنه

 ودتر تدارک می دیدیم. سعی می کنم تا فردا میزتون روز
 .آماده کنم

 لب روی هم چفت کردم. حتی یک اپسیلون هم برایم مهم
نبود قرار است کجا باشم و یا چه کنم. من قرار نبود در 

 این
شرکت ماندگار شوم. پس هر غلطی دلشان می خواست با 

 هم
 هیچ می کردند. هرمس که دید هیچ حرکتی نمی کنم و

توجهی به رفتار و حتی خوش آمد گویی شرفی نشان 
 نمیدهم

 ابرو در هم کشید و با جدیت از شرفی عینک مربعی تشکر
 .کرد و به راه افتاد



 
نگاه متعجب کارکنان اطرافم را گرفته بود. ولی من بی 

 توجه
 به آنها به فضا و شرایط شرکت نگاه می کردم. اتاق های

ع شکل و در آخر درهای کوچک و بزرگ یک سالن مرب
 کنار

 هم. برایم عجیب بود که همه به من می نگرند نه به هرمس
که امروز سر تا پا خاکستری پوشیده و با آن موهای نقره 

 ای
و مژه های روشن ترکیب عجیبی از سفید و خاکستری 

 .شده
 .مرد دیگری جلو آمد

سلم و احوالپرسی کوچکی کرد و پرونده ای را به دستش 
 داد
 .هرمس بدون هیچ حرف اضافه ای پرونده را امضا کرد .

 نگاههای سنگین مرد آزار دهنده بود
وبرای من باز هم جالب بود که اوچرا به موجود هیوال 

 مانند
 !کنارم خیره نشده و به من می نگرد



باالخره هرمس در اتاقی که تابلوی مدیرعامل روی آن 
 می

بزرگ روبرویم بود درخشید،را باز کرد و وارد شد.اتاقی 
 با چشم

 
اندازی بسیار زیبا و روبه پارک.بی اختیار لبخندی روی 

 لبم
 نشست.من و او با آنکه ترکیب عجیب شمال و جنوب بودیم

 .اما در این یک مورد به شدت بهم شبیه بودیم
 بی اراده قدم جلو گذاشتم و محو فضای پارک مانند جلوی

 رفت و پرده اتاقش دیدم شدم. هرمس بی اهمیت به من جلو
را تاریک تر کرد. نور خورشید آزارش می داد ولی لذت 

 دیدن
 صحنه ی مقابلم هنوز هم گوارا بود. با صدای کوبیده شدن
اندکی سر چرخاندم و از خلسه بیرون آمدم. باز هم به 

 واقعیت
 . بر گشته بودم

هرمس پرونده های زیادی که روی میز بود را نشان داد 
 و



پروندهها را باید بخونی تا با روند کار آشنا این -گفت: 
 .شی

بدون آشنایی با شرایط نمی تونی تو شرکت کار کنی. میز 
 تو

هنوز آماده نکردم فعلا همین جا روی این راحتی پرونده 
 ها

 .رو بخون تا برای فردا میزتو آماده کنن
 

 بدون آن که اهمیتی به حرف هایش بدهم روی راحتی
را بیرون آوردم. برایم مهم نبود که نشستم و گوشی ام 

 دستور
داده با روند کار آشنا شوم. مگر قرار بود چند روز در 

 این
شرکت بمانم؟ باالخره به نحوی مجبورش می کردم تا 

 شرایط
را به حالت اولیه برگرداند. بازی َکندی را باز و با صدای 

 بلند
شروع به بازی کردم. می خواستم به هر طریق او را 

 عصبی
 .کنم تا خودش هم راضی به رفتنم شود



 ایستاده و با اخم های بدناز گوشه چشم می دیدم دست به 
 درهم مرا مینگرد. خودش هم می دانست نمیتواند به این

 راحتی مرا راضی به این کار کند. سرانجام وقتی دید هیچ
 .توجهی به او ندارم نفس بلندی کشید و از اتاق بیرون رفت

 بدنتمدد اعصاب رفته بود. باالخره با رفتنش  شاید برای
 .راست کردم و سر از گوشی بیرون آوردم

نگاه بی اهمیتی از باال به پایین پرونده ها انداختم و باز 
 هم

 نگاهم به طبیعت روبرویم خیره شد. به واقع اگر می دانستم
 

چنین طبیعت زیبایی هر روزه پیش روی دیدگان هرمس 
 است

طیب خاطر در این شرکت کار کنم. اما حاضر بودم با 
 نباید در

 .این برهه ی حساس، پای احساسات را وسط می کشیدم
فعل وقت جنگ بود. سرانجام بعد از نیم ساعت بلند شدم 

 و
در اتاق سرکی کشیدم. همه چیز عادی بود. یک دفتر 

 معمولی



با کلی پرونده و زوم کن و لپتاپ و تلویزیون. هیچ چیز 
 خاص

نداشت البته به جز ویوی بی نظیرش. بی حوصله دیگری 
 از

 .اتاق بیرون رفتم تا با بقیه ی محیط آشنا شوم
نگاهی به راهروی خالی انداختم کسی نبود. جلوتر رفتم و 

 به
سالن مربع بازی رسیدم. چرخیدم که به ناگاه زنی به شانه 

 ام
 هی خانم! حواست-تنه زد. با عصبانیت برگشتم و توپیدم: 

 . کجاست؟ جلوتو نگاه کن
 :زن گویا مرا نشناخت چرا که با پرویی گفت

 !ولی شما به من خوردید-
 

اخم هایم در هم شد. زبان درازی می کرد؟ پدرش را در 
 می

 :آوردم. قدمی جلو گذاشتم و گفتم
 .اصوال اون کسی که تنه می زنه باید عذرخواهی کنه-

 .دادش رسیدزن هم نیمه براق شد که صدای هرمس به 
 . صدای هرمس به دادش رسید



 چی شده ابریشم؟-
این زنو -با نگاه خیره در چشمان زن با صراحت گفتم: 

 اخراج
 .کن دلم نمی خواد ببینمش

 چی؟ چرا؟-چشمان هرمس گشاد شد و با تعجب پرسید: 
 ازش خوشم نمیاد... پروئه. آدم پررو رو باید بیرون کرد-
. 

 با آدم دسته پایینی طرف نیست زن که حاال متوجه شده بود
 شانه هایش را جمع کرد. تا همین چند لحظه پیش فکر

میکرد هرمس به دادش میرسد و او را نجات میدهد اما 
 حال

با رقیب قدری مواجه شده بود. هرمس بدون آنکه حرفی 
 بزند

 
 خانم کبریایی شما بفرمایید من-برگشت و رو به زن گفت: 

 . رسیدگی میکنم
م را محکم گرفت و به سمت اتاقش برد. به محض و بازوی

 بسته
 شدن در، همانطور که دستش روی در ماندگار شده بود



می شه بپرسم با کارمند های شرکت چیکار -پرسید: 
 داری؟

بی خیال پشت به او به سمت پنجره رفتم و همانطور که 
 به

ازش خوشم -زمین بازی وسط پاک نگاه می کردم گفتم: 
 نمیاد

 . بیرون. خیلی رو داره بندازش
 .صدایش را شنیدم

 .اگه بخوام کسی رو بیرون کنم اون تویی. برو سرکارت-
 . نمی خوام هیچی سر در نمیارم -بی حوصله گفتم: 

و برگشتم. با سر انگشت چشمانش را مالید و نفس کلفه 
 ای

 ابریشم-کشید. به خوبی می دیدم دیگر یارای مقابله ندارد. 
ین این پروندهها رو بخون. بخاطر خودت عصبیم نکن. بش

 می
 

گم. تو باید دیر یا زود با روند کار شرکت و کارخونه آشنا 
 .بشی

تا کی قراره من مسئول کارها باشم؟ مادرت که بلد نیست، 
 به



وحدت هم اطمینان نداری، از منم که خوشت نمیاد، پس 
 کی

 می خوای به خودت بیایی؟
 .راحتی ولو شدمشانه باال انداختم و روی 

 . این مشکل خودته به من هیچ ربطی نداره-
هرمس تنها سری تکان داد و بعد از چند ثانیه از اتاق 

 بیرون
 رفت. بی اختیار خمیازه ای کشیدم. شب گذشته را خوب

نخوابیده بودم و با گرمای ملسی که داخل اتاق را روشن 
 کرده،

را کندم و  خوابی شیرین چشمانم را گرفته بود. کفش هایم
 با

حالی خوش روی کاناپه دراز کشیدم. برایم مهم نبود او 
 قرار

 . است چه واکنشی نشان دهد
 خیره به فضای مقابلم نفهمیدم کی خوابم برد و کی بیدار

شدم. در وهله اول تاریکی نگاهم را پر کرد. پلک زدم و 
 پلک

 
 .زدم. چیزی به یاد نمی آوردم. چشم هایم سیاهی می دید



گویی در هاله ای از قیر گرفتار شده بودم. بی اختیار 
 نشستم

و پایم به جسمی سخت خورد و صدای میز در گوشم 
 پژواک

 .شد
سری تکان دادم تا راحت تر موقعیت را درک کنم. تا آنجا 

 که
به یاد می آوردم تا لحظه آخر در شرکت بودم و در اتاق 

 هرمس
اد نداشتم و حال در خوابم برده بود اما بعد از آن را به ی

 ظلمات
کامل چشم باز کرده بودم. باالخره بعد از چند لحظه 

 هوشیاری
 .ام را به دست آوردم

بعد از چند لحظه هوشیاری ام را به دست آوردم. اگر 
 خوب

یادم مانده و اتفاقی نیفتاده باشد، حال در اتاق هرمس بودم 
 و

 نارمپایم به میز خورده بود. به آرامی دست روی جسم ک



کشیدم درست حدس زده بودم. میز مقابلم بود. حتی 
 پروندهها

را هم می توانستم لمس کنم. به آرامی بلند شدم. کیفم را 
 که

بالش زیر سرم بود برداشتم و کورمال کورمال باالخره 
 در را

 
یافتم. به محض باز شدن در، روشنایی اندکی در اتاق 

 جاری
 .شد

بتوانم فضا را خوب ببینم. نگاهی چند ثانیهای پلک زدم تا 
 به

پشت سرم کردم. هوا تاریک شده بود و هیچ خبری از آن 
 نمای

زیبا نبود .حواسم را جمع کردم .پس هرمس کجاست و 
 چرا

 هیچ کس در شرکت نیست؟ نگاهی به ساعتم انداختم هشت
شب بود. به ناگاه سر شدم. شرکت تعطیل شده بود، 

 کارکنان



مرا همانگونه خوابیده روی کاناپه  رفته بودند و هرمس
 رها

کرده بود! این بود آن امانت داری که از آن دم می زد؟ 
 خون

 در عروقم به قل قل افتاد. مردک مرا تنها به امان خدا رها
 کرده بود؟ این گونه امانت داری می کرد؟

با عصبانیت گوشی ام را برداشتم و شماره اش را گرفتم. 
 اما

ی کوتاه، تماس ریجکت شد. بار دوم باز  بعد از چند دقیقه
 هم

 گوشی را قطع کرد. چاره ای نداشتم باید خودم به خانه
 برمیگشتم. اما با کدام پول؟ حتی یک لایر هم ته جیب من

 
نبود. من که همیشه کارت بانکی ام پر پول و ماشین زیر 

 پایم
بود. حاال بدون اینها واقعا نمی دانستم چگونه باید خود را 

 هب
خانه برسانم. راهرو را طی کردم و از شرکت بیرون 

 زدم. در
 .پایین پله ها مردی مسن سد راهم شد



 خانم فخاری چیزی می خواین؟-
 :پلک زدم نمی شناختمش. مرد لبخند مهربانی زد و گفت

من نگهبان شرکت هستم اگه احتیاج به چیزی دارید به -
 من

 . بگین
که بی اراده بغض آنقدر لحن کلمش محبت آمیز بود 

 .کردم
سردی و برودت و تنهایی که در آن تاریکی به جانم نشتر 

 زده
بود، به واقع عواطفم را تحریک کرده بود. زیر لب تنها 

 :گفتم
 . لطف می کنید یه آژانس برام بگیرید-

 می خواین برین خونه؟ -صورت مرد گشاده شد. 
 

برگشت تنها سرتکان دادم. مرد رفت و بعد از چند لحظه 
 و

 تا ماشین بیاد بفرمایید تو. من براتون چایی بریزم-گفت: 
. 

 اشاره کردم که چای نمیخواهم اما روی صندلی اتاقکش



نشستم. صدای وز وز تلویزیونی کوچک فضا را پر کرده 
 .بود

پیرمرد از روی کتری و قوری که از آن بخار ملیمی 
 بلند می

 .شد، استکانی چای ریخت و مقابلم گذاشت
 . بخور بابا جان دستم نمک نداره-

رگ های روی بینی ام تیر کشید. پیرمرد بوی پدر را می 
 .داد

ماه پیش از زندگیم بیرون رفته و حال ۶بوی مردی که  
 تمام

سلول های بدنم محبت و دلتنگی برای او را فریاد می زد. 
 بی

 اراده دست به استکان چای بردم
 م تا بغض النه کرده دربی اراده دست به استکان چای برد

گلویم را قورت بدهم. در افکار و دل تنگی های دخترانه 
 ام
 

دست و پا می زدم که با صدای تک بوق ماشینی پیرمرد 
 از جا

 .بابا جان ماشین رسید-بلند شد و گفت: 



 استکان نیم خورده چای را پایین گذاشتم و با تشکری کوتاه
نبالم روان شد و تا از اتاق بیرون آمدم. پیرمرد هم به د

 لحظه
 ای که خیالش از بابت سوار شدن من راحت نشد به اتاقکش
برنگشت. حتی تا لحظه ی آخر هم مرا با نگاهش بدرقه 

 کرد
 .و هر بار دل من بیشتر از قبل گرفت

چرا... چرا باید به این زودی پدرم را از دست بدهم؟ آن 
 هم

 خانواده اشپدری مهربان که همه چیزش را فدای خود و 
کرده بود؟ باالخره به خانه رسیدم. می خواستم به مرد 

 :بگویم
منتظر بماند تا کرایه را برایش بیاورم. که گفت: از قبل 

 حساب
 . شده

 گویا آژانس و شرکت بده بستان داشتند. با قدم های سنگین
همانطور که بند کیفم آویزان دستم بود استخر را دور زدم 

 و
 



رفتم. اما به محض باز کردن در با دیدن از پله ها باال 
 مردی

که با لبخندی عریض روی مبل نشسته بود و مرد 
 خاکستری

پوش کنارش، خون در عروقم به جوش آمد. من آن سر 
 دنیا

روی یک کاناپه به خواب ابدی رفته بودم و آنها در خانه 
 پدری

 .من گل می گفتند و می خندیدند
و کفش هایم را یلخی در با عصبانیت کیفم را پرت کردم 

 آوردم
 از خونه ی من گمشو بیرون. وحدت-و با نوایی بلند گفتم: 

ماتش برد و هرمس به آنی به سمتم چرخید و اخم هایش 
 در

هم شد. با آن که دل پری از او داشتم اما االن وقت مقابله 
 با

او نبود. بهتر بود فعل تمام قدرتم را برای نبرد با وحدت 
 می

 نشنیدی چی-چند قدم جلوتر رفتم و با عتاب گفتم: گذاشتم. 
 . گفتم؟ از خونه پدری من برو بیرون



هرمس سد راهم شد و بازویش را چون حصار مقابلم 
 .گرفت

صدای پریچهر را از پشت سرم شنیدم که با اعصابی 
 متشنج

 :گفت
 
 . آروم تر ابریشم احترام مهمون رو داشته باش-

 دست های هرمس هنوز بهبه سمتش چرخیدم. اما حصار 
 .نمی خوام. این آدم مهمون نیست این آدم انگله-دورم بود. 

چرا حالیت نیست این مرتیکه بهت چسبیده تا شیره 
 جونمونو

 بمکه؟
 :دست های هرمس را پس زدم و فریاد کشیدم

 .مگه نمی شنوی چی می گم؟ از خونه ی من گمشو بیرون-
 شد. جنگ باو به سمتش حمله کردم که هرمس مانعم 

هرمس را قبلا تجربه کرده بودم. در مقابل نیروی 
 عضلنی او

 من هیچ بودم. باالخره هم برنده شد و کشان کشان مرا به
طبقه ی باال برد. در را با شتاب باز کرد و مرا به داخل 

 اتاق



هل داد. برخلف قبل که انتظار داشتم در را دوباره قفل 
 .کند

اشت و در را از داخل قفل کرد. این بار کلید در را برد
 من ماندم

 
و او. منی که حال می جوشیدم... می خروشیدم... فحش 

 می
 دادم

 فحش می دادم و اویی که سعی میکرد مانعم شود. می
دانستم راه به جایی ندارم اما باز هم نمی توانستم آرام 

 .بگیرم
اش مشت کوبیدم... به بازوهایش.  بدنبا او درگیر شدم. به 

 و
او تنها سعی کرد شدت ضربه هایم را کم کند. باالخره 

 دستانم
بی جان شد و فشار عصبانیت و حرص و ناراحتی که در 

 این
چند ساعت کشیده بودم از چشمانم جاری شد و بغضم 

 .ترکید
 :پیراهنش را مشت کردم و با نفرت گفتم



ازت بدم میاد. چرا نمی ذاری جلوشو بگیرم؟ چرا نمی -
 ذاری
 نه امون بیرونش کنم؟از خو

 چرا جلومو می گیری؟-با صدای بلندتری فریاد کشیدم: 
بدون آنکه حتی به من نگاه کند سر به زیر ایستاده بود و 

 من
وقتی دیدم راه فراری برایم باقی نمانده. اشک هایم تند تر 

 از
 

قبل بارید و های های گریه ام فضای اتاق را پر کرد. با 
 پاهایی

فتم و در کنار دیوار آوار شدم. خودم سست عقب عقب ر
 را در

 اگه-گرفتم و اشک ریختم. زیر لب پچ پچ کردم:  حصار
بدبخت بشیم تقصیر توئه. اگه وحدت مال و اموالمون رو 

 باال
بکشه تقصیر توئه. اگه پریچهر شکست بخوره تقصیر 

 توئه. می
 تونی جوابشو بدی... می تونی مسئولیتش رو قبول کنی؟



نشنیدم و اشک هایم سیلب شد. آنقدر مستاصل جوابی 
 بودم

 .که نمی دانستم باید چه کنم
پریچهر حماقت می کرد و هرمس پر به پر او می داد و 

 من
گویی میان یک جزیره ی خالی از سکنه، تنها و بی کس 

 باقی
مانده بودم. همانقدر تنها، همانقدر بی کس. بعد از مدتی 

 اشک
نشست و تکیه به دیوار پشت  ریختن، هرمس رو به رویم

 سرش
 داد. چیزی نمی گفت و تنها به من می نگریست. کمی که

 :سبک تر شدم صدایش را شنیدم
 
 تا کی می خوای مقاومت کنی؟-

همانگونه با صورت خیس از اشک سر به دیوار پشت 
 سرم تکیه

 .دادم
ولی این نشدنیه! -تا وقتی وحدت از زندگیمون بره. -

 مادرت



چرا نمی فهمی -مادرم دوسش نداره. -داره. دوستش 
 مادرت

 . عاشقشه
 .پوزخندی زدم

 .عاشقشه؟ مادرم نزدیک پنجاه سالشه-
 !ساله دل نداره۵۰خب باشه. مگه آدم  -

 :رک وراست بدون پرده پوشی گفتم
 . اون دل نیست... هوسه. کثافت کاریه-

 .اخم هایش در هم رفت و به عادت همیشه جانبداری کرد
 
 ف دهنت رو بفهم. باید به مادرت و تصمیماتش احترامحر-

 . بذاری
 :قیام کردم و توپیدم

نمی خوام! اصل از اتاقم گم شو بیرون. نمی خوام -
 . ببینمت

و اولین چیزی که به دستم رسید را مشت کردم و قلمدان 
 را

 .به سمتش پرت کردم. هرمس هم از جا پرید
 تیز چنگالی هستم کهخوب میدانست در این حالت مثل ببر 

 .انتظار هر حرکتی از من می رود



قاب عکس روی میز را برداشتم و قصد کردم به سمتش 
 پرت

 کنم. زودتر از من به سمتم آمد و دست هایم را گرفت قاب
 :عکس رل با خشونت از دستم کشید و غرید

تمومش کن ابریشم...تمومش کن. از این همه جنگ _
 اعصاب

 من کم آوردم. باید با واقعیت ها کنارخسته نشدی؟ به خدا 
 

بیای. مادرت عاشق وحدِت و چه بخوای و چه نخوای 
 باالخره

 .باهم ازدواج میکنن. پس بهتره با این موضوع کنار بیای
 . پس بهتره با این موضوع کنار بیایی

و قاب عکس را با شتاب روی تختم انداخت و با عصبانیت 
 از

به قاب عکس روی تخت افتاد. اتاق بیرون زد. تازه نگاهم 
 عکس

پدرم بود. بهمن فخاری. مردی که تمام زندگی من با مرگ 
 او

از هم پاشیده بود و حال در یک بن بست عاطفی وروانی 
 گرفتار



 . مردی زال و مادری احمق شده بودم
گرفتم و با همان چشمان اشک  حصارقاب عکس را در 

 ریز به
گرم خورشید چشم  خواب رفتم. صبح روز بعد با انوار

 .باز کردم
 نگاهم به ساعت دیواری افتاد یازده صبح بود و آن موجود
منفور هنوز به سراغم نیامده بود.دوش مختصری گرفتم. 

 به
خاطر تلش های دیروز حس می کردم تمام جانم بوی 

 ادکلن
 .نحسش را گرفته

 
 از پله ها پایین رفتم. انتظار داشتم همانند دیروز در میان

پذیرایی رژه برود و حرص بخورد اما او نبود و پریچهر 
 چایش

 :را می نوشید. با کنایه گفتم
 سگت کدوم گوریه؟-

 پریچهر پلک هایش را روی هم فشرد مسلما از این مدل
 :صحبت کردن من خوشش نمی امد. زیر لب گفت

 . نیومده. فقط گفت استراحت کنی و ظهر بری شرکت-



 .م را ماساژ دادمبدنرو به رویش نشستم و 
 .نمی رم می خوام استراحت کنم-

 :پریچهر فنجانش را روی میز گذاشت و گفت
 ابریشم دست از لجبازی بردار همه ی اینکارها به خاطر-

خودته. من چیزی از کارخونه سر در نمیارم. هرمس تنها 
 کسیه

که می تونه کارخونه رو بگردونه و باالخره تو باید اینکار 
 رو یاد

 .بگیری. این سرکار رفتنت هیچ ربطی به تنبیهت نداره
 

به سرعت لباس پوشیدم و دستی به سرو گوشم کشیدم و 
 قبل

 از آنکه پریچهر به خودش بجنبد به سراغ کیفش رفتم و
 سوئیچ ماشین را برداشتم. پریچهر حتی متوجه نشد که من

 ***کی ماشین را روشن کردم و در پیچ خیابان محو شدم
. 

ستانی لرزان شماره هرمس را گرفتم. این اولین بار با د
 بود که

 کارم به اینجا کشیده و نمی دانستم باید به چه کسی پناه
 :ببرم. صدای الو گفتن اش در گوشی پیچید. صدایش زدم



 «کجایی؟»تنها پرسید: «!! هرمس»
«! کلنتری»و من با یک واژه سر تا ته قصه را گفتم: 

 صدایش
 ! تصادف کردی؟ به کسی زدی؟ اتفاقیچرا؟-نگران شد. 

 افتاده؟
 :تنها گفتم

 . نه گرفتنمون-
 

سکوت در خط لنگر انداخت. من این طرف از استرس 
 میمردم

 .و او انگار اصل برایش مهم نبود که جان به لب می شوم
 نمیام... مشکلت رو خودت حل کن-باالخره صدایش آمد. 

. 
« هرمس! »کردم: تنها اسمش را مات و مبهوت زمزمه 

 دیگه-
 به من زنگ نزن. مشکل خودته... خودتم باید حلش کنی

. 
وگوشی قطع شد. مردی که پشت میز نشسته بود و نمی 

 دانم



چه درجه ای داشت با نگاه خیره به من می نگریست. 
 فهمیده

 قرار نیست به کلنتری بیاید. التماس« هرمس نام»بود که 
 . گ بزنمبذارید یه بار دیگه زن-کردم. 

 .اخم کرد
 .خودم زنگ می زنم-

 اینبار شماره ی پریچهر را دادم اما کسی گوشی را بر نمی
 .داشت. مانده بودم معطل. نه راه پس داشتم و نه راه پیش

 اعلن جنگ داده بود آن هم در این شرایط و انفسا که نمی
 

دانستم به چه کسی روبزنم.من اصل محیط ایران و این 
 شرایط
ی شناختم و بار اولی بود که مارا گرفته بودند. را نم

 نمیدانستم
 .صحبت کردن با این و آن جرم است

 مرد درجه دار عصبانی شد و دستور داد مرا به بازداشتگاه
ببرند. بازداشتگاه اتاقی در زیر زمین کلنتری بود که پر 

 از
 .دختران فراری و معتاد بود

 داشت. وقتی بهفضای خفه ای داشت و جای نشستن کمی 



 :درستی جاگیر شدم یکی پرسید
 چرا گرفتنت؟ -

 . با بچه ها بودیم-زیر لب گفتم: 
 .آن دیگری نیشخندی زد

 . پس اهل عطینایی-
 خودم را به دیوار چسباندم. اصل از نیشخندش خوشم نمی
آمد. نگاه زن سر تا پایم را کاوید گویی به دنبال چیزی 

 بود. با
 

پشتم تیر کشید. زنی که بوی بدی  حس تیزی روی پهلویم
 از

 :او به مشام میرسید زمزمه کرد
 . جیباتو خالی کن-

و شی نوک تیز را بیشتر به پهلویم فرو کرد. اشک کاسه 
 ی

 چشمانم را پر کرد. من که چیزی نداشتم به جزیک کوله
پشتی خالی و دستبندی طل که آن ها را هم مقابل در 

 ورودی
 :ا بغض ناله زدماز من گرفته بودند. ب

 .چیزی ندارم. همه رو ازم گرفتن-



درد تیزی بیشتر شد. لحظه به لحظه پهلوی مرا می 
 شکافت

-و جلو می رفت. سر انگشتش روی ترقوه ام چرخید. 
 .اینو بده

 بند تنها یادگاریبدنحیران ماندم. نمیتوانستم بدهم. این 
م به پدرم بود. خاطره های زیادی با آن داشتم. نمیتوانست

 این
راحتی آن را از دست بدهم. اشک هایم سرازیر شد و به 

 سرعت
بارید. تیزی را محکم تر در پهلویم فروبرد و من احساس 

 می
 

کردم هر آن ممکن است خون فواره بزند. با آه و ناله ی 
 فراوان

 بند را از میان انگشتانم کشید وبدنبند رو باز کردم. بدن
 بندبدنام با گرفتن  بدنه ی دستم خالی ماند. گویی قفس

خالی شده بود. آنقدر دردم زیاد بود که به ناگاه قیام کردم 
 و

 .پشت در رفتم و با مشتهای گره کرده به در آهنی کوبیدم
- 



بذارید بیام بیرون .می خوام زنگ بزنم. تروخدا بذارید 
 بیام

 . بیرون
و آنقدر به در کوبید و کوبیدم تا بلخره نگهبان زن آمد 

 گویی
در نگاهم خواند که چه بلیی به سرم آمده. بعد از لختی 

 اجازه
داد بیرون بیایم تا دوباره بتوانم زنگ بزنم. باز هم شماره 

 ی
هرمس را گرفتم و در دعا دعا کردم حداقل جوابم را بدهد 

 تا
 بتوانم به نحوی قانع اش کنم. با شنیدن بوق های ممتد جانی

وقتی این بوق های ممتد تکرار و  در بدنم ریشه دواند. اما
 تکرار

 شد و کسی گوشی را بر نداشت کم کم امیدم ناامید شد. ای
 کاش بر می داشت ای کاش کمی دلش به حالم می سوخت

 
 مگر نگفته بود امانتی اش هستم. پس تا چرا تا این حد بی
 رحم بود! سرانجام صدایش در گوشی پیچید. گویی فرشته



تورو خدا -ته دل التماسش را کردم:  نجاتم ظاهر شده. از
 بیا

 . هرمس
 خودت مشکلت رو حل کن -صدای نامهربانش را شنیدم: 

. 
می ترسم -اشک هایم جاری شد و به هق هق افتادم. 

 ...هرمس
 ! می ترسم. اینجا به آدم رحم نمی کنن. بیا... فقط بیا

مرد درجه دار پشت میز اخم کرد و سر به زیر انداخت. 
 سکوت

خط لنگر انداخت و این مکث به اندازه ی فاصله بهشت در 
 و

 میام... اما به یه شرط؟-جهنم مرا کشت و زنده کرد. 
 :بی اراده و بدون تامل گفتم

 ! هر چی باشه قبوله-
 .باور نمی کنم-به سردی گفت: 

 
 .باور نمی کنم_

 :التماسش را کردم



هرچی تو بخوای...هرچی تو بگی...فقط بیا. خواهش _
 نممیک
 !بیا

 .و صدای گریه ام در گوشی پیچید
 .آدرس بده_

 گوشی را به مرد درجه دار دادم و تازه تفسی گرفتم. همین
 که می آمد کافی بود. دیگر نفهمیدم چه شد و چقدر گذشت

 .تا بلخره هرمس آمد
باورم نمی شد آمده. آنقدر که بی مهابا جلو رفتم تا در 

 شحصار
نای جلو نیا بلند کرد. واماندم. بگیرم اما دستانش را به مع

 من
به او به چشم منجی ام نگاه میکردم و او به چشم یک 

 .سربار
 :بدون هیچ حسی وارد اتاق شد و به مرد درجه دار گفت

 . من وکیلشونم-
 

کارها را انجام داده و بیرون آمدیم. اما هنوز اشک هایم 
 می



داد. ولی بارید. مرا به گوشه ای برد و لیوانی آب به دستم 
 هنوز

دیگه -شد و پرسید:  بدنمی باریدم. با کلفگی دست به 
 چیه؟

 بگو چرا هنوز گریه می کنی؟
 بند بابامبدنبند بابام... بدن-از میان لب هایی مواج گفتم: 

 کی گرفته یادته؟-رو ازم گرفتن. 
آره یه زنی که چاقو داشت، روسری قرمز سرش بود. -

 یکی از
 . دندوناشم کشیده بود

خیلی خوب آروم باش. -سری تکان داد و با ملیمت گفت: 
 تو

نه نه نرو! من می ترسم.  -همینجا بمون من االن میام. 
 نزدیک

 .بود منو با چاقو بزنن
 و با التماس در نگاهش خیره شدم. نمی دانم چه معجزه ای
 .در اشک هایم بود که دلش را نرم کرد و زیر پایم نشست

 . ران نباشآروم من اینجام نگ-
 

 آنقدر اطمینان در نگاهش بود که سر تکان دادم. نمی دانم



چقدر رفت و برگشتش طول کشید... اما تا بیاید، من مردم 
 و

زنده شدم. باالخره آمد و زیر بازویم را گرفت و به راه 
 .افتادیم

لخ لخ کنان با پاهایی سر، به دنبالش روان شدم. نه او 
 پرسید

د و نه من حرفی زدم. اصل جانی که چرا مرا گرفته ان
 برای

تعریف کردن نداشتم. ولی اگر می خواست بی شک همه 
 چیز

 .را برایش تعریف میکردم
 .چراکه او بی شک منجی من بود

همانطور که ماشین در خیابان ها می چرخید و من نگاهم 
 به

 :شیشه های کناری بود زمزمه کردم
 می شه منو ببری خونت؟-

حالم -و من به آرامی جواب دادم: « چرا؟»تنها پرسید: 
 بده

هرمس. از دار دنیا فقط یه مادر برام مونده که به خاطر 
 هوسش



حتی حاضر نیست تو بدترین لحظات کنارم باشه. نمی 
 خوام

 
ببینمش. انصاف نبود این جوری پشتم رو خالی کنه و منو 

 به
 . یه غریبه بسپاره

 نشد. او به سمت خانهلب بستم و دیگر حرفی میانمان گفته 
اش راند و من باز روی همان کاناپه ی آشنا رو به سمت 

 آسمان
بی کران دراز کشیدم. سعی کردم این شب خوفناک و 

 ترسناک
را برای همیشه فراموش کنم. نه او حرفی زد و نه من 

 چیزی
گفتم. تنها یک لیوان شیر گرم برایم آورد و چراغها را 

 خاموش
 .شب غرق شوم کرد تا من در ظلمات

مثال روزهای قبل به آرامی چشمانم را باز کردم. صبح 
 دیگری

شروع شده وگویی ترس دیشب کم کم از جانم رخت بر 
 بسته



بود. نگاهی به این طرف و آن طرف انداختم. خانه غرق 
 سکوت

 بود و پرده ها کشیده. بلند شدم و پرده ها را باز کردم. دلم
ه همیشه غرق در نور می خواست این سالن و این خان

 .باشد
نگاهم به میز صبحانه ی چیده شده افتاد. ابروهایم باال 

 .پرید
 مردک دلش به حالم سوخته بود؟ به هرحال هر چه که بود

 
جای تشکر داشت بعد از یک روز کامل غذا نخوردن 

 جانی در
 .زانوانم نمانده بود

به هرحال هر چه که بود جای تشکر داشت بعد از یک 
 روز

کامل غذا نخوردن جانی در زانوانم نمانده بود. کنار میز 
 نشستم

 که با دیدن سوئیچ ماشینم و عروسکی که به آن آویزان بود
 بند بابا و یادداشتی کوچکبدنلبخند روی لبانم نقش بست. 
صبحانه ات رو بخور و بیا -کنار سوئیچ ماشین بود. 

 .شرکت



 . سوئیچ ماشین رو برات گذاشتم
وسعت گرفت. اگرچه بد بود... اگر چه جانور لبخندم 

 بود... اگر
 چه باید نازش را می کشیدم تا کاری برایم انجام بدهد. یا
 همیشه هوادار پریچهر بود، اما با کارهایش خیلی خوب

 .توانسته بود دلم را به دست بیاورد
حداقل حاال فهمیده بودم که او جانور زیاد بدی نیست. 

 گاهی
انی کند... شیرین شود و یا حتی به دادم می تواند مهرب

 .برسد
 

سرحال و قبراق در حالی که امید زیادی به نزدیک شدن 
 خودم

به هرمس داشتم به شرکت رفتم. اما نرسیده به شرکت 
 هرمس

را دیدم که با دیدنم از در بیرون آمد. متعجب وسط پیاده 
 رو

فت ایستادم. همان طور که به سمتم می آمد. آستینم را گر
 و

 با خود کشید. به دنبالش روان شدم. من هنوز با بعد های



 مختلف این مرد آشنا نبودم و نمی دانستم باید چه کنم. سوار
 بندم را بدون لجبازی بستمبدنماشین شدیم و برحسب عادت 

 :و با رویی خوش پرسیدم
 کجا داریم می ریم؟ -

 همانطور که ماشین را روشن می کند و به راه می افتاد
 جواب
داریم می ریم سر زمین. می خوام با محیط آشنا -داد: 
 . باشی

سر زمین؟ زمین دیگر چه بود؟ تا آنجا که به یاد داشتم ما 
 یک

 شرکت داشتیم و یک کارخانه. زمین این وسط از کجا سر
درآورد؟ اما ترجیح داد سکوت کنم فعلا در وضعیت خوبی 

 با
 

بس نسبی را بر  هرمس بودم و دلم نمی خواست این آتش
 هم

 بزنم. بعد از طی کردن مسافتی یک ساعته کم کم کسل و
خسته شدم. راه طوالنی بود و حوصله ی من کم. باالخره 

 به
 جای سرسبزی رسیدیم و ایستاد. نگاهم دور تا دور فضای



اطرافم چرخید. یک مزرعه بزرگ پر از درخت های 
 کوچک

 :بود. ماشین را پارک کرد و دستور داد
 « پیاده شو»

 باز هم حوصله جنگ و اعصاب نداشتم پس بی حرف پیاده
شدم. فعلا هر آنچه او میخواست را انجام می دادم. همین 

 که
 قدم روی زمین گذاشتم پایم داخل گودالی فرورفت. با

عصبانیت پاشنه کفشم را از گودال بیرون کشیدم و با 
 حرص

 :گفتم
 ! این جا کجاست که منو آوردی-
 

بدون حرف ماشین را قفل کرده و به راه افتاد و هرمس 
 من

هم به اجبار به دنبالش جاری شدم. از راه باریکی که از 
 میان

 ام بلندی داشت جلو رفت و بدندرختچه هایی که تقریباا تا 
 :همزمان گفت



اومدیم تا با محیط و شرایط زمین آشنا بشی. حاال که -
 قراره

ع چایی و محصوالت جایگزین پدرت بشی باید با انوا
 کشت و

 . برداشت از مبدا تا مقصد آشنا بشی
 .اخم هایم در هم رفت

 اخم هایم در هم رفت. مرا با این کفش های نامناسب وسط
 این ناکجا آباد آورده بود تا با محیط آشنا شوم! مگر من

کارگرش بودم که بخواهم برگ های چای را دست چین 
 کنم؟

 افتاد که میان بوتههای چای نگاهم از دور به زن و مردی
 :مشغول به کار بودند. وسط راه بی هوا ایستادم و پا کوبیدم

 .من نمیام. نمی خوام با محیط آشنا شم. منو برگردون-
 

 ولی هرمس بی اهمیت به من همچنان به مسیر خود ادامه
می داد. با عصبانیت به دنبالش رفتم و از دور مردان 

 جوانی را
آفتاب مشغول کار بودند و دستگاه بزرگی دیدم که زیر زل 

 را
 بین بوته های چهار می چرخاندند. قدمهایم را پر شتاب تر



 :برداشتم تا به او برسم. بازویش را کشیدم و غر زدم
 . با تو نیستم! منو برگردون. نمی خوام اینجا باشم-

 ام ایستاد. فاصله مان آنقدر کم شد که به آنی بدنبه  بدن
 آمد. او هیبت عجیبی داشت. اگرچه در ظاهرنفسم بند 

 بدنموهایی نقره ای داشت اما وقتی این گونه یک سر و 
باالتر از خودم می ایستاد و با اخم های درهم از پشت 

 شیشه
های دودی عینکش به من می نگریست زبانم الکن می 

 .ماند
 با صدای قاطع جواب داد

رو اداره به عنوان کسی که قراره شرکت و کارخونه -
 کنه، باید

همه چیز رو بدونی. مواد اولیه اصلی ما همین برگ های 
 چاییه

 
 باید بفهمی چه آفاتی دارن و بتونی خودت به زمین ها

سرکشی کنی. نمی شه فقط توی شرکت بشینی و بخوای 
 همه

 . چیز درست پیش بره
 کمی دست و پایم را جمع کردم و قدم عقب گذاشتم تا بتوانم



 .این کارها از من برنمیاد-ز قبل با او بحث کنم. مسلط تر ا
 . خودت باید انجامش بدی

شد. در این حالت با آن پیراهن مردانه ی  بدندست به 
 یشمی

 ش را به نمایش می ذاشتبدنکه عضلت ساق دست و 
 .عبوس به نظر می رسید

کار اصلی من اینجا نیست. فقط برای کمک به مادرت -
 .اومدم

 . ده بود من هیچ وقت برنمی گشتماگه پدرت زن
 :شدم و با عصبانیت گفتم بدنمن هم دست به 

 
خب از دست منم کاری برنمیاد. چطوری توقع داری از -

 این
اراجیف سردربیارم؟ یکی رو استخدام کن به جای من این 

 کار
 . رو انجام بده

 .اش باال و پایین رفت بدننفس هایش طوفانی شد و قفسه 
دانستم عصبی شده. او دیگر حوصله بحث کردن خوب می 

 با



من را نداشت. دستانش را باز کرد و با عصبانیتی طوفانی 
 :گفت

چرا حالیت نیست؟ هیچ کس مثل خودت به فکر کار -
 شرکت

و کارخونه نیست. تو باید همه چیز رو یاد بگیری تا تنهایی 
 از

پس همه چی بربیایی و کسی نتونه سرت کله بذاره. به 
 هیچ

 کس حتی من هم نمی تونی اطمینان کنی. پس حرف مفت
 .نزن دنبالم بیا

 . من نمیام گفتم نمیام-
 

و با پا به سبد بزرگ کنار پایم کوبیدم. سبِد پر از بوته 
 های

 چای چپه شد و برگ های چای روی زمین ریخت. احساس
 .کردم دردم صورت هرمس سرخ شد

با خشم احساس کردم دردم صورت هرمس سرخ شد. 
 فریاد
زن و مردی که حال به کنار ما رسیده و «! ابریشم»زد: 

 با



 تعجب نگاهمان میکردند قدمی جلو گذاشتند تا بوته ها را
جمع کنند. اما هرمس دستش را به سمت شان بلند کرد و 

 با
 نه... شما نه! خودش ریخته خودش هم جمع-تحکم گفت: 

 .می کنه
هین می کرد من صاحب واماندم. جلوی کارگرها به من تو

 این
 زمین و تمام این آدم ها بودم حال او با چه پشتوانه ای به
 خودش این حق را می داد که من توهین کند؟! با عصبانیت

 :لگد دیگری به زیر سبد زدم و گفتم
 . محاله. اونا برای همین کارها حقوق می گیرن-
 

هرمس به ناگاه از نفس پرو خالی شد و ترس تیره  بدن
 پشتم

را لرزاند. میدانستنم جنگ و نبرد شدیدی در راه 
 است.فریاد

 همین االن جمعشون می کنی وگرنه هرچی دیدی از-زد. 
 .چشم خودت دیدی

اما من بیدی نبودم که با این بادها بلرزم. بگذار هر غلطی 
 می



 :او فریاد زدم بدنبه  بدنخواهد بکند. من هم 
اینا رو جمع کنم.  فکرشو نکن خم شم و مثل کارگرها-

 خودت
 ! می دونی و کارگرات

 .و پشت به او راه افتادم تا از این منطقه شوم بیرون بیایم
 .صدای هرمس را از پشت سرم شنیدم

واقعا هر بلیی به سرت بیاد حقته. همین کارها رو می -
 کنی

که وحدت از این شرایط سوءاستفاده می کنه. واقعا به 
 مادرت

حسابت نکنه. تو یه دختر بیشعور و حق می دم که آدم 
 نفهمی

که فقط بلدی بخوری و بخوابی و اموال باباتو به آتیش 
 .بکشی

 
لیاقت این کارخونه رو نداری. باشه من مسئولیت همه چی 

 رو
 می گیرم. اما مطمئن باش اجازه نمی دم اینجوری بدنبه 

 .ول بگردی



 نگاهم روی منظره ای رو به رویم و ماشین هرمس که
 کنار

جاده پاک شده بود می چرخید و ذهنم پی حرف های 
 هرمس

 بود. بی اراده ایستاده بودم و نمی دانستم چرا بغض بزرگی
گلویم را گرفته بود. حرفهایش به قدری تلخ و برنده بود 

 که
احساس می کردم تا ته جگرم را شکافته. بی اختیار 

 برگشتم
د می کرد و و نگاهش کردم. لب هایم می لرزید. قلبم در

 من
احساس می کردم از نزدیک ترین کسم خنجر خورده ام. 

 آیا
او واقعا همان مردی بود که دیروز به محض گفتن بیا آمد 

 و
 نجاتم داد؟ از پشت شیشه عینکش حتی نمی توانستم

احساساتش را تشخیص دهم و بدانم چه در سرش می 
 .گذرد

 :از میان لب های لرزان گفتم
 



هرمس. ازت متنفرم... اونقدر ازت خیلی بی شعوری -
 متنفرم

 که حتی حاضر نیستم برای یه لحظه تحملت کنم . تو
منفورترین موجود زندگیمی. امیدوارم... مکثی کردم 

 قطره
اشک روی صورتم جاری شد و قطره اشک بعدی. پلک 

 زدم و
 امیدوارم دیگه نبینمت-با لب هایی لرزان زمزمه کردم: 

. 
با همان کفش های پاشنه دار به  و در لحظه برگشتم و

 سختی
 از میان زمین زراعتی و بوتههای چای گذشتم

دیگر حاضر نبودم حتی برای یک لحظه هم در کنار این 
 مرد

 سنگدل و خشن بمانم. حتی برنگشتم تا ببینم به دنبالم می
 آید یا نه. بعد ازگذشت پنج دقیقه و پیادهروی سختی که در

 به عقب برگشتم. به دنبالم نیامده میان جاده خالی داشتم و
 بود. دلسرد از زندگی بیرحمانهای که خدا برایم چیده بود

راهم را به سختی ادامه دادم. به واقع طی کردن مسیر با 
 آن



 .کفش های پاشنه دار سخت و طاقت فرسا بود
 

با صدای بوق ماشینی، شادی و شعف در وجودم جوانه 
 زد. او

 ش نیامده بود مرا تنها رها کند. بابه دنبالم آمده بود. دل
 خوشحالی به عقب برگشتم اما با دیدن ماشین هیوندای سفید

 .رنگی تمام امیدم نقش بر آب شد
 او باز هم به دنبالم نیامده بود. بند کیفم را در دستم فشردم
 .و بدون اعتنا به بوق های ممتد ماشین به راهم ادامه دادم

 :مرد از میان شیشه گفتماشین کنار پایم شل کرد و 
 !خانم... برسونمت-

 احساس تنفر و اشمئاز صورتم را فشرد. با آنکه چشم دیدن
 هرمس را نداشتم اما به واقع در این لحظات ترجیح میدادم
 او در کنارم مراقبم باشد تا این مرد های ابله با دیدن یک

جنس ماده به خودشان اجازه ندهند مزاحمش شوند. بی 
 توجه
نها راهم را کج کردم ولی هیوندای سفید همچنان به به آ

 دنبالم
 جاری بود

 



 بیا ناز نکن... می رسونمت-
با وجود آن که تمام سعیام را کردم تا شر مردها را از 

 سرم باز
 کنم. اما ماشین را نگه داشتند و مرد جوانی از ماشین پائین
آمد. موهای تنم سیخ شد. در میان این بوته های چای و 

 در
 این جاده خلوت واقعا هیچ کس نبود تا به دادم برسد. بند

 کیفم را در دستانم فشردم. افکار پریشانی راجع به مردان
مزاحم در سرم چرخ می خورد و تیره ی پشتم را می 

 .لرزاند
قدم هایم را با سرعت بیشتری برداشتم. باید هر چه زودتر 

 فرار
ا کنم، رسید و میکردم. اما مرد زودتر از آنکه فکرش ر

 جلو
 به به خانم خانما. کجا تشریف می برید-قدم هایم سد کشید. 

 .در خدمت باشیم
 .نفسم از هیجان و استرس و تقلی بیش از حد بند آمده بود
 من با تمام وجود می ترسیدم. از این دو مردی که یکی در

ماشین و دیگری روبرویم ایستاده بود، می هراسیدم. ای 
 کاش



 
ا میشد تا به دادم برسد. بی اختیار دستم را در کسی پید

 کیفم
 .فرو بردم باید به هرمس خبر می دادم

 شاید می آمد و به دادم می رسید. آب دهانم را به سختی
 قورت دادم و سعی کردم محکم باشم. که اگر محکم نبودم

 مزاحم-باید غزل خداحافظی را میخواندم. با جدیت گفتم: 
 . راهه نشید. آقا همسرم تو

قهقه ی مرد تیره ی پشتم را لرزاند و با صدای بلند به 
 مردی

 :که در ماشین منتظر بود گفت
 شنیدی چی گفتن؟ همسرشون توراهه بهتره مزاحمشون_

 .نشیم
و صدای کر کر خنده شان دوباره بلند شد. نفس هایم باال 

 نمی
 آمد. حال باید چه میکردم؟ ای کاش کمی دفاع شخصی بلد

اما من هیچ علقه ای به هنر های رزمی نداشتم. بودم 
 حتی

 



نمیدانستم چگونه مشتم را باال ببرم و در فک مرد بخوابانم 
 تا

 .حداقل صدایش خفه شود و دست از سرم بردارد
نفس دیگری گرفتم. شاید باید با آن ها از در دیگری وارد 

 می
 :شدم. لب های خشکیده ام را تر کردم و گفتم

 . نم مزاحمم نشیدخواهش می ک-
و از کنار مرد گذشتم. اما به ناگاه با کشیده شدن کیف 

 دستی
 ام، کاسه ی دلم وارونه شد. تا به خود بجنبم کیفم میان

دستان مرد بود. با ترس به صحنه ی مقابلم خیره بودم. 
 کیف

 :را در هوا تکان داد و گفت
 تشریف بیارید در خدمتت باشیم. من و دوستم می-

 . رسونیمت. خوب نیست این ساعت روز تنها بری
 دیگر حتی نمی دانستم چه خاکی به سرم کنم. تنها میان دو
 مرد اسیر بودم و حتی نمی دانستم باید دست به دامن چه

 :کسی شوم. مرد بازویم را گرفت و گفت
 
 . نگران نباش ما می رسونیمت-



م تا و بازویم را کشید. از ته دل جیغ کشیدم وتقل کرد
 بازویم

را از دستان مرد بیرون بیاورم. به واقع اگر قرار بود او 
 مرا با

 :خود ببرد معلوم نبود چه بلیی به سرم می آمد. داد زدم
 . ولم کن آشغال ولم کن-

 .و با چشمانی اشک ریز به اطراف نگریستم و داد زدم
 . هرمس به دادم برس.. خواهش می کنم بیا-

را می کشید و من با مشت های مرد بدون ترس بازویم 
 بی

 جان سعی می کردم از میان چنگالش رها شوم. که به ناگاه
در یک چشم به هم زدن به دستی بازویم را مشت کرد و 

 به
 عقب کشید

شدت کشش دستم به قدری بود که به عقب چرخیدم و 
 بازویم

از چنگال مرد آزاد شد. از میان پرده اشک هرمس را 
 دیدم که
مشت محکمی به جان مرد افتاد و مرد را مشت حال با 

 باران



 
کرد. آنقدر ترسیده و لرزان بودم که حتی توان حرف زدن 

 و
 .نفس کشیدن را هم نداشتم

 هرمس را میدیدم که از میان لب های به هم چفت شده می
غرید و به مرد فحش میداد و او را به باد کتک گرفته بود. 

 با
ین رویه ادامه دهد مرد را آن که می دانستم اگر به هم

 خواهد
 .کشت، اما حتی دوست نداشتم جلویش را بگیرم

 کمی که به خودم مسلط شدم قدمی جلو گذاشتم تا جلوی
هرمس را بگیرم. با دیدن حرکتی از گوشه چشمم به آنی 

 سر
چرخاندم دوست مرد در یک قدمی مان بود و و خبر بد، 

 اینکه
تا بکوبد. با تمام توانم  قفل فرمان را باالی سر برده بود

 هرمس
 .را صدا زدم

هرمس  بدناما دیگر دیر شده بود. مرد با قفل فرمان به 
 .کوبید



 هرمس با فریاد شدید از درد عقب عقب رفت و روی زمین
افتاد. مرد دوباره دستش را برای یک ضربه دیگر بلند 

 کرد که
 

 این بار هرمس به خود آمد و با او گلویز شد مشت های
 محکمشان روی صورت یکدیگر می خوابید

مشت های محمکشان روی صورت یکدیگر میخوابید و 
 دلم از

این همه درد و قدرت نمایی مردانه ریش میشد. بلخره 
 بلخره

با ضربه آخر هرمس مرد دوم هم از پا در آمد و دست 
 دوستش

را گرفت و به سرعت از ما دور شد. همین که هرمس 
 خواست

جاری شود بازویش را با دست لرزان گرفتم به دنبالشان 
 و ناله

 :زدم
 .نرو...دنبال شون نرو. می کشند_

 .به ناگاه ایستاد و با آن چشمان سرخ به چشمانم خیره شد
 .زیر نور آفتاب از چشمانش اشک میریخت



 .میان قلدری های مردانه عینکش شکسته بود
با همان اشک های آویز به سرعت دستم را سایبان 

 چشمانش
کردم. روی صورتش جای خراش و زخم و از گوشه ی 

 پیشانی
 

اش خون جاری بود. همانطور که دستم سایبان صورتش 
 .بود

با سر انگشت موهای نقره ای خونی رنگش را باال بردم. 
 دست

هایم می لرزید و او مثال یک فرشته ی نجات به دادم 
 رسیده

 :بود. با حالی منقلب زمزمه کردم
 اگه نمیومدی معلوم نبود چه بلیی به سرم میاد ممنونم.-
. 

 آنقدر ترسیده بودم که ناخوادگاه می لرزیدم و نمی توانستم
اشک هایم را محار کنم. به آرامی خم شد و کیفم را 

 .برداشت
 .و بازویم را گرفت

 .بیا بریم. حالت خوب نیست-



 با پاهایی بی جان و سنگین به دنبالش کشیده شدم. مرا به
 .امی سوار ماشین کرد. به محض اینکه پشت رل نشستآر

دست به سمت داشبورد دراز کرد و قطره و عینکی از 
 داشبورد

در آورد. قطره را در چشمانش ریخت. از جمع شدن 
 صورتش

مشخص بود که درد می کشد. لب هایم دوباره برداشت. 
 علی

 
 رغم تمام حرف هایم، دلم طاقت نمی آورد به خاطر اهمال

ی من به این روز بیفتد. باالخره کارش تمام شد. با کار
 درد به

 :سمتش چرخیدم و التماس وار گفتم
 . بیا بریم دکتر -

 :سر چرخاند و به سردی گفت
 .الزم نیست-

 .ماشین را به راه انداخت. دوباره سماجت کردم
 باید بریم دکتر... زخمی شدی. اصل معلوم نیست نامرد-

 .دکتر. خواهش می کنمچطوری زدت.باید بریم 
 .گفتم الزم نیست-



 پس دم داروخانه وایسا حداقل برات دارو بگیرم. باید زخم-
 .صورتت رو ببندم. عفونت می کنه

 . نه الزم نیست. می رم خونه یه جوری تمیزش می کنم-
 

آنقدر از این که به حرف هایم گوش نمیدهد ناراحت بودم 
 که

ه کردم. با تعجب به بی هوا با صدای بلند شروع به گری
 سمتم

 برگشت و ماشین را خاموش کرد
چی شده؟ جاییت درد می کنه؟ کاری باهات کرد؟ چرا -

 داری
 گریه می کنی؟

 :به سمتش چرخیدم و التماسش را کردم
تو رو خدا بریم دکتر. تو باید عکس بندازی. معلوم نیست -

 چه
 .بلیی سر ستون فقراتت اومده

 .لش راحت شدگویی با شنیدن حرفم خیا
 .الزم نیست نگران باشی. خودم خوب می دونم چمه -

لب هایم چین خورد. وقتی اینگونه جوابم را می داد. تمام 
 جانم



 :بهم می پیچید. صورتم را در دست گرفتم و نالیدم
 
حالم از این زندگی بهم می خوره. چرا... چرا من و تو -

 اینجوری
 کمکم که حاال نتونم به جون هم افتادیم ؟ اصل چرا اومدی

 کاری کنم؟ چرا اینقدر مراقب منی؟ قیصر شدی؟
 .آره من قیصر توام... باید مراقبت باشم-
 ...اما-
 بسه ابریشم. فقط بیا برگردیم. خیلی خسته ام خواهش می-

 .کنم
 اگه می مردی چی؟ چرا این کارو کردی؟-
 .امانتی دستم-
 جانی روی لبشاحمق اگه بلیی سرت میومد... لبخند کم -

 .نشست
 .اونوقت تا آخر عمرت با این عذاب وجدان سر میکردی_

نگاهم روی نگاهش چرخید. نمی توانستم چشمانش را 
 پشت

 آن عینک دودی ببینم اما می دانستم نگرانم بوده و همین
 

 آزارم میداد. یی اختیار دستمالی از جعبه دستمال کاغذی



 .مبیرون کشیدم و زخم هایش را تمیز کرد
موهای نقره ای به خون آلوده اش را کنار زدم. سر انگشتم 

 از
 .قطرات خونش رنگین شد

 :لب هایم موج برداشت و با بغض گفتم
 دیگه به خاطر من با کسی درگیر نشو. نمی تونم ببینم به-

 خاطر من زخمی بشی. باشه هرمس؟
تکه ی تمیز دستمال کاغذی را روی صورتش گذاشتم. 

 چهره
 .و صدای ناله ی آرام ش بلند اش جمع شده

 این کارو کردی که مدیونت بشم؟-
چشمانش را نمی دیدم ولی نگاهم روی عکس خودم بر 

 روی
 شیشه ی عینک می چرخید. به ناگاه مچ دستم اسیر دستش

 :شد و گفت
 
نمی خوام مدیونم باشی... فقط می خوام ازت مراقبت -

 .کنم
رو یک انسان  من به پدرت قول دادم مراقبت باشم و تو

 قوی



 .بار بیارم
 پس خودت چی؟ اصل چرا اینجایی؟ چرا دلت به حال ما-

 می سوزه؟
 من مدیون پدرتم فراموش کردی؟-
 ...ولی اون که دیگه نیست... رفته-
 برام مهم نیست. بیست سال زندگی من به لطف پدرت-

 . گذشت حاال وقت جبرانه
ناگاه نجوا چشمانم روی صورتش در گردش بود که به 

 - :کرد
 . خوشحالم اتفاقی برات نیفتاد و شرمنده ی پدرت نشدم

لبانم لرزید و بغض سنگینی که در گلویم النه کرده بود 
 .بارید

 ازت بدم میاد... که هم دشمنی و هم دوستم. از این طرف -
ازت بدم میاد چون آزارم میدی... منو وادار می کنی 

 کارهای
 

دم. از اون طرف کمکم می کنی و که دوست ندارم انجام ب
 به

 . دادم می رسی. از یه برادر بیشتر هوام رو داری
 .لبخند کم جانی روی لب هایش نشست



امانتی ابریشم... امانتی دستم. مراقب خودت باش. -
 خواهش
 .می کنم

و مچ دستم را به آرامی رها کرد. باالخره سر جایم برگشتم 
 و

 دستمال کاغذی را به سمتمبه روبه رو خیره شدم. جعبه ی 
 :گرفت و گفت

 . اشکاتو پاک کن-
 :قبل از آن که دستمالی بردارم پرسیدم

 نمی ری دکتر؟-
 .لبخند گشاده ای زد

 .نه نمی رم. حالم خوبه. می برمت خونه-
 

 دستمالی برداشتم و دیگر چیزی نگفتم. او می گفت حالش
تاده خوب است و من نگران بودم. اون می گفت اتفاقی نیف

 اما
من برخلف همیشه نگران او بودم. ای کاش واقعا حالش 

 خوب
 .باشد تا این عذاب وجدان سنگین دست از سرم بردارد

*** 



 روزها می گذشت. و کم کم من و هرمس به یک همزیستی
مسالمت آمیز رسیده بودیم. صبح ها می آمد و پشت در 

 اتاق
بیدار می صدایم می کرد و من به راحتی با ُتن صدایش 

 .شدم
دیگر عادت کرده بود برای آماده شدن احتیاج به وقت 

 دارم،
 پس همیشه زودتر از موعد به سراغم می آمد. نیم ساعتی
پایین می ماند با پریچهر حرف می زد. چایش را می 

 نوشید و
 منتظر می ماند تا من بیایم و با هم به شرکت برویم. پرچهر

 اده اما خوب می دانستنمیدانست چه اتفاقی بین ما افت
زخمهای صورت هرمس بی دلیل نیست و به همین خاطر 

 با
نگاهی خشمگین به من می نگریست. اما نگاه پریچهر 

 برایم
 

 مهم نبود همین که هرمس هیچ حرفی از مشکلت بینمان
من و پریچهر را تیره تر از قبل نکرد  ئوستینزد و 

 شکرگزارش



 .بودم
ی مسالمت امیز لذت می بردم. با خوشحالی از این همزیست

 با
 آن که هنوز هیچ کاری در شرکت انجام نمی دادم و عمل
 رفتنم به شرکت بی فایده بود اما ترجیح میدادم بدون بحث
 و گفتگو به دنبالش روان شوم. شاید دلش به رحم آمد و از
صرافت آموزش به من افتاد . میان بازی کلش بودم. و 

 فتح
گاه پروندهای را جلوی میزم گذاشت قصری جدید که به نا

 و
 :گفت

این پرونده رو مطالعه کن. فردا یه سمینار مهم داریم. -
 خودت

 . رو براش آماده کن
 سمینار مهم؟ این دیگر چه صیغه ای بود؟ همانطور گیج

 :نگاهش کردم. توضیح کامل تری داد
 
 . باید به عنوان نماینده ی شرکت به اون جا بری -

 :شوریدمگیج و متعجب 



به خاطر همین این پرونده -ولی من هیچ اطلعاتی ندارم. -
 رو

 .آماده کردم تا بخونی و آماده باشی
 .ولی من نمی خوام برم-
مجبوری... به عنوان نماینده شرکت مجبوری. پرونده -

 رو
 .بخون

و مرا تنها گذاشت. بی حوصله الی پوشه را باز کردم. 
 یک

قلمبه سلمبه از میان برگه سری برگه های اداری و کلمات 
 ها

 سرک کشید. حتی حوصله نداشتم نیم نگاهی به آنها بی
اندازم. بی اهمیت پوشه را بستم و سرم را در گوشی ام 

 فرو
بردم تا فردا خدا بزرگ بود. قطعا خودش تمام کارها را 

 به عهده
 . می گرفت

 
همان گونه که سرم در گوشی بود، صدای در را شنیدم. 

 به



اینکه هرمس برگشته حتی سر بلند نکردم. از گوشه خیال 
 ی

 چشم بلند شدن پرونده را دیدم و به ناگاه نگاهم باال کشیده
شد. چیزی که می دیدم باور نمی کردم. او اینجا چه می 

 کرد؟
وحدت ابرویی باال انداخت و سری به معنی سلم تکان 

 .داد
 ری نمیآنقدر دیدنش ناگهانی و بی مقدمه بود که ذهنم یا

 :کرد. بی فکر از جا بلند شدم و خروشیدم
 کی تو رو راه داده؟-

 .لبخند گشاده ای زد
 سلم دختر گلم. خوبی؟-
 .به تو مربوط نیست. برو بیرون-

باز شدن در و آخرین کلمه ام با هم همزمان شد. هرمس 
 آمده

بود. با دیدن وحدت ابرو در هم کشید. شانه هایم افتاد. 
 قطعا

های قبل به طرفداری از وحدت مرا می شست مثل دفعه 
 و
 



روانی ام می کرد. خودم را برای نبردی دیگر آماده کردم. 
 ولی

 قبل از آنکه حتی لب باز کنم هرمس به سمتمان آمد و با
جدیت پرونده را از میان سر انگشتان وحدت کشید. 

 چشمانم
 .گشاد شد. همه چیز برخلف تصورم پیش می رفت

 شامخی؟ کاری از دستم برمیاد؟چه خبر آقای -
صورت وحدت برخلف لحظات قبل گرفته شد و من هاج 

 و
 .واج ماندم. وحدت سری تکان داد

 نه اومده بودم سری بزنم. جریان این پرونده چیه؟-
 هرمس پرونده را روی میز جایی دور از دسترس وحدت

 :گذاشت و گفت
 .اطلعات شرکته و خودتون می دونید محرمانه است-

 .وحدت به خود مسلط شد و لبخندی تصنعی زد
 .نکنه من غریبه ام-

 .هرمس براق شد
 
ترجیح می دم موارد محرمانه رو فقط با خود خانم و -

 ابریشم



 .در میون بذارم
 :و به سمت در رفت و ادامه داد

اگه دیگه سوالی ندارید، ازتون خداحافظی کنم. سرمون -
 خیلی

 .شلوغه
 ی وحدت را دیدم و دلم خنک بدنپروخالی شدن قفسه ی 

شد. به واقع پشتیبانی هرمس طعم شیرینی داشت. دیگر 
 حتی

کافی نبود فریاد بکشم او به بهترین نحو وحدت را بیرون 
 کرده

بود. وحدت بی حرف دیگری به سمت در رفت و قبل از 
 خروج

 :گفت
 .مهم نیست شب از خود پریچهر می پرسم-

 .به سمت هرمس برگشت و بیرون رفت. نگاه عصبانی ام
برخلف همیشه او هم عصبانی بود و اخم هایش در هم. 

 این
 

اولین بار بود که هر دو حسی مثل هم داشتیم و من از 
 حمایت



 .آشکارش دلم گرم شده بود
*** 

صبح فردا بیشتر از همیشه طول دادم. مانتوی شیکی 
 پوشیدم
 رادکمه می خورد و شال سرمه ای هم رنگش  بدنکه تا 

 ست کردم. آرایش ملیمی کردم. جلسه ی مهمی بود و من
 .باید خوش پوش ظاهر میشدم. باالخره از پله ها پایین آمدم

 با دیدن تیپ امروزش، لب هایم به لبخند باز شد. او هم در
کمال تعجب سرمه ای پوشیده بود. نگاهش با حیرت روی 

 سر
ورش تا پای من چرخید و بعد به روی پیراهن خودش. با

 نمی
 شد این گونه با هم ست کرده باشیم. با لبخند پایین آمدم

 :وگفتم
 از کجا می دونستی سرمه ای می پوشم؟-

 :او هم لبخند ملیمی زد و گفت
 
 . خبر نداشتم، اتفاقی بود-

 :با حالی خوش سوار شدیم و به راه افتادیم پرسید
 پرونده ای که بهت دادم مطالعه کردی؟-



 یشه چرخاندم. صدای نفس عمیقش بلندسرم را به سمت ش
 .شد و غر زد

 .مگه نگفته بودم بخونیش-
 :همانطور که به سمت شیشه چرخیده بودم جواب دادم

 .تو بگی هم برام مهم نیست. حوصله نداشتم بخونم-
 تا کی می خوای به این کارای بچه گانه ات ادامه بدی؟-
خوام تا وقتی جنابعالی دست از سرم برداری. من نمی -

 تو
ولی باید با پروسه ی کار شرکت آشنا -شرکت کار کنم. 

 .بشی
با مشتری ها... تا کی می خوای محتاج من و بقیه باشی؟ 

 هیچ
کس برات دل نمی سوزونه. خودت باید به فکر خودت 

 .باشی
 .گفتم برام مهم نیست-
 
خیل خب! هرجور دوست داری. فقط حواستو جمع کن -

 تو
نکنی. چون کوچکترین اشتباه مساوی با این جلسه اشتباه 

 از



 .دست دادن چند تا قرارداد مهم
 .بدون آنکه جوابش را دهم به منظره ی مقابلم نگاه دوختم
 برایم مهم نبود چه اتفاقی میافتد من فقط فرمالیته به این

جلسه می رفتم. وارد سالن بزرگ هتل شدیم و از پله ها 
 باال

فضای هتل چرخید به شدت  رفتیم. نگاهم خریدارانه روی
 زیبا

بود و لوستر بزرگ و مرکزی آن دل می برد. با دیدن بنر 
 های

 تبلیغاتی وارد محوطه آمفیتئاتر شدیم. با دیدن جمعیتی که
 .به آنجا آمده بودند ابروهایم باال پرید

 .حتی فکرش را هم نمی کردم جلسه امروز آنقدر مهم باشد
 رفی من به شرکتها وهرمس از همان ابتدا شروع به مع

 دوستانش کرد و من تنها با اشاره ی سر و لبخندی کوتاه
جواب می دادم. به واقع بودن در آن جلسه خسته کننده و 

 بی
اهمیت بود. هرمس مشغول صحبت با زن و مردی 

 انگلیسی
 

 زبان بود که بی حوصله قدمی عقب گذاشتم. اما با احساس



با شتاب به عقب  برخورد شانه ام با وسیله ای سنگین
 برگشتم

و با دیدن پروژکتور بزرگی که در حال سقوط بود بدنم 
 سر

شد. پروژکتور روی تابلوی بزرگی افتاد و تابلو از پشت 
 روی

زنی که زیر تابلو ایستاده بود افتاد و صدای جیغ زن بلند 
 .شد

 با ترس به صحنه مقابلم می نگریستم و قوه ی درکم را از
ه هیچ عنوان فکرش را هم نمی کردم دست داده بودم. ب

 در
چشم به هم زدنی، چنین اتفاقات بزرگی رخ دهد. هرمس 

 را
 از گوشه ی چشم دیدم که به سرعت از کنارم گذشت و

 :همزمان غرید
 ابریشم چیکار کردی؟-

 بدنو به سراغ زن رفت. پروژکتور و تابلو را از روی 
 زن بلند

 :کرد و به سرعت گفت
 .حالتون خوبه؟ متاسفم همچین اتفاقی افتادخانم کرامتی.  -



 
راست کرد و با صدایی زیر و  بدنزن با آب و تاب زیاد 

 نیمه
 :بلند گفت

 کدوم احمقی به پروژکتور خورد؟-
 اخم هایم در هم شد. به من می گفت احمق؟ مگر چه اتفاقی

 ش افتاده بود. نه سریبدنافتاده بود؟ تنها یک تابلوی روی 
 نی از دماغی ریخته بود. هرمس با شتابشکسته و نه خو

 .آستین مرا کشید و به سمت زن برد
 ! زودباش از خانم کرامتی عذرخواهی کن-

 آنقدر جمله ی زن برایم سنگین بود که شانه باال انداختم و
 :بی حوصله عذرخواهی کوتاهی کردم

 . ببخشید حواسم نبود-
 چشمان هرمس درشت شد توقع این جمله را نداشت یا

 حداقل
توقع داشت از آن زن عبوس و بداخم بهتر عذر خواهی 

 .کنم
 :با تحکم بیشتری دستور داد

 
 . ابریشم زود باش-



ابروهایم در هم رفت و ابریشم لجباز و جنگجو از میان 
 الیه

 :های زیرین شخصیتم سر در آورد. باز هم سماجت کردم
 من که گفتم ببخشید. دیگه چی می خوای؟-

 :تصنعی زد و با قدرت بیشتری ادا کردهرمس لبخندی 
 .ازت می خوام درست عذرخواهی کنی-
 .نمی خوام اتفاقی نیفتاده که. فقط یه تابلو بود-
 ! ابریـــــــشم-

زن که با اخم های در هم به ما نگاه کرد باالخره به حرف 
 .آمد

آقای کثیری آروم تر. مهم نیست. می ذارم به حساب -
 بچگی

 .بودنشو بی تجربه 
 هرمس با نرمشی عجیب به سمتش چرخید

 
ممنونم خانم کرامتی. من واقعا بابت این اتفاق از شما -

 عذر
 . می خوام

گارد گرفتم. برای چه خودش را نخود هر آشی می کرد. 
 اصل



 به او چه ربطی داشت. دوست نداشتم از این زن مغرور
 .عذرخواهی کنم

 :با عصبانیت گفتم
نداره... این فقط یک اتفاق بود و منم به به تو هیچ ربطی -

 حد
 کافی عذرخواهی کردم

و بدون آن که دیگر اهمیتی به حضور هرمس و آن 
 جادوگر

بدهم از سالن بیرون زدم و به سمت آسانسور رفتم. از 
 پشت

سر صدای هرمس را می شنیدم که اسمم را صدا می کرد. 
 با

 پله هایدیدنش بدون آنکه منتظر آسانسور شوم به سمت 
خروجی دویدم. دلم نمی خواست او را ببینم جلوی همه 

 مرا
 !سکه ی یک پول سیاه کرده بود. بی وجدان

 
با همان کفش های پاشنه دار سعی کردم به سرعت از پله 

 ها
 .پایین بیایم صدایش را می شنیدم که صدایم می کرد



 . ابریشم وایسا کارت دارم-
کرد. با عصبانیت  باالخره به من رسید و راهم را سد

 - :گفتم
 چیه؟ چی از جونم می خوای؟

 .باید برگردی و اشتباهتو جبران کنی-
نمی خوام من از این زنک بدم میاد. اصل مگه چی شده؟ -

 یه
 .تابلو افتاده روش

 .به هر حال باید پای اشتباهت بمونی-
 گفتم نمی خوام. به من توهین کرد. مگه ندیدی؟ نمی خوام-

 .بی تربیتی معذرت خواهی کنم از همچین زن
 .اما اول تو شروع کردی-
 . گفتم نمی خوام برم. ولم کن هرمس–
 

 و به آنی خم شدم و کفشم را از پایم در آوردم و به سمتش
پرت کردم. ضربه ام به خطا رفت و کفشم از ما بین راه 

 پله ها
 پایین افتاد. مبهوت ماندم. جا خالی داده بود و حال من تنها

یک لنگه کفش آنجا ایستاده بودم. با عصبانیت غرشی با 
 زیر



 .لب کردم. نیشخندی روی لب هایش نشست
 .گویی از این بازی مفرح لذت می برد

اگه قول بدی برگردی باال و از خانم کرامتی عذرخواهی -
 .کنی

 . منم قول می دم کفش تو بیارم
 .ممسلما تا جان در بدن داشتم می جنگیدم و کوتاه نمی آمد

 مقابل چشمان منتظرش خم شدم و کفش دیگرم را به دست
 .گرفتم و از پله ها پایین رفتم. به او رسیدم و کنارش زدم

 . برو کنار الزم نکرده خودم کفشمو برمی دارم-
اما او که حاال به چشم یک تفریح به این جریان نگاه می 

 کرد
ی پایین پاگرد  بدناز من زودتر پایین رفت و دست به 

 ایستاد
 
 قبول کن برگردی. منم قول می دم کفشتو بیارم. انقدر-

 . لجبازی نکن
 .محال بود به خاطر آن لنگه کفش کذایی به او التماس کنم

از کنارش گذشتم ولی او زودتر از من از پله ها پایین 
 .رفت



موش و گربه بازی، جالبی شده بود. .کف پایم کم کم به 
 ذوق

پایین پاگرد به دیوار تکیه زد و ذوق افتاده بود. دوباره 
 دست

 :گفت بدنبه 
پات داره داغون می شه. تا کجا می خوای پیاده بری؟ -

 کفشت
 . رو ببین اون پایینه

 :باالی پله خم شد و نگاهی به پایین انداخت و گفت
فکر می کنم طبقه اول باشه. و ما کجاییم؟ بله... طبقه  -

 . دهم
جالب و مفرحی شده بود. کل کل بینمان تبدیل به بازی 

 سعی
کردم آرام آرام از پله ها پایین بروم. بدون آنکه حتی 

 جوابش
 .رو بدهم. حاضر نبودم دیگر با او همکلم شوم

 
 ابریشم قبول کن اشتباه کردی باید برگردی و درست عذر_

 .خواهی کنی
 .این به ضرر شرکته



با همان اخم های درهم در حالی که سعی می کردم به 
 عتسر

 .پله هارا با پای برهنه طی کنم
 :گفتم

برام مهم نیست. من محاله از اون جادوگر عذرخواهی _
 کنم

 :مقابل قدم هایم ایستاد و با تن صدایی بلندتر گفت
چه اشکالی داره؟ بخاطر شرکته... به خاطر خودته... به -

 خاطر
اموالته. کرامتی مسئول صادرات و واردات شرکتمونه اگه 

 اون
 کشه بقیه هم عقب میکشن و نمی تونیم محصولمونوعقب ب

 .صادر کنیم
 :خیره در چشمانش گفتم

 
 برام مهم نیست. مسئول این کار تویی خودت هم درستش-

 . کن. برو کنار
و از کنارش گذاشتم و از پله ها پایین رفتم. صدایش را از 

 پشت
 :شنیدم



 نواقعا برات متاسفم. هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر زبو-
 . نفهم باشی

 قدم هایم ایستاد. به من توهین کرده بود! تا خواستم برگردم،
به سرعت از کنارم گذشت و پله ها را پایین رفت و در 

 چشم
به هم زدنی از مقابل دیدگانم محو شد. با عصبانیت دو 

 چندان
 پله ها را پایین رفتم. صدای قدم هایش را می شنیدم که به

معلوم بود دیگر اعصابش به سرعت از من دور می شد. 
 هم

ریخته. هنوز طبقه هفتم را رد نکرده بودم که او را به 
 همراه

 :کفشم دیدم. کفش را به سمتم گرفت و گفت
 ! بیا-
 

 کفش را به شدت از دستش کشیدم و به جبران حرف تلخش
 .توهین کردم

 .به کفش گرون قیمتم دست نزن گدا-
 نیست. اما این گونه می دانستم او هر چه هست گدا و فقیر

 .می خواستم حداقل عصبانیت چند لحظه پیشم را خالی کنم



 گوشه ی لبش به آرامی کشیده شد و حالت پوزخند به خود
 گرفت

 به من گفتی گدا! فکر میکنی فقیر و بی پولم؟- .
 :هر دو جفت کفشم را به پا کردم و همزمان گفتم

کت معلومه که هستی. اگه نبودی اینقدر برای شر-
 خودکشی

 نمی کردی. پریچهر چه قولی بهت داده؟ چقدر قراره بهت
 برسه؟

 
ریشخندش بزرگتر شد و صورتش را گرفت. چشمانش 

 حالت
عجیبی پیدا کرده بود گویی به او توهین کرده بودم. راضی 

 از
 :منقلب شدنش روی صورتش خم شدم و گفتم

 آدمی که با فقر بزرگ میشه همیشه یه گدا تو باقی می-
 . مونه

سر کج کرد. کامل مشخص بود از این توهین آشکار 
 عاصی

 .شده
 . بار آخرته به من می گی گدا-



 .لبخند روی اعصابی زدم
ولی هستی... یه گدایی... یه بدبخت... یه بچه یتیم که -

 بابام
 . بهش لطف کرد تا به اینجا برسه

هر لحظه بیشتر از قبل رنگ پوستش تغیر می کرد و به 
 کبودی

 .می زد. با سرانگشت تهدیدم کرد
 حق نداری به من فحش بدی. حق نداری بهم توهین کنی-
. 
 

 .قدمی عقب رفت و نگاهی به کفش هایم کرد
 این کفش هات رو چند خریدی؟-

 ابرو درهم کشیدم. نمی دانستم جوابش را بدهم یا قرار بود
 .جوابم را به خودم پس بدهد. لب هایم را جمع کردم

 . اشه تو از پس پرداختش بر نمیاییهرچقدر ب-
 .دستی به ته ریش سفید رنگش کشید و نفس عمیقی گرفت

 .وقتی به حرف آمد صدایش با لحظات قبل فرق داشت
تا االن فکر می کردم تو یه دختر لوسی که تربیت بدی -

 داشتی
 .اما حاال به این نتیجه رسیدم که تو واقعا وقیحی



تو واقعا وقیحی .یه آدم بی حاال به این نتیجه رسیدم که 
 فکر

 و یه دختر زبون نفهم که حتی حاضر نیست پای مسئولیت
 اشتباهش بمونه و وقتی کسی مستقیم نکات ضعفشو می گه

 .اینجوری بهش حمله می کنی
 .انگشتر اشاره اش را به سمت من گرفت و تهدید کرد

 
 من گدا نیستم... فقیر هم نیستم .یه عمر روی پای خودم_

 تادم .خودم زندگیمو ساختم بر خلف تو که فقط یه بچهایس
لوس تن پروری که تونستی از خرج بابات زندگی کنی و 

 با
 کوچکترین مشکلت به گریه می افتی و صحنه رو خالی

میکنی.تو مسئولیت پذیر نیستی اما من پای قولی که به 
 پدرت

 دادم می مونم و تا جایی که بتونم ازت مراقبت می کنم اما
 بدون نمی ذارم به این کارهات ادامه بدی و آدمت می کنم

. 
و دیگر نایستاد و به سرعت از پله ها جاری شد. همانجا 

 روی
 .پله ها وا رفتم



خوب می دانستم انصاف نبود او را اینگونه تحقیر کنم اما 
 او

هم مقصر بود. حق نداشت بین من و آن جادوگر خبیث 
 طرف

هوایم را دارد اما دقیقاا در  او را بگیرد. فکر می کردم
 میان

 من بدنمشکلت پشتم را خالی گذاشته و همه چیز را به 
 .انداخته بود

 
 به آرامی از پله ها جاری شدم. حس خوبی نداشتم. با تحقیر
کردن هرمس احساس میکردم شان خودم را پایین آورده 

 .ام
 بدون فکر دستم را برای اولین تاکسی بلند کردم و دربست
گرفتم. دیگر برای امروز کافی بود. حاضر نبودم حتی 

 یک
 .لحظه دیگر در هوای این هتل نفس بکشم

بعد از آن اتفاق گویی جهنم در زندگی ام مجسم شد. 
 پریچهر

پشت به پشت هرمس به جانم افتاد و توقع عذرخواهی 
 .داشت



حتی حاضر نبود به حرف هایم گوش کند. هرمس اما نبود. 
 نه

 .آمد و نه سراغی از من می گرفت به خانه می
من هم به جبرانش حتی به شرکت هم نمی رفتم و عمل 

 همه
صبح به عادت این اواخر ۸چیز راکد مانده بود. ساعت  

 چشم
 باز کردم. مثل همیشه نیم ساعتی منتظر صدای پایش شدم
تا بیاید و مرا بیدار کند ولی او واقعا شمشیرش را از رو 

 بسته
د و من همچنان در رختخوابم ماندم و نگاهم بود. او نیام

 به
 ئوستیسقف دوخته شد. از یک طرف دلم می خواست تا 

 ام را
 

 با او بهبود بخشم و از طرف دیگر دوست نداشتم این گونه
 پشتم را خالی کند. با آن که مقصر بودم اما زن زبان تلخی
داشت و شخصیت من اجازه نمی داد در مقابل این توهین 

 و
 .تحقیر کوتاه بیایم



باالخره از رختخواب بیرون آمدم. ماندن در رختخواب 
 دردی

را دوا نمی کرد. کارهایم را کردم لباس پوشیدم و پایین 
 .رفتم

 میلی به صبحانه نداشتم. تنها یک فنجان قهوه تلخ سرد
 کشیدم و از پله های حیاط پایین رفتم. به محض قدم گذاشتن

 در کنار استخر بدنکه دست به در حیاط، هرمس را دیدم 
 .رژه می رفت و منتظر بود

 با دیدنش برق امیدی در دلم جوانه زد. شاید برای آشتی
 .پیشقدم شده

 
با شتاب بیشتری قدم برداشتم. نگاهم روی ظاهرش 

 .چرخید
 امروز به خاطر گرمای خورشید پیراهن آبی رنگ مردانه

 . ته بودپوشیده و با پوست بی رنگش ترکیب عجیبی ساخ
هرمس به محض دیدنم به سرعت جلو آمد و با اخم های 

 در
 :هم گفت

 . با من بیا-
 قدم هایم ثابت شد. با او بروم؟؟ به کجا بروم؟



 کجا؟-
 . باید عذرخواهی کنی-

 عذرخواهی کنم؟ مگر این بحث تمام نشده؟ او با بی رحمی
 تمام گفته بود دختری بی مسئولیت هستم که حاضر به

 اشتباهتم نیستم. حال برای چه دوباره آمده؟ پذیرفتن
 حال برای چه دوباره آمده؟
 .با عصبانیت دستم را کشیدم

 
 .نمیام_

هرمس سر انگشتانش را روی پیشانی کشید .معلوم بود 
 تحت

 فشار زیادیست .به سختی نفس عمیقی کشید و به تندی
 :گفت

 .روانیم نکن ابریشم مجبوری_
اتفاقی افتاده؟یک پرژکتور روی روانی اش نکنم؟مگر چه 

 تابلو
ولو شده و تابلوی فکستنی روی سر زن افتاده .اصل بلی 

 سر
 .زن نیامده که بخواهم به خاطر آن عذرخواهی کنم

 :با قدرت گفتم



مجبور نیستم. اصل به من ربطی نداره. دلم نمی خواد -
 بیام

 . از اون زنیکه عذرخواهی کنم
مالید و چند نفس عمیق  هرمس با سر انگشت پلکش را

 کشید
گویی می خواست خودش را آرام کنم تا با متانت قانعم 

 .کند
اینقدر با اعصاب من بازی نکن ابریشم. کرامتی آدم -

 .مهمیه
 

کاری مون به هم می  ئوستیاگه ازش عذرخواهی نکنی 
 .خوره

 این زن اینقدر نفوذ داره که می تونه تو یه چشم به هم زدن
 ه. به بعدش فکر کردی؟ می خوای حقوقورشکستمون کن

 !کارمندا و کارگرا رو از جیبت بدی
 نه نمی دم اما آدمی هم نیستم به خاطر اشتباه نکرده ازش-

 .خواهی کنم. دنبال یک شرکت دیگه بگرد
 .فکر می کنی به عقل خودم نرسید؟ گشتم و سعیمو کردم-

اما نفوذ کرامتی اونقدر زیاده که هیچ شرکت دیگه ای 
 باهامون



 .همکاری نمی کنه. چند روزه به هر دردی زدم بسته بود
 .چارهای جز عذر خواهی تو نمونده

نمی تونم... چرا نمی فهمی؟ من تو عمرم از کسی -
 عذرخواهی

 . نکردم
 

همین یک جمله کافی بود تا هرمس را به مرز جنون 
 .برساند

با عصبانیت مچم را گرفت و همان طور که مرا کشان 
 باکشان 

 :خود همراه می کرد غرید
 ! ولی این بار مجبوری-

 .دستم را کشیدم و مقاومت کردم
 .ولم کن نمیام-
نشنیدی چی گفتم؟ مجبوری. من نمی تونم رو زندگی -

 صدتا
کارگر و کارمند ریسک کنم. یا با زبون خوش از کرامتی 

 عذر
 . خواهی می کنی یا به زور مجبورت می کنم

 فایده ای نداشت. قطعاا مقابل قدرت تمامکلنجار رفتن با او 



نشدنی اش کاری از دستم بر نمی آمد. با او همراه شدم و 
 با

خودم عهد کردم. اجازه ندهم به خواستهاش برسد. محال 
 بود

 به منظره ی مقابلم بدنبگیرم. دست به  بدناین خفت را به 
 خیره شدم و ابرو در هم کشیدم. فعل باید سکوت میکردم

. 
 

دو ساعت تمام منتظر اجازه ورود به اتاق کرامتی پرمدعا 
 شدیم

و شازده خانم هنوز اجازه صادر نکرده بود. با عصبانیت 
 نفسم

را فوت کردم و به هرمس چشم غره رفتم. کم مانده بود 
 طاقتم

طاق شود که باالخره خانم بعد از سه ساعت اجازه ی 
 ورود

 .راگرفتداد. هرمس بلند شد و به زور بازویم 
میدانست به خودم باشد همان لحظه فرار میکنم. با اخم 

 های
 درهم پشت سرش وارد اتاق شدم. هرمس با دیدن زن لبخند



گشاده ای زد و اعصابم را بیشتر از قبل تحریک کرد. 
 کرامتی

 .سلم علیک خشکی کرد و برای نشستن تعارف زد
روی صندلی های اداری نشستم و به چاپلوسی های 

 هرمس
 :گوش دادم

خانم کرامتی ممنونم وقتتون رو به ما دادید می دونم -
 سرتون

شلوغه. من و خانم فخاری مزاحمتون شدیم تا به خاطر 
 اتفاق

 
ا   چند روز پیش ازتون عذرخواهی کنیم. خانم فخاری واقعا

 .پشیمونن و خواستن شخصاا به دیدنتون بیان
 . پشیمونن و خواستن شخصاا به دیدنتون بیان

از پشت عینک نگاهی به من کرد و عملا توپ را در  زن
 زمین

 .من انداخت
 خانم فخاری بهتر نیست خودتون توضیح بدین؟-

تیز و برنده نگاهش کردم و به سردی تیر اول را پرتاب 
 .کردم



 چه توضیحی؟-
 اخم های هرمس در هم شد. با حس ششم خوبی که داشت

 .می دانست به این راحتی کوتاه نمی آیم
 منظورم اشتباهیه که چند روز پیش مرتکب شدید. آقای-

 .کثیری گفتن می خواید شخصاا عذرخواهی کنید
 . من اشتباهی نکردم و برای عذرخواهی هم نیومدم-
 

 لبخند محوی گوشه ی لب کرامتی تاب خورد و با تفریح
عینکش را برداشت و همانطور که روی میز می گذاشت 

 رو به
 :هرمس گفت

 انم فخاری هماهنگ نکرده بودید؟شما با خ -
-برای اولین بار در عمرم دیدم که هرمس دستپاچه شد. 

 نه
 ...این چه حرفیه؟ خانم کرامتی من

 .مکثی کرد و من آب پاکی را روی دست کرامتی ریختم
خانم کرامتی افتادن اون پروژکتور و تابلو اتفاق بود و -

 من
 . تقصیری نداشتم

 .اشتسرانگشتانش را روی هم گذ



 !مطمئنی عزیزم؟-
 .بله مطمئنم-
خیل خب... مشکلی نیست ابریشم جان. شما می تونی -

 . بری
 

 با شنیدن این حرف نور امیدی در دلم جوانه زد. زن خوش
اخلق تر از آن بود که فکرش را می کردم. از جا بلند 

 شدم و
 .به سمت در رفتم که با جمله ی بعدی اش قدم هایم ایستاد

جان متاسفم. فکر می کنم بهتره روابط کاری هرمس  -
 مون

رو همینجا تموم کنیم. با امور مالی صحبت می کنم تا 
 حساب

 و کتاب ها را انجام بدن. بهتره دنبال شرکت دیگه ای برای
 .صادرات بگردی

 زانوانم سست شد. فکرش را هم نمیکردم زن با رندی تمام
 روی هرمسدست مان را در پوست گردو بگذارد. نگاهم 

چرخید. با فکی منقبض و غروری پایمال شده از جا بلند 
 .شد



به خوبی می دیدم سعی دارد بدون از بین رفتن اندک 
 غرورش

 با کرامتی خداحافظی کند. گویی هر دو میدانستیم دیگر
راهی برای برگشت باقی نمانده. کرامتی رسماا ما را 

 بایکوت
 جاری شدم. حتی کرده بود. هرمس بیرون زد و به دنبالش

جرات جلو رفتن هم نداشتم. به محض بیرون آمدن از 
 شرکت

 
 عینک آفتابی اش را زد و سوار ماشین شد. نمی دانستم به
دنبالش بروم یا نه. در تمام این مدت هرمس سعی کرده 

 بود
 ی کاری اش با کرامتی بهم نخورد و حال به بدترین ئوستی

 شده بود. اگر آنچه وجه ممکن قرارداد عظیم بینمان فسخ
هرمس می گفت درست باشد شرکت و کارخانه در بد 

 شرایطی
قرار گرفته و حرفی که زده بودم غیر قابل جبران بود. 

 سوار
شدم و او ماشین را روشن کرد. مثل بارهای قبل منتظر 

 شد



 .بندم را ببندم و به راه افتادبدنتا 
 .به سختی خودم را برای شروع صحبت آماده کردم

 ...هرمس من-
 .تنها دستش را به معنی بس کن باال برد و نطقم کور شد

سکوت کردم. نه او دیگر حرفی زد و نه من. تنها مرا به 
 خانه

رساند و بدون نیم نگاهی در پیچ خیابان گم شد. با شانه 
 هایی

 
 افتاده همان جا ماندم. حال باید چه می کردم؟ آن اتفاقی

 . به سرمان آمده بود شومی که هرمس از آن دم می زد
صبح فردا زودتر از ساعت مقرر آماده شده و منتظرش 

 .شدم
آمد و بی حرف با هم به شرکت رفتیم. باز هم سعی کردم 

 باب
صحبت را باز کنم. من هم مثل او از این اتفاق ناراحت 

 بودم و
 :دلم می خواست با او حرف بزنم. لب باز کردم

 :ازگاری میان حرفم پریدراجع به اتفاق دیروز... با ناس-
 بهتره چیزی نگی ابریشم. گندی که زدی هیچ جوره جمع-



نمی شه. واقعا موندم بعد از یک ماه از کجا حقوق ماهانه 
 ی

 .کارگر ها رو بدم
ولی من فکرشو نمی کردم... باز هم مهلت تمام کردن -

 حرفم
 .را نداد

! تو تا حاال کی به کارهات فکر کردی که بار دومت باشه-
 قبل

از رفتن چند بار بهت گفتم نفوذ کرامتی زیاده. می تونه با 
 یه
 

اشاره از هستی ساقطمون کنه. اما تو با حماقت کار خودت 
 رو

 . کردی
 اخم هایم در هم شد با آنکه به او حق می دادم ولی تحمل

 .توهین هایش را نداشتم
یه جوری حرف می زنی انگار کارخونه ی ما یه شرکت -

 بی
نشونه. ما از قدیمیهای بازاریم همه از خداشونه  نام و

 باهامون



 .همکاری کنن
 دقیقا به خاطر همینه که می گم احمقی و به همین حماقتت-

ادامه می دی. تمام شرکتهایی که می گی به نحوی با 
 کرامتی

 در تماسن یا باهاش حساب کتاب دارن. کرامتی پس بکشه،
 . بقیه هم ما را از سرشون باز می کنن

 و سری به تاسف تکان داد
 :و سری به تاسف تکان داد و گفت

 
اصلا چرا این چیزا رو برای تو تعریف می کنم؟ اونقدر -

 کم
عقل و مغروری که حاضری همه به خاطرت از نون 

 خوردن
 بیفتن. واقعاا برای پدرت متاسفم همیشه می گفت ابریشم

 با خیالباهوشه... کافیه درسش تموم بشه و برگرده تا من 
راحت کار شرکت رو به دستش بسپارم. اما حاال به این 

 نتیجه
 رسیدم تمام این حرفا فقط یه علقه ی کورکورانه پدر و

 . دختری بوده. بیچاره پدرت
 با شنیدن کلمه به کلمه حرف هایش هر لحظه بیشتر از قبل



بغض گلوگیرم میشد. آنقدری که طاقت نیاوردم و قطره 
 اشکی

شمم بارید. هر اشتباهی مرتکب شده بودم از گوشه ی چ
 به او

 من و پدرم توهین کند. پدرم خط ئوستیاجازه نمی دادم به 
 قرمز همیشگی زندگی من بود. با عصبانیت میان حرفش

 :پریدم
 ! خفه شو-
 

به ناگاه سکوت فضای ماشین را گرفت. به هیچ عنوان 
 توقع

 لم میچنین حمله ای را نداشت. با احساسی که از ته د
 :جوشید دوباره تکرار کردم

فقط خفه شو! هر کاری کرده باشم نمی ذارم به پدرم -
 توهین

کنی. تو کی هستی که راجع به من و پدرم حرف بزنی؟ 
 اصل

از ما چی می دونی؟ تا االن می خواستم قانعت کنم اما 
 اشتباه

 . می کردم. تو لیاقت محبت نداری



راحتی سر چرخاندم. و دیگر پی حرف را نگرفتم و با نا
 او هم

حرفی نزد. هر دو از هم دلچرکین بودیم و خود را محق 
 می

 دانستیم. به محض رسیدن به شرکت هرمس اعلم جلسه
فوری کرد. تمام روئسا و مدیران را به اتاق کنفرانس 

 خواند تا
شاید فرجه ای شود. پشت میزم نشستم و سرم را در گوش 

 ام
 تشریف-بلندش سر بلند کردم: فرو بردم. با صدای نیمه 

نمیارید؟ همانطور که مرحله ی بعدی را رد می کردم زیر 
 لب

 .احتیاجی به من نیست-جواب دادم: 
 

 !«ابریشم»با صدای بلند تشر زد: 
 به اجبار نفسی گرفتم و چشمانم را روی هم فشردم. مجبور
بودم به دنبالش بروم. پشت میز کنفرانس نشستم. عمل 

 نیمی
راد را نمیشناختم. برایم مهم هم نبود. نور اتاق کم شد از اف

 و



مطالبی روی پرده نقش بست. بی حوصله دست زیر چانه 
 .زدم

 .منشی و مرد دیگری شروع به توضیح کردند
 به واقع چیزی نمی فهمیدم. با کلفگی نفسی گرفتم و بی

حوصله شروع به بازی کردم. هرمس چشم غره ای رفت 
 و با

روی میز کوبید. بیتوجه به او به کارم ادامه نوک خودکار 
 دادم

توضیح سود و ضرر و نمودارهای سودآوری به هیچ .
 عنوان

برایم مهم نبود. به ناگاه با صدای ضربه ی نیمه بلند 
 هرمس

پریدم. نامرد با کف دست محکم روی میز کوبیده بود. 
 عصبی

از حرکت نا بهنگام و دستورهای مداومش با حرص، 
 صدای

موزیک بازی را زیاد کردم. اگر او ادامه می داد من کسی 
 نبودم

 
 عقب نشینی کنم. با صدای بلند گوشی ام، همه نگاهها به



 .سمت من و هرمس برگشت
گویی همه فهمیده بودند جنگی زیر پوستی ببینمان 

 .جاریست
باالخره هرمس عصبی شد و با حرص از جا بلند شد. 

 صندلی
سکوت فضا را گرفت. در  با صدای بدی عقب رفت و

 عرض
 .کسری از ثانیه تا به خودم بیایم پشت در اتاق بودم

نفهم مرا بیرون کرده بود! نفس عمیقی کشیدم و گوشی را 
 در

مشتم فشردم. با آنکه علقه ای به بحث داخل اتاق نداشتم 
 اما

عمل مرا سکه ی یک پول کرده بود. میان دوباره رفتن و 
 ماندن

 بودم. وارد اتاق می شدم یا بی خیال می رفتم؟دو به شک 
با فکر به اینکه برگشتنم به جلسه چیزی را عوض نمی 

 کند
 بی خیال شدم. به سمت آبدار خانه به راه افتادم. حوصله

هیچکس حتی خودم را هم نداشتم. آنقدر روحیه ام خراب 
 بود



 .که به دنبال دیواری برای خالی کردن عصبانیتم می گشتم
 

 د آبدارخانه شدم و به آبدارچی دستور چای دادم. با بیوار
 حوصلگی پاهایم را تاب دادم.آبدارچی با مهربانی چای را
 مقابلم گذاشت. بی حواس دست به فنجان بردم که با گرمای
بیش از حدش سر انگشتم سوخت. عصبی از اتفاقات چند 

 روزه
 .به ناگاه صدایم باال رفت

 واستون رو جمع نمی کنید؟چرا اینقدر داغه؟ چرا ح -
با حرص فنجان را عقب راندم که فنجان چپه شد و نیمی 

 از
آن روی میز ریخت. عصبی تر شدم. مرد بیچاره با 

 دستپاچگی
 جلو آمد و به سرعت شروع به سر و سامان دادن به شرایط
 کرد و پشت هم عذرخواهی میکرد. هر دو می دانستیم او

ین نمی توانستم عصبانیتم مقصر نیست ولی من بیشتر از ا
 را

 کنترل کنم. نفس عمیقی کشیدم شاید آرام شوم باید از
 پیرمرد عذرخواهی میکردم. صندلی را عقب کشیده و بلند



شدم. به محض چرخیدن با صورت غضبناک هرمس 
 مواجه

شدم. گویی با چشمانش اشعه به جانم می ریخت. خوب 
 می
 

ل راهی برای جبران دانستم صبر او هم لبریز شده. به دنبا
 بودم

ولی او همکاری نمی کرد و همین اوضاع را خراب تر 
 از قبل

 کرده بود. با ناراحتی بدون آنکه توجهی به حرف چشمانش
کنم از آبدارخانه بیرون زدم. به محض قدم گذاشتن در 

 راهرو،
 بازویم از پشت کشیده شد. با چشمانی گشاد شده به سمتش

 :چرخیدم
 . شرکتیم. دستمو ول کنخجالت بکش تو -

 هرمس تنها با فک منقبض بدون کمترین مروتی بازویم را
 کشید و به اجبار به دنبالش کشیده شدم. در اتاق کناری را
باز کرد و مرا با فشار اندکی به داخل فرستاد. اتاق بایگانی 

 .بود



در نهایت مقابل چشمانم در را قفل کرد. با ناراحتی دست 
 به

 بدنکوتاه آمدن نبود. نفس عمیقی کشید و  شدم. وقت بدن
 اش باال و پایین رفت. مشخص بود به سختی سعی میکند

خودش را کنترل کند. با سر انگشت شصت و اشاره 
 پیشانی

 
اش را فشرد. هر دو تحت فشار بودیم. با ناراحتی بازدمش 

 را
 :بیرون فرستاد و با صدای کنترل شده پرسید

 چرا این کارو می کنی؟ -
 !چرا این کارو میکنی؟_

سوال عجیبی بود و من توقعش را نداشتم. بیشتر انتظار 
 داشتم

 .بر سرم فریاد بزند و آسمان را به زمین بدوزد
 :وقتی جوابی نشنید یک بار دیگر به آرامی پرسید

 به من بگو دردت چیه؟ چرا مدام سرکار سنگ اندازی_
 احترام میکنی؟ با کارمند ها بدخلقی میکنی و به کسی

 نمیزاری؟
 با شنیدن سوال های منطقط اش خجالت کشیدم. او حقیقت



 .را میگفت. وجود پر طغیان من به این آسانی رام نمی شد
 .نگاهم را دزدیدم

 
عملا حرفی برای گفتن نداشتم. وقتی جوابی نشنید به 

 سختی
روی صندلی کنارش نشست و به جلو خم شد. کامل 

 مشخص
راست کرد و با نگاهی  بدناست.  بود خسته و کم توان

 عجیب
 :از پشت چشمان شیشه ای گفت

 .همیشه سعی کردم با وجود رفتار بچگانه ات درکت کنم-
همش با خودم می گم به تازگی پدرت رو از دست دادی 

 و بی
 پشتیبان شدی. مادرت به چند ماه نکشیده به مرد دیگه ای

 سخته. مدام بادل داده و پذیرش این مطلب برای هر کسی 
 خودم تکرار می کنم این دختر از دنیای دخترونه اش جدا

 .شده پس حق داره لج بازی کنه و با کسی کنار نیاد
اما باور کن با همه ی این تفاسیر باز هم درکت نمی کنم. 

 این



که چی تو فکرت می گذره. می خوای از مادرت انتقام 
 ...بگیری

 کت و اموال پدریت میباشه. اما چرا تیشه به ریشه ی شر
زنی؟ با وحدت مشکل داری اون هم قبول... ولی چرا با 

 زیر
 دست هات اینکارو می کنی؟

 
 نفس گرفت و از جا بلند شد. احساس می کردم بار سختی

 .های روی دوشش از ارتفاع قدش کاسته
 هرچی می گذره بیشتر به این نتیجه می رسم که متاسفانه-

تربیت درستی نداشته و تو رو پدرت به خاطر علقه اش، 
 به

یک موجود مغرور و لوس تبدیل کرده که تا نوک دماغش 
 رو

 . بیشتر نمی بینه
 .دست هایم را در هم گره کردم

 همیشه فکر می کردم هرمس بی ارزشترین موجود منفور
زندگیم است. مردی که به شدت طالب نبودنش بودم. اما 

 حال



رد حسی موزی و منفی که اینگونه بی پیرایه صحبت می ک
 در

جانم ریشه می دواند. او تنها کسی بود که می توانست با 
 تک

 . به تک کلماتش مرا از خود متنفر کند
نگاهم را به پارکت کف دوختم. هر دو سکوت کرده بودیم. 

 او
در فکر حل معمای الینحل دختر لجباز ناجی اش و من 

 در
 

د برایم مهم فکر اینکه چگونه نظرات این مرد تا این ح
 .شده

سرانجام بعد از چند دقیقه سکوت از جا بلند شد و قدمی 
 به

 ...سمتم برداشت. حال فاصله کمی با هم داشتیم. یک قدم
شاید هم کمتر. و من زیر سایه ی آن پوست روشن و 

 چشمان
 .عجیب قطره قطره ذوب می شدم

یه وقتایی هم فکر می کنم مشکل منم. منی که از روز -
 اول



کردم کمک حال تو و مادرت باشم. تا دینی که به  سعی
 پدرت

 دارم رو جبران کنم. می دونم از اول هم چشم دیدن منو
نداشتی. اما باور کن نیت من خیره. نه چشم به اموال تون 

 دارم
 .نه وقت اضافی

لحظهای مکث کرد و همین باعث شد تا سربلند کنم و 
 نگاهم

قبل صورتش کمی در نگاهش گیر کرد. بر خلف لحظات 
 باز

 :شد و به نرمی گفت
 
 یکم دیگه تحمل کن. قول می دم وقتی اوضاع شرکت و-

کارخونه رو به راه شد و تو هم با کارهای شرکت آشنا 
 شدی،

برم و دیگه منو نبینی. باور کن می رم و دیگه پشت سرم 
 رو

 . هم نگاه نمی کنم
 .از میان لب های خشکیده به سختی نفس گرفتم



ه تمام از خدا خواسته بودم برود... برود و پشت یک ما
 سرش

را هم نگاه نکند .اما حال که دم از رفتن میزد گویی برای 
 بار

 دوم حامی ام را از دست میدادم .همان حس لزج و تلخ در
جانم دوید و لب هایم بسته ماند .محال بود بعد از تمام 

 مصیبت
ماند.لبخند هایی که به سرم اورده التماسش را کنم تا ب

 محوی
به صورتم پاشید و در اخر بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون 

 زد
 .من ماندم و حس منفی که دیوارهای قلبم را پوشانده بود.

 از آن اتمام حجت وحشتناکه چند روزی گذشت. عمل همه
 چیز در سکون ادامه داشت. هرمس دیگر حتی به سختی

 
را برایم جهنم جواب سوالم را می داد و پریچهر خانه 

 کرده
بود. در این میان در افکار بدی غوطه می خوردم. 

 ازطرفی



دوست داشتم فضای متلتم اطرافم را آرام کنم از طرف 
 دیگر

 .غرور لعنتی اجازه نمی داد
با بی حوصلگی روی مبل ولو شدم و صفحه ی گوشی ام 

 را
باال و پایین کردم که با صدای زنگ موبایل پریچهر گوش 

 هایم
تیز شد. کتاب در دستش را بست و گوشی را برداشت. 

 نگاهی
به صفحه انداخت و ابروهایش در هم رفت. این عادتش 

 را می
شناختم. شماره ناشناس بود. گوشی را با بله ی آرامی 

 جواب
 داد. گوش کشی کردم تا بفهمم چه شده و چه کسی زنگ

زده. به محض اینکه ان طرف خط به حرف آمد چشمانش 
 به
وران افتاد. دلم هری ریخت. گویی خبر بدی را به او د

 رسانده
 .بودند

 چی... کجا... کی؟ االن حالش خوبه؟-



 
 حالش خوب است؟ چه کسی را می گوید؟ من و او به

 جزءهرمس و وحدت و چند قوم وخویش غریبه کسی را
 نداشتیم! پس چه کسی حالش خوب بود؟ ناخواسته نیم خیز

 .شدم و به او چشم دوختم
 باشه... باشه. االن میام. کدوم بیمارستان؟-

 .آدرس نگرفته گوشی را قطع کرد. من هم با او قیام کردم
 چی شده پریچهر؟-
 ! باید برم-

و هول و دستپاچه گوشی اش را برداشت و به سمت پله 
 ها

 دوید. پشت بندش جاری شدم. باید می دانستم چه اتفاقی
 .برای چه کسی افتاده

 بزن چی شده؟ کسی طوریش شده؟پریچهر حرف -
و ناخواسته اسم هرمس را آوردم. پریچهر وسط پله ها 

 چرخید
 :و با شتاب گفت

 
 . هرمس نه... وحدت حالش بد شده بردنش بیمارستان-

 وا رفتم و همانجا پایین پله ها ماندم. افکار مختلفی در ذهنم



چرخ می خورد و نگاهم هنوز خیره به پله ها بود. با آنکه 
 خدارا

شکر می کردم که بلیی سر هرمس نیامده. ولی از طرف 
 دیگر

معلوم نبود چه بلیی سر وحدت آمده که پریچهر را 
 اینگونه

پریشان کرده. با آنکه مدت ها دعا کرده بودم خدا ریشه 
 ی

وحدت را با تیشه بزند اما حال که پریچهر را اینگونه 
 آشفته

 .تباه دعا می کردممی دیدم می فهمیدم تا به آن لحظه اش
ای کاش خدا وجود نحس وحدت را از زندگی ما کم 

 .میکرد
 به چند دقیقه نکشیده پریچهر شال و کله پوشیده از پله ها

 :جاری شد و از کنارم گذشت. از خودم پرسیدم
آیا اگر خبر بیماری من را هم به او میدادند تا این حد -

 نگران
 شده است؟ حالم میشد که نگران یک مردک لون پن

 
 نمیدانم چقدر با خودم کلنجار رفتم و چقدر درگیر بودم که



به ناگاه به خود آمدم. مادرم! پریچهر... به دنبال... وحدت 
 رفته

بود! این که به بیمارستان برود و خوش خدمتی اش را 
 کند،

 .جزو محاالت بود
 .به سرعت لباس هایم را پوشیدم و به دنبالش روانه شدم

 شین را به راه انداخت، من هم مانتو پوشیده ازهمین که ما
 .پله ها جاری شدم و ماشین را روشن کردم

بینشان  ئوستیباید به هر طریقی اورا دنبال میکردم تا ببینم 
 تا

 چه حد وسیع شده. با اختلف کمی تعقیبش کردم. هرچند
 احتیاجی به حفظ فاصله نبود. او آنقدر پریشان بود که اصل

 .ماشین های اطرافش نمیداداهمیتی به 
بلخره در کنار بیمارستان پارس توقف کرده و به سرعت 

 پیاده
 شد. من هم به دنبالش دویدم. دوست داشتم در همان لحضه

 .اول ببینم او چگونه با وحدت برخورد میکند
 

 .همانگونه که آدرس اتاق وحدت را میگرفت من هم شنیدم



نیاوردم و از پله ها باال او سوار آسانسور شدو من طاقت 
 .رفتم

 باید مچش را سر بزنگاه می گرفتم. همزمان با پیاده شدنش
از آسانسور، من هم به باال رسیده بودم. نفس نفس می زدم 

 و
 جانم ته کشیده بود. کنجکاوی عظیمم مانع از آن می شد

لحظهای درنگ کنم. با نگاهی به شماره ها در اتاق را باز 
 کرد

صحنه... صحنه ی حیاتی ای بود. از گوشه  و وارد شد.
 در به

 داخل نگاه کردم و از چیزی که دیدم زانوانم سست شد. به
 هیچ عنوان فکر نمی کردم آنها تا این حد بهم نزدیک شده
 باشند. اینقدر نزدیک و خودمانی. لب هایم لرزید. قلبم از

 .می تپید بدنهیجان و فشار زیاد در 
 بود که من چشم دیدنش را نداشتم ومادرم در کنار مردی 

او با نگرانی به دورش می چرخید و قربان صدقه اش می 
 رفت

و کاری از دست من ساخته نبود. رگ های روی پیشانی 
 ام



تیر کشید. مادرم نهایت ناجوانمردی را در حقم کرده بود. 
 من
 

این همه جلز و ولز میکردم تا او از وحدت جدا شود و 
 حاال

 بیماری ساده، اینگونه تمام نقشه هایم را نقش وحدت با یک
 بر آب کرده بود

نگاه گرفتم. اصل طاقت دیدن این صحنه را نداشتم. 
 چرخیدم

و تکیه به دیوار زدم و چشمانم را روی هم فشردم. اشک 
 تا

 پشت پلک هایم آمده بود اما آنجا جای گریستن نبود. آنقدر
آسمان برایم  غصه دار بودم که احساس می کردم دنیا و

 تنگ
 شده. به محض آن که چشم باز کردم نگاهم در حفره های
 گودال مانندی فرو رفت. آمده بود. نگهبان بیچون و چرای

 .مادرم برای حفاظت از او درست سر وقت آمده بود
 دستهایم مشت شد و تمام خشم و خروشی که از دیدن
زبانم پریشانی پریچهر در وجودم ریشه دوانده بود روی 

 جاری



 .شد
 بازم اومدی کارهای پریچهر رو راست و ریسک کنی؟ -
 

عینک دودی اش را به یقه ی هفت تیشرت یشمی اش 
 آویزان

 .کرد و قدمی جلو گذاشت
آره مادرت بهم زنگ زد و گفت وحدت مریضه. تو اینجا -

 چیکار
 می کنی؟

 :به سختی با صدایی لرزان و پر بغض تکرار کردم
ر می کنم؟ اومدم خواری مادرم و ببینم. من اینجا چیکا-

 اومدم
 . مچشو بگیرم

خیلی خونسرد دست در جیبش کرد و به من نزدیک شد و 
 با

 :فاصله اندکی گفت
 لزومی به این کارها نبود. تو که خیلی خوبی می دونستی-

 . وحدت و مادرت بهم نزدیکن
 ش حلقه کنم و تابدندلم میخواست دستهایم را به دور 



که می توانم بفشارم. اما برو بازوی او کجا و زور و آنجا 
 قدرت

 کم من کجا؟
 

 .دست هایم را مشت کردم
 آره خوب می دونستم. اما شنیدن کی بود مانند دیدن. اون-

مردک مادرم رو گول زده، تو هم داری بهش کمک می 
 .کنی

چشم هایش را بست. این حرف های تکراری را خیلی 
 خوب

 : دادم از حفظ بود. ادامه
 ...تو باید جلوی پریچهر رو بگیری ولی-

 دیگر نایستاد تا به حرف هایم گوش دهد. با دست مثل
موجودی مزاحم کنارم زد و وارد شد. عاصی از توهین 

 آشکارش
 وارد اتاق شدم. وحدت و پریچهر با شنیدن صدای در به
 سمتمان برگشتند. و من تازه متوجه موقعیتم شدم. در دل

 :بودم. پریچهر با صدای خفه ای زیر لب پرسیدمیدان 
 کی به تو گفته بیایی اینجا ابریشم ؟ -
 



 اعصابم خط خطی شد. به جای آنکه ناراحت آشکار شدن
 حقیقت باشد، از من سوال های مسخره می پرسید. با

 :عصبانیت از کنار هرمس گذشتم و جلو رفتم
چی بین تو خودم با اجازه ی خودم اومدم. اومدم تا بفهمم -
 و

این مردک لندهور هست. واقعا متاسفم پریچهر هیچ وقت 
 فکر

نمی کردم این جوری خودت رو برای یه مرد شارالتان 
 به آب

 .و آتیش بزنی
 :وحدت که با دیدن من نیم خیز شده بود گفت

با مادرت دعوا نکن ابریشم. پریچهر مقصر نیست من -
 ازش

 .خواستم بیاد
 .مادرم حرف می زنمتو ساکت شو. دارم با -

پریچهر که از بیماری وحدت هنوز ناراحت بود جلو آمد 
 و

 :برخلف همیشه به تندی گفت
 
 االن وقت این حرفا نیست. برو بیرون وحدت می خواد-



 . استراحت کنه
وحدت می خواهد استراحت کند؟ تا این حد؟ مگه او که 

 بود
 د؟که استراحت کردنش انقدر برای من و مادرم مهم باش

چشمانم را گشاد کردم و از میان لب های باز مانده، 
 مبهوت و

 :متعجب گفتم
 چی داری می گی مامان! این مردک کیه که خودتو و-

 زندگیتو به پاش می ریزی؟
 .زندگیمو به پاش می ریزم چون دوستش دارم-
 . دوستش نداری. اینا همش هوسه-

را  پریچهر با شنیدن حرفم ابرو در هم کشید و شمشیرش
 از

 .رو بست. با عصبانیت عجیبی صدایش را باال برد
هرچی باشه فرقی برام نمی کنه. چرا نمی فهمی؟ من -

 عاشق
 این مردم. می خوام زندگیمو دوباره از نو بسازم. یه عمر

 
زندگیمو به پای تو و بابات ریختم حاال می خوام برای 

 خودم



 . زندگی کنم
برای خودش  گیج شدم. حرف هایش را نمی فهمیدم.

 زندگی
کند؟ مگر تا به امروز با اجبار با پدر من زندگی کرده 

 بود؟
 برای خودت زندگی کنی؟ پس من چی؟ پس مردی که-

 بیست و چند سال باهاش زندگی کردی چی ؟
 :با همان تن صدای بلند بدون لحظهای مکث گفت

 اون زندگی تموم شد. چرا نمی فهمی بهمن مرده. من می-
 و بکنم. نکنه دوست داری منم کنار بابات دفنخوام زندگیم

 . کنی
 باورم نمی شد اینگونه جواب مرا دهد. من فقط می خواستم

 از اشتباهش جلوگیری کنم. دلم می خواست همان مادر
مهربان گذشته شود تا خیلی راحت از درد هایم با او 

 صحبت
چی داری -کنم. اما حاال به چشمم یک غریبه بیش نبود. 

 می
 

پریچهر؟ کی خواسته تورو دفن کنه؟ دارم می گم  گی
 زندگی



کن اما نه با این مرد. عاشق هرکسی می خوای باش اما 
 نه این

 !مرد
 ...من فقط عاشق وحدتم نه هر کس دیگه. تو هم-

 .ناگهان وحدت میان حرفش پرید
عزیزم آرومتر. اعصاب خودت رو خرد نکن. من درک -

 .می کنم
اتون رو  ئوستیکنار بیاد. بهتره  ابریشم نمی تونه با من

 به خاطر
 . من خراب نکنید

خدایا باالخره یک روزی با همین دست هایم او را خفه 
 خواهم

کرد. نگاه مادرم با مهربانی به سمتش چرخید و من آب 
 .شدم

لب هایم ناخواسته لرزید و با بغضی که هر لحظه بیشتر 
 از قبل

 :در صدایم فریاد می کرد گفتم
 
 متنفرم وحدت. تو نه تنها باعث مشکلت پدرم شدیازت -



بلکه مادرم رو هم ازم گرفتی. زندگی منم خراب کردی. 
 من

 تو این دنیا جز مادرم هیچ کسو ندارم تو اونم از من گرفتی
. 

پریچهر با این اعتراف عجیب به سمتم برگشت و نگاهمان 
 در

 هم گره خورد. حس کردم عواطف مادرانه اش تحریک و
هش مهربان شده. دستش را به سمتم دراز کرد و بی نگا

 تابانه
 :گفت

 . ابریشم خواهش می کنم درکم کن-
اما من دیگر نمی توانستم تحمل کنم. تمام بغضی که در 

 جانم
 .ریشه دوانده بود نفسم را بند می آورد

دیگه نمی خوام ببینمت. دیگه نمی خوام باهات صحبت -
 .کنم

 . یچهرتو دیگه برای من مردی پر
 و با درد از اتاق بیرون زدم. نمی فهمیدم چه می کنم. فقط
پله ها را یکی بعد از دیگری رد می کردم و پایین می 

 .رفتم



 
باید خودم را از این فضای مسموم دور میکردم. 

 ازبیمارستان
بیرون زدم و نفس حجیمی گرفتم. بار غم روی دوشم بیش 

 از
ن مصرا مانع از حد بود و چشمانم را می سوزاند و م

 ریزش
 .اشک هایم می شدم

گریه ها و اشک و آه هایم بماند برای خلوتی خانه اینجا 
 جای

 گریستن نبود. آرام با شانه هایی خمیده به راه افتادم و به
ماشین رسیدم اما فکرم کار نمی کرد. به دنبال سوئیچ 

 ماشین
جیب هایم را گشتم در جیب هایم هم نبود. کیفم را زیر و 

 رو
 .کردم

 دست هایم می لرزید و فکم از انقباض درد می کرد و من
سرسختانه مانع از ریزش اشک هایم شده بودم. باالخره 

 در



تصمیم ناگهانی کیفم را کل پشت و رو کردم و هرچه در 
 آن

بود روی زمین ریخت. روی دو زانو نشستم و محتویات 
 کیفم

 .ر دستم فشردمرا با دست جابجا کردم. سوییچ را یافتم و د
 تمام ماهیچه های بدنم از خشم و جنون گرفته بود. من به

 
واقع مادرم را از دست داده بودم. نگاهم روی وسایل بود 

 و
فکرم کار نمی کرد. همان گونه که چنبره روی زمین 

 نشسته
بودم ناگهان دستی جلوی چشمانم ظاهر شده و سوئیچ را 

 از
 آمد. مرد مو نقره ای کنارمدستم کشید. نگاهم آرامآرام باال 

نشسته بود و مشغول جمع کردن وسایل داخل کیفم بود. 
 در

 آخر آستین مانتویم را کشید و مرا بلند کرد. دستم را به
 .سمتش دراز کردم

 . کلیدمو بده-
 :سر تکان داد. با حرص بیشتر گفتم



 .می خوام برم. بدش به من -
 تونی رانندگینمی ذارم تنهایی بری. با این حالت نمی -

 . کنی
 .لب هایم موج برداشت

 
شانه هایم را گرفت «! بدش به من»اش زدم.  بدنبه تخت 

 و
 .تکان وحشتناکی داد

 . نمی ذارم با این وضعت رانندگی کنی-
 لب هایم باز ماند. حتی نفس هم نمیتوانستم بکشم. بی

 .اختیار اعتراف کردم
 .نمی خوام اینجا باشم-
 . نمی ذارم تنها باشی. خودم می برمتمی دونم... ولی -

و مانند یک کودک یتیم مرا سوار ماشین کرد و خودش 
 پشت

رول نشست. چشمهایم می سوخت. قطرات اشک تا پشت 
 پلک

 هایم باال آمده بود و نمی دانستم چرا نمی بارد. هر لحظه
 دیگری بود من مثل ابر بهار اشک می ریختم اما حال نمی



ی مردم پیاده رو می چرخید و فکرم توانستم. نگاهم رو
 حول

 .صحبتهای مادرم می گشت
 

گفته بود می خواهد زندگی اش را بکند و من نمیگذارم. 
 گفته

بود شاید دوست دارم او هم مثل پدرم مرده باشد اما همه 
 اینها

اشتباه بود. من فقط دوست داشتم از این منجلبی که در 
 آن

محبت وحدت کورش گرفتار شده بیرون بیاید. عشق و 
 کرده

 . بود و نمی فهمید قدمی تا تباهی فاصله ندارد
به ناگاه با ایستادن ماشین به خودم آمدم. در یک خیابان 

 پهن
 و خلوت ماشین را نگه داشته بود. به سمتش برگشتم. دست

 چرا اینجا-روی فرمان به من می نگریست. پرسیدم: 
 وایسادی؟

 :بدون آن که جوابم را بدهدگفت
 . اگه نمی تونی تحمل کنی راحت گریه کن-



 لب هایم بیشتر ازقبل چین برداشت و تازه یادم افتاد میتوانم
گریه کنم. اما این بغض لعنتی به هیچ عنوان خالی نمی 

 .شد
 :از میان دندان های چفت شده به سختی گفتم

 
 . نه من اشک هام رو برای یه کثافت هدر نمی دم-

وختم. خیابان خالی از هر بنی و نگاهم را به بیرون د
 بشری

بود. گویی من و او در مرکز ثقل دنیا ایستاده بودیم. با 
 دیدن

 قطرات باران دلم سنگین شد. او راست می گفت. دلم می
خواست گریه کنم اما نمی توانستم. دیگر چقدر جلوی او 

 و
 خودم و وجدانم گریه می کردم .حقیقت تلخ این بود که من

 :دست داده بودم. صدایش را شنیدممادرم را از 
بیا تا وقتی بارون قطع می شه همین جا بمونیم. رانندگی -

 تو
 . بارون خطرناکه

 .سنگینی نگاهش را حس می کردم اما به سمتش برنگشتم



فقط به قطرات باران خیره شدم. «! ابریشم»صدایم کرد: 
 به

 :حرف آمد و گفت
تم. اون موقع وقتی بچه بودم بارون رو خیلی دوست داش-

 هیچ
کس رو نداشتم. همه از من فراری بودن و خیلی وقت ها 

 آزارم
 

می دادن. به خاطر همین وقتی بارون می بارید کسی 
 اشکامو

 نمی دید و من راحت می تونستم گریه کنم. و هیچکس نمی
 فهمید این منم که گریه می کنم نه قطرات بارون. دلم برای

 زم حس می کنم تنهام هنوزمبچگیام تنگ شده ابریشم. هنو
 . حس می کنم دوست دارم بارون بیاد تا منم گریه کنم

و صدای باز شدن در ماشین را شنیدم. پیاده شد و در 
 ماشین

 .را بست. با نگاهم دنبالش کردم
ماشین را دور زد و درست پشت شیشه ی کنارم رو به 

 من



ه ایستاد. نگاهم روی قطرات بارانی که کمکم بر سرو شان
 اش

 می بارید خیره شد. نقره ای هایش تیره شده بود. همانگونه
که نگاهش به من بود کم کم سر به سمت آسمان بلند کرد 

 و
 چشمانش را بست

 نگاهم با دیدنش تار شد. او برای آنکه من بتوانم به راحتی
گریه کنم زیر باران رفته بود. لب هایم لرزید. لرزید و 

 لرزید و
 

 م چکید و های های گریه ام فضای ماشینباالخره اشک های
را برداشت. در خودم جمع شدم و زار زدم. حتی او هم 

 به من
 .ترحم میکرد اما مادرم مرا فراموش کرده بود

اشک ریختم و زار زدم. های های گریه کردم. حقیقت تلخ 
 تر

از آن بود که بتوانم باور کنم. مادرم بین من و وحدت، 
 عشقش

بود و این سخت ترین چیزی بود که در را انتخاب کرده 
 این



مدت با آن مواجه شده بود. حتی مرگ پدرم هم نتوانست 
 تا

 .این حد مرا بشکند. نگاهم باال آمد و در نگاهش گره خورد
 .بی پیرایه از پشت شیشه مرا می نگریست

 عجیب تر از آن، دستش را روی شیشه گذاشته بود. مانند
نوازش بکشد و دلداری ام اینکه بخواهد روی سرم دست 

 .دهد
آنقدر زیر باران ماند تا اشک هایم کم شد و باران قطع. 

 به
 .کندی سوار ماشین شد. سرتاپایش خیس از آب بود

 :بی تفاوت از اتفاق افتاده با صدایی گرفته گفت
 
 . بیا برگردیم. بارون دیگه قطع شده-

نمی دانم چرا با حسی عجیب خم شدم و دستمالی به او 
 .دادم

 لبخند کم رنگی روی لبش نشست. باورش نمی شد در این
 .شرایط بخواهم به او محبت کنم. دستم را رد کرد

 . نمی خواد. می رم خونه دوش می گیرم-
بی فکر دستمال را به سمت صورتش بردم و قطرات آب 

 روی



 .صورتش را پاک کردم
باید صورتت رو خشک کنی. اینجوری نمی تونی -

 رانندگی
 . کنی

 نگاه عجیبش روی صورتم چرخید و دستم روی صورتش
ماندگار شد. عجیب بود در آن لحظه حس می کردم این 

 مرد
 تنها کسی است که مرا درک کرده و می داند درد دلم چه

 . قیامتی برپاست
 

 نمی دانم چقدر در نگاهش حل شدم که دستم را عقب
 .کشیدم. مچ دستم شکارش شد

 . ممنونمممنونم دختر کوچولو. -
 و رهایم کرد. احساس کردم مچ دستم داغ شده و در حال

سوزش است. او مرد یخی بود. مرد یک پارچه سفید اما 
 عجیب

 بدنبود که دست هایش تا این حد گرم و دل انگیز بود. 
 راست

کردم و به روبرو خیره شدم. حال دیگر آن بغض بزرگ 
 لعنتی



 دای گوشی امرفته بود و می توانستم کمی نفس بکشم. ص
 :بندم را بستم و گفتمبدنبلند شد. بی توجه به آن 

 .بریم. هوا داره تاریک می شه-
بدون هیچ حرفی به راه افتاد و باالخره در کنار یک 

 رستوران
 .ایستاد

 .گرسنته بهتره بریم یه چیزی بخوریم_
 

سری به معنی نه تکان دادم .با این حال و اوضاع حتی 
 یک

 ویم پایین نمی رفت چه برسد به غذا.بیجرعه آب هم از گل
 اعتنا به من از ماشین پیاده و وارد رستوران شد.نگاهم به

 دنبالش کشیده شد .درکش نمی کردم .با آنکه صددرصد
 .هواخواه پریچهر بود اما همه جوره برایم مایه می گذاشت

 .سلم شرمنده برای تاخیر
ا لرزاند. از ماشین پیاده شدم. هوای خنک پاییزی جانم ر

 بی
اختیار کنار سکوی چوبی رستوران نشستم و به تنه اش 

 تکیه



دادم. زمین خیس مقابلم و بوی باران که فضا رو پر کرده 
 بود

 ریه های خسته ام را جل می داد. سر به سمت آسمان بلند
کردم. آسمان هنوز هم ابری و گرفته بود اما ماه گه گاهی 

 از
صدای قژقژ صندلی حس  میان ابرها سرک می کشید. با

 کردم
 در کنارم نشست. ساندویچ همبرگر را به سمتم گرفت

 
 .اخم هایم در هم رفت. چگونه انقدر مرا خوب می شناخت

انتخاب من تا ابد از بین فست فود ها همین همبرگر بود. 
 ولی

 .در آن لحظه میلی به خوردن نداشتم و سرچرخاندم
 برای چی گرفتی؟نمی خورم. االن گرسنه ام نیست. -

گوشی ام زنگ زد. بی اختیار از کیفم در آوردم و به 
 صفحه

اش نگاه کردم. پریچهر بود. پوزخندی روی لبم نشست. 
 مادر

نامهربان گویی از حرفهایش پشیمان شده و در صد 
 دلجویی



 .بود. همانگونه که نگاهم به صفحه بود صدایش را شنیدم
 جواب مادرتو نمی دی؟-

جواب دادن بی صدا کردم و در جیبم  گوشی را بدون
 .فرستادم

 .الزم نیست جوابش رو بدم. خبرچینش کنارم نشسته-
 . ولی من به مادرت نگفتم کجایی-
 

ابروهایم باال پرید. مگر میشود او به پریچهر حرفی نزده 
 .باشد

به سمتش چرخیدم و با تعجب نگاهش کردم صورتش 
 گشاده

 .شد
مادرت نزدم. حتی نگفتم با باور کن من هیچ حرفی به -

 . منی
 :با لحن مشکوکی گفتم

 یعنی باور کنم بهش حرفی نزدی؟ مگه می شه؟-
آره من امروز از دست مادرت عصبانیم. بذار انقدر -

 نگرانت بشه
 .که بفهمه چه اشتباهی کرده

 .باورم نمی شد. این درجه از روشنفکری از او بعید بود



محاله... تو و مامانم هرچی بگی بازم باور نمی کنم .-
 دستتون

 . تو یه کاسه است
 ساندویچم را روی دستم گذاشت و بی اهمیت شانه باال

 انداخت
 
می خوای باور کن... می خوای باور نکن. به نظرم -

 مادرت کار
 .اشتباهی کرده و حقشه یکم دلواپس شه

در همین لحظه گوشی اش زنگ زد. بی خیال گوشی را 
 از

و نگاهی به صفحه اش انداخت و جیبش بیرون آورد 
 صفحه

 را به سمتم گرفت. راست می گفت پریچهر بود. مقابلم
 .چشمانم تماس را ریجکت کرد و به ساندویجم اشاره کرد

 . بخور دیگه االن سرد می شه-
مشغول شد و با یک گاز بزرگ حجم وسیعی از ساندویچ 

 را
مه بلعید. دهانم باز ماند. چگونه می توانست در یک لق

 ساندویچ



 .را نصف کند! با دیدن صورتم خنده اش وسعت گرفت
 . دهنتو ببند و غذاتو بخور. سرد می شه-

بی اختیار ساندویجم را به دست گرفتم و شروع کردم. 
 نمی

 دانم چرا از این که فهمیده بود مادرم اشتباه کرده و می
 .خواست به اصطلح او را تنبیه کند، خوشحال بودم

 
 ها بود که به یاد دعواهای پریچهر با پدرم میهمین لحظه 

افتادم و عاصی تر از همیشه از آن دو فرار می کردم و 
 با زبان

 تلخم می آزردمشان .دوست داشتم وحدتی وجود نداشت تا
 .راحت،تنگ دل مادرم بنشینم و با او گپ بزنم

از مشکلتم با مرد سفید رویی که هیچ گاه نمی توانستم 
 معنی

درک کنم،بگویم و از او استمداد کمک بطلبم  نگاهش را
 .یا

شاید هم از بی رحمی کارمند ها بگویم که من را مقصر 
 به هم

 .خوردن شراکت بینشان می دانستند



روزها می گذشت و هرمس سعی می کرد تا راه چاره ای 
 پیدا

کند و من میان حرف ها... کنایه ها... طعنه ها و نگاه 
 های

یرفتم و میآمدم. روزگار به شدت غضبناِک زیر چشمی م
 بر

من سخت گرفته بود و نمی دانستم چگونه باید خودم را 
 آرام
 .کنم
 

اوضاع بدتر از این نمیشد و درگیر تر از این نبودم که 
 فاجعه

اصلی به وقوع پیوست. گویی خدا می خواست ضربه 
 هایش را

 .محکم تر بزند
صدای طوفان چترم را مقابل در گذاشتم و وارد خانه شدم. 

 و
 باران شدید فضا را پر کرده بود و گه گاهی رعد و برقی
غضبناک آسمان تیره و کدر شب را روشن میکرد. وارد 

 خانه



شدم و برخلف شبهای گذشته پریچهر را تنها در سالن 
 خانه

 .پیدا کردم
 فنجان چایش را در دست داشت و خیره به نقطه ای نامعلوم

 بود هر شب بزم و عیشی تماممی نگریست. برایم عجیب 
نشدنی با وحدت جانش داشت اما حاال تنها مانده و گویا 

 منتظر
 .من بود. کیفم را کنار در رها کردم و جلوتر رفتم

 از محبوبه و بقیه خبری نبود. نگاهش کردم هنوز هم خیره
بود. چه شده؟ نکند وحدت بلیی به سرش آورده یا دلش 

 را
 

ی که از آن می ترسیدم به سرم شکسته؟ نکند همان بلی
 آمده

و وحدت با قلب مادرم بازی کرده؟ جلوتر رفتم و صدایش 
 :زدم

 گویی از خوابی سنگین بیرون آمد و به سمتم«! پریچهر»
 :برگشت. با لبخندی تصنعی گفت

 ِا...اومدی؟ چقدر زود؟-
 نگاهم به سمت ساعت کشیده شد ده شب بود. آنقدر ها هم



 تیار مقابلش نشستم و نگاهم را بهسر شب نبود. بی اخ
چشمانش دوختم. نگاهش را از من دزدید. می دانستم 

 اتفاقی
رخ داده که از آن بی خبر م و احتماالا باشنیدنش تمام 

 دودمانم
 را به آتش می کشد. کمی به سمتش خم شدم. می خواستم

نگاهش را شکار کنم تا راز نگاهش را در یابم. باالخره 
 وقتی

 :دیده در نگاهم بدوزد، با لبخند تصنعی پرسید مجبور شد
- 

 خوب روزت چطور بود؟ امروز چطور پیش رفت؟
 

 جوابی برای گفتن نداشتم. من منتظر حرف نگاه گریزان
 .چشمان پریچهر بودم

 تو بگو چی شده؟ چرا این وقت شب تنها نشستی؟-
لبخند عوام فریبانه اش پر رنگ تر شد. می خواست گولم 

 .بزند
 - .نمی دانست من مادرم را سالیان سال است میشناسم اما

حرفتو بزن پریچهر! چی شده؟ وحدت کاری کرده؟ بلیی 
 به



 .سرمون آورده؟ حرف آخر تو بزن
دست های پریچهر با اضطراب در هم گره خورد. می 

 دانستم
 می دانستم اتفاقی افتاده. در یک لحظه گویی تصمیمش را

 ت هایش را محکم در همگرفت. نفس عمیقی کشید و دس
گره کرد و به پشت صندلی تکیه داد. گویی قرار بود با 

 واقعیت
 .روبرو شوم. چشم انتظار به او خیره شدم

 . ابریشم می خوام باهات صحبت کنم-
 .فقط نگاهش کردم باید زودتر از اینها به حرف بیاید

 
 :من و وحدت تصمیم گرفتیم... چشم بستم

 با هم ازدواج کنیم_
ایا به سرم آمد از آنچه می ترسیدم. وحدت و پریچهر! خد

 علی
 .رغم تمام تلشهای من می خواستند با هم ازدواج کنند

 سیستم فکری ام به هم ریخت. من خودم را کشتم تا وحدت
از چشم پریچهر بیفتد. تمام این دردها و مشکلت را پشت 

 سر



گذاشتم تا پریچهر از خر شیطان پیاده شود و دست از 
 وحدت

 .بکشد ولی او هنوز هم عاشق این مرد کلش بود
 و بدتر از آن می خواست با او زیر یک سقف برود! خدایا
عقوبتی بدتر از این برای من سراغ نداشتی که حال وحدت 

 را
وارد خانه ام کردی. و قرار است سالیان سال با او زیر 

 یک
سقف زندگی کنم؟ با این مرد کریه و شارالتان که خوب 

 می
دانستم هدف اصلیش نه مادر من، بلکه ارث و میراثیست 

 که
 

پدرم سالیان سال برایش خون دلها خورده. به ناگاه قیام 
 کردم

 :و گفتم
 . محاله... محاله اجازه بدم این ازدواج سر بگیره-

 پریچهر هم قیام کرد. او هم خودش را برای این نبرد آماده
 .کرده بود



ندارم. من یه آدم بزرگسالم و می احتیاج به اجازهی تو -
 خوام

 برای زندگیم تصمیم بگیرم . من عاشق وحدتم و می خوام
 .باهاش زندگی کنم

عاشق وحدتی؟! چند وقت پیش عاشق بابام بودی چه -
 جوری

به این سرعت عشقت عوض شده؟ عشق به بابام دروغ 
 بود یا

 عشق به وحدت؟
 .پریچهر ابرو در هم کشید

 قاطی نکن! چند ماهه بابات رفته، تا کی مسائل رو با هم-
 .باید تنها بمونم؟ نمی تونم... می فهمی؟ من عاشق وحدتم

- 
 

عاشق وحدت نیستی. عاشق نقشی شدی که وحدت بازی 
 می

کنه. چرا متوجه نیستی این مرد کلش و شارالتانه. می 
 خواد

تمام مال و اموالی که بابام یه عمر زحمتشو کشیده بکشه 
 .باال



 .هم ساده، داری زندگیمونو دستش می دی تو
 چرا نمی فهمی این مرد عاشق منه. مدام ورد زبونش اسم-

منه. چطور می تونم بهش شک کنم؟ در حال حرف اول 
 و

 آخرم همینه ابریشم. من نمی تونم ازش جدا شم. توهم بهتره
 .خودت رو برای این ازدواج آماده کنی

 .صدای فریادم باال رفت
 !ی ذارم... نمی ذارم پریچهرمحاله! نم-

و با قدمهای پرشتاب کیفم را برداشتم و از خانه بیرون 
 .زدم

همین که در را پشت سرم بستم صدای رعد و برق و 
 شلق

تازیانه ی باران روی صورت نشست و دلم را لرزاند. 
 نگاهم به

 سمت آسمان کشیده شد. گویی آسمان هم همراه با دل زار
 

 باال نمی آمد. بی اراده تا سر خیابان من می گریست. نفسم
دویدم و دست جلوی اولین تاکسی بلند کردم. با اینکه 

 حواسم
 .از دست رفته بود و فکرم خوب کار نمی کرد



 می دانستم گره این مشکل فقط به دست یک نفر باز می
شود. و آن کسی نبود به جز مرد مو نقره ای. روبه روی 

 مجتمع
 . قدم هایم ایستاد. دل جلو رفتنمحل سکونتش پیاده شدم

نداشتم. باران روی سر و صورتم می بارید. دست هایم 
 یخ کرده

 بود و من کیفم را به خودم می فشردم
 کیفم را به خودم می فشردم و دو دل بودم بروم یا نه. آیا
 علیرغم تمام دردهایی که برایش داشتم حاضر بود به من

 کمک کند؟
با صدای موبایلم از جا پریدم و نمی دانم چقدر گذشت که 

 به
خود آمدم. خودم را به زیر سایه بان مجتمع کشاندم. 

 نگهبان
با نگاهی عجیب براندازم کرد. گوشی رو بیرون آوردم و 

 با دیدن
 

لرز در جانم نشست. این اسم را « چشمهایش»کلمه ی 
 زمانی

 انتخاب کرده بودم که به هیچ عنوان معنی نگاهش را نمی



و حال در لحظاتی که زیر باران از سرما به خود  فهمیدم
 می

لرزیدم و از خانه متواری شده بودم، به یادم افتاده و به 
 من

زنگ زده بود. بی اراده تماس را بدون هیچ حرفی برقرار 
 .کردم

ابریشم... ابریشم کجایی؟ تو این بارون کجا رفتی؟ آدرس -
 بده

 بیام. ابریشم... صدامو می شنوی؟
ایش را می شنیدم و در ذهنم از خود می پرسیدم آری صد

 آیا
حاضر است به من کمک کند؟ که اگر کمک میکرد و 

 جلوی
 این ازدواج نفرین شده را میگرفت حاضر بودم هر کاری

 .برایش انجام می دهم
 ابریشم؟ حرف بزن. صدامو می شنوی؟ کجایی؟-
 

بغضم ترکید و اشک هایم بارید. اشک و باران در هم گره 
 خورد



و روی صورتم جاری شد. گویی صدای نفس هایم را از 
 پشت

 :خطوط تلفن تشخیص داد. صدایش آرام شد و پرسید
بهم بگو کجایی؟ این وقت شب خطرناکه. بذار بیام -

 .دنبالت
 :بی اراده لب زدم

 . دم خونه اتم-
 حصاربه ثانیه نکشیده تماس قطع شد. خودم را از سرما 

 کردم
وختم. نگهبان هنوز مرا می پایید و و به روبهرو چشم د

 من
نمی دانستم به دنبالم می آید یا نه؟ مرا پشت در رها می 

 کند
یا نه؟ نگاهم را با استیصال به سمت باال بردم. آسمان رعد 

 و
برقی زد و جانم را لرزاند. آسمان می غرید و می کوبید 

 و من
 هاحساس میکردم بدتر از این لحظه در زندگیم تجربه نکرد

 ام. به ناگاه با حس سایه ای نگاهم چرخید. چتری به آرامی
 باالی سرم خیمه کرده بود. نگاهم چرخید و پایین آمد و



 
باالخره او را دیدم. مرد مو نقره ای با لباس خانگی اش و 

 چتری
 در دست، در کنارم ایستاده بود و سایه بان باالی سرم شده

در آن لحظه بود. لب هایم لرزید. گویی این غریبه 
 آشناترین

 .موجود زندگیم شده بود
 :اشک هایم سیلب شد و او با نگاه مهربانی گفت

 .بیا... بیا بریم تو. سرما می خوری-
آری سرما می خوردم. اما برایم مهم نبود. مهم ازدواج 

 قریب
الوقوع پریچهر با مردی بیگانه بود که خوشبختی مادرم 

 ذره
 :ار زمزمه کردمای برایش مهم نبود. بی اختی

 . جلوشو بگیر-
 :نگاهش گیج شد. ادامه دادم

 جلوشو بگیر خواهش می کنم. می خواد با وحدت ازدواج-
 . کنه
 

 با دستایی لرزان دسته ی چتر را در دست گرفتم و التماس



 :کردم
 خواهش می کنم یه کاری کن. تو می تونی مانعشون بشی-
. 

 .سری تکان داد
 .وقتش نیستبیا بریم باال االن -
بهم قول بده جلوشو بگیری. بهم قول بده مادرمو نجات -

 می
 ! دی

 .کلفه دست روی بازویم گذاشت
 . ولی مادرت دوسش داره-

 :التماسش را کردم
 خواهش می کنم. هر کاری بگی برات می کنم فقط جلوشو-

 . بگیر
 :سر به زیر به سنگینی جواب داد

 
 .از دست من کاری ساخته نیست-
 .هست چرا-

 :اشک ریختم و ناله زدم
پریچهر به حرفای تو گوش می ده. اگه تو ازش بخوای -

 شاید



قبول کنه این ازدواج وامونده رو عقب بندازه. شاید قبول 
 کنه

 بیشتر فکر کنه و وحدت تو این مدت کاری کنه که مامانم
 .متوجه بشه داره اشتباه میکنه

 !از من چی می خوای؟ یه کار محال-
 .اری که می دونم فقط تو می تونی از پسش بر بیایینه. ک-

 .پریچهر به حرف من گوش نمی ده
 چه دلیلی داره به حرف من گوش بده؟-
 . تو رو قبول داره به تو اطمینان داره-

نفسی گرفت و سر به زیر انداخت. نگاهش روی دستم 
 چرخید

 .که هنوز بازویش را در دست داشتم
 
 ازم چی می خوای؟-
ازدواج رو عقب بنداز. جلوشو بگیر یه کاری کن... این -

 خواهش
 . می کنم

 نگاهش روی نی نی چشمان گریانم چرخید. او خوب می
 دانست چه دردی می کشم. آن چشم های حفره مانند تو
 .خالی گویی قلبم را لمس می کرد و دردم را می فهمید



 .باالخره بازدمش را بیرون فرستاد و تصمیمش رو گرفت
- 
 . شه سعیمو می کنم ولی توقعی نداشته باشبا

با این حرف به آنی در یک لحظه زندگیم از این رو به آن 
 رو

مشت کردم و با  بدنشد. ناخواسته دست هایم را روی 
 لبخند

 .از ته دل تشکر کردم
 ام نمی بدنممنونم... ممنونتم. می دونستم دست رد به -

 . زنی
 

قه به دور خودم چرخیدم. از زیر چتر بیرون آمدم و با قه
 رعد

و برقی که تا همین چند لحظه پیش برایم درد به ارمغان 
 می

آورد حاال آنقدر برایم لذت بخش شده بود که حاضر بودم 
 زیر

 .آن بچرخم و بگردم و برقصم
 صدایش را بهسختی شنیدم که اسمم را میبرد و سعی می

 .کرد مرا از زیر باران بیرون بکشد



 .اینکارو نکن. االن سرما می خوریبیا ابریشم. -
 سعی می»اما من آنقدر خوشحال بودم آنقدر این جمله ی 

برایم ارزش داشت که انرژی صد چندانی پیدا کرده « کنم
 بودم

تا برقصم و بخوانم و زیر باران دست افشانی کنم. چتر 
 را باالی

سرم گرفت و بازویم را کشید. با لبی خندان و سر و پایی 
 که

 از باران بود به دنبالش جاری شدم. نگهبان با نگاهیخیس 
عجیب بدرقمان کرد. مقابل در آپارتمانش ایستادم و 

 همانگونه
 

 :که مثل موش آب کشیده از همه جانم آب سرازیر بود گفتم
 .یه حوله بهم بده حداقل زمین رو خیس نکنم-

با دست اشاره کرد داخل شوم. همانطور که به سمت 
 آشپزخانه

 :رفت گفتمی 
 . تو حموم هست. زود دوش بگیر تا سرما نخوری-

 :با لبخندی به پهنای صورتم، گفتم
 .چشم حتما. نگران نباش-



چشم حتما. نگران نباش. من امروز فول فولم. محاله -
 سرما

 .بخورم
صدای خنده ی آرامش را شنیدم. عجیب بود حال خوش 

 من،
آب گرم  حال او را هم خوب کرده بود. بعد از یک دوش

 و
 دلچسب و ملس لباس های خانگی مردانه اش را پوشیدم و
بیرون آمدم. حوله را به دور موهایم چیده بودم. لرز در 

 جانم
 نشست بود. کنار شومینه کوچک شیشهای نشستم و

 
 دستهایم را به سمت چوب های فانتزی اش گرفتم تا کمی
 گرم شوم. لیوان شیر گرم را به دستم داد. نگاهم روی

 ظاهرش
چرخید. لباس چند لحظه قبل را عوض کرده و حاال با آن 

 بلوز
و شلوار راحتی گویی مرد دیگری شده بود. روبرویم 

 نشست و
 :گفت



 . می ترسم سرما بخوری-
مست از گرمای شومینه لبخند زدم و سری به معنای نه 

 تکان
 دادم. روی صندلی کنارم نشست و به من دیده دوخت. سر

 :شیرینی گفتم خم کردم و به
 . هیچ وقت فکر نمی کردم اینجوری به دادم برسی-

 :لبخندش کمی جمع شد وگفت
 چرا اینقدر به من امید داری؟-
چون می دونم پریچهر خیلی بهت اعتماد داره. می دونم -

 اگه
 . حرفی بزنی روش تاثیر داره

 
به پشت مبل تکیه داد. نگاهش را به زیر انداخت و با 

 فکری
 :تمشغول گف

 چرا اینقدر از وحدت بدت میاد؟ چون رقیب پدرت بوده؟-
- 

نه... فقط این نیست. من یه عمره این مرد رو از تعریف 
 های



پدرم و اطرافیانم می شناسم. پریچهرهم می شناسه، اما 
 نمی

 دونم چرا خودشو به این راه زده؟
 .امیدوارم حرفی که تو می گی درست باشه-
 . مطمئن باش درسته-

جلوشو می گیری -باره برای راحتی خیالم پرسیدم: و دو
 دیگه،

 نه؟
 .چشم بست

 .سعیمو می کنم-
 .به سمتش خم شدم

 .سعیتو نکن... حتما جلوشو بگیر-
 

 لب بازکرد تا حرفی بزند اما چیزی نگفت و لب هایش بهم
 :دوخته شد و در آخر گفت

 شیرتو بخور سرد می شه-
 گرفتم. گرمای با فکری آسوده لیوان شیر را در دست

مطبوعش سرانگشتان سر شده ام را به گزگز انداخت. 
 خیالم



راحت شده بود. می دانستم او اگر بخواهد می تواند کوه 
 را هم

جا به جا کند. منصرف کردن پریچهر که جزو بدیهیات 
 بود. با

خیال آسوده به مبل تک نفره تکیه دادم و با لبخند به او 
 خیره
 .شدم

که چشم هایش هنوز هم برایم جالب بود. به مرد نقره ای 
 اما

با دیدن سرو وضع و غصه ی در دلم تصمیم گرفته بود 
 بر

 خلف تمام بچه بازی هایم به من کمک کند. او اگر می
توانست جلوی پریچهر را بگیرد من حاضر بودم تا اخر 

 عمر
 

بنده اش شوم. کار که سهل بود حاضر بودم در رکابش به 
 تمام

 .زراعتی چای سر بزنمزمین های 
 .صبح فردا را با حسی بی نظیر شروع کردم



چشمانم را گشودم و در همان لحظه قول هرمس به یادم 
 آمد

 و لب هایم به لبخند باز شد .کش و قوسی به خودم دادم
موهایم به خاطر جمع بودن در حوله ،فر شده و تمام .

 صورتم
صبحانه  رو گرفته بود.بعد از شستن صورتم به سراغ میز

 رفتم
او باز هم زودتر از من بیدار شده و رفته بود.به سختی .

 موهای
سرم را مهار کردم و با یک کش باالی سرم بستم.هر چند 

 که
این حجم از مو به این راحتی مهار نمی شد.لیوانی چای 

 برای
 :خودم ریختم و همزمان یادداشتش را خواندم

کت منتظرم دارم میرم با مادرت صحبت کنم .برو شر))
 باش

 .((تا بیام
 

 .این مرد خدای مردانگی و پایبندی به قول و قرارش بود



خداروشکر که قولش را فراموش نکرده. بعد از صبحانه 
 با خیال

 راحت لباس هایم را که خشک شده بود پوشیدم و ماشین
گرفتم و به سمت شرکت رفتم. امروز قطعاا روز خوبی 

 در
م برای کاری اینکار، همه انتظارم بود و من حاضر بود

 جوره با
هرمس کنار بیایم. وارد شرکت شدم. صدای پچ پچ ها را 

 می
 شنیدم اما برایم ارزش نداشت. مهم این بود که هرمس می
خواست جلوی پریچهر را بگیرد و مطمئن بودم او اگر 

 بخواهد
 .می تواند آسمان را به زمین بیاورد، پریچهر که سهل بود

 .منتظر شدممنتظر شدم و 
کم کم اضطراب جای دلخوشی را گرفت. چرا نمی آمد؟ 

 کجا
رفته بود؟ به سختی سعی می کردم ثانیه ها و دقیقه ها را 

 رد
کنم. اما همین انتظار مرا بی تاب تر از قبل کرده بود. 

 باالخره



ساعت و خوردن سه لیوان چای و منتظر ماندن ۲بعد از  
 فراوان

 
صورتش خیره شدم. خودش را به آمد. با نگرانی به 

 سنگینی
 .روی صندلی اداری انداخت

پشت به فضای پارک کردم و به او دیده دوختم. منتظر 
 بودم

تا لب هایش را باز کند و برایم از فتوحات جدیدش بگوید. 
 این

 که توانسته پریچهر را قانع کند. چشمانش را با سر انگشت
نکه سوال اصلی مالید. برای بازکردن سر صحبت بدون ای

 را
 :بپرسم گفتم

 قهوه می خوری برات سفارش بدم؟-
بجنب... زودتر به »به جلو خم شد. دوست داشتم بگویم: 

 حرف
 .اما می ترسیدم از جوابی که میشنوم خوشم نیاید«! بیا مرد

 .سرانجام دلش به حالم سوخت و خودش به حرف آمد



کنسل  با مادرت صحبت کردم، فعل قرار شد برنامه رو -
 . کنه

انگار در یک لحظه دنیا را به من دادند. پریچهر از خر 
 شیطان

پیاده شده بود و خدا را شکر دیگر قرار نبود با آن مرد 
 شارالتان

 
نفرت انگیز ازدواج کند. به ناگاه شروع به خندیدن کردم 

 و با
 :ذوق گفتم

 واقعاا... واقعاا قبول کرد؟_
از او نشستم. خسته بود به سمتش دویدم و با فاصله کمی 

 می
 .دیدم. می دانستم. اما نمیتوانستم مانع ذوق زدگی ام شوم

سری تکان داد و حرفم را تایید کرد. با حالی خوش و 
 مجنون

 .وار بلند شدم
 .عالیه عالیه خدایا شکرت... خدایا شکرت-

از شوق به دور خودم چرخیدم. نگاه عجیبش روی من بود 
 و



 را مشت می کردم و از هیجان زیادمن با ذوق دست هایم 
 .ناخواسته می خندیدم. صدایش را شنیدم

 انقدر خوشحال شدی؟-
 

از این هم بیشتر. باالخره به خواسته -با قهقهه جواب دادم: 
 ام

 .رسیدم. واقعا ممنونم. نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم
 . مطمئن باش هر جوری بتونم جبران می کنم

 نم را بستمو با آسودگی خیال چشما
 :با آسودگی خیال چشمانم را بستم و از ته دل گفتم

 .اخیش ... باالخره راحت شدم_
 .لبخندی به هیجانم زد

 !امیدوارم_
 نمی دانم چرا در پس تمام شادی ای که به جانم ریخته بود
 یک ترس موهوم در ته دلم می چرخید و می گردید .می

 ا فعل دم برایمدانستم ممکن است به همین راحتی نباشد ام
 غنیمت بود .پس می خندیدم و ذوق داشتم و به دور خودم

می چرخیدم .کنارش نشستم و با خنده روی صورتش سر 
 کج

 .کردم



 
 .می خوام مهمونت کنم.بیا امروز و تعطیل کنیم_

 .سری به خستگی تکان داد
 . نه نمی تونم. هزارتا کار دارم-

 :بازویش را کشیدم و اصرار کردم
دیگه! جای دوری نمی ریم. یکی دو ساعتی می ریم بیا -
 و

 . برمی گردیم
نگاهش روی صورتم چرخید. بعد از گذشت چندین ماه 

 هنوز
هم نوع نگاهش را درک نمی کردم. من این مرد را به 

 هیچ
 عنوان نمی فهمیدم. لحظاتی گذشت و کم کم به این فکر

وری به افتادم که او واقعاا نمی خواهد. اما در کمال نابا
 ناگاه

 :قیام کرد و با لبخندی مهربان گفت
 . باشه بریم. امروز مهمون تو-

لبخندم وسعت گرفت. این مرد معجون عجیبی از 
 احساسات

 .ناخوانده بود



 
*** 

پاهایم را چرخاندم و روی لبه ی سکو نشستم. حال تمام 
 تهران

زیر پایم بود. بام تهران بودیم... ولنجک! هوا سرد بود و 
 ارانو

 گرم خورشید پوست صورتم را قلقلک می داد. به سمتش
 .چرخیدم و بازویش را کشیدم

 بیا بشین دیگه... چرا سرپا موندی؟-
 اینجا خطرناکه. بیا بریم اون طرف بشینیم. مگه صندلی-

 نذاشتن؟
 .خنده ی بی غل وغشی کردم

 اون مال بچه مثبتاست بیا اینجا بشین ببین چقدر مزه می-
 .ده

کنارم نشست. از گوشه ی چشم نگاه عجیب  بی حرف
 مردم

را دیدم. اما برایم مهم نبود. با آنکه من و او مخلوط روز 
 و شب

بودیم. سیاه و سفید... زشت و زیبا یا شاید دیو و دلبر. اما 
 هیچ



 
 کدام اینها برایم مهم نبود.کمکم به این نگاه های عجیب و

تمام حجم ریه غریب و گاهی ترسناک عادت کرده بودم. 
 ام را

از هوای پاک کوه پر کردم و نگاهم را به دوردستها 
 .دوختم

بعد از مدت ها آرامش عمیقی در دلم جان گرفته بود. 
 پشمک

 .در دستم را به سمتش گرفتم
 . بیا بخور برای تو گرفتم-

 .پوزخندی زد
 مگه بچه دوساله ام؟-

و برخلف حرفش، تکه ای کند و به دهان گذاشت. با 
 مهربانی

 :پرسید
 خیلی خوشحالی؟-
 . آره باالخره تونستم جلوی پریچهر رو بگیرم-

دست زیر چانه زدم و به او دیده دوختم. نگاهم را دید و 
 لبخند

 .ملیمی زد



 
 چیه؟ چرا اینجوری نگام می کنی؟-

 :اولین سوالی که در ذهنم نوشته شد را پرسیدم
 تو چرا اینقدر عجیبی؟-

 .پریدابروهایش باال 
 خیلی عجیبم؟-

 .سری به تایید تکان دادم
آره اینقدر که اصل نمی فهمم چی تو ذهنت می گذره. -

 فکر
 . کنم مشکل از چشماته. چشمات حرف دلتو نمی زنه

 .عینکش را جابجا کرده
خب معلومه که چشم هام حرف نمی زنه. عینک به -

 .چشممه
 یکم از خودت برام می گی ؟-

 .شانه باال انداخت
 چی می خوای بدونی؟-
 

 .تکه ای از پشمک را کندم و به دستش دادم
 پدر و مادرت کجان؟-



خورشید پشت ابر پنهان شد و صورت او گرفته. دلم 
 .ریخت

این اولین باری بود که از ناراحت کردنش دستپاچه می 
 .شدم

دلم نمی خواست در لحظاتی که شاد بودم و دنیا به کامم 
 بود

 .تلخ کنمدنیا را به کامش 
 . پدر مادرم ولم کردن -
 چرا؟ چون زال بودی؟-
 چرا؟ چون زال بودی؟_
 آره همین رو بهم گفتن. وقتی به دنیا اومدم دم پرورشگاه_

 .پیدام کردن
 .متاسفم نمیخواستم ناراحت بشی_
 .مهم نیست. منو نخواستن_
 
 نمیخوای بدونی کجان؟_
 زال بودن نه برامم مهم نیست. پدر و مادری که با دیدن_

 بچهشون این جوری رهاش کردن همون بهتر که تو زندگیم
 .نباشن. من بدون اونا هم تونستم موفق بشم و باال بیام

 با بابام چطوری آشنا شدی؟_



 پدرت همیشه با دست به پرورشگاه پر می اومد. یه عالم-
عروسک و اسباب بازی و خوراکی. چون بچه ی منزوی 

 ای
کردم و از راه دور پدرت رو می بودم با کسی بازی نمی

 .دیدم
پدرت بعد چند وقت متوجه من شد. خودش جلو اومد و 

 باب
آشنایی رو باز کرد. کمکم اونقدر بهم محبت کرد که دل 

 بسته
 من داشت. منو از دنیای بدناش شدم. پدرت حق پدری به 

 خودم بیرون کشید و با بقیه دوستم کرد. باعث شد دیگه از
م نترسم. کاری کرد حتی نگاه بقیه هم برام زال بودن خود

 بی
اهمیت بشه. باالخره هم هزینه ی تحصیلم رو قبول کرد و 

 منو
 

 برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد. من تا آخر عمرم
 .مدیون پدرتم

 به خاطر همین برگشتی؟-
 آره دوست داشتم یه جوری این دین رو جبران کنم. خیلی-



 انقدر زود از دست دادی. پدرت مردناراحتم که پدرت رو 
 خیلی خوبی بود. شاید یکی از دالیلی که جلوی مادرت رو

 . گرفتم همین بود. دوست نداشتم پدرت رو ناامید کنم
نگاهم هنوز روی صورتش بود. بعد از چند لحظه به 

 حرف آمد
 :و گفت

 حاال چرا اینجوری نگام می کنی؟-
 :لب نجوا کردم لبخندم وسعت گرفت لبخند او هم. زیر

 ممنونم که هستی. ممنونم که دین پدرم رو فراموش-
 . نکردی

 
لب هایش روی هم چفت شد و فکش منقبض .گویی این 

 جمله
 .بر خلف آنکه به دلش بشیند، جانش را به آتش کشیده بود

نگاه از من گرفت و به روبرو دوخت. خورشید پشت ابر 
 پنهان

بود سوز بدی آمد و مرا  بود. آسمان ابری و شهر زیر پایم
 در

خود مچاله کرد. او ناراحت بود و من نمی دانستم چرا 
 علی



رغم این خبر خوش، هوای دلم ابری شده. گویی دلم به دل 
 او

 .راه داشت
بعد از آن رخداد بی نظیر و حیرت انگیز، زندگی برایم 

 زیبا تر
شد. با آنکه پریچهر دیگر حتی جواب سلمم را هم نمی 

 داد و
نگاهی به صورتم نمی انداخت. اما آنقدر خوشحال بودم 

 که
 شادی این برِد شیرین، از وجودم رخت بر نمی بست. حتی
 دیدن روی مرد نقره هم برایم شیرین بود. صبح روز بعد

سرحال و قبراغ زودتر از موعد مقرر منتظرش شدم. 
 نگاهش

 .را به هیچ عنوان فراموش نمی کنم
 

با دیدنم ابروهایش باال پرید و تم بر خلف سایر روزها 
 خنده

روی صورتش سایه انداخت. با نیشی باز سلم کردم و 
 زودتر



از پله های خانه پایین رفتم. امروز از آن روزهای شیرین 
 و ناب

 خدا بود که دلم می خواست از ته دل قهقه بزنم... بخندم و
 . مردم را در شادیم شریک کنم

 :گفتمبه سمت در راننده رفتم و 
 . من امروز رانندگی میکنم-

ابروهایش باال پرید. گویی این مِن جدید را نمی شناخت. 
 بعد

از تاملی کوتاه سوئیچ را به سمتم پرت کرد. سرخوش 
 پشت

 بندم را بستم. او هم نشست. عینکش رابدنفرمان نشستم و 
به دستش دادم و ماشین را با تیک آف سریعی به راه 

 .انداختم
 :ا به سرعت بست و طعنه زدبندش ربدن
 بپا به خاطر خوشی زیاد غش نکنی؟-
 

 خنده ام گرفت. اهل شوخی هم بود. مزاح می کرد. ضبط
ماشینش را روشن کردم و با شنیدن شعر ماه و من صدا 

 را تا
 .ته زیاد کردم و خواندم



صدام کن بیام با تمام وجودم... ببخشم اگه اون که »
 خواستی

 «.نبودم
گم رفتار و حرکاتم بود. اصل باورش نمی گیج و سردر

 شد
اینگونه سر تا پا تغییر کنم. با شیطنت به او خندیدم و باز 

 هم
 می خوام عاشق سر به راه تو باشم.... می خوام»خواندم. 

 .«مهمون ماه ماه تو باشم
 مرد نقره ای حتی دیگر به مسیر روبه رویش هم نگاه نمی

دودی عینکش به من کرد و یکسره از پشت آن شیشه ی 
 می

نگریست. وارد پارکینک شدیم و از همان جا با صدای 
 بلند به

نگهبان شرکت سلم کردم و روز به خیر گفتم. عکس 
 العمل

او هم جالب بود. با لحنی متفاوت و شاد جواب سلمم را 
 داد
 



و بزرگ منشانه رفتارهای تحقیر آمیز روزهای قبلم را به 
 باد

و خندان وارد شرکت شدم و به هر فراموشی سپرد. شاد 
 کسی

 می دیدم سلم می کردم. نگاه ها عجیب شده بود. تعجب
میکردند چطور ممکن است دختری که تا دیروز حتی 

 تحمل
خودش را نداشت این گونه امروز با صدای بلند سلم کند 

 و به
دیگران مهر بورزد. شانه به شانه ی هرمس وارد اتاق 

 .شدم
ای پنجره رفتم. حتی دیدن درختان قبل از هر چیز پ

 نارنجی
پارک هم برایم لذت بخش شده بود. به دور خودم چرخی 

 زدم
 :و با نگاهی به دکوراسیون اتاق گفتم

 . می خوام دکور اتاقت رو عوض کنم-
 «چی؟»چشمان بی رنگش گشاد شد: 

می خوام فضای اتاقت رو عوض کنم. از اینم همه -
 یکنواختی



 خسته نشدی؟
ب و گوشی و مدارکش را به دستش دادم و هلش لب تا
 .دادم

 
برو بیرون. امروز تا کارم تموم نشده حق نداری بیایی -

 .تو اتاق
 .ولی پرونده ها موندن... هنوز کار داریم-
من که کاری از دستم بر نمیاد. پرونده ها رو می برم -

 خونه
 !می خونم. االن می خوام دکوراسیون عوض کنم. بیرون

روی صورتم ممتد شد و من لبخند بازی زدم. نگاهش 
 سرانجام

 در کمال تعجب بدون هیچ حرفی بیرون رفت و خدمتکار
 .شرکت را به کمک فرستاد، تا تمام اتاق را عوض کنیم

بعد از دو ساعت جابجایی و این طرف و آن طرف کردن 
 وسائل،

 نگاهم سرتاته اتاق را کاوید. حال میز مدیریت چشم انداز
 داشت و هرمس راحت تر می توانست پارک کناربهتری 

شرکت را ببیند. میز من هم درست رو به روی پنجره 
 قرار



گرفته بود. تا هر وقت خسته از غرغرهایش سر بلند 
 میکردم،

میتوانستم درختان نارنجی را ببینم. با صدای تقه و باز 
 شدن

 در نگاهم به سمتش چرخید. با فنجانی چای و لب تاپ و
 

در دستش وارد اتاق شد. نگاه خرسندی به سراسر  وسائل
 اتاق

 .انداخت
نگاه خرسندی به سراسر اتاق انداخت. از نگاهش می 

 خواندم
 از تغییر دکوراسیون جدیدخوشش آمده بود. با لبخند بازی
فنجان چای را از دستش گرفتم. واقعا چطور می دانست 

 در
 بویاین لحظه به شدت جانم یک فنجان چای می طلبد. 

 :ام فرو بردم و پرسیدم بدنمطبوع چای را در 
 چطوره خوشت اومد؟-

سری به تایید تکان داد. با آنکه لب هایش از هم باز نشد 
 اما



همین تایید برایم کافی بود. نگاهی به ساعت انداختم و 
 :گفتم

 . من دیگه خسته شدم. بریم ناهار مهمون تو-
م رو برداشتم و و بدون آنکه که اهمیتی به او بدهم کیف

 :گفتم
 . پایین تو ماشین منتظرم-
 

 بعد از یک ساعت وارد فست فودی زیبایی شدیم. فضایش
 بسیار جالب و دل انگیز بود. سبزه کاری ها تا سقف بلند
 ساختمان ادامه داشت و نمای سرسبز و دلپذیری به وجود

آورده بود. کابین های متفاوتی داشت که هر میز را از 
 دیگری

می کرد و در کنار هر کابین گل های مصنوعی و  جدا
 سبزه

 های طبیعی باعث می شد چشمانم از دیدنش چل چراغان
 شود. پشت میز نشستم و منو را به سمتش گرفتم. چشم بهم

 .زد که یعنی تو سفارش بده افسار ما امروز دست تو
با حوصله منو را باال و پایین کردم و برحسب اطلعات 

 کمی
 نحوه ی غذا خوردنش داشتم، سفارش دادم. تا آمدنکه از 



سفارش از زمین و آسمان و شرکت و دوستانم برایش 
 .گفتم

این که تنها دو_سه دوست صمیمی در کانادا داشتم و به 
 غیر

 .از آن کسی را در تهران ندارم
 اینکه بر خلف ظاهرم دختری زودرنجم و آن اوایل چشم

وش کرد و گوش کرد. غذاها دیدنش را نداشتم. و او تنها گ
 را
 

آوردند. آنقدر از خستگی گرسنه بودم که بدون فوت وقت 
 به

 :سمت غذا حمله کردم. با خنده گفت
 . آروم تر. االن می پره تو گلوت-

سس را روی تکه پیتزا خالی کردم و با یک حرکت در 
 دهانم

 :چپاندم و با دهن پر گفتم
 .نه خفه نمی شم-

 - .با صدا خندید و به من خیره شد با دیدن حرکات لوسم
 چیه... چرا نمیخوری؟



هیچ وقت فکر نمیکردم اون -دست زیر چانه زد و گفت: 
 دختر

ننر لوس که سایه ام رو با تیر می زد، اینقدر بامزه و 
 خوش

 . اخلق باشه
 .لقمه ام را با قلپ بزرگی از نوشابه قورت دادم

دادی. تا عمر به خاطر اینکه تو بهترین هدیه رو بهم -
 دارم

 . ممنونتم. نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم
 

صورتش گرفته شده و از میان لب هایش زمزمه کرد: 
 .«..اما»

صورتش « اما چی؟» ولی حرفش بی ادامه ماند. پرسیدم: 
 کمی

 :گشوده شد و گفت
 . هیچی... بیا غذاتو بخور-

 یتزاو تکه پیتزایی به دستم بود. دوباره سس را روی تکه پ
 .خالی کردم و لقمه ی بعدی را خوردم

 .صورتت رو کثیف کردی. یه ذره آروم تر بخور-



بی تعارف صورتم را جلو بردم. هرمس با دیدن حرکتم 
 سری

تکان داد و با مهربانی دستمالی برداشت و صورتم را تمیز 
 .کرد

نگاهم روی نگاهش چرخید. روی آن نگاه عجیب. 
 ناخواسته

شدم. اینکه در پس این گودال چه  محو گودال چشمانش
 می

گذرد را هنوز هم درک نمیکردم. او مرد عجیبی بود. در 
 ظاهر

مردی سپید موی با مژگانی نقره ای و چشمانی عجیب که 
 از

 .ابتدا با خود قدرت دافعه می آورد
 

ولی حاال حس می کردم او زیبا ترین مرد روی زمین 
 .است

زیباست اصل از  حس می کردم حتی سفیدی موهایش هم
 او

زیباتر در دنیا وجود ندارد. احساسات من به همین راحتی 
 روی



نگرش من سایه می انداخت و همه چیز را برای من به 
 گونه

 :ای دیگر به تصویر می کشید. خیره در نگاهم گفت
 . غذاتو بخور سرد شد-

به آنی به خود آمدم. از این همه تغییر دیدگاهم متعجب 
 .بودم

ن چند روز حتی چشم نداشتم او را ببینم و امروز تا همی
 او را

 دوست داشتم. حتی چه بسی بیشتر از دوست داشتن. دیگر
دلم می خواست هر روز ببینمش. گویی با او بودن تازه 

 برایم
 دلپذیر شده بود
*********** 

صبح روز بعد در حالی که فنجان قهوه را به دستش می 
 دادم،

ایستادم. بازهم پنجره نیمه بسته  در کنارش رو به پنجره
 بود
 

و او از میان دریچه های آن به فضای پارک مقابل خیره 
 .بود



اندکی مکث کردم و روی لیوانم ضرب گرفتم. به ناگاه 
 صدایش
 .را شنیدم

 . حرفتو بزن! چی می خوای بگی-
 نگاهم کج باال آمد. باز هم خیلی خوب توانسته بود به افکار

 .کند. نفس عمیقی کشیدم و تصمیمم را گرفتمدرونم راه پیدا 
جنگ اول به از صلح آخر. رو در رویش چرخیدم و 

 حرفی که
 .خیلی وقت بود در ذهنم چرخ می خورد، به زبان آوردم

 .خیلی وقته می خوام ازت بپرسم اما از جوابش می ترسم-
 :امر کرد

 .بپرس-
 چرا مامانم منصرف شد؟-

 .فنجانش را بو کشید
 . مجبور شدم تهدید کنمحقیقتش -
 

 :سر کج کردم و بی اراده پرسیدم
چرا این کارو کردی؟ می تونستی خیلی راحت مثل -

 همیشه
 . ردم کنی یا بهم اهمیت ندی



همانگونه که فنجان را مقابل بینی اش گرفته بود. 
 چشمهایش

را بست و نفس عمیقی کشید. در آخر چشمانش را باز کرد 
 و

 .به من نگاه کرد
 . خاطر توبه -

 :ابروهایم باال پرید. با تعجب آشکاری پرسیدم
تو به خاطر من تو روی مادرم وایسادی؟ آره... آره -

 هرمس؟
 به خاطر من؟ مگه نمی گفتی چون به مادر و پدرم مدیونی
 همیشه حامی پریچهر می مونی و هیچ وقت رو حرفش نه

 !نمیاری
 .نگاهش گرفته شد و غم عجیبی در صورتش موج زد

 . آره گفته بودم-
 

 دلم گرفت. مشخص بود به خاطر کنسل کردن این ازدواج
حرفهای زیادی از پریچهر شنیده. پریچهر به من که 

 دخترش
 بودم رحم نداشت چه برسد به نوچه ی شوهرش. به ناگاه



مهرش در دلم موج زد. قدمی جلو گذاشتم و دستم را به 
 لبه

چرخید. او هم ی کتش گرفتم. نگاهم در نی نی چشمانش 
 از

این حرکت من متعجب بود. با مهربان ترین لحنی که در 
 دلم

 :سراغ داشتم گفتم
 . ممنونم هرمس... خیلی به من لطف کردی_

نگاهش رو نگاهم چرخید. لب باز کرد تا حرفی بزند اما 
 لب

چه »هایش دوباره بسته شد. فکری در ته ذهنم جرقه زد. 
 می

 .ب نی نی چشمانش را گشتمبه دنبال جوا« خواست بگوید؟
ولی هیچ جوابی پیدا نکردم. او هم در نگاهم غرق شده 

 .بود
عجیب بود. من و او هیچ وقت به این مدت طوالنی به هم 

 نمی
 .نگریستیم. به ناگاه با زنگ تلفنش هر دو از جا پریدیم

 
 دستپاچه فاصله گرفتم. نمی دانستم این چه حسیست که در



بود او دیگر آنها هیوالی دیو و دلبر دلم رویده. اما عجیب 
 .نبود
*** 

روزهای بعدی می گذشتند و من بی اندازه شاد بودم. دنیا 
 به

 کامم بود گویی هیچ چیز نمی توانست این شادی را در من
 خراب کند. برایش خوش خدمتی میکردم. تمام مدارک را
خواندم و هر چه خواست مو به مو انجام دادم. حتی دیگر 

 با
 مند ها هم تندی نمیکردم. به آنها سلم می کردم و آنهاکار

 .در کمال تعجب جواب سلم را می دادند
هر چند هنوز هم حرف ها پشت سرم ادامه داشت. اینکه 

 چرا
انقدر اخلقم تغییر کرده؟ نکند با هرمس سروسری دارم 

 و می
 .خواهم با اخلقم، قاپ رئیس شرکت را بدزدم

 فکری در موردم می کنند. من فقط برایم مهم نبود که چه
در این لذت ناب که قرار است سایه ی نحسش وحدت 

 برای
 



همیشه از سر زندگی مان کم شود، روزگار می گذارندم. 
 روزها

می گذشت پریچهر تلخی میکرد و حتی مرا نادیده می 
 .گرفت

 .ولی من حتی یک لحظه هم از کار کرده پشیمان نبودم
 قسم بخورم وحدت برای ما اموال مابه جرات می توانستم 

 .نقشه کشیده و حاال با رفتنش می توانستم بخندم و شاد باشم
هرمس هم هنوز به دیده ی شک و تردید به من می 

 نگریست
 .و رفتارم برایش عجیب بود

 وقتی می دید نهایت تلشم را میکنم تا به او کمک کنم و
نحوی سر از حساب و کتاب های شرکت دربیاورم و به 

 چم و
خم کار را یاد بگیرم، با طیب خاطر همه چیز را برایم 

 توضیح
 می داد. او هم از این اتفاق رخ داده خوشحال بود. اما می

 .دانستم چیزی در پس تمام این اتفاقات وجود دارد
 

این که هرمس هنوز هم می ترسید. از چه چیز؟ نمی 
 .دانستم



 ان آنچه نمیفقط فهمیده بودم دل نگران است. دل نگر
 . دانستم

 .فنجان نسکافه را روی میزش گذاشتم و روی میز خم شدم
 چیکار می کنی؟-

لپ تاپ را به سمتم چرخاند و لیست اطلعات را نشانم 
 .داد
 . باید این مطالب رو بخونی. برات ایمیل کردم-

 .با روی باز لبخندی زدم
باشه حتما! دیگه چیزی نیست؟ هرچی هست برام -

 .بفرست
 .نگاهش با مهربانی روی صورتم چرخید

ابریشم تو دختر باهوشی هستی. چرا از این هوشت -
 استفاده

نمی کنی؟ چرا هیچ وقت نخواستی کارای شرکت رو 
 خودت

 .انجام بدی
 
ابریشم تو دختر باهوشی هستی. چرا از این هوشت _

 استفاده
 نمیکنی؟ چرا هیچوقت نخواستی کارای شرکت رو خودت



 انجام بدی؟
 .دست زیر چانه زدم و شانه باال انداختم

چون علقهای به کارای شرکت نداشتم. من به نقاشی _
 علقه
 .دارم

 ...ولی حیفه_
 .خیلی استعداد داری

علقهای ندارم. اگه پریچهر مجبورم نمیکرد هیچوقت _
 پامو

 تو این شرکت نمیذاشتم. مخصوصا که دلم نمیاد جای خالی
 .بابا رو ببینم
 . که دلم نمیاد جای خالی بابا رو ببینممخصوصا 

 .صورتش گرفته شده
 
 درک می کنم. یه وقتایی فراموش می کنم جای پدرت-

 .نشستم و برات سخته جای خالیش رو ببینی
من هم آسمان دلم ابری شد. آری برایم سخت بود. او را 

 می
دیدم و یاد پدرم می افتادم که چگونه با جدیت مدارک را 

 باال



ن می کرد. برای عوض شدن حال و هوا لبخند و پایی
 دردناکی

 :زدم
 .اما مطمئنم بابام راضیه که جاش رو پر کردی-
ولی یه روزی باید از اینجا برم. یه روزی این شرکت -

 رو به
 . دستت می سپردم و می رم

نمی دانم چرا به ناگاه ته دلم خالی شد. شاید اگر همه چیز 
 را

می رفت و ترکمان می کرد. و یاد می گرفتم او به زودی 
 من

از روزی می ترسیدم که او نباشد و پریچهر دوباره فیلش 
 یاد

 هندوستان کند. نگاهم به زیر کشیده شد. فنجانش یخ کرده
 .بود. خودش را جلوتر کشید و به من نزدیک شد

 
ابریشم باهام همکاری کن. بذار همه چیز رو بهت یاد -

 .بدم
 رو هواست. اما شرکت اینقدرمن باید برگردم. زندگیم 

 مشکلت داره که به این زودی نمی تونم برگردم. پس باید



 . باهام همکاری کن
لب گزیدم. از طرفی دلم می خواست خیالش را راحت 

 کنم. او
 بهترین خبر زندگی ام را به من داده بود و من باید با او

همکاری میکردم. اما از طرفی از فکر رفتنش دلم به درد 
 می

آمد. گویی پناهم قرار بود از چنگم برود. نگاهم باال آمد و 
 در

نگاه منتظرش نشست. درد سیاه چشمانش، منتظر پاسخ 
 من

 بود. به ناچار سر تکان دادم تا خیالش راحت شود. لبخند
 :ناراحتی زد و گفت

 . ممنونم... ممنونم که درکم می کنی-
آمده راست کردم و سعی کردم از فضای به وجود  بدن

 بیرون
 .بیایم

 
 خب مدارک و برام بفرست. همین امروز می خونمش-

و به سمت میزم رفتم و خودم را مشغول کردم. اگر چند 
 لحظه



دیگر همانجا می ایستادم و او با همان لحن عجیب از من 
 تشکر

میکرد اشک هایم سرازیر میشد. نمی دانم چرا قلبم بی 
 اندازه

اشتم برود اما حال که سنگین شده بود. از اول قصد د
 حرفش

 جدی شده بود طاقتش را نداشتم
************ 

با دیدن پیغام روی گوشی ام صفحه را باز کردم. اسم 
 شیرین

فرزاد که دو قلب در کنارش بود، دنیا را به من داد. با 
 خوشحالی

 .صفحه چت رو باز کردم و پیغامش را خواندم
 کجایی ابریشم؟ دلت برام تنگ نشده؟-
علوم بود دلم برایش بی نهایت تنگ شده. آنقدری که م

 دوست
داشتم همه چیز را رها کنم و برگردم. اما فعل نمی 

 .توانستم
پریچهر لب پرتگاه ایستاده بود و با آنکه هرمس قول داده 

 بود



 
 جلوی اش را می گیرد، اما می ترسیدم. با رفتنم فیلش یاد

 :هندوستان کند. به سرعت تایپ کردم
 خبر بی معرفت؟ چه عجب حالی از من گرفتی؟ چه-

 .شکلک خنده انداخت
 یه ظرف بستنی بزرگ گرفتم و دارم می خورم. بدجوری-

 .یادت کردم
 .من هم شکلک خنده انداختم

 ابریشم... کی میتونم ببینمت؟_
 :اخمهایم در هم شد گویی او مرا میدید. تایپ کردم

 ته است. تازهمعلوم نیست. فعل خیلی اوضاع به هم ریخ_
 .تونستم اوضاع رو درست کنم

 حواست هست خیلی وقته ندیدمت؟ حتی صورتت رو هم_
 .فراموش کردم

 
 .باالخره یه روزی همدیگه رو میبینیم. نگران نباش_
نگرانم. اینکه رندان زیبای خفتهام رو بدزدن و دستم به _

 هیچ
 .جا بند نباشه



؟ از خوشی مرا میگفت؟ مرا زیبای خفته خطاب کرده بود
 قند

 در دلم آب شد. روی تخت چرخیدم و به سقف اتاق خیره
 شدم. صفحه گوشی را مقابل چشانم گرفتم. دوست داشتم

هزار بار جمله اش را بخوانم تا ملکه ی ذهنم شود. پیغام 
 بعدی

 .آمد
 رفتی یا خوابت برد؟-

خوابم نبرده بود در شیرینی و حلوت جمله اش دست و 
 پا

 .می زدم
 .جام... بگواین-
 زودتر این جدایی رو تموم کن. دلم بیشتر از این طاقت-

 . دوریتو نداره
 

 احساسم دو جانبه بود. من هم دیگر طاقت دوری اش را
 نداشتم. اما باید صبر می کردم. فعل تا وقتی که پای وحدت
 .برای همیشه از زندگی پریچهر قطع می شد باید میماندم

 . می بینیم... خیلی زودنگران نباش. همدیگه رو -
 .اما زیاد خوشبین نبودم این خیلی زود کی نتیجه می دهد



 .پس تا اون روز منتظرت می مونم-
ام گذاشتم و به  بدنو آف شد. صفحه ی گوشی را روی 

 سقف
اتاقم خیره شدم. فرزاد یکی از آشناهای دورمان بود اما 

 به
روز و ی نزدیک پدرانمان ده سال تمام  ئوستیواسطه ی 

 شب
در کنار هم بودیم. سه سال پیش برای درس خواندن به 

 خارج
 رفت و من تنها شدم. دوستش داشتم بسیار زیاد. گویی او

 .نیمه ی دیگر جانم بود
کاش می توانستم زودتر به دیدنش بروم. صفحه ی گوشی 

 ام
را باز کردم و سراغ عکس های پنهانم رفتم. هیچ کس 

 حتی
 

ت فرزاد چه نقش پررنگی در زندگی پریچهر هم نمی دانس
 ام

 دارد. عکسش را بزرگ کردم و به آن دیده دوختم. به یاد



روزهای شیرین کودکی افتادم. او یکی از صمیمی ترین 
 دوست

های دوران کودکی ام بود. با سر انگشت روی عکس را 
 لمس

 کردم. دلم به قد دنیا برایش تنگ شده بود
*********** 

رخید و روزها پشت هم می گذشت. با دنیا به کامم میچ
 آنکه

نگ تر شده بود، هنوز هم روزهای دلپذیری را بدنشادیم 
 می

 .گذراندم
 همه چیز خوب تر از آن چیزی که فکر می کردم پیش

 ئوستیمیرفت. پریچهر دیگر حرفی از وحدت نمیزد و 
 من و

هرمس بیش از اندازه خوب شده بود. اصل گویی رفیق 
 جانی

بود. او هرچی می گفت من اجابت می کردم و نه ام شده 
 نمی

 آوردم. به لطف او من می توانستم نفس بکشم و سایه ی
 



 وحدت از سر زندگیمان کم شده بود و حاال روزهایم رنگین
کمانی تر از هر روز دیگری بود. اما گویی دنیا نمی 

 خواست به
 مساز دلم بر قصد. بلکه این من بودم که باید به پای تما

سازهایی که برایم می زد می چرخیدم و می رقصیدم و 
 اشک

 .می ریختم. قرار بود با هرمس به خانه بیاییم
پریچهر گفته بود با او کار دارد. از ماشین پیاده شدم و 

 شانه
به شانه اش وارد خانه شدیم. مقابل درب ورودی کفش 

 های
غریبه دیدم. در ذهنم گذشت وحدت آمده؟ به سرعت این 

 فکر
را عقب زدم. هرمس گفته بود وحدت برای همیشه از 

 زندگیم
 .بیرون رفته. نگاه نگرانم را به هرمس دوختم

نگاه نگرانم را به هرمس دوختم او هم مثل من نگران بود. 
 وارد

سالن شدیم و در بدو ورود چهره نحسش را دیدم. روی 
 مبل



نزدیک مادرم نشسته و چاپش را مینوشد. تمام جانم به 
 هلرز

 درآمد و مستقیما به سمت هرمس برگشتم. او گفته بود قرار
 است دیگر نبینمش و من به خاطر همین ندیدنش هر کاری

 
 خواسته بود لبیک گفته بودم. ولی حال وحدت اینجا بود و

 :چایش را مینوشید. بی اختیار برگشتم و گفتم
 کی بهت اجازه داده پا تو این خونه بذاری؟ گمشو بیرون_

ز آنکه وحدت فنجانش را روی میز بگذارد صدای قبل ا
 مادرم

 :را شنیدم که گفت
ابریشم حرف دهنت رو بفهم. ما با هم عقد کردیم و از -

 امروز
 . وحدت ناپدریته. دلم می خواد بهش احترام بذاری

آن ها عقد کرده بودند! چگونه؟ هرمس گفته بود پریچهر 
 از

 عقد کرده بودند؟ چشمصرافت این ازدواج افتاده اما آن ها 
 :هایم گشاد شد. صدای هرمس را شنیدم

 ! شما به من قول داده بودید صبر می کنید-
 قول داده بود صبر کند؟ خدایا اینجا کجاست و من در کدام



نمایشنامه و سناریو گیر افتاده بودم؟ هرمس گفته بود 
 پریچهر

 از صرافت افتاده و پریچهر چیز دیگری می گفت؟
 

 :سمتمان آمد و گفتوحدت به 
 ! عزیزم... دختر گلم-

 :هیستریک جیغ زدم
 . من دختر تو نیستم-

و به سمت هرمس برگشتم. نا امیدی ام از او بی نهایت 
 .بود

وحدت همیشه ی سایه روی سر زندگی مان بود اما اینکه 
 با

حماقت تمام به هرمس اطمینان کرده بودم و کلید رهائیم 
 را

م عاصیم می کرد. دروغ گفته بود در دست های او می دید
 و

 من احمقانه از تکاپو افتاده بودم تا مادرم و وحدت به همین
راحتی به عقد هم در بیایند. ای کاش هیچ وقت به او 

 اطمینان
 نمی کردم که حال اینگونه رو دست بخورم. به سمتش



 :چرخیدم و نا امیدانه گفتم
 !همش تقصیر تو بود... همش تقصیر تو بود-
 

و به سرعت از خانه بیرون زدم. حتی تحمل یک لحظه 
 ماندن

در فضای مسموم خانه را هم نداشتم. همه ی آنها به من 
 دروغ

گفته بودند و نظر من حتی ذره ای برایشان مهم نبود. با 
 قدم

های تند از پله ها پایین دویدم. استخر را به سرعت دور 
 زدم

می رفتم. نمی  و خودم را از خانه بیرون انداختم. باید
 دانستم

 .به کجا. اصلا ذهنم یاری نمی کرد
 فقط می دانستم دیگر نمی خواهم در خانهای که مردی مثل
وحدت سایه ای سر آن شده زندگی کنم. صدای هرمس را 

 از
 .پشت سرم می شنیدم

صدایم می کرد و بهایی به او نمی دادم. من تمام دنیایم را 
 در



 :مدام زیر لب می پرسیدم یک لحظه از دست داده بودم.
- 

چرا... چرا این نامردی را در حقم کرده؟ او که مادرم 
 بود! نه

ماه مرا در بطنش پرورش داده و بزرگ کرده بود چگونه 
 می

توانست از فرزندش بگذرد و زندگی اش را وقف مردی 
 همچو

وحدت کند! برایم مهم نبود ازدواج کرده، بلکه برایم مهم 
 بود
 

مرد ازدواج کرده و حتی ذره ای به نظر من چرا با این 
 اهمیت

 نداده؟ او که می دانست چشم دیدن وحدت را نداشتم پس
اش را  ئوستیچرا بین من و او ، مرد را انتخاب کرده و 

 با من
برید؟ با تابش نورهای شدید و صدای کرکننده ی بوق 

 ناگهان
 به خود آمدم. دقیقا وسط خیابان بودم و ماشینی با سرعت
 تمام به سمتم نزدیک می شد. گیج شدم و واماندم نور مثل



یک چراغ دوار به سمتم می آمد و قوای فکری ام از کار 
 افتاده
 بود

 قوای فکریام از کار افتاده بود و نمیدانستم باید چه حرکتی
انجام دهم. ماشین با صدای بوق کرکنندهای از کنارم 

 گذشت
 تیرهی پشتم را لرزاند. شایدو باد آن در تمام جانم پیچید و 

 فقط نیم قدم با مرگ فاصله داشتم. ماشین رفت و من وسط
 جاده ماندم. دستم کشیده شد. صدای فریادش در گوشم

 :پیچید
 
حواست کجاست؟ میخوای خودتو بکشی؟ این چه کاریه _
 که

 کردی؟
 :زیر لب زمزمه کردم

دست از سرم بردار ازت متنفرم هرمس. به من دروغ _
 .گفتی

 ...بهم گفتی درکم میکنی اما
با شنیدن تک به تک کلماتم کم کم از تب و تاب افتاد و 

 دست



 .هایم در دستش شل شد
 .فکر نمی کردم مادرت این کارو کنه-

بهم دروغ گفتی. باعث شدی باور کنم وحدت دست از 
 سرمون

 برداشته. باعث شدی فکر کنم می تونم دوباره با مادرم یه
 رو شروع کنم. اما نمی دونستم قراره ازپشت زندگی جدید

خنجر بخورم. می دونستی مادرم داره ازدواج می کنه و 
 امروز

 ...روز عقد مادرمه
 .به خدا نمی دونستم به منم نگفته بود-
 

 .سری تکان دادم
 .باور نمی کنم... دروغ می گی. همه ی حرفات دروغه-
رت به من باور کن... باور کن تقصیر از من نبود. ماد-

 قول
داده بود صبر کنه. قرار شده تا وقتی تو قانع بشی صبر 

 . کنه
 :مات و متحیر لب زدم

پس قرار نبود از این ازدواج منصرف بشه؟ فقط صبر -
 کردید



 تا منو قانع کنی؟ یعنی تو تمام این مدت می دونستی مامانم
 می خواد با وحدت ازدواج کنه و به من نگفتی؟

 اخت. حرفی برای گفتن نداشت. با کفسرش را پایین اند
 دست پیشانیام را فشردم. سرم در حال انفجار بود. او می
 دانست و من در این مدت احمقانه مثل یک ابله می خندیدم
و از زندگیم لذت بردم و فکر میکردم شر سایه ی وحدت 

 از
 زندگیم کم شده. مثل یک دلقک تمام وقتم را با هرمس سر

 
خوش خدمتی میکردم. زیر لب با تمام  می کردم و به او

 نفرتم
 .غریدم

ازت متنفرم. چرا گور تو از زندگیم گم نمی کنی؟ چرا -
 از

 زندگیم بیرون نمی ری؟ چرا نمی ذاری فقط با پریچهر
بجنگم؟ اگه تو نبودی شاید می تونستم از پس پریچهر بر 

 .بیام
ولی تو تمام این مدت ازش حمایت کردی و باعث شدی 

 این



ت حق داره؟ اینه بدنگند باال بیاد. مگه نمی گی پدرم به 
 اون

حقی که ازش دم می زنی؟ چرا شرتو از سر زندگیم کم 
 نمی

 کنی ؟
و او باز هم حرفی نزد. خودش هم می دانست چه اتفاق 

 مهمی
در زندگی ام رخ داده. با دیدن سکوتش سری به تاسف 

 تکان
 :دادم و گفتم

 که اینقدر به تو ایمان داشتم. تمام واقعا برای خودم متاسفم-
 .باورهای منو خراب کردی

 
چرخیدم و پشت به او به سمت خانه به راه افتادم. همان 

 خانه
ای که وحدت در آن لنگر انداخته بود و ممکن بود 

 حضورش
 . دائمی شود

 او هم پشت سرم جاری شد. صدای قدم هایش را می شنیدم



ن تصمیم احمقانه اش زندگیم اما اهمیتی نمی دادم. او با ای
 را

 به باد فنا داده بود. به خانه رسیدم. به محض اینکه خواستم
 در را باز کنم، گفت

 متاسفم این اتفاق افتاد و برای جبران اشتباهم می رم و -
 .دیگه برنمی گردم. از فردا دیگه منو نمی بینی

نگاهم روی شکل های هندسی روی در ثابت ماند. یک 
 عمر

 داشتم برود حاال هم دوست داشتم. اما نمی دانم چرادوست 
چیزی در دلم جا به جا شد. شاید شکست... شاید ریخت. 

 شاید
 . دلم بود که ریخت

 منو ببخش ابریشم .باور کن هدفم این نبود. منو ببخش-
 
 منو ببخش ابریشم .باور کن هدفم این نبود. منو ببخش و_

 ! فراموشم کن. خداحافظ
 هایش را شنیدم که کم کم از من دور می شد وصدای قدم 

باالخره با صدای ماشینش به خود آمدم. او رفت و من 
 همچنان

 . خیره به در بودم. حتی دل رفتن به داخل را هم نداشتم



احساس می کردم حامی ام را از دست داده ام. با این که 
 بارها

 فگفته بودم شرش را از سر زندگیم کم کند اما به واقع حر
 .دلم این نبود

 :دست هایت را لجوجانه مشت کردم و با خودم گفتم
 همان بهتر که برود. با رفتنش حتما راحت تر میتوانم نفس
بکشم. نبودنش یک درد است و بودنش هزار درد. همان 

 بهتر
برود و پشت سرش را هم نگاه نکند. اینگونه حداقل 

 میتوانستم
 . به تنهایی با پریچهر مقابله کنم

 
 نفس گرفتم و وارد خانه شدم. از این لحظه به بعد زندگی
 جدیدی در انتظارم بود. یک زندگی عجیب با حضور مرد
پررنگی به نام وحدت. باید با تمام قوا می جنگیدم تا او را 

 از
 .زندگی ام بیرون کنم

 فصل سوم
باحالی نزار صفحه چت را باز کردم. احتیاج به کسی 

 داشتم تا



 کنم. رفتن هرمس خلء جانم را بیشتر از قبلبا او درد دل 
 . کرده بود و نمی دانستم باید به دامن چه کسی پناه ببرم

اما هرچه زنگ زدم کسی جواب نداد. به اجبار برایش 
 :نوشتم

 فرزاد خیلی تنهام کجایی؟-
 به صفحه خیره شدم. شاید پیغامم تیک بخورد تا بدانم او

نشد. با افسوس فراوان پیغامم را خوانده اما هیچ خبری 
 صفحه

را بستم و گوشی را کنار گذاشتم. هرمس رفته بود... 
 پریچهر

علی رغم خواسته ام ازدواج کرده بود و حال وحدت 
 ناپدری

 
من بود و من نمی دانستم چه باید بکنم و به که باید پناه 

 .ببرم
 .صدای پریچهر را از پشت در شنیدم

 .ابریشم باور کن وحدت مرد خوبیه-
 چشمانم را با درد بستم و قطره اشکی از گوشه ی چشمم

سرازیر شد. او حجت را به من تمام کرده بود و من دیگر 
 نمی



 .خواستم حتی سایه ی نحس چنین مادری روی سرم باشد
 خلء نبوده هرمس در جان و تنم ریشه دوانده بود و من

همچنان با خودم درگیر بودم که آیا رفتنش خیر بوده یا 
 ؟شر

صبح فردا ناخواسته چشم باز کردم. هوا گرگ و میش 
 .بود

طاق باز روی تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. 
 نور کم

رنگی روی سقف سایه انداخته بود. به او فکر کردم. به 
 مردی

که بی هوا از زندگیم رفته و من را میان کوهی از 
 مشکلت

نجره دوخته رها کرده بود. به پهلو چرخیدم و نگاهم به پ
 .شد

 هرمس دیگر در زندگی من جایی نداشت و حال من مانده
 

بودم و کوله باری از سختی ها. حتی نمی دانستم چگونه 
 با

وحدت کنار بیایم. این مرد شارالتان که سرانجام به 
 خواسته



اش رسید و مادرم را از راه بدر کرد. نا امیدانه انتظار 
 داشتم

 :اید و به درد بکوبد و بگویدباز هم هرمس مثل هر روز بی
نگاهم روی ساعت «! ابریشم... بیدار شو دیر شد»

 .چرخید
هفت صبح بود. یک ساعت تمام به خود پیچیده و فکر 

 کرده
 و هرمس هنوز نیامده بود .با ناراحتی در جا نشستم. باید

واقعیت را قبول میکردم دیگر هرمس وجود نداشت. از 
 جا

 آماده شدم. حتی حوصله نداشتمبلند شدم و دوش گرفتم و 
آرایش کنم. به زدن رژی مات بسنده کردم و بی سر و 

 صدا
 از پله ها جاری شدم. صدای تق تق وسایل را از آشپزخانه

 .شنیدم و بی توجه به آن از خانه بیرون زدم
 محال ممکن بود در این شرایط کنار پریچهر بشینم و دست

وارد شرکت شدم. به یک سفره ببرم. جزو اولین نفرات 
 جای

 
 هرمس به شدت خالی بود تا باشد و کارمندان برایش سری



 تکان دهند. منشی با دیدنم بلند شد و سلم کوتاهی داد
سلم خانم فخاری صبحتون بخیر. خبر دارید آقای _

 کثیری
 کی تشریف میارن؟

چشمانم را با عصبانیت بستم و باز کردم. واقعا طاقت 
 نداشتم

بان منشی بشنوم. ناخوداگاه با صدای نیمه اسمش را از ز
 بلند
 :گفتم

خانم شریفی... از امروز آقای کثیری به شرکت نمیان. -
 بهتره

 . دیگه اسم ایشون رو نیارید
 .و با شتاب وارد اتاقم شدم. اعصابم تحریک شده بود

برخلف همیشه که به خاطر هرمس پرده ها نیمه بسته 
 بود،

نار زدم و فضای مقابلم چشمانم این بار پرده را به کل ک
 را نور

باران کرد. با وجود آنکه نبود و من می توانستم از دیدن 
 این

 منظره لذت ببرم. اما حس خوبی نداشتم و دوست داشتم



 
زودتر پرده را ببندم. رو به روی پنجره نشستم و به بیرون 

 دیده
 دوختم. حال باید چه می کردم؟
بود... که واقعاا بود. شرکت اگر گفته های هرمس درست 

 در
وضعیت بدی به سر میبرد و من عمل از پس مشکلت 

 آن بر
نمی آمدم. فقط هرمس بود که می توانست این کشتی به 

 گل
نشسته را هدایت کند.نمی دانم چقدر در افکارغوطه ور 

 بودم
که با تقه ای به در، منشی وارد شد. کوهی از پرونده ها 

 روی
خانم -را روی میز گذاشت و گفت: دستش بود. همه 

 فخاری
 اینا پرونده های این چند ماه هستن. آقای کثیری گفته بودن

 . براتون بیارم
همشو -بدون آنکه حتی نگاهی به پروندهها بیندازم، گفتم: 

 ببر



 .اما اینا کار آقای کثیری بوده-بیرون. خودت حلشون کن. 
 . حاال که نیستن شما باید انجام بدین

 .اعصابی متشنج چشم روی هم فشردمبا 
 
 .برو بیرون. این مشکل خودته و خودت هم باید حل کنی-

 لب باز کرد تا دوباره مخالفت کنند اما به واقع دیگر توان
مجادله نداشتم. با دیدن صورت غضبناکم بحث را کوتاه 

 کرد
و پروندهها را برداشت و بیرون رفت. با سر انگشت 

 شست و
 /م را مالش دادم. نمی دانستم باید چه کنماشاره پیشانی ا

شاید تا قبل از این می خواستم هرمس را بیرون کنم اما 
 حال

 با رفتنش جدای از تنها ماندم، دیگر نمی دانستم شرکت را
 .چگونه اداره کنم؟ من با هیچ چیز این شرکت آشنا نبودم

 خورشید کمی باال آمده بود که از جا بلند شدم. در این اتاق
ماتم گرفته بودم و کاری از پیش نمی بردم. کیفم را 

 برداشتم
تا از شرکت بیرون بزنم اما به محض باز کردن در صدای 

 زمزمه



 .به گوشم رسید
جلوتر رفتم. همینکه راهرو را رد کردم با کارمند ها 

 مواجه
شدم. نگاهم رویشان چرخید. همگی کار را تعطیل کرده 

 و در
 

ند. با دیدنم سکوت کردند و به سالن اصلی جمع شده بود
 من

 .خیره شدند
 بند کیفم را در دست فشردم. اگر آن ها از هرمس می

 پرسیدند من هیچ جواب قانع کننده ای برایشان نداشتم. زیر
لب هرمس را لعنت کردم که مرا در این دام وحشتناک 

 اسیر
کرده. احمدی یکی از کارمندهای با سابقه ی شرکت جلو 

 آمد
 :و گفت

 سلم خانم فخاری. میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟_
دوست داشتم قاطع و برنده بگویم نه ولی چه فایده ای 

 داشت؟



باالخره باید مستقیما با آنها صحبت میکردم. احمدی 
 :پرسید

 خانم فخاری راسته آقای کثیری رفتن؟-
بله ایشون دیگه با ما کار -نفس گرفتم و به آرامی گفتم: 

 نمی
 . کنن

 
همهمه در میان جمعیت راه افتاد. زن دست هایش را در 

 هم
پیچید. او هم مضطرب شده بود. خانم احمدی بلندتر از 

 قبل
 :پرسید

 حاال باید چیکار کنیم؟-
 همان سوالی که من مدام از خودم می پرسیدم. نمیدانستم

بدون هرمس چه کنم. به ناچار صدایم را کمی باال بردم. 
 فعل-

 سابقتون ادامه بدید تا فکری کنم. برگردید سربه کارهای 
 ولی خانم فخاری اینجوری که نمی شه؟ شرکت-کارتون. 

آسمان قراردادش رو با ما فسخ کرده، کار صادرات 
 خوابیده



هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. همه ی این کارها به دوش 
 آقای

 .کثیری بود
 اینکثیری... کثیری...! هرمس لعنتی! تو که می دانستی 

شرکت چه وضعی دارد چرا دستم را در پوست گردو 
 گذاشتی؟

 
 خانم محترم من سعیم رو می کنم تا شرکت به حالت اول-

برگرده. بفرمایید خواهش می کنم. بفرمایید از کارتون 
 .نمونید

 کارمند ها که متفرق شدند منشی با ترس به سمتم آمد و
او را  صدایم کرد. با عصبانیت به سمتش برگشتم. تحمل

 دیگر
آقای رضوی تا چند دقیقه دیگه -نداشتم. به آرامی گفت: 

 می
 رسن شما می خواید برید؟

 .دست در جیبم کردم
 .خودت حلش کن-
 !کار من نیست... کار آقای کثیری بوده -
 .پس کنسلش کن-



ولی آقای کثیری با آقای رضوی برای قرارداد قرار -
 گذاشته
 . بودند

 حجم از مشکلت برای من زیاد نفس سنگینی کشیدم. این
 .بود
 
 . من که خبر ندارم کنسلش کن-

دیگر منتظر نشدم و قبل از اینکه دوباره مانعم شود از 
 شرکت

بیرون زدم. هر چه تحمل کردم و حرف شنیدم برای 
 امروز

بس بود. بهتر بود از فردا فکری به حال شرایط کنم. در 
 خانه

خر خانه را دوباره آب را باز کردم و وارد حیاط شدم. است
 کرده

 .بودند و رنگش تمیز شده
لب استخر ایستادم. یاد هرمس وجودم را پر کرد. 

 پوزخندی
روی لب هایم نشست. با آنکه خودش نبود اما یادش 

 همچنان



در لحظه لحظه ی زندگی ام جاری بود. قدمی جلوتر 
 گذاشتم

و روی آب روشن خم شدم. صدایش در گوشم پیچید: 
 مواظب»
 .لب هایم چین برداشت«. اش! امانتیب

گفته بود نمی گذارد بلیی به سرم بیاید و نگذاشت . تا 
 لحظه

 ی آخر هم اجازه نداد به فکر خودکشی بیفتم. یا بلیی سر
خودم بیاورم. اما حیف که نتوانست جلوی پریچهر و 

 ازدواج نا
 

به هنگامش را بگیرد. دست داخل آب کردم. یاد شب 
 ترسناکی

مرا داخل استخر پرت کرده بود در جانم ریشه دواند. که 
 او

مرد عجیبی بود. یک مرد مقتدر و محکم که خوب می 
 دانست

 .چگونه باید عکس العمل نشان دهد
 یک مرد مقتدر و محکم که خوب می دانست چگونه باید



عکس العمل نشان دهد مخصوصا به راحتی از پس من 
 یک

 .نزدیک شودنفر بر آمد و توانست به من 
 با آنکه آن روز خفت بار را فراموش نمیکردم اما حال می
دانستم اگر پولتیک هوشمندانه اش نبود به احتمال زیاد تا 

 به
امروز بلیی به سر خودم آورده بودم. او بود که در این 

 مدت
 نگذاشت اشتباه کنم و با او آنقدر بجنگم و بجنگم تا بفهمم

 .زندگیم ارزش دارد
بدون نبود هرمس بیهوده و بی جهت می گذشت. روزهای 

 من
و پریچهر و وحدت در سکوتی مرگ آور دیوار به دیوار 

 هم
 

 زندگی می کردیم و همه چیز به مانند آرامش قبل از طوفان
 .آرام بود. گویی زمان آبستن رخداد هایی برای آینده است

وحدت خانه ی پدری ام را قرق کرده بود و من عمل تمام 
 روز

 .را به بطالت می گذاشتم



هیچ اطلعاتی از شرایط شرکت نداشتم و پریچهر کامل 
 خود

را کنار کشیده بود. خوب می دانست بدون وجود هرمس 
 هیچ

 کاری از دستم بر نمی آمد. نه او تلشی برای بهبود شرایط
انجام می داد و نه من. اینکه کارمند ها چه می کنند و در 

 آخر
 .رمان می آید از توان من خارج بودماه چه بلیی به س

 ترجیح می دادم منتظر شوم تا ببینم تقدیر چه برایم رقم
زده. روزها می گذشت و هرمس نبود اما یادش به شدت 

 و با
قدرت به قوت خود باقی بود. او را در کنار پنجره، با 

 همان
عینک نزدیک بین مشغول خواندن می دیدم. یا پشت 

 فرمان
را می زد. یا در سالن رژه می رفت و  عینک آفتابی اش

 غر می
او همه جا بود. همه ی مرا « ابریشم کجا موندی؟»زد: 

 احاطه
 



کرده بود و من نمی دانستم چگونه از زیر بار سایه اش 
 خارج

شوم. دلم می گفت: ای کاش برگردد وقتی او بود من پشت 
 و

پناهی داشتم. اما به زبان نمیآوردم. هرچی که بود میان 
 من

و دلم بود و من آن را زیر خروارها عقده و کینه پنهان 
 میکردم

 تا مبادا سر در بیاورد و متوجه این واقعیت عظیم شوم که
وجود هرمس برای من بیش از حد خوب بود و حاال با 

 رفتنش
من دوباره شکستم. گویی یک بار دیگر پناهم را از دست 

 داده
 . بودم

 .بی حوصله برداشتممنشی بازهم زنگ زد. گوشی را 
 . خانم فخاری آقای کرمی زنگ زدن-

 :کلفه دستور دادم
 .قطعش کن-
 ...اما آقای کرمی برای قرارداد-
 . گفتم قطعش کن بگو جلسه دارن-



 
منشی بدون آنکه بخواهد کمی مراعاتم را کند باشه ای 

 زیر
 لب گفت وگوشی را قطع کرد. نیم ساعت بعد با یک پرونده

 .ی دیگر آمد
 . لطفاا اینجا رو امضا کنید-

نگاهی به پرونده انداختم. به واقع مطالبش را درک 
 .نمیکردم

 این چیه؟-
 .طرح واردات ماشین آالت جدید-

نگاهم به نوشته افتاد. پس چرا چیزی از آنها سردر نمی 
 .آوردم

 .نمی دونم... ورش دار ببر-
 .ولی باید امضاش کنید-
 نمیکنم وقتی چیزی رو نمی دونم امضا-
 .وقتی چیزی رو نمیدونم امضا نمیکنم. ببرش بیرون_

با اخمهای در هم از در بیرون رفت. در ذهنم گذشت اگر 
 چند

 وقت پیش بود به پشتیبانی هرمس تک تکشان را اخراج
 



 میکردم اما حاال حتی نمیدانستم کارش را درست انجام
 .میدهد یا نه

شد و با  دوباره تقهای به در خورد. اعصابم متشنج
 عصبانیت
 :فریاد زدم

 دیگه چیه؟_
 :سرش را از میان در وارد کرد و همانگونه گفت

 طراح جدید اومده... چیکار کنم؟_
 .نمیدونم_

خانم فخاری یه -کمی بیشتر داخل شده و التماس کرد: 
 کاری

 کنید. شما باید به من بگید چیکار کنم. باید دستور بدید تا
 . من انجامش بدم

میز را برداشتم و به سمتش پرتاب کردم و  کتاب روی
 فریاد
 :زدم

 .نمی دونم... نمی دونم. از اتاق برو بیرون-
 

دیگر تحمل نکردم و کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون 
 .زدم



 .در راهرو با خیل کارمندها مواجه شدم. ساسانی جلو آمد
قبل از آنکه روضه اش را شروع کند، دستم را بلند کردم. 

 من-
 . امروز هیچ جوابی براتون ندارم. بعدا صحبت می کنیم

و بدون آنکه اهمیتی به صدا کردن و پچ پچ هایشان بدهم 
 از

شرکت بیرون زدم. به حد کافی ذهنم پر بود. باید جایی 
 برای

 تخلیه انرژی می یافتم. پشت رل نشستم و شروع به راندن
 ساعت کردم. حتی نمی دانستم به کجا می روم. بعد از نیم

 چرخ خوردن، چشمانم روشن شد. مقابل همان پارکی بودم
که روزی با هرمس به آنجا آمده بودم. ناخواسته ماشین را 

 پاک
 کردم و پیاده شدم. پاهایم بی اراده به سمت باالی پارک

میرفت. سراشیبی را باال رفتم. باالخره به چشم انداز 
 استخر

دوردست ها رسیدم. همانجا روی نیمکت نشستم. و به 
 خیره

شدم. مدت زمان زیادی نگذشت و صدایی از بیخ گوشم 
 :گفت



 «تنهایی!؟»
 

نگاهم به سمتش برگشت. اگرچه در این حالت دختر 
 مظلومی

به چشم می آمدم اما سری پر سودا داشتم. سر چرخاندم. 
 اصل

 چی شده؟ شکست عشقی خوردی؟-حوصله اش را نداشتم. 
 بدهم. بی اختیار داخل کیفمحتی نمی خواستم جوابش را 

 گشتم و دستم به عینک آفتابی ام خورد. عینک در دستم
مشت شد. هرمس عینک می زد اگر در کنارم بود. مسلما 

 این
 .بچه مزلف به خودش اجازه ی جسارت نمی داد

لب هایم لرزید. کجا بود؟ چرا بر نمی گشت و اینگونه مرا 
 تنبیه

 می کرد؟
 در خانهمان بیتوته کرده و حتیمن در شرایطی که وحدت 

نمی توانستم در خانه آسایش داشته باشم، به او احتیاج 
 .داشتم

این انصاف نبود باید برمیگشت. آنقدر جواب پسر را ندادم 
 که



 باالخره پوفی کرد و رفت. من ماندم و عینکی در دست و
 چشمانی که حال خیس از اشک شده بود. دلم برایش تنگ

 
ت هایش... برای حرف هایش... برای بود. برای حمای

 غرزدن
هایش. و در آخر برای امانتی گفتن هایش. نگاهم را باال 

 آوردم
هرمس کجای این شهری ؟ خودت رو »و به شهر دوختم. 

 بهم
 و برای«. نشون بده. تو این شرایط خیلی بهت احتیاج دارم

اولین بار بعد از مدت ها باالخره شماره اش را گرفتم. 
 پیغام

تمام امیدهایم « مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد»
 را

 ناامید کرد. حال که تمام قوایم را جمع کرده بودم تا او را
 برگردانم. او خودش را پنهان کرده بود و عمل نمی دانستم
چگونه از پس مشکلت جدید شرکت برایم. من... تنها و 

 بیکس
 .مانده بودم

 .دو هفته از رفتن هرمس می گذشت



 دو هفته از رفتن هرمس می گذشت . با شانه های
 خمیده وارد خانه شدم.کلیدم را بی حوصله روی جا کلیدی

 انداختم و کفش هایم را همانجا رها کردم. حتی حوصله
 

نداشتم دمپایی رو فرشی را بپوشم . با همان پای برهنه 
 بدون

نگاه کردن به اطرافم روی سنگ های کف سالن جلو رفتم 
 .در

 این دو هفته وحدت رسما در خانه ی پدری ام جا گیر شده
بود و گویی خیال بیرون رفتن نداشت. و من از آن جایی 

 که
 اصل چشم دیدنش را نداشتم و هیچ کار دیگری از دستم
 برنمی آید و سعی می کردم نبینمش تا کمتر حرص بخورم

. 
چیزی که از آن می ترسیدم به سرم آمده بود دیگر برایم 

 همم
 .نبود چه اتفاقی قرار است بیفتد

حتی اگر پریچهر در این ازدواج شکسته می خورد ککم 
 هم



نمی گزید. او مادری را در حق من تمام کرده بود. با 
 صدای

 .پریچهر پاهایم سست شد
 . ابریشم بیا اینجا کارت دارم-

 :بی میل و بی حوصله زمزمه کردم
 . خسته ام می خوام بخوابم-
 

اشته بودم که این بار با صدای بلند تر و قدمی برند
 محکمتری

 :گفت
همین االن بیا اینجا. می خوام راجع به موضوع مهمی -

 باهات
 .صحبت کنم

بی انگیزه و بی حوصله قدم کج کردم و در دورترین 
 فاصله ی

حلقه  بدنممکن روی مبل نشستم. دست هایم را روی 
 .کردم

اذن خروج بدهد. با منتظر بودم کار مهم اش را بگوید و 
 آنکه

 وحدت نبود اما به واقع حوصله اش را نداشتم. سر به زیر



 .ماندهام و گوش جان سپردم
 تا االن کجا بودی؟-

ابروهایم باال پرید. برای این سوال و جواب های مسخره 
 بیش

 از حد خسته بودم. خودش می دانست جواب نمی دهم پس
 :دوباره پرسید

 
هستی؟ اصل برات مهم هست چه اصل به فکر شرکت -

 بلیی
 داره تو این شرکت سرکارمندها میاد؟
 .دو طرف لبم به سمت پایین کشیده شد

 نه برام مهم نیست. اصل برام مهم نیست. وقتی تو اهمیت-
 نمی دی چرا من اهمیت بدم؟

 پریچهر بلند شد. به سمتم آمد و با قدم های بلند باالی سرم
 .زحمت ندادم تا سرم را بلند کنمایستاده. حتی به خودم 

دوست داشتم با این کم محلی ها اعتراض واضح خودم را 
 به

 .گوشش برسانم
خیل خب! پس اگه برات مهم نیست و نمی خوای کاری -

 انجام



 . بدی خودم باید یه تصمیم جدی بگیرم
خدایا دوباره تصمیمات شروع شده. بار اول تصمیم گرفته 

 بود
. بار دوم تصمیم گرفت با او نامزد با وحدت ازدواج کند

 کند. و
 

 .حاال حتما می خواست خبر ماه عسل شان را به من بدهد
 خدایا تا کی باید این سناریوی تکراری را تماشا کنم؟

 حتی نپرسیدم چه تصمیمی؟ یا حتی نخواستم بدانم چه می
 :کند. از جا بلند شدم و گفتم

لتو ندارم. هر کاری دلت می خواد بکن. من دیگه حوص-
 می

 . خوام بخوابم شب بخیر
 و بدون آنکه حتی نیم نگاهی به نگاه خیره ی پریچهر بی

اندازم، به سمت خروجی سالن قدم برداشتم. صدایش را 
 از

 .پشت سرم شنیدم
از فردا به جای من، وحدت به کارای شرکت رسیدگی  -

 می
 . کنه



 به جانمقدم هایم ثابت ماند. با هجوم احساسات متفاوتی که 
 «چی؟»سرازیر شد. به آنی چرخیدم و نیمه بلند پرسیدم: 

 
 پریچهر از حرکت نابهنگام من قدمی عقب گذاشت و سعی

 .کرد خودش را کنترل کند
 همون که شنیدی. از فردا وحدت به جای من به کارا-

رسیدگی می کنه. تو که از پس کارا برنمی آیی پس باید 
 یه

 .منفرو به جای خودمون بفرستی
 چشمانم گشاد شد. این حجم عظیم فریب خوردگی را درک
نمی کردم. او را به زندگیش راه داده و حاال می خواست 

 او را
 وارد مسائل شرکت کند؟ دیگر چه؟

 دیگر چه؟ یک دفعهای میآمد سند تمام اموال را به نامش
 !میکرد و خودم و خودش را خلص

 چی میگی پریچهر! دیوونه شدی؟_
شدم... به فکر کارخونهام. من و تو از پس دیوونه ن_

 کارهای
 کارخانه بر نمیایم. هرمسم که رفته و نیست شده. حاال باید

 



چیکار کنیم؟ اون همه کارمند و کارگر کارخونه و شرکت 
 بی

 .کار افتادن، اصل نمیدونیم چیکار کنیم
باورم نمیشه همین که اونو وارد زندگیمون کردی کافی _

 نبود
 میخوای سند شرکت و کارخونه رو هم به نامش کنی؟حاال 

 .ابریشم درست فکر کن. داری ما رو بدبخت میکنی_
 ابریشم درست فکر کن. داری مارو بدبخت می کنی. فقط-

 .وحدته که این وسط می تونه به دادمون برسه
 .با تنفر بینی ام را چین دادم

 حاضرم این شرکت و اون کارخونه سرتاپا آتیش بگیره-
 اما

محتاج کسی مثل شوهرت نشم. این شوهر زپرتی فقط به 
 فکر

 . منافع خودشه
 چشمانش را مالید. او هم از این همه کشمکش بیهوده خسته

 .بود
 
 همین که گفتم. دیگه بحثی نمی کنم. هر چقدر خواستم-

 .باهات صحبت کنم قبول نکردی



این خونه قوانینی داره و همونجور که بهمن خواسته تا 
 وقتی

ازدواج نکردی قوانین این خونه رو من تعیین می کنم. تو 
 هنوز

بچه ای و عقلت نمی رسه. چیزی نمونده ورشکست بشیم. 
 با

 این گندی که تو زدی کرامتی پس کشیده و هیچ شرکتی
صادرات ما رو انجام نمی ده. از کجا بیاریم حقوق کارمندا 

 رو
 .بدیم

 .تمون کنینمی ذارم پریچهر... نمی ذارم بدبخ-
 کی خواسته بدبختت کنه وحدت فقط می خواد کمکمون-

 .کنه
پریچهر حماقت نکن! راه دادن وحدت به کارخونه یعنی -

 یاد
 دادن تمام چم و خم کارمون. وحدت می تونه یه لقمه ی

 .چپمون کنه
 
می گی چیکار کنم؟ کارخونه داره از دستم می ره. به -

 جای



 فکر این که ممکنه یه روزی اینکه به فکر آینده باشم و به
 .وحدت بهم نارو بزنه، بهتره االن به فکرش باشم

 .من اجازه نمی دم-
دست تو نیست. تا وقتی ازدواج نکنی اختیار همه چی -

 دست
منه. اصِل کار منه. نمی ذارم با این خود خواهیت من و 

 خودتو
 .بدبخت کنی و زحمات بهمن رو به باد فنا بدی

نگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و اما پریچهر... ا-
 تهدید
 .کرد

این باره آخریه که می گم. از فردا وحدت تو کارای -
 شرکت

 . بهت کمک می کنه. همین که گفتم. تموم شد و رفت
و در عرض چند ثانیه از مقابل چشمانم محو شد و رفت. 

 من
ماندم و تلی از پشیمانی و افسردگی و خودباختگی. تا به 

 آن
این حد قد هرمس را نفهمیده بودم. و نمی دانستم  لحظه تا

 تا



 
وقتی او بود همه چیز سامان داشت. حداقل وحدت به 

 خودش
اجازه نمی داد وارد قلمرومان شود. ولی حاال با رفتنش، 

 وحدت
 صحنه را برای پیشتازی بیشتر باز دیده بوده و من با یک
د هیوالی دو سر مواجه شده بودم که در ظاهر دوست بو

 و در
 . باطن دشمن

به سراغ پریچهر رفتم. هرچه در زدم در را برایم باز 
 نکرد و

هیچ جوابی نداد. تمام شب با خودم کلنجار رفتم. آمدن 
 وحدت

برایم به منزله ی از دست دادن شرکت بود. پریچهر هرچه 
 می

گفت برایم مهم نبود. ایمان و باورهایش برایم ارزش 
 .نداشت

 می دانستم. وحدت در تمام این سالهامن فقط یک چیز را 
دشمن خونی پدرم بود و اکنون با نقشه ی تملک مایملک 

 و



زحمات پدرم، وارد زندگی ما شده. و من تا آخرین لحظه 
 اجازه

نمی دادم او به نیت پلیدش برسد و نقشههای شوم خودش 
 را

 .پیاده کند
 

صبح فردا با رنگی پریده از خواب بیدار شدم. چشمانم 
 خ وسر

صورتم بی روح شده بود. خودم می دانستم چقدر در این 
 دو

 هفته سختی کشیدم و رفتن هرمس و فکر و خیال کارمندها
 و آینده شرکت چه بلیی به سرم آورده. دوش مختصر ی

گرفتم و بدون دیدن پریچهر راهی شرکت شدم. باید قبل 
 از

 آنکه وحدت به کارخانه پاتک بزند فکری می کردم اما به
 محض ورودم به شرکت با چهره ی درهم رفته ی منشی

 .مواجه شدم
 اومدید خانم فخاری؟-

 .چیزی در دلم فرو ریخت. لحن حرف زدنش را میشناختم
 چی شده؟-



 .مهمون دارید-
ابروهایم در هم رفت. چه کسی این وقت صبح در دفتر 

 من
 بود؟

 
 مهمون؟ کی هست؟-
 !آقای... آقای شامخی-

 خوب می شناختم. وحدت دیو سیرت این اسم را خیلی
باالخره کار خودش رو کرده بود. به سرعت بدون آنکه 

 جواب
 منشی را بدهم به سمتم اتاق ریاست رفتم و در را به شدت
باز کردم. وحدت روبه پنجره ایستاده بود. با آمدنم تنها 

 سرش
 :را به سمت در چرخاند و با رویی گشاده گفت

 . بحت بخیرسلم دخترم... چطوری؟ ص-
 عصبانی تر از این نمی شدم. با اجازه ی چه کسی قدم در

شرکت پدرم گذاشته بود؟ خدا را شکر پدرم نبود و این 
 لحظه

ها را نمی دید که چگونه قرار است مایملکش زیر دست 
 دشمن



 :بیفتد. قدمی به سمتم برداشت که از همانجا جیغ زدم
 .شیجلو نیا! حق نداری یه قدم به من نزدیک -

 .دست هایش را به معنی تسلیم باال برد
 
 .باشه... آروم باش... آروم. فقط اومدم کمکت کنم-
 نه کمکتو می خوام نه می خوام ریختتو ببینم. فقط گمشو-

 .بیرون
 از این توهین آشکار ابرو در هم کشید و بدون آنکه به من
اهمیتی بدهد روی کاناپه نشست و پا روی پا انداخت. 

 نگاهم
روی ظاهرش چرخید. این بار یک کت کوتاه اسپرت 

 پوشیده
بود که از او ظاهر بهتری ساخته بود. موهای جو گندمی 

 اش
را باال داده و ته ریش روشنش ظاهر خوبی برای او ساخته 

 .بود
 به واقع وحدت مرد جذابی بود و میتوانست دل هرکسی را

 .ببرد
داد. به مخصوصا که خیلی جوان تر از سنش نشان می 

 واقع



زندگی متفاوتی داشتم. اطراف من را مرد های عجیبی 
 احاطه

 .کرده بودند
 

پیرمردی که از یک مرد جوان، رعناتر می زد و یک 
 مرد زال

که دستم را در پوست گردو گذاشته بود و معلوم نبود 
 خودش

را در کدام جهنمی پنهان کرده. و باالخره فرزاد! که 
 سالیان

 .و خواستنش می سوختمسال در تب دیدن 
 ببین دخترم بذار حرف آخر رو بزنم. فقط منم که می تونم-

 این شرکت رو نجات بدم. تو و مادرت هیچی از اداره ی
کارخونه و شرکت نمی دونید. بهتره اجازه بدی من به 

 کارا
 .رسیدگی کنم

گفتم الزم نیست... نمی خوام. کی به تو اجازه داده پا تو -
 این

 ؟شرکت بذاری



گوشی را برداشتم و شماره ی حراست را گرفتم اما قبل 
 از آن

 .وحدت بلند شد و به سمتم آمد
اما قبل از آن وحدت بلند شد و به سمتم آمد. گوشی در 

 دستم
وا رفت. او بی هیچ فاصله ای در نزدیکترین حد ممکن 

 از من
 

بود و گوشی را از دستم کشید. ماتم برد. چگونه میت 
 وانست
راحتی به یک زن غریبه نزدیک شود. در چشمانم به این 

 خیره
 :شد و گفت

 به من احتیاج داری ابریشم. بیشتر از همه به من احتیاج-
 . داری

چهار ستون بدنم لرزید. چیزی در پس نگاهش مرا می 
 .لرزاند

به واقع او که بود. همیشه یک تصویر مات از وحدت در 
 ذهنم



دو سر میدیدم یا دیو می چرخید. او را شبیه به هیوالی 
 یک

چشم. اما حال یک مرد جذاب میانسال در مقابلم ایستاده 
 بود

که به واقع می توانست تپش قلب هر زنی را باال ببرد. 
 باالخره

 کشیدم و با یک قدم عقب رفتم. نفس نفس بدننفسی از ته 
می زدم. من از این مرد می ترسیدم و به شدت در این 

 لحظات
 داشتم تا پشت شانه های پهنش پنهان شوم به هرمس احتیاج

و او در مقابل وحدت از من محافظت کند. حال دیگر 
 نگران

مادر نبودم نگران همه چیز زندگی ام بودم. لبخندش از 
 این
 

واکنش من باز شد و من... با بند بند وجودم از او ترسیدم. 
 آب

دهانم را به سختی قورت دادم باید کاری می کردم. با آن 
 هک



او یک مرد چهل ساله بود و من یک دختر هجده ساله. اما 
 باید

کاری میکردم. زندگی به من آموخته بود نگذارم مرد ها 
 ترس

هایم را بو بکشند. با فکر ناگهانی به سمت در رفتم و 
 شرفی را

 .صدا کردم
خانم شرفی... خانم شرفی! مهمونمون دارن تشریف می -

 .برن
 . رو راهنمایی کنندبه احمد آقا بگید ایشون 

لبخند وحدت گسترده شد. لبخند می زد؟ برای چه؟ من او 
 را

 رسما بیرون کرده بودم؟ درگیر حل معمای عجیب لبخند
 بله خانم چیزی-چشمانش شدم و باالخره احمد سر رسید. 

 شده؟
 . آقا رو به بیرون هدایت کن-
 

به آنی چهره ی وحدت تغیر کرد و حالت عادی گرفت. 
 دست

 هایم مشت شد. او که بود؟ یک موجود بیگانه؟ چگونه می



توانست به این راحتی تغییر چهره بدهد و به یک انسان 
 عادی

بدل شود؟ کیفش را برداشت و همانطور که به سمتم می 
 آمد

 :به احمد لبخندی زد و گفت
 . چطوری احمد آقا. خوبی؟ خیلی وقته ندیدمت-

 .مد را هم می شناختزبانم به سقف دهانم چسبید. حتی اح
خدایا او یک موجود فضایی نبود؟ به من نزدیک شد. 

 ناخواسته
دو قدم عقب رفتم و او این را دید و لبخند زد. نفس هایم 

 باال
نمی آمد. به اجبار سر به زیر انداختم. صدای زمزمه 

 مانندش
 :را شنیدم که گفت

من دوباره برمی گردم ابریشم. تو به من احتیاج داری. -
 م توه

 .هم مادرت و من دوست دارم بهت کمک کنم
 

 حالم خراب تر از این نمی شد. تا به امروز با پریچهر می
 جنگیدم. اما نمی دانستم این مرد چه جانور خطرناکی است



که در جلد یک میش پنهان شده و قرار است زندگی مان 
 را

 .از هم بدرد
تم همین که از در بیرون رفت در را پشت سرش محکم بس

 و
در را سه قفله کردم. همه ی جانم می لرزید. دست هایم 

 را
باال آوردم. لرزش زیاد دست هایم را به وضوح می دیدم. 

 از
کردم. حالم اصل خوش نبود.  حصارترس خودم رو 

 پریچهر چرا
 او را به زندگیمان آوردی؟ با قدم های سست روی کاناپه

 س هایم کمنشستم و از پارچ روی میز کمی آب خوردم. نف
 .کم آرام شد. هرچند هنوز قلبم می تپید

 .باالخره بعد از چند دقیقه آرام شدم و نفس هایم ملیم شد
به کاناپه تکیه دادم و نگاهم را به پنجره ی مقابل دوختم. 

 از
 این فاصله می توانستم شاخ و برگ های سر به فلک کشیده

 .پارک را ببینم
 



 فکر می کردم. این مرد لب هایم را روی هم فشردم. باید
خطرناک بود و قصد داشت تمام زندگی مان را به آتش 

 بکشد
 و من هر کاری می توانستم میکردم تا مقابلش بایستم. فعل
با پریچهر عقد کرده بود و نمیتوانستم او را از زندگیم 

 بیرون
کنم. اما می توانستم از شرکت بیرونش کنم. با تصمیمی 

 آنی
گوشی ام را چنگ زدم. با دست هایی  از جا بلند شدم و

 لرزان
 شماره ی پریچهر را گرفتم. فقط دعا دعا می کردم پریچهر

قبول کند به حرفهایم گوش کند. باالخره بعد از چند بوق 
 آزاد

تماس برقرار شد. قبل از آنکه حتی صدایش را بشنوم، 
 التماس
 :کردم

 . پریچهر ازت خواهش می کنم اینکارو نکن-
خط لنگر انداخت. یک بار دیگر صداش سکوت در 

 - .کردم
 . پریچهر خواهش می کنم ازت. بدبختمون نکن



 .باالخره به حرف آمد
 
 . مجبورم. چاره ای ندارم-

 .به اجبار دست به تهدید زدم
 ولی نصف این کارخونه به نام منه اگه مجبورم کنی وکیل-

 . می گیرم تا سهم ارثمو بگیرم
 :کرد و با صدایی نیمه خشن گفتاو هم مقابله به مثل 

نصف کارخونه نه... یک سومش به نام توئه. دو سوم -
 باقی

 . مونده اش به نام من و هرمسه
گیج شدم؟ هرمس؟ هرمس چه کاره بوده؟ سر پیاز یا ته 

 پیاز؟
 چی می گی پریچهر؟ هرمس این وسط چیکار می کنه؟-
 بابات قبل از فوتش وصیت کرده بود یک سوم کارخانه-

 به
هرمس برسه. چون می دونست هرمس برای کارخانه 

 خیلی
 .زحمت کشیده

 پس چرا من نمی دونستم؟ چرا من تا حاال خبردار نشدم؟-
 



 الزم نبود بدونی. در ضمن خودت نخواستی بدونی. کدوم-
 دفعه به کارهای شرکت اهمیت دادی که بخوام چیزی رو

 برات توضیح بدم؟
 داشتیم از بحث اصلی منحرفنفس عمیقی کشیدم. کم کم 

 می شدیم. ترجیح دادم در آن لحظه به جای فوکوس روی
تقسم ارث ناعادالنه ای که پدرم کرده بود به مسئله ی 

 وحدت
برسم. بعد از آن من می ماندم و هرمس. قطعا با او راحت 

 تر
 .کنار می آمدم. به اجبار با تن صدایی متفاوت نجوا کردم

 .پریچهر بهم مهلت بده-
نمی تونم کارخونه داره ورشکست می شه. ولی وحدت -

 می
 ...تونه

 میان حرفش پریدم
 میان حرفش پریدم و علی رغم خواسته ام یک بار دیگر

 .درخواست کردم
 
 .بهم مهلت بده فقط تا نمایشگاه-
 چطوری می خوای از پس این مشکل بربیایی؟ می دونی-



 . رفته شرکت تو چه موقعیته؟ همه چیز از دستمون در
 کمی مکث کردم. می دانستم چاره ی این درد چیست؟ زیر

 به هرمس بگو برگرده-لب با صدای آرامی پچ پچ کردم: 
. 

 .صدای پوزخندش در گوشی پیچید
 .نمی دونم کجاست-
 !پریچهر-
پس -به خاطر من نرفته که به خاطر حرف من برگرده. -

 بهم
 .بگو کجاست. می رم دنبالش

برش گردونی؟ می دونی چه  فکر کردی می تونی-
 بلهایی

سرش آوردی؟ از اون وقتی که پاشو تو این شرکت گذاشت 
 تا

 به ما کمک کنه، بهش تیکه انداختی. مدام به جونش افتادی
و تحقیرش کردی. یادت رفته چه نسبت هایی بهش می 

 .دادی
 

عوضی... وحشی... هیوال. چقدر به خاطر رنگ پوست 
 و ظاهرش



اون تا لحظه ی آخر حامی تو بود هواتو آزارش دادی! 
 داشت

 و همیشه مراقبت بود اما تو چه جوری جوابش رو دادی؟
 با سرانگشت چشمانم را بستم. شنیدن واقعیت های تلخ

گذشته برایم سخت بود و پریچهر بی رحمانه نتایج اعمالم 
 را

مثال سیلی به صورتم می کوبید. لب هایم لرزید و با 
 صدایی

 .ش را قطع کردملرزان حرف
 بسه... بسه. دیگه نمی خوام بشنوم. خودم می دونم چه-

بلهایی سرش آوردم. اما نمی خوام االن بهش فکر کنم. 
 فقط

 می خوام هر جوری شده جلوی نابودی شرکت رو بگیرم
 .بازم می گم نمی دونم کجاست-
 مامان خواهش می کنم آدرسشو بهم بده التماستو می کنم-
. 

 کلمه ی مادر در جانش نشست و کمی دلش راگویی معنی 
 :نرم کرد. پس از مکثی کوتاه گفت

 



باشه آدرسشو بهت می دم. ولی بعید می دونم برگرده. -
 آدرس

 . رو برات اس ام اس می کنم
 .و نفسی در گوشی کشید و حرف آخرش را گرفت

 هر کاری می تونی بکن تا هرمس برگرده. چون فقط تا-
ی دم. بعد از اون تمام اختیارات نمایشگاه بهت وقت م

 شرکت
 .و کارخونه رو به دست وحدت می دم

و تماس را قطع کرد. گوشی در دستم ماند. خدایا امروز 
 عجب

روزی بود. دیدن وحدت، فهمیدن واقعیت این که مردی 
 مثل

هرمس یک سوم سهام شرکت را دارد و حاال بدون او، 
 وحدت

 پدرم است، جانم را در یک قدمی رسیدن به تمام تلشهای
 میسوزاند. دیگر نمیدانستم باید چه کنم. با صدای پیغام

گوشیام، به سرعت صفحه را باز کردم. پریچهر آدرس 
 هرمس

را برایم فرستاده بود. نگاهم روی خطوط چرخید. شمال؟ 
 به



 رامسر رفته؟ او ایران بود؟ پس چرا به خانهاش برنگشته؟
 

زیادی از آن نداشتم. اما آدرسش ناآشنا بود و من اطلع 
 باید

 .راهی می شدم. باید پیدایش می کردم
پریچهر فهمید می خواهم بروم اما به روی خودش نیاورد. 

 فکر
میکرد مثل باقی موقعها، بچگی می کنم و دوباره برمی 

 .گردم
 اما من به واقع می خواستم به دنبال هرمس بروم. ساک

 .و راهی شدمکوچکی بستم و پس اندازم را برداشتم 
پیدا کردن مسیر راه، آن هم برای منی که یک عمر ناز 

 پرورده
 بودم، بسیار سخت بود. پریچهر مثل مادری کرد و کلید

 اجازه نمیدهد در جاده های»ماشینم را گرفت. گفت: 
 مجبور شدم سوار«. خطرناک شمال پشت فرمان بنشینم

جنگل  اتوبوس شوم. باالخره با سختی فراوان خودم را به
 نشمل

رساندم. پرسان پرسان آدرس را از محلی ها پرسیدم و 
 باالخره



جستمش. در یک روستای دنج با فاصله ی دور از بقیه 
 خانهها،

 یک کلبه دو طبقه چوبی بود که از راه دور به راحتی می
 .توانستم چراغ روشن ایوانش را ببینم

 
با دیدن کلبه نفس راحتی کشیدم گویی حضورش را حس 

 یم
کردم. با قدم های تند با همان بوت های کوتاه در دل گل 

 و
 .بوته ها جلو رفتم

راه سختی بود و اصل فکرش را هم نمی کردم کفش هایم 
 به

 درد راه پیمایی نمی خورند. باالخره به کلبه رسیدم. به در
ضربه زدم اما کسی باز نکرد. صدایش کردم. کسی نبود. 

 ناامید
نشستم و به تیرک چوبی اش تکیه دادم. شدم. روی ایوان 

 دور
تا دور ایوان پر از گلدان های زیبا و فضای مقابلم تا چشم 

 کار



می کرد سرسبز بود و پر درخت. مه صبحگاهی تا درخت 
 ها

پایین آمده بود و از آن زاویه تشخیص کلبه های مجاور 
 سخت

شده بود. گوشی ام را در آوردم و شماره اش را گرفتم. 
 همباز 

آنتن نداد. ناامید شدم. این وقت صبح کجا رفته. حاال باید 
 چی

می کردم؟ نکند نباشد... یا نیاید... یا دیر برسد و من در 
 اینجا

 حصارخوراک گرگ های گرسنه شوم؟ با عجز خودم را 
 .کردم

 
چشمانم رو باال آوردم و به سقف آسمان خیره شدم. ای 

 کاش
 :بیاید. زیر لب زمزمه کردم

 !س! کجایی؟ بیاهرم-
 نمی دانم چقدر منتظر شدم که با صدای خش خشی به

سرعت چرخیدم و سربلند کردم. خودش بود... خود 
 !خودش



مرد نقرهای عجیب من. برخلف همیشه که ظاهری 
 آراسته

داشت این بار یک آستین حلقه ای باز پوشیده بود که 
 بازوی

 .های عجیب وسفیدش را به رخ می کشید
لف همیشه اطراف صورتش را قاب گرفته موهایش برخ

 بود و
 حالت وحشی مانندی داشت. تازه به یاد آوردم او از آفتاب
فراریست و حال در این مه و خنکی می تواند به راحتی 

 از شر
 آن لباس های دست و پاگیر خلص شود. با دیدنم قدم تند

 .کرد و به سمتم آمد. با لکنت زبان زیر سلم کردم
 . مس... سل-
 

 .ابرو در هم کشید و فقط تنها سری تکان داد
 سلم... چطوری اومدی؟ اینجا چیکار می کنی؟-

 : حرف آخر را اول زدم
 .اومدم دنبالت_

وسایل در دستش را زمین گذاشت. یک تبر و یک بسته 
 چوب



و یک کوله هم دستش بود. همانطور که از پلههای ایوان 
 باال

 :میرفت، برگشت و گفت
 .من برنمیگردم برگرد._

 :با ناراحتی گفتم
 .تا وقتی برنگردی، منم همینجا میمونم_

و پشت بندش از پلهها باال رفتم و وارد کلبه شدم. الوارهای 
 در

دستش را کنار شومینه قدیمی گذاشت. نگاهم دور تا دور 
 کلبه

چرخید. به شدت مانوس و دالنگیز بود. یک فضای چوبی 
 پر

 .وش چوب و دود و جنگلاز کارهای دستی و بوی خ
 

اصل گویی این خانه در بطن دنیا قرار داشت. همانطور 
 که تک

 :تک هیزم ها را داخل شومینه میانداخت، پشت به من گفت
 . من دیگه برنمی گردم-

 .جلو رفتم و در کنارش زانو زدم
 .به کمکت احتیاج دارم-



 :بدون آنکه حتی به من نگاهی بی اندازد بلند شد وگفت
 . برام مهم نیست-

 :به دنبالش بلند شدم و گفتم
 . چطور نیست؟ یک سوم شرکت به اسم توئه-

هنوز پشت سرش جاری بودم که به ناگاه برگشت و رخ 
 به رخ

شدیم. فاصله کمی بین مان بود. نگاهم روی صورتش 
 .چرخید

عجیب بود اما اعتراف می کردم دلم برای این صورت 
 تنگ

 .گودال مانند مخوفشده. برای این چشمهای 
 
 اگر مشکلت اینه بدون من هیچ وقت دنبال ارث و میراث-

 . نبودم
نفسم را با حرص بیرون دادم و چشمانم را به سختی باز 

 و
 .بسته کردم

 من چی می گم تو چی جواب می دی؟! می گم بهت احتیاج-
 اون روزی که ازم-دارم. شرکت داره ورشکست می شه. 

 .فکر این روز می افتادیخواستی برم باید به 



 من هیچ تعهدی در قبال شرکت ندارم. هر کاری از دستم
 برمیاومد انجام دادم. اما تو با خودخواهیت شرکت رو

 می دونم... می دونم. هرچی بگی حق-ورشکسته کردی. 
نه برنمی گردم. -داری. فقط خواهش می کنم برگرد. 

 خودت
ی تونم... به نم-می تونی از پس کارای شرکت بربیایی. 

 خدا
 .نمی تونم

 .برو ابریشم. حرف من یک کلمه-
 

و چرخید و به سمت آشپزخانه ی کوچک گوشه ی کلبه 
 رفت

 .در نهایت آخرین تیر خلص را هم زدم
 . وحدت اومده شرکت-

ثابت ماندنش را دیدم. پس او هم از این جریان بی خبر 
 .بود

به من  دوست داشتم صورتش را ببینم. همان گونه پشت
 نجوا
 .کرد

 . به من مربوط نیست-



مامان بهش اختیار -با صدایی ناراحت و غصه دار گفتم: 
 تام

 . داده
گفتم به من مربوط -صدایش را یک پرده باالتر بود. 

 . نیست
 :صدایم پایین تر رفت و زمزمه مانند گفتم

 . می خواد شرکت رو مال خودش کنه-
 :اینبار فریاد کشید

 
 .حوصله ی کل کل کردن با تو رو ندارمبرو ابریشم. -

 رگ های صورتم ری کرد. جلو رفتم و با محبت گوشه ی
 .تیشرتش را کشیدم

 .هرمس خواهش می کنم-
 جوابی نیامد. جلو رفتم و مقابلش ایستادم. نگاه در نگاهش

 .می دونی که بهت احتیاج دارم-دوختم. 
 گولتمحاله! دیگه -خیره در نگاهم با جدیتی عجیب گفت: 

 رو نمی خ
 . رم. خستم کردی ابریشم... از اینجا برو

 .لب هایم لرزید و قطرات اشک از چشمانم جاری شد
 بگو چیکار کنم... چیکار کنم که برگردی؟-



 نگاهش برای چند لحظه روی اشک هایم چرخید. گویی
 خودش هم از دیدن اشک هایم متاثر شده بود. اما هنوز

 
 لجاجت دست مرا هم از پشت بستهلجاجت می کرد. او در 

 .بود
 .راهی برای برگشت نیست-
 . فقط بهم بگو .هر کاری بگی انجام می دم-
 ببین ابریشم من هر کاری الزم بود برای تو و اون شرکت-

 .کردم
ببین ابریشم من هر کاری الزم بود برای تو و اون شرکت 

 .کردم
کاری خودم رو به آب و آتیش زدم تا مراقبت باشم. هر 

 کردم
 مبدنتا شرکت رو نجات بدم. اون دینی که سالیان سال به 
 بدنبود رو پس دادم. دیگه هیچ حقی از پدر و مادر تو 

 من
نیست. کارخونه و شرکت رو هم بهت برگردوندم. تو رو 

 به خیر
 .و ما رو به سلمت

 و از پله ها باال رفت. صدای قفل شدن درب را شنیدم و



 .شدامیدهایم ناامید 
 

بی هدف و بی انگیزه روی مبل نشستم. او آب پاکی را 
 روی

دستم ریخته بود و حتی اشک هایم هم در او افاقه نکرده 
 .بود

 ناامید به مبل تکیه زدم و به سقف خیره شدم. سقف چوبی
اتاق، دورتر از همیشه به چشم می آمد. چشمانم را روی 

 هم
نداده بود  گذاشتم. افکار پریشان و خستگی مفرت اجازه

 در
 این مدت یک خواب راحت داشته باشم. روی کاناپه دراز

 کشیدم و کم کم پلک هایم سنگین شد و به خواب عمیقی
رفتم. با سرو صدایی خفیف چشم باز کردم. روی همان 

 کاناپه
 خوابم برده و هرمس مثل همیشه لطف کرده و پتویی رویم

 هایم چینانداخته بود تا خواب راحتی داشته باشم. لب 
برداشت. او همیشه همینطور مهربان بود ولی من هیچ 

 وقت
 مهربانی اش را ندیده بودم. از همانجا نگاهم به آشپزخانه



کشیده شد. مشغول آشپزی بود. گوجه ها را خرد کرد و 
 داخل

 قابلمه ریخت. با نگاهی بی تاب تماشایش کردم.دلم برایش
 .تنگ شده بود

 
نسبت به او نداشتم. با صدای  هیچگاه این زاویه دید را

 فریاد
کتری، چای را به آرامی دم کرد و با کمترین صدا غذا را 

 بار
 گذاشت. گویی سنگینی نگاهم را حس کرد سر بلند کرد و
چشمان بازم را دید. به اجبار از جا بلند شدم و سلم 

 کوتاهی
 دادم. با صدای سردی جوابم را داد. نگاهم به بیرون کشیده

یی ظهر بود و دیگر خبری از آن مه صبحگاهی شد. گو
 .نبود

 :صدایش را شنیدم
 پاشو دست و صورتت رو بشور ناهار االن آماده می شه-
. 

سر میز دو نفره ی کوچک نشستم. یک خوراک عجیب 
 مقابلم



 .گذاشت
بخور... هر چند به پای غذاهای خارجی مادرت نمی -

 رسه اما
 . از گشنگی بهتره

قاشق را برداشتم. تعجب را در چشمانش بدون غرولند 
 .خواندم

گویا فراموش کرده بود رفتنش چه ضربه ی بدی به من 
 زده و

 
من دیگر آن دختر لوس گذشته نیستم. سعی کردم از 

 شرکت
 .بگویم

 .بعد اینکه تو رفتی همه چی بهم ریخت-
من هیچ اطلعی از شرایط شرکت نداشتم. کارمند ها 

 نگران
سراغم اومدن که می خوام چیکار کنم و بودن. چند سری 

 من
 .جوابی براشون نداشتم. همه میگفتنتو باید برگردی

 .بسه... نمی خوام چیزی بشنوم-
 خواهش می کنم بذار برات بگم. من نمی دونم باید چیکار-



 . کنم. بهت احتیاج دارم. بدون تو کاری از دستم بر نمیاد
 ل ظرف پرتچشمانش را محکم بست و قاشقش را در داخ

کرد. از صدای ناهنجارش در خود جمع شدم. بلند شد و 
 :گفت

 . مثل اینکه سیر شدی-
 

بشقاب را از مقابلم برمی داشت و داخل سینک ظرف 
 شویی

 انداخت و بدون هیچ حرفی از کنارم گذشت. نرسیده به در
 .بهتره تا شب نشده برگردی-همانگونه پشت به من گفت: 

 . ردیبهتره تا شب نشده برگ
 محکم و قاطع گفتم

 .برنمی گردم... بدون تو به هیچ عنوان نمی گردم-
 . خود دانی-

و از خانه بیرون زد. من ماندم و خانه ی خالی و دستی 
 خالی

تر از همیشه. می دانستم لجباز است، می دانستم کار 
 دشواری

در پیش داریم اما به هیچ وجه فکر نمی کردم هرمس 
 اینگونه



. او به واقع شمشیرش را از رو بسته بود. مرا پس بزند
 ساعت

 .ها منتظرش شدم نیامد که نیامد که نیامد. شب شد و نیامد
چراغها را به سختی روشن کردم. حتی می ترسیدم از 

 کلبه
خارج شوم. بیرون یک دست سیاه و قیرمانند بود. روی 

 زمین
 

کردم.  حصارپشت به کاناپه ی محلی نشستم و پاهایم را 
 از

 .تنهایی می ترسیدم
 نه گوشی ام آنتن داشت نه کاری میتوانستم انجام دهم. بدون
تلویزیون و وسایل صوتی و تصویری دقیقه ها کش می 

 آمد و
نمی دانستم باید چه کنم. آنقدر منتظر شدم که که صدای 

 در
 .خبر از آمدنش داد. از جا پریدم و قیام کردم

شومینه رفت و  هرمس مرا دید و اهمیتی نداد. به سمت
 هیزم



در آتش نیمه خاموشش انداخت. با نگاهم تعقیبش 
 کردم.بدون

هیچ حرفی از پله ها باال رفت و پشت در اتاقش گم شد. 
 من

ماندم و تنهایی و ناامیدی محض. اما حداقل او در کلبه 
 حضور

داشت و من می توانستم بدون ترس از فضای بیرون 
 .بخوابم

 .ش بروم یا حرفی با او بزنمحتی جرات نداشتم به سراغ
ترجیح می دادم منتظر بمانم تا خودش سر حرف را باز 

 .کند
روی کاناپه دراز کشیدم و پتو را روی خودم کشیدم. نگاهم 

 به
 

شعله های رقصان شومینه خیره شد. او چگونه می 
 توانست

 این همه سکوت را طاقت بیاورد؟
 چشم باز چشمانم کم کم سنگین شد. بین خواب و بیداری

 کردم و شبحش را دیدم که کنار شومینه ایستاده و هیزم ها
 را جا به جا می کند. چشمانم بسته شد شیرینی خواب روی



 .پلک هایم سنگین می کرد
 دوباره به زحمت چشم باز کردم. با همان حس مراقبت

شدیدی که همیشه در رفتارش نمود داشت، آمده بود به 
 دختر

ند. پلک هایم را به سختی باز لجوج ولی نعمتش سر بز
 .کردم

 اینبار به سمتم چرخیده بود و مرا می نگریست. پلک هایم
روی هم افتاد. به شدت تلش میکردم تا جلوی حلوت 

 خواب
را بگیرم. وقتی دوباره به زحمت پلک باز کردم، او 

 .نزدیک بود
صورتش آنقدر نزدیک بود که می توانستم برق زدن مژه 

 های
اش را زیر نور آتش ببینم. ناخواسته همانطور که نقره ای 

 با
 

 سنگینی پلک می زدم. دست بلند کرده و گوشه ی تیشرتش
 .را چنگ زدم. پتو را باالتر کشید و زمزمه کرد

 . بخواب-
 دستم به سنگینی افتاد. پلک هایم روی هم رفت. گویی فقط



منتظر این بودم او بگوید بخواب و من به پشتوانه ی 
 حضورش

 .یک دل سیر استراحت کنم
صبح فردا با صدای کوبش از خواب پریدم و به ناگاه 

 هشیار
 شدم. هرمس رفته بود؟ پتو را کنار زدم

پتو را کنار زدم و به سرعت به دنبالش راهی شدم. دیگر 
 توان

نداشتم منتظرش شوم. باید با او حرف می زدم و قانعش 
 می

دم تا حرفم را قبول کردم. باید آنقدر به او التماس می کر
 .کند

 :به دنبالش دویدم. شبحش را از دور دیدم و داد زدم
 . صبر کن منم بیام-
 

او همچنان به راه خود ادامه می داد. از ته گلو صدایش 
 :زدم

 هرمس... وایسا منم بیام. منو تنها نذار. باید با هم صحبت-
 . کنیم



به  ولی او حتی یک لحظه هم تامل نکرد. بدون فکر فقط
 قصد

 رسیدن به او قدم های بلند برمی داشتم و حتی به مسیر
 مقابلم هم نیم نگاهی نداشتم. به ناگاه با حسی دردناک روی

 . زمین افتادم و صدای فریاد پر دردم بلند شد
 باالخره هرمس ایستاد و با دیدن وضع و حالم به سرعت

 . برگشت
 چی شده؟ چرا نشستی روزمین؟_

 .گریه و بغض های تمام نشدنی لرزیدصدایم از تاثیِر 
 افتادم تو گودال... مچ پام درد میکنه_

 :کنارم چمباتمه زد وگفت
 می تونی بلند شی؟؟_
 

نگاه ناامیدم را به صورتش دوختم اما او با سنگدلی تمام 
 نگاه

 . نگرانش را دریغ می کرد
 :مانند بچه ها بینی ام را باال کشیدم وگفتم

 .کنهنمی تونم درد می _
دست به دور شانه ام انداخت و بلندم کرد. با اولین قدمی 

 که



برداشتم نالم به هوا رفت. زیر لب با تن صدایی ملیم 
 :گفت

 .آروم بیا... فکرکنم پات در رفته_
 با حس دست های آشنایش قلبم تیر کشید. او مدت ها در

مشتم بود و من با حماقت های بی شمارم از دستش دادم. 
 این

ها و این قلب پر مهر را با خودخواهی های احمقانه دست 
 ام

 از دست داده بودم. اشک هایم تند تر از قبل بارید و سیلب
 :شد. صدای زمزمه اش در دهلیزهای گوش هایم پیچید

 .نگران نباش. من اینجام. چیزی نیست_
 

خدایا باالخره مرا با این محبت هایش بنده ی خود کرد. 
 دلم

 ور توانستم از دستش دهم؟فشرده شد. چه ط
نگاه محتاجم را به صورتش دوختم ولی او نگاهش را 

 دریغ می
 .کرد

 .بسه دیگه.. گریه نکن. چیزی نشده_



اشک هایم را با کِف دست پاک کردم ولی مگر می شد؟ 
 اینکه

او را به راحتی از دست داده بودم قلبم را شرحه شرحه 
 می
 . کرد

مرا روی ایوان نشاند و پاچه باالخره به ایوان خانه رسیدم 
 ی

شلوارم را باال زد. دور پایم کبود و قرمز بود. به داخل 
 کلبه

رفت و لگنی آب گرم آورد. کفش و جورابم را در آورد و 
 مچ

 پایم را داخل لگن آب گذاشت. گرمای آب کمی دردم را
-تسکین داد. شروع به مالش قوزک پایم کرد. ناله زدم: 

 درد
 .می کنه

 
باال آورد و نگاهی کوتاه به چهره ام انداخت. هنوز از سر 

 درد و
بغض لب هایم پر چین بود. رنگ نگاهش کم کم روشن 

 شد و



 :صورتش مهربان. به آرامی گفت
 ممکنه یکم درد داشته باشه. تحمل کن باشه؟-

 لب هایم روی هم چفت شد. وقتی با این تن صدا درخواست
 ه اش نه بگویممی کرد مگر می توانستم به خواست

 .من حاضر بودم هر کاری برایش انجام بدهم
کمی قوزکم را مالش داد و به آنی پایم را کشید. درد تا 

 تیره
 ی پشتم رفت و جانم را سوزاند. اما به فاصله ی چند لحظه

 .گویی آبی روی آتش دلم ریخته شد
 از آن همه تقل و درد حال ندار بودم و حتی لبخند ملیمش

پشت مه می دیدم. از جا بلند شد که اسیرش  را هم از
 .کردم

 . منو رد نکن هرمس جز تو دیگه کسی برام نمونده-
 

سر به زیر انداخت. صورتش منقبض شد و با صدای 
 گرفته
 .نمی تونم بیام-گفت: 

 چرا؟ به خاطر منه؟-
 .سکوت کرد. لب هایم لرزید

 می دونم اذیتت کردم. می دونم هر کاری کردی تا کمکم-



کنی اما من باهات دشمنی کردم. ولی باور کن می دونم 
 تو

 دشمن من نیستی. فقط چون از پریچهر حمایت میکردی
 . باهات جنگ داشتم

 .کمکم کرد بلند شوم و مرا به داخل کلبه برد
قوزک پایم ذوق ذوق می کرد و درد امانم را بریده بود. 

 بالشتی
 :زیر پایم گذاشت و پرسید

 درد داری ؟؟_
ناله سر تکان دادم. به آشپزخانه رفت و با قرص و  با

 لیوانی آب
 .برگشت

 
 .بیا بخور آروم می شی_

 :قیام کرد و من به سرعت پشت هم گفتم
قول می دم اگه شرکت رو از دست وحدت نجات بدی -

 خودم
 کمکت می کنم. قول می دم هر کاری بگی انجام بدم. فقط

 به سختی به خواهش می کنم نذار وحدت چیزی که پدرم
 . دست آورده رو نابود کنه



 :همچنان سر به زیر داشت. با صدایی ملیم گفت
کارایی که کردی قابل جبران نیست. کارگرا عصبانی -

 .شدن
 قرارداد شرکت کرامتی رو از دست دادیم. چه جوری می

 خوای جبران کنی؟
 .به خدا جبران می کنم-
 . ن می کنماگه اسم من ابریشمه... جبرا-نشدنیه... -

کمی مکث کرد و نگاهش رو نی نی نگاهم چرخید. نمی 
 دانم

 .چه دید که کمی نرم شد
 
 .خیل خب برگرد. باید فکرامو بکنم-
 . گفتم باید فکر کنم-ولی... -

لب فروبستم و دیگر چیزی نگفتم. تا همین جا هم راضی 
 شده

 غنیمت بود. حداقل قرار بود فکر کند و من امید داشتم به
یط خوبی برسیم. بعد از یکی_دو ساعت شرا

 استراحت،برای
عوض شدن حال و هوایم، با زحمت مرا بیرون آورد. 

 مقابل



 .خانه هیزم ها را روی هم گذاشت و آتش کوچکی ساخت
همانجا با آن پای لنگ و دردناک نشستم و به حرکاتش 

 دیده
 دوختم. سیب زمینی ها را الی فویل پیچید و البه الی هیزم

 .گذاشت. برایم جالب بودها 
او در دل این جنگل، به چشمم یک مرد غریبه و عجیب 

 می
آمد. دیگر خبری از آن هرمس اتو کشیده نبود. او حاال 

 یک
مرد قوی جثه با مهارت های جالبی بود که تازه می 

 توانستم
 .الیه های زیرین شخصیتش را بشناسم

 
 ا آمد. شبآن سیب زمینی دودی به مزاقم بهترین غذای دنی

قبل چیزی نخورده بودم و حال با امید به اینکه هرمس 
 قرار

 است فکر کند. می توانستم لقمه ها را یکی پس از دیگری
 ببلعم. با تعجب خوردنم را نگاه میکرد

با تعجب خوردنم را نگاه میکرد و حتی از سهم خودش 
 هم



به من بخشید.اشتهایم به کل باز شده بود. باالخره وقتی 
 آتش

 شعله ور رو به خاموشی رفت. کمکم کرد تا به داخل بروم
با -هانگونه که بالشت را پشت سرم جابجا میکرد گفت: 

 این
 . پا نمی تونی برگردی. زنگ می زنم بیان دنبالت

 .قد راست کرد که به سرعت دستش را گرفتم
 پس تو چی؟ بر نمی گردی؟-

اش چشم هایش را بست. گویی می خواست تصمیم نهایی 
 را

 - :بگیرد. در نهایت چشم باز کرد و خیره در نگاهم گفت
 .برمی گردم. اما اول باید کارهای اینجا رو تموم کنم

 
 .پس منم می مونم. تا وقتی تو برنگردی برنمی گردم-
 .لجبازی نکن-

 :سربه زیر گفتم
لجبازی نیست نمی تونم ببینم وحدت تو اون شرکت -

 جولون
 . می ده

 چشمام چرخید گویی می خواست صداقتنگاهش روی 



کلمم را لمس کند. وقتی صورتش کمی بازترشد متوجه 
 شدم

حرف دلم به دلش نشسته. دیگه حرفی نزد. یک گوشی 
 عجیب

از جیبش بیرون کشید و از کلبه خارج شد و بعد از نیم 
 ساعت

 .بازگشت. خبر داد قرار است فردا صبح به دنبالم بیایند
 .تی که بینمان بودعلیرغم تمام کدور

شب را در کنارم ماند و به اتاقش نرفت. جلوی شومینه 
 نشستم

و پتو را به دور خودم پیچیدم. لیوانی چای به دستم داد و 
 با

 .حفظ فاصله در کنارم رو به شومینه نشست
 

نگاهم روی صورتش چرخید. زیر نور هیزم های شعله 
 ور

 :چهره اش عجیب شده بود. ناخواسته پرسیدم
 هنوزم ازم دلخوری؟-
 !نه-
 پس چرا حاضر نیستی برگردی؟-



 .با سرانگشت لب فنجانش خط کشید
 .چون شرمنده ام-

 لب هایم باز ماند. شرمنده بود؟ این دیگر چه دلیلی ناموجه
 ای بود؟ می خواست مرا از سرش باز کند؟

 چرا... چرا شرمنده ای؟-
 :خیره به آتش مقابل زیر لب گفت

 
وفا نکردم. می دونم قبول نمی کنی اما چون به عهدم -

 باور
کن منم مثل تو خبر از این وصلت نداشتم. مادرت به من 

 قول
 .داد فعل دست نگه داره

سر روی زانویم گذاشتم. حاال تنها صورت او در زاویه 
 ی دیدم

 .بود
 باور می کنم. تقصیر تو نیست. وقتی دیروز با وحدت هم-

مرد ماهریه. اون می تونه صحبت شدم تازه فهمیدم چه 
 هر

 .زنی رو بنده ی خودش کنه
 :ابرو در هم کشید و به سرعت گفت



 چطور مگه؟ کاری کرده؟-
لبخند شیرینی روی لب هایم نشست. وقتی اینگونه نگرانم 

 می
 .شد دلم آب می شد

 نه. نذاشتم اتفاقی بیفته. مثل اینکه فراموش کردی اسم من-
 ابریشمه؟

 
 نفس عمیقی کشید. لیوان در دستش راخیالش راحت شد و 

 .روی زمین گذاشت و به سمتم چرخید
 حاال می خوای چیکار کنی؟-
 .با تمام وجودم نمی ذارم شرکت پدرم رو مال خودش کنه-

اما زمان کمی دارم. پریچهر فقط دو ماه بهم فرجه داده. 
 اگه

نتونم تو این دو ماه شرکت رو به روال عادی برگردونم 
 شرکت

 . ه وحدت می دهرو ب
 .به تاسف سری تکان داد

 اگه نتونم تو این دوماه شرکت رو به روال عادی برگردونم
 .شرکت رو به وحدت می ده

 .به تاسف سری تکان داد



نمی تونی.من تو این مدت هر راهی بود رفتم و _
 نشد.توچه

 جوری می خوای از پسش بربیایی؟
 .لبخند امیدواری زدم

 
 .تومی تونی_
م نمی تونم.شرکت کرامتی رو از دست دادیم و حتی من_

 بقیه
هم زیر قراردادها زدن.رقبا زیر پامون رو خالی 

 کردن.حقوق
 کارگرا عقب افتاده.احتیاج به یه سرمایه ی جدید داریم اما
 همه از ترس کرامتی حاضر به همکاری نیستن.پیداکردن

 .شرکت جدید زمان میبره
آن که نبود اما از همه لبخند پهنای صورتم را گرفت. با 

 چیز
خبر داشت. مو به مو. بی شک او کارآمد ترین فرد و 

 شرکت و
 .کارخانه بود

 . تو می تونی درستش کنی-
 .نگاه در نگاهم دوخت



 . من نه... خودت-
راست  بدناو هم « چی؟»سر بلند کردم و صاف نشستم. 

 کرد
 و به سمتم چرخید. حال هردو روبروی هم بودیم

 
 . شرط برمی گردم به یه- .

 .آنقدر خوشحال شدم که لبخندی پهنای صورتم را گرفت
- 

 .بگو هر چه باشه قبوله
اول گوش بده بعد قبول کن. به شرطی بر می گردم که -
 با

 . کرامتی صحبت کنی و دلشو بدست بیاری
وا رفتم. انتظار هر حرفی را داشتم جز این. سر تکان 

 .دادم
 .نمی تونم-

 :هیچ ترحمی دستور دادمستقیم و بدون 
 .شرط من همینه-
 اما... خودش را جلوتر کشید شانه هایم را گرفت و مستقیم-

 :در چشمانم گفت
 ببین ابریشم دو راه بیشتر نداری. یا شرکت رو دو دستی-



 .تقدیم وحدت می کنی، یا دل کرامتی رو به دست میاری
 .انتخاب دیگه ای نداری

 
قرارداد برگرده اونوقت چون اگه کرامتی قبول کنه به 

 خیلی
راحت می تونیم یه مساعده ای بگیرم و کارها رو درست 

 .کنیم
 .ولی من... از جا بلند شد-
 حرف آخرم رو زدم. بهتره بریم بخوابیم. فردا صبح میان-

 .دنبالت. کارهای زیادی برای انجام دادن داری
 .بدون تو نمی شه-
 نکن. بیش از اندازهبهت گفتم این تنها شرط منه. بحث هم -

 .باهات کنار اومدم
 .نمی تونم تو هم باید باشی-
 .خرابکاری خودته.. خودت هم درستش می کنی-

شروع به باال رفتن از پله ها کرد با با همان تن صدای 
 همیشگی
 :داد زدم

 .خیلی بی رحمی. لوس ننر-
 



 :همانطور که از پله ها باال می رفت گفت
 .شب بخیر ابریشم-
 ! عرفتبی م-

 :بدون هیچ ناراحتی گفت
منتظر خبر جدید می مونم. هر وقت کرامتی رو راضی -

 به
 . ادامه ی کار کردی بهم پیغام بده

و در باالی پله ها ناپدید شد. او رفت و من ماندم با یک 
 واقعیت

بزرگ. چگونه دل کرامتی را به دست بیاورم تا هرمس 
 به

 د و حل این مشکلشرکت برگردد؟ حال مشکلم دوتا شده بو
بیش از اندازه برایم سخت بود. چرا که من غرور زیادی 

 داشتم
و نمی دانستم چگونه باید غرورم را خرد کنم و دل کرامتی 

 را
بدست بیاورم. با یک چالش بسیار سخت مواجه شده بودم 

 و
 .من زمانی برای فکر کردن و طاقچه باال گذاشتن نداشتم

**** 



 
خستگی حتی بدون آنکه به برگشت و یا با کوله باری از 

 پای
 ضرب دیده ام فکر کنم به راننده دستور دادم مرا به شرکت
برساند. زمانم بسیار کوتاه بود و حضور وحدت مخل 

 .آسایشم
باسلمی زیر لبی ازکنار کارمندها گذشتم و یک راست به 

 سراغ
شرفی رفتم. دختر عینک مربعی با دیدنم به سرعت 

 :قیامکرد
 لم خانم فخاری نمی دونستم تشریف میارید... میانس-

 : حرفش پریدم
 .سلم... وقت ندارم شرفی-
 سلم... وقت ندارم شرفی. شماره تلفن و تمام آدرسهای_

 .خانم کرامتی رو میخوام
 . ماتش برد. گویی آمادگیاش را نداشت

 :تشر زدم
 .بجنب شرفی... وقت ندارم_

 :تندی گفت لبهای بازماندهاش را بست و به
 



 .چشم االن میارم_
 به سرعت وارد اتاق شدم. باز هم جای خالی هرمس خار

چشمم شد. سعی کردم افکار پریشانم را جمع کنم. وقتی 
 برای

 از دست دادن نداشتم. تا آنجا که به یاد داشتم میان
 پروندههایی که هرمس قبل داده بود پرونده کرامتی و

 .قراردادهایش هم وجود داشت
با شتاب به سراغ میزم رفتم و بین خیل عظیم پروندهها 

 شروع
به گشتن کردم. چند دقیقه ای نگذشته بود که اشرفی با 

 برگه
 خانم-ای در دستش وارد شد. بدون کلمی برگه را گرفتم. 

 نه. فقط کدوم آدرس شرکتشه؟-فخاری چیزی میل دارید؟ 
 :آدرسی را نشان داد و به عنوان توضیح ادامه داد

اکی می تونی -به بعد میاد شرکت. ۱۰صبحا ساعت  -
 .بری

 راستی شرفی؟
 :توانم را جمع کردم و زمزمه وار گفتم

 
 . ممنون-



شرفی لبخند نمکی از پشت عینک زد. حس خوشی در 
 وجودم

 پیچید. او آن قدر ها هم به دردنخور نبود. باالخره پرونده
خلصه وار کذایی کرامتی را یافتم. به سرعت باز کردم و 

 نگاهی
به مطالب انداختم. چیز زیادی از مطالب قراردادها متوجه 

 نمی
شدم. اما با توجه به مبالغ و میزان مشخص بود فرد پر 

 نفوذی
است. دیگر درنگ نکردم. کیف و مدارک را برداشتم و 

 راهی
 .شدم

من همین امروز باید با کرامتی صحبت می کردم. نیم 
 ساعت

 اش ایستاده بودم و پا به جفت تقاضای بعد مقابل میز منشی
 دیدار با کرامتی را داشتم. ولی همانطور که انتظار داشتم

 خانم کرامتی جلسه دارن و نمی تونن-منشی قبول نکرد. 
 .ببیننتون

 :روی میز منشی خم شدم و اصرار کردم
 



 . ولی من همین امروز باید باهاشون صحبت کنم-
 .ن دادمنشی قاطعانه سری به معنی تکا

 . متاسفم امکانش نیست-
حتی وقتی از او خواستم شخصا به او اطلع دهد، باز هم 

 بار
دیگر اجازه صادر نکرد. چهار ساعت تمام روی صندلی 

 نشستم
تا شاید آن جلسه ی کذایی نمایشی تمام شود اما عصر شد 

 و
بازهم کرامتی بیرون نیامد. پوزخند روی لبم نشست. تا 

 این
 ت مرا سکه یک پول کند؟حد اصرار داش

باالخره خسته شدم و کوتاه آمدم. گویا کرامتی قصد کرده 
 بود

تا خود قیامت در اتاقش بماند و مرا سنگ روی یخ کند. 
 با

 .فکری جدید از شرکت بیرون زدم
 حال که اجازه ی دیدار نمیداد، او را مجبور به ملقات می

 وقتی به هدفشکردم. گویا فراموش کرده ابریشم فخاری تا 



نرسد کوتاه نمی آید. یک ساعتی مقابل شرکت ایستادم و 
 قدم
 

 .زدم. باید حواسم را جمع میکردم تا مرغ از قفس نپرد
 .سرانجام... آمد

 با آن میتسوبیشی مشکی رنگش از پارکینگ شرکت خارج
شد. حال وقت عمل رسیده بود. با تمام توانم به سرعت 

 مسیر
راننده در جا روی ترمز زد و ماشین ماشین را سد کردم و 

 در
 نیم قدمی ام ایستاد. نفس حبس شده ام باال آمد .گویی عمرم

 :به دنیا بود. صدای راننده را شنیدم
 می خوای خودتو به کشتن بدی؟-

همین که خون در عروقم جریان یافت. دست و پای سر 
 شده

 ام را جمع کردم و به سمت درب پشتی ماشین دویدم و به
 .شه کوبیدمشی
 .خانم کرامتی... خانم کرامتی یک لحظه-

عجوزه را از پشت پنجره دیدم که با دست اشاره کرد و 
 قبل از



 آنکه حتی فرصتی برای تقلی بیشتر پیدا کنم
 

 قبل از آنکه حتی فرصتی برای تقلی بیشتر پیدا کنم ماشین
به راه افتاد. دو دستم خالی ماند. با کوله باری از خستگی 

 یانم
پیادهروی خلوت ماندم. تا اینجای کار کرامتی یک هیچ 

 جلو
 افتاده بود، نفسی گرفتم. کولهام را روی دوشم انداختم. باید
فردا یک بار دیگر امتحان میکردم. ابریشم فخاری محال 

 بود
 به این راحتی کوتاه بیاید. با همان پای ضربدیده که هنوز

هی خیابان رساندم دردناک بود، خودم را به سختی به گوش
 و

 برای اولین ماشین دست بلند کردم. فعل با این پای پردرد
 .باید به خانه میرفتم

سه روز دیگر هم گذشت و من هر بار دست از پاکوتاهتر 
 بر

می گشتم. گوشی هرمس کماکان خاموش بود و وحدت 
 رسماا 



در خانه مان جاگیر شده بود. برای ندیدن روی نحسش 
 بیشتر

را در شرکت صرف خواندن پروندههایی که اوقاتم 
 هرمس

 .سپرده بود می کردم و شبها را دیر به خانه میرفتم
 

آنقدر این مهلت دو ماهه برایم مهم بود که حتی قید گشت 
 و

گذار و جمع های دوستانه را هم زده بودم. من باید تمام 
 تلشم

 .را می کردم تا جلوی اشتباه مادرم را بگیرم
جای رسیده بود که نیمی از وقتم را در  حاال دیگر به

 شرکت
و نیم دیگر را مقابل شرکت کرامتی می گذراندم. گاهی 

 موفق
به دیدارش می شدم و گاهی مرا دور می زد و دست خالی 

 به
 خانه برمی گشتم. روزهایم در کمال ناباوری پشت هم می
گذشت و این مرا به مرز جنون می رساند. در نهایت 

 زحماتم



 .داد و معجزه به وقوع پیوست نتیجه
یک هفته گذشته و بازهم کرامتی مرا عملا کاشته بود. 

 دیگر
 حوصله ام سرریز شده بود. حاال که او کوتاه نمیآمد خودم
 دست به کار می شدم. تصمیم را گرفتم نگاهی به ساعتم

 انداختم. این پرتاب تیر آخرم بود و اگر به سنگ می خورد
 .داشتمدیگر راه چاره ای ن

 
کنار ورودی پارکینگ شرکت ایستادم. نگهبان نگاهی به 

 من
 انداخت. میدانستم کرامتی به او دستور داده مانعم شود. به
 .محض دیدن ماشین مشکی رنگ دست هایم را مشت کردم

 .این لحظات آخر بسیار مهم بود
 با توقف کوتاه ماشین در سراشیبی پارکینگ، به ناگاه تمام

کردم و به سرعت سوار ماشین شدم..  قدرتم را جمع
 کرامتی

و راننده هردو متعجب به من می نگریستند. به سمت 
 کرامتی

 .چرخیدم و بدون آن که مهلت عکس العمل به آنها بدهم
 :التماس کردم



خانم کرامتی ازتون خواهش می کنم بذارید باهاتون -
 صحبت

 . کنم. خیلی برام مهمه
چشمان راسخم چرخید و در نگاه کرامتی روی صورت و 

 نهایت
 با دست اشاره ای به راننده کرده و به راه افتاد. نفس نیمه

 .آسوده ای کشیدم
 

شکر خدا قرار نبود مرا با اردنگی بیرون کند و حاضر 
 به صحبت

 :شده بود. همانگونه که به روبرو خیره بود پرسید
 ازت پرسیدم مطمئنی؟ گفتی آره. دیگه حرفت چیه؟-

 :یم را در هم گره کردمدست ها
 .می دونم... اشتباه کردم... جوونی کردم خواهش می کنم-
 .برام مهم نیست. بهتره دیگه سراغ من نیایی-
ولی برای من مهمه. تمام زندگیم رو هواست. هرمس -

 رفته و
 .مادرم... نفسی کشیدم

 مادرم... شما می دونید مادرم با کی ازدواج کرده؟-



م. نگاه سنگین کرامتی را حس کردم. و سر به زیر انداخت
 آره-

 .شنیدم مادرت با شامخی ازدواج کرده
 :اشک در چشمانم حلقه زد. نگاهم را باال آوردم و گفتم

 شامخی و پدرم چه جوری بود؟ ئوستیمی دونید -
 

 .لب هایش را روی هم فشرد و سر بلند کرد
 .آره خوب می دونم-
 .آره خوب می دونم-

 . ب هم بودناونا از قدیم رقی
 می تونید درکم کنید چه بلیی داره سرزندگیم میاد؟-

 نفس عمیقی کشید و سر به سمت مقابل چرخاند و بی هوا
 :گفت

 .همه ما مشکلت خودمونو داریم آدم بی درد خداست-
ولی من نمی تونم. نمی گم کاری برام انجام بدید. فقط -

 درکم
 بین من و کنید. بدونید تو شرایط سختی هستم. مادرم

 وحدت، اونو انتخاب کرده و دستم به جایی بند نیست. بهم
 گفته اگه تا دو ماه دیگه نتونم شرکت رو به حالت اول



برگردونم شرکت رو دست وحدت می سپره. می دونید 
 یعنی

 چی؟ یعنی تمام زحمات پدرم به هدر می ره
 
 تا جایی که یادمه بار آخر برات مهم نبود چه بلیی سر-

 .میاد شرکت
چون اون موقع هرمس بود و هوامو داشت. اما االن... -

 مکثی
 .کردم. قطعا بی او به سر نمی شد

چجوری حرفتو باور کنم؟ یه روز عاشقی یه روز فارغ. -
 اونقدر

مغروری که حتی حاضر نیستی برای اشتباهت 
 عذرخواهی

 ! کنی
 .سر به زیر انداختم. شرمنده بودم

 . می دونم حق با شماست-
 :سکوت در ماشین لنگر انداخت. کرامتی پرسید

 بگو چی می خوای؟-
 .دوباره با شرکت ما قرارداد ببندید-
 !محاله-



 
 بهم نگید محاله... بگید چی می خواید تا دوباره قرارداد-

 ببندید؟
 نگاهش روی صورتم چرخید. صادقانه در چشمانش خیره

 ند لحظهشدم. او آخرین راه نجاتم بود. در نهایت بعد از چ
 :بدون آنکه جوابم را دهد به راننده گفت

 . «برو سمت خونه»
 نفس عمیقی کشیدم و به خیابان خیره شدم. مطمئن بودم

کار آسانی از من نمی خواهد.تا رسیدن به خانه دیگر 
 حرفی

 .نزد. من ماندم و یک سوال مهم
 او از من چه میخواهد تا دوباره قرارداد ببندد؟

 از کاخ باکینگهام نداشت. همانقدرخانه اش دست کمی 
اشرافی و همانقدر زیبا. فضای سرسبز دل انگیزی داشت 

 که
 چشمانم را نورباران می کرد. او به واقع زن ثروتمند و

قدرتمندی بود. با خودم فکر کردم چگونه ممکن است درد 
 من
 

 را درک کند؟ او هیچ مشکلی در دنیا ندارد. قدرتمند است،



مهیاست، موفق است و با یک کلمش خانه زندگی اش 
 می

تواند شرکت قدیمی مثل شرکت ما را به زمین بزند. دیگر 
 از

خدا چه میخواهد؟ وارد سالن بزرگ خانه شدیم. دستور 
 :داد
 .منتظرم بمون لباس عوض کنم بیام-

سری تکان دادم و او رفت. خدمتکار آمد و فنجانی چای 
 .آورد

 و زیر لب از او همسعی می کردم انسان بهتری شوم 
 تشکرکردم. نگاهم روی وسایل خانه چرخید. آمدن کرامتی
طوالنی شد و بی اختیار در سالن بزرگ خانه قدم زدم. 

 سالن
پذیرایی برخلف ظاهر بیرونش طرحی سنتی داشت. پر 

 از بته
 جقه و صندلی های زینتی. با صدای افتادن خفیفی سر

یدم. چشمانم را چرخاندم. حرکتی را در گوشه ی اتاق د
 ریز

کردم. احساس کردم یک بچه گوشه ی پرده پنهان شده. 
 -آرام



 آرام قدم برداشتم
 

آرام قدم برداشتم سری کوچک با موهای فرفری از -آرام
 پشت

 پرده دوباره سرک کشید. لبخندم باز شد. کرامتی یک دختر
کوچک با موهای فرفری داشت! چقدر موهایمان شبیه به 

 هم
 .قدمهای تندتری جلو رفتم و نزدیک دیوار ایستادمبود. با 

 منتظر بودم تا دوباره دالی کند و من ببینمش. از موهای
فرفری اش خوشم آمده بود. سر که بیرون انداخت با 

 صورتی
 .دختر من را دید و لبانش کش آمد«. دالی»بشاش گفتم: 

عجیب بود که با حرکت من به غش غش خنده نیفتاد. 
 دوباره
 قب برد و من اینبار قدمی جلو گذاشتم. حال تنها یکسر ع

 .قدم با او فاصله داشتم
او پشت پرده بود و من این طرف. سر بیرون آورد و من 

 دوباره
 :گفتم

 «!دالی موشه»



 
 این بار با دیدن حرکتم لبخندش بازتر شد. با آنکه دختر

با بچهها کارم حرف نداشت  ئوستیمغروری بودم اما در 
 و

میتوانستم هر بچه ای را خام خودم کنم. این بار همزمان 
 با

او سرم را پنهان کردم و زودتر از او جلو رفتم. دختر این 
 بار به

پهنای صورت خندید. بی بهانه نزدیکش شدم و با 
 سرانگشت

ادای قلقلک دادن را در آوردم. دختر ریسه رفت و در 
 خود

 هش از ورایجمع شد. نفسی کشید و چشمانش چرخید. نگا
 من گذشت و قبل از آنکه کاری کنم از کنار پایم به سرعت
دوید و فرار کرد. تا به خودم بیایم او دور شده بود و 

 کرامتی
وسط سالن به من می نگریست. هنوز به پهنای صورت 

 می
 .خندیدم

 عجب دختر بامزه ایه خانم کرامتی! دختر خودتونه؟-



دم پرسیدم این همه کرامتی ابرو درهم کشید و من از خو
 اخم

 :برای چیست؟ به سمت دختر برگشت و گفت
 
 . مهدیس برو تو اتاقت-

نگاهم روی دختر چرخید. حال هیچ خبری از آن لبخند 
 بزرگ

روی صورتش نبود. با دستان در هم پیچیده به سمت 
 راهرو

دوید. کرامتی با تفاخر روی مبل نشست و پا روی پا 
 .انداخت

من منتظر بودم تا حرف نهایی اش  صورتش متفکر بود و
 را

 «او چه می خواهد تا قرارداد را به هم نزند.؟»بشنوم. 
 ! دخترم رو که دیدی-

 .روی مبل کناری نشستم و سعی کردم فکر شده جواب دهم
با عقل ناقصم می دانستم نقطه ضعف تمام آدم ها، 

 فرزندشان
برم. است و من باید از این نقطه ضعف نهایت استفاده را ب

 بی



 :پیرایه گفتم
 . بله... دختر زیبایی دارید-

خدمتکار با سینی چای آمد و بعد از تعارف بیرون رفت. 
 فنجان

 .را در دست گرفت
 
 .اسمش مهدیسه-
 .بله متوجه شدم-
 تونستی باهاش صحبت کنی؟-

 گیج شدم. آیا باید حقیقت را می گفتم؟
لحظه  نه... من زمان کمی در کنارش بودم. فقط یه چند-

 ی
 .کوتاه دیدمش

 به نظرت چطور بچه ایه؟ -
 .واقعیت را به زبان آوردم

 بانمکه و صورت خوشگلی داره. قشنگ معلومه موهای-
فرفریش به خودتون رفته. یکم خجالتیه. اما با من خیلی 

 خوب
 .ارتباط گرفت. شاید چون منم مثل خودش مو فرفری ام

 پس حرفی باهات نزد؟-



 
ظه در ذهنم چرخید. نکند کرامتی هزاران فکر در لح

 دوست
ندارد گیسو گلبتونش با یک غریبه هم صحبت شود؟ یا 

 می
ترسد دخترش را اذیت کرده باشم؟ اما من هیچ چیزی به 

 جز
 .یک لبخند کوچک از او ندیده بودم

 . نه چیزی نگفت-
 :کرامتی فنجانش را روی میز گذاشت و گفت

 .مهدیس نمی تونه صحبت کنه-
 در هم کشیدم. نمیتوانست صحبت کنند؟ مگر میشود؟ابرو 

 :بدون فکر گفتم
 . چی؟ ولی من صدای خنده اش رو شنیدم-

 صورتش متفکر شد
 همینم برام عجیبه. مهدیس اصل نمی خنده. نه با کسی- .

 صحبت می کنه، نه باکسی کنار میاد. از وقتی پدرش فوت
 . کرده زبونش بند اومده

 
 :ال شد. بی اراده پرسیدمذهنم پر از علمت سو



 عذر می خوام اینو می پرسم اما مشکل مهدیس مشکل-
 روحیه؟

 .درسته. با فوت پدرش این اتفاق براش افتاده-
 چرا براش معلم نمی گیرید تا کمکش کنه حرف بزنه؟-
 ! چون با کسی کنار نمیاد. ولی به تو لبخند زد-

چرخید. بر خلف تمام برخوردهایمان، به ناگاه به سمتم 
 حالت

صورتش تغییر کرده بود. گویی او دیگر کرامتی نبود یک 
 مادر

 شبدننگران بود که زیر بار داغ لب های بسته ی فرزندش 
 راست نمی شد. چیزی در قلبم شکست. او َشهبانوی این

عمارت عظیم بود. ملکه بیچون و چرای صادرات در 
 ایران. اما

 دخترش صحبت تمام این ها در مقابل مشکلش هیچ بود.
 .نمیکرد و او با وجود امپراتوری اش یک زن غمدیده بود

 می تونی یه کاری کنی تا دوباره مهدیس به حرف بیاد؟-
 

 .گیج شدم. می گفت دخترش سالهاست که صحبت نمی کند
اما حاال از من می خواست او را به حرف بیاورم؟ چگونه؟ 

 مسلما



برده. پس اگر  او را پیش دکترها و روانشناس های مختلف
 آنها

 نتوانستند من هم از عهده اش بر نمی آمدم. سری به گیجی
 :تکان دادم. کرامتی مهلت حرف زدن نداد و گفت

اگر از پس این کار بربیایی هم با شرکتتون قرارداد -
 میبندم،

هم نصف مبلغ قرارداد رو به عنوان مساعده می دم. می 
 تونم

ه اتون رو با هم تو یه چشم بهم زدن شرکت و کارخون
 نجات

 .بدم. فقط به یک شرط! مهدیس به حرف بیاد
 .همه چیز به سرعت برق و باد از جلوی چشمم گذشت

کرامتی حاضر بود هر کاری به خاطر دخترش انجام دهد. 
 و

 همین برای من کفایت می کرد. ناامیدی را پس زدم. کلید
حل مشکل اساسی من و بیرون کردن وحدت، این 

 دختربچه
 :حرف زدنش بود. چرا که نه! به سرعت گفتم و
 
 از کی می تونم شروع کنم؟-



 .لبخند صورت کرامتی گرفت
 . هر وقت بخوای-

 .قیام کردم و دستم را جلو بردم
 .پس قبوله. از فردا کارمو شروع می کنم-

 .کرامتی هم بلند شد و با من دست داد
رفتم امیدوارم بتونی به حرفش بیاری. من هر راهی بوده -
 و

 . نتونستم
 :دستم را فشرد و به آرامی گفت

 .اینو به عنوان یه مادر ازت می خوام. کمکم کن-
 لحظه ی نابی بود. یک ساعت پیش فکر می کردم باید به
 دست و پای کرامتی بیفتم و التماسش را کنم تا دوباره به

قرارداد برگردد. اما در این لحظه همه چیز برعکس شده 
 .بود
 

بود که دستم را می فشرد و از من می خواست حال او 
 دخترش

را به حرف بیاوریم. حس عجیبی در دلم می جوشید. 
 چیزی

 میان قدرت و ظلمت. کلید نجاتم تنها به دست او بود و کلید



نجات او به دست من. ولی فرق این دو بسیار زیاد بود. 
 او دیگر

 بهامیدی به نجات دخترش نداشت. دلم برایش سوخت. دلم 
حال کرامتی سوخت. به حال این زنی که همه چیز داشت 

 اما
 . دخترش را نداشت

 :کرامتی لبخند ملیمی زد و گفت
 هماهنگ می کنم یکی از اتاق های کنار اتاق مهدیس رو-

 .برات آماده کنن. هر جور راحتی می تونی عمل کنی
لبخند بازی زدم. نور امید در دلم جوانه زده بود. از ته 

 قلبم
 :صمیمانه گفتم

تمام سعیم رو می کنم خانم کرامتی. مطمئن باشید. شما -
 هم

 .قولتون رو فراموش نکنید. روش حساب می کنم
 

 بعد از هماهنگی های الزم کرامتی از راننده خواست مرا
نه ممنون. خودم می رم. -برساند. سری تکان دادم. 

 روزتون
 . خوش خانم کرامتی. فردا می بینمتون



 .امی از عمارتش بیرون زدمو به آر
از همان لحظه زندگیم رنگ و بوی دیگری گرفت. حال 

 بعد از
 چند هفته ناامیدی تمام و احساس پوچی که به من و زندگیم
چنگ زده، امید در دلم نشسته بود. من میتوانستم با به 

 حرف
آوردن مهدیس دل کرامتی را به دست بیاورم و کلید حل 

 تمام
 .ودمشکلت ما همین ب

همان شب مختصر توضیحی به پریچهر دادم تا موی 
 دماغم

نشود. هر چند حرفی نزد و با نگاهی شکاک سر تاپایم را 
 برانداز

کرد. خوب می دانستم او منابع خودش را دارد و بهتر از 
 هر

 .کسی خبر رفت وآمدم هایم به گوشش می رسد
 

صبح فردا با قلبی امیدوار راهی شدم. کرامتی در خانه 
 نبود و

 من با خیال آسوده خودم را برای آشنایی با مهدیس آماده



کردم. خدمتکار اتاقم را نشان داد. وسیله های مختصر و 
 کیفم

را گوشه ی اتاق گذاشتم. قرار نبود برای همیشه در آنجا 
 ساکن

باشم اما محض مبادا ساک کوچکی با خود آورده بودم. 
 فعل

حمدی سپرده بودم شرکت را به دست راست هرمس یعنی ا
 و

 .هیچ کاری در آنجا نداشتم
 .باید تمام وقتم را روی مهدیس سرمایه گذاری می کردم

 .همانطور که در اتاق می چرخیدم
در را باز گذاشتم و شروع کردم با سر و صدا وسایل اتاق 

 را
جابجا کردم. می دانستم سر و صدا باعث کنجکاوی 

 دخترک
 .کشاندمی شود و او را به اتاق می 

 چند سالی که در سوئد بودم با بچه های همسایه اخت بودم
و برخلف روابطم با بزرگساالن خلق و خویشان را به 

 خوبی
 



می شناختم. میز و صندلی را کمی جابجا کردم. پایه ی 
 تخت

 را بی جهت روی زمین کشیدم. ساکم را محکم روی زمین
 .انداختم. پرده را کشیدم

ه کردم تا باالخره معجزه به وقوع پنجره را باز و بست
 .پیوست

یک سر کوچک مو فرفری در آستانهی در ظاهر شد. 
 بدون

 .اینکه به او نگاه کنم ساکم را از روی زمین برداشتم
 حال زمان اجرای دومین نقشه بود. میدانستم دخترک

کنجکاو چهار چشمی مرا میپاید و حواسش به رفتارم 
 .است

 کم را باز کردم و دست داخلشبدون آنکه نگاهش کنم سا
 .بردم

 با صورتم حرکات عجیبی درآوردم. آنطور که فهمیده بودم
دختر از حرکات صورت و اکت بدن خوشش میآید. این 

 را
 قبل نشان داده بود و در نهایت بعد از بازی فراوان، یک

 .عروسک دختر از داخل ساکم بیرون کشیدم
 



 نیمه در اتاق سرکاز گوشهی چشم دیدم که مهدیس تا 
 کشید. از قصد عروسک را پنهان کردم تا نتواند به راحتی

 .عروسک را ببیند و مجبور شود به داخل اتاق بیاید
عروسک را باالی تختم گذاشتم. دامنش را مرتب کردم و 

 به
 .موهایش دست کشیدم. با عروسک کوچک حرف زدم

 درسلم ستاره خانم. خونه جدیدمون رو دیدی؟ ببین چق_
 قشنگه. یه دختر خانم کوچولوی خوشگل هم تو این خونه
 داریم که اسمش مهدیسه. دیروز یه بار تونستم ببینمش. تو

 .همین جا مرتب بشین تا اون یکی دوستت رو هم بیارم
 از گوشهی چشم نگاهی به مهدیس انداختم. حال دقیقا وسط

 .اتاق بود و دست در دهان مرا میپایید
 .به او کنم دوباره دست در ساک کردمبدون آنکه توجهی 

ساک را باال و پایین کردم و باالخره یک عروسک سگ 
 را از

 ساک بیرون کشیدم. تمام اینها عروسکهای عزیز دوران
 

 کودکیام بود که برای رسیدن به هدفم حاضر به قربانی
 .کردنشان شده بودم. سگ را به خود فشردم و باال بردم



ه خونه جدیدت اومدیم. اتاقم سلم قهوهای. ببین! ب_
 قشنگه؟

 .و او را کنار عروسک گذاشتم
 .ستاره خانم ببین دوستت قهوهای رو هم آوردم_

حواسم به مهدیس جلب شد. که این بار تنها دو قدم دیگر 
 با

 :من فاصله داشت. رو به عروسک قهوهای گفتم
 .شما صبر کنید تا اون یکی دوستتون رو هم بیارم_

 دست در ساک کردم. کمی لفتش دادم. اینبار برای بار سوم
 مهدیس دقیقا در کنارم بود و چشم انتظار تا عروسک بعدی
را بیرون بیاورم. خندهام گرفت. دخترک بسیار کنجکاو 

 .بود
شاید هم به خاطر منزوی بودنش من برایش یک آدم 

 غریبهی
جالب به حساب میآمدم. باالخره بعد از لفت دادن فراوان 

 یک
کوچک را از داخل ساک بیرون آوردم. نقشهام  جوجه
 گرفته

 



بود و حال مهدیس در کنارم بود. خداروشکر که 
 کنجکاویاش

به دردم خورد. با بیرون آوردن جوجه وانمود کردم با 
 دیدن

 :مهدیس شوکه شدم. جوجه را به خودم چسباندم و گفتم
 .ِا تویی؟ سلم_

 ی خوشم،و برایش دست تکان دادم. مهدیس علیرغم رو
قدمی به عقب گذاشت. توقعش را داشتم. دختر منزویای 

 .بود
 من در سوئد با همچین دختری آشنا بودم و میدانستم برای
به حرف آوردن مهدیس راه طوالنی در پیش دارم و قطعا 

 از
 :پسش برمیآمدم. روی زانو نشستم و گفتم

 حالت خوبه مهدیس خانم.منومی شناسی؟من دوست_
 .ابریشمه مامانتم.اسمم

با آن چشمان دایره مانند همچنانن دست در دهان به من 
 زل

 :زده بود.وقتی جوابی نشنیدم.ادامه دادم
 .اینا دوستای منن_
 



م گرفتم و نشانش حصارو عروسک های رو تخت را در 
 .دادم

این قهوه ایه...اینم ستاره است،اینم آقا جوجه که هنوز _
 اسمی

 .سلم کنیدبراش نذاشتم.بچه ها به مهدیس 
 .صورت دخترک جمع شد

گویازیاد از این کارخوشش نیامده بود.پس بولیتیک اول 
 رد
 .شد

 :عروسک ها را روی میزدچیدم وگفتم
 ببین مهدیس این جوجه ام مثل تو صحبت نمیکنه و اسم_

 نداره.به نظرت اسمش رو چی بذارم؟کاکلی...طلیی؟
گویی قرار مهدیس تنها نگاه می کرد. عجیب بود.این بچه 

 نبود
 به حرف بیاید.کمی ناامیدشدم.هربچه ای بود تا به حال
 واکنشی نشان می داد اما مهدیس قدرت دافعه ی زیادی

داشت.با صدای تقه ای به در چرخیدم.خدمتکار با یک 
 سینی

میان وعده آمده بود.سینی را از او گرفتم و چشمک زدم 
 تا



 
رمی کردم و برود.باید مدت زمان زیادی رابا مهدیس س

 من
 .وقت زیادی نداشتم

سینی را روی میز گذاشتم و عروسک هایم را روی میز 
 .چیدم

با شوخی و خنده به عروسک ها غذا دادم،با آنها حرف 
 زدم.از

 خانه و مهدیس گفتم.از کرامتی گفتم.اما مهدیس قدمی
 برنداشت و تنها با دست در دهان در کنارم ایستاد و به

 به اون خندیدم و تکه ای بیسکویت بهعروسکها نگاه کرد.
سمتش گرفتم.برخلف توقعم عقب گرد کرد و ازاتاق 

 بیرون
زد.نفس عمیق کشیدم.دخترک خیره سرتراز ان بود که به 

 این
زودی به راه بیاید.باید حدس می زدم کرامتی بزرگ 

 خواسته
 .ی آسانی ندارد

یک ساعت دیگر در اتاق چرخیدم وباز هم مهدیس نیامد 
 که



نیامد.فعل ناامید شده بودم.باید به فکر دیگری می 
 افتادم.لباس

 
پوشیدم و از خانه بیرون زدم.باید به اسباب بازی فروشی 

 می
 .رفتم

م سوار ماشین حصارصبح فردا بایک خرس بزرگ در 
 کرامتی

شدم.گفته بود تا وقتی با او کار می کنم راننده اش مرا به 
 خانه

 .شان برساند
که تمایلی به دیدن پریچهر و وحدت نداشتم.از از آنجایی 

 خدا
خواسته صبح زود بدون آن که نیم نگاهی به اخم های 

 درهم
رفته ی پریچهر بیندازم از خانه بیرون زدم.گویی حس 

 مادری
 .در این زن مرده بود

 دلم برای خودم سوخت. کسی مثل کرامتی با تمام دل و



برگرداند و کسی جانش می خواست دخترش را به زندگی 
 مثل

 .پریچهر عمل از اینکه مرا خلق کرده ناراحت بود
م سوار ماشین شدم.راننده نگاه عجیبی حصاربا خرسی در 

 از
 :آینه به من و خرسم کرد.خندیدم و گفتم

 
 .برای مهدیس گرفتم_

سری تکان داد و به راه افتاد. حمل خرس آنقدر سخت بود 
 که

آورد. این بار هم مثل روز قبل راننده آن را تا باال برایم 
 با سرو

 .صدا وارد اتاق شدم
شروع به خواندن کردم و ستاره و قهوه ای و آقا جوجه را 

 صدا
کردم. زودتر از آنچه فکرش را می کردم مهدیس پشت 

 در بود
و این بار برخلف دفعه قبل زیاد سعی در پنهان شدن 

 .نداشت



به دختر  خرس بزرگ را وسط اتاق گذاشتم و بی توجه
 کوچک

از اتاق بیرون زدم. باید به مهدیس وقت می دادم تا با 
 عروسک

 .ها اخت شود
 .کمی در طبقه ی پایین لفت دادم و بعد آرام آرام باال رفتم
 مهدیس را دیدم وسط اتاق ایستاده و با دست در دهان به

 .خرس مینگریست
 

رفتارش برای یک بچه کوچک عجیب بود. معموالا بچه 
 ها با

 دیدن عروسکی به این بزرگی خیلی زود دست به کار می
شدند و شروع به بازی میکردند. اما مهدیس دافعه داشت 

 و
 .به هیچ چیز نزدیک نمی شد. چند لحظه ای همان جا ماندم
 مهدیس با سر انگشت روی پلیش خرس دست کشید ولی

بیشتر از آن جلو نرفت. حوصله ام سر رفت و وارد اتاق 
 .شدم
 :صدای بلند و خوشحالی گفتمبا 
 سلم مهدیس. خرسمو دیدی؟-



دخترک مثل بار قبل خودش را جمع کرد. بدون اینکه به 
 او

 .نگاه کنم جلو رفتم و با خرسم شروع به صحبت کردم
آقا خرسه، مهدیس رو دیدی؟ دوست منه. ستاره و قهوه -

 ای
و آقا جوجه هم دوستای منن. به خونه خوش اومدی. می 

 خوام
 :رات شعر بخونم. شعر های قشنگ بخونم. مثلب

 
خرس را برداشتم «. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده»

 و به
 :دور خودم چرخیدم

 «تو رختخواب مخمل آبیش خوابیده»
 :رو به مهدیس گفتم

یه روز مامان رفته بازار اونو »مهدیس با من بخون: -
 .«..خریده

شعر را و مکث کردم تا شاید مهدیس ناخواسته بقیه ی 
 بخواند

 اما او بازهم سکوت کرد. نفسی گرفتم و ادامه ی شعر را



«. قشنگ تر از عروسکم هیچ کس ندیده».خواندم
 عروسک را

باال انداختم و چون سنگین بود روی خودم افتاد. با صدای 
 بلند

 :غش غش خندیدم
وای مهدیس این خرسه خیلی توپولیه. می خوای بهش -

 دست
 بزنی؟

 سمتش گرفتم. عجیب بود در کمال تعجب و عروسک را به
مهدیس انگشتش را جلو آورد و عروسک را به آرامی 

 لمس
 

کرد. گویی منتظر اجازه بود تا عروسک را لمس کند. 
 عروسک

 :را روی زمین گذاشتم و گفتم
 ! می تونی مواظب عروسکم باشی تا من برم و بیام-

بعد مهدیس به آرامی سرش را پایین آورد. خدا را شکر 
 از دو

روز توانسته بودم گام کوچکی بردارم. بقیه ی عروسک 
 ها را



 :هم روی دستش گذاشتم و گفتم
 مواظب اینها باش و براشون داستان بگو تا من بیام-

و از اتاق بیرون زدم. چند لحظه ای ساکت ماندم و از 
 پشت در

 به رفتارش خیره شدم. مهدیس آرام و ساکت عروسکها را
 زمین گذاشت و میانشان نشست. انگار تمایلکنارش روی 

زیادی برای بازی نداشت حرفی هم نمی زد. تنها با سر 
 انگشت

پارچهای نرم خرس را دست زد و موهای عروسک را 
 نوازش

 .کرد
 

 تا به این جا متوجه شدم مهدیس از پوست نرم خرس و
موهای زیبای عروسک خوشش می آید. باز هم مثل روز 

 قبل
 .میان وعده باال رفتم با یک سینی

این بار قصد کرده بودم تمام روز را پیش مهدیس باشم. 
 وقت

آنچنانی نداشتم. با شعر خواندن و حرف زدن میان وعده 
 را



خوردیم. خدارا شکر اینبار مهدیس با دیدن سفره میان 
 وعده

فرار نکرد و هم سفره ی ما شد. هرچند چیز زیادی به جز 
 یک

تا عصر آنقدر با عروسک ها تکه بیسکویت نخورد. 
 خواندم و

 خندیدم و به حیاط رفتم و چرخیدم که دیگر نایی برایم باقی
 نماند. مهدیس در کنار مان بود اما هنوز هیچ عکس العمل

 .خاصی نداشت و بیشتر بیننده بود
 ساعت پنج عصر با شنیدن صدای ماشین کرامتی به ناگاه

رفی بزند از پله مهدیس به خود آمد و بدون اینکه حتی ح
 ها

باال رفت. برایم جای تعجب داشت نمی خواست مادرش 
 را
 

ببیند. کرامتی با دیدنم لبخند خسته ای زد. به پیشوازش 
 رفتم

 .و سلم کردم
 .سلم خسته نباشید-



سلم جالبه برام که اینجا می بینمت مثل اینکه خیلی -
 مصری

 . تا زودتر هرمس رو برگردونی
 :پرسیدم سری تکان دادم و

 می تونم باهاتون صحبت کنم؟-
 .اخم های کرامتی در هم رفت

 چیزی شده؟-
 با او همگام شدم و به سمت عمارت راه افتادیم. نمیدانستم
 چگونه سوالم رو بپرسم سرانجام تصمیم را گرفتم من باید

 .واقعیت را میدانستم
 اتون با مهدیس چطوره؟ ئوستی-
 

 .بیشتر از قبل ابرو در هم کشید
 منظورت چیه؟-
من و مهدیس از صبح ارتباط خوبی با هم گرفتیم. نه -

 اینکه
عکس العمل زیادی نشون بده. در این حد که دیگه فرار 

 نمی
کنه و از دور در کنار من و اسباب بازی هاست. اما با 

 دیدن



 .شما فرار کرد
قدم های کرامتی ایستاد. از این صراحت کلمم جا خورده 

 .بود
به پشت سرم دوخت. مشتی موی فرفری از نگاهش را 

 گوشه
 متاسفانه مهدیس بعد از فوت-ی عمارت سرک کشیده بود. 

پدرش از من هم فرار کرد. دیگه با من حرفی نمی زنه. 
 دوساله

 .که هیچ حرفی نمی زنه
 فکر می کنید دلیلش چیه؟-
 فکر می کنم من رو مقصر مرگ پدرش می دونه. مهدیس-

ه بود سعید هم خیلی مهدیس رو خیلی به پدرش وابست
 دوست

 
داشت. روزی که همسرم تصادف کرد، من و سعید بحث 

 بدی
با هم داشتیم و سعید از خونه رفت. موقع رفتن گفت من 

 رو
مقصر تمام مشکلت می دونه و می خواد ترکم کنه. فکر 

 می



کردم این مشکل هم مثل باقی مشکلت حل می شه اما 
 همون

 تصادف می کننروز سعید ومهدیس 
اما همون روز سعید ومهدیس تصادف می کنن و متاسفانه 

 ما
 سعید رو از دست می دیم. خداروشکر هیچ اتفاقی برای
 مهدیس نیفتاد اما مهدیس مرگ پدرش رو به چشم دیده و

همین باعث شد زبونش بند بیاد. دکتر ها می گن اون 
 مشکلی

زمزمه برای حرف زدن نداره گاهی حتی می تونم صدای 
 اش

 .رو بشنوم
 یه وقتایی فکر می کنم حرف های آخر سعید مهدیس رو

 . منقلب کرده و فکر میکنه من باعث مرگ پدرش شدم
 

 قلبم برای مهدیس کوچک به درد آمد. مسلماا برایش دیدن
 این صحنه خیلی سخت بود. منی که پدرم را با یک خاطره

تم وای خوب ترک کرده بودم این گونه در فراقش می سوخ
 به

 حال مهدیس و کودکی و خاطرات تلخش. کرامتی به سمتم



 .چرخید
از پروین شنیدم تو این دو روز خیلی زحمت کشیدی و -

 بازم
مهدیس همکاری نکرده. می خوام ازت تشکر کنم. می 

 دونم
تو به خاطر هدف خودت داری اینکارو می کنی اما من 

 می
یدوارم بتونی خوام به عنوان یه مادر ازت تشکر کنم. ام

 کاری
 .کنی مهدیس به حرف بیاد

 :چشم هایم را به تایید بستم و گفتم
 . هر کاری بتونم انجام می دم-

به سالن رسیدیم. با عذرخواهی کوچکی از کرامتی جدا 
 شدم

 . و به سراغ مهدیس رفتم
 

گوشه ی راهرو با آن چشمان گرد مرا می نگریست. به 
 آرامی

بدون حضور کرامتی دیگر فرار به او نزدیک شدم. حاال 
 نمی



کرد. زیر پایش نشستم و دست کوچکش را به آرامی از 
 دهانش

 :.کاشتم و گفتم شکوفهبیرون آوردم. پشت دستش 
 من دیگه باید برم. می شه ازت خواهش کنم تا فردا صبح-

 .مواظب عروسک هام باشی. اون ها برام خیلی مهمن
من مراقبشان  چشمانش آرام گرفت. انگار بگوید: برو

 .هستم
 .مشکوفیدلبخند بازی زدم و بی تکلف گونه اش را 

این بچه برخلف ظاهرش دلی پر درد داشت و من تازه 
 فهمیده

 بودم دردهایی بدتر از درد من هم پیدا می شود که استخوان
 .می سوزاند و نمی توانی حرف بزنی

 صبح فردا با انرژی بیشتری از خانه بیرون زدم. تمام شب
ذشته به دردهای بی شمار مهدیس کوچک فکر کرده گ

 .بودم
حال دیگه نه تنها برای برگشتن هرمس و نجات کارخانه، 

 بلکه
 

 برای دل کرامتی و مهدیس حاضر بودم هر کاری از دستم



برمی آید انجام دهم. بعد از نیم ساعت به عمارت رسیدم 
 و

دم. برای اولین بار به سراغ دخترک رفتم و در اتاقش را ز
 وارد

 .شدم. هیچ صدایی نمی آمد. نگاهم دور تا دور اتاق چرخید
مهدس در کنج تختش پتو را روی سر کشیده و خوابیده 

 .بود
 دلم برایش گرفت. بیچاره بچه. مسلما کرامتی هم در این

جریان مقصر نبود اما مهدیس مادرش را مقصر میدانست. 
 جلو

 حس کردمرفتم و کنار تختش نشستم. از نفس کشیدنش 
بیدار است و متوجه من شدم. به آرامی پتو را کمی از 

 رویش
 کنار زدم. موهای فرفری اش نمایان شد. می توانستم حس

 کنم چشمانش را به هم می فشرد
 می توانستم حس کنم چشمانش را به هم می فشرد و ادای

خوابیدن را در می آورد. لبخند ناخواسته ای زدم. به واقع 
 دختر

 باهوشی بود. ناخواسته به آرامی دست داخلشیرین و 



موهایش فرو کردم و موهایش را نوازش کردم و به آرامی 
 شروع

 
به خواندن الالیی که قبل پدرم برایم میخواند کردم. من او 

 را
خیلی خوب درک میکردم. هر دو داغ پدر دیده بودیم. و 

 حال
 .او بدتر از من بود

در گوشش زمزمه  به آرامی در کنارش دراز کشیدم و
 .کردم

موهایش را نوازش کردم. حس کردم بدن منقبض مهدیس 
 نرم

 .شد و به آرامی سمتم چرخید
حس می کردم هنوز نسبت به من غریبگی میکند اما من 

 به
 .شدت با او احساس نزدیکی می کردم

باالخره چشمانش را گشود و لبخند زد. روی صورتش 
 لبخند

ا به خود می آورد. من به غمگینی زدم. درد او تازه مر
 نسبت



 . او قطعا خوشبخت تر بودم
 با سرانگشتش روی ابروهایم رد کشید. رگ های بینی ام
 .منقبض شد. حس می کردم چقدر در مقابل درد او کوچکم

 
چقدر او بزرگوار است که تنها حرف نمی زند. من اگر 

 جای او
 .بودم زمین و زمان را بهم می دوختم

گوشه ی چشمم جاری شد. دیگر نمی قطره اشکی از 
 خواستم

به خاطر شرکت و کارخانه یا حتی وحدت به حرف بیاید. 
 فقط

 .دوست داشتم یک بار، تنها یک بار اسمم را صدا بزند
******* 

روزها را در تقویم زندگیم پشت هم ورق میزدم. درست 
 سی

و پنج روز از مهلت پریچهر می گذشت و من 
 هنوزنتوانسته

چ قدمی برای بهبود گفتار مهدیس بردارم .با من بودم هی
 اخت

 شده بود، بازی می کرد و لبخند می زد. اما هیچکدام



 .نتوانستند قفل لبانش را باز کند
او همچنان روزه سکوت گرفته بود و من هر 

 روزمستاصل تر
از قبل می شدم. تمام وقتم را یا با مهدیس می گذراندم. یا 

 در
 روانشناسی می گشتم. عملا پیدا شرکت به دنبال مطالب

 
کردن یک شرکت دیگر برای صادرات را به بعد محول 

 کرده
 بودم. و تمام توانم را برای حل معمای باز شدن لب های
 مهدیس گذاشته بودم. مهدیس سراپا سکوت بود و من کلفه
و به هم ریخته. بی اختیار گوشی ام را برداشتم. آنقدر 

 دختر
 .وست چندانی نداشتممنفعلی بودم که د

 آن اندک دوستی هم که داشتم به درد مشکلت من نمی
خوردند. بی اختیار روی گزینه ی هرمس را لمس کردم. 

 نگاهم
روی وسایل روی میز چرخید. گوشی زنگ می زد و من 

 نگاهم



به خودنویس دور طلیی هرمس گره خورده بود. دست 
 دراز

وف انگلیسی کردم و خودنویس را در دستم فشردم. حر
 «اچ»

 .روی خودنویس درج شده بود
 کم کم داشتم ناامید می شدم که در کمال شگفتی تماس

وصل شد. با هیجان گوش به زنگ صدایش دادم. تنها 
 اسمم

 .و قلبم محکمتر از قبل تپید«! ابریشم»را برد. 
 

 :بی اختیار گفتم
 . دلم برات تنگ شده -

 :صدایش ملیم شد
 .برای دخترشیطون شرکت تنگ شده عجیبه که منم دلم -
 .عجیبه که منم دلم برای دختر شیطون شرکت تنگ شده_
 نمیخوای برگردی؟_
 مگه به قولت عمل کردی؟_

 .لب هایم آویزان شد
 .نه_ولی دارم سعیمو میکنم_



تو میتونی ابریشم. تو زندگیم کسی رو مثل تو ندیدم. _
 انقدر

نمیتونه دل کرامتی لجباز و خودسر. جز تو کس دیگه ای 
 رو

 نرم کنه
 
 کرامتی نه... دخترش مهدیس_

 بی اختیار شروع به توضیح کردم
 کرامتی شرط کرده اگه باعث صحبت کردن دخترش بشم_

 .همه جور باهامون راه میاد
 کار سختیه. چجوری میخوای از پسش بر بیای؟_

 :ناله زدم
مهلتم داره تموم میشه هرمس و من هنوز هیچ کاری _

 پیش
 نبردم

 مشکلش چیه؟چرا حرف نمیزنه؟_
انگار یجورایی خوِد منه. مرگ پدرش رو دیده و زبونش _
 بند

اومده اون هم مادرش رو مقصر میدونه. تنها تفاوتی که 
 باهم



 ...داریم اینه کرامتی عاشق دختر شه و پریچهر
 

سکوت در خط لنگر انداخت . نه او حرفی زد و نه من . 
 عاجزانه

 :گوشی فوت کردم زیر لب در
 بگو چیکار کنم هرمس؟-
احتماال هر کاری بگم قبل دادی . کرامتی حتما دردونه -

 اش
 .را به دکتر برده و تو هم تا اینجا قطعا بهش نزدیک شدی

 مکثی کرد
 مطمئنی می تونه حرف بزنه ؟-
 .خود تویی در دستم مشت شد-
 مطمئنم. یه وقتایی حس می کنم صدای زمزمه و لبخندش-

رو می شنوم. اما اونقدر کم جونه که فکر میکنم اشتباه 
 .کردم

 .یه فکری به ذهنم رسید اما نمیدونم عملی بشه یا نه_
 .بگو هرکاری باشه انجام میدم_
 گفتی پدرش جلوی چشماش فوت کرده؟_
 
 .آره با ماشین تصادف کردن_



 هیچ میدونی ترس عامل بند اومدن زبونشه؟_
 آره یه چیز طبیعیه_
یه چیز دیگه میدونی که میشه از همین ترس برای و _

 شوک
 دوباره اش استفاده کنی؟

چرخید. عجیب بود چرا تا 《اچ》نگاهم روی کلمه ی 

 به
حال به فکر خودم نرسیده بود؟ مهدیس با یک شوک 

 زبانش
بند آمده بود و ممکن بود با بک شوک دوباره به حرف 

 . بیاید
ر جانم نشست .کف با این فکر موجی از شادی و امید د

 دستم
خیس از عرق شد . شاید با این ترفند می توانستیم او را 

 به
حرف بیاوریم. در ظاهر خیلی ساده بود اما کاربرد زیاد 

 داشت
 :چشمانم را روی هم گذاشتم و با خوشحالی گفتم .
 .خودشه!راست می گی . ممکنه بشه این کارو کرد_

 :صدای آرامش را شنیدم



 
 .گفتم که از پس هر چیزی بر میاییتک می تونی. _

 :از ته دل تشکر کردم
 .ممنونم...ممنونم که هستی_

سکوت در خط سایه انداخت. گویی شنیدن این تشکر 
 واضح

 :از زبانم برایش عجیب بود. نجواکرد
 .خواهش میکنم. کاری نکردم_

 .و من لبخند زدم. او اگر بود من پشتم به تمام دنیا گرم بود
فرصت به سراغ کرامتی رفتم. با او صحبت در اولین 
 کردم. در

ابتدا مخالفت کرد .می ترسید با این اتفاق مهدیس از آنی 
 که

 . هست بدتر شود
 اما باید ریسک می کردیم . نمی توانستیم بی جهت دست

روی دست بگذارم تا روز هایم تمام شود و وحدت پا در 
 شرکت

 صحبت کردم که قبولگذارد . سر انجام آن قدر با کرامتی 
کرد با من همراهی کند . اما هر چه اصرار کرد در 

 کنارمان



 
باشد قبول نکردم. ممکن بود حس مادرانه اش به جوشش 

 در
 بیاید و نقشه هایم را نقش بر آب کند .تمام شب چشم روی
 هم نگذاشتم. در ظاهر کار ساده ای بود اما در باطن نگران

 بودم که مبادا مهدیس
 دیگری نشان دهد یا اتفاقی برایش بیفتد. صبح روزواکنش 

بعد با تنی خسته اما دلی پر امید از جا بلند شدم. روز 
 موعود

فرا رسیده بود اکر می توانستم با هر بهانه ای حتی یک 
 کلم

 از او حرف بکشم می توانستم از کرامتی بخواهم تا گوشه
 .چشمی به کارخانه داشته باشد

یرون زدم راننده مثل همیشه منتظرم به سرعت از خانه ب
 .بود

تا به آنجا برسم هزاران بار نقشه ام را زیر و رو کردم. 
 مو الی

درزش نمیرفت ولی باز هم نگران بودمگ مثل روز های 
 دیگر



به سراغش رفتم...بیدارش کردم. علی رغم نگرانی ام با 
 او

صبحانه خوردم،بازی کردیم. تا ساعت ده صبح شد.به 
 راننده

 
دستور دادم ماشین را بیاورد تا من و مهدیس به پارک 

 .برویم
برخلف روز های دیگر کرامتی هم امروز خانه مانده 

 .بود
 او هم از اجرایی شدن این نقشه هیجان داشت و نمیدانست
قرار است با چه چیزی مواجه شویم. لباس زیبایی تن 

 مهدیس
 تاق آنکردم. دخترک نمی دانست مادرش در خانه و چند ا

 .طرف تر منتظر است تا ما برویم
پس با هیجان به دور خودش می چرخید. برایش شعر 

 خواندم
 .و پالتویش را تنش کردم

م زدم تا در راه حصاریک عروسک کوچک راهم زیر 
 .بهانه نگیرد

 با صدایی لرزان و قلبی پر تپش به راننده گفتم کنار پارک



 نیمه جان زمستانی دربایستد.هوا زیاد سرد نبود و آفتاب 
 آسمان می درخشید. با مهدیس به زمین بازی رفتیم . بهتر
بود اول با او بازی کنم تا خیالش راحت شود. از گوشه ی 

 چشم
 .راننده را دیدم که نامحسوس به دنبالمان روان بود

 
بعد از کلی بازی و دویدن، سوار تابش کردم. کمی تابش 

 دادم
لی شلوغ نبود اما جمعیت و خندیدیم. پارک اگرچه خی

 اندکش
برای نقشه من کفایت می کرد. او را همانگونه که تاب 

 میخورد،
باقی گذاشتم و با دست و پای لرزان از او فاصله گرفتم. 

 حال
 وقت اجرای نقشه ام رسیده بود. مهدیس بی خبر دست و
 پایش را تکان می داد. دلم به شور افتاد. با انکه میدانستم

 هرجا
 به شور افتاد.با آنکه می دانستم هرکجا برود مثل سایهدلم 

 دنبالش می کنم.اما بازهم دلم می لرزید و سر انگشتانم یخ
 کرده بود.به عقب چرخیدم و خودم را پشت اولین درخت



 پنهان کردم.با چشم به دنبال راننده گشتم.با فاصله ی کمی
بی تاب و چشم نگران ایستاده بود و مهدیس را می 

 د.تاپپایی
 متحرک همچنان باال پایین می رفت و هنوز مهدیس متوجه

 نشده بود اورا رها کرده ام.سری چرخاند تا با لبخند
 

 مراببیند.سریع پنهان شدم.دیگر برای هر عقب نشینی ای
 دیربود.تا این جا پیش آمده بودم

 پس باید تا آخر پنهان شدم.دیگر برای هر عقب نشینی ای
یش آمده بودم پس باید تا آخر راه می دیر بود.تا اینجا پ

 رفتم
بعد از چند لحظه درنگ سر بیرون آوردم .حال مهدیس .

 وسط
 زمین بازی،کنار تاپ ایستاده بود و با چشمان گرد شده

 اطرافش را می نگریست .پوست تنش به سفیدی می زد و
موهای فرفری اش از زیر کل منگوله دار ،باز و رها به 

 دورش
.حالش را درک می کردم او از گم شدن به ریخته بود 

 شدت
 .می هراسید



اما چاره ای نداشتم شاید این شوک عظیم باعث می شد 
 لب

 .هایش را باز کند و به حرف می آید
مهدیس مثل تمام کودکان دیگر بعداز چندلحظه،اشک 

 هایش
 جاری شد و دیوانه وار دور خودش چرخید و به دنبالم

 
از نمی شد اما کم کم اشک گشت.لب هایش هنوز هم ب

 هایش
 .یه هق هق بدل شد.دلم برایش سوخت

دوست داشتم همانندقبل به سراغش بروم و او را در 
 حصار

بگیرم.اما من وقتی برای انجام این کار نداشتم.او هم قرار 
 نبود

 با این شوک ناگهانی خدای نکرده سکته کند.پس شاید می
 خود میچرخید و میتوانستم به هدفم برسم.مهدیس به دور 

 .گریست
 جیغ میزد .با گریه جمعیت را کنار می زد .زنها از او می
 پرسیدند چه شده و او هیچ حرفی نمی زد .شروع به دویدن



کرد از پشت سرش جاری شدم .می دیدم که بی حواس 
 جلو

 می رود و نمی داند مقصدش کجاست .فقط به دنبال دیدن
او دریغ می کردم.در یک صورت آشنا بود و من آن را از 

 نهایت
 آنقدر دور خودش چرخید و چرخید تا در کنار نیمکت ثابت
ماند و شروع به گریه کرد.بلفاصله زنی به سراغش آمد 

 .نمی
دانستم در این حد کافیست یا باز هم ادامه بدهم .جلوی 

 خودم
 

 را گرفتم .فعل باید صبر می کردم .زن کنار پای مهدیس
 در دست گرفت ونشست و دستانش را 

شروع به صحبت کرد. مهدیس تنها میگریست. تا به 
 اینجای

 قضیه هیچ کاری پیش نبرده بودم جز اینکه دخترک بیچاره
 .را به حد مرگ ترسانده بودم

 زن صحبت میکرد و مهدیس گریه میکرد و من خون دل
 میخوردم. بعد از چند لحظه که زن نتیجهای نگرفت، قیام



گرفت. مهدیس بلند تر از قبل جیغ زد. کرد و دستش را 
 او به

 راستی از این اتفاق میترسید. نمیدانستم جلو بروم یا عقب
 گرد کنم. از آن طرف راننده را میدیدم که او هم مانند من
نگران است و نمیداند باید چه کند. باالخره بعد از این که 

 زن
 دست مهدیس را به زور کشید و سعی کرد او را راهنمایی

 کند
 به خودم آمدم دیگر هر چه تلش کرده بودم کافی بود باید

به سراغ مهدیس می رفتم .با شتاب از پشت تنه ی درخت 
 ها
 

بیرون آمدم .به محض دیدنم با صدای جیغ مانندش موجی 
 از

 .شادی در جانم ریشه دواند

 ! 《 ابـــــریـــــشـــــم》

 ود ؟خدایابه واقع درست می شنیدم ؟اسمم را صدا کرده ب
شکرت باالخره بعد از مدت ها مرا صدا زد. او به حرف 

 آمده



بود.همانند خواهری که دلتنگ خواهر کوچکش است به 
 سمت

مهدیس دویدم.و قبل از اینکه زن او را راهی کند دستانم 
 را به

 گرفتم .برای حصاردور مهدیس کوچولو پیچیدم و اورا در 
 لحظه ای قلب متلطمم از حرکت

م زار میزد و گریه میکرد. او حصارد. مهدیس در ایستا
 را از

خودم جدا و صورتش رو پاک کردم. با بی قراری برای 
 به حرف

 :آمدنش پرسیدم
 کجا بودی مهدیس؟ کجا رفته بودی؟_

 :و معجزه به وقوع پیوست. با لکنت به حرف آمد و گفت
 
 تر... ترسیدم! چرا... چرا ولم کردی؟_

روی دوشم برداشته شد و اشک  گویی یک بار سنگین از
 در

چشمانم حلقه بست. او میتوانست حرف بزند و حال به 
 حرف

 .باران کردم شکوفهآمده بود. رویش را 



 من همین جا بودم. فکر نمیکردم گمت کنم، تو کجا رفتی؟_
از گریهی زیاد نفسهایش تابهتا بود. با هق هق لباسم را 

 مشت
 .کرد

فک... فکر میکردم... گم ش.ُ.. دنبالت... می... گشتم. _
 .شدم

 چطوری می...خواس... تم برم خو... خونه؟
م انداخت و حصارکمی که آرامتر شد، خود را در 

 گریست. این
باره اشکهایش، اشک دلخوری و ناراحتی بود. از پشت 

 سر
 راننده را دیدم که به من و مهدیس لبخند زد. هر دو به

 کرامتی از شنیدن صدایخواستهمان رسیده بودیم مطمئنا 
 .دخترش بعد از چند سال غرق در لذت میشود

 
 در آن لحظه آنقدر خوشحال بودم که به واقع به تنها چیزی
که فکر نمی کردم کارخانه و حضور وحدت بود. همین 

 که یک
بچه را به مادرش برگردانده بودم برایم لذت بخش بود 

 .پشت



 :سر هم از من پرسید
 ب.ُ.بودی ؟کج..کجا رفته _
 رفتم آب بخورم_

و با فکری، موبایل را بیرون اوردم و پنهانی شماره 
 کرامتی را

 گرفتم. او هم حق داشت همچون من و راننده در این شادی
 .عطیم شریک باشد

 خی...لی ترس...ترسیده بود... م. فک..فکر می کرد...م_
 ول...ولم کردی.نمی دونس..تم پیش

... خانوم اومد می... میخواست کی... کی برم. اون خانوم
 ...من

 .منو ببر... ببره پیش آقا پلیسه
 

 با آنکه لکنت داشت و تند تند حرف میزد، من گوش جان
 .مشکوفیدمیسپردم و غرق در لذت بودم. صورتش را 

 منو ببخش عزیزم. خیلی ترسیدی؟_
آر... آره خیلی. تر... ترسیدم دی... دیگه عروسکم... _

 .و نبینم
 صدایش هر چند با لکنت و به سختی، برایم لذتبخششنیدن 



بود. این آرزویم بود. دستش را گرفتم و صورتش را 
 شستم. او

 .هنوز ناخواسته با من صحبت میکرد
از او راجع به گم شدنش پرسیدم و او با همان زبان نیمه 

 برایم
دردودل می کرد. او حرف می زد و من کم کم او را به 

 سمت
ترک اصل نمی دانست در چه بازی ماشین بردم. دخ

 بزرگی
گیر افتاده و به همین راحتی حرف می زدو برای آنکه 

 مبادا به
 :خودش بیاید پشت سر هم سوال می پرسیدم

 از خرست خوشت میاد؟-
 

 راننده با شنیدن صدای مهدیس در آینه به من لبخند زد. او
هم می دانست چه خبر خوشی برای یک مادر دل نگران 

 .داریم
 لبخندش را با لبخند جواب دادم و به حرف های مهدیس

گوش دادم. تند و تند از وقایع اخیر می گفت. قفل لبانش 
 باز



 .شده بود و حاال می توانست تا ابد برایم حرف بزند
 برای عروسک جدیدت اسم گذاشتی؟-
 .آره َف... فندق-
 چه اسم قشنگی. حاال چرا فندق؟-

خورد و شروع به توضیح کرد. و او بازهم فریب سوالم را 
 به

خانه رسیدیم. مهدیس یک نفس تا به اینجا حرف زده بود 
 و

 :من دیگر سواالتم ته کشیده بود. به او گفتم
 .بیا بریم لباساتو عوض کنیم و بعدش بریم حموم-

همانگونه که باال می رفتیم، از گوشه ی چشم کرامتی را 
 دیدم

 ده بود و ما را میکه با اشک های آویز گوشه ای ایستا
 

 .نگریست. از دیدن اشک هایش نم اشک چشمانم را پوشاند
 خدمتکار با دیدن لب های باز شده ی مهدیس با چشمان

متعجب به ما می نگریست. با دست اشاره کردم چیزی 
 .نگوید

 .مهدیس را به اتاق بردم



لباس هایش را عوض کردم. او را به حمام برد و در این 
 مدت

از نفس نماندم. کرامتی را دیدم که در حمام یک لحظه 
 سرک

 کشید. مهدیس می خندید با لکنت بی وقفه حرف می زد و
 .کرامتی اشک میریخت

دلم برایش سوخت مادر بیچاره بعد از سالها صدای 
 اوالدش

را می شنید. تصمیم داشت قدمی جلو بگذارد که اشاره 
 کردم

بود و نگران بودم نیاید. مهدیس به تازگی زبان باز کرده 
 مبادا

دوباره با دیدن مادرش قفل لب هایش بسته شود. همان 
 گونه

 راستی مامانت کی-که دخترک آب تنی می کرد پرسیدم: 
 میاد؟

 
ابروهایش درهم شد و شانه باال انداخت. ترسیدم. نکند 

 دوباره
 .ساکت شود. با کلم بعدی اش خیالم راحت شد



 ه من می دی؟خال.. خاله ناز.. نازی رو ب-
 سعی کردم برای بار دوم شانسم را امتحان کنم و با مهدیس

 – .از مادرش بگویم
 مهدیس! تو می دونی مامانت چه زن خوبیه؟

مهدیس عروسک را به خود فشرد و با همان چشمان 
 درشتش

به من خیره شد. حرفی نزدو نگران بودم کار ریسکی 
 انجام

 قی که می شود قفلمیدهم اما می دانستم باید به هر طری
 .لبانش را باز کنم

 . زنگ بزنم بیاد با هم غذا بخوریم-
 :سر باال برد که نه گفتم

 .چرا... چرا با هم غذا می خوریم-
 .چون دوست ندارم-
 
چرا دوست نداری مهدیس؟ مامانت تو رو خیلی دوست -

 .داره
 .دوستم نداره-
 .معلومه که دوستت داره. مامانت خیلی خوبه-
 خوب نیستنه -



 .نه خوب نیست تو خوبی
 .منم مثل مامانت هرجفتمون دوستت داریم -
 . دوستم نداره. اگه دوستم داشت نمی ذاشت بابام بمیره-

 نگاهم با بهت باال آمد و به سمت کرامتی که پشت در پناه
 گرفته بود کشیده شد. او هم از این جواب قاطع شوکه شده

 .و پایم را جمع کردمبود. به خودم اومدم و سریع دست 
 شاید اشتباه می کنی؟-
 .نه اونقدر سرش داد کشید که تصادف کرد-
 حاال چیکار کنیم مامانتو دوست داشته باشی؟-
 
 .هیچ وقت دوسش ندارم-
 .اگه دوسش نداشته باشی منم مجبورم برم-

 :با دو دست کوچکش مچم را گرفت و التماس کرد
ی خوام پیشم بمونی. نه نرو می خوام باهات بازی کنم. م-

 می
 .خوام تو مامانم بشی

 .دست هایش را با مهربانی در دست گرفتم
ببین مهدیس مامانت به خاطر اینکه دوستت داشت منو -

 این
 .جا آورد. اگه دوستت نداشت همیشه تنها می موندی



 .گیج نگاهم کرد
اگه تو با مامانت مهربون نباشی مامانتم منو بیرون می -

 .کنه
 .می خوام باهام بازی کنم نه نرو-
 باشه می مونم اما به شرطی که تو هم با مامانت صحبت-

 کنی. بیا یه کاری کنیم تو به من قول بده کم کم با مامانت
 

دوست بشی منم قول می دم حتما باهات بازی کنم. اصل 
 می

 خوای شام امشب رو کنار هم بمونیم؟
 .مامانم دوستم نداره-
خرسی هم دوستت داره. یادته  ولی من دوستت دارم.-

 اولش
 . من و دوست نداشتی

 .سر تکان داد
بیا قرار بذاریم کمکم جلو بریم. تو امشب فقط یک کلم -
 با

مامانت حرف بزن. بهش سلم کن. بعد از اینکه با هم 
 دوست

 . شدین، میبینی چقد مامانت خوبه و دوستت داره



 رد و من ازمهدیس تنها با همان چشمان عجیب مرا نگاه ک
 ترس دوباره بسته شدن لبانش دیگر ادامه ندادم. تمام سعیم
را برای امروز کرده بودم. اگر قرار بود راهی پیش ببرم. 

 به فردا
موکول می کردم. سر میز شام با او از هر چیزی حرف 

 زدم. تا
 

آنکه کرامتی سررسید. سکوت در سالن لنگر انداخت. با 
 صدای

 .ی سلم کردمشاد و بشاشی به کرامت
 . سلم خانم کرامتی-

 با لبخند جوابم را داد
از چشمانش می بارید که منتظر است مهدیس به حرف 

 .بیاید
 .به مهدیس اشاره کردم

 !مهدیس جان قرارمون که یادت نرفته-
 مهدیس ابروهایش را در هم کشید. می ترسیدم نکند فیلش

انتظارم  یادهندوستان کند و دوباره لب ببندد اما برخلف
 بی



هوا لب باز کرده و سلم پر مکثی گفت. صورت کرامتی 
 غرق

آرامش شد. سعی کردم نبض جمع را به دست بگیرم بهتر 
 بود

فعلا روی لب های بسته ی مهدیس تمرکز کنم. سر میز 
 شام

از هر دری صحبت میکردم. و او با شرم و لکنت از 
 عروسک

رفته، از  هایش، از دوستان مهد کودکی که قبلا می
 وسایلش

 
 می گفت. خلصه که آنقدر گفتم و گفتم که اشک های

کرامتی علرغم تمام تلشش جاری شد. مادر بیچاره 
 طاقت

 .صحبت کردن دخترش را نداشت
مادر بیچاره طاقت صحبت کردن دخترش را نداشت. در 

 آخر
بعد از اینکه کلی با مهدیس بازی کردم او را به رختخواب 

 بردم



ندم. از او قول گرفتم تا فردا هم همین گونه مهربان و خوابا
 با

من حرف بزند و او قول داد که حتماا برای ماندنم هر 
 کاری

 .میکند. بعد از آنکه او را خواباندم و از پله ها جاری شدم
کرامتی به پیشوازم آمد و برخلف تصورم مرا صمیمانه 

 در
 :باران کرد و گفت شکوفهگرفت. صورتم را  حصار

ازت ممنونم. تو دخترمو به من برگردوندی. نمی دونم  -
 چطور

 . ازت تشکر کنم
 .او را از خود جدا کردم

 
راه زیادی در پیش دارید خانم کرامتی. جدای این که -

 برای
 . مرگ پدرش افسرده شده باید پیش روانشناس بره

 .نگاهش تار شد
 چرا؟-
 چون هنوز مرگ پدرش جلوی چشماشه-
 .هرچی تو بگیباشه باشه -



 .ازتون می خوام به عهدتون وفا کنید-
بله فراموش نکرده بودم ولی... نگرانی اش را درک می -

 کردم
 :برای آسودگی خیالش گفتم

نگران نباشید. هرکاری از دستم بربیاد انجام می دم. -
 وضعیت

من رو هم درک کنید. از یه طرف باید وابستگی مهدیس 
 رو

 .دیگه وقت زیادی برام نمونده به خودم کم کنم. از طرف
 .بهت اطمینان می کنم ابریشم-
 
 ممنونم-

و به این طریق معمای لب های بسته ی مهدیس باز شد و 
 من

توانستم اصلی ترین مشکلم را حل کنم. لحظه ی دیدار 
 نزدیک

 .بود و هرمس قرار بود به زودی برگردد
********* 

ز به حرف آمدن با خستگی از پله ها باال رفتم. دو روز ا
 مهدیس



 می گذشت و این شیرین ترین لحظه زندگی من در تمام
دوران حیاتم بود. او صحبت می کرد و من اندک اندک 

 ستاره
 .های زیبای پیروزی را در اطرافم می دیدم

 در این دو روز هر کاری کردم تا به هرمس دسترسی پیدا
دم و کنم، نتوانستم. با کلفگی در سالن اصلی را باز کر

 داخل
 .شدم. دلم می خواست به اتاقم بروم

 
به هرمس زنگ بزنم و به او خبر بدهم. به قولم عمل کردم 

 و
حاال نوبت اوست که برگردد و سکان این کشتی شکسته 

 را در
 .دست بگیرد. که دیگر من تمام شدم... تمام

من هر کار که در توانم بود انجام داده بودم. کیفم را کنار 
 در

 دم. نگاهم ناخواسته روی زمین چرخید. انتظاررها کر
 کفشهای وحدت را داشتم اما با دیدن کفش های براقی که
 همیشه هرمس می پوشید، شوق در جانم جوانه زد. خدایا
 درست می دیدم؟ او آمده بود؟ هرمس برگشته بود. نفهمیدم



 :چگونه کفش هایم را کندم و از همان جا داد زدم
 تی؟هرمس... هرمس برگش-

راهرو را به سرعت رد کردم و به سالن نرسیده او را 
 دیدم که

 به سمتم میآمد. با دیدنش سرتاپا شوق شدم. لبخندی وسیع
صورتم رو گرفت و ناخواسته به سمتش رفتم و آویزش 

 .شدم
 

بارانش کنم. دلم می خواست او را  شکوفهدلم می خواست 
 به

 .دستانم کردمخود بفشارم. بی اراده انگشتانش را بند 
 باالخره اومدی؟-

 :سرانگشتش روی تار موهای رهایم چرخید و گفت
 . موفق شدی-

 :با چشمانی سرشار از شوق گفتم
 . آره موفق شدم و تو اومدی-

 :لبخندی زد و گفت
 . بهت افتخار می کنم ابریشم. تو دیگه بزرگ شدی-

 ماتم برد آنقدر برای نگاه رنگی اش دل تنگ شده بودم که



ناخواسته چشمانم تار شد. تار از دل تنگی و تار از 
 نبودنش. او

برگشته بود. مرد مو نقره ای من به قولش وفا کرده بود. 
 لب
 :زدم

 
 .چقدر خوب که تو هستی. چقدر خوب که اومدی-

 .سری تکان داد
 .دیگه نمیرم. دیگه تنهات نمی ذارم-

قطره اشکی از گوشه ی چشمم جاری شد. او بدون شک 
 درمما

 شده بود. پدرم شده بود. برادر و خواهرم. او تمام زندگی
 .کوچک ابریشم ساده شده بود

 فصل چهارم
 فصل بعدی زندگی من دقیقا در همان لحظه ای شروع شد
که هرمس دوباره به زندگیم برگشت. و من ایمان آورده 

 بودم
او آنقدر برایم ارزشمند است که یک لحظه هم به نبودنش 

 فکر
 .. او مرد دانایی بودنمیکنم



باهوش وارسته و هدفش آن قدر برای من مشخص و 
 واضح

 بود که دیگر نمی توانستم به او شک کنم. دیگه حتی از
 

پریچهر هم حمایت نمی کرد. او در این قضیه همتای من 
 شده
 .بود

اما خوب می دانست دیگه کاری از دستمان بر نمی آید. 
 پس

را به شرایط قبل برگردانیم بهتر است با قدرت تمام شرکت 
 تا

دست وحدت از شرکت کوتاه شود. صبح روز بعد زودتر 
 از آنکه

در اتاقم را بزند، از اتاق بیرون زدم. دستش باال مانده و 
 متعجب

 :به من نگاه می کرد. با صورتی شاداب خندیدم
 .صبحتون بخیر آقای کثیری. من آماده ام-

زیبا از آن جهت  لبخندی زیبا پهنای صورتش را گرفت.
 که با



آنکه عجیب بود اما من لبخندش را کمکم دوست داشتم. با 
 او

 راهی شرکت شدم و بعد بعدی زندگیم را آغاز کردم. شیشه
 .ی ماشین را تا نیمه پایین دادم

 .هرمس غر زد
 سرما میخوری ابریشم. شیشه رو بده باال. هوا زمستونیه-
. 
 

 .سرم را این طرف و آن طرف کردم
 .نه نمی خوام. اینقدر قوی هستم تا سرما نخورم-

 :شیشه ی سمت من را باال داد و امر کرد
 . بشین باهات حرف دارم-

 همین یک جمله کافی بود تا مستقیم بشینم. او چه می
خواست بگوید؟ منتظر به او دیده دوختم. دستی روی 

 فرمان
کشید. می خواست خودش را آماده کند. دلم پیچ و تاب 

 .خورد
 بگو دیگه هرمس چه خبره؟-از این حرکات می ترسیدم. 

 تا حاال به ادامه تحصیلت فکر کردی؟-



ادامه تحصیل؟ گاهی به آن فکر کرده بودم. با فوت پدرم 
 درسم

 نیمه تمام مانده بود و نمی دانستم باید چه کنم؟
 :زیر لب پرسید

 نمی خوای درست رو ادامه بدی؟-
 

خواستم. این آرزوی همیشگی به فکر فرو رفتم. چرا می 
 پدرم
 بود

به فکر فرو رفتم. چرا میخواستم. این آرزوی همیشگی 
 پدرم

 :بود. بدون آن که جوابش را بدهم به حرف آمد و گفت
میدونی که پدرت خیلی دوست داشت فارغ التحصیل _

 .بشی
 :آری این رویای دور و دراز را به یاد داشتم. صدایم زد

 .ابریشم_
 .از شدقفل لبانم ب

 .چرا تو این مدت به فکرش بودم_
 حاال میخوای چیکار کنی؟_
 .نمیدونم اینجا همه چی فرق داره_



 میخوای تو دانشگاه تهران درس بخونی؟_
 .نگاهش کردم. این یعنی هیچ وقت نباید برگردم

 
 .نمیدونم_

 :مکثی کرد و با صدایی زیر پرسید
 به فکر برگشتنی؟_
 تو چی؟ به فکر برگشتنی؟_
 :فس گرفتن

نه دیگه برنمیگردم. تو این مدت تموم کارام رو راست _
 و

 .ریست کردم. باید اینجا بمونم
منم به فکر رفتن نیستم. نمیتونم کارخونه رو دو دستی _
 به

 .وحدت تقدیم کنم
 سری تکان داد و صورتش گرفته شد. وحدت

موضوع نابهنجار این روزهای ما بود که هوای روشن 
 دلمان را

 .میکردابری 
 .اگه بخوای درست رو دوباره شروع کنی، کمکت میکنم_
 



 :نگاهم به نیمرخش افتاد. لبخند ملیمی زد و گفت
 .وقتشه به خوب بیای_

 .سر به زیر انداختم. افکار مختلفی در ذهنم چرخ میخورد
 .بگو ابریشم. حرف دلت رو بزن_
فکر میکنی اگه بخوام به رشتهی طراحیم ادامه بدم، بابا _
 از

 دستم دلخور میشه؟
صورتش مهربان شد. دروغ نیست اگر بگویم چون بابا 

 مهربان
 .شد
 به کارای شرکت علقه نداری؟_

 .سری تکان دادم
 حاال که تو هستی خیالم راحته و میخوام به علئق خودم_

 .برسم
 .لبخند بازی زد

 
 مطمئنم پدرت دلخور نمیشه. اون همیشه به شادی تو_

 .اهمیت میداد
 .س آسودهای کشیدمنف

 :خیابان را دور زد و همزمان گفت



 .پس من پرس و جو میکنم ببینم کارها چطور پیش میره_
 .سیستم آموزشی اینجا و اونجا فرق داره

 .سر به زیر انداختم
 کمکم میکنی، نه؟_
 .حتما! هواتو دارم_

 . لبخند زدم
 .ممنونم_
 راستی با مهدیس میخوای چیکار کنی؟_
 
مادرش بره پیش دکتر. با اینکه به حرف  قرار شد با_

 اومده
اما هنوز با مادرش درست صحبت نمیکنه و لکنت داره، 

 ولی
 .باید همچنان در کنارش باشم. نمیتونم رهاش کنم

ماشین را در پارکینگ شرکت نگه داشت و به سمت 
 .برگشت

 :نگاهم روی صورتش چرخید. با لبخندی عجیب گفت
بتونی از پس این کار  هیچ وقت فکرش و نمیکردم_

 .بربیای
 .اخمهایم در هم شد



 .ولی خودت گفتی از پس هر کاری برمیام_
 .لبخند شیطنت آمیزی زد

 و تو هم باور کردی و برنده شدی. واقعا موجود عجیبی_
 .هستی ابریشم

 .از این تعریف دو پهلو لبخند زدم
 چطور؟_
 
 ...از وقتی شناختمت با همه سر جنگ داشتی. مادرت_

وحدت! کارخانه و شرکت. خود من. چطور تونستی دل 
 یه بچه

 رو رام کنی تا اینجوری بعد از دو سال به حرف بیاد؟
صورتم شکفت. او از من تعریف میکرد؟ لبهایم را روی 

 هم
 .فشردم. به بیرون از ماشین خیره شدم

 .آدما خیلی دروغ میگن هرمس، اما بچهها اینطور نیستن_
 تن که نشون میدن. به خاطر همینبچهها همون چیزی هس

میتونم باهاشون کنار بیام. وحدت... مادرم، بچههای 
 !شرکت

 .حتی تو! به همتون شک داشتم. نمیدونستم خوبید یا بد
 نمیدونستم پشت حرفاتون چیه؟



 االن چی؟_
 .هنورم به خیلی ها شک دارم_
 حتی من؟_
 

 مکث کردم. چرخیدم و نگاه در نگاهش دوختم. او قطعا
 .متفاوت از تمام آدمهای زندگیم شده بود

نه! دیگه به تو شک ندارم. به تو اطمینان کردم. تو _
 ...خوبی

 خیلی خوب. از بابا ممنونم که تو رو برای من به یادگار
 .گذاشت

 .برخلف تصورم با هر کلم من صورتش سخت تر میشد
 سخت و سخت. گونههایش برجسته و رگهای روی

 . برایم عجیب بود من که از او تعریفپیشانیاش نبض میزد
کرده بودم. پس چرا صورتش در این حد برافروخته شده 

 .بود
و در نهایت سر به زیر انداخت. ناخواسته دست به سمتش 

 دراز
 :کردم. صدایش زدم

 !هرمس_
 دستش را کشید و دستم در هوا یتیم ماند. به سرعت پیاده



 :شد و گفت
 
 .بهتره بریم داره دیر میشه_

 گویی از درون خالی شدم. چیزی بود که از آن سر در
 نمیآوردم و میتوانست هرمس را آزار دهد. همین مرا هم
 دچار تلطم کرده بود. دیگر او را خودی میدانستم و اگر

 .ناراحت بود من نیز ناراحت میشدم
 .درب سمت مرا باز کرد و سرش را داخل ماشین آورد

 پیاده نمیشی خانم؟_
 دانم در نگاهش چرخید. ته چشمانش غمی برقنگاه سرگر

 میزد. سعی کردم به آن بهایی ندم. او مرد قویای بود و
احتیاج به دلگرمی من نداشت. از ماشین پیاده شدم و با 

 رویی
 :خوش گفتم

 .ممنونم جناب کثیری، بفرمایید قربان_
 شانه به شانهاش قدم در شرکت گذاشتم. کارمندها با دیدنش

 میگفتند و با مهربانی با او دست میدادند. برایمتبریک 
 

عجیب بود با آنکه این مرد گونهای متفاوت از انسان را 
 به



 .نمایش میگذاشت
برایم عجیب بود با آنکه این مرد گونه ای متفاوت از انسان 

 را
 به نمایش می گذاشت. ولی کارمند ها مثل یک مرد قدرتمند

برای هیچکدامشان مهم اورا ستایش میکردند. مثل اینکه 
 نبود

او موهای نقره ای، مژه های براق و چشمانی گودال مانند 
 .دارد

 خودم هم نمی دانستم اما دقیقا از همان لحظه ی باز شدن
 قفل لب های مهدیس زندگی من هم دگرگون شده بود. آنقدر
 نبود و نداشتن هرمس برایم سخت بود که ناخوادگاه برایش

 دوست داشتم به هر نحوی که شده خوش خدمتی می کردم.
این حمایت و محبت هایش را جبران کنم. هر کاری می 

 گفت
 .بی درنگ اجابت می کردم

او شوالیه ی سوار بر اسب سپیدم بود که با آمدنش حس 
 می

 .کردم تمام دنیا را دارم. فنجان چای را روی میز گذاشتم
 
 .بفرمایید جناب کثیری. لب سوز و لب دوز و لب ریز-



 :لبخندی زد و با حیرت گفت
 اینو دیگه از کجا یادگرفتی؟-

 .نیشم از این حلزونی تا آن حلزونی گوشم باز شد
 .از آقای آبدارچی-

پشت میزم نشستم و با صدای ویبره ی گوشی ام، صفحه 
 را

 باز کردم. با دیدن عکس بامزه ای که کرامتی از مهدیس
ت گرفت. با فرستاده بود صورتم باز شده و خندهام وسع

 لبخند
 :تایپ کردم

 امروز اوضاع چطوره؟-
 سخت اما پر امید.برای قرار بعدی دکتر میایی؟-
 .حتما. ابریشم فخاری زیر قولش نمی زنه-
 
 ابریشم فخاری بدونه که کرامتی تا آخر عمر ازش-

 . سپاسگذاره
ای فرستاد. با لبخند گوشی را کنار  شکوفهو استیکر 

 .گذاشتم
بلند کردم و نگاهم متوجه هرمس شد. به من بی هوا سر 

 خیره



می نگریست. برایم عجیب بود به ندرت مرا اینگونه می 
 .پاید

روی صورتش خندیدم که به سرعت نگاه گرفت و به 
 زونکن

 در دستش خیره شد. شیطنت در دلم قل قل کرد. یک دستی
 :زدم

 جناب کثیری! زونکنت رو برعکس گرفتی؟-
کمال تعجب رکب خورد. با دستپاچگی برای اولین بار در 

 به
سرعت زونکن را پشت و رو کرد و تازه متوجه اشتباهش 

 .شد
 خجالت زده لبخندی زد و سری تکان داد. صدای خنده ام

بلند شد و اتاق را گرفت. نگاهش دوباره روی صورتم 
 .چرخید

با همان نگاه خندان به گودال هایش خیره شدم. پلک زد و 
 در
 

گرفت. با لذت میخکوبش شدم. خدایا چقدر او  نهایت نگاه
 را

 . دوست دارم گاهی حتی بیشتر از بابا



بعد از آن رفت و برگشت مثل اینکه همه چیز تغیر کرده 
 .بود

حال دیگر با آن که می توانستم به تنهایی به خانه بیایم اما 
 با

او به خانه برمی گشتم. بودن با او خوب بود. من را به 
 خانه می

 ند و هوایم را بیشتر از قبل داشت. حتی برای این کهرسا
چشم دیدن وحدت را نداشتم عصر ها مرا بیرون میبرد. 

 برایم
تنقلت میخرید و پا به پایم در سوز سرمای بهمن ماه راه 

 می
رفت. حرف های دلم را گوش می داد. حاال دیگر او از 

 همه
بودم. چیز من خبر داشت. حتی راجع به فرزاد هم گفته 

 بار
 اولی که از فرزاد صحبت کردم یادم نمی رود. با شنیدن

 .اسمفرزاد چشمانش برق زد
 فرزاد دیگه کیه؟-
 



کسی که خیلی ساله دوسش دارم. پسر دوست پدرم بود. -
 از

 .کوچیکی با هم بازی می کردیم
کسی که خیلی ساله دوستش دارم.پسر دوست پدرم بود _

 .از
 .حاال که فهمیده برگشتم اونم کوچیکی باهم بازی میکردیم

 .قراره به تهران برگرده
 یه جوری ازش حرف میزنی هر کی ندونه فکر می کنه_

 !پرنسس رویاهاته
 لبخند شرمگینی زدم .شاید حرفش کمی غلو آمیز بود اما

 .حقیقت داشت
 .اره به اندازه تمام دنیا دوستش دارم_

 .اخم هایش در هم کشیده شد
 ؟تا حاال کجا بوده -
زیاد با هم در ارتباط نیستیم. خیلی ساله به اصفهان رفته. -

 اما
 . من عاشق فرزادم

 
سکوت در ماشین لنگر انداخت و در نهایت هرمس با 

 صدایی



 :گرفته گفت
 . می دونی که باید ببینم و تاییدش کنم-

 :خندیدم و گفتم
 .حتما تاییدش می کنی مرد خیلی خوبیه-
 هنوزم می بینیش؟-
 .وقته ندیدمش فقط با ایمیل با هم تماس داریم نه خیلی-
 اتون خبر داره؟ ئوستیمادرت از این -
 .نمی دونم. برامم مهم نیست-
 کی می خواد برگرده؟-
 .نمی دونم به همین زودی-
 پس از چی خبر داری؟ فعل بذار بیاد ببینیم این آقا فرزاد-

 .شما چه تیپ آدمیه
 

 روزم و من با چشمانی امیدوار منتظر آن
*** 

روزهای طلیی من یکی پس از دیگری می گذشت. با 
 برگشت

هرمس و مساعدت های کرامتی همه چیز به سر جای 
 خودش

 برگشته بود. هرچند که شرکت شرایط بحرانی اش را پشت



سر گذاشت اما باز هم در خطر بود و من نمی توانستم 
 برای

لحظه ای از شرکت دل بکنم. با کمک هرمس درس هایم 
 را

 .شروع کردم. باید خودم را برای کنکور آماده می کردم
صبح ها به کلس می رفتم و بعد از ظهر ها به شرکت. 

 با آنکه
سعی میکردم با کارمند ها کنار بیایم. اما هنوز هم میان 

 من
و آن ها فاصله زیادی بود. مرا از خود نمی دانستند. من 

 هم
 . نمیتوانستم با آن ها کنار بیایم

 هایم را در روشویی شستم و در آینه نگاهی به خودم دست
انداختم. شال طوسی رنگم تا فرق سرم باال رفته بود. با 

 همان
 

دست خیس شالم را جلو کشیدم و موهای فر دور صورتم 
 را

مرتب کردم. به خاطر رطوبت آب، دوباره وز شده و باال 
 رفته



ی بود. با صدای تقه ی کوچکی به خود آمدم و گوش کش
 .کردم

 .صدا از در ورودی توالت می آمد
ولی کسی وارد نشد. بی فکر به کارم ادامه دادم. 

 سروسامانی
 به موهای پریشانم دادم. به واقع کنترل حجم عظیم موهای

سرکشم سخت بود. به سمت خروجی به راه افتادم. 
 دستگیره

ی در ورودی سرویس بهداشتی را پایین دادم که به ناگاه 
 با

 .بسته مواجه شدم. دستگیره را باال و پایین کردمدر 
 در قفل بود؟ نمی دانستم چه کنم. دستگیره را با شدت

بیشتری باال پایین کردم. متاسفانه کیفم در اتاق جا مانده 
 بود

 و به موبایلم دسترسی نداشتم. با فشار بیشتری دستگیره ی
 :در را باال پایین کردم و صدا زدم

 . نیدکسی هست؟ کمک ک -
 

 .هیچ صدایی نیامد. باز هم به جان دستگیره ی در افتادم
 هیچکس نبود و من نمی دانستم چه کنم. نگاهی به ساعتم



انداختم. پنج و ربع بود و زمان تعطیلی شرکت. قطعا همه 
 رفته

بودند و حال من تنها مانده بودم. از ناراحتی به خود 
 .پیچیدم

ر داشت و زودتر از شوربختانه هرمس هم نبود. امروز کا
 حد

 .معمول از شرکت بیرون زده بود
 .حاال من مانده بودم و شرکتی خالی.از همان جا فریاد زدم

توروخدا یکی به دادم برسه .درو باز کنید.اما باز -
 هیچکس

 .نبود.با مشت های محکم به در کوبیدم
کسی نیست کمکم کنه.به واقع کسی نبود.صدا از دیوار -

 در
 .بیرون در نمی آمد می آمد و از

با ناراحتی تکیه به دیوار زدم. در این سرویس بهداشتی 
 کثیف

 .گرفتار شده بودم و نمیدانستم دست به دامن چه کسی شوم
نه گوشی داشتم. نه هرمس در شرکت بود. و نه کسی خبر 

 از
 



منه مانده پشت در داشت. البته به جز آن شخصی که در 
 را

 .به رویم قفل کرده بود
امیدی دوباره به درد کوبیدم. شاید کسی پیدا شود و  با

 صدایم
را بشنود .نگاهی به ساعت انداختم. ساعت شش و نیم بود 

 و
یک ساعت و نیم از زندانی شدن من می گذشت. کسی 

 نبود
به دادم برسد. اشک هایم از استیصال سرازیر شد. نکند 

 باید
 بیایند؟ تا خود صبح آنجا می ماندم تا فردا که کارمندها

با این فکر زانوهایم شل شد وهمانجا کنار دیوار روی 
 زمین

 آوا شدم. حتی دیگر اهمیت نمی دادم لباس هایم کثیف
 .میشود

 این حجم از بی پناهی به گریه ام می انداخت. می دانستم
پریچهر بیخیال تر از آن است که نگرانم شود. هرمس 

 اصل



در دنیا وجود  نیست که نگرانم شود. و دیگر هیچ کسی
 ندارد

 . که به ابریشم فخاری این دختر مغرور اهمیت بدهد
 

با شالم اشک هایم را پاک کردم و به رو به رویم خیره 
 شدم

 تنها ماندن در چنین فضای کثیفی برایم عذاب آور بود. و
 عذاب آورتر اینکه به واقع فهمیده بودم هیچ کس در دنیا

 ها در سرم تاب می خواهان من نیست. حرف های کارمند
خورد. اینکه یکی از قصد مرا در این فضای کثیف زندانی 

 کرده
 .خوره ی جانم شده بود

با آنکه با بقیه کنار نمیآمدم اما آنقدر مردم را آزار نداده 
 بودم

که چنین بلیی به سرم بیاورند. دچار شک شده بودم که 
 آیا

 خواست من مقصرم یا آن کسی که در را قفل کرده؟ دلم می
 در را باز کند تا با همین دو دستم به جانش بیفتم و انتقام

 .سختی بگیرم



نگاهم روی ساعت مچی ام چرخید. هشت شب بود. تا قبل 
 از

آن امیدوارم بودم تا هرمس بیاید. اما فهمیدم هرمس هم 
 نمی

 آید و من تنها و تنها باقی مانده بودم. نمیدانستم باید چه
ت. سر به دیوار تکیه دادم و کنم. شکمم ضعف می رف

 چشم
 

روی هم گذاشتم. اشک هایم دوباره جوشید. از تنهایی و 
 بی

 پناهی دچار فروپاشی شخصیتی شده بودم. با صدای خفیفی
 که در سالن پیچید به خودم آمدم. گریه ام بند آمد وگوش

کشی کردم. قدم های روی کف سالن به سرعت این طرف 
 و

 .اندکی بلند شدم و صدا زدم آن طرف میرفت. با امید
 . کسی اونجاست. کمکم کنید-

 :صدایش را شنیدم
 !«ابریشم»

مثل اینکه در لحظه دنیا را به من دادند. خودش 
 ..بود...خود



 :خودش. با مشت های کم توان روی در کوبیدم و گفتم
 . تو رو خدا منو از اینجا نجات بده-

باال و پایین می به دقیقه نکشیده پشت در بود و دستی را 
 .کرد

 این در چرا قفله؟-
 .نمی دونم-
 
 . صبر کن باید برم کلید های یدکی رو بیارم-

 .صدایش زدم
 .نرو. منو اینجا تنها نذار-
 . االن برمی گردم. نگران نباش-
 اگه برنگشتی؟_
 .بر میگردم دختر منتظرم بمون_

 و رفت. با رفتنش حس کردم پشتم خالی شد. اگر بر
اگر به جبران انتقام گذشته ها مرا تا فردا در  نمیگشت؟

 همین
 گوشهی کثیف و تاریک رها میکرد چه؟ افکار موهمی در
ذهنم چرخید... نکند من را رها کند؟ نکند از من دل بکند؟ 

 با



صدای گامهایی پر شتاب، دوباره امیدوار شدم. صدایش 
 :زدم

 هرمس اومدی؟_
 ابریشم برو کنار بذار درو باز کن_
 
ز در فاصله گرفتم و بعدازچند لحظه در باالخره ا

 بازشد.باتمام
جانم خودم را آویزش کردم.اگر او نبود قطعا من تا فردا 

 صبح
 در این جای کثیف صد کفت پوسانده بودم.سرانگشتانش را

 :م چرخید و به آرامی گفتبدنحس می کردم که روی 
 .آروم آروم چیزی نیست من اینجام_

 :سیلب شده بود نالیدمبا اشک هایی که 
نمی دونم چرا در قفل شده؟نمی دونم کسی در رو قفل _

 کرد
 .یانه؟تنها موندم هرمس.سه ساعته که تنهام.هیچکس نیومد

 :بیخ گوشم زمزمه کرد
 .هیش چیزی نیست.من اومدم نگران نباش_

 با فکر به اینکه مانتو و لباسم کثیف شده به سرعت فاصله
 :گرفتم و گفتم



 اسام.ببخشید لباسام کثیف بود.روی زمین نشستهوای لب_
 .بودم

 
 :سرانگستان گرمش روی دستم خزه بست و گفت

 .عیب نداره نگران نباش.مهم نیست_
 :بغض کردم و بالب های لرزان گفتم

 ولی برام مهمه!چراباید همچین کاری کنن؟من که کاری_
 .نکردم.من از وقتی تو برگشتی دیگه باهاشون کاری ندارم

 :را در خود بلعید و گفت من
می دونم می دونم عزیزم نگران نباش.خودم می فهمم _

 جریان
 .چیه

دست وصورتم را با مهری وافر شست و از آن فضای 
 نفرین

 شده بیرون آمدیم.کاپشنش را به من داد تا مانتوی کثیفم را
عوض کنم.در آن کاپشن بزرگ به مانند یک دختر کوتوله 

 شده
تنش زار می زد.از در که بیرون آمدم  بودم که کاپشن به

 با
 .لبخند بازی زد



 می دونی که خیلی بهت میاد؟_
 

 .ابرو درهم کشیدم
 .مسخره نکن حوصله ندارم_

 .صورتش جدی شد
 فهمیدی کی اینکارو کرده؟_
 .نه نفهمیدم_

 :همراهی ام کرد و گفت
 .باشه فردا متوجه می شیم می گم دوربینا رو چک کنن

 :ذهنم چرخ می خورد را پرسیدمسوالی که در 
 به نظرت از قصد این کارو کردن؟_
 از قصد یا بی فکر فرقی برام نمی کنه.کسی که این کارو_

 .کرده باید مجازات بشه
 .سربه زیر انداختم. داغ غمم بیشتر شده بود

 .اونوقت اونا بیشتر از قبل از من بدشون میاد_
 

 :به ناگاه ایستاد و شانه ام گرفت
 ..هی ابریشم.توکار بدی نکردیهی.._
 ...آره.ولی اونا_



تورئیس قسمتی از شرکتی.نباید بهت بی احترامی _
 کنن.حتی

 با وجود اخلقتم کسی حق نداشت این کار کنه.فردا خودم
 .همه چی رو راست و ریست می کنم.نگران نباش

 :سوار ماشین شدیم.دستمال کاغذی را به دستم داد و گفت
 .ک کنبیا صورتت رو پا_

 :دستمال کاغذی را گرفتم وبه اوخیره شدم.ازته دل گفتم
 ممنونم هرمس ممنونم که هستی.باورکن اگه تاصبح اینجا_

 .می موندم از تنهایی دق می کردم
 .چهره اش مهربان شد

 .هیچ وقت نترس.من همیشه کنارتم_
 

 :بی مقدمه پرسیدم
 .راستی چطوری فهمیدی گم شدم_
 .مادرت زنگ زد_

 .پریچهر؟پریچهرنگرانم شده بود
بس کن هرمس.فکرمی کنی باورم می شع پریچهر _

 نگرانم
 شده وتورو فرستاده تا منو پیدا کنی؟

 .چرا باور نمی کنی؟مادرته_



 .فکرشم نمی کنم.نمی تونی بهم دروغ بگی_
 می خوای باورکن...می خوای باور نکن.مادرت_

 :کف دستم را روی لبه ی آستینش گذاشتم
مقصر نیستی.خودت رو سرزنش نکن همینکه هنوز  تو-

 بعد از
 مشکلتی که برات درست کردم .درکنارمونی ،برام

کافیه.ممنونم هرمس... ممنونم که هوامو داری.و بلفاصله 
 از
 

 ماشین پیاده شدم.سنگینی نگاهش را حس می کردم که با
چشمانش مرا دنبال می کند .درب امارات را باز کردم و 

 از
 جا برایش دست تکان دادند .چند چراغ کوچک برایم همان

 . زد و به راه افتاد .همان جا ماندم و خیره به راهش شدم
 چقدر خوب که او بود. چقدر خوب که پدرم برایم او را به
یادگار گذاشته بود. وگرنه بدون او من قطعاا تا به حال 

 بلیی
 .به سر خودم یا پریچهر آورده بودم

حرفها و دلگرمی هایش برایم شیرین بود آنقدر حضور و 
 که



 حتی خاطره زندانی شدن در توالت را هم به باد فراموشی
 سپردم. اما همینکه قدم در سالن گذاشتم پریچهر مثل غول
چراغ جادو به سراغم آمد و برخلف همیشه با محبت 

 :گفت
الهی بگردم ببین چه بلیی سرت آوردن. نامردا. به -

 هرمس
 .پیگری کنهگفتم خودش 

 
از این سرعت عمل هرمس و پریچهر ماتم برد. اصل 

 سرعت
خبرچینی اش به کنار، پریچهر چرا اینقدر مهربان شده 

 بود؟
 . بیا ابریشم... به محبوبه می گم برات لباس تمیز بیاره-

و مرا در مقابل چشمان عجیب وحدت به حمام فرستاد. 
 هنوز

برای واکاوی از حرف هایش گیج بودم اما حوصله ای 
 افکارش

نداشتم. دوش آب گرم را باز کردم و خودم را به دست 
 قطرات

 .ملس آب سپردم



 به قدری آن شب پریچهر به من محبت کرد که تقریبا همه
چیز را فراموش کردم. اما هرمس مردی نبود که به این 

 راحتی
کوتاه بیاید. در این مورد تمام قد پشت سرم ایستاده بود. 

 فردا
عد از رفتن کارمندها خانم کرمی را به دفتر صدا عصر ب

 .کرد
 .مشغول وسائل روی میزم بود و حواسم به هرمس نبود

لطفاا -کرمی با تقه ای وارد اتاق شد. هرمس دستور داد: 
 در رو

 . ببند خانمی کرمی
 

 حواسم جمع شد. چه کار شخصی ای با او داشت که می
جمله حمله خواست در اتاق بسته باشد؟ هرمس در یک 

 .کرد
 خانم کرمی شما دیروز در را به روی خانم فخاری بستید؟-

 حاال سراپا گوش شده بودم تا جوابش رو بشنوم. کرمی به
 .سرعت حاشا کرد

 کدوم در؟ از چی حرف می زنید آقای کثیری؟ من دیروز-
 . خیلی زودتر از همه رفتم



هرمس پلک هایش را روی هم گذاشت و چشمانش را 
 .مالید

 .خسته بود... خسته. و من این را به خوبی میدانستم
 می خواید بگید کار شما نبود؟-
 گفتم که نمی دونم راجع به چی صحبت می کنید. اما هر-

 . چی هست کار من نبوده
 :هرمس نفس عمیقی کشید و در نهایت گفت

 
 مثل اینکه این صحبت به جایی نمی رسه. خیل خب خانم-

 . لحظه اخراجیکرمی. شما از همین 
منو کرمی هر دو ماتمان برد. او را به همین راحتی اخراج 

 کرده
 .بود؟ آن هم بدون داشتن مدرک؟ کرمی به دست و پا افتاد

 منظورتون چیه آقای کثیری؟ چرا اخراجم؟-
هرمس از جا بلند شد. میز را دور زد و پشت به میزش 

 تکیه
 :داد
فخاری قفل خانم کرمی شما دیروز در رو روی خانم -

 .کردید



این کار به حد کافی بد هست. من توقع عذرخواهی داشتم 
 و

 اینکه قبول کنید اشتباه کردید. اونوقت می تونستم با یه
 گزارش چشم روی این قضیه ببیندم. اما حاال که نمی خواید

 .بگیرید و عذرخواهی کنید بدنمسئولیت این اشتباه رو به 
 

 بدنلیت این اشتباه رو به اما حاال که نمی خواید مسئو
بگیرید و عذر خواهی کنید. مجبورم شمارو از شرکت 

 اخراج
 .کنم

 :بی اختیار کیفم را از روی میز رها کردم و جلو آمدم
آقای کثیری چی دارید میگید؟ خانوم کرمی میگه این _

 کارو
 .نکرده

بر خلف لحن صحبتش با کرمی، لبخندی روی صورتم 
 پاشید

 :و گفت
خوشحالم که برای اولین بار طرف کارمندهایی. خیلی _
 اما

 !خانوم کرمی این کارو کرده



 .تو مطمئنی-
 . بله مطمئنم-

 .و صفحه ی مانیتور را به سمتم چرخاند
 . این هم از مدرک من-
 

عکس کرمی روی مانیتور واضح شد که در حال خروج 
 از در

 . ورودی شرکت بود
 .کرمی برآشفت

 من از شرکته. چرا تهمت میزنید؟ولی این زمان خروج -
 :هرمس خیلی راحت جواب داد

آخرین نفری که از شرکت بیرون رفته شمایید. و اینجا -
 هم

 راهروییه که به سرویس بهداشتی خانم ها می رسه. خانم
 کرمی بهتر بود به اشتباهاتون اعتراف می کردین نه اینکه

 . اینجوری حاشا کنید
ه شدم. هرمس راست می با دقت فراوان به صفحه خیر

 .گفت
زمان قفل شدن در و خروج کرمی با هم یکی بود. نگاهم 

 با



رنجش رویش نشست. حس می کردم از خشم و عصبانیت 
 از

چشمانش گدازه می بارد. از میان دندان های چفت شده 
 .غرید

 . درسته من این کار کردم و اصل پشیمون نیستم-
 

 .سرانگشتش را به سمتم گرفت
تر لوس و ننر از وقتی پاتو شرکت گذاشتی. همه تو دخ-

 چی
بهم ریخته. اونقدر به عرفان روی خوش نشون دادی که 

 گولش
 .زدی و آخر سر هم از شرکت اخراجش کردی

از چه کسی حرف می زد؟ وفایی؟ عرفان وفایی؟ همان 
 مرد

مو طلیی را می گفت که در سالن بی خود و بی جهت 
 می

 .مخل آسایش بقیه بودچرخید و با نگاه هیزش 
اما من اصل هیچ کاره بودم. آقای کثیری وفایی رو به -

 خاطر



سرک کشیدن تو کارای شرکت بیرون کرد. نه به خاطر 
 لج و

 .لجبازی
دروغ نگو. شماها عرفان رو از قصد اخراج کردید. حقت -

 بود
 . این بل رو سرت بیارم

 .هرمس جلو آمد و بین ما ایستاد
 
 کرمی. مگه نمی گید انتقام گرفتید. پس وقتشهبسه خانم -

مسئولیت کارتون رو به عهده بگیرید. شما اخراجید خانم. 
 لطفاا 

 .وسایلتو جمع کنید و همین االن شرکت رو ترک کنید
 .کرمی به سمتم هجوم آورد. هرمس مانعش شد

 خانم کرمی آخرین باریه که هشدار می دم. دفعه ی بعد-
 . حراست رو صدا می کنم

زن به اجبار ساکت شد و عقب نشینی کرد. اما در آخر 
 :گفت

ابریشم فخاری تو یه دختر تن پرور و بی عرضه بیشتر -
 .نیستی



اگر به خاطر آقای کثیری نبود تو حتی از پس خودت هم 
 بر

 . نیومدی. ازت متنفرم
و با شتاب از در بیرون زد و در را پشت سرش محکم 

 بهم
 .دکوبید.صدای هرمس بلند ش

خانم کرمی هفته ی دیگه برای حساب و کتاب تشریف -
 بیارید

 .شرکت
 

با شانه های خمیده و نا امید به میز تکیه زدم. شاید واقعا 
 این

نتیجه رفتار بدم بود که حال گرفتارش شده بودم. هرمس 
 جلو

 :آمد و گفت
 حالت خوبه؟-

سری تکان دادم. اشک دیدگانم را تار کرده بود. نجوا 
 :کردم

 «نه»



گرفتم. قدمی دیگر نزدیک شد و  حصارو خودم را در 
 سر روی

 .صورتم خم کرد
 هی... چیزی نیست. خودت که می دونی وفایی به خاطر-

 . اشتباهاتش از شرکت اخراج شده نه به خاطر تو
 .قطره اشکی از گوشه ی چشمم جاری شد
 .قطره اشکی از گوشه ی چشمم جاری شد

 .مقصرمولی همه فکر میکنن من _
 
 مهم نیست قوی باش. این هم یکی از گوشه های کار_

مدیریته . ما باید چیزی که به نفع تمام تیم کارخونه و 
 شرکته

 انجام بدیم. نمی تونیم بیش از حد مدارا کنیم. ما کار درستی
 .کردیم ابریشم

 !اما اونا این رو باور نمیکنن_
 رک میگفتم که مهم نیست. کم کم تو رو می شناسن و د-

کنن. اگه همون جور که خودتو به من ثابت کردی به اونها 
 هم

ثابت کنی. بعد از یه مدت می بینی که تو رو پذیرفتن و 
 دیگه



 .مشکلی باهات ندارن
 - واقعاا؟-

 . بهت قول می دم. تو فقط تلشتو بکن
نگاهم روی صورتش چرخید. تارهای نقره ای روی 

 پیشانی اش
روز پرمشغله سخت کاری  پخش شده بود. بعد از یک

 خستگی
در صورتش موج میزد. با محبت دستم را باال بردم. 

 نگاهش
 

گیج شد. به آرامی با سرانگشت موهای روی پیشانی اش 
 را

 :کنار زدم و گفتم
 سعیمو می کنم. بهت قول می دم. دیگه نمی ذارم همچین-

 . اتفاقی بیفته
 :نگاهش روی دستم ثابت ماند و زمزمه کرد

 .دونم. بهت اطمینان دارممی -
 کش و قوسی به خودم دادم و با لذت به طرحم نگاه کردم

باالخره بعد از تمام آن شب بیداری ها ،هدیه ی هرمس .
 را



تمام کرده بودم به جبران محبت هایش تابلوی زیبایی 
 برایش

 طراحی کنم.آن قدر در این مدت همه جوره به دادم رسیده
تابلو می توانستم زحمانش را  بود که تنها با کشیدن این

 جبران
 .کنم

تابلو را با وسواس زیادی کادوپیچ کردم و برای آنکه 
 سوپرایزش

 کنم از پله ها سراریز شدم.کلید خانه اش را از قبل به من
 

 داده بود.می دانست من و پنجره سالن پذیرایی اش دوستای
 خوبی شده ایم و من عاشق آن منظره زیبای بهاری هستم

 .از پشت پنجره ی اتاقش به تصویر کشیده می شودکه،
 به همین دلیل کلید خانه اش را به دستم داده بود تا هر وقت
هوس خوابیدن روی آن کاناپه ی ساده را داشتم به راحتی 

 به
خانه اش بروم. تابلو را روی صندلی عقب گذاشتم و به 

 راه
 . افتادم



یک روز تصمیم گرفته بودم به پاس تمام محبت هایش ،
 زیبا

را برایش بسازم .یک کیک کوچک با چند فشفشه خریدم 
 .و

م زدم و سوار حصاردر نهایت تابلو را به سختی زیر 
 آسانسور خانه

 .اش شدم
می دانستم تا نیم ساعت دیگر به خانه بر می گردد.او خبر 

 از
آمدنم نداشت و من می خواستم هر طور که می توانم 

 قدردان
 . زحماتش باشم

 
را اماده کردم،فشفشه هارا روی کیک گذاشتم و  کیک

 منتظر
شدم تا بیاید .از پشت پنجره به درب ورودی پارکینگ 

 خیره
 شدم تا هر وقت آمد فشفشه ها را روشن کنم .بعد از نیم

 ساعت لکسوسش را دیدم که وارد پارکینگ شد .به سرعت
 . کیک را بیرون آوردم



ی باز شدن در هدیه ام را روی میز گذاشتم و با صدا
 آسانسور

 .فشفشه ها را روشن کردم
همین که در را باز کرد با آن کیک کوچک به پیشوازش 

 رفتم
هرمس با نگاهی متعجب در ابتدا پشت در خشکش زد .

 .فکرش
را نمی کرد ابریشم اخمالو،اینگونه به استقبالش برود اما 

 بعد
 از مدتی صورتش نورباران شد .با آن که رنگ پوست و

چشمانش روشن بود ،اما گویی هر حسی روی صورتش 
 یک

تاثیر رنگی خاصی می گذاشت .وقتی شاد بود ،صورتش 
 نورانی

 می شد و هر وقت غمگین بود انگار صورتش متمایل به
 

خاکستری می شد.و در حال صورتش نورباران شده بود 
 .با

 .لبخندی باز وارد خانه شد
 اینجا چه خبره؟_



 :گرفتمکبک را به سمتش 
 تقدیم به شما.ممنون بابت تمام زحماتی که می کشی_
 .ممنونم که همیشه حواست به من هست و در کنارمی.

با سر انگشت تکه ای از گوشه ی کیک را برداشت و به 
 دهان

 .برد و خندید
 خواهش می کنم،مطمئن باش هر کاری از دستم بر بیاد_

 .انجام می دم ،نیازی به تشکر نیست
 .ی میز گذاشتم و کیفش را از دستش گرفتمکیک را رو

 .بیا ... بیا بشین برات یه سوپرایز عالی دارم_
 .با خنده پشت میز نشست

 
 دیگه چی می تونه باشه ؟نگو که خرابکاری کردی؟_

 ایستادم و با اخم نگاهش کردم،هرمس با روحیه شاد قه قه
 خندید و ازخنده اش لب های من هم به خنده باز شد.عجیب

 د او لبخند بسیار زیبایی داشت و خودش خبر نداشت.قاببو
 .طراحی را از پشت میز برداشتم و قابلش گذاشتم

 .ابروهای هرمس باال پرید.توقعش را نداشت
 این دیگه چیه؟_



یه هدیه از طرف قلبم...برای تو.به خاطر تمام زحماتی _
 که

 .برام کشیدی
 ووو باورم نمی شه!واقعا تو این کارو کردی؟_

 لبخندی زدم.حق داشت باور نکند.من تا به حال همیشه آن
روی خشن و سردم رل برایش به نمایش گذاشته بودم و 

 حال
 .باورش نمی شد این گونه برایش محبت به خرج بدهم

 :باعلقه طرحم را باال پایین کرد.کمی تکانش داد و گفت
 
 یعنی چی می تونه باشه؟سوئیچ یه ماشین؟_

 .رفتم.سری معنی نه تکان دادم ازشوخی سخیفش ریسه
 کلید یه آپارتمان؟_

 .خنده ام بلندترشد
 نه نه...بازش کن دیگه_

شروع کرد با حوصله رمان آن را باز کرد.طاقا 
 نداشتم.دست

 .هایم را تکان دادم
 .بجنب...بجنب...بازش کن_



اما هرمس عمل کم کاری می کرد و قصد سربه 
 سرگذاشتنم

می دید با اشتیاق به او نگاه می  را داشت.انگار از اینکه
 کنم و

منتظرم تا هدیه اش را باز کند لذت می برد.رمان کادویی 
 را

که باز کرد.با حوصله تک به تک چسب ها را هم 
 گشود.دیگر

 .طاقت نیاوردم
 .اصل بده خودم باز کنم_
 

 .دست روی تابلو گذاشت
 .نه مال خودمه.خودم بازش می کنم.بکش عقب ابریشم_

بر عقب کشیدم.باالخره آن کاغذ کادوی کذایی را بی ص
 باز

 .کرد و تابلو را از وسط کاغذ بیرون کشید
تابلو را جلوی صورتم بلند کرد و به آن خیره شد.منتظر 

 عکس
 .العملش به او خیره شدم



اما هرمس هیچ عکس العملی نداشت و تنها با آن حفره 
 های

نگاهش تصویر گودال مانندش به عکس خیره شده بود.با 
 را

 وجب به وجب سیاحت کرد و تا پایین آمد و به متنی که
 .برایش زیر تابلو نوشته بودم رسید

 پی می برد به چیزی جانم ولی نه چیزی》

 《 توآنی و نه آنی.یا جانی ونه جانی

 
 نگاهش روی متن ممتد شد.کم کم داشتم ناامید می شدم.گویا

م باب میلش طرح عکسی که از بابا برایش کشیده بود
 نبود.با

 :ناراحتی پرسیدم
 ازش خوشت نیومد؟اگه دوستش نداری می تونم یه عکس_

دیگه بکشم.شاید عکس خودت،یا عکس دوستات هرچی 
 که

 .بخوای
 سرباال آورد احساس کردم ته چشمانش خیس شده.با گیجی

 :زیرلب زمزمه کردم
 هرمس ناراحت شدی؟_



 《نه!》سری تکان داد: 
ت نم اشک این مرد را دیده بودم اما عجیب بود. به ندر

 پشت
چشمان تیله ای هرمس قطره اشکی خوابیده بود.درنهایت 

 لب
 :باز کرد و گفت

 .ممنون ابریشم این زیباترین هدیه ایه که تو عمرم گرفتم_
 
 ممنون ابریشم این زیباترین هدیه ایه که تو عمرم گرفتم-
. 

 «زیباترین هدیه؟»جا خوردم. 
 پدرت از کسی هدیه نگرفتم. تا مدت ها تو عمرم به جز-

حسرت اینو داشتم تا فقط یک نفر برام هدیه بخره. بزرگتر 
 که

شدم این آرزو هم مثل باقی آرزوهام محو شد. تو زندگیم 
 هیچ

 .وقت هیچ کس چیزی برای من درست نکرد
 :به سمتم چرخید و با همان چشمان مواج طغیان کرده گفت

 . اما تو این کارو کردی-



لبهایم را روی هم فشردم. این زیباترین تعریفی بود که تا 
 به

 خوشحالم که ازش-حال شنیده بودم. با سخاوت گفتم: 
 . خوشت اومده

لبخند بازی زد. لبخندی که هزار معنی در آن پنهان شده 
 .بود

 :و در آخر تنها گفت
 .قدر این هدیه رو تا آخر عمرم می دونم-
 

 در آن لحظه حس می کردمدر نگاه غمناکش غرق شدم. 
علیرغم آن پوسته ظاهری سخت و خشن و مغرورانه اش 

 او
هنوز یک پسربچه ی تنها و بی کس است که احتیاج به 

 محبت
 . دارد

 به خود آمد و با سرانگشت چشمش را مالید. دوست نداشت
غرور مردانه اش جلوی من بشکند. بلند شد و تابلوی 

 نقاشی
ابلوی مرا به دیوار اتاق روی دیوار را برداشت و ت

 پذیرایی اش



آویزان کرد. غرق لذت شدم. این که تابلوی دست ساز مرا 
 به

دیوار پذیرایی اش زده، تمام خستگی های شبانه ام را آب 
 می

 .مقابل تابلو ایستاد بدنکرد. تابلو را آویزان کرد و دست به 
لذت را در بند بند صورتش می خواندم. به واقع از این 

 هدیه
خوشش آمده بود و این مرا راضی می کرد. در کنارش 

 ایستادم
و من هم به تابلو خیره شدم. هیچ وقت فکرش را نمی 

 کردم
 این تابلوی کوچک این قدر برایش ارزشمند باشد. کمی

 :نگاهش کرد و برای عوض شدن فضا گفت
 
راستی یادم رفت گرسنه ای. بذار االن شام درست می -

 .کنم
 .. نوبت منه نه... نه، نه-

 .چشمانش با تعجب گشاد شد
 یعنی می خوای بگی خودت می خوای غذا درست کنی؟-

 .لبخندی زدم



 به من نمیاد؟-
 .رک و بی پرده سرتکان داد

 .نه عمرا. فکر کنم تو عمرت دست به کفگیر هم نزدی-
 حرفش به تریج قبایم برخورد

 .این حرفتو نادیده می گیرم-
 .یقبول کن دختر لوسی هست-
 .اما آدم های لوس هم می تونن آشپزای خوبی باشن-
 .نمی دونم تا حاال امتحان نکردم-
 
 .پس بشین. تا امتحان کنی-
 .واقعا ابریشم؟ نکنه خونه رو به آتیش بکشی-
 . مطمئن باشه نمی کشم-

 .آستین های پیراهن مردانه ی گشادم را تا زدم
نی داری خب! زود، تند... سریع بهم بگو وسائل ماکارو-

 یا نه؟
 سری تکان داد. پشت بندم وارد آشپزخانه شد و کم کم مواد

 .بفرمایید خانم. این گوی و این میدان-را روی کانتر چید. 
 . فقط من هنوز جوونم کلی آرزو دارم

برایش دهن کجی کردم. با صبر و حوصله پیازها را خرد 
 کرده



در  و تفت دادم. آب را جوشاندم و او در همه ی لحظات
 کنارم

 .بود. زیر لب شروع به خواندن کردم
 .زیر لب شروع به خواندن کردم

 روزا با تو زندگی رو، پر از قشنگی میبینم-
 

 شبا به یاده تو همش، خوابای رنگی میبینم
 سنگینی نگاهش را روی خودم حس می کردم. اما همچنان
 به کارم ادامه می دادم. میدانستم او غرق لذت است و من

 داشتم تا ابد در آشپزخانه ی خانه اش بچرخم و این دوست
سنگینی نگاه را روی خودم حس کنم. ماکارونی را در 

 ظرف
ریختم و تکه ای ماکارونی فرمی را سر چنگال زدم و به 

 سمتش
 .گرفتم

 ببین چطوره؟-
 :ماکارونی را در یک حرکت بلعید و گفت

 خوبه... علی رغم چیزی که فکر می کردم خیلی خوبه-
. 

 .ابرو در هم کشیدم



 .آشپزیم خیلی خوبه. خودم تو سوئد آشپزی می کردم–
 پس چرا انقدر لوسی؟

 .لبخند دندان نمایی زدم-
 
 . لوس نیستم-

 :همانطور که نگاهش به ظرف ماکارونی بود گفت
 هیچ می دونی تا حاال نشده تو این خونه به جز خودم کس-

 و این خونه پادیگه ای آشپزی کنه؟ هیشکی به غیر تو، ت
 .نذاشته

 حتی بابام؟-
 . حتی پدرت-

و نگاهش به قاب طراحی شده ی روی دیوار چسبید. حرفم 
 را

 .مزمزه کردم
 اوممم... ناراحتی؟-

 .نگاه مهربانی کرد
 نه دارم فکر میکنم بودن یه هم نفس دیگه توی خونه چقدر-

 ...لذت بخشه. و اینکه
 

 .را کامل کردنفس عمیقی کشید و در نهایت جلمه اش 



 . من چقدر تنهام-
دلم برایش ریش شد. من تنها بودم ولیکن او از من تنهاتر 

 .بود
 من شاید مادری نامهربان چون پریچهر داشتم اما او حتی

 :همین را هم نداشت. بی اراده پرسیدم
نمی خوای بدونی پدر مادرت کی ان... کجان و چیکار -

 می
 کنن؟

اطر رنگ پوستم، به خاطر نه. پدر مادری که منو به خ-
 چیزی

 .که دست خودم نبود رها کردن، به دردم نمی خورن
 !شاید مجبور شدن-
برام مهم نیست. اونا منو ترک کردن ابریشم. کاری کردن -

 یک
عمر با حسرت محبت والدینم بزرگ بشم. اونها به من 

 تنهایی
 رو هدیه دادن. کاری کردن همیشه تحقیر بشم و توهین

 
ن زندگیمو به خاطر اونها باختم. اگه پدر تو نبود بشنوم. م

 من



 .هیچ وقت به این جا نمی رسیدم
و نگاهش دوباره روی عکس خیره ماند. دلم برایش 

 .سوخت
 دلم برای این مرد قوی اما تنها سوخت. ناخواسته بند

 انگشتانش را لمس کردم. سر بلند کرد و دیده در دیده ام
 .دوخت

 .رمس. قول می دم همیشه کنارت باشماما تو تنها نیستی ه-
قول می دم با اینکه دختر لوسی هستم، تنهات نذارم. تو 

 منو
 .داری هرمس. تنها نیستی

 .غرق نگاهم شد
ولی تو هم یه روزی می ری. باالخره یه مردی میاد که -

 لیاقتت
رو داره و تو باهاش ازدواج میکنی و ترکم می کنی. هیچ 

 کس
 . عجیبی مثل منو تحمل کنهحاضر نیست موجود 

 .دستش را فشردم
 
نه تو عجیب نیستی. تو یه مرد نرمالی، مثل بقیه ای. تو -

 هم



 .مثل بقیه آدم ها حس داری. گرمی و پر محبت
نه تو عجیب نیستی. تو یه مرد نرمالی، مثل بقیه ای. تو -

 هم
مثل بقیه آدم ها حس داری. گرمی و پر محبت. وقتی 

 لمست
 .فرقی با بقیه آدم ها نداریمی کنم هیچ 

اینو تو می گی. نگاه خیره ی مردم رو دیدی؟ بعضیا با -
 چندش

 . به من نگاه می کنن
دلم برایش شرحه شرحه شد. این مرد چقدر غم داشت و 

 من
 .نمی دانستم. شرمنده سر به زیر انداختم

 . متاسفم-
 .لبخند مهربانی زد

 برای چی؟-
.. جونور. نمی شناختمت برای اینکه بهت گفتم هیوال.-

 .هرمس
 عیب نداره از دستت ناراحت نیستم-
 
 بخاطر تمام بدی هام منو ببخش. ببخش که دیر بهت -



 .اطمینان کردم
 مهم نیست همین که االن در کنارمی، همینکه برام تابلو-

 - .کشیدی، کیک خریدی و شام درست کردی برام کافیه
 .تنهات نمی ذارم. هرمس مطمئن باش

 .تش گرفته شد. خاکستری و تاریکصور
 .مطمئن نیستم ابریشم. همه یه روزی می رن -
 . ولی من ثابت می کنم می مونم. تو دوست عزیز منی-

فکش منقبض و سرانگشتانش در دستم مشت شد. سری 
 تکان

 :داد و گفت
 .بله. درست مثل یک دوست، همیشه در کنارت می مونم-

 .نفس کشید و بحث را عوض کرد
خانم! نمی خواهی از این ماکارونی خوشمزه ات به  خب-

 ما
 بدی؟

 
من هم پی حرف را نگرفتم. دوست نداشتم در این روز 

 زیبا
 .درد ها کاملش را تلخ کند

 .االن دستپخت مخصوص سراشپز رو براتون میارم-



خودش رابه آن راه زد و با هیاهوی فراوان میز را چید. 
 دیس

ا در پس ذهنم چیزی دلم را را گذاشتم و مشغول شدیم. ام
 به

درد می آورد. اینکه اگر واقعا روزی مجبور به ترکش 
 شوم، او

 قطعا تنها ترین مرد دنیا می شود. ای کاش می توانستم
خانواده اش را پیدا کنم. تا او از درد غم انگیز تنهایی 

 بیرون
 .بیاید
**** 

 :با دیدن کوه عظیم پروندهها غر زدم
خیلی زیاده! واقعا مجبورم همش رو وای هرمس اینا -

 بخونم؟
همانطور که از پشت عینک طبی اش برگه ها را تند تند 

 امضا
 .می کرد، سرتکان داد

 
 . تا آخر هفته تحویلم می دی-

 .ناله ام بلند شد



 تا آخر هفته؟ خیلی زیاده. چه جوری تحویلت بدم.؟-
غر نزن ابریشم. این تازه نصف پرونده هاست بدو برو -
 اقیب

 . زونکن ها رو هم از طاهری بگیر
با لب و لوچه آویزون از اتاق بیرون زدم. اصل حوصله 

 اش را
 نداشتم. اما هرمس سختگیری میکرد و من! چون می

 دانستم تمام این سختگیریها به خاطر خودم و شرکت است،
کوتاه می آمدم. دیگر حاضر نبودم از زیر کار در بروم. 

 تقه ای
آقای طاهری لطف -دم. طاهری سربلند کرد. به در اتاق ز

 می
 کنید پروندههایی که آقای کثیری گفتن رو بدید؟

«. اونجاست»طاهری با سر انگشت لب میز را نشان داد. 
 اعصابم

 به هم ریخت. خیلی وقت بود با رفتار بد کارمندان آشنایی
 

داشتم، اما فکر نمی کردم هنوز هم مثل بچه ها با من 
 برخورد

 .کنند



بی حرف به سمت میز رفتم. کوهی از پروندهها روی هم 
 تلمبار

 .شده بود
با نگاه حسرت باری سرتا ته شان را از نظر گذراندم. کی 

 قرار
 بود آنها را تمام کنم، خودم هم نمی دانستم. با سختی فراوان

گرفتم. پرورده های ریز و  حصارتمام پروندهها را در 
 درشت

 کشید و آرزوی آوار شدن از کنار دست هایم سرک می
 .داشتند

به زحمت مهارشان کردم و با تشکر کوتاهی از اتاق 
 طاهری

بیرون زدم. طاهری حتی محض خالی نبودن عریضه 
 سرش را

هم بلند نکرد. ناراحت و افسرده طول سالن را طی کردم 
 که با

تنه ی یکی از زنان شرکت به خودم آمدم. پروندههای در 
 دستم

 



و پل شد و کاغذ اطرافم را گرفت. با  روی زمین پخش
 ناراحتی

 :به رضایی نگریستم. ابروهایش را با ناز باال برد وگفت
 اوا خانوم فخاری! حواستون کجاست؟-

 کارد می زدی خونم در نمی آمد. با خودم عهد کرده بودم
 کاری به کار کارمندهای شرکت نداشته باشم. اما او دیگر

ود. چشمانم رو بستم و نفسی وقاحت را از حد گذرانده ب
 .گرفتم

 بعد از اتفاقی که افتاده بود نباید با آنها تندی می کردم. اگر
 همان ابریشم گذشته بودم احتماالا تا به حال چند سیلی

 محکم در گوش زنک خوابانده بودم تا حساب کار دستش
 .بیاید. اما االن وقتش نبود

توالت حبس کند دیگر جرات نداشتم یک نفر دیگر مرا در 
 و

انتقام بگیرد. روی زمین چمباتمه زدم تا پرونده را جمع 
 .کنم

 زنک حتی خم نشد تا به من کمک کند و دستی به سمتم
 .دراز نکرد

 



چانه ام لرزید. احساس تنهایی می کردم. احساس اینکه 
 هیچ

 .جایگاه تثبیت شده ای ندارم. چه در خانه... چه در شرکت
 پشت پرده اشک به زحمت سعی کردم چشمانم تار شد و از

 جلوی اشک هایم را بگیرم. االن وقت گریستن نبود. نمی
خواستم آتو به دست کارمند هایی که حال تک به تک از 

 اتاق
 هایشان سرک می کشیدند و به وضعیت رقت بار من می

 .نگریستند، بدهم
 با حس حضور کسی نور امید در دلم جوشید. باالخره به

بودند. به سرعت سر بلند کردم اما با دیدن کمکم آمده 
 هرمس

لب هایم چین خورد. خداروشکر تنهایم نگذاشته بود وگرنه 
 با

این درد و غصه های فراوان قطعا همانجا زار زار می 
 .گریستم

 .باالخره تمام پرونده های کذایی را جمع کرد و سرپا شدیم
رو نیمی از پروندهها را از من گرفت و با نگاهی خشن 

 به رضایی
 و بقیه ی کارمندها که حال با چشمانی نگران ما را می



 :نگریستند، گفت
 
 .همگی گوش بدید -

همگی گوش بدید .می خوام یه چیزی رو برای اولین و 
 آخرین

بار برای همتون روشن کنم .خانم فخاری دختر موسس 
 این

شرکته.آقای فخاری بزرگ یه عمر با چنگ و دندون 
 مراقب

 .و مراقب شماها بود این شرکت
 شاید دخترش سن و سالی نداشته باشه .اما واقعا این انصافه
که بعد از این همه وقت که از فوت پدرش میگذره 

 اینجوری
باهاش برخورد کنید؟اقای فخاری تا لحظه آخر به فکر 

 شماها
 اتون بدنبود .هر کدوم احتیاج به کمک داشتید دست رد به 

 دخترش کمک نمی کنید؟به خودتوننمی زد .پس چرا به 
 .بیاین.این شرکت جای بچه بازی نیست

 این شرکت جای بچه بازی نیست. خانم فخاری، من و این
 شرکت به وجود شماها احتیاج داریم. شما هم به وجود ما



 
 احتیاج دارید پس بهتر با هم همکاری کنیم و هوای خانم

 . فخاری رو داشته باشیم
 فشردم. مبادا در این وانفسا اشکهایملب هایم را روی هم 

جاری شود و اندک احترام باقی مانده ام از بین برود. 
 هرمس

تمام قد پشت سرم ایستاده بود و اگر او نبود نمی دانستم 
 چه

 :کنم. به سمتم چرخید و لبخندی زد و گفت
 . بیا بریم تو اتاق-

 و خود به راه افتاد. قدمی برنداشته بودم که صدای رضایی
 را

 :شنیدم
 . خانم فخاری من عذر می خوام-

لب هایم بیشتر از قبل لرزید. خدایا کاری کن حداقل در 
 این

 لحظات اشک هایم جاری نشود. برگشتم و سعی کردم
 .سخاوتمندانه لبخند بزنم

 . نه مهم نیست-
 



نگاهم روی بقیه ی کسانی که در راهرو ایستاده بودند 
 .چرخید

نگ نگاهشون عوض شده و گویی با حرفهای هرمس ر
 حتی

 .طاهری هم با چشمانی شرمگین سر به زیر انداخته بود
 :اینبار با صدایی لرزان رو به آن ها گفتم

 می دونم شایعههای زیادی پشت سرمه، میدونم خیلیاتون -
 .چشم دیدنم رو ندارید. اما همه اشو بذارید به حساب بچگیم

ندارم و با من هیچ اطلعی از کار شرکت و کارخونه 
 کمکهای

آقای کثیری دارم کارها رو پیش می برم. خیلی کم تجربه 
 ام

 . و احتیاج به کمک همگیتون دارم. پس لطفا کمکم کنید
 :احمدی جلو آمد و گفت

من از طرف خودم و بقیه به شما قول می دم که حتما تو -
 این

 راه بهتون کمک کنیم. هنوز فراموش نکردیم که شما باعث
 خانم کرامتی دوباره با شرکت قرارداد ببنده. ما شدید تا

 .کارمون رو مدیون شماییم
 



این بار به واقع نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم و 
 اشک از

 :چشمانم سرازیرشد. میان گریه خندیدم و گفتم
 ممنونم... ممنونم که درکم می کنید. ممنونم که هوامو-

 . دارید
هرمس وارد اتاق شدم.  و به سرعت چرخیدم و زودتر از

 پرونده
ها را روی میز رها کردم و رو به پنجره ایستادم. اشک 

 هایم
 .سیلب شده بود. هرمس دوش به دوشم کنار پنجره ایستاد

آفرین ابریشم.... آفرین. خوشحالم میبینم هر روز بزرگتر -
 از

 قبل می شی. خوشحالم داری خودتو با کارمند ها وفق می
 هم از داشتن دختری مثل تو به خودش دی. مطمئنم پدرت

 . می باله
 .فاصله کمی میانمان بود. شاید یک وجب... شاید یک نفس
 حتی می توانستم هرم نفس هایش را احساس کنم. به آرامی
با سر انگشت اشک های روی گونه ام رو پاک کرد و 

 :گفت
 



گریه نکن. بلخره تونستی دل کارمندا رو به دست -
 .بیاری

 .دادم سرتکان
 . من نه... تو! تو باعث شدی تا منو قبول کنن-

 .تیله ای هایش برق زد. تعریفم به مذاقش خوش آمده بود
 . بسه دیگه. چقدر آبغوره می گیری؟ وقت گریه نیست-

 .یه عالم پرونده داریم که باید تا آخر هفته تحویلم بدی
اشک هایم را با کف دست پاک کردم و لبخند گشاده ای 

 .زدم
 . قطعا او هرچه بخواهد دیگر نه نمی گویم

 امر دیگه ای باشه قربان؟-
 . نخیر عرضی نیست. جز سلمتی شما-

زمان آرام و بی صدا می گذشت.درس می خواندم و به 
 شرکت

می رفتم و در پس زمینه ی تمام این رویداد های ساده 
 هرمس

در جریان بود .او بود و محبت هایش .او بود و امر و 
 اینهی ه

 
 منطقی اش.به جایی رسیده بودم که دیگر حتی نمی توانستم



یک لحظه را هم بدون وجودش سر کنم.او حاال ... پدرم 
 شده

بود... پریچهر شده بود و شاید هم ... فرزاد شده بود .او 
 همه

 .کس ابریشم تنها شده بود
اما حضور هرمس اجازه ی نزدیک شدن به او نمی داد و 

 همین
 بود. همینکه سایه ی نحسش روی شرکت برای من کافی

 سنگینی نکند کفایت می کرد. روزها را می گذارندم و دل
خوش تر از قبل بودم. منه تنهایی که هیچ دوستی در 

 زندگی
نداشتم اینک گاهی به حرف های هرمس می خندیدم و 

 گاهی
دستی برای پریچهر تکان می دادم. انگار مهربان تر شده 

 .بودم
 ...شده بود. تا اینکه همه چیز خوب

با هیجانی بی نهایت در اتاق را باز کردم و داخل اتاق 
 .پریدم

 !«هرمس... هرمس»
 



سرش در میان کاغذهای روی میز در گردش بود. 
 همانطور که

 .چیزی یادداشت می کرد، تشر زد
 چیه چه خبره؟-

 :با شوقی عظیم داد زدم
 . فرزاد داره میاد-

به لحظه ای ثابت ماندن دستش با آنکه سرش پایین بود، 
 را

 دیدم. سربه زیر با خودکاری ثابت مانده در دستش چیزی
 :نگفت. بدون آن که اهمیتی به سکوتش دهم شروع کردم

 . وای خیلی خوشحالم-
 :ام مشت کردم بدندستانم را روی 

 . سال داره میاد۱۰باالخره بعد از  -
طبیعی اش سرانجام نگاهم به هرمس افتاد این بار عینک 

 را
برداشته بود و مستقیماا به من مینگریست. با صورتی بی 

 حالت
 :پرسید

 
 فرزاد دیگه کیه؟-



 .صورتم گشوده شد
 عشق اولم دیگه! مگه بهت نگفته بودم؟-

 :ابروهایش باال رفت. با تمسخر گفت
عشق اولت؟ فکر می کردم همه ی این ها یه مشت -

 رویاهای
 . بچگونه است

 .صورت بشاش غش غش خندیدمهمانطور با آن 
 نه رویا نیست. آخ اگه فرزاد رو ببینی تو هم عاشقش می-

 . شی
هرمس به صندلیاش تکیه زد و با همان لحن پر تمسخر 

 :گفت
مگه جنابعالی نگفتی اصفهان درس می خونه و خیلی -

 ساله
 همدیگه رو ندیدید؟ پس یه دفعه ای از کجا سردر آورد ؟

 . قراره به زودی بیاد-
 

به »صاف کرد و زیرلب با صدایی خشک گفت:  بدن
 . سلمتی

 و دوباره عینکش را به چشم زد و سرش را میان توده ی



کاغذها فرو برد. توقع این رفتار را از او نداشتم. من سراپا 
 شوق

 .بودم. قرار بود عشق اولم بیاید و او چهره در هم می کشید
 !مگر فرزاد جایش را تنگ کرده بود

 .میزش رفتم به سمت
 . ِا... هرمس ول کن اینا رو. به حرف من گوش بده-

 و دستم را بند خودکار کردم که خودکار را از میان سر
 .انگشتانم کشید

 . کار دارم ابریشم. برو بیرون-
لب هایم چین برداشت از قاطعیت کلمش خوشم نیامد. 

 زیر
 «!اخمالو»لب با حرص غریدم: 

 اق بیرون زدم. نمی خواستم عیشمو ادایی در آوردم و از ات
منقبض شود پس بهتر بود با او همکلم نشوم. تمام طول 

 روز
 

هرمس به هر بهانه از حرف زدن با من طفره می رفت. 
 عجیب

بود برایم. در لحظه اول باورم نمی شد ولی وقتی بعد از 
 چند



بار.خواستم بحث را با او باز کنم و او به هر نحوی فرار 
 کرد

 .که از فرزاد خوشش نمی آید فهمیدم
 اما من تصمیم داشتم صددرصد او را با فرزاد آشنا کنم

 مسافتی با ماشین نرفته بودیم که بعد از کلی باال و پایین.
 .کردن به حرف آمدم

وای نمی دونی چقدر خوشحالم هرمس.باالخره فرزاد -
 داره

میاد بعد این همه سال فرزاد داره میاد .سکوت کردم تا 
 عکس

العملش را ببینم .بر خلف ساعات پیش همانطور که به 
 جلو

 :خیره شده بود گفت
 چرا تا حاال حرفی از آمدنش نزده بودی؟-
 چون اصل قرار نبود به این زودی بیاد .اما حاال که شنیده-

 .نمی خوام برگردم حاضر شده به خاطرم به تهران بیاد
 

 :به ناگاه به سمتم چرخید و گفت
 دونی این آدم همون رفیق بچگی هاته که از کجا می-

 . میشناسیش؟ آدمها تغییر میکنن



روی صورتش لبخندی زدم. تصویر فرزاد که به تازگی 
 برایم

می دونم که -فرستاده بود مقابل دیدگانم نقش بست. 
 .خودشه

خود... خودش. وای نمی دونم چطوری صبر کنم تا 
 . برگرده

 نمی تونم باور-ت: هرمس نفس عمیقی کشید و زیر لب گف
 کنم، چون آدمها تغییر میکنند. ابریشم امیدوارم این آدم

 . همونی باشه که می گی
دست هایم را در هم چفت کردم. قطعا همان بود. مگر می 

 شد
 .فرزاد من تغییر کرده باشد! محال بود

دو روزی از این واقعه گذشت تا باالخره دیدمش. 
 پروندهها در

 رمس به سمت اتاقش می رفتم که بهدستم بود و همراه ه
 

 ناگاه با دیدن قدو بال رشیدی وسط سالن، دست و پاهایم
 .سست شد

 گویی به چند سال پیش پرت شدم. مرد وسط سالن دقیقا



شبیه به فرزاد رویاهایم بود. پشت به ما ایستاده بود و 
 منشی

در حال صحبت بود. شرفی عینک مربعی با دیدن ما 
 حرفش

و به ما اشاره کرد. مرد به سمت من چرخید را قطع کرد 
 و با

 دیدنم لبخند شیرینی زد. سراپا شوق شدم. بی اختیار
هرمس رها کردم و به  حصارپروندههای در دستم را در 

 سمت
 .فرزاد دویدم

 او با یک دست گل زیبای رز و لبخندی آسمانی به پیشوازم
ش حصارآمد. از ذوق زیاد روی پا بند نبودم. خواستم در 

 بگیرم
که در کمال تعجب هرمس راهم را سد کرد. جلوی قدم 

 هایم
 دیوار شد و دست هایم در هوا یتیم ماند. از کنارش سرک

 .کشیدم
 

 .هرمس با صورتی سرد سلم کرد



اخم های فرزاد برخلف چند لحظه ی قبل در هم رفت. 
 نگاهم

روی ظاهرش کشیده شد. برخلف کودکیمان حال یک 
 سرو
 از من بلندتر بود. چشمان مشکی تیره، با ته ریشی بدن

مردانه. برخلف هرمس که صورتی بی رنگ و روشن 
 داشت،

فرزاد گندمی بود و بسیار شرقی. همان چشمان شرقی ای 
 که

 . از کودکی اسیرم کرده بود
فرزاد زیر لب جواب سلم هرمس را داد و بدون ادامه 

 دادن
 ا به دستم داد. حرکتصحبت به سمتم چرخید و دسته گل ر

هرمس در لحظه فراموشم شد. با شوق دسته گل را گرفتم 
 و

 بوییدم. لب باز کردم تا تشکر کنم اما هرمس بی هوا میان
 .کثیری هستم-حرفم پرید. دستش را دراز کرد و گفت: 

 .هرمس کثیری
 



چشمان فرزاد به سمتش چرخید و ریز شد. اخم هایش 
 کاملا 

شان به هم به صورتی بود که گویی در هم فرو رفت. نگاه
 سال

ها همدیگر را می شناسند و بعد از یک حادثه خیلی تلخ 
 دوباره

 مجبور به دیدار هم شده اند. فرزاد به اجبار دستش را بلند
 .فرزاد هستم. فرزاد بهروش-کرد. 

 دست یکدیگر را به سختی فشردند. گیچ بودم. نکند آنها
 :ه پرسیدمهمدیگر را می شناسند؟ به ناگا

 شما دو تا همدیگه رو می شناسید؟-
 :زودتر از آنکه فرزاد لب باز کند، هرمس گفت

 . نه آشنا نستیم-
و پرونده ها را از روی میز منشی برداشت و به راه افتاد. 

 فرزاد
چرخید و به راه رفتهاش نگاه کرد. گویا چشم دیدن 

 همدیگر
 آستین کت را نداشتند. سعی کردم این افکار را پس بزنم.

 .فرزاد را کشیدم
 



فرزاد حواست کجاست؟ بیا بریم تو اتاقم. خیلی وقته -
 ندیدمت

 . کلی حرف برات دارم
و با رویی خوش از شرفی خواهش کردم وسائل پذیرایی 

 را
بیاورد. گرد شدن چشمان شرفی را دیدم و خنده ام گرفت. 

 به
 . ندرت تا این حد به او احترام می گذاشتم

با محبت زیاد به اتاقم بردم. چون هرمس نبود فرزاد را 
 خیلی

راحت تر می توانستم با او صحبت کنم. تنگ دلش نشستم 
 و

 .از هر دری پرسیدم
 کی اومدی؟-
 .دو روز پیش-
 چرا بهم خبر ندادی؟-
 .می خواستم سوپرایزت کنم-

 .و شیرینی این سوپرایز بی مقدمه در جانم ریشه دواند
 .سرانگشتم را فشردم

 



 .چقدر خوشحالم کردی-
 و آرزومند در چشمانش دیده دوختم. با محبت پلک زد و

 :قلبم را برد. با بی تابی پرسیدم
 می خوای برگردی؟-
 نمی دونم. تو چی ؟ هنوز می خوای بمونی؟-

 .صورتم گرفته شد
باید بمونم. می دونی که مادرم و وحدت با هم ازدواج -

 .کردن
 با محبت پلک زد

 .رست می شهنگران نباش د-
 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حداقل در کنار او به

 .دردهایم فکر نکنم
 ولش کن از خودت بگو. یه دفعه چی شد که اومدی؟-
 
بابا مریض و حال نداره. به من گفت برگردم یکم به -

 کارهاش
سروسامون بدم. اتفاقا می خواست قراردادش با شرکت 

 شما
 .رو هم تمدید کنه

 هست؟ قرارداد چی-



خودت که می دونی، من زیاد از قرارداد های بابا -
 .سردرنمیارم

 . به من گفت بیارمش تا تو به جای مادرت امضاش کنی
 و به سرعت پاکتی را از جیبش بیرون کشید و روی میز

 باشه بذار هرمس رو صدا-گذاشت. نیم خیز شدم و گفتم: 
 . کنم

 .او هم نیم خیز شد و دستم را کشید
 . مگه خودت نمی تونی امضا کنی؟صبر کن-

 .سرتکان دادم
نه کار قراردادها با هرمس و پریچهره. من نمی تونم -

 امضا
 . کنم
 

 :مرا دعوت به نشستن کرد و با لحنی مهربان گفت
 بهتر نیست خودمون دوتا حلش کنیم. به هر حال تو دختر-

رئیس این شرکتی. می تونی هر قراردادی رو امضا کنی. 
 ببین
 .کامل قرارداد رو آوردم، فقط کافیه امضا کنی متن

گیج شدم. متن کامل قرارداد را در جلسه ی اول آورده 
 بود؟



این دیگر چه مدل بود؟ با آن که اطلعات زیادی از قرار 
 دادن

 نوشتن نداشتم اما می دانستم یک چیزی این وسط غلط
 . است

 :خودکارش را از جیب در آورد و به دستم داد
 . بیا امضاش کن بیا...-

 .نگاهم روی برگه چرخید. چیزی از آن سر در نمی آوردم
 .صدایش را از فاصله ی نزدیک شنیدم
 :صدایش را از فاصله ی نزدیک شنیدم

 چرا دست دست می کنی؟ به من اطمینان نداری؟-
 
چرا... چرا دارم. اما هیچی از قراردادها نمیدونم. راجع -

 به
 .تونه نظر بدهقراردادها فقط هرمس می 

صورتش گرفته شد و فاصله گرفت. دلم ریخت. ناراحتش 
 کرده

 :بودم. با صدایی گرفته گفت
 چرا اینجوری می کنی ابریشم؟ من این همه راه فقط به-

خاطر تو اومدم. این قضیه بین دو تا شریک کاریه. بهتره 
 یه



 . بچه یتیم رو وارد این کار نکنیم
کجا می دانست هرمس بی اخم هایم در هم رفت. او از 

 کس
و کار است؟ نکند خودم به او گفته بودم؟ اما تا آنجا که به 

 یاد
داشتم هیچ حرفی راجع به این موضوع به فرزاد نگفته 

 .بودم
 یا شاید هم بابا راجع به آن صحبت کرده بود؟ هر چه بود

 – دوست نداشتم او را بچه یتیم خطاب کند
 بریم ناهار. خیلی وقته زودباش دیگه ابریشم. امضاش کن

درست و حسابی باهم صحبت نکردیم کلی حرف برات 
 . دارم

 
این را که گفت انگار دلم را موم کرد. من هم کلی حرف 

 با او
 داشتم. بی اختیار دستم را روی صفحه گذاشتم. چیزی در

 .وجودم فریاد می زد اینکار را نکنم
صمیمم را اما دلیل واضحی برای انجام ندادنش نداشتم. ت

 در



یک لحظه گرفتم و نامه را امضا کردم. و همزمان هرمس 
 وارد

 .اتاق شد. با دیدنش گویی فرشته ی نجاتم را دیده ام
دست فرزاد به سمت قرارداد رفت که برگه را برداشتم و 

 رو
 :به هرمس گفتم

 . هرمس این قرارداد جدیده-
 عت بهبا شنیدن حرفم در ابتدا مکثی کرد و به ناگاه به سر

 سمتم آمد. دست دراز کرد و قرارداد را از میان سرانگشتم
کشید. حتی نیم نگاهی هم به برگه نینداخت و تا من و 

 فرزاد
به خودمان بیاییم، در یک لحظه آن را پاره کرد. هر دو 

 ماتمان
 :برد. قرارداد را پاره کرد؟ با بهت پرسیدم

 
 چیکار داری می کنی؟-

 .حرف آخرش را زدهرمس بدون هیچ توضیحی 
بهتره در مورد قراردادها با من یا خانم فخاری بزرگ -

 صحبت
 .کنید. ابریشم در جریان قراردادها نیست



نگاهم به سمت فرزاد چرخید. احساس می کردم صورتش 
 یک

 .پارچه قرمز شده
من هم از حرکت هرمس شوکه بودم اما خودم هم قبول 

 داشتم
 رارداد ها و نحوه ی آنبه واقع هیچ اطلعاتی راجع به ق

نداشتم. پس بهتر بود خود هرمس و پریچهر تصمیمش را 
 می

 :گرفتند. فرزاد با عصبانیت قیام کرد
 کی بهت اجازه داده این قرارداد رو پاره کنی؟-

 .اش ایستاد بدنبه  بدنهرمس هم 
 . خودم. خودم به این نتیجه رسیدم-

 :فرزاد با اخم های در هم گفت
 
 . تلفی می کنم. یادت بمونه این کارتو-

و خم شد و کیفش را از کنارم برداشت و با دلخوری از 
 در

 .بیرون زد. نگران از رفتنش به دنبالش جاری شدم
 . فرزاد صبر کن... صبر کن ناراحت نشو-



اما دیگر دیر شده بود. فرزاد با قدم های بلند از شرکت 
 خارج

 .شده بود
شرکت خارج شده بود. وا رفتم فرزاد با قدم های بلند از 

 و با
پاهای بی جان به سمت اتاق برگشتم. به محض باز کردن 

 در
هرمس را دیدم که وسط اتاق به خودش می پیچید. در را 

 که
 .بستم، هرمس منفجر شد

هیچ معلوم هست داری چیکار می کنی؟ به این قرارداد -
 نگاه

 کردی یا سرخود امضا کردی؟
 

مقدمه ی فرزاد من هم صدایم را باال عصبانی از رفتن بی 
 :بردم

مگه چیکار کردم؟ همه اش یه قرارداد بود. بعد هم من -
 بهش

 . اطمینان داشتم. مثل جفت چشمام به فرزاد اطمینان دارم
 .هرمس با قدم هایش پر شتاب فاصله ی بینمان را پر کرد



آخه احمق تو از قرارداد و مفادش چی می دونی که سر -
 خورد
هرچی که -رگه ای جلوت می ذارن امضا می کنی! هر ب
 هست

 .بهش اطمینان دارم
 اطمینان نداشته باش ابریشم. چرا از خودت نمی پرسی-

مردی که این همه سال به دیدنت نیومده، چطور یه دفعه 
 ای

 با یه قرارداد به سراغت اومده؟ تو حتی نمی دونی تو این
 ست از حماقتکاغذپاره چی نوشته شده. خواهش می کنم د

 . بردار و تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن
 لب هایم چین برداشت. انتظار این حمله ی همه جانبه را
 نداشتم. ما تازه با هم دوست شده بودیم و قرار بود از من

 
حمایت کند اما علنا به من می گفت خفه شوم و در 

 کارهایش
 .دخالت نکنم

 : با ناراحتی گفتم
خواسته ات رسیدی و قرارداد رو پاره کردی تو که به 

 دیگه



 . چی می گی؟ خیلی از دستت ناراحتم هرمس... خیلی
 و بدون کوچکترین مکثی وسائلم را جمع کردم و در برابر
سکوت عظیم هرمس از شرکت بیرون زدم. شوقی که تا 

 چند
 ساعت پیش با دیدن فرزاد در جانم ریشه دوانده بود، حال

بود. بدون آنکه به هرمس بگویم به خانه رخت بربسته 
 .برگشتم

 میدانستم که خدمتکارها یا پریچهر خبر آمدنم را به او می
 دهند و نگران نمی شود. خودم را به هر نحوی بود سرگرم

 .کردم تا شب شود. محبوبه برای شام صدایم کرد
 

 از باالی پله ها پایین می آمدم که چشمانم با دیدن مردم
 اره باران شد. خدایا درست می دیدم؟ فرزاد آمدهمقابلم ست

 .بود
علیرغم تمام ناراحتی و دلخوری صبحش آمده بود؟ با آنکه 

 کم
و بیش با حرف های هرمس موافق بودم و توقع رو کردن 

 آن
قرارداد لعنتی را در اولین دیدارمان نداشتم اما دلم نمی 

 آمد



 .او را نادیده بگیرم
 ابریشم فخاری بود. البته منهای او مرد اول و آخر زندگی

هرمس که به تازگی جایگاه تثبیت شده ای در زندگی ام 
 پیدا

 کرده بود. پله ها را با شتاب پایین رفتم. با لبخندی زیبا به
 استقبالم آمد و دسته گل زیبایی به دستم داد. با لذت دسته

گل را گرفتم و جواب سلمش را دادم. چقدر خوب که 
 ناراحت

و با روی خوش به دیدنم آمده بود. سر به زیر انداخت نبود 
 و

 :با صدایی بم و مردانه گفت
 
به خاطر اتفاق صبح عذر می خوام. فکر نمی کردم _

 هرمس
 . تا این حد تو خونواده ات قدرت داشته باشه. منو ببخش

از صداقت کلمش لذت بردم و سعی کردم از دلش در 
 .بیاورم

خبر نداشتی. اما در مورد  نه این چه حرفیه. تو که-
 قراردادها،

 . متاسفانه هرمس همه کاره است



سری تکان داد و پی حرف را نگرفت. به دنبالش جاری 
 .شدم

 با پا گذاشتن به سالن هرمس را دیدم که باالی سر پریچهر
ایستاده بود و با او صحبت میکرد. وحدت مثل همیشه 

 گوشه
محبوبه صحبت می مبل لم داده بود و با صورتی جدی با 

 .کرد
 با دیدن وحدت مثل همیشه چینی به ابرو آوردم اما سعی

 کردم اهمیتی ندهم. فعل مهمان داشتیم و نمی خواستم فضا
 تغیر کند. هرمس با دیدن دسته گل در دستم اخم کرد. توقع
نداشت این گونه تنگ دل فرزاد راه بروم و با او خوش و 

 بش
اول نسبت به او جبهه گرفته کنم. نمی دانم چرا از همان 

 .بود
 

در کنار فرزاد روی مبل نشستم و با او شروع به صحبت 
 .کردم

با شوق به صورتش خیره شدم و او از هر دری سخن 
 گفت. با



او بودن برایم آرزویی شیرین بود. درست مثل آنکه فرزاد 
 بی

هوا از میان رویاهایم ظاهر شده باشد. همان قدر 
 رویاگونه. با

 .ی به وحدت نفسی گرفتنگاه
 . راستی یه بار دیگه فوت پدر رو تسلیت می گم-

قلبم گرفت. همیشه حرف از پدرم غمگینم می کرد. و این 
 از

 .نگاه هرمس دور نماند و با جدیت به صورتم خیره شد
برای راحتی خیالش پلک زدم و با لبخند محوی رو به 

 فرزاد
 :گفتم

 .ممنونم فرزاد-
 .به پدرت وابسته بودی می دونم که خیلی-

ام چسباندم. او  بدنسری تکان دادم. چانه ام را به جناغ 
 هم

می دانست من هنوز در فراق پدر می سوزم اما پریچهر 
 به روی

 



خودش نمی آورد. از کنارم بلند شده و بعد از چند لحظه 
 با

 .فنجانی قهوه در کنارم نشست
 . بیا بوی قهوه همیشه آدم رو سرحال میاره-

با لبخند فنجان قهوه را از او گرفتم. چقدر این مرد باهوش 
 و

با درایت بود. قطعاا یکی از بهترین انتخاب هایم بود. 
 فرزاد می

 گفت و می خندید و با جذابیت هایش دلبری می کرد و
هرمس از طرف دیگر بد اخم شده بود و تلخی می کرد. 

 جواب
 .سرباال میداد و به من اهمیتی نمی داد

تنها نگاهش زوم روی فرزاد بود. و فرزاد نیز متقابلا با 
 اخم های

درهم به او می نگریست. انگار که دوئلی زیرپوستی در 
 میانشان

در جریان بود. سر میز شام در کنار فرزاد نشستم و او 
 همه

کاری برای رضایتم کرد. هرچند بودنش برایم نعمت بود 
 اما



 باشد. دوست داشتم دردوست نداشتم هرمس انقدر ناراحت 
شادیم شریک باشد. با نگاهم التماسش را می کردم کوتاه 

 بیاید
 

 و این شب زیبا را برایم زهر نکند. گودال های مخوف
چشمانش آخر سر تاب نیاورد و از سر میز بلند شد. دمق 

 شدم
 .ای کاش می ماند

 دمق شدم ای کاش می ماند.بودنش لطفی دیگر داشت.اصل
 ا فرزاد جناق شده بود.او که به هرمس کاریچرا...چرا ب

نداشت.فرزاد لیوانش را در دست گرفت و روبه پریچهر 
 :گفت

خانم فخاری می خواستم راجع به قراردادی که ظهر _
 برای

 .ابریشم برده بودم ازتون سوال بپرسم
قاشق در دستم شل شد.بازهم قرارداد؟ مگر آن برگه ی 

 کوفتی
 ظه آن را از جیبش بیرون میچه داشته که فرزاد هر لح

کشید و امید امضا کردنش را داشت؟برخلف انتظارم 
 پریچهر



 :به راحتی گفت
در مورد این مسائل فقط هرمس صحبت کنید.من _

 اطلعات
 .زیادی ندارم

 
 اما؟؟_
ببین آقای احمدی.من شما و پدرتون رو یه عمر می _

 شناسم
احتی اما قراردادهای شرکت چیزی نیست که به این ر

 بتونم
 در موردش تصمیم بگیرم.بهتره که با خود هرمس صحبت

 .کنید
این حرف باعث شدباز هم فرزاد در الک خود فرک 

 برود.مثل
اینکه محبتش یکسره به آن قرارداد کذایی وصل بود.به 

 نحوی
از دست هرمس و پریچهر دلخور بودم.چرا این قرارداد 

 را امضا
 نمی کردند تا شرش کنده شود



فرزاد را تمام و کمال می خواستم.سرانجام شب تمام من .
 شد

و فرزاد با خدافظی سنگینی از خانه خارج شد.می دانستم 
 تمام

 امیدهایش نقش بر آب شده اما کاری از دستم بر نمی
 آمد.پریچهر یا هرمس بایدقرارداد را امضا می کردند که

متاسفانه هیچ کدام از این قرارداد خوششان نیامده 
 حتیبود.و

 
نمی دانستم این قرارداد راجع چیست.بعداز رفتن فرزاد 

 سکوت
طنین انداز شد.همه منتظریک اشاره بودیم.وحدت از جا 

 بلند
ی کوتاهی روی شقیقه ی پریچهر شب  شکوفهشد و با

 بخیر
گفت.باتنفر دندان هایم را روی هم سائیدم. همینکه وحدت 

 از
 .پله ها باال رفت

 .اد و از جلد تدافعی اش بیرون آمدتازه هرمس به تکاپو افت



خوب گوشاتو باز کن ابریشم.دارم بهت هشدار می _
 دم.فرزاد

 .آدم درستی نیست.نباید باهاش قاطی بشی
ناخودآگاه عکس العمل نشان دادم و طاقت رفتار هرمس 

 را
 نداشتم.چرا اینگونه در مقابل فرزاد جهبه گیری می

 :کرد؟جوشیدم
رم یه وقتایی حق با توئه.اما آخه حسابت چیه؟قبول دا _

 فرزاد
 .پسر خوبیه.پریچهر می شناستش

 .پریچهر میان حرفم پرید
 
تو ده ساله این پسر رو ندیدی.چطور می تونی رو حساب _
 یه

 سری چت و پیغام از راه دور حرفاشو قبول کنی؟
آنقدر به فرزاد اطمینان داشتم که حرف هایشان در باورم 

 نمی
 :پریچهر برگشتم و برنده و بدون رحم گفتمگنجید.به سمت 

 شما سالیان سال وحدت رو می شناختی اما خیلی راحت_



تونستی بهش اعتماد کنی.نمیتونی در این مورد به من 
 حرف
 .بزنی

 :پریچهر آهی کشید و ساکت شد.هرمس به حرف آمد
ابریشم می خوام به عنوان یک بزرگسال بهت احترام _

 بذارم
ز همون لحظه ای اول می خواد تورو پس درست فکرکن.ا

 تحت
تاثیر قرار بده.برات گل میاره و بهت خوش خدمتی می 

 کنه.اما
آخر سرچی ازت می خواد؟اینکه من یا مادرت قرارداد 

 رو امضا
 کنیم.تاحاال یه نگاه به قراردادی که آورده انداختی؟

 .پاکت قرارداد را روی میز وسط انداخت
 
هم از این کارها سردرنیاری  بیا بخون.حتی اگه زیاد_

 وقتی
 .بخونی متوجه می شی چقدر یک طرفه است

دست هایم را درهم گره کردم.برخلف همیشع دوست 
 داشتم



 .هرمس را با خودم همسو کنم نه اینکه مقابلش بایستم
اگه این قرارداد رو قبول نداری.می تونیم دوباره _

 تنظیمش
ا نمی خوای کنیم.با اون شرایطی که دوست داریم.چر

 باهاش
 صحبت کنی و ببینی مشکلش چیه؟ فرزاد تو شرایط بدیه
 .هرمس.پدرش محبورش کرد امصای قرارداد رو بگیره

به خاطر اینکه فرزاد یک بار هم نخواسته این قرارداد _
 رو

تغییر بده و همیشه برای امضای قرارداد آمده.تو از بازار 
 خبر

 ین خانواده همهنداری پدر فرزاد در مرز ورشکستگیه.ا
 داروندارشون رو دارن از دست میدن.من نمیتونم با طناب

 .آدمی مثل خانواده فرزاد و خونواده اش ته چاه برم
 
 اما انصاف نیست.پدر فرزاد شریک کاری بابل بوده.نه_

 .پریچهر؟توخودت بهتراز من می دونی
 .پریچهر حرفی نزد.می دانستم قهرکرده.خواهش کردم

 حرفی بزن.اینطور بوده یا نه؟پریچهر یه _
 :پریچهر با صورتی گرفته لب باز کرد



 اینطور بوده ولی تو این چند سال شرکت احمدی رو به_
 ورشکستگیه.دست به هرکاری زدن،نتیجه منفی گرفتن من

 .نمیتونم به همچین خونواده ای اطمینان کنم
اما من فرزاد رو دوست دارم.دلم می خواد هرجوری _

 شده
 .ک کنمبهش کم

 .هرمس چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید
 .می دانستم سعی دارد با آرامش با من صحبت کند

 ببین دختر!دوستی تو و فرزاد می تونه برای همیشه ادامه_
داشته باشه.مشکلی نیست.اگه پسرخوبی باشه وهدفش از 

 این
 

نزدیکی تنها بستن قراردادنباشه،توخیلی راحت می تونی 
 به

 امه بدی.اما مشکل اینجاست که فرزاد فقط برایدوستیت اد
امضا کردن این قرارداد برگشته.باید شرایط رو درک 

 .کنی
 .فرزاد نیت خوبی نداره

 .سری تکون دادم.نمی خواستم حرف هایش را قبول کنم
 .نمی تونم باور کنم.من دوستش دارم هرمس_



 .به سمت پریچهر چرخیدم
چندساله منتظرم تومنومی شناسی پریچهر.می دونی _

 فرزاد
 .تا فرزاد برگرده

 پریچهر تنها نگاهم کرد.هرمس سر به زیر انداخته بود و
 نگاهش روی زمین می چرخید.نمی دانم چرا احساس می
 کردم شانه هایش کمی خمیده شده.جلو رفتم و بیشتر از قبل

 :التماسش را کردم
 
 هرمس خواهش می کنم.نذار مردی که یه عمر منتظرش_

 .اینجوری از دست بدم بودم
 حتی برای لحظه ای هم سرش را باال نیاورد.دستم رابند

 .پیرهنش کردم
 .پیراهنش در دستم مشت شد

 نمی خوای بهم نگاه کنی؟نمی خوای کمکم کنی ؟_
نگاهم روی صورتش چرخید .روی آن پوست روشن و 

 گودال
هایی که پنهانش کرده بود. گویا نمی خواست کمکم کند 

 .لب



لرزید.وقتی نگاهش را اینگونه از من دریغ می کرد  هایم
 دلم

را به درد می اورد و احساس می کردم سر پناهم را از 
 دست

 .داده ام
 :زیر لب تنها اسمش را بردم

 هرمس! نگام نمی کنی؟-
 

نگاهش در لحظه ی آخر باال کشیده شد. دو حفره گودال 
 مانند

مخوف چشم هایش به مثال اقیانوسی ژرف، ترسناک و 
 شده

بود. رنگ نگاهش را درک نمی کردم. نمی دانم چرا حس 
 می

کردم دریای غم در چشمانش پنهان شده. انگار که با 
 نگاهش

مرا بدرقه می کرد. همان درد جدایی در چشمانش غوطه 
 ور

 .بود. به سنگینی لبخندی زد



باشه... باشه. باهاش قرار می ذارم و صحبت می کنم. -
 تو نگران
 . ستش می کنیم ابریشم. مطمئن باشنباش. در

لبخند تمام صورتم را گرفت. او بگوید درستش می کند 
 حتما

 .اینکار را می کند. او همیشه قولش قول بود
 ممنونم. ممنونم که قبول کردی. ممنونم که می خوای به-

 . فرزاد یه شانس دوباره بدی
 .به سمت پریچهر برگشتم

 
 بهتون ثابت می کنم فقط بهباور کنید فرزاد پسر خوبیه. -

 . خاطر قرارداد برنگشته
 .پریچهر حرفی نزد. به سمت هرمس برگشتم

 . مطمئنم هرمس. مطمئنم اونم منو دوست داره-
 هرمس با چشمانی نمناک لبخند تلخی زد. دلم گرفت وقتی
این گونه لبخند می زد مظلوم ترین انسان روی زمین می 

 شد
ش کنم. ببوسم تا جای زخم که دلم می خواست او را نواز

 های



کودکی اش خوب شود. لبخندی تصنعی روی صورتم 
 .پاشید

 .امیدوارم. نگران نباش درست می شه-
نمی دانم چرا بغضم گرفت. شاید چون صدای هرمس هم 

 پر
بغض بود. برای چه را نفهمیدم اما احساسش را دوست 

 .نداشتم
 تنها؟ لبخند چرا انقدر غربت زده به چشم میآمد؟ چرا انقدر

آخرش را به صورتم پاشید و قبل از آنکه به خودم بیایم با 
 یک

خداحافظی کوتاه از خانه بیرون زد. در جا خشکم زد. 
 چرا

 
 رفت؟ چرا نماند بیشتر از قبل صحبت کنیم تا او خیالم را
 راحت کند. با نگاهی نگران به پریچهر دیده دوختم او هم

 .نگران هرمس بوددسته کمی از من نداشت. او هم 
 .و هیچ کدام نمی دانستیم چه اتفاقاتی در راه است

دوروز از برگشت فرزاد می گذشت و همه چیز در یک 
 حالت



تعلیق مانند به سر می برد.خبری از هرمس نداشتم حتی 
 از

فرزاد .به گوشیشان زنگ می زدم و هیچ کدام جوابم را 
 نمی

برای یک  دادند .در شرکت حتی نمی توانستم هرمس را
 لحظه

 . هم پیدا کنم
چرا که خودش را با کارمند ها وکارهای شرکت سرگرم 

 کرده
 .بود و حتی مهلت سوال کردن را به من نمی داد

 حتی مهلت سوال کردن را به من نمی داد. فرزاد هم نیست
در جهان شده بود. نمی دانستم باید دست به دامن که شوم 

 و
امر چیست. سر انجام بعد از چه کسی بپرسم که واقعیت 

 از دو
 

روز فرزاد با پای خودش به خانه مان آمد. همین که در 
 را باز

کردم و از خانه خارج شدم با دیدنش گل از گلم شکفت. 
 در



 .تویوتا نقره ای رنگش نشسته بود و انتظارم را می کشید
 با خوشحالی به سراغش رفتم. در این دو روز دیگر حتی

 می آمد و من وقت زیادی برای بودن باهرمس به دنبالم ن
 فرزاد داشتم. بی اهمیت به آنکه خبری به خانه بدهم سوار

 . ماشینش شدم
این بار هم با یک دسته گل زیبا به سراغم آمده بود. آه 

 خدایا
فرزاد با این دسته گل های زیبایش، قطعاا مرا اهلی می 

 .کند
 .او به واقع مرد خوش مشربی بود

فتار با جنس لطیف را به خوبی از بر بود. لم زنان و ر
 خوب می

 دانست یک زن دوست دارد همیشه مقدم باشد. دوست دارد
در خرید ها نظرش را بپرسند و از اینکه مردی به او یک 

 شاخه
 گل بدهد، غرق لذت میشود. فرزاد تمام این کارها را پشت

 
سر هم برای به دست آوردن دلم می کرد. و من اصل 

 فراموش



کرده بودم که هرمس گفته بود فرزاد برای آن قرار داد 
 کذایی

دست به این کارها می زند. من غرق در لذت ثانیه ثانیه 
 بودن

با فرزاد بودم. دلم می خواست من و او تا ابد همین گونه 
 در

 کنار هم بمانیم. او برایم خوش خدمتی کند و مرا سراپا با
 .را گرفتم و بوییدم حرف هایش نوازش کند. با لبخند گلها

 خوشت میاد؟-
 . آره خیلی. من عاشق گل رزم-

 .لبخند بازی زد و مرا شیدا تر از قبل کرد
 دوست داری کجا بریم؟-
 .هر جا تو بخوای-
 پس انتخاب جاش با من. باشه؟-
 

به خوشی سر تکان دادم. او اگر میخواست حتی حاضر 
 بودم

 پلی کرد و فضایتا قله قاف هم بروم. آهنگ سنیوریتا را 
 . ماشین پر از هیجان و صدای زیبای زن شد

I love it when you call me señorita 



ناخواسته با آهنگ زمزمه کردم و سر تکان دادم. از گوشه 
 ی

چشم نگاهی به فرزاد انداختم که با لبخند روی فرمان 
 ضرب

گرفته بود و زیرلب می خواند. حالم خوش بود و خوش 
 تر از

ی شد ولی در اعماق وجودم، ناخواسته او را با این نم
 هرمس

 .مقایسه می کردم
 اینکه هرمس هیچ گاه چنین آهنگ هایی گوش نمی داد و

برخلف فرزاد ابدا روی فرمان ضرب نمی گرفت. او 
 اصل زمزمه

 .نمیکرد و به ندرت اینگونه لبخند باز تحویل میداد
بود. زمین  تفاوت او و فرزاد تفاوت میان ماه و خورشید

 و
آسمان و روز و شب. فرزاد مثل خودم بود. شاد و پر 

 .انرژی
 

 ولی هرمس گویی یک مرد دنیا دیده بود که سعی می کرد
 .احساساتش را در کارهایش دخالت ندهد



 چیه؟ چرا اینجوری به من نگاه می کنی؟-
با صدای فرزاد به خود آمدم. ناخواسته به او خیره شده 

 .بودم
 و سری تکان دادملبخند زدم 

 :صدای اهنگ را تا ته زیاد کرد و با صدایی بلند خواند
Ooh,you keep me coming for you 

و من با صدای بلند با او هم آوا شدم.قطعا من و او به 
 شدت

شبیه بهم بودیم .با انرژی و افری از ماشین بیرون پریدم 
 .در

ای  کنار فرزاد مثل یک پرنده ی آزاد می شدم که ثانیه
 روی

 .پاهایم بند نبودم
 نگاهی به اطراف انداختم. به فرحزاد آمده بودیم. دستم را
 گرفت و مسیر شیب دار رو به رویمان را باال رفتیم. با

 
 .خوشحالی نگاهی به دست های چفت شده یمان انداختم

 .چقدر این حس را دوست داشتم
 شکوفهدر حال خودم بودم که به ناگاه دستم را باال آورد و 

 ای



پشت دستم نهاد. ناخواسته شانه هایم جمع شد. این چه 
 کاری

بود که کرد؟ من و او که هنوز در ابتدای راه بودیم پس 
 چرا

به این زودی خودمانی شده؟ زیاد از این حرکتش راضی 
 نبودم

 :و به سرعت دستم را کشیدم. بی خیال لبخندی زد و گفت
 و تو مال هم چرا معذب شدی ابریشم؟ می دونی که من-

 .دیگه ایم
 کشیدم. نمی دانستم چرا شکوفهکف دستم را روی جای 

 احساس بدی در جانم ریشه دوانده. این کارش را دوست
 .نداشتم و باز هم در ذهنم شروع به مقایسه کردم

 .هیچ گاه لب های هرمس پوست دستم را نشانه نرفته بود
ا با سعی کردم به روی خودم نیاورم و ادامه ی مسیر ر

 دست
 

های گره کرده ام باال رفتم. فرزاد هم که متوجه شده بود 
 زیاد

از کارش راضی نیستم دیگر اصراری برای گرفتن دست 
 هایم



 .نداشت
 از پله های یک رستوران سنتی باال رفتیم و روی نیمکت
 فرش شده نشستیم. فرزاد دستور قلیان و چای داد. ابروهایم

بعد دیگری از رفتارش را باال رفت. قلیان می خواست؟ 
 می

 .دیدم. دختر بسته ای نبودم. پدرم هم گاهی قلیان می کشید
اما اینکه فرزاد در اولین فرصت این گونه رفتار می کرد 

 برایم
کمی عجیب بود. قلیان را با چند پک آماده و به سمتم 

 تعارف
 .کرد. سر تکان دادم

به یاد من که اهل این کارها نبودم. و باز هم در لحظه 
 آوردم

 .هرمس هیچگاه چنین چیزهایی را به من تعارف نمی کرد
 اصلا اجازه نمیداد قلیان سر سفره مان بیاید تا بخواهد به

من تعارف کند. فرزاد بیشتر از این اصرار نکرد و 
 .مشغول شد

 
از پشت حلقه ای دود به او خیره شدم. در همین یک 

 ساعتی



یش های متفاوتی از بتی که که با او بیرون آمده بودم، نما
 سال

 .ها برای خودم ساخته بودم، می دیدم
 من هیچ وقت نمی دانستم او اینقدر راحت می تواند دست

بر آن زند. یا در جلسه ی اول  شکوفهزنی را بگیرد و 
 دیدار به

همین راحتی قلیان بکشد و به دیگران تعارف کند. اما با 
 دیدن

چیز از ذهنم پرید. اصل لبخندی که ارزانی ام کرد، همه 
 به

من چه ربطی داشت؟ او قلیان دوست داشت و من او را. 
 پس

 .پای همه چیزش می ماندم. حتی همین قلیان کشیدنش
 .خب از خودت بگو ابریشم-

 .چانه باال انداختم
 تو که همه چیزو می دونی. مادرم و وحدت با هم ازدواج-

 اشتم تا دستکردند و با بدبختی تا االن شرکت رو نگه د
 .وحدت بهش نرسه. چیز دیگه ای نیست

 
 این مرتیکه هرمس کیه؟-



صورتم گرفته شد. اصل هرمس خط قرمز زندگیم شده 
 .بود

 .حق نداشت به او توهین کند
 این مرتیکه هرمس کیه؟_

صورتم گرفته شد.اصل هرمس خط قرمز زندگیم شده 
 بود.حق

یشه سکوت نداشت به او توهین کند.این بار برخلف هم
 می

 .کردم به حرف آمدم
 خواهش می کنم فرزاد.هرمس آدم محترمیه.دوست ندارم_

 .راجع بهش اینجوری حرف بزنی
 .ابروهایش را با تمسخر باال برد

 اوه پس جناب هرمس خان خوب تونسته دلت روبه دست_
 .بیاره

 .بند انگشتانم را شکستم
 
به این چه حرفیه می زنی؟اصل ولش کن.بیا راجع _

 خودمون
 .حرف بزنیم.از خودت بگو...ازمادرت،خواهرت

 نفس ناراحتی کشید.معلوم بود زیاداز حرف هایم خوشش



 :نیامده.اما بحث را عوض کرد و گفت
خودت که از همه چی من خبرداری.اتفاق خاصی _

 .نیفتاده
 درست چی؟درست تموم شد؟_
 .آره تموم شد_
 دیگه اصفهان نمی مونی؟_

 :درآخر گفتمکثی کرد و 
 .نه...قراره برگردم تهران_

 .نمی دانم چرا حسم می گفت دروغ می گوید
 نسبت به او کمی بدبین بودم ولی آنقدردوستش داشتم که

 .هیچ کدام این حس ها نمی توانست جلوی عشق مرا بگیرد
 

 .قلیان را کنار زد
 می خوای بگم شام بیارن؟_

 م اعیانی راتایید کردن و اوبه پیش خدمت دستور یک شا
داد.برخلف ظاهر و سبک زندگی ام با این خرج کردن 

 ها نرم
نمی شدم.برایم سفره شاهانه یا سفره معمولی فرقی نمی 

 .کرد



اگربا همسفره ام حال می کردم و او را دوست داشتم قطعا 
 با

یک غذای ساده هم سر می کردم چه برسد با آن سفره 
 زیبایی

شوخی فراوان تمام سیخ کباب که برایم تدارک دیده بود.با 
 را

در بشقابم چپاند.لیوانی دوغ ریخت.سیرترشی را کنار 
 دستم

 گذاشت.ماست موسیر.خلصه که هرچه بود و نبود تعارف
 کرد.او به واقع یک مرد مهمانواز بود که خوب می دانست
چگونه باب میل مهمانش رفتارکند.شروع به از دوستانش 

 کرد
 ببرد.آن قدر خندیدم و آنقدر در و صدای خنده ام را باال

 
 کنارش خوش گذارندم که حتی ساعت راهم فراموش کرده

 .بودم و تا چشم به هم گذاشتم ساعت هشت شب بود
 .با دیدن صفحه ی ساعت ،نیم خیز شدم

 .وای فرزاد دیرشد.باید برگردم_
 .صورتش پکر شد

 واقعا؟نمیشه بیشتر بمونی؟_



 .همی دونی که هرمس بهم گیر می د_
 .صورتش کج و کوله شد

هرمس...هرمس!یه وقتایی فکر می کنم به جای اینکه _
 منو

 .دوست داشته باشی.اونو دوس داری
 .دستم را به سمتش دراز کردم و انگشت کوچکش را گرفتم

 
از دستم ناراحت نشو.می دونی که پریچهر منو دست 

 هرمس
 سپرده و اون خودش رو مسئول من می دونه.پاشو...پاشو

 .واهش می کنم.باید برگردمخ
 .پس بهم قول بده حتما یه بار دیگه باهم بیرون بیایم_

 :سرکج کردم و با لبخند گفتم
 .باشه حتما_

و کیفم را برداشتم واز جا جستم.این بار موقع پایین آمدن 
 از

 خیابان دست به دور شانه ام انداخت.درخودم جمع شدم.این
 حصارنگونه مرا در همه وقت باهرمس بودم.یک بار هم ای

 .نکشیده بود
 ای کاش کمی ملحضه می کرد.با ناراحتی خودم را جمع



کردم.فرزاد سربیخ گوشم آورد.هرم نفسش از میان 
 تاروپود

 .شالم گذشت و مورمورم شد
 چیه؟چرا اذیتی؟_
 

 .ش بیرون کشیدمحصارخودمم را از 
سختمه فرزاد.من و تو همه اش دوسه دفعه است که _

 همدیگه
دیدیم.با اینکه از قدیم همدیگه رو می شناسیم اما یکم  رو

 برام
 .سخته

 .صورتش جدی شد و فاصله گرفت.دمغ شده بود
 .باشه مشکلی نیست.راحت باش_

 .با آنکه دوست نداشتم ناراحتش کنم اما نفس راحتی کشیدم
 به ماشین رسیدیم.درب را با اخمی عمیق،محترمانه باز

 داختم اما او به من نگاه نمیکرد.نیم نگاهی به صورتش ان
کرد.با لب هایی جمع شده به سرعت سوار شدم.از جو به 

 وجود
 آمده ی میانمان راضی نبودم اما با تمام بی تجربگی ام می



دانستم اگر به فرزاد رو بدهم دیگر نمی توانم کنترلش 
 کنم.مرا

به خانه رساند.خداروشکر برخلف همیشه دیگر حرفی 
 از آن

ایی نزد و خیالم را راحت کرد که او واقعا مرا قرارداد کذ
 به
 

خاطر خودم می خواهد.مقابل در عمارت ایستاد.با 
 ناراحتی

 .کمی خودش رابه سمتم کشید
 حیف شد کاش بیشتر پیشم می موندی.دلم می خواست با_

 .دوستام آشنات کنم
 .بازم میام فرزاد_
 .قول دادی...یادت نره قول دادی_
 .من دیگه برم خدافظنه یادم نمی ره _

هنوز حتی به سمت در نچرخیده بودم که به او ناگاه با 
 حس

 .حضورش خودم راعقب کشیدم
 با چشمانی گشاد شده به او نگریستم.خدیا می خواست گونه



ام را ببوسد؟این چه رفتاریست که دارد؟مگرمن و او 
 چندبار

 همدیگر را دیده ایم که به خود اجازه می دهد لب هایش را
 .روی گونه ام بگذارد؟دستی به روی موهایش کشید

 .ی خدافظی رو ازت بگیرم شکوفهدلم می خواست _
 

پریشان و معذب نفس های کوتاه گرفتم.انگار فضای 
 ماشین

 برایم تنگ شده بود.ای کاش حرفش را نمی زد.بدون آنکه
حتی بتوانم لبخندی تصنعی بزنم.به سرعت دستگیره ی در 

 را
 .گرفتم

 .م فرزاد شبت خوشباید بر_
و دیگر حتی یک لحظه هم درنگ نکردم و به سرعت از 

 ماشین
پیاده شدم.در امارت را با دست هایی لرزان باز کردم و 

 پشت
 در پناه گرفتم.قلبم با ریتم تندی می کوبید.با آن که به شدت

 دوستش داشتم اما تحمل بعضی از حرکاتش برایم
 حمل بعضی ازبا آن که به شدت دوستش داشتم اما ت



حرکاتش برایم سخت بود. این راحت بودنش یکی از 
 مواردی

 .بود که به سختی میتوانستم با آن کنار بیایم
 به خودم نهیب زدم او هم مرا دوست دارد و این رفتار

 احساساتی طبیعیست و باید با آن کنار بیاییم. نفسی گرفتم
 

 کندم باو باالخره وارد خانه شدم. همین که کفش هایم را 
 صدای قدم های سریعی سر بلند کردم.هرمس با شتاب به

سمت در می آمد. با دیدنم قدم هایش ثابت ماند. همانطور 
 که

خم بودم تا کفش هایم را باز کنم. به او نگاه کردم بدون 
 هیچ

 :حرکتی با اخم هایی سنگین به من خیره شده بود. پرسیدم
 سلم چی شده؟-

 هایش را بست. و در آخر بدوننفس بلندی کشید و چشم 
هیچ جوابی عقب گرد کرد و وارد پذیرایی شد. ابرویی 

 چین
دادم. اصل نمی دانستم برای چه این حرکات را می کند. 

 نکند
 از اینکه با فرزاد بودم ناراحت شده؟



کفش هایم را کندم و وارد پذیرایی شدم که پریچهر را با 
 رنگ

یدنم به سمتم هجوم و رویی زرد وسط سالن دیدم. با د
 .آورد

 تا االن کدوم گوری بودی؟-
 

از ترس اینکه کتکم بزند خودم را پشت در مخفی کردم. 
 این

چه وضع صحبت کردن بود؟ چرا جلوی هرمس اینگونه 
 با من

 :صحبت می کرد؟ از همانجا گفتم
 . پیش فرزاد بودم-

نگاهم روی هرمس چرخید. با صورتی سنگی در آن 
 تیشرت

 به دیوار تکیه زده بود و بدون هیچ بدنست به خردلی، د
 حرفی ما را می نگریست. پریچهر با قدمهای بلند به سمتم
آمد. فرصتی برای فرار نداشتم. شانه هایم را گرفت و از 

 پشت
 :در بیرون آورد. بر سرم فریاد زد

 هیچ حالیت هست از صبح چقدر نگرانت بودیم؟ نباید خبر-



 امونده رو جواب بدی؟بدی؟ نباید این گوشی و
 او شانه هایم را تکان می داد و من مثل عروسکی تاب می
خوردم. گیج بودم و نگرانی بیش از حدش را درک نمی 

 .کردم
 

بار اولم نبود بدون خبر دادن بیرون رفته بودم. گیج و 
 منگ
 .کسی به من زنگ نزد-گفتم: 

اگه به اون -چشمان پریچهر از عصبانیت درشت شد. 
 دهوامون

ات نگاه می کردی می فهمیدی چقدر زنگ زدیم. اصل 
 نباید

 خودت خبر بدی؟
چرا باید خبر بدم؟ تو که تا حاال نگران -شانه باال انداختم. 

 من
 نبودی. چی شده یه دفعه ای محبت مادرانه ات قلمبه شده؟
کمی مکث کرد. نگاهش روی صورتم چرخید و در آخر 

 :گفت
می دونستم هرمس مراقبته. تا االن نگرانت نشدم چون -

 ولی



امروز، نه پیش هرمس بودی نه شرکت نه جای دیگه. 
 گوشیتو

 . جواب نمی دادی. دلم هزار راه رفت
خودم را کمی عقب کشیدم. این حس های مادرانه ی 

 پریچهر
 برایم عجیب بود. تا به حال برایم مادری نکرده بود و این

 
 کن پریچهر. توبس -کارهایش به نظرم احمقانه می آمد. 
 .عمرت یک بار هم نگران من نشدی

نه تو بس کن ابریشم. تا حاال فکر می کردم بچه ای. اما -
 دیگه

بزرگ شدی. خیلی واضح بهت گفته بودیم صبر کن تا 
 هرمس

در مورد قرارداد با فرزاد صحبت کنه. چرا سر خود 
 باهاش قرار

 گذاشتی؟
 :حق به جانب از او فاصله گرفتم و گفتم

اتفاقا امروز یک کلم راجب قرارداد صحبت _
 نکرد.فرزاد به

 .خاطر خودم اومده بود



 .احمق...احمق! چرا حالیت نیست تموم اینا نقشه است_
 .هرمس تحقیق کرده این خانواده آس و پاسن

 دیگه هیچ چیزی از خودشون ندارن. تنها کاری که میتونن
داد  بکنن اینه که با شرکت بزرگی مثل شرکت ما قرار

 بنویسن
 .تا سرپا بشن

 
برام مهم نیست. فرزاد منو دوست -شانه ای باال انداختم. 

 داره
 .و من مطمئنم. دیگه هم نمی خوام راجع بهش حرفی بشنوم

باالخره به شما ثابت می کنم فرزاد فقط خودمو دوست 
 . داره

 من با-و چرخیدم و به سمت پله ها رفتم که هرمس گفت: 
 . فرزاد صحبت کردم

 :قدم هایم ایستاده و در دم برگشتم. پشت سر هم پرسیدم
-باهاش حرف زدی؟ چی گفتی؟ چی جوابتو داد؟ -

 همونجور
که انتظارشو داشتم. برخلف اینکه تو بازار پیچیده 

 شرکتشون



داره بر شکست میشه. غلو می کرد که همه چیز درسته. 
 اما

 وقتی بهش یه دستی زدم چک های پدرش پخش شده، دیگه
 راجع به من چی گفت؟-نتونست حرفی بزنه. 

 .پوزخندی زد
 . راجع به تو؟ راجع به تو اصل حرفی نزد-

 :ماتم برد. مگر می شود؟ ناخواسته گارد گرفتم و گفتم
 
 . دروغ میگی-

 ابرو در هم کشید. از این جمله خوشش نمیآمد. خوب می
دانستم همیشه حقیقت را می گوید اما ناخواسته این صفت 

 ار
 .به او نسبت داده بودم

می دونی که دروغ نمی گم. دلیلی برای دروغ گفتن –
 .ندارم

تو از همون اول هم از فرزاد خوشت نمیومد به خاطر -
 همین

 .می خوای خرابش کنی
هرمس دیگر نتوانست خودداری کند. جلو آمد و رخ به 

 رخم



 .فریاد زد
 تو چرا حالیت نیست؟ چرا نمی فهمی؟ من ومادرت از-

 همون
 اول گفتیم فرزاد آدم خوبی نیست اما تو هنوز پافشاری می

 !کنی
 نه... تا وقتی بهم ثابت نشه، نمی تونم بهش شک کنم. من-

 . فرزاد رو دوست دارم
 

 چهره ی هرمس گرفته شد. نفس سنگینی کشید و صدایش
 .را پایین آورد

همین دوست داشتنه که باعث شده نتونی بدی های این -
 آدم

 .ببینیرو 
حرف هاتو قبول ندارم هرمس. می خوای فرزاد رو پیش -

 من
 . خراب کنی

با کلفگی دستی روی موهایش کشید. نقره ای هایش از 
 میان

 .سرانگشتانش سر خورد و رها شد



کاش این طور بود. کاش... اما اینطور نیست. این پسر -
 به خاطر

 .مهمهتو جلو نیومده فقط براش قرارداد بستن با شرکت ما 
 . خواهش می کنم یه ذره چشماتو باز کن

 :با دست های مشت شده جوشیدم
 .نمی خوام... بهت اطمینان ندارم-
تا حاال بهت دروغ گفتم؟ یا کاری کردم که به ضررت -

 باشه؟
 

 لب هایم بهم دوخته شد. آری... او هیچ وقت به من دروغ
که  نگفته بود. ولی باز هم نمی توانستم قبول کنم فرزادی

 ده
سال است با پیغام و پسغام مرا لبریز از عشق کرده حال 

 این
 . گونه به من نارو بزند

 :کمی به سمتم خم شد و با صدایی متفاوت خواهش کرد
ابریشم! مراقب این آدم باش. فرزاد مرد خوبی نیست. -

 لیاقت
 . تو رو نداره. حداقل یه مدت دست نگه دار



ونه با ملیمت حرف می صورتم گرفته شد. وقتی او این گ
 زد

 و نگرانی صدایش به دلم می نشست، نمیتوانستم با او تندی
 کنم. بر خلف قبل جایگاهش در زندگیم تثبیت شده بود و

 دلم نمی آمد به مانند یک غریبه با او صحبت کنم
 دلم نمی آمد به مانند یک غریبه با او صحبت کنم و او را

 . برنجانم
 .ستش دارم هرمسپس توهم درکم کن .دو_
 

نمی دانم چرا حس کردم با هر کلمی که از لبانم خارج 
 می

کردم دریای بی رنگ چشمانش نم زده می شود .دردی 
 در

 .چشمانش بود که بیشتر از درد دل من،غم انگیز بود
 .چشمانش را با سرانگشت مالید و نفس سنگینی کشید

 واقعا تویه مدت نبینش. بذار من بازم تحقیق کنم. شاید -
راست بگی و فرزاد دوستت داشته باشه. اما خواهش می 

 .کنم
 . باهاش بیرون نرو. من نگرانتم ابریشم



و من به واقع حس زیبای نگرانی را در چشمانش 
 .میخواندم

او حامی نگران من بود. همان نگاه زیبای بابا را داشت 
 وقتی

 ممیگفت مراقب مرد های اطرافم باشم. آنقدر مهرش در دل
افزون شد که سعی کردم به خواسته اش احترام بگذرام. 

 با
آنکه ندیدن فرزاد برایم سخت بود منتها چاره ای نداشتم 

 وقتی
هرمس اینگونه با نگرانی به من خیره می شد و از من 

 چیزی
 . می خواست نمی توانستم قبول نکنم

 
 .لب هایم چین برداشت و بغض کردم

بده، نسبت بهش بد بین  باشه هرمس... باشه. اما قول-
 .نباشی

 قول بده تحقیق کنی. با خودش صحبت کن. ببین حرفش
 چیه. خواهش می کنم ازت هرمس. من این مرد رو دوست

 . دارم. می خوام کنارش باشم



و با هر جمله ی من فک هرمس منقبض و منقبض تر می 
 .شد

تا جایی که دیگر طاقت نیاورد و سر به زیر انداخت. سر 
 کج

 .م تا نگاهش را شکار کنمکرد
 !باشه هرمس؟ باشه-

 .و دست های مشت شده اش را چنگ زدم
 . هرمس خواهش می کنم-

 تنها سری تکان داد و همین سر تکان دادن برای من کفایت
می کرد. همینکه گفته بود با بدبینی سراغ فرزاد نمیرود 

 برای
 .من کافی بود

 
 .باشه... منم قول می دم دیگه نبینمش-

باز هم سر تکان داد. حتی حاضر نبود به من نگاه کند و 
 من

 نمی دانم چرا حس می کردم شانههایش خمیده تر شده
همانطور سر به زیر فاصله گرفت و با یک خداحافظی 

 کوتاه از
 .خانه بیرون زد. با چشمانی تار بدرقه اش کردم



خودم به خوبی می دانستم اگر هرمس بخواهد با فرزاد 
 قطع

 کنم، حتما این کار را میکنم. من دیگر مطمئن بودم ئوستی
هرمس خوبی ام را می خواهد و با آنکه فرزاد جایگاه 

 رفیعی
 .در زندگی ام نداشت اما به ناراحتی هرمس نمی ارزید

سه روز دیگر گذشت و در این سه روز فرزاد هرچه 
 زنگ زد و

 .به در خانه آمد، نادیده اش گرفتم
نار او پرپر می زد ولی نگاه آخر قلبم برای بودن در ک

 هرمس
 مقابل چشمانم بود و من طاقت نداشتم به او پشت کنم. در

این سه روز هیچ خبری از هرمس نبود و نمی دانستم چه 
 می
 

 کند. حتی جرات نداشتم سراغی از او بگیرم، او هم هیچ
سراغی از من نمی گرفت و من در تاریکی مطلق دست 

 و پا
 .می زدم



ران بیشتر وقتم طراحی می کردم. اشکال کج و برای گذ
 .معوج

قلم در دستم بود و فکرم به ناکجاآباد. دیگر نمی دانستم 
 باید

چه کنم. در نهایت روز چهارم بود که واقعیت داستان 
 مشخص

 . شد
 .مشغول طراحی بودم که هرمس با تقه ای به در وارد شد

 سلم. چی شد-ناخواسته قیام کردم و با بی تابی جلو رفتم. 
 باهاش صحبت کردی؟ به چیزی رسیدی؟

 هرمس ؟چی شد باهاش صحبت کردی؟_
اما او باز هم حرفی نزد. صم و بکم وسط اتاق ایستاده بود 

 و
من تنها با سوال های مداوم خودم را خسته می کردپ 

 ،دستم
 

آویز پیراهنش .از این حالتش به شدت می ترسیدم.با 
 صدایی

 :لرزان پرسیدم
 هرمس!منو نگاه نمی کنی؟_



سر باال اورد .نگاهش عجیب بود .با آن که هنوز چشمانش 
 بی

رنگ بود و آن حفره ی گودال مانند را مقابل چشمانم 
 میدیدم

اما حس غم انگیزی در پس نگاهش بود که یک سره به 
 دلم

 اش گذاشتم .حتی دیگر بدنوصل می شد.دستانم را روی 
ه شده ؟با این رفتار هرمس جرات نداشتم از او بپرسم چ

 نگران
شده بودم و طاقت شنیدن واقعیت را نداشتم .در سکوت 

 ازار
دهنده ای به چشمانم نگاه می کرد .من منتظر او و او... 

 نمی
 .دانستم چه در ذهنش می گذشت

 حرف نمی زنی هرمس؟_
 :باالخره به حرف آمد و گفت

 .باید از فرزاد جدا بشی_
 

پرده ای نازک جلوی چشمانم را نگاهم دور جرخید و 
 گرفت.از



همین می ترسیدم .از اینکه روزی هرمس بیاید و بگوید 
 باید

از فرزاد جدا شوم و من میان در و دیوار بمانم که آیا 
 هرمس

را انتخاب کنم یا فرزاد را ؟چرا که هر دو در دلم جایگاه 
 رفیعی

 .داشتند .فاصله گرفتم و سری تکان دادم
واقعا نمی تونم.هنوزم می گم داری اشتباه  نه نمی تونم._

 می
 .کنی

قدم بلندی برداشت و رخ به رخم ایستاد و شانه هایم را 
 .گرفت

حرف اخرمه ابریشم.باید ازش جدا شی .دیگه نباید _
 .ببینیش

 . کلفه شدم و دست هایش را پس زدم
چرا... آخه چرا ؟چی ازش دیدی که مدام می گی ازش _

 جدا
 شم؟

 .دزدید .سعی کردم نگاش را شکار کنمنگاهش را 
 حرف بزن هرمس .چی ازش دیدی؟_



 
 .اون چیزی که نباید می دیدم_

نگاهم روی نگاهش چرخید .با عجز اسمش را بردم و 
 قطره

 .اشکی از گوشه چشمم جاری شد
 .نزار مجبور شم بین شما دوتا یکی رو انتخاب کنم_
زاد جدا قرار نیست کسی رو انتخاب کنی .قراره از فر_

 .شی
 .چرا نمی فهمی ؟دوسش دارم_
 .نداشته باش! این آدم به در تو نمی خوره_
 یه عمره به چشم مرد رویاهام بهش نگاه می کنم .همیشه_

تو رویاهام اون مرد زندگیم بوده،من مراسم عروسیم رو 
 در

کنار اون تصور می کردم .با غمی بی نهایت در چشمانم 
 نجوا
 .کرد

ت همش یه کابوس بوده ابریشم .باید این ولی این رویاها_
 مرد

 .رو فراموش کنی
 



 نمی تونم. امروز دیروز باهاش اشنا نشدم که بخوام_
فراموشش کنم .برام قرارداد ،کارخونه و ورشکستگی 

 پدرش
 .مهم نیست .می خوام در کنارش زندگی کنم

 .سکوت در اتاق طنین انداخت .نگاه خیره اش عجیب شد
و من ... نفسم بند آمد .این نگاه خیره  عجیب و ترسناک.

 را
 خوب می شناختم و مرا به روزهای اول اشناییمان می برد

همان وقتی که مرا با سنگدلی تمام در استخر خانه پرت .
 کرده

بود .از حرفی که قرار بود بزند ترسیدم و تیره ی پشتم 
 .لرزید

 حتی اگه بهت خیانت کنه؟_
فشردم .حس می کردم در  دستم را روی گلویم گذاشتم و

 مرز
 خفقانم .خیانت؟این تنها خط قرمزی بود که باعث می شد
 :پشت فرزاد را خالی کنم. سر تکان دادم و ناباورانه گفتم

 .دروغ می گی.باور نمی کنم_
 :و با امیدی اندک التماسش را کردم

 



این کارو با من نکن هرمس .من به تو اطمینان دارم _
 .چرا

 شدی؟اینقدر ظالم 
 .نگاهش لبریز از غم بود

می دونی که هیچوقت بهت دروغ نگفتم .با وجود اینکه _
 چشم

 .دیدنش رو نداشتم اما واقعا در موردش تحقیق کردم
آری شوربختانه می دانستم هرمس هیچ گاه دروغ نمی 

 .گوید
 ..باور نمی کنم_

 :سر تکان دادم و تکرار کردم
ی ده سالم بود به من نه... نه باور نمی کنم هرمس.از وقت

 قول
داد.بر می گردم و به خواستگاریم میاد.میاد و منو برای 

 همیشه
 .با خودش می بره نه نمی تونم باور کنم

هرمس برو... برو دیگه نمی توتم حرفاتو بشنوم .نمی _
 تونم

 .قبول کنم
 



گرفتم .اشک هایم سراریز شده بود  حصارو خودم را در 
 و

 دوانده بود.از یک طرف می حسی موضی در جانم ریشه
دانستم هرمس محال است دروغ بگوید و از طرف دیگر 

 آن بت
 .زیبایی که برای خودم ساخته بودم رو به شکستن بود

 چرا حرفمو باور نمی کنی؟_
 .نمی تونم ... نمی تونم هرمس_
،پس می خوای مجبورم کنی بر خلف خواسته ام _

 چیزایی
 که نباید نشونت بدم؟

ف می زد؟نکند خیانت فرزاد آنقدر واضح بوده از چه حر
 که

هرمس توانسته مدرک جمع کند؟آه خدای من!چگونه به 
 اون

اطمینان کرده بودم؟نا امید نگاهم دور تا دور اتاق می 
 چرخید

اگر واقعا هرمس مدرکی به این واضحی داشت آن وقت .
 بدون



م و کنار می گذاشتم .من شکوفیدهیچ مکثی،فرزاد را می 
 نمی

 .توانستم با یک خیانتکار زندگی کنم
 
 منظورت چیه؟_
 واقعا نمی خوای ببینی؟_

دستانم میلرزید،.سر انگشتانم یخ کرده بود.زمستان بود و 
 من

 حس می کردم تمام جانم غرق دانه های عرق شده .با
 :استیصال پچ پچ کردم

 اره می خوام ببینم .باید با چشمای خودم ببینم .نگاهش_
رخید .گویی می خواست مطمئن شود حرف روی نگاهم چ

 دل
و زبانم یکیست .در نهایت گویی تصمیمش را گرفت 

 .موبایلش
را از جیبش بیرون آورد و سر انگشتش روی صفحه به 

 حرکت
در آمد .با انتظار ترسناکی به دست هایش خیره شده 

 بودم.به
 .طوری که حتی نفس کشیدن را هم فراموش کرده بودم



 گوشی را به سمتم گرفت .عکسیسر انجام صفحه 
سر انجام صفحه ی گوشی را به سمتم گرفت. عکسی از 

 فرزاد
 .شکوفیددر کنار زنی بود که گونه اش را می 

 
لب هایم چین برداشت. فرزاد هیچ خواهری نداشت و 

 مطمئن
بودم این زن قطعا خواهرش نیست. پس چه کسی با چه 

 اجازه
 د؟ای روی گونه هایش این گونه داغ میز

 دست هرمس روی صفحه آمد و عکس بعدی نمایان شد آه
این دیگر از آن یکی هم بدتر بود.این بار زن حیا را خورده 

 و
 آبرو را قی کردع و روی زانوی فرزاد نشسته بود. دیگر
 نمیتوانستم بیش از این ببینم. چشم بستم و دانه های اشک

 ماننداز میان پلک هایم سرازیر شد. با حس دست هایش به 
 .ش جمع شدمحصارطفلی یتیم در 

آروم ابریشم. میدونی که تمام سعییم رو کردم تا اینارو _
 نبینی

 :کف دست را روی کتفم کشید و بیخ گوشم زمزمه کرد



 .چیزی نیست.. عیب نداره. میتونی فراموشش کنی_
 لب هایم بیشتر از قبل لرزید. من سراپا درد بودم و قطعا

 حتی همه چیز را فراموش کنم. از اونمیتوانستم به این را
 

فاصله گرفتم و روی صندلی نشستم و قلموی کوچکم را 
 با

 .دست های لرزان برداشتم
 !ابریشم_

 :قلمو را روی بوم نقاشی گذاشتم و گفتم
 چیزی نگو هرمس. خواهش میکنم. تو به خواسته ات_

 .رسیدی. مطمئن باش دیگه اسم فرزاد رو نمیارم
 ...ستماما من نمی خوا-

 .میان حرفش پریدم
می دونم. من تو رو خوب می شناسم. هیچ وقت نخواستی -

 به
من صدمه بزنی . اما من زخمی شدم هرمس. قلبم داره 

 می
سوزه. احساس می کنم فرزاد از پشت به من خنجر زده. 

 من
 .شکستم هرمس. من خرد شدم



و با عصبانیت قلمو را روی طرح نیمه کاره ی گلدان پر 
 گل
یدم. رز های سرخ نقاشی در هم گره خوردند. با کش

 عصبانیت
 

بیشتر قلمو را روی بوم فشردم که بوم کج شد و تصویر 
 گلدان

 . پر گل از زیر دستم گریخت
قلمو را با ناراحتی روی زمین پرت کردم. صورتم را در 

 دست
 .هایم گرفتم و صدای گریه ام بلند شد
روی شکمش گذاشتم کنارم ایستاد و من با تمام دردم سر 

 و
گریستم. دست هایش به دورم پیچک شد و من از ته دل 

 زار
زدم. می دانستم او هم درد دارد. شاید خیلی بیشتر از من. 

 و
نمی دانستم چرا حس می کردم درد او از من هم بیشتر 

 .است



زخم تو روی قلب من نشسته. دردت را با »گویی بگوید: 
 تمام

 « جانم حس می کنم
 :را فشرد و صدای زمزمه اش را شنیدم شانه ام

 باشه هرچقدر می خوای سوگواری کن. اما قوی باش. تو-
 !همیشه دختر جنگجویی بودی... یادت که نرفته

 
آری فراموش نکرده بودم. من همیشه می جنگیدم من از 

 روز
اول با او جنگیده بودم اما حال حس می کردم هر دو در 

 یک
ش بیشتر گره زدم و بدندور  جبهه ایم. دست هایم را به

 اشک
هایم بیشتر از قبل بارید. تنها شانه ام را فشرد و اجازه داد 

 یک
دل سیر بگریم. مانند همان روزهایی که پدرم را از دست 

 داده
 . بودم، با صدای بلند هق زدم

 آنقدر پیشم ماند که باالخره بی رمق شدم. کمکم کرد تا



خواباند و پتو را رویم صورتم را بشویم. مرا روی تختم 
 .کشید

لبخند غمگینی روی صورتم پاشید. با چشمانی سوزان از 
 میان

حریر نگاهم به او خیره شدم. با محبت پشت دستم را 
 نوازش

می کرد و لبخند می زد. لبخندش صدها بار بدتر از اشک 
 های

 . من بود و این دلم را بیشتر از قبل به درد می آورد
گین شد و تصویرش تار. و من در کم کم پلک هایم سن

 مرز
 نازک خواب و رویا به این می اندیشیدم

 
 .اولین عشقم را به همین راحتی از دست داده بودم

سه روز تمام خودم را در اتاق حبس کردم. فرزاد آنقدر 
 زنگ

زد که باالخره بلکش کردم حوصله ی دیدنش را نداشتم 
 او

 بودم تمام حرفهایشبه من دروغ گفته بود و حاال فهمیده 
 .به خاطر آن قرارداد کذایی بوده است



 در این میان پریچهر میرفت و میآمد. نمی دانم چرا حس
 .می کردم واقعا نگرانم است. این حس از پریچهر بعید بود

نگرانم بود و دوست داشت سریع تر به حالت اول برگردم. 
 اما

زجرآورتر من نمیتوانستم. داغ از دست دادن عشق اول 
 از آن

 بود که از پسش بربیایم. در این میان هرمس هم ناپدید شده
 بود انگار می خواست به من زمان بدهد تا با دردهایم کنار

 .بیایم
سریع تر به حالت اول برگردم .اما من نمی توانستم .داغ 

 از
دست دادن عشق اول زجرآور تر از آن بود که از پسش 

 .بربیایم
 

مس هم ناپدید شده بود .انگار می خواست در این میان هر
 به

 من زمان بدهد تا با دردهایم کنار بیایم.و من به شدت حس
 می کردم به وجودش نیاز دارم. دوست داشتم بیاید و با آن
چشمان تو خالی به من نگاه کند تا با من همدردی کند و 

 یک



 .دل سیر بگریم
وم باالخره اما او نیامد و غصه های من تلمبار شد .روز س

 اتفاقی
که منتظرش نبودم به وقوع پیوست .فرزاد به پشت در 

 اتاقم
 آمده بود.با شنیدن صدایش از فاصله نزدیک تمام تنم گر

 گرفت .خیانت کرده بود،دروغ گفته و حال با وقاحت تمام
پشت در اتاقم ایستاده بود و از عشق بی نهایتش به من 

 صحبت
 می کرد؟

هایم چشمانش را از کاسه در دلممی خواست با ناخن 
 بیاورم

او باعث شده بود من جلوی پریچهر و هرمس به این .
 خفت
 .بیفتم

 
 .او به تمام اطمینان من پشت پا زده بود

درنگ نکردم و بلفاصله در را باز کردم و با صدایی 
 گرفته
 :گفتم



 اینجا چیکار داری؟_
 گویی فرزاد هم از دیدن ظاهرم جا خورد که قدمی عقب

 .گذاشت و لبخند مصنوعی زد
سلم عزیزم.نگرانت بودم.چرا چند روزه جواب تلفن _

 هامو
 نمی دی؟

 نفس کوتاهی کشیدم .االن وقت کوتاه آمدن نبود .بهتر بود
اشک و آهم را برای دخمه ی کوچکم نگه دارم و این مرد 

 پلید
 .را هر چه زودتر از خانه بیرون کنم

 .شدم بدندست به 
 راه داده؟کی تو رو -
 

نگاه فرزاد برای لحظهای به پایین پله ها پرخید. محبوبه 
 را

دیدم که با نگاهی نگران پایین پله ها ایستاده. از همانجا 
 برایش

اخم کردم. می دانستم نیتش خیر است اما حق نداشت مرا 
 در



این موقعیت قرار دهد. بدون اینکه مهلت حرف زدن به 
 فرزاد

 :بدهم، گفتم
 .ی من گمشو بیرون. نمی خوام ببینمتاز خونه -

 .فرزاد جا خورد. انتظار این حمله ی مستقیم را نداشت
 چی می گی ابریشم؟ چرا؟-

 :میان حرفش پریدم
من و تو خیلی وقته که تموم شده. دیگه نمی تونی  ئوستی-

 به
هوای قرار داد یا هر چیز دیگه ای به من نزدیک شی. 

 من
 . اسباب بازی تو نیستم

 .جلو گذاشت تا توجیهم کند قدمی
 . داری اشتباه می کنی. من خود تو دوست دارم-
 

 :گوش هایم را گرفتم و نیمه بلند فریاد زدم
 . نمی خوام بشنوم. از خونه من گمشو بیرون-

 و بدون توجه به او از پله ها سرازیر شدم. به واقع تحمل
 دیدنش را نداشتم. او هم پشت سرم جاری شد. نرسیده به

 :سالن مچ دستم کشیده شد. با خشونت برگشتم و غریدم



عوضی ولم کن. واقعا ازت ناامید شدم. پشت سر من -
 کثافت

کاری می کنی و به روی خودت نمیاری؟ با خودت چی 
 فکر

کردی که اینجوری به شعور من توهین می کنی. از خونه 
 ی

 .من برو بیرون. دیگه نمی خوام ببینمت
ی کنی. همه ی این چیزا به خاطر نه نه داری اشتباه م-

 اون
 .هرمس آشغاله. نمی دونم چی بهت گفته، اما همش دروغه

 . من دوستت دارم
 .دستم روی چشمام گذاشتم

 
بس کن... بس کن فرزاد. تا کی می خوای بهم دروغ -

 .بگی
 .اون چیزی که من دیدم کسی نمیتونه به دروغ تو کتم کنه

ه خاطر اون قرارداد مسخره تو یه زنه دیگه تو زندگیته و ب
 منو

 .بازیچه ی خودت کردی



همه اش دروغه، پاپوشه. باور کن من فقط به خاطر تو -
 از

 اصفهان برگشتم. خودت که دیدی بار آخر هیچ حرفی از
 .قرارداد نزدم. باور کن بهت علقه دارم

اشک در چشمانم حلقه بست. چقدر پست بود که اینگونه 
 از

 .ه سواستفاده می کرداحساسات یک دختر بچ
 به من علقه داری؟ برای چی؟ برای چی باید عاشق من-

 .باشی؟ من و تو ده ساله فقط با چت و پیغام با هم در تماسیم
 چرا باید اینجوری شیفته من باشی؟

 به خاطر اینکه از همون کوچیکی دوستت داشتم. تو عشق-
 . اول زندگی منی

 
شلیک کرد. می گفت  گویی یک تیر را مستقیماا به قلبم

 عشق
اولش بودم و او عشق اول من بود. اما میان این دو عشق 

 اول،
چقدر فاصله بود. او عشق اولش را فراموش کرده و حال 

 با



تظاهر به دوست داشتن عشق مرا هم لگد مال می کرد. 
 دیگر

 .تحمل خزعبلتش را نداشتم
 . برو فرزاد. دیگه نمی تونم باهات حرف بزنم-

دم های تند از سالن بیرون زدم. می خواستم به هر و با ق
 نحوی

 .شده او را به سمت در خروجی بکشانم و بیرونش کنم
 سمت در خروجی بکشانم و بیرونش کنم. فرزاد پشت سرم

 .روان شد
 .گوش بده_
 .نمیخوام... نمیخوام باهات حرف بزنم. تو برام مردی_

ر رفتم تا مچ دستم را اسیر کرد. برگشتم و با او کلنجا
 رهایم

 .کند، اما او قوی تر از من بود
 
 به حرفهام گوش بده ابریشم. داری اشتباه میکنی. اصل_

 .این چیزی که تو میگی نیست
 با سرانگشتان بی جان سعی کردم مچ دستم را رها کنم که
در یک لحظه همه چیز عوض شد. هرمس از میان زمین 

 و هوا



به سمت خود کشید.  ظاهر شد. مچ دستم را گرفت و مرا
 فرزاد

اصل توقعش را نداشت، دستش همراه دست من کشیده 
 .شد

هرمس به مانند یک صخرهی محکم مرا پشت سرش 
 فرستاد

 .و راه فرزاد را سد کرد
 باالخره مچ دستم را رها کرد. پشت شانه پهن هرمس پنهان

 :شدم. فرزاد خروشید
 شمه. به توباز تو دخالت کردی! این جریان بین منو ابری_

 . ربطی نداره
داره. اصل کی به تو اجازه داده پا تو این خونه بذاری؟ _

 مگه
 بهت نمیگه همه چیز تمومه. پس چرا تمومش نمیکنی؟

 
 گفتم به تو مربوط نیست. برو کنار میخوام خودم باهاش_

 .حرف بزنم
و خروشید و جلو آمد که با ترس از پشت، پیراهن هرمس 

 را



ترسم را بو کشید و مچ دستم که هنوز  چنگ زدم. انگار
 در

 .دستش بود مشت شد
 .بهتره تا اوضاع خراب تر از این نشده، از این جا بری_
نمی رم. پاتو از این قضیه بکش بیرون. به تو ربطی -

 .نداره
 .چرا داره-
مگه تو کی هستی؟ نامزدش... شوهرش... کی هستی که -

 تو
 زندگیش دخالت می کنی؟

 .جواب ماند و سکوت در فضا سایه انداختفرزاد منتظر 
 همانگونه که لباس هرمس در دستم مشت بود احساس کردم

 فشار سرانگشتانش روی مچم بیشتر شد. چشمانم روی
 لباسش می چرخید و منتظر شنیدن جوابش بودم. به واقع

 
 حس هرمس نسبت به من چه بود؟ حس حمایت یک پدر

 زیادی نداشتیم. یکنسبت به دخترش؟ اما ما فاصله سنی 
 برادر به خواهرش؟ یا شاید یک مرد به معشوقه اش؟

چشمانم را بستم. نمی دانستم چه چیزی در انتظارم است 
 و



قرار است چه اعترافی بشنوم. گویی زمان در لحظه 
 ایستاده

بود و همه دنیا منتظر جواب هرمس بودند. صدای سنگین 
 و

 ....من... من کسی ام که-بمش را شنیدم: 
 دست دیگرم را روی دستش گذاشتم و فشردم. شنیدن این

 .جواب، حیاتی ترین سوال زندگی ام بود
 . من کسی ام که می خوام ابریشم برای همیشه شاد باشه-

 مشت دستم به آرامی باز شد. آرامشی عمیق در جانم ریشه
دواند. خدایا این مرد زیباترین مرد دنیا بود. زیبا نه از 

 نظر
باطنش آنقدر زیبا بود که من او را باالتر از  ظاهر بلکه

 تمام
 .مردان زیبای دنیا می دیدم

 
از اینجا برو فرزاد. من همه چیز رو برای ابریشم گفتم -
 و

 . دستت براش رو شده
فرزاد با عصبانیت یقه ی هرمس گرفت. حتی در آن لحظه 

 هم



هرمس مچ دستم را آزاد نکرد و با دست دیگرش مچش 
 را

 .دای پوزخندش را شنیدمگرفت. ص
دیگه حنات رنگی نداره ابریشم می دونه چیکار کردی. -
 تا

 . وقتی من هستم این قرارداد هیچ وقت امضا نمی شه
 بدناز پشت شانه های پهن هرمس باال_پایین شدن قفسه 

 اش را می دیدم. نگران بودم فرزاد عکس العمل بدی نشان
چند لحظه مکث،  دهد. اما در کمال تعجب فرزاد بعد از

 دستش
را به آرامی انداخت و در عرض چند ثانیه از خانه بیرون 

 .زد
 نفس حبس شده ام را به راحتی بیرون فرستادم. هرمس هم

 .به خود آمد و کم کم دستش شل شد و مچم را رها کرد
 

 .دستم به سنگینی از شانه ام آویزان شد. سر به زیر انداختم
 .نگاهم روی دستم می چرخید

آویزان شد .سر به زیر انداختم .نگاهم روی دستم می 
 چرخید



گرمای سرانگشتانش دستهایش روی مچ دستم داغ زده .
 بود

 نمی دانم چرا نمی توانستم سر بلند کنم و به نگاهش دیده.
بدوزم .و او همچنان پشت به من ایستاده بود. انگار قرار 

 نبود
ه بغض کردم هیچ وقت برگردد و به من نگاه کند .ناخواست

 .از
دست دادن فرزاد برایم دردناک بود.این بازی کثیفی که با 

 من
 کرده بود برایم قابل هضم نبود .هرمس همانگونه که پشتش

 :به من بود گفت
لباستو بپوش ابریشم.بیا از این خونه بزنیم بیرون.بابد یه _
 کم

 .استراحت کنیم.من بیرون تو ماشین منتظرتم
 .بچرخد از خانه بیرون زد و بدون آنکه به سمتم

 
نگاهم روی دستم چرخید .مشت دستم را بستم .هنوز 

 گرمای
سرانگشتانش در جریان بود .عیب بود .با آن که برودت 

 از تمام



جانش تراوش می کرد .اما دست هایش گرمای بیش از 
 حدی

 .داشت
لباس پوشیده سوار ماشینش شدم.نه او به من نگاه می کرد 

 و
 .به بیرون خیره شدم .احساس پوچی می کردمنه من به او 

در یک جریان عجیب و غریب گرفتار شده بودم و حسم .
 برایم

ناشناخته بود.نمی دانستم از رفتن فرزان ناراحتم یا از 
 جواب

هرمس .هر چه که بود حالم خوش نبود . هرمس ماشین 
 را

می راند و نوای ملیم مرتضی پاشایی فضا را غمناک تر 
 از قبل

 .رده بودک

 شبامو خواب نوازش،دوباره هق هق و بالش》

 《 گریه یعنی ستایش

 
بعد از نیم ساعت ماشین را نگه داشت .نگاهم روی دور 

 و برم



چرخید .بام تهران بودیم .ولنجک .از ماشین پیاده 
 شدم.نسیمی

 وزید و حالم را عوض کرد .به آرامی نفس گرفتم .دزدگیر
 :رفت و دستور دادماشین را زد و در کنارم جای گ

 .بیا_
و من بدون آنکه حرفی بزنم به دنبالش روانه شدم .نگاه 

 عجیب
مردم بی مهابا روی ما می چرخید .گاهی این نگاه طوالنی 

 و
مدت دار بود و گاهی به سرعت از رویمان رد می شد 

 .دیگر
 این نگاه ها برایم عادی شده بود .مثل آنکه منو و او مخلوط

مخلوط دیو و دلبر.با او که بودم حتی  روز و شب بودیم.
 برایم

 .مهم نبود مردم چگونه به ما می نگرند
 .همین که در کنار هرمس بودم برایم کافی بود

 .آرام ارام در کنارش شیب ملیم کوه را باال رفتم
 . کوه خلوت بود و عده ی کمی آمده بودند

 
 هر کس سرش در الک خودش بود.نفس که کم می اوردم



را دراز می کرد و حمایت دستانش را به وجودم دستش 
 هدیه

 می داد.وقتی به باالی کوه رسیدم .تهران زیر پایم بود. باد
خنک پوست صورتم را نوازش می کرد و نفسم تازه می 

 شد
گویی هرمس می دانست برای نفس کشیدم او کم آورده ام 

 و
 به همین دلیل مرا به اینجا آورده بود .چشمانم را بستم و

خودم را به نسیم باد سپردم . باد میان موهای پریشانم 
 چرخید

 .و پوستم را نوازش کرد
 .چشم باز کردم و به ارامی روی لبه بام نشستم

به تهران زیر پایم خیره شدم .از این فاصله خانه ها 
 کوچک و

 .دور از دسترس به چشم می آمد
 . کنارم نشست و لیوان کافه گلسه را به دستم داد

 .یا بخور نفست جا بیادب_
 .با محبت لیوان بار مصرف را از او گرفتم

 
 :بعد از کمی مکث پرسید



 حالت خوبه؟_
 سوال عجیبی بود که میپرسید .مسلما حالم اصل خوب نبود

 .سر تکان دادم .لب هایم چین برداشت و اعتراف کردم.
 .ببخش هرمس .ببخش که بهت اطمینان نداشتم_
که با وجود علقت جلوم در اومدی مهم نیست خوشحالم _
 و

 .مقاومت کردی
آنقدر حالم خراب بود که حتی تعریف هایش هم نمی 

 توانست
 :حالم را خوب کند .بی مقدمه گفتم

 ازم بدت میاد؟_
 .و به چشمانش از پشت عینک دودی نگاه کردم

 .لبخند محوی زد
 کی این حرفو بهت زده؟_
 
 .خودم از خودم حالم بهم میخوره_

 .لبخندش پر رنگ تر شد و سری به شوخی تکان داد
کی قراره بزرگ شی ابریشم؟هیچ کس تورو به خاطر _

 این
 .علقه سرزنش نمی کنه



 ولی من باید چشمامو باز می کردم .باید می فهمیدم فرزاد_
 .داره دروغ می گه

هیچ کس نمی تونست همچین فکری کنه.تو مقصر _
 .نبودی

 .از خودم بدم میاد هرمس_
 کمی به سمتم چرخید و دستش را به پشت سرم روی نشیمن

 . گذاشت
هی ابریشم .این حرفو نزن.تو باید خوشحال باشی. _

 تونستی
از این ماجرا جون سالم به در ببری .فکرشو کن اگه 

 گولشو
میخوردی چه اتفاقاتی می افتاد؟اونوقت با دل شکسته ات 

 و
 ابرویی که به حراج رفته چیکار می کردی؟

 
 تیره پشتم از حادثه ناگواری که هرمس آن را به تصویر

 میکشید، لرزید.در واقع اگر این اتفاق برایم می افتاد ،همه
 .چیزم را از دست می دادم

 رگ های بینی ام تیر کشید و اشک هایم با شدت بیشتری
 .بارید.با محبت اشک های روی گونه ام را گرفت



 اروشکر کنی همچیناینارو بهت نگفتم گریه کنی.گفتم خد_
 .اتفاقی برات نیفتاده

 اگه تو نبودی؟_
 دیدی که بودم.دیدی که پشت و پناهت شدم. از هیچی_

 نترس .قول می دم تا ابد مراقبت باشم.من مدیون پدرتم و
 .مطمئن باش هیچ وقت تنهات نمی ذارم

 فقط به خاطر پدرم؟_
 . سکوت کرد و نگاهش را از نگاه پرسانم دزدید

 
 داشتم بگوید نه فقط به خاطر عهد پدرت نیست.امادوست 

حاضر نشد جواب بدهد .ترسیدم یکبار نشنوم.نفس گرفتم 
 و

 .نگاهم را به دور دست ها دوختم
 ممنونم هرمس این بار چندمه که داری بهم کمک میکنی_
 نمی دونم می تونم محبت هات رو جبران کنم یا نه اما.

 .نممطمئن باش قدر محبت هات رو می دو
 .تو فقط خوشبخت شو .این برام کافیه_

 .لبخند زدم
 .تو که باشی خوشبختم. قول بده هیچوقت تنهام نزاری_

 : لبخندی زد و گفت



 تو که باشی خوشبختم.قول بده هیچ وقت تنهام-لبخند زدم. 
 .نذاری

 باشه. قول می دم همیشه در کنارت-لبخندی زد و گفت: 
 .باشم. اینو مطمئن باش

 
*** 

روزها گذشت و زودتر از آنکه بفهمم درد خیانت فرزاد 
 برایم

 نگ شد. آنقدر هرمس هوایم را داشت و روزهایم را بابدن
حضورش پر می کرد که دیگر جایی برای فکر کردن 

 باقی نمی
 گذاشت. علی رغم عشقی که در دلم بود فرزاد آنقدرها هم
و نزدیک نبود و همین باعث شد کم کم فراموشش کنم و ا

 و
 .ظلمش را به خاطره ها بسپارم

آخر هفته بود و من برای فرار از دست لوس بازی های 
 وحدت

و پریچهر به خانه ی هرمس آمده بودند. کوله ام را کنار 
 در



رها کردم و به سرعت به سمت پنجره دویدم. صدای 
 هرمس

 .را شنیدم
 .آرومتر دختر! االن با سر می ری تو شیشه-

 وسائل در دستش را روی کانتر می گذاشتو همانطور که 
 :ادامه داد

 
اینقدر این پنجره و این خونه رو دوست داری که آخر -

 سر
 .سندشو به نامت می زنم و خودم رو خلص می کنم

 به سمتش برگشتم. دست هایم را از پشت در هم چفت کردم
 .و خودم را تاب دادم

 . رمنه اینکارو نکن. من اینجا رو با تو دوست دا-
 واقعا؟ اینجا رو با من دوست-لبخند روی لبش ثابت ماند. 

 !داری
با شیطنت خندیدم و سر کج کردم. موهای فرم روی شانه 

 ام
 .ریخت

 . آره خودت که می دونی چقدر دوستت دارم-
 این بار لبخندش کم کم محو شد. به آرامی قدم جلو گذاشت



 !یه بار دیگه بگو-و پرسید: 
 .اب دادم. موهایم در هوا پخش شدبا لذت خودم را ت

 چی بگم... که دوستت دارم؟-
 

حال به یک قدمی ام رسیده بود. و صورتش جدی تر از 
 آن

 نه... الزم نیست بگی-بود که بتوانم به رویش لبخند بزنم. 
. 

 .طرح لبخند از روی لب هایم پر کشید
 چی؟-

 .کلفه و سردرگم سر تکان داد و حرفش را کامل کرد
 .نگو دوستم داری دیگه-

 .هاج و واج ماندم
 همین که گفتم دوست ندارم این حرف رو از دهنت-چرا؟ -

 .بشنوم
 ...ولی هرمس-
 .بحث نکن ابریشم-

و به سرعت فاصله گرفت. به دنبالش جاری شدم و پشت 
 سر

 :هم گفتم



 
چرا این حرف رو می زنی؟ مگه تو منو دوست نداری؟ -

 نکنه
 به خاطر اینکه اذیتت می کردم؟به خاطر کارهای قدیممه؟ 

تره ای از موهایم را به دست گرفتم و کشیدم. موی فرم 
 باز و

 .کشیده شد
می دونی که اون موقع ها فکر می کردم طرفدار -

 .پریچهری
خیال می کردم از من بدت میاد. اما االن فهمیدم چقدر 

 هوامو
 . داری

اش  بدندر چهارچوب در به سمتم چرخید. ناخواسته در 
 فرو

رفتم. کمی سرم رو باال آوردم و با چشمانی لبریز از 
 التماس

 :گفتم
 . از دستم ناراحت نباش هرمس-

نیم قدمی عقب گذاشت و انگشتش را با فاصله روی لب 
 هایم



 نگه داشت. لبخندی زدم. همین حریم نگه داشتن هایش بود
 .که مرا اینگونه وابسته اش می کرد

 
 . نگو... تکرارش نکن-
 قط با چشمانی پر سوال نگاهش کردم. انگشتش با همانف

فاصله ی اندک از لب هایم به آرامی پایین آمد و در نهایت 
 از

دیگه -روی چانه ام سر خورد و دست هایش آویزان شد. 
 این

 .حرف رو نزن. خواهش می کنم به نظرم احترام بذار
 .پکر شدم

 منو نمی بخشی نه؟-
کامل مشخص بود تحمل چشمانش را بست. خسته بود. 

 این
 .بحث را ندارد

 . حرفم این نیست-
بی اختیار دستم را دراز کردم و به مانند طفلی صغیر 

 انگشت
 .اشاره اش را گرفتم

 



 پس چیه؟ فکر می کنی هنوزم یه دختر لوسم که برات-
 دردسر درست می کنم؟ خودت که می بینی همه ی سعیم

 . اقبت کنمرو می کنم تا پا به پات از شرکت مر
 :سرکج کرد و زیر لب گفت

 . می دونم-
 .من هم سر کج کردم و در مسیر نگاهش قرار گرفتم

 پس چرا هنوز از دستم دلخوری؟-
 .کلفه شد

 .گفتم که دلخور نیستم-
 هرمس! حرفت چیه؟-

 .اخم کرد و در چشمانم خیره شد
 
 این بحث رو تموم کن. من از دستت ناراحت نیستم. ولی -

ارم این جمله رو یه بار دیگه از دهنت بشنوم. دوست ند
 تموم

 . شد و رفت
و به سرعت وارد اتاقش شد. خواستم پشت سرش وارد 

 شوم
 .که با سرانگشت تهدید کرد

 . پا تو این اتاق نمی ذاری. می خوام دوش بگیرم-



 با لب و لوچه ای آویزان نفس سنگینی گرفتم و با سر تایید
سرش بست و احساس تنهایی کردم. در راه محکم پشت 

 را به
 .من هبه داد. دوست نداشتم از دستم ناراحت باشد

بی هدف در خانه چرخ زدم. دیگر حتی حوصله ی پشت 
 پنجره

 رفتن را هم نداشتم. خودم را روی کانتر باال کشیدم و کنار
 کوکی هایی که در ظرف در بسته ریخته بود نشستم. بی

 .خوردمحوصله چند کوکی را پشت سر هم 
 

دل و دماغ هیچ چیز را نداشتم. دلم می خواست زودتر 
 بیاید

 !و بگوید چه کرده ام که هنوز از دستم ناراحت است
اصلا چرا نباید به او بگویم که دوستش دارم؟ پس این 

 حسی
که به او داشتم چه بود؟ به جز علقه و محبتی که همیشه 

 در
ام سر رفت  دل من می جوشید. بعد از چند دقیقه حوصله

 و
 .از کانتر پایین آمدم



 روی دستم احساس خارش می کردم. پوستم را خاراندم و
 تلوزیون را بی هدف روشن کردم. کم کم حس کردم قفسه

 .ام را ماساژ دادم بدنام تنگ شده.  بدن
کانال های تلوزیون را باال و پایین کردم. نفس هایم به 

 سختی
 بود که دیگر مطمئن شدمباال می آمد. آنقدر حالم وخیم 

 اتفاقی افتاده. پوستم به خارش افتاده بود. نفس هایم تنگ
 ام سنگین . کم کم حالت تهوع، حالم بدنشده و قفسه ی 

را منقلب کرد. با جرقه ای در ذهنم، نگاهم به سرعت به 
 سمت

 
کوکی های روی کانتر چرخید. خدایا نکند... در اتاق 

 هرمس
 مایع شکمی به سرعت به سمت باز شد که با حس هجوم

توالت دویدم و هر چه خورده بودم، باال آوردم. صدای 
 هرمس

 .را از پشت در توالت می شنیدم
 چی شده ابریشم-
 چی شده ابریشم؟ مسموم شدی؟-



سرم گیج می رفت. به زحمت صورتم را شستم و بی حال 
 به

 .دیوار تکیه دادم
 باز کنم؟جوابمو بده؟ چت شده؟ حالت خوبه؟ درو -

و به آرامی در را باز کرد. با دیدنم چشمانش گشاد شد و 
 به

سرعت به سمتم آمد و زیر بازویم را گرفت. مرا بیرون 
 آورد و

 .روی مبل خواباند. از میان لب های خشکیده اشاره کردم
 .کوله ام... کوله ام رو بیار-

 .سرش را جلوتر آورد
 
 چی؟ چی می گی؟ چت شده؟-

 .هولش دادم
وله ام... کار خدا بود که حرفم را شنید. دیگر مکث ک-

 نکرد و
 به سرعت کوله ام را آورد. حتی توان نداشتم دستم را بلند

 .کنم
 بگو چی می خوای؟-



سرانگشتم را بند زیپ کوله کردم. به سرعت کوله را باز 
 .کرد

 چی می خوای؟ دنبال چی می گردی؟-
 :لب زدم

فهمید. باالخره در یک  داروم... داروم... حرفم را نمی-
 حرکت

کیف را سر و ته کرد و تمام وسایلم را روی زمین ریخت. 
 نگاهم

د حرف -به دنبال آمپول اپی نفرین گشت اما پیدا نکردم. 
 .بزن

 دنبال چی هستی؟
 

 چشمانم در حال بسته شدن بود. حتی نمی توانستم یک نفس
 کامل بکشم و اکسیژن بدنم رو به اتمام بود. به سرعت

 زیپ
بدی را باز کرد. محتویاتش را خالی کرد اما هیچ چیز 

 .نبود
 .تنها دستم را به سمتش دراز کردم

 . منو ببر بیمارستان-



با شنیدن حرفم دیگر تعلل نکرد. پانچویی که همیشه در 
 خانه

اش داشتم رویم انداخت و شالی یلخی سرم کرد. از خانه 
 بیرون

 خفیفش هم آزارم زدیم. نفس نداشتم و حتی بوی ادکلن
 :میداد. با استرس گفت

 آخه چت شده؟ چیکار کنم؟-
 :حتی توان لب باز کردن نداشتم. زیر لب پچ پچ کردم

 !بادوم زمینی-
 .سرپایین آورد

 چی؟ چی می گی؟-
 
 !بادوم زمینی... حساسیت-

 .چشمانش از ترس درشت شد
به بادوم زمینی حساسیت داشتی؟ چرا تا حاال به من -

 نگفتی؟
 .اش گذاشتم. داشتم از هوش می رفتم بدنستم را روی د

 .صدای نگرانش را شنیدم
 . نه... نه نه. به من گوش کن. ابریشم-



و دیگر حتی مکث هم نکرد. به سرعت مرا روی صندلی 
 عقب

ماشین خواباند و از پارکینگ خارج شد. دیگر حتی توان 
 نفس

 عمرمکشیدن هم نداشتم. احساس می کردم لحظه های آخر 
است. هرمس با سرعت سرسام آوری می راند و جانم ته 

 کشیده
بود. باالخره بعد از چند دقیقه ی جنون آمیز رانندگی، 

 ماشین
را نگه داشت. دست زیر سر و زانوهایم برد و مرا در 

 حصار
کشید و به سمت اورژانس برد. مرا روی تخت خواباند. 

 به دکتر
 روی صورتم گذاشتنداز حساسیتم گفت. دستگاه تنفسی را 

 
حساسیتم گفت. دستگاه تنفسی را روی صورتم گذاشتند و 

 با
تزریق اپی نفرین بعد از تقریبا یک ساعت حالم بهتر شد. 

 با



خستگی چشمانم را باز کردم. هرمس پایین تخت رژه می 
 رفت

 . و با اضطراب به من می نگریست
 :با باز شدن چشمانم به سرعت جلو آمد و پرسید

 بهتری؟_
 . به آرامی سر تکان دادم. نفس راحتی کشید

 . به مادرت زنگ نزدم. ترسیدم نگران بشه_
 . چشم بستم

 . خوب کاری کردی_
 .بی اختیار دستم را به سمتش دراز کردم

 .تشویش دستم را در دست گرفت
 چیه؟ حالت خوب نیست؟ دکترو صدا کنم؟_
 
 می شه بگی چرا از دستم ناراحتی؟_

 شد و دندان هایش روی هم چفت. با دست فکش منقبض
 .دیگرش روی دستانم را نوازش کرد

 . از دستت ناراحت نیستم _
 .سرانگشتش را در دست گرفتم

 . دروغ می گی_
 .استراحت کن ابریشم. االن وقتش نیست_



 پس کی وقتشه؟_
 .وقتی حالت خوب شد_
 اونوقت بهم می گی چیکار کردم که از دستم ناراحتی؟_

 . انگشت پیشانی ام را نوازش کردبا سر 
دختر خوب! تو کاری نکردی. اتفاقا برعکس هر کاری _

 گفتم
 به حرفم گوش دادی. چرا باید از دستت ناراحت باشم؟

 
 دستی که روی پیشانی ام بود را گرفتم و روی گونه ام

 .گذاشتم
 هیچ وقت از دستم ناراحت نباش، باشه؟ تحمل ناراحتیتو_

 . ندارم
دستم مشت شد. سر کج کرد و با نگاهی عجیب دستش در 

 به
 من خیره شد. به روی صورتش لبخند محوی زدم و او در

 .جواب لبخندم، لبخندی عجیب تر زد
 انگار تنها یک صورت رباتیک بوم فقط می خواست طرح
لبخند داشته باشد تا حیالم راحت شود. به آرامی دستش را 

 از
 .ب کردزیر دستم کشید و پتو را رویم مرت



 . حاال که خیالم راحت شده، می رم به مادرت خبر بدم_
 :قدمی برنداشته بود که برگشت و گفت

در ضمن بار آخریه که حواست رو جمع نمی کنی و _
 داروتو

 فراموش می کنی. داشتی می مردی. می فهمی؟
 

 .با لبخند چشم بستم
 .می فهمم. باشه... چشم_

زد. می دانستم این  نگاه غضبناکی کرد و از اتاق بیرون
 نگاه

فقط به خاطر خودم است. پس با خیال راحت روی تخت 
 دراز

 کشیدم و چشمانم را بستم. گفته بود از دستم ناراحت نیست
 .و همین برایم کفایت می کرد

*** 
پریچهر سرما خورده بود و وحدت مثال پروانه به دورش 

 می
گونه آن دو را درک نمی کردم. چ ئوستیچرخید. به واقع 

 می



توانستند مثل یک عاشق و معشوق نوجوان با هم پچ پج 
 کنند

 و وحدت اینگونه به دورش پروانه وار بگردد؟
وسایلم را جمع کردم و به قسمت نشیمن پذیرایی رفتم. 

 روی
صندلی ولو شدم و وسائل طراحی ام را پخش کردم. سر 

 بلند
 قدم کردم و هرمس را دیدم که با ناراحتی در اتاق پذیرایی

 
می زد. بی فکر با خودکار در دستم شروع به کشیدن 

 صورتش
 کردم. برایم جالب بود که به تازگی حالت های مختلف

صورتش طرح اصلی نقاشی ام شده بود. مدام قدم می زد 
 و به

دور خود می پیچید. آنقدر قدم زد و قدم زد که گیجم کرد 
 و

 زدمطرح خراب شد. عصبانی  شدم دفتر را بستم و غر 
: 

 . وای هرمس خسته ام کردی. یه جا وایسا_
 .با صدایم به خود آمد و وسط پذیرایی ایستاد



 . زد نبددست به 
 .نمی تونم... نمی دونم مخم هنگ کرده_
 چی شده؟ نمی بینی؟_

 .نگاه گیجی به اطرافم انداختم
نه نمی بینم. دردت چیه که اینقدر دور خودت می _

 ! چرخی
 
و کنفرانسی که فردا برگزار می شه مادرت قرار بود ت_

 ارائه
طرح بده. اما حاال مریضه و نمی دونم کی رو باید به 

 جاش
 . بفرستم

 . به راحتی دستم را زیر چانه ام زدم
 .خب خودت برو. تو که از همه چی خبر داری_

 . با نگاهی عاقل اندر سفیه نگاهم کرد
تونم  فکر می کنی به عقل خودم نرسیده بود! امامن نمی_

 .برم
باید یکی از سهامدارای شرکت بره. بقیه سهام دارا هم 

 چیزی
 .از این ارائه حالیشون نیست



 . و با گیجی پیشانی اش را مالید
 نمی دونم... نمی دونم باید چی کار کنم؟_

 با حس حضور وحدت اخم کردم. با آنکه همیشه سعی می
داده کرد به من نزدیک شود، اما آنقدر به او رو نشان ن

 بودم که
 

را به القایش بخشیده بود. وحدت روی  ئوستیعطای این 
 مبل

 :نشست و رو به هرمس پرسید
می خوای چیکار کنی هرمس؟ پریچهر حالش خوب _

 . نیست
 . کافه دست هایش را در هوا تکان داد

 .نمی دونم... نمی دونم فکرم به هیچ جا قد نمی ده_
روی من نشست. سنگینی نگاه وحدت را حس کردم که 

 آشکارا
 اخم کردم. برای چه اینگونه به من نگاه می کرد؟

همانگونه که نگاهش روی من بود، هرمس هم متوجه 
 نگاهش

شد. گویا این نگاه به مذاقش خوش نیامد، چرا که با قدم 
 های



 .بلند جلو آمد و سد راه نگاه تیز وحدت شد
 یشهاز این حرکت زیبایش لبخندی روی لبم نشست. او هم

 حامی خمی بود. لبخند ملیمی زد و نفس عمیقی کشید دلم
برایش سوخت. دردهایش یکی دو تا نبود. این را درست 

 می
 

کرد کار بعدی به تعویق می افتاد. به ناگاه چشمانش را 
 ریز و

 : بعد درشت کرد و گفت
 فهمیدم! تو باید بری ابریشم. حیران ماندم. من می رفتم؟_
 . دونم باید چیکار کنمچی؟ من اصل نمی _

 : به سرعت در کنارم روی مبل نشست و گفت
کار خودته. تو باید بری. کسی که سهامدار اصلیه می _

 تونه
بره. و تو جزو سهامداری اصلی هستی. _گیر نده هرمس. 

 من
 .قطعا برم گند می زنم

باشه... باشه .خیلی خوب .تمومش کن .باید چیکار کنم _
 ؟



لبانش نشست و دریای متلطم دلم را لبخند ملیمی رو 
 ارام

کرد .من حاضر بودم برای اطمینان خاطر جان بدهم 
 .همین

 .که او از دستم راضی باشد،برایم بس بود
 بهت میگم... نگران نباش.متنش رو از قبل آماده کردیم_
 .مادرت میتونه بهت کمک کنه.
 

و برگشت و به سمت امارات رفت .پاهایم پیش نرفت و 
 همان

 .جا ماندم .هرمس متوجه توقفم شد و پای پله ها چرخید
 پشیمون نشو ابریشم .اگر نمی تونستی هیچوقت همچین_

 کاری ازت نمی خواستم .ولی من به تو ایمان دارم .مطمئنم
 .اگه پدرت هم بود این درخواست رو ازت داشت

 لب هایم جمع شد و رگ های روی بینی ام تیر کشید .اسم
 .ه گاردم را پایین می اوردپدرم همیش

 .دستش را به سمتم دراز کرد
 باشه ابریشم ؟_

 .انگشتان بی تابم در سر انگشتاش چفت شد
 .باشه قبوله .کمکت می کنم_



 .تمام شب را برای ارائه پروژه موقت وقت گذاشتم
مخم از تکرار بی از حد سوت می کشید اما مجبور بودم 

 .من
را بخرم .تنها پشتم به  قرار بود ،یک تنه ابروی شرکت

 هرمس
 

گرم بود که در اتاق کنفرانس حضور داشت .اما دیگر همه 
 چیز

 به پای خودم بود و باید تنها در این کنفرانس پیش می
 :رفتم.لپتاپ را روی میز گذاشتم و رو به هرمس گفتم

 ببین کارم چطوره؟_
 برگه های در دستش را کنار گذاشت و زانو روی زانویش

پاورپوینت داخل لپتاپ را پلی کردم و با نفسی انداخت.
 کوتاه

 .کارم را شروع کردم
 سلم ابریشم فخاری هستم .به جای مادرم تواین کنفرانس_

 شرکت کردم.امیدوارم مباحث امروز کارساز بوده و
 .بازخوردهای خوبی در اینده داشته باشه

 سعی کردم هر آنچه با من یاد داده دقیق و با صراحت کلم
 ناخواه دست هایم می لرزید و استرس-یان کنم .اما خواهب



 داشتم .مشغول گفتن قسمت جمل بندی مطلب بودم که
نگاهم روی صورت هرمس ثابت ماند .با چشمانی عجیب 

 و
 

لبخندی غریب تر من را نظاره می کرد.رشته کلم از 
 دستم

 . در رفت و مبحث اصلی یادم رفت
موجی از احساسات مختلف وقتی او اینگونه با چشمانش 

 را به
طرفم سراریز می کرد،قطعا نمی توانستم به راحتی ارائه 

 بدهم
لب هایم بسته شد و نگاهم در نگاهش گیر نکرد .نه اون .

 حرفی
 :زد و نه من .با نوایی ارام صدایش کردم

 !هرمس ؟_
 به ناگاه به خود آمد .سری تکان داد و چشم به لپتاپ دوخت

. _ 
 تموم شد؟

 .ایا او اصل اینجا نبود .اخم کردمخد
 !حواست کجاست؟!اصل گوش نکردی؟_



 .لبخند محوی زد و دستش را جلوی لب هایش گرفت
 ببخشید حواسم جای دیگه ای بود .می تونی دوباره بگی؟_
 

 :طعنه زدم
 اگه قراره سری بعد رو هم توی هپروت بری ،بهتره برم_

 .تنهایی با خودم کار کنم
 .نه.عذر میخوام حق با توئهنه... _

و این بار حتی برای یک لحطه هم سرش را باال نیاورد 
 .دوست

داشتم نگاه در نگاهم بدوزد و آن موج شیرین احساسات 
 را به

 جانم روانه کنند ؛
اما او قصد کرده دیگر نگاه نکند تا من ارائه ام را بدم . 

 همین
 :هربان گفتکه متنم تمام شد سر باال اورد و با لبخندی م

 .عالی بود ابریشم... عالی .تو بی نظیری_
 سر تا پا شوق شدم .انگار روی پا بند نبودم.لبخند مهجوبی

 .زدم
 .ممنونم .اما...از فردا می ترسم_

 .بلند شد و به سمتم آمد



 
هی ابریشم .تو که می دونی کاری نداری. فقط قراره _

 رو به
 بدی،.انقدر سخته؟روی چند نفر وایسی و ارائه ات رو 

 حتی تجسم ابن لحظه هم استرسم را افزون می کرد.نگاه
 . پریشانم روی دکمه های پیراهنش چرخید

 ...نه اما_
 .روی صورتم سر خم کرد

 می تونی از پسش بر بیای_
مات مهربانی و اعتماد نگاهش شدم . وقتی او اینگونه با 

 نگاهش
را نا امید  شرر به جانم می زد ،مگر می توانستم امیدش

 کنم
 :قاطعانه گفتم.

 باشه حتما می برم .تو که فردا هستی ،اره؟هوامو داری؟_
 .پلک زد

 .حتما... حتما کنارتم_
 

اما صبح روز بعد شد و من در اتاق کنفرانس بودم و او 
 هنوز



 نیامده بود و من نمی دانستم چرا علی رغم تمام تلش هایم
 .ذهنم خالی شده بود

 لش دو دو میزد .منتظر بودم بیاید ،به رویمچشمانم به دنبا
 .لبخند بزند تا قفل ذهنم باز شود

 ولی او دیر کرده بود و من از استرس دستانم را در هم
 .میپیچیدم

 :در دل ناله زدم
 هرمس کجایی؟چرا هنوز نیومدی؟_

و برای بار دوم شماره اش را گرفتم و باز هم گوشی با 
 جمله

امید 《دسترس نمی باشد.مشترک مورد نظر در 》ی 

 هایم
 .را نا امید کرد

افراد حاضر در سالن منتطر بودند و صدای همهمه به 
 گوشم

 می رسید .سر انجام منشی اشاره کرد.پوست بدنم کش
 

آمد.قرار بود بدون هرمس شروع کنم و اعتماد به نفس من 
 ته

 .کشیده بود



باالخره فضای اتاق تاریک شد و متن پاورپوینت روی 
 هصفح

 .دیوار جان گرفت
 نفس عمیقی کشیدم .نگاه آخرم را به در دوختم در نهایت

 تصمیم گرفتم .من اینجا برای حفظ ابروی شرکت پدرم
ایستاده بودم .باید با هرمس یا بی او ماموریتم را به خوبی 

 به
 پایان می رساندم .از جا بلند شدم و با قدم هایی کم جان به

 میکردم ،مطالبی را که به سمت پرده رفتم.به سختی سعی
حافظه ام سپرده بودم به یاد بیاورم.دست هایم را در هم 

 گره
کردم و رو به حضار ایستادم.نگاهم پرش داشت و هر دم 

 به
 سمت در ورودی کشیده میشد

 .باالخره با نفسی عمیق شروع کردم
 
 باالخره با نفسی عمیق شروع کردم. سلم ابریشم فخاری_

 . فخاری هستم. دختر آقای
 همهمه ی کوتاهی در میان حضار سر گرفت. نفس لرزانی
 گرفتم و با دست های عرق کرده گوشه ی مانتوام را مشت



 .کردم
 به جای مادرم تو این کنفرانس شرکت کردم. امیدوارم»

 مباحث امروز کارساز بوده و بازخوردهای خوبی در آینده
 .داشته باشه

 هستم تا پرژه ی جدید خیلی خرسندم که امروز در کنارتون
 . «شرکت و کارخانه ی چای زر رو به شما معرفی کنم

به ناگاه در باز شد و هرمس نفس نفس زنان در در آستانه 
 در

ظاهر شد. نور امید در دلم تابید. او این جا بود و پشتم را 
 خالی

 نکرده بود. لب هایم به لبخندی گشوده شد. خودش هم خبر
این جمع باعث دلگرمی ام  نداشت، چگونه حضورش در

 می
 

خانم فخاری ادامه -شود. با صدای منشی به خود آمدم. 
 نمی
 دید؟

 هرمس با پلک زدن تشویقم کرد ادامه دهم و خود به آرامی
گوشه ی سالن نشست. نفسی برای تمدد اعصاب کشیدم و 

 در



 نهایت همه چیز در ذهنم جان گرفت. بدون وقفه شروع به
 .صحبت کردم

پروژه... نگاهم در ورای سخن هایم به هرمس  هدف از-
 بود که

با لبخندی شیرینی مرا می نگریست. زمان گذشت و به 
 راحتی

توانستم این ارائه لعنتی را به پایان برسانم. با تشویق 
 حضار به

آرامی روی صندلی نشستم. نگاهم با شیطنت از راه دور 
 به

چشمانش روی هرمس برگشت. می خواستم تشویقم کند. 
 را

تنها بست و همین برایم کافی بود. او از ارائه ام راضی 
 بود. به

محض خاتمه ی جلسه به سرعت از صندلی بلند شدم. 
 هرمس

هم به سرعت به سمتم آمد. قبل از آنکه به او برسم و 
 شماتتش

 :کنم، به حرف آمد و گفت
 



می دونم... می دونم دیر کردم. متاسفم. ماشین خراب -
 شده
و تو ترافیک موندم. اما ارائه ات عالی بود. سربلندم بود 

 کردی
 . ابریشم

چیزی مثل حس لطیف یک پر سبکبال، در وجودم جاری 
 .شد

به من افتخار میکرد. او به من بال و پر می داد و حال 
 من در

مقابل مردان و زنانی که فاصله زیادی با من داشتند، کارم 
 را

دلم نیامد شماتتش کنم.  به خوبی انجام داده بودم. دیگر
 همین

که با وجود خراب شدن ماشین، خودش را رسانده بود، 
 شادم

ممنونم -می کرد. لبخند بازی زدم و از ته دل گفتم: 
 ...هرمس

 .ممنونم که بهم اطمینان کردی
 .نگاهش روی چشمانم چرخید

 .مطمئنم اگه پدرت اینجا بود بهت افتخار می کرد-



 
 ای پدرم به شدت خالی بود. برایآه عمیقی کشیدم. آری ج

 خوب حاال باید جشن-عوض کردن فضا با لحنی شاد گفت: 
 بگیریم. چی دوست داری بخوری؟

 .کیفم را از روی میز برداشتم
وای هرمس! از صبح هوس یه هات چاکلت داغ داغ -

 .کردم
 مهمونم می کنی؟

 . البته خانم بفرمایید-
ی را در زندگی ام و در را برایم باشد. بودنش باب جدید

 باز
 .کرده بود

بودنش باب جدیدی را در زندگی ام باز کرده بود. خودش 
 هم

 نمی دانست در زندگی آن دختره عبوس و بد اخلق گذشته
رسوخ کرده و کم کم اخلق خوش خودش را، به وجودم 

 تزریق
 .میکرد. من دیگر با هرمس به انسان دیگری بدل می شدم

 
 را می شناخت و از استعداد هایشکسی که قابلیت هایش 



 .استفاده می کرد
*** 

روی نیمکت پارک نشستم و از همان فاصله به مهدیس 
 نگاه

کردم. با آنکه کرامتی به وعده اش عمل کرده بود اما 
 تنهایشان

 نگذاشته بودم و هنوز به کمکش می رفتم. در این شرایط
بحرانی که مهدیس تازه به حرف آمده بود، باید در 

 نارشانک
می بودم تا نکند مهدیس جا بزند و دوباره به روی لب 

 هایش
مهر سکوت بزند. از همان فاصله به بازی کودکانه اش 

 خیره
شدم. مهدیس دختر منزوی و تنهایی بود و راه بسیاری 

 مانده
بود تا بتواند به دختری اجتماعی بدل شود. دکتر گفته بود 

 با
فضای دوستانه آشنا کنیم. وجود سختی ها، باید او را با 

 حاال



هر چند وقت یک بار او را به پارک می آوردم تا آرام 
 آرام برای

خودش دوست پیدا کند. با حس سایه ای که در کنارم 
 نشست،

 .بهترین لبخندم را ارزانی اش کردم
 
 من و از کجا پیدا کردی؟-
 . خودت که می دونی، هیچ کاری برای من سخت نیست-

چرخیدم و غرق تماشایش شدم. عینک دودی به سمتش 
 اش

را به چشم زده بود و نمی توانستم حرف نگاهش را 
 بخوانم؛ اما

لبخند روی صورتش را دوست داشتم. به واقع هیچ کاری 
 نبود

 .که از پس آن بر نیاید. حتی رام کردن منه چموش بداخلق
 با باال رفتن ابروهایش با لبخند نگاه گرفتم. دستم را زیر

 چانه
 :زدم و همانطور که مهدیس تنها را نظاره می کردم، گفتم

- 
 . دلم برای خودم می سوزه هرمس



 .تکیه به نیمکت داد بدندست به 
 . می دونم. این حسیه که همیشه داری-

 .به سمتش سر کج کردم
 .مسخره نشو. جدی دارم می گم-
 
چون به مهدیس حسودیم می شه، یا به بچه هایی -چرا؟ -

 که
تو این پارک دارن بازی می کنن. همه اشون پدر مادرایی 

 دارند
تو هم مادری داری که قطعاا -که بهشون اهمیت میدن. 

 بهت
 .اهمیت می ده. پدری هم داشتی که تموم زندگیش تو بودی

می -اما اون پدر منو ترک کرد. فراموش که نکردی؟ -
 دونی

خودش تو که این فقط یه اتفاق بود. پدرت به خواسته ی 
 رو

می دونم... اما دلم که نمی فهمه. دلم برای -ترک نکرد. 
 بابام

 تنگ شده. دوست داشتم اینجا بود و همون خانواده ی سابق
 .بودیم



 . هنوزم می تونی در کنار مادرت باشی-
 . با وجود وحدت؟ نه نمی تونم-پوزخندی زدم: 

 .و نگاهم را به مهدیس دوختم. دستش روی شانه ام نشست
 . هی... هی ابریشم! به من نگاه کن. منو ببین-
 

سرچرخاندم. از پشت پرده ی نازک اشک او را تار می 
 .دیدم

 .نقش چشمانم روی عینکش هویدا شد
این فکرا رو نکن دختر. تو تنها نیستی. مادرت دوستت _

 داره
 . و من! من حاضرم هر کاری برای زندگیت انجام بدم

 .نا امید سر به زیر انداختم
 می دونم این کارها رو فقط به خاطر بابا می کنی. تو هم-

 .باالخره یه روز مثل بابا می ری و تنهام می ذاری
نه من... هشیار شدم و به سمتش چرخیدم. منتظر بودم -

 جمله
لب هایش روی هم بسته « نه او چه؟»اش را تمام کند. 

 .شد
 وقتی جوابی نگرفتم، کم کم دل سرد شدم و سر به زیر



انداختم. ما ز یاران چشم یاری داشتیم. او فقط به خاطر 
 دینش

 ابریشم باور کن،-در تمام این مدت به من کمک می کرد. 
 .همه ی کارهای من از صمیم قلبمه

 
می دونم هرمس. تو قلب بزرگی داری. آدم های کمی -

 پیدا
 . می شن که مثل تو این جوری دینشون رو ادا کنن

 .سر تکان داد
 ادا کردن دین نیست. فکر می کردم حسم رو درک نه فقط-

 .می کنی
آری گاهی حس می کردم با محبتی غیر از جبران دین به 

 من
 محبت می کند؛ ولی به واقع نمی توانستم محبت ها و دین

 .هایش را از هم سوا کنم
 .ابریشم من... نگذاشتم ادامه دهد-
 مهم نیست هرمس... مهم نیست. تو آدم خوبی هستی و-

 من
 . به این ایمان دارم

 .به سمتم کمی خم شد



تو هم دختر خوبی هستی. می دونم که یه روز زن موفق -
 می

 . شی. این آرزوی همیشگی پدرت بوده
 

 .امیدوارم پدرم رو شرمنده نکنم-شادی کنج لبم نشست. 
 .جلوتر آمد و نفس هایش روی صورتم رها شد

 وفق می شیمن مطمئنم پدرت رو دلسرد نمی کنی. تو م-
. 

و من محو آن سایه ی دو چشم پشت عینک دودی شدم. 
 محو

 اینکه نگاهش امروز از پشت این شیشه ها چقدر با محبت
 است و من کم کم دارم وابسته ی این چشم های حفره مانند

 .می شوم
با عصبانیت ماورایی گلدان قدی بلند کنار سالن را برداشتم 

 و
طعات بی نهایتی تقسیم به سمتش پرت کردم .گلدان به ق

 شد
 .و دستم را خراشید .جنون آمیز فریاد زدم

 .پریچهر دیونه ام نکن .من ارثمو همین االن می خوام_



بر خلف من که می جوشیدم و هر چه مقابل بود به اتش 
 می

 :کشیدم ،با بی خیالی تصنعی گفت
نشدنیه .تا وقتی ازدواج نکردی ،ارثت پیش من می _

 .مونه
 

بانی شدم و جنون بر من مستولی شد که آنقدر عص
 ناخوادگاه

هرچه را دیدم، نابود کردم. دلم میخواست سقف خانه را 
 بر

سرش فرو بریزم. قاب عکس، ظرف و ظروف، هیچ 
 چیزی از

 دستم در امان نبود. و پریچهر در این میان گوشه ی سالن
 :ایستاده بود و تنها به من مینگریست. نعره کشیدم

 .بده. نمی ذارم حقمو باال بکشیارثمو بهم -
پریچهر خونسردانه نگاهم میکرد. بدون آنکه حتی مانعم 

 شود،
 .سقف خانه را روی سر اهالی، آوار نکنم

حرف آخرمو زدم. باید قبول کنی، با این کارها به چیزی -
 که



 می خوای نمیرسی. کاری نکن زنگ بزنم به پلیس ازت
 !شکایت کنم

ین حرفها تمام روح و روان من را روانیام میکرد. او با ا
 به

 هم میریخت. من در طلب حق و حقوق مسلمم بودم و او
 

حرف از شکایت به پلیس میزد! آخر این چه مادری بود 
 که

 من داشتم؟
 چرا نمیفهمی چی میگم؟ من حقمو می خوام... حق قانونی-

 .خودمو
حق قانونی خودت تا وقتی ازدواج کردی، پیش من می -

 .مونه
 .لی من نمی خوام ازدواج کنمو-
 این دیگه دست من نیست. هر موقع ازدواج کردی طبق-

 .وصیت پدرت، اموال به نامت می شه
 .می رم پیش سعادتی بهش میگم-
هرکاری دلت می خواد بکن. از دست سعادتی و صد تا -

 وکیل



دیگه هم کاری برنمیاد. تا وقتی ازدواج نکردی، مسئول 
 سهم

 .االرثت منم
 

درد سرم را باال آوردم. دیگر نمیدانستم باید چه کنم. با 
 زمین

زیر پایم پر از خرده شیشه بود و من میان آواری از 
 وسائل،

 :خون خونم را میخورد. دستهایم را مشت کردم و ناله زدم
نمی ذارم پریچهر... نمی ذارم. باالخره حقمو ازت -

 .میگیرم
قامتش را در و گلدان بعدی را برداشتم که به ناگاه 

 چهارچوب
 در دیدم. با دیدنش لبهایم لرزید و دستم شل شد. هرمس

هم گیج از اتفاق افتاده نگاهی متعجبی به اطرافش انداخت 
 و

 چشمانش روی گلدانی که در دستم بود، گیر کرد. به مانند
طفلی که از عتاب مادرش نگران است، گلدان را سر 

 جایش
 شت و پناهم در مقابلگذاشتم و اشکهایم سرازیر شد. پ



 .پریچهر آمده بود
 اینجا چه خبره؟ چی شده ابریشم؟-

 :قدمی برداشتم که گفت
 !صبر کن. تکون نخور-
 

و زودتر از آنکه به خودم بیایم با کفشهای چرمیاش جلو 
 .آمد

صدای ترق_ترق شکستن شیشه و ظروف کریستال را 
 زیر

 بلندمپایش میشنیدم. به آرامی به مانند یک طفل کوچک 
 .کرد و من را روی مبل نشاند

 .همینجا بشین تا بگم بیان تمیز کنم-
 .دستش را گرفتم

 .باهاش حرف بزن-
 .زیر لب نجوا کرد

 با کی؟-
 .با پریچهر. بگو ارثمو می خوام-

گیج شد. با آنکه مرا دختر لوس و ننری میدانست که هر 
 بار

 خوبیبهانهای برایش میتراشیدم و اذیتش میکردم؛ اما به 



 میدانست در قید مال و منال دنیا نیستم. پول آنقدر ها در
 .زندگیام جایگاهی نداشت

 
 منظورت چیه؟ کدوم ارث؟-

با لب های لرزان در حالی که اشک می ریختم ،لباسش 
 را

 .مشت کردم
ارث خودمو .ارثی که بابام برام گذاشته. یک سوم _

 کارخونه و
 .شرکت مال منه

 .پشت سرش شنیدمصدای پریچهر را از 
تا وقتی ازدواج نکنی دست من می مونه. چرا حالیت _

 نیست؟
 نگاه هرمس روی قطرات شفافی که از چشمانم می

بارید،چرخید . فکش منقبض شد و رگ های روی پیشانی 
 اش

 برجسته.درد در نگاهم را می خواند و این درد در جانش
 .نشسته بود

میچرخید همانطور که نگاهش در نی نی چشمانم 
 ،چشمانش



 :را بست و به ناگاه قیام کرد وگفت
 
با تمام احترامی که براتون قائلم خانم؛اما ابریشم بزرگ _

 شده
 .و این حقشه که دنبال ارثش باشه

 چی می گی هرمس؟ تو هم طرف اونو گرفتی؟-
 از پشت می دیدم که با دستهای گره کرده، مقابل پریچهر

 ش را نمیکردم، به وقوعایستاده. چیزی که هیچ وقت فکر
پیوسته بود. برخلف همیشه، این بار هرمس طرفدار من 

 .بود
 !باورم نمی شه داری هواداریشو میکنی-
 خانم، خودتون می دونید، ابریشم بزرگ شده و دیگه از-

شرایط شرکت سر درمیاره. می تونه از پس اداره کردن 
 شرکت

کنید و ارثشو  و کارخونه بربیاد. بهتره به ابریشم اطمینان
 بهش

 .برگردونید
 اصلا نمی شه. اینکارو نمیکنم. نکنه تو هم چشمت به این-

 ارثه؟
 



 فشرده شدن دستهایش را دیدم و دلم گرفت. پریچهر حتی
 .به خانه زادهاش هم رحم نمیکرد

 برام مهم نیست چی فکر میکنید. خودتون خوب می دونید-
 شما و پدر ابریشمکه از اول همیشه مراقبتون بودم. من به 

 مدیونم و مطمئن باشید تا ابد این دین به دوش منه؛ اما در
این مورد نمی تونم کوتاهی کنم. مطمئناا آقا هم دوست 

 داشتن
 ابریشم خوشحال زندگی کنه و اگه با به دست آوردن حقش،

 .خوشحال می شه، من حتماا اینکارو میکنم
تا به حال پریچهر شل شد و به سنگینی روی مبل نشست. 

 او
را اینگونه شکست خورده ندیده بودم. قطعاا جانبداری 

 هرمس
 .برایش گران تمام شده بود

بسه دیگه نمی خوام حرفاتو بشنوم. انگار تو این مدت -
 خیلی

بهت رو دادم که حاال این جوری پشتم رو خالی میکنی. 
 حرفم

 



عوض نمی شه. همون که گفتم. تا وقتی ازدواج نکنه، 
 سهمش

 .ت ما می مونهدس
 :من و هرمس هر دو با با صدای بلند پرسیدیم

 ما؟؟؟-
پریچهر در خود جمع شد. نگاهش را دزدید و زیر لب 

 :گفت
 .من و وحدت می خوایم کارخونه رو گسترش بدیم-

دنیا بر سرم آوار شد. از کی تا به حال او و وحدت برای 
 کارخانه

 ی پدر من تصمیم میگرفتند؟
 :پریچهر التماس کردم باحالی منقلب به

نه.. نه. پریچهر اینکارو نکن. بدبختمون نکن. خواستی -
 باهاش

ازدواج کنی و به خواستهات رسیدی؛ اما دیگه اینکارو 
 .نکن

 .پریچهر بدون اهمیت به چشمان ملتمسم سر باال برد
 
همین که گفتم. تا وقتی ازدواج نکردی، حق نداری راجع -

 به



 .تره به من و وحدت بسپریمسائل شرکت نظر بدی. به
و دیگر نایستاد تا جوابش را بدهم و التماسش را کنم. تا 

 بگویم
دست از این بازی احمقانه بردارد. پریچهر به فاصله چند 

 ثانیه
رفت و من آوار شدم. صدای سوزناک گریهام خانه را پر 

 .کرد
هرمس با کلفگی روی خرده شیشهها رژه میرفت. او هم 

 مثل
شنیدن حرفهای پریچهر شوکه شده بود. در یک من از 

 لحظه
به سمتم آمد و زیر پاهایم زانو زد. صدای ترق ترق 

 شکستن
 :شیشهها را شنیدم. ناخوداگاه گفتم

 .مواظب باش هرمس. االن شیشه تو پات می ره-
 :و با صدای بلند، محبوبه را صدا زدم

 .محبوبه! بیا این شیشهها رو تمیز کن-
 . کشید و حواسم جمع شدهرمس دستم را 

 



اونو ولش کن .بهم بگو چی شده؟تو که تا حاال دنبال _
 ارثت

 نبودی ؟پس چرا یه دفعه ای دنبال سهمتی ؟نکنه پول کم
 !اوردی

لب هایم لرزید .او چه می دانست درد من بدتر از این 
 حرف

 هاست .او چه می دانست امروز صبح چه مدارکی در گاو
 دی با واقعیت مهم زندگی ام مواجهصندوق دیدم و با چه در

شده بودم .در مرز جنون بودم و نمی توانستم به او بگویم 
 .فقط

تنها اشک می ریختم و صورتم را با بیچارگی در دست 
 هایم

 .پنهان کرده بودم.دست هایم را کنار زد
حرف بزن ابریشم .داری چیکار میکنی؟تو که به من _

 اطمینان
 .داشتی

 د اطمینان داشتم. میدانستم هر چهآری به او صد درص
بخواهم اجابت میکند؛ اما نمیتوانستم به او حرفی بزنم. 

 مگر
 



چه کاری از دستش برمی آمد؟ در این مورد تنها خودم از 
 پس

 .پریچهر بر میآمدم. سرم را با درد تکان دادم
مهم نیست هرمس... مهم نیست. ببخش که تو رو هم -

 درگیر
 .پریچهر کردممشکلت خودم و 

 .چی داری می گی؟ پدرت تو رو دست من سپرده-
 .با شنیدن اسم پدرم، چشمهای خشک شدهام دوباره بارید

 .غم، در نگاه هرمس نشست
 چت شده ابریشم؟ این چه دردیه که دوباره به گریهات-

 انداخته؟ چرا با من حرف نمیزنی؟
 .نمی تونم... نخواه-
چیه که حتی نمی تونی چرا؟ داری نگرانم میکنی. اون -

 به
 من بگی؟

نمی تونم. برو... برو بذار تنها باشم و به درد خودم -
 .بمیرم

 نمی خوای به من بگی؟-
 
 نه... این مشکل خودمه، خودمم حلش میکنم. ممنونم که-



 اومدی. ممنونم که هوامو داشتی؛ ولی باید خودم به تنهایی
 .حلش کنم

 ت را نداشت. میدانستامیدش ناامید شد. توقع کتمان حقیق
 .دردی در جانم است؛ اما نمیدانست و این آزارش میداد

 آزردگی را در چشمانش میخواندم. از جا بلند شد و نگاهم
کرد. نگاهی بسی طوالنی. زیر نگاهش مثل موم، قطره 

 قطره
 آب میشدم. تحملش را نداشتم. ای کاش رهایم میکرد. کاش

 :مکثی طوالنی گفتتنهایم میگذاشت. باالخره بعد از 
 می خوای یکم قدم بزنی؟-

 و اشارهای به محبوبه که در حال جارو کردن، شش دنگ
حواسش به ما بود، کرد. برای راحتی خیالش سری تکان 

 .دادم
او اگر میخواست حاضر بودم تا خود قیامت پا به پایش 

 راه
 .می رفتم؛ اما از دردم برایش نگویم

 
 با همان لباس مردانه ی گشادمشال نخیام را به سر کردم و 

پشت سرش جاری شدم. دوش به دوشم از خانه بیرون 
 .زدیم



هوای بهار نیمه خنک و تقریباا گرم بود. بوی گلها فضا را 
 پر

 .کرده بود؛ منتها برای من روزها شبیه هم شده بود
 منتها برای من روزها شبیه هم شده بود. پر از درد و

زندگیام بعد از مرگ پدر از این رو واقعیتهای تلخ. انگار 
 به

 .آن رو شده بود و من هر روز ضربه جدیدی میخوردم
با دیدن پدر و دختری که جلوی ما دست در دست هم 

 حرکت
 .میکردند، داغ دلم تازه شد

من هم دیر زمانی نبود که همین گونه شانه به شانه پدرم 
 در

 شیرینی که دراین خیابان قدم میزدم و او برایم از آینده ی 
 انتظارم بود، میگفت. ناخواسته با یادآوریاش اشکهایم

 .جاری شد
 

وسط خیابان ایستادم. بغضم پاره شد و های های گریهام 
 .بلند

 صورتم را در دستهایم مخفی کردم و همانجا کنار پیاده رو
 نشستم و هق هق گریستم. هرمس هیچ نگفت. حتی سعی



نقدر گریه کردم تا کمی نکرد جلوی اشکهایم را بگیرد. آ
 آرام

شدم. هرمس به آرامی زیر بازویم را گرفت و مرا روی 
 پله ی

 خانهای نشاند. خیابان خالی بود و من به راحتی میتوانستم
دور از چشم مردم اشک بریزم. زیر پایم زانو زد و با 

 لحنی
 .متفاوت خواهش کرد

باهام حرف بزن ابریشم. تا نگی نمیفهمم جریان چیه؟ -
 چرا

 داری این کارو میکنی؟ چرا این بل رو سر خودم و خودت
 میاری؟ می دونی که نگرانتم

نگرانیاش را با بند بند وجودم درک میکردم و کاری از 
 دستم

ساخته نبود. نگاهم روی چشمان نگرانش چرخید. روی 
 فک

منقبض و دستهای مشت شدهاش. روی انتظار بی پایانی 
 که
 

 میان گریه به آرامی لبخند زدم تادر چشمانش موج میزد. 



 .شاید دلش آرام شود. نتوانستم گولش بزنم
 حرف نمیزنی؟-

چه میگفتم؟ از دردم؟ از مادری که خنجرش را تا دسته 
 در
 ام فرو کرده بود؟بدن
 حداقل بگو چه کاری از دستم ساخته است؟-

 چه کاری؟ هیچ کاری از دست هیچ کس ساخته نبود. تنها
میکردم تا ارثم را پس بگیرم. نگاهم روی باید ازدواج 

 صورتش
مات شد. ازدواج میکردم؟ ولی با چه کسی؟ قرار بود چند 

 ماه
پیش با فرزاد ازدواج کنم که تو زرد از آب درآمده بود. 

 و حال
تنها کسی که در کنارم مانده، هرمس بود. آیا میتوانستم با 

 او
میتوانستم؟! با یک ازدواج کنم؟ چشمانم را ریز کردم. 

 تصمیم
 :آنی پرسیدم

 با من ازدواج میکنی؟-
 



 .هرمس مانند شوک زدهها بی هوا قیام کرد
 چی؟-

من که گویی به یک راهحل عظیم دست یافته بودم، 
 همزمان

 :بلند شدم و با امیدی تازه پی حرف را گرفتم
 .با من ازدواج کن-

 .نگاه گیجش به دو دو افتاد
 چی می گی ابریشم؟-

 :با سنگدلی تمام گفتم
 می خوام بخرمت. قیمتت چند؟-

چشمان هرمس گشاد شد. در تاریکی دو حفره ی گودال 
 مانند

 .چشمانش برق میزد
 دیوونه شدی دختر؟ این چه حرفیه که میزنی؟-
 
نه دیوونه نشدم. فقط بگو چی ازم می خوای تا باهام -

 ازدواج
 کنی؟

 .ابریشم خفه شو-
 حال که تا به این جا پیش آمده بودم، وقت کوتاه آمدن نبود.



حال که تا به این جا پیش آمده بودم، باید به هر طریقی 
 شده

با او ازدواج میکردم. تنها راه من، برای گرفتن ارثیهام 
 ازدواج

کردن بود و هیچ کسی بهتر از هرمس در زندگی من 
 وجود

نداشت. با آنکه هیچ حس خاص مردانهای نسبت به او 
 نداشتم

تمام محبتم به او یک حمایت دو طرفه ی صرف بود؛ و 
 اما به

واقع اگر مردی در دنیا بود که میخواستم با او ازدواج 
 کنم،

 قطعاا آن شخص اخلقی شبیه به هرمس داشت. با التماس
 .سرانگشتانش را بند کردم

 .خواهش میکنم با من ازدواج کن-
 

 یدر همان تاریکی شب هم حس میکردم، پوستش به سرخ
می زند و از عصبانیت در مرز جنون است. با آنکه در 

 این مدت



سری از هم سوا داشتیم؛ اما من و او هیچگاه پا را فراتر 
 از خط

قرمزهایمان نگذاشته بودیم و حال این خواستهام 
 درخواستی

ماورای روابط دوستانه ی ما بود. و همین هرمس را 
 عصبانی
 .کرده بود

 .خفه شو... گفتم خفه شو-
 .و به سرعت به راه افتاد. دستش را کشیدم

 فقط بگو چی می خوای تا باهام ازدواج کنی؟-
تو گفتی، ما هم خندیدم. حاال این اراجیف رو بریز دور. -

 حرف
 .اصلیت رو بزن

 .نمی تونم-
 .تا نگی که نمی دونم چه خبره-
 .گفتم که فقط می خوام باهات ازدواج کنم-
 

 مداومی که با من داشت، هرمس عصبانی از کلنجارهای
 :چرخید و توپید

 .پس خفه شو و حرف نزن-



 و پشت من به راه افتاد. احساس میکردم آخرین بارقه ی
 امیدم، مثال قطرات آب از کف دستم لیز میخورد. با فکری

 :ناگهانی بلندتر از حد معمول گفتم
 چرا حرفمو باور نمیکنی؟ عاشقت شدم هرمس. می خوام-

 .کنمباهات ازدواج 
قدمهایش دردم ایستاد. نفس راحتی گرفتم. انگار حرفم 

 تأثیر
 خوبی داشت. با حالی عجیب به سمتم چرخید. لبخندی

 تصنعی روی لب نشاندم. حاال که به هیچ طریقی به حرفم
 گوش نمیداد، بهتر بود با این روش گولش بزنم، تا به

 :خواستهام زودتر برسم. غلو کردم
 .ازت خوشم میاد-
 

 س با گامهایی مردد جلو آمد. جلو و جلوتر. نگاهم بههرم
صورتش خیره بود و نمیدانستم چه فکری در سر دارد. 

 آیا
 نقشهام گرفته یا مثل همیشه با آن هوش سرشارش دستم را

 خوانده؟
 اش به سرعت پرو خالیبدنبه خوبی میدیدم قفسه ی 



میشود و همین نگرانم میکرد. تنها چیزی که در این 
 تلحظا

 مرا مسر کرده بود، حس حمایتی بود که همیشه بدون چون
و چرا نسبت به من داشت. به خوبی از جاذبه خودم بر 

 روی او
 خبردار بودم. میدانستم این مرد حسی عمیقی نسبت به من

 دارد؛ اما نمیدانستم آیا میتوانم از این حس استفاده کنم تا
خند احمقانه او را مجبور به این ازدواج کنم؟ با همان لب

 جلو
 .رفتم و با سر انگشت یقه ی هرمس را لمسکردم

 .می دونی؟ یه چند وقتیه فهمیدم ازت خوشم میاد-
 

چرخش گوهای تیرهاش را در یک لحظه دیدم. گیج و 
 کلفه

 .نگاه گرفت
گیج و کلفه نگاه گرفت. حاضر بودم قسم بخورم حتی 

 نفس
 :هم نمیکشد. لب گزیدم و خندیدم

زودتر با هم ازدواج کنیم. دیگه بیشتر از این  بیا هر چه-
 طاقت



 .دوریتو ندارم
و نیم قدم جلوتر رفتم. حال میتوانستم به راحتی فک 

 منقبض
و پوست سرخش را ببینم. به ناگاه خیره در نگاهم شد. 

 لبخند
 از روی لبم پر کشید. حس میکردم بوی کثافت میدهم. بوی

کافی بود تا مشت  تعفن. به آرامی نگاه دزدیدم و همین
 دستم

 .را باز کند. به آنی مثال جادوی شعبده بازان عقب کشید
ابروهایش در هم رفت و شانههایم را محکم در دست 

 .گرفت
سعی کردم خودم را نبازم؛ اما متاسفانه تیزتر از آن بود 

 که
 

بتوانم بیشتر از این گولش بزنم. صورتش به سختی سنگ 
 شده

 :بود. فریاد زد
.. چرا داری اینکارو میکنی؟ چرا با روانم بازی چرا..-

 میکنی؟
 ...گفتم که دوستت-



 .شانههایم را محکم تکان داد
 بــــــــسه. تروخدا بس کن. هردومون می دونیم داری-

 دروغ می گی. چرا تمومش نمیکنی؟
 .دستهایم را مشت کردم

 .چون باید قبول کنی-
شدت رها کرد. سری به تأسف تکان داد و بی هوا مرا به 

 مانند
بلمی سبک در میان اقیانوس تاب خوردم. پشت به من 

 عقب
گرد کرد. کلفه از تیری که به خطا رفته بود، عصبی 

 شدم و
 :بدون آنکه بفهمم چه می گویم، از همانجا فریاد زدم

 
شنیدم نسل شما عمر زیادی نداره. شماها به خاطر -

 بیماریتون
تا مریضی دیگه می شید. خیلی زود دچار سرطان و هزار 

 بهتر
نیست به جای اینکه به فکر خودت باشی، به من کمک 

 کنی؟
 .قدمهایش ثابت ماند و من بی مهابا تاختم



 بهتر نیست با من ازدواج کنی؟-
چرخید و من به واقع با دیدن رنگ رخش، حالم از خودم 

 بهم
خورد. چطور دلم میآمد اینگونه وحشیانه به روح و 

 روانش
؟ مگر او چه کرده بود که اینگونه باید تقاص پس بتازم

 میداد؟
 دستهایم با دیدن رنگ نگاهش مشت شد. من با تمام وجود
 از پریچهر متنفر بودم. با صدایی که به سختی میشنیدم،

 :گفت
 .چقدر سنگدلی ابریشم-

 تمام موهای بدنم سیخ شد. او هیچ بدیای در حق من نکرده
صادق بود. مهربانترین  بود. او همیشه با من صاف و

 مردی که
 

میشناختم. یک حامی عزیز و بزرگوار که حاضر بود از 
 زندگی

 خودش بزند و خرج ناجیاش کند؛ اما من در این برهه به
 شدت به او احتیاج داشتم. پس سعی کردم تمام حسی که به

 :او دارم را عقب بزنم. با بی رحمی گفتم



 .ه جونوریفراموش که نکردی؟ از نظر من تو ی-
 صورتش جمع شد و قلب من سوخت. به هیچ عنوان توقع
چنین حرفی را نداشت. کلمه ی جانور کثیفتر از آنی بود 

 که
برای روح بزرگوار او استفاده کنم. و من لحظه به لحظه 

 در دل
ازت متنفرم پریچهر. ازت متنفرم »تکرار میکردم: 

 وحدت. از
 «.خودم متنفرم

 :با لحنی عجیب نجوا کرد
 حتی یه ذره هم دلت به حالم نمیسوزه؟_

 آه که قلبم سوخت. پریچهر تو با حال منجی من چه کردی؟
 .نه اول دلم به حال خودم میسوزه_
 

 :با شانههایی خمیده ادامه داد
 میدونی خیلی بی رحمی؟_

 آنقدر دست هایم را مشت کردم که ناخنهایم در کف دستم
 .فرو رفت

 .زندگی سخته هرمس_
 نتوانستم ادامه دهم. با قساوت فکم را روی هم فشردمدیگر 



 که اگر لب باز میکردم های های گریهام بلند میشد. قدمی
 :جلو آمد و با لحنی سوزناک نجوا کرد

 !فکر میکردم نظرت عوض شده_
 نظرم عوض شده بود؛ اما تو حاضر نیستی باهام_

 .همکاریکنی
 :هرمس آشفته جلو آمد و فریاد کشید

 حرف بزن لعنتی. دردت چیه که این جوری به جونمآخه _
 افتادی؟ با این حرفهای تلخت به چی میخوای برسی؟

 
 :بغض کردم و با همان بغض زمزمه کردم

 ...باهام... باهام... ازدواج_
 بغضم ترکید و گریههام سیلب شد. هرمس کلفه شد. پشت
دستم را روی لبانم فشردم و هق زدم. نه او دیگر حرفی 

 د وز
 .نه من. تنها دستمالی دستم داد و شانهام را فشرد

 .آروم باش. همه چی درست می شه. باهم حلش میکنیم-
 .نگران نباش

آری اگر قبول میکرد با من ازدواج کند، باهم حلش 
 .میکردیم

 آنقدر گریستم و آنقدر پیاده رفتیم تا باالخره بعد از ساعتی



رساند. پشت در خانه آرام شدم. در سکوت مرا به خانه 
 .ایستادم

 :در را برایم باز کرد. میخواستم وارد شوم که پرسید
بهم بگو برای چی ارثتو می خوای یا فکر ازدواج رو از -

 سرت
 .بیرون کن

 :چرخیدم و التماسش را کردم
 
 خواهش میکنم هرمس. به خاک بابا قسمت می دم کمکم-

 .کن
 چه از دستشمیدیدم که مردد شده و دلش میخواهد هر 

 .برمی آید انجام دهد. جلو رفتم و دستم را بنِد آستینش کردم
 چرا نه؟ چرا قبول نمیکنی با هم ازدواج کنی؟ دوستم-

 نداری؟
 انگار که این سؤال وصل به دلش بود. چشمانش را محکم
بست. حرکت پلکهایش را به خوبی می دیدم. با نامردی 

 تمام
 :سرجلو بردم و بیخ گوشش گفتم

 .ی دونم دوستم داری. از چشمات می خونمم-
 چشمانش به ناگاه باز شد. رندانه سر کج کردم و خیره در



 :نگاهش لب زدم
 بگو بگو که دوسم داری؟-

 :مسخ نگاهم لبهایش تکان خورد
 
 .دارم-

 :خرسند از پاسخش به سرعت گفتم
 .پس بهم کمک کن-

 :با استیصال سری تکان داد
 .نه نمی تونم-

 :ین برداشتابروهایم چ
 .چون دوستت دارم، نمی تونم این ظلم رو درحقت کنم-

قدمی عقب گذاشت و فاصله گرفت. با کوله باری از درد 
 ادامه

 :داد
تو راست می گی ابریشم. نسل ما عمر زیادی نداره. -

 ممکنه
انواع و اقسام سرطانهای پوستی و مختلف بگیریم. ممکنه 

 به
دیگه بمیریم. دلیلت هزار و یک دلیل زودتر از آدمای 

 هرچی



باشه برام مهم نیست. فقط ازم نخواه باهات ازدواج کنم. 
 تو
 

باید با یه مرد خوب ازدواج کنی. نه منی که هیچی از 
 خودم

 .ندارم و تو پرورشگاه بزرگ شدم
 .امیدم لحظه به لحظه ناامید میشد

 بهم کمک نمیکنی؟-
 گر امیدیبا صورتی افسرده سری به معنی نه تکان داد. دی

 .نمانده بود
 نمی خوای به دادم برسی؟-
 .نمی تونم. دلم نمیاد این ظلمو در حقت کنم-
 .این همه التماست رو کردم هرمس-

با همان نگاه غمگین نگاهم کرد. عصبی شدم. به هر کس 
 این

 قدر التماس کرده بودم با دلم راه میآمد؛ اما او حاضر نبود
مرا دست به سر میکرد.  قدمی عقب بکشد و با دالیل واهی

 با
 :عصبانیتی فراوان هلش دادم و خروشیدم

 



پس برو گمشو نمک به حروم. دیگه نمی خوام ببینمت. -
 دیگه

 .سراغ من نیا. دور منو خط بکش کثافت
در همین  ئوستیو با قدمهای تند از او فاصله گرفتم. این 

 لحظه
برای من تمام شد. دیگر حاضر نبودم حتی اسمش را 

 .ورمبیا
*** 

به آرامی پلکهایم را باز کردم. نور شدید مهتابِی روی 
 سقف

 .چشمانم را زد. حس درد، دست و پایم را لخت کرده بود
 گلویم به شدت میسوخت. حالم دگرگون بود و دهانم طعم

 .زهر مانندی میداد
دگرگون بود و دهانم طعم زهر مانندی میداد. چشم هایم 

 را
 کردم. میل شدیدی به خوابیدن داشتم؛به سختی باز و بسته 

اما نور زیاد مهتابی و درد و سوزش گلویم اجازهی 
 خوابیدن

 .نمیداد. صدایی نزدیک گوشم اسمم را صدا کرد
 بیدار شدی ابریشم؟_



 
پلک زدم. تصویر ماتی از محبوبه را تشخیص دادم. 

 نمیدانستم
 :کجا و چه ساعتی از روز است. با صدایی گرفته پرسیدم

 من کجام؟_
 :محبوبه با نگاهی مهربان و چشمهای اشکآلود گفت

 بیمارستانیم، دردت به جونم. این چه کاری بود، کردی؟_
 برای چی قرص خوردی؟

چشمهایم را بستم. حافظهام یاری نمیکرد. قرص خورده 
 !بودم

 .برای چه؟ نگاهش کردم
 .بخواب عزیزم... بخواب من برم دکتر رو خبر کنم_

 یروت رفت. با گنگی به تصویر زن مقابل کهو از اتاق ب
سرانگشتش را روی بینی گذاشته بود، نگاه کردم. 

 تصاویری
مات در ذهنم جای گرفت. بستهی قرص که روی دستم 

 خالی
 .شد و آن را بلعیدم. لیوان آبی که از دستم روی زمین افتاد
 کم کم همه چیز را به یاد آوردم. آری، بعد از جواب منفی

 



مشتی قرص خواب خورده بودم تا از دست این هرمس، 
 زندگی

سگی راحت شوم. تا داغم را روی دل هرمس نامرد 
 بگذارم و

تا ابد عذاب وجدان مرگ من روی دوش پریچهر باشد و 
 نتواند

یک لبخند ساده در زندگی بزند؛ اما انگار همه نقشههایم 
 نقش

شدن بر آب شده بود و من هنوز زنده بودم. با صدای باز 
 درب

پلکهایم را باز کردم و سایه ی محو هرمس از دور نمایان 
 .شد

 .با کرختی لبخند بی حالی زدم
 برای چی اومدی؟-
اومدم جنازهات رو جمع کنم. با این کارهای احمقانهای -

 که
 .کردی محاله به ارثت برسی

 از حرص خوردنش خندهام گرفت و لبهایم به طرح لبخند
 :برای جریتر کردنش گفتمبی ارادهای باز شد. 



تو نشد یکی دیگه. اصلا شاید دوباره سراغ فراز رفتم. -
 می

 .دونی که هنوزم دنبالمه. چیزی که زیاده مرد
 

هرمس با عصبانیتی عجیب شانههایم را گرفت و مرا به 
 سرعت

 .بلند کرد. از شانههایم آویزان شدم و تلوتلویی خوردم
ردی. حرف بزن. چی بسه... بسه ابریشم. دیوونه ام ک-

 تحریکت
 کرده؟ چرا اینکارو با من میکنی؟

 .قبول کن با من ازدواج کنی-
بگو... بگو ابریشم. اگه بتونم هر کاری برات انجام می -

 .دم
 .قول بده. تا قول ندی حرفی نمیزنم-

 نگاهش به روی چشمان خمارم چرخید. به آرامی تلخندی
 .کلفهای کشید زدم. باالخره بعد از سکوتی طوالنی نفس

 .باشه... باهات ازدواج میکنم. فقط بگو-
 سرم سنگین بود و نمیتوانستم تعادلم را حفظ کنم. با دیدن

وضع و حالم به آرامی کنارم نشست و سرم را به سر 
 شانهاش



 تکیه داد. دلم پر از خوشی شد. حتی در بدترین شرایط هم
 .پناهم بود

 
 :دستم را در دست گرفت و نجوا کرد

 .بگو دیگه ابریشم. من که قول دادم-
 .با یادآوری دردم، لبهایم چین خورد و صدایم خش دار شد

 .پریچهر سهم کارخونه اش را به نام وحدت زده-
 فشار دست هرمس روی پشت دستم بیشتر شد. او هم مثل

 :من شوکه شده بود. با صدایی بم پرسید
 از کجا فهمیدی؟-
گاوصندوق رفتم.  امروز صبح ناغافل سراغ مدارک-

 بدترین
 .تصمیمی که بابا قبل از مرگش گرفت، تقسیم اموالش بود

واقعاا نمیفهمم چرا اینکارو با من کرد؟ چرا تو وصیت نامه 
 اش

نوشت سهم ارثم تا وقتی ازدواج کنم، دست پریچهر بمونه 
 و

بتونه براش تصمیم بگیره؟ حاال هم که سهم خودش رو به 
 اسم

 اید چیکار کنم؟ اگه ارثمو نداشته باشموحدت کرده. حاال ب



 
وحدت و پریچهر قدرت بیشتری پیدا می کنن و حتی با 

 سهم
 .تو هم نمی تونیم از پسشون بربیایم

 .سرانگشتانش را با همان دست ناتوان گرفتم
هرمس کمکم کن. به وجودت احتیاج دارم. بذار کارخونه -

 ی
چهر همه ی بابامو سر پا نگه دارم. نذار با اشتباه پری

 زحمات
بابام به هدر بره. میفهمی؟ من دارم از درد میمیرم. به 

 دادم
 .برس هرمس

سکوت در اتاق برقرار شد. از میان پلکهایی که مدام روی 
 هم

 میرفت نظارهاش میکردم. امید اندکی داشتم که با حرفهایم
 . دلش را به دست آورده باشم

 به دست آورده امید اندکی داشتم که با حرف هایم دلش را
 .باشم

 انتظارم به درازا کشید و او هیچ حرفی نزد. کم کم ناامید
 میشدم. سرم روی شانهاش سنگینی میکرد و خواب بر



 
 چشمانم مستولی شده بود. سرانجام بعد از چند دقیقه در

سکوت مرا روی تخت خواباند و به راه افتاد. چشمانم 
 .سوخت

 .هم حاضر نبود قبول کنداین همه التماسش را کردم و باز 
 حتما باید مرا میکشت تا راضی به این کار شود؟ با صدایی

 :گرفته نجوا کردم
 کجا داری میری نامرد؟_

 :همانطور که به سمت در میرفت گفت
به پرستار میگم سرمت تموم شده. باید بریم کلی کار -

 .داریم
نور امید در دلم روشن شد و آرامش در رگهایم جریان 

 .یافت
 پس قبول کردی؟-
بخواب و استراحت کن تا برگردیم خونه. خیالت راحت -

 من
 .هستم

 
 لبهایم به لبخند باز شد. خداراشکر قبول کرده بود. قبول



کرده بود تا با من ازدواج کند. تا بتوانم تمام قد جلوی 
 پریچهر

 را بگیرم
 .با صدای پریچهر هشیار شدم

 ؟چرا اینکارو کرده هرمس؟ تو می دونی-
 .صدای سنگینش را شنیدم

 .نه خانم! خبر ندارم-
 چیزی به تو نگفت؟-

 «!نه»جوابش تنها یک کلمه بود: 
ای خدا! من نمی دونم از دست این بچه چیکار کنم؟ تا -

 بود
 با تو و وحدت سر ناسازگاری داشت. بعد هم که با تو کنار
اومد، به خاطر فرزاد تو روی همه وایساد. حاال هم که 

 دنبال
 .ارثشه. من اصلا نمی دونم باید چیکار کنم

 
سکوت در اتاق طنین انداز شد. منتظر بودم تا هرمس به 

 حرف
 .بیاید

 .خانم، لطفاا ارث ابریشم رو بهش برگردونید-



 چی می گی هرمس؟ تو هم؟ فکر میکردم همیشه طرفدار-
 !منی

من همیشه طرفدار شما بودم؛ ولی تو این یه مورد نمی -
 تونم
 .شما حق بدمبه 

نه محاله. ابریشم بچه است و حالیش نیست چیکار می -
 .کنه

 دارید اشتباه میکنید. اونقدر بزرگ شده که بتونه خودش-
 .تصمیم بگیره

ازسماجت هرمس حتی من هم شوکه شده بودم، چه برسد 
 به

پریچهر. انتظارش را داشتم هر لحظه پریچهر به جوش 
 .بیاید

 .نکنگفتم که نه. با من بحث -
 ...ولی خانم-
 

 .باالخره صدای پریچهر باال رفت
بسه! داری پاتو از گلیمت درازتر میکنی. اگه بهت اجازه -

 دادم



تو این مدت تو کارهام دخالت کنی، فقط به خاطر این بود 
 که

هیچ سررشتهای راجع به کارها نداشتم و از طرف دیگه 
 بهت

 رو کنترل اطمینان داشتم. می دونستم می تونی این شرایط
کنی؛ اما اجازه نمیدم بیشتر از این تو کارای من دخالت 

 .کنی
 من نمی تونم سکوت کنم. ببینید ابریشمو! اگه اتفاقی براش-

 ...میافتاد
 .فعلا که نیفتاده-

قلبم سوخت. الحق پریچهر بی انصاف تر از آنی بود که 
 فکرش

 .را میکردم
 ...خانم-
م یک کلمه. ارث هرمس بسه! نمی خوام بشنوم. حرف-

 ابریشم
 .پیش من می مونه

 
 .رگهای روی بینیام تیر کشید و کاسه ی چشمانم سوخت

 با صدای بسته شدن در، پلکهایم را باز کردم و کاسه اشکم



خالی شد. از پشت پرده ی اشک هرمس را دیدم که به 
 دیوار

تکیه داده و با ناراحتی مرا مینگریست. صورت هرمس 
 هم

همه ی تلشش را کرده بود تا جلوی این اتفاق گرفته بود. 
 را

 .بگیرد؛ اما مرغ پریچهر یک پا داشت
سر در شانهام فرو بردم. انگار قرار نبود با هیچ راه حلی 

 به ارثم
 .برسم، غیر از اینکه با او ازدواج کنم

 هرمس لبخند دردناکی زد و این لبخند بدتر از آنکه بتواند
. قرار بود پای او را به این دلگرمم کند، افسردهام کرد

 جریان
 باز کنم و حال نمیدانستم چه چیزی در انتظارمان است. با
آمدن پرستار چشم گرفت و از در بیرون زد. نگاهم به 

 راهش
 خیره ماند. ای کاش میماند و به من قوت قلب میداد؛ ولی

 میدانستم او هم در حل این معما کم آورده
 



کردم. همه چیز در یک  صبح فردا به سختی چشم باز
 آرامش

 قبل از طوفان به سر میبرد. نمیدانستم قدم اول هرمس
 چیست و توان زنگ زدن به او را هم نداشتم. میخواستم

 .خودش بیاید و مرا در عمل انجام شده بگذارد
 .حتی شک داشتم کاری که انجام میدهم درست است یا نه

دنیا به من هرمس را دوست داشتم. بیش از هر کسی در 
 او

عشق میورزیدم؛ اما هیچگاه به چشم یک مرد زندگی به 
 او

نگاه نکرده بودم. اولین و آخرین مردی که دوست داشتم 
 با او

 .ازدواج کنم، فرزاد بود که تو زرد از آب درآمد
پس هیچ مرد دیگری در زندگی ام نبود و در این میان 

 هرمس
ارهای نداشتم. قربانی نقشه و خواستههایم میشد. به واقع چ

 او
 خوب میدانست مجبورم در مقابل پریچهر ایستادگی کنم و
گرنه هر آنچه که پدرم زحمتش را کشیده بود، از بین 

 .میرفت



حتی حوصله نداشتم به شرکت بروم. در یک بی خبری 
 مطلق

 .دست و پا میزدم و منتظر بودم
 

روز اول به سر آمد و شباهنگام سررسید. با ناراحتی 
 شمارهاش

 رو گرفتم. نگران بودم. اینکه چه میکند و چه نظری دارد؟
 بغضم«. ابریشم»بدون سلم تنها در گوشی اسمم را برد: 

 گرفت. وقتی میدانستم در چه جهنمی دست و پا می زند و
 بازهم سنگ صبورم میشود، دلم برایش شرحه_شرحه می

 دهشد. بیچاره هرمس که گرفتار تقدیر دختِر ولینعمتش ش
 .بود

 فکراتو کردی هرمس؟-
 احتیاجی به فکر کردن نبود. تصمیمم رو گرفتم. میام-

 .خواستگاریت
 !واقعاا میایی؟-
 چارهی دیگهای هم هست؟؟-

و من سکوت کردم. آری چارهای نبود. وحدت تا پشت 
 مرزها

 .جلو آمده و حال تنها من و او باقی مانده بودیم



 
 ابریشم مطمئنی؟-

 .مباز هم سکوت کرد
ببین! من می دونم شرایط سخته و چارهای نمونده؛ اما -

 شاید
 .بتونیم با فکرکردن یه راه حل دیگه پیدا کنیم

خودت می دونی دیگه هیچ راه حلی باقی نمونده. وحدت -
 داره

 .همه دارو ندار پدرم را باال می کشه
 ...آخه این کار-
 مگه نگفتی راضی هستی؟-
تو زندگیم ندارم. سنم نسبت گفتم؛ اما ببین! من کسی رو -

 به
 تو زیاده. ده سال باهات تفاوت سنی دارم. تو آینده ی خوبی
پیش روته. می تونی با یه مرد خوب ازدواج کنی. با کسی 

 که
 .عاشقشی

 ولی من اینو نمی خوام. اولین هدف من تو زندگیم، نجات-
 .زحمات پدرمه

 



 .بازهم تقل کرد
 .بی گدار به آب بزنیم بیا بازم فکر کنیم. نمی خوام-
 راه چارهای مونده؟-

 .سکوت برقرار شد
 هرمس تمومش کن. من از این همه صبر و تحمل خسته-

 .شدم. دیگه نمی تونم این فشارهای عصبی رو تحمل کنم
 پس نظرت عوض نمی شه؟-
 .نه. نمی شه-

 .نفس سنگینی در گوشی گرفت
هم  خیلی خوب. من فردا شب اونجام. به وحدت و مادرت-

 بگو
می خوام باهاشون صحبت کنم. اگر نظرت عوض شد به 

 من
 .حتماا خبر بده

 .عوض نمی شه-
 
 .باشه هرچی تو بخوای-
 .باشه، هر چی تو بخوای_

 :بی مهابا بعد از کمی سکوت گفتم
 .ممنونم هرمس_



 .او هم سکوت کرد
 .میدونم دارم زندگیت رو خراب میکنم_

 .باز هم سکوت
 .ظلم میکنممیدونم دادم بهت _

 .و باز هم سکوت
 منو میبخشی، نه؟_

 .سرانجام به حرف آمد
 .نیازی به بخشش نیست. خودم میخوام اینکارو انجام بدم_

 .خوب بخواب، ابریشم. فردا جنگ بزرگی در پیش داریم
 

 .دلشوره به جانم نشست
 .چرا؟ پریچهر که تو رو دوست داره_
 .چرا؟ پریچهر که تو رو دوست داره-
 مطمئن نیستم. من فقط یه بچه یتیمم که پدرت بهش کمک-

کرده. دست راست مادرتم چون مادرت هیچی راجع به 
 شرکت

 نمی دونه و به کسی اطمینان نداره. اما وقتی به عنوان
خواستگار دخترش قدم به اون خونه بذارم، نمی دونم 

 چطور
 .برخورد می کنه



 .سر انگشتانم سر شد. باز سر ناخنم را کندم
ولی من اینطور فکر نمیکنم. پریچهر از خداشه من و تو -

 باهم
 .ازدواج کنیم

 .امیدوارم... امیدوارم ابریشم. خوب بخوابی. شب بخیر-
و مرا با کلی استرس و نگرانی تنها گذاشت. افکارش تا 

 ته ذهنم
فرو رفته بود. آیا واقعاا پریچهره قبولش میکرد، یا 

 همانگونه
 

عنوان یک پسر یتیم او را از خانه که هرمس میگفت به 
 پرت

 .میکرد بیرون
 چشمانم را بستم. خیلی خسته بودم و نمیدانستم باید چه

کنم. نگرانی از فردا و اتفاقی که قرار بود بیفتد، آسایشم 
 را

گرفته بود. ای کاش هرمس بیاید و زودتر این قضیه را 
 تمام
 .کند



تمام صبح بعد در یک بی خبری مطلق گذشت. 
 ...یترسیدمم

عصبی بودم و جرات تماس گرفتن با هرمس را نداشتم. و 
 این

 از چشم پریچهر دور نماند؛ ولی همه ی اینها را میگذاشت
 به پای احواالت یک دختر جوان که به تازگی از آن دنیا

 برگشته است. تا شب هزار بار مردم و زنده شدم تا بلخره
 سالن جمع بودیم،شباهنگام که منو پریچهر و وحدت در 

 محبوبه خبر از آمدن هرمس داد. دستهایم به سرعت مشت
 «!هرمس آمده بود»شد. 

 
 با استیصال چشم به ورودی در دوختم که بیاید و این ماجرا
 را تمام کند. سرانجام هرمس با ظاهری بسیار متفاوت در
درگاهی در ظاهر شد. کت و شلوار دودی پیراهن مردانه 

 .سفید
گل بزرگ در دستش بود. ماتم برد. تا به حال  و یک دسته

 او
را این قدر رعنا و زیبا ندیده بودم. او در این کت و شلوار 

 دودی
 هیچ شباهتی به مردی که هر روز با او سر و کله میزدم،



نداشت. با صدای بلند سلم کرد و پریچهر با دیدنش به 
 شوخی

 :گفت
این  وای هرمس عجب تیپی زدی! کجا داری می ری؟-

 دسته
 گل برای کیه؟

 دستهایم در هر چفت شد. زمان شنیدن واقعیت سر رسیده
بود. با همان چشمان ترسان به او خیره شدم. هرمس 

 نگاهی
به من کرد. مثل اینکه میخواست تصمیم آخرش را بگیرد 

 تا
نقشهاش را پیاده کند. تنها به او خیره شدم. بعد از کمی 

 مکث
 

. صورتش جدی شد. چند قدم باالخره تصمیمش را گرفت
 جلو

 :گذاشت و وسط سالن ایستاد و با صدای رسایی گفت
 !برای خواستگاری از دخترتون اومدم_
برای خواستگاری از دخترتون اومدم. می خوام ابریشم _

 رو



 .ازتون خواستگاری کنم
سکوت مرگباری در سالن طنین انداز شد. حتی محبوبه 

 هم
اتش برد. صدا از احد که سینی چای در دستش بود، م

 الناسی
در نمیآمد و هرمس درست مثل یک کوه قوی در مرکز 

 دنیا
ایستاده و همه چیز به دورش میچرخید. به ناگاه پریچهر 

 سر
 چرخاند و به من نگریست. هنوز نگاهم به هرمس بود و

 .سنگینی نگاه پریچهر را حس میکردم
 .صدایش را شنیدم

 چی... چی گفتی؟-
 

 افتاد و همانگونه که به سمتم میآمد، در یک هرمس به راه
 قدمیام ایستاد. دسته گل را به سمتم گرفت. حتی توان بلند
 شدن از روی مبل را هم نداشتم. دسته گل زیبای پر از گل
 نیلوفر و رز و برگهای سبزش، رؤیایی بود؛ ولی من در
 شرایطی نبودم که زیبایی این دسته گل برایم ذرهای اهمیت

 باشد. دستهای چفت شدهام را باز کردم و باالخرهداشته 



 .تصمیم گرفتم، دسته گل را از او بگیرم
نگران »نگاهم به او افتاد. لبخند مهربانی زد. انگار بگوید: 

 نباش
 «.من اینجام. همه چیز رو به من بسپار

م بود که پریچهر از جا جهید. وحدت حصاردسته گل در 
 هم

 .ت خفقان آور شده بودبا او قیام کرد. فضا به شد
چی گفتی؟ درست شنیدم؟ می خوای از ابریشم -

 خواستگاری
 کنی؟

 
 .نگاه هرمس هنوز به من بود. لبخند آخر را زد و چرخید
 صورتش به یک باره جدی شد. با یک قدم بلند رودرروی

 پریچهر ایستاد. دسته گل در دستم فشرده شده و صدای
وحدت، من و  زرورق دور دسته گل در گوشم پیچید.

 محبوبه
 همه نگران اتفاقی بودیم که قرار بود رخ بدهد. پریچهر با

 .عصبانیتی فراوان لب کت هرمس را مشت کرد
 با توام مرتیکه! چه غلطی کردی؟ چی گفتی؟-

 حتی توان بلند شدن نداشتم و هرمس در این صحنه تنها به



جنگ با پریچهر رفته بود. به هیچ عنوان فکر نمیکردم 
 پریچهر

اینگونه واکنش منفی نشان دهد. پریچهر لبه ی کتش را 
 گرفت

 .و تکان داد
 با توام! نمیشنوی چی میگم؟-

هرمس سر به زیر انداخته بود و حرفی نمیزد. دوست 
 داشتم

لب باز کند و محکم و قاطع خواستهاش را به زبان بیاورد؛ 
 اما
 

ی سکوتش به درازا کشید. سرانجام بعد از مکثی طوالن
 مقابل

چشمان حیران و حیرت زده ی منو اطرافیان، خم شد و 
 روی

 .زمین زانو زد
 دهانم از شدت تعجب باز ماند. دستهای پریچهر که لبههای
کتش را گرفته بود با او پایین رفت. حال او زیر پایش 

 زانو زده



بود و پریچهر هاج و واج او را مینگریست. سر باال آورد 
 و با

 :صدای محکمی گفت
اومدم ازتون خواهش کنم اجازه بدید با دخترتون ازدواج -

 .کنم
 .می خوام ابریشم رو ازتون خواستگاری کنم

لحظههای پس از آن عجیب بود. همه سکوت کرده بودیم. 
 که

به ناگاه دست پریچهر باال رفت و سیلی محکمی روی 
 صورت

 .هرمس کوبید. بی هوا از جا پریدم
چه او را کتک میزد؟ صدای بی هوا از جا پریدم. برای 

 جیغ
 :مانند پریچهر سالن را فرا گرفت

 
 خفه شو. من به تو اطمینان کردم. حاال با پررویی اومدی-

 !دختر منو خواستگاری کنی. یتیم پاپتی
 دسته گل از دستم رها شد. چرا که پریچهر به همین یک

سیلی بسنده نکرد و سیلیهای بعدی روی صورت هرمس 
 فرود



 .به سرعت به سمتشان دویدممی آمد. 
 .چیکار میکنی پریچهر، ولش کن-

ولی او دیوانه شده و با هر دو دست به جان هرمس افتاده 
 .بود

 هرمس زانو زده، بدون هیچ عکس العملی تنها سر به زیر
داشت و آماج ضربههای که روی سرو صورتش فرود 

 میآمد را
 .تاب میآورد

مرا عقب زد و روی دست پریچهر را کشیدم. بی محابا 
 زمین

 افتادم. نگاه هرمس برای لحظهای روی من چرخید و من
 قطرات نم اشک را در پس چشمانش دیدم. وا ماندم. درد

 .نگاهش قلبم را تکه پاره می کرد
 
کثافت من به تو اطمینان کردم. دخترم رو دست تو -

 .سپردم
حاال اومدی ازش خواستگاری کنی؟ فکر کردی کی 

 هستی؟
 .وجود عجیب که حتی خونواده اش هم قبولش نداشتنیه م

 .قلبم تیر کشید. سست شدم و همانجا روی زمین وا رفتم



بدترین حرفی بود که میتوانست به او بزند. این نقطه 
 ضعف

 عظیم هرمس بود. اینکه هیچ کس او را نخواست و همیشه
تنها مانده بود. چطور دلش میآمد بعد از این همه زحمتی 

 که
 !مان کشیده، اینگونه مزدش را کف دستش بگذاردبرای

آماج ضربهها ادامه داشت و در این بین نگاه هرمس به 
 من

خیره بود. اشکهایم تک به تک برایش میریخت. حق 
 ...نبود

انصاف نبود. او آمده بود تا به من کمک کند؛ اما پریچهر 
 با

نامردی تمام او را به باد کتک گرفته بود. آنقدر درد 
 نگاهش

زیاد شد که دیگر طاقت نیاوردم. دوباره از جا پریدم و 
 دست

 .پریچهر را گرفتم
 
 ولش کن، چرا میزنیش؟-

 .مرا عقب راند و فریاد زد



 برو گمشو. ببین چه بلیی سرم آوردی؟ که یه پاپتی به-
 !خودش اجازه بده از دختر من خواستگاری کنه
 سیلیاش و اینبار سیلیاش روی گونه ی من نشست. جای

 .میسوخت؛ اما نه به اندازی دردی که هرمس میکشید
خواستم دوباره جلو بروم که با اشاره ی دست هرمس 

 درجا
جلو نیا! دخالت نکن. بگذار »ثابت ماندم. انگار بگوید: 

 هر بلیی
 «.میخواهد سر من بیاورد. تو آسیب نبین

 اشکهایم سیلب شده بود، حتی اگر جلو میرفتم هم
 تم کاری کنم. نگاهم به وحدت افتاد که بی حرفنمیتوانس

گوشه ی اتاق ایستاده بود. با دیدنش دندانهایم روی هم 
 چفت

، مادرم به جان هرمس افتاده بی ادبشد. به خاطر این 
 بودند

 .و هیچکدام راه فراری نداشتیم
 
کثافت. جونور... عوضی. من به تو اطمینان کردم، -

 دخترم رو
 .دستت سپردم



 مشت شد. من بدندن کلمه ی عوضی دستهایم در با شنی
 .هم چند ماه پیش به او توهین کرده بودم

 من هم چند ماه پیش به او توهین کرده بودم. و حاال
 .میفهمیدم چقدر بار این حرف سنگین است. بیچاره هرمس

 .امان از درد دلش
 :هرمس تنها یک جمله گفت

 .اجازه بدید با دخترتون ازدواج کنم-
 :ی پریچهر دیوانه شد. در یک لحظه جیغ زدگوی

 ..تو غلط میکنی. نمی ذارم-
 .من ابریشم رو دوست دارم. میخواهم باهاش ازدواج کنم-
 

 و من قلبم درد گرفت. آری او آنقدر مرا دوست داشت که
حاضر شده بود، تمام دردها را به جان بخرد، تا به 

 خواستهام
 .برسم. چقدر روح این مرد بزرگ بود

نگاهم به جای خراشهای انگشتر پریچهر که روی 
 صورتش

سرخ و خونی شده بود، افتاد. دلم برایش کباب شد. او 
 کتک

 میخورد و تنها یک جمله را تکرار میکرد. حس میکردم



قیامت شده و من یارای ادامه ی راه را ندارم. سرانجام 
 آنقدر

 .قلبم فشرده شد که دل را به دریا زدم
 .ی خوام باهاش ازدواج کنمبس کن. خودم م-

 دستهای پریچهر در هوا ماند و به سمتم چرخید. رنگ
 :نگاهش عجیب شده بود. زیر لب پرسید

 چی؟-
 :قاطع و راسخ قیام کردم

 .می خوام باهاش ازدواج کنم. من هرمس رو دوست دارم-
 

 صدا از پریچهر در نیامد. قدمی به سمتم برداشت و با لحن
 :ترسناکی گفت

 می خوای باهاش ازدواج کنی؟چی؟ -
سالیان سال دخترش بودم؛ ولی هیچ وقت به اندازه آن 

 لحظه
از هیبت و نگاهش نترسیده بودم. مثل آنکه دیوانه شده 

 .بود
 :با تعجب زمزمه کرد

 مگه خودت نمیگفتی هیوالست؟ مگه نمیگفتی وحشیه؟-
 حاال می خوای با همین جونور وحشی ازدواج کنی؟



افتاد که با نگرانی مرا مینگریست.  نگاهم به هرمس
 همانگونه

 :که به او نگاه میکردم، گفتم
هرمس جونور نیست. اون بهترین مردیه که تو عمرم -

 .دیدم
این را از ته قلبم گفتم و همین یک جمله کافی بود تا 

 پریچهر
روانی شود. به سمتم هجوم آورد و موهایم را در مشت 

 .گرفت
ش چرخید. درد در پس سرم موهای فرم به دور انگشت

 .پیچید
 
تو غلط میکنی. حاال با هم دست به یکی کردید. کی به -

 تو
 اجازه داده تصمیم بگیری؟

 :همان گونه که با او کلنجار میرفتم، فریادم زدم
خودم. دیگه بهت اجازه نمیدم برام تصمیم بگیری. -

 دوستش
 .دارم و می خوام باهاش ازدواج کنم



میانمان فاصله انداخت. دست پریچهر هرمس به سرعت 
 را

 :گرفت تا بیش از این موهایم را نکشد. جیغ زدم
 .ولم کن-

 :پریچهر در حالی که کف به لب آورده بود، فریاد زد
غلط کردی.. اجازه نمیدم. بمیرمم جنازهات رو به این -

 بچه
 یتیم نمیدم. اونقدر بدبخت شدی، اونقدر می خوای شوهر

 !ا بند کردیکنی که به یه گد
هر حرفش تیری در قلبم بود. صدای هرمس را میشنیدم 

 که
 .التماس میکرد

 
 .خانم خواهش میکنم ازتون. ولش کنید-

 .اش کوبیدبدنپریچهر با قدرتی عجیب با مشت روی 
بکش عقب. به تو ربطی نداره. حساب من و تو بمونه -

 برای
 .بعد
بمونه بکش عقب .به تو ربطی نداره .حساب من و تو _

 برای



 .بعد
و باز به سمتم هجوم آورد.از ترس دویدم و پشت هرمس 

 پناه
 .گرفتم .هرمس سعی در مهار پریچهر داشت

 .خانم بزارید با هم صحبت کنیم_
خفه شو... خفه شو.من جناره این دختر رو هم روی _

 شونه تو
نمی ذارم .کثافت حتی مادرتم تورو نخواست ،چطور 

 انتظار
 !رو دست تو بسپارمداری من دخترم 

 
 مثل اینکه با یک تیر مستقیما به قلبم شلیک کرده

باشند.چقدر پریچهر بی رحم بود.آنقدر دلم به درد آمد که 
 بی

 .مهابا شروع کردم به جیغ زدن
 .بسه... بسه... بسه... بسه_

با صدای فریادم همه چیز در یک حالت تعلیق باقی ماند 
 .بازوی

صورتش ،جای زخم و  هرمس را کشیدم .روی سر و
 خونریزی



 دستت بشکند》به وفور دیده می شد .در دل ناله زدم: 

 》پریچهر .چرا با او این کار را کردی؟
 :جلو رفتم و با تحکم گفتم

حق نداری بهش دست بزنی .به خداوندی خدا اگه این _
 کارو

بکنی ،خودم رو می کشم.یه بار نتونستم بار دوم می تونم 
 .دیگه

 .ی دستت به جنازه ام هم برسهنمی ذارم حت
 دست پریچهر که باال رفته بود ،شل شد و پایین افتاد .گویی

 .با درد عظیمی مواجه شده بود
 
 می خوای به خاطر این پاپتی خودت رو بکشی؟_

 :ام جیغ زدم بدناز ته 
 .نگو... بهش نگو پاپتی_

و با صورت منقلب و اشکانی آویز جلو رفتم و بازوی 
 هرمس را

فتم.همانگونه که نگاهم روی زخم هایش می چرخید گر
 ،نجوا
 :کردم

 .من دوستش دارم.می خوام باهاش ازدواج کنم_



 .صدای وحدت بلند شد
 داری اشتباه می کنی دخترم.داری خودت رو بدبخت می_

 .کنی
 با اخم به او نگریستم و او با صورت درهم فورا سکوت

 به دور بازویشکرد.پریچهر با دیدن دست های قفل شده ام 
 .سری تکان داد

 .محاله.اجازه نمی دم باهاش ازدواج کنی_
 

 . سر روی بازویش گذاشتم
احتیاجی به اجازه ات ندارم .می تونم برم دادگاه نامه _

 .بگیرم
 :پریچهر خروشید و خواست به سمتم بیاید که داد زدم

تمومش کن پریچهر!با کتک زدن من هیچی حل نمی _
 شه.یا

 دی باهاش ازدواج کنم یا می رم دادگاه نامه میاجازه می 
 .گیرم .تموم شد

 :هرمس در ادامه گفت
 . خانم ازتون خواهش می کنم با ازدواج ما موافقت کنید_

کشیدو سری تکان داد  حصارپریچهر خودش را در 
 .بازوی



 .هرمس را رها کردم و جلو رفتم
 پس می خوای خودمو بکشم ؟می توای از دستپ راحت_

 شی؟
 .اخم کرد

 
خفه شو ابریشم !بچه بازی در نیار .بحث یه عمر _

 زندگیه،می
 خوای با کی ازدواج کنی؟

 .با سرانگشت هرس را نشان داد
 !با این؟ با این که یه عمر خونه زاد پدرت بوده_

با اینی که اگه پدرت نبود ،االن نمی تونست اینجا وایسه 
 و

ازدواج  ازت خواستگاری کنه!می خوای با این جونور
 کنی؟

 .اینجوری صداش نکن .دوستش دارم_
 .ابریشم چه مرگته؟دیوونه شدی_
نه تازه عاقل شدم .کاری نکن بلیی سر خودم بیارم.من _

 یا با
 .هرمس ازدواج می کنم یا خودمو می کشم

 .چشمانش را گشاد کرد



هر غلطی می خوای بکن.من اجازه نمی دم باهاش _
 ازدواج

 .کنی
 

تند از پله ها باال رفت.زانوهایم ضعف رفت و با قدمهای 
 و تازه

 متوجه شدم چه انرژی از من گرفته شده .بی محابا آستین
 مبدنکت هرمس را چنگ زدم .بازویش به سرعت روی 

 .نشست
 چته؟حالت خوب نیست؟_
 .سرم گیج می ره .کمکم کن بشینم رو صندلی_

 .مرا ردی صندلی نشاند .صدای وحدت به گوشم رسید
 ری اشتباه می کنی دخترم .این مرد الیق ازدواج با تودا_

 .نیست
همانگونه که نشسته بودم ،نگاهش کردم.دلم می خواست 

 به
او بگویم خفه شود.الهی که برود و دیگر برنگردد.اما او 

 تازه
 .چانه اش گرم شده بود

 من فکر می کنم حق با مادرته .می شناسمش .می دونم_



 .محاله بهتون اجازه بده
 

 هرمس که تا آن لحظه سکوت کرده بود ،به ناگاه به سمتش
 چرخید.وحدت در مقابل او درست مثل یک بچه ی کوچک
بود.با مشت های گره کرده و همان صورت زخمی خونی 

 غرید
نه از شما کمک خواستم و نه نظرت رو می خوام.لطفا _

 تو این
کار دخالت نکنید .من باالخره با ابریشم ازدواج می کنم 

 .اینو
 .مطمئن باشید و اجازه نمی دم ارثش دست تو بیفته

 صورت وحدت جمع شد و من برق عجیب نگاهش را
دیدم.انگار تازه متوجه شد این اصرار ها برای 

 چیست.گوشه ی
 لبهایش باال کشیده شد و در کمال تعجب طرح لبخندی

 عجیب روی صورتش شکل گرفت .بدون آنکه حرفی بزند
ز سالن بیرون رفت.دست و پایم شل لبخند بازی زد و ا

 .شد
چه فکری در سر داشت؟هرمس زیر پایم زانو زد و 

 :پرسید



 حالت خوبه؟می خوای برات قرص بیارم؟_
 

نگاهم روی صورت پر خراشش چرخید .دست پریچهر 
 بشکند

که این بل را به سرش اورده بود .با سرانگشت تار 
 موهایی که

 .را،کنار زدمرویپیشانی اش افتاده بود 
 .من خوبم .تو زخمی شدی_

 .چشم روی هم گذاشت
 .نه مهم نیست_

 چرخیدم و به محبوبه که با چشمانی ترسان در کنار سالن
 :ایستاده بود،گفتم

 .محبوبه برام پماد بیار .باید زخم های هرمس رو ببندم_
 محبوبه سری تکان داد و رفت.دست هرمس را

 نکنه چون ازم می ترسی،مرددی؟-
 ..سر شدم

 
خیلی وقت بود او را خودی می دیدم . کف دستم را بلند 

 کرد
 .و روی صورتش گذاشت



 اگه این جوری لمسم کنی چندشت می شه؟_
شانه هایم را جمع کردم و پوست دستم به گز گز افتاد . 

 حرارت
 .پوستش، دلپذیر بود

 :با همان افکار مشوش، زمزمه کردم
 نه... این چه حرفیه؟-

ر حرفم را باور نکرد. در نگاهش بی تابی و ولی انگا
 ترس را

میخواندم. خودش را جلو کشید. آنقدر جلوتر که صورت 
 به

 .صورتم شد
 اگه اینجوری جلو بیام، حالت بد می شه؟-

 کم کم داشتم نگران میشدم. این چه سؤالهایی بود که
 «!نه»میپرسید؟ مسخ و مات سر تکان دادم: 

 
. صدای شکوفیدپیشانیام را سر جلو آورد و روی 

 مرتعشش را
 شنیدم. نفسهایش منقطع بود و هرم گرمای نفسهایش روی

 .صورتم می نشست
 آگه... اگه ببوسمت ازم متنفر می شی؟-



 لبهایش میلرزید و حالت چشمانش عجیب شده بود. حس
ه، گر شکوفیدکردم همان نقطهای را که روی پیشانی ام 

 گرفت
ین رفتار عجیبی را از او ندیده و داغ شدم. تا به حال چن

 .بودم
 .محو و مات تنها نگاهش کردم

 ...ابریشم راستشو بهم بگو. هنوزم... هنوزم-
نگاهش را دزدید. استیصالش را درک میکردم. از ادامه 

 ی
 جملهاش میهراسید و من مردم و زنده شدم تا جملهاش را

 .کامل کند
 هنوزم... منو یه هیوال میبینی؟-
 

ه قلبم را تکه تکه کردند. وقتی او اینگونه با غم مثل اینک
 حرف

 .میزد و سؤال میپرسید از خود سابقم متنفر میشدم
 حرفهای گذشتهام در جانش رسوخ کرده و حال در

بحرانیترین شرایط این دمل چرکین سر باز کرده بود. بی 
 اراده

 دستهایم را روی صورتش گذاشتم. چشمان گریزانش روی



 .نگاهم ثابت شد
باور کن... باور کن به چشم من تو زیباترین مردی هستی -

 که
 .تو عمرم دیدم. تو خوبی هرمس... خیلی خوبی

نگرانم ابریشم. من یه پسر پرورشگاهیم که قبل از پدر -
 تو

هیچی نداشت. مادرت راست می گه. اگه پدرت نبود من 
 به

 .اینجا نمیرسیدم
حاال هزار تا بلی اما تو یه آدم موفقی. اگه نبودی تا -

 مختلف
سرم میومد. فرزاد رو یادت رفته؟ اگه تو نبودی تا حاال 

 باهاش
 .ازدواج کرده بودم و خودم رو بدبخت میکردم

 
نگاهش ترسناک شد. گویی در حال خودش نبود و جایی 

 میان
افکار پریشانی که نیمی از آن را من باعث شده بودم، جا 

 مانده
 .بود



 میترسم... از آینده میترسم. از اینکه چهنگرانم ابریشم. -
اتفاقی قرار بیفته! به بعدش فکر کردی؟ به بعد از این که 

 ارثتو
از مادرت گرفتی و تونستی شرکت رو برای خودت نگه 

 داری؟
 اونوقت می خوای چیکار کنی؟ می خوای ازم جدا شی؟

دستهایم از روی صورتش سرخورد و از شانههایم آویزان 
 .شد

 .ین سؤال را به هیچ عنوان نمیدانستمجواب ا
 بهش فکر کردی؟-

 .نه. من اصلا به آن لحظهها فکر نکرده بودم
ابریشم تو هرکاری بخوای... هرکاری بخوای برات -

 انجام می
دم؛ اما من نگران فرداهام. حرفهای مادرت منو نگران 

 .کرده
 

با اسم توی شناسنامهات می خوای چیکار کنی؟ من کسی 
 رو
 .زندگیم ندارم؛ اما تو می تونی خوشبخت شیتو 



اما تو می تونی خوشبخت شی . بذار واقعیت رو به _
 مادرت

 ...بگیم . شاید تونستیم
 :با شنیدن اسم پریچهر هوشیار شدم و میان حرفش پریدم

 نه نمیشه. تو هم اگه می خوای به من کمک کنی، فقط با_
حقمو از  من ازدواج کن و اسمتو به من قرض بده. بذار

 پریچهر
 .و وحدت بگیرم

 نگاهش روی چشمانم ماندگار شد. ترسهایش را حس
 :میکردم. او نگرانم بود. در نهایت به آرامی پلک زد

 .باشه. هرچی تو بخوای-
 و در آخر لبخند غمگینی تحویلم داد.. نفس گرفتم و برای

 :عوض شدن فضا گفتم
 .بذار زخماتو ببندم. هنوز بازه-
 

 .انگشت شروع به زدن پماد روی زخمهایش کردمو با سر 
 .نقش بازی کردنمون باعث شد، صدمه ببینی-
 نگران نباش. خیلی وقته پوستم کلفت شده. یه عمره با-

دختری به اسم ابریشم کار میکنم و حاال می تونم از پس 
 هر



 .چیزی بر بیام
 :خندیدم

 واقعاا؟-
د و و دستم را روی زخمش فشردم. صدای آخش بلند ش

 صدای
خندهام را بلند کرد. آنقدرها هم محکم و قوی فشار نداده 

 .بودم
 او هم به من لبخند زد؛ اما کمکم لبخندش محو شد و با نگاه
غمگینی به من نگریست. زیر همان نگاه عجیبش زخمها 

 را
 پماد زدم و زخم گوشی پیشانیاش را چسب زدم. کارم که

 :تمام شد، گفتم
 
استراحت کن. فردا جنگ سختی  برو خونه هرمس خوب-

 در
 .پیش داریم. پریچهر به این راحتی کنار نمیاد

سری تکان داد و از جا بلند شد. به دنبالش قیام کردم. با 
 دیدن

 دسته گلی که روی زمین افتاده و گلبرگهایش پخش شده
 .بود، خم شدم و دسته گل را برداشتم و بوئیدم



 .خوشبوئهراستی بابت دسته گل ممنون. چقدره -
 .با ناراحتی سر به زیر انداخت

دوست داشتم از شب خواستگاریت یه خاطره خوب تو -
 ذهنت

 .باشه. متاسفم که این جور شد
دلم برایش موم شد. دست زیر چانهاش بردم. ته ریش 

 زبرش
 .سر انگشتانم را گزید. سرش را باال آوردم

نه. تو بهترین روز زندگی من و ساختی. ممنونم هرمس -
 که

 .طرفدارم بودی و تو این راه کمکم کردی
 .نگران نباش ابریشم. همه چی رو بسپار دست من-
 

 آری میدانستم او اگر بخواهد میتواند حتی کوه را هم جابجا
کند، راضی کردن پریچهر که کاری نداشت. به سمتم خم 

 .شد
 .همانگونه که نگاهش میکردم، با حرکتش مات ماندم

روی  شکوفهسر جلوتر آورد و  میخواست مرا ببوسد؟
 گوشه ی

 .چشمم گذاشت



ی فرزاد را  شکوفه! شکوفیدخدایا او چقدر عجیب مرا می
 به یاد

های مختلفی که در صحنههای تئاتر و شکوفهآوردم. 
 تلویزیون

 غریب بود. چشم بستم. گرمای شکوفهدیده بودم؛ ولی این 
 لبهایش را روی چشمانم حس میکردم. با آن عظمتش لب

 مم گذاشته بود تا آرام شود. دسته گل در دستمروی چش
 فشرده شد و در نهایت بعد از چند لحظه از من جدا و در

کسری از ثانیه ناپدید شد. گیج و مات به جای خالیاش 
 خیره

 شدم. دست روی چشمم کشیدم. هنوز گرم بود. خدایا او
 .عجیبترین مردیست که در عمرم دیدهام

*** 
 

 .را به سمت هرمس پرتاب کردپریچهر کوسن در دستش 
 .هرمس دوباره آمده بود

از خونه ی من گمشو بیرون. دیگه حق نداری پا تو خونه -
 ی

 .من بذاری



دیگه حق نداری پا تو خونه ی من بذاری. از فردا خودم _
 و

 وحدت میایم به اون شرکت کوفتی و نمی ذاریم حتی یه
 . تصمیم ساده بگیری. دیگه نمی خوام ببینمت

س خیلی جدی و بدون اینکه ذره ای ناراحت شود ، هرم
 :گفت

 .هر جور مایلید خانم. مشکلی ندارم_
 مشکلی ندارم. اگه بخواید می تونم همین االن شرکت رو

بهتون تحویل بدم؛ اما در مورد ازدواج با ابریشم جدیام! 
 و

 .اصلا کوتاه نمیام
 :پریچهر جیغ زد

 
بشنوم. چند دفعه بهت گمشو بیرون! نمی خوام صداتو -

 گفتم؛
 .اجازه نمیدم با دخترم ازدواج کنی

 با تمام احترامی که براتون قائلم، نمی تونید راجع به این-
مورد تصمیم بگیرید. ابریشم بزرگ شده و می تونه 

 خودش
 .انتخاب کنه



پریچهر با قدمهای بلند جلو آمد و انگشت اشارهاش را به 
 تهدید

این کارا می تونی ارث ابریشم رو  فکر نکن با-تکان داد. 
 باال

 .بکشی
 سر به سمت هرمس کج کردم. هر دو به یک چیز فکر

میکردیم. وحدت خبرها رو به گوش پریچهر رسانده که با 
 این

ازدواج میتوانم ارثیهام را پس بگیرم. هرمس بدون آنکه 
 خم

 :به ابرو بیاورد به حرف آمد
من عاشق  هر جوری که می خواید فکر کنید؛ ولی-

 دخترتونم
 .و می خوام باهاش ازدواج کنم

 
پریچهر که از مجادله با هرمس به جایی نرسیده بود به 

 سمتم
 .چرخید

 ابریشم تو حداقل به خودت بیا. یادت نیست تا همین چند-
 . ماه پیش بهش میگفتی: هیوال... وحشی



 .دستهایم را مشت کردم
 نیست. نمیبینی اشتباه کردم... اشتباه کردم. اون هیوال-

چقدر کمکمون کرده! نمیبینی چه جوری منو آدم کرده؟ 
 اگه

اون نبود تا حاال هزار تا بل سر خودم آورده بودم. نمی 
 خوای

 .ازش تشکر کنی؟ چرا نمیفهمی؟ بدون اون منم نبودم
 پریچهر نفسی گرفت و سعی کرد آرام باشد. با تن صدایی

 :متفاوت به حرف آمد
 .میفهمم و ازش ممنونممی دونم، -

 .به سمت هرمس چرخید
 
به خاطر کارایی که کردی، به خاطر اینکه اجازه ندادی -

 بلیی
 سر خودش بیاره، ازت ممنونم؛ اما این دلیل نمی شه بهتون

 .اجازه بدم با هم ازدواج کنید
دست تو نیست پریچهر. چه بخوای، چه نخوای من با -

 هرمس
 .ازدواج میکنم

 .نمی ذارم-



 .باشه. پس خودمو میکشم-
و به آنی تصمیمم را گرفتم. یا میبردم یا میباختم. بدون 

 فوت
وقت به سرعت به سمت میز رفتم و گلدان روی میز را 

 بلند
 :کردم. پریچهر داد زد

 .دیوونه بازی در نیار-
 هرمس هم با شتاب به سمتم آمد. قبل از رسیدن هرمس،

ته ی شیشه در گلدان را روی میز شکستم. تکه ی شکس
 دستم

 .بود. هرمس داد زد
 
 .بذارش کنار-

 :رو به پریچهر گفتم
 می ذاری باهاش ازدواج کنم یا نه؟-

 پریچهر با چشمانی ترسان به من مینگریست؛ اما همچنان
هیچ حرفی نمیزد. تکه ی شیشه را به ثانیهای روی مچ 

 دستم
 .گذاشتم. هرمس قدمی جلو گذاشت که فریاد زدم

 باالخره باید تکلیفم مشخص بشه. دیگه کشش جلو نیا.-



 .ندارم
 :و رو به پریچهر گفتم

 تمومش میکنی یا نه؟-
پریچهر رو گرداند و سعی کرد بازی را در دست بگیرد. 

 با
 .خونسردی تصنعی به حرف آمد

 .احمق نشو. من به خاطر خودت دارم میگم-
 
 .احمق نشو. من به خاطر خودت دارم میگم_
 .خودم میخوام این کارو بکنممنم به خاطر _
 .اون تیکه شیشه رو بنداز دور. خودتو زخمی میکنی_
 .نه، هرمس! دیگه نمیتونم. باید قبول کنه_

 و تکه شیشه را ببشتر روی دستم فشردم. پوست دستم آتش
گرفت و قطرهای خون از کنار شیشه بیرون جهید. تا به 

 خودم
آمد و شیشه را بیایم، هرمس با قدمهای پر شتاب به سمتم 

 از
 دستم کشید. دلم برایش خون شد. شیشه را با سر انگشتانش

 :کشیده بود. داد زدم
 .هرمس نکن_



اما دیگر دیر شده بود. شیشه در دستش بود و او مشتش 
 را

 میفشرد. به سمتش چرخیدم تا مانعش شوم. با کف دستش
 :ممانعت کرد و با تهدید گفت

 .یکنیبار آخرته با جون خودت بازی م_
 

دستش را که خونریزی میکرد، در دست گرفتم و با 
 صدایی

 .ملیم از او درخواست کردم
 .شیشه رو ول کن. دستت برید_

 .نگاه نمناکش روی چشمانم چرخید
 !قول بده دیگه اینکارو نمیکنی_

 سری به معنی تایید تکان دادم. نمیتوانستم به این راحتی
 .کوتاه بیایم

 .نکنه، نمیتونم قول بدم تا وقتی پریچهر قبول_
 !ابریشم_
 نه، دیگه تحمل ندارم. خسته شدم هرمس. پریچهر باید_

 .قبول کنه
 :و به سمت پریچهر چرخیدم و ادامه دادم

 



 چرا به حرفم گوش نمیدی پریچهر؟ چرا متوجه نیستی_
 .دوسش دارم

 .این دوست داشتن نیست، حماقته_
 .و میدونیحماقت نیست. هرمس مرد خوبیه. تو هم این_

 و نگاهم به مشت بستهی هرمس دوخته شد. لعنتی
 نمیخواست کوتاه بیاید و قطرات خون از میان انگشتانش

 .جاری بود
کاری ندارم مرد خوبیه یا بدیه. دارم میگم در حد _

 خانوادهی
 .ما نیست

 :بدون آنکه جوابش را بدهم، رو به هرمس التماس کردم
 رو ول کن. داره ازهرمس خواهش میکنم. تیکه شیشه _

 .دستت خون میره
 

 و سعی کردم سرانگشتش را باز کنم. سر پایین آورد. آنقدر
 پایین که حس میکردم گونهاش مماس پیشانیام شده. به

 :آرامی زیر لب گفت
 .قول بده_

 هرم داغ نفسهایش پوستم را نوازش کرد. بی اراده چشم
 دیکم میشد،بستم. او اگر چه سرد بود؛ اما وقتی اینگونه نز



 :سر تا پا گر میگرفتم. اسمم را نجوا کرد
 !ابریشم_

به ناگاه سر باال آوردم. فاصله ای نبود. دریغ و این قلبم 
 را به

 .تپش میانداخت. از میان لبهایم ناله زدم
 .باشه. قول میدم_

سر پنجهی منقبضش به آرامی باز شد و تکه شیشه با 
 صدای

 . کمی روی زمین افتاد
 

 کنارم چند دستمال بیرون کشیدم و روی زخمشجعبه ی 
 .فشردم .با دیدن زخم باز کف دستش،دلم اشوب شد

 .وای !خونریزی داری.باید بریم دکتر_
 .دست روی دستمال ها فشرد و چشم بست

 .مهم نیست .خوبم_
 با نگرانی به پنجه های پر خونش نگاه می کردم که صدای

 .پریچهر را شنیدم
 .قلوه دادید .ابریشم برو تو اتاقتبسه هر چقدر دل و _

 .جری شدم و به سمتش چرخیدم
 .نمی خوام. تا وقتی قبول نکنی، از اینجا جم نمی خورم_



 .منم بهت گفتم،قبول نمی کنم_
 نفس هایم طوالنی شد .من و هرمس هر دو درد می کشیدیم
و او به فکر خودش بود .به فکر مادرانه ی احمقانه ای که 

 از ان
 

د .در یک لحظه تصمیمم را گرفتم .بگذار بد و دم می ز
 خوب

 .تمامش کنم.مدارا کردن دیگر بس است
 .قبول نمی کنی نه؟خیلی خوب... باشه_

 و قبل از آنکه به پریچهر فرصتی برای فکر کردن دهم،با
 تصمیمی انی چرخیدم.ذهنم در لحظه هزاران هزار فکر

 ی کردممختلف را رصد می کرد و من تنها به هدفم فکر م
باید کاری می کردم تا پریچهر قبول کند.به انی روی .

 پاشنه
 هرمس گره زدم و بدنپا بلند شدم و دست هایم را به دور 

در نهایت اولین شگفت انگیز میانمان رخ داد او را با تمام 
 جانم

م.گویی زمان در ان لحظه ایستاد .انگار همه چیز شکوفید
 کنار



م .عاطفه ای شکوفیددنیا می رفته بود و او را در مرکز 
 عجیب،

 قلبم را می کوبید .با حس نشستن سرانگشتانش روی
م،ارامش در جانم نشست .صدای پریچهر را از جایی بدن

 دور
 .می شنیدم

 
 .بسه... بسه_

 .ش بیرون آمدمحصارو با کشیده شدن بازویم از 
انگار از دل زمان بیرون کشیده شدم.گیج و منگ بودم. 

 نگاهم
ثانیه ای روی چشمانش نشست که به سرعت دست برای 
 دراز

کرد و مچم را گرفت. متل اینکه در خلء غوطه ور بودم. 
 شرایط

عجیبی بود. در حال خودم نبودم. من جایی میان زمین 
 وفضا

در نگاه عجیب هرمس گیر کرده بودم. پریچهر دستم را 
 کشید



و من مثل پر کاهی بین دستان هرمس و پریچهر تاب 
 . دمخور

 چه غلطی میکنی دختره ی بی چشم و رو؟_
و در نهایت با سیلی ای که روی گونه ام نواخت، از میان 

 حفره
ی چشمان هرمس بیرون کشیده شدم. نگاه سرخ هرمس 

 را
برای اولین بار بود که می دیدم. انگار که به قبیله اش 

 دست
 .درازی شده

 
 و جلویمقابل پریچهر قیام کرد. مرا به سمت خود کشید 

سپر کرد. یاد طرفداری اش در زمانی که  بدنپریچهر 
 فرزاد

 به سراغم آمده بود، افتادم. همین گونه محکم مقابلم ایستاده
 . بود و اجازه نمی داد اتفاقی برایم بیفتد

 این بار آخریه که دست روش بلند می کنید. کاری نکنید_
 .مجبور شم عکس العمل نشون بدم

پهنش میدیدم، پریچهر رنگ به رخ از پشت شانه های 
 ندارد



و لبهایش بی رنگ شده. با خونسردی تصنعی پوزخندی 
 :زد
 .زبون در آوردی هرمس_

 .اما هیچ وقت به چشم مرد زندگی ام به او نگاه نکرده بودم
 . انگار او همه چیز بود، بجز مرد زندگی ابریشم فخاری

بود و  روزهای بعد عمل پریچهر را نمیدیدم. قهر کرده
 در

 اتاقش می چپید. حتی به شرکت هم نمی رفتم. دل و دماغی
برای شرکت رفتن نداشتم. با آنکه شدیداا میخواستم با 

 هرمس
 

ازدواج کنم؛ ولی در این روزها و ساعتها به نحوی از 
 زیر بار

 دیدنش در میرفتم. هرمس می دید و میفهمید و هیچ
ی بود، نه غر نمیگفت. با این که قربانی اصلی این باز

 میزد و
نه بهانه میآورد. بعد از دو سه روز به دنبالم آمد تا به 

 خرید
برویم. برایم غریب بود. ما که قرار نبود، صدد ازدواج 

 کنیم. قرار



 .بود با این بهانه سهمم را از پریچهر بگیرم
 .به دنبالم آمد و با او راهی مغازههای جواهرفروشی شدم

 ازدواج بخرد. حلقه ازدواج آن هممیخواست برایم حلقه ی 
در آستانه ی نوزده سالگی! برای ازدواج زیاد کوچک 

 نبودم؟
 حسی مانند خواستن و نخواستن، بیم و امید، احاطه ام کرده
بود. از این یک طرف میخواستم هر چیز سریعتر با 

 هرمس
ازدواج کنم تا بتوانم سهم االرثم را پس بگیرم؛ اما از 

 طرف
 . آینده بودمدیگر نگران 

 .هرمس حلقههای ست را نشانم میداد و من بی تفاوت بودم
 چیزی به چشمم نمیآمد. اصل نمیدانستم خرید این ست

 
حلقه درست است یا نه؟ قول داده بودم همراهش شوم و 

 از
این همراهی ترسم. حال که پای عمل رسیده بود، دو به 

 شک
دستم را کشید مانده بودم. باالخره صبر هرمس سر آمد. 

 و مرا



 داخل پارک بود
 حرف بزن ابریشم. چته؟-
 .نمی دونم-
 بگو. حرف بزن! چرا اینقدر تو خودتی؟-
 به خدا نمی دونم هرمس. دست خودم نیست. هم ناراحتم،-

 .هم خوشحالم. هم می ترسم، هم امیدوارم
اگه نظرت عوض شده همین االن بگو. نترس چیزی -

 برای از
 .مادرت از خداشه و هیچ اتفاقی نیفتاده دست دادن نداریم.

- 
 بعدش چی؟ بعدش؟ نگاهم روی-نه باید حقمو بگیرم. 

صورتش چرخید. بعد از آن نمیدانستم باید چه کنم. جدا 
 شوم

 .با او بمانم
 
 ببین ابریشم. من و تو داریم با هم ازدواج میکنیم. اسممون-

یک تو شناسنامه همدیگه می ره. در نتیجه مسئولیتهای 
 زن

و مرد متأهل به عهده مونه. می دونم سن و سالت کمه و 
 راضی



به این ازدواج نیستی؛ اما اینو بدون بعد از اینکه با هم 
 ازدواج

 .کردیم، دیگه نمی تونی مثل دوران مجردیت باشی
 منظورت چیه؟-
منظورم اینه فکرش بعدش هم باش. نمی تونی امروز -

 باهام
 .طلق بگیریازدواج کنی و فرداش از من 

نمی دونم هرمس. اگه بخوام راستشو بگم، بودن کنار تو -
 بهتر

 .از اینه که کنار وحدت و پریچهر باشم
 پس حرف حسابت چیه؟-
 . نمی دونم هرمس... نمی دونم-

 .کمی سکوت کرد و به حرف آمد
 .بیا به فکر یه راه چاره ی دیگه ای باشیم-
 
اشیم. اصل از خیر بیا به فکر یه راه چاره ی دیگه ای ب_

 این
ازدواج بگذر. من سعیمو میکنم. می خوای همین فردا 

 سهمم
 رو به نامت بزنم؟ با مادرتم صحبت می کنم، هر جور شده



 می دونی که اینکارو نمی کنه. اگه می-سهمت رو بده. 
پس -خواست بده، سهم خوش رو به نام وحدت نمیکرد. 

 چی؟
 ازدواج کنیم-

 ولی تو مرددی؟- .
 آره اما مگه راه دیگه ای هم مونده؟-
 بعدش چی؟ می خوای ازم جدا شی؟-

 .نگاهم روی نگاهش چرخید
از او جدا شوم؟ طره مویی که روی شقیقه ام تاب میخورد 

 را
 .کنار زدم

 می شنوی چی می گم؟ بعدش چیکار می کنی؟-
 

 فکرم میپرید. نه دلیلی برای جدایی داشتم و نه دلیلی برای
 . ماندن

باشه ابریشم. بهت کمک -وهایم را رها کرد و گفت: باز
 میکنم

ارثتو بگیری و شرکت رو مال خودت کنی. بعد می تونیم 
 از

 . هم جدا شیم



حسی در صدایش بود که دلم را لرزاند. آنقدر این جمله را 
 غم

انگیز گفت که به ناگاه دستم را دراز کردم و بازویش را 
 .گرفتم

 نبود. می دونی که دخترا قبل ازنه حرفم، حرف جدایی -
 . ازدواج. پر از حس های مختلف می شن

 .ابروهایش باال رفت
 یعنی اینو بذارم به پای نگرانیهای قبل از ازدواج دخترا؟-

جز این نمی تونه باشه. من می دونم -شانه باال انداختم. 
 مرد

خوبی هستی و همیشه بهترینها رو برام می خوای. پس 
 دنبال

پس -ستم. من از خود کلمه ی ازدواج می ترسم. بعدش نی
 بیا
 

نه... نه، نمی خوام بهش فکر کنم. من خیلی -ولش کنیم. 
 با

خودم درگیر بودم تا به این نتیجه رسیدم. بیشتر از نمی 
 خوام

 .مردد شم



 پس بریم دنبال بقیه کاراش؟-
 قول می دی باهام-باشه بریم. -نگاه کجی به او انداختم. 

 کنی؟همکاری 
 .آره، آره ببخشید. ببخشید که سردم و حواسم نیست-
 مهم نیست. فقط خواهش میکنم اگه خواستی عقب بکشی،-

 . بهم بگو. مطمئن باش همه جوره ازت حمایت می کنم
 .لبخند بازی زدم

 . می دونم، می دونم که تو تا تهش با منی-
 و دستم را به دور بازویش حلقه کردم و پا به پایش به راه
 افتادم. همه چیز را به آینده موکول کردم. یا این ازدواج

 شکست میخورد یا من پیروز میشدم. در هر دو حالت باید
 

 این راه را می رفتم. تا وقتی این راه را طی نمیکردم،
 .نمیفهمیدم چه آیندهای در انتظارم است

*** 
شال سفید را به سر کردم. موهای فرم از زیر شال سرک 

 .کشید
قرمز رنگ را برداشتم و با حوصله روی لبهایم مالیدم. رژ 
 روز

 تولدم بود و حس غریبی نسبت به آن داشتم. هیچگاه فکر



نمیکردم روز ازدواجم این قدر ساده و معمولی برگزار 
 .شود

همیشه مثال دختران کوچک آرزو داشتم، شاهزاده سوار 
 بر

 موها و اسب سفیدم بیاید و من با لباسی همانند سیندرال با
ظاهری کاملا آرایش شده، دستش را بگیرم و مرا به میان 

 خیل
 .مهمانان ببرد

 دستش را بگیرم و مرا به میان خیل مهمانان ببرد. در تمام
 این رویاها فرزاد را در کنارم میدیدم؛ ولی حال همه چیز
برعکس شده بود. داماد حتی شاهزادهی سوار بر اسب 

 سفید
پارچه سفید بود. با مژگانی هم نبود. او خودش یک 

 نقرهای،
 

چشمانی حفره مانند و نگاهی عجیب. حتی خبری هم از 
 دامن

 .افشان سیندرالیی نبود
یا خبر از سرسرای پر از مهمان. هیچ چیز امروز شبیه 

 به یک



 مراسم عروسی نبود و من ناخوداگاه احساس ناراحتی و
 دلتنگی میکردم. انگار قرار بود

 رگ که دست خودم هم نبود، وارد دنیایبا یک اتفاق بز
عجیب زنانه شوم. من به تازگی هجده سالگیام را تمام 

 کرده
سالگی به مانند دختری بی ۱۹بودم و حال در آستانه ی  

 پناه،
قرار بود با مردی که قلبم او را به شدت قبول داشت، 

 ازدواج
 .کنم. از آیندهی پیش رویم بیم داشتم

کجا میروم و چه میکنم. حتی نجات اصلا نمیدانستم به 
 ارث

 نگ شده بود. دربدنو میراث و زحمات پدرم هم برایم 
 شرایطی بودم که اگر میتوانستم زیر همه چیز میزدم؛ اما

 نمیتوانستم. فکر کردن به اینکه وحدت قرار است همه
 

چیزمان را از آن خود کند برایم دشوار بود و همین نقطه 
 قوتی

 .به این بازی مضحک و احمقانه بود برای ادامه دادن



با صدای تقه ای به در چرخیدم و کت آزادم را مشت 
 کردم. با

باز شدن در، نگاهم سر تا پایش را کاوید. او هم در این 
 روز

 .عجیب سر تا پا سفید پوش شده بود
 یک کت شلوار روشن کرم رنگ پوشیده بود با یک پیراهن

گویی حاله ای نور  سفید. پلک هایش به نارنجی می زد.
 به

دورش بود. نگاهش به شیرینی روی ظاهرم چرخید. من 
 هم

کت شلواری روشن با یک شال سفید پوشیده بودم. جلو 
 آمد

 و در آینه تصویرش را دیدم که در کنارم ایستاد. تصویر
مقابلمان هارمونی جالبی داشت. من با آن موهای فر رها 

 و او
 .هم یک رنگ شده بودیم با کت و شلواری روشن. در کنار

 .چقدر قشنگ شده ابریشم-
 .ممنونم-لبخند بی ارادهای روی لب هایم نشست. 

 
 :به سمتم چرخید و گفت



 هنوزم برای عقبنشینی دیر نشده. شاید بتونیم ازش شکایت-
 .کنیم یا حتی بتونیم با مادرت صحبت کنیم

 صورتم گرفته شد و با ناامیدی سری تکان دادم
ری از دستمون بر نمیاد. همه چیز محضریه نه دیگه کا-
 و

پریچهر سهم کارخونه و شرکت رو به نام وحدت کرده. 
 وحدت

قویتر از همیشه شده. دیگه برای هر کاری دیره. بیا 
 تمومش

 .کنیم. من دیگه طاقت ندارم
 مطمئنی؟-
 .آره مطمئنم-

نگاهش روی چشمان مصمم چرخید. بازویش را جلو آورد 
 و

 .دست به دور بازویش حلقه کردممن بدون درنگ 
 .بریم ابریشم... بریم تمومش کنیم-
 

لبخندی زدم و همراه با او از اتاق بیرون آمدم. محبوبه 
 پایین

 پلهها ایستاده بود. به آرامی از پله ها پایین آمدیم. نگاهم



 .دورتادور چرخید تا پریچهر را ببینم
 نم. باالخرهنگاهم دورتادور و چرخید تا پریچهر را ر ا ببی

 دیدمش. روی مبلی در و سالن نشسته بود و
 حتی نیم نگاهی به

 من نمی انداخت. دست هرمس را رها
 : کردم و جلو رفتم

 پریچهر به من نگاه-
 نمی کنی؟

 . سر هم بلند نکرد
 نمی خوای ببین چه-

 شکلی شدم؟
 

مجلهای را که در دست داشت، ورق زد و باز هم جواب 
 .نداد

دوشم ایستاد. نگاهم با ناراحتی باال آمد. هرمس دوش به 
 با

آنکه پریچهر مادر خوبی برایم نبود؛ ولی دوست داشتم در 
 این

روز زیبا که مصادف با تولدم بود، مرا دریابد و اندک 
 لبخندی



 .بزند و با دلم راه بیاید. هرمس لبخند مهربان زد
 .بریم ابریشم. مادرتم قراره به محضر بیاد-

بتوانم مخالفت کنم، دستم را کشید و مرا با قبل از آنکه 
 خود

-برد. محبوبه با لبخند کیف سفید رنگ را به دستم داد. 
 مبارک

 . باشه خانم کوچیک. امیدوارم به پای هم پیر بشید
 . لبخند تلخی زدم

پیر شدن به پای هم؟ چه احمقانه؟ ما برای یک نقشه ی 
 فکر

 . کار نبودشده، این کار را میکردیم. پیر شدنی در 
هرمس مثال یک شاهزاده کمکم کرد سوار ماشین شوم. 

 دلم
از حرکاتش غنج رفت. تا به آن لحظه این روی او را 

 ندیده بود
 

 و حال می دیدم اگر بخواهد به مانند یک مرد عمل کند،
 جنتلمن ترین و با شخصیتترین مردی میشود که تا آن

بادی آداب لحظه دیده بودم. حتی فرزاد هم تا این حد م
 .نبود



 در ماشین نشست و به ناگاه به سمتم چرخید. ابروهایم باال
 .پرید

 . می خوام خانم خودمو نگاه کنم-چیه؟ چی شده؟ -
 .خندیدم

 باورت شده هرمس؟-
 . چرا باورم نشه؟ امروز روز عقد ماست-

 .شانه باال انداختم
 . باشه هر جور دوست داری فکر کن-

 شد. قلبم بی هوا ایستاد. میخواست چهبه ناگاه به سمتم خم 
کند؟ مرا ببوسد؟ حتی از فکرش هم قبلم در ثانیه اوج 

 .گرفت
قبل از آن، دستش به سمت داشبورد رفت و در را باز 

 کرد. با
 

 کمی خود را عقب کشیدم تا او بدننفس حبس شده در 
 راحتتر داخل داشبورد رو بگردد. با دیدن کادویی که در

 نوزده سالگیت مبارک-اهم نورباران شد. دستش بود، نگ
 . ابریشم

تولدم را به یاد داشت و برایم کادو خریده بود. کف دستانم 
 را



-واقعاا فکر نمیکردم یادت باشه. -روی صورتم گذاشتم. 
 مگه

 . می شه؟ مبارکت باشه. امیدوارم ازش خوشت بیاد
با اشتیاق کادو را از دستش گرفتم. جعبه ی کوچکی بود. 

 آن
را باز کردم و با دیدن ست ساعت و حلقه ی طلیی 

 چشمانم
 .خواهش می کنم-وای خیلی قشنگه. ممنونم. -درخشید. 

 .ساعت هدیه ی تولدته
 .با خوشحالی روی نگین های حلقه دست کشیدم

 به سختی. گفتم-چه جوری تونستی ستش رو پیدا کنی؟ -
 . برات بسازن

 
اهمیت میداد که  ئوستیوا ماندم. او آن قدر به من و این 

 حتی
برایم سفارش ساعت و حلقه ی ست را داده بود. کم کم با 

 فکر
به اینکه من اصل به فکر حلقه ی ازدواج نبوده ام، 

 ناراحت
 .شدم



 .اما من یادم رفت برات حلقه بگیرم-
 .مهم نیست. خودم درستش کردم-سری تکان داد. 

نشانم داد. جعبه کوچک دیگری از داشبورد در آورد و 
 یک

حلقه ی ساده ی مردانه بود. با دیدن حلقه، خیالم راحت 
 .شد

با دیدن حلقه،خیالم راحت شد.ساعت را از جعبه بیرون 
 اوردم

 .و به سمتش گرفتم
 .دستم کن_

با لبخندی زیبا ساعت را روی مچم بست.ساعت کوچک 
 طلیی

 .رنگ به خوبی اندازه ام بود
 از کجا سایزم رو می دونستی؟_
 
 !مگه میشه ندونم خانم_

 .خانمی که خطابم کرده بود ،به جانم نشست
چقدر زیبا خانم را ادا میکرد و طنین این کلمه چه زیبا 

 پژواک
 این حلقه هم برای موقعی که محرمیت رو خوندن-میشد. 



 .بمونه
 . بریم من آمادم-بریم؟ -سر تکان دادم 

ه راه و با ذوق به ساعت در دستم نگاه کردم. هرمس ب
 .افتاد

 آینده ی من در چند ساعت آینده رقم میخورد و من در کنار
 .هرمس حال از هیچ چیز نمیترسیدم

*** 
و باالخره بعد از بدوبدو کردن های فراوان در یک محضر 

 خانه
ی کوچک، من و هرمس و پریچهر در کنار هم بودیم. 

 وحدت
حتی برای حفظ ظاهر هم نیامده بود. با اضطراب 

 یریشهها
شالم را صاف کردم. موهای فرم دور صورتم را گرفته 

 بود. آن
 

ها را عقب زدیم و نگاهم به هرمس دوخته شد که در 
 راهرو

 منتظر عاقد بود تا بیاید. نفس عمیقی کشیدم. و باز هم نفس
 عمیقی دیگر. قلبم تند تند میزد



 احساس میکردم در هوا معلقم. نمی دانستم از چه میترسم
اضطراب دارم. اصلا حال خودم را درک  یا برای چه

 .نمیکردم
 نگاه هرمس روی چشمانم چرخید. نمی دانم چه در نگاهم
 دید که با قدمهای بلند به سراغم آمد. سرم برای دیدنش باال

 .رفت
 . چی شده؟ می خوای برگردیم-

چرا -سر تکان دادم که نه. دستانم را در دست گرفت.
 دستات

 زی هستی؟اینقدر سرده؟ نگران چی
و شروع به مالیدن دست هایم کرد. لبهایم را روی هم 

 .فشردم
 . نمی دونم... نمی دونم-
 

پریچهر با دیدن نزدیکی ما دو نفر، ابرو در هم کشید و 
 .چرخید

هرمس با مهربانی دست هایم را مثل یک دختر بچه 
 نازنازی

 :در دست گرفته بود. با مهربانی بیش از حد به حرف آمد
- 



 .ابریشم! اگه بخوای می تونم همه چی رو به هم بزنم ببین
 .هنوز دیر نشده

-نه، باید اینکارو کنیم. -سرانگشتانش را در مشتم گرفتم. 
 پس

نگران نباش. باشه؟ تو باید امروز خوشحال باشی. ببین! 
 داری

به خواسته ات می رسی. بعد از شیش ماه، سهمت رو از 
 مادرت

 .ونه کاری کنهمی گیری و وحدت دیگه نمی ت
دلم از این همه تب و تابش آب شد. وقتی اینگونه هوای 

 دلم
می دونم... -را داشت، مگر می شد خیالم راحت نباشد؟! 

 می
 . پس دیگه غصه نخور-دونم. 

و دستانم را مالید و ها کرد. بهار بود و هوا گرم؛ اما 
 دستان من

 مثال قطب شمال سرد و یخی بود. با دیدن حرکاتش دلم
 

 برایش ذوب می شد. چقدر مهربان بود این مرد. واقعاا 
 میدانستم هر چه بخواهم برایم انجام میدهد. بدون شک



 بهتر شدی؟-گلدیاتور زندگی من بود. 
 .به روی صورتش خندیدم

 . آره بهترم. خیلی ممنون-
منو ببین ابریشم. هر جا... -شانههایم را گرفت و گفت: 

 هر جا
برگردی، یه لحظه هم مکث نکن. حس کردی می خوای 

 من
 . همه جوره حمایتت میکنم

 .دست روی بازویش گذاشتم
 پس دیگه استرس نداشته باش. باشه؟-باشه خیالت راحت. -

سر خم کردم که باشد تو بخواه، روی چشم من انجام 
 .میدهم

باالخره با صدا کردن اسم عروس و داماد، وارد اتاق 
 محضرخانه

 های بزرگ و چند مرد که پشت میزشدیم. دفتر دستکت 
 بزرگی نشسته بودند، مقابل نگاهم قد کشید. گوشهی سالن،

 
سفره عقد برقرار بود که حال و هوایم را عوض میکرد. 

 داشتم



ازدواج میکردم و وارد یک زندگی متاهلی میشدم. قرار 
 بود

 وارد قسمت اصلی و مهم زندگیام شوم. آیا کار درستی
 میکردم؟

 :عاقد گفت
 .عروس و داماد بفرمایید سر سفره عقد -

 آه حال باید سر سفره عقد میرفتم. دستم را به سمت هرمس
دراز کردم تا کمکم کند. اگر به خودم بود همان لحظه 

 ضعف
 .میکردم. مرا روی صندلی نشاند و خودش کنارم نشست

بعد از کمی این پا و آن پا کردن عاقد و باز کردن 
 شناسنامهها
الزم، سرانجام شروع کرد. با مزاح کوچکی و مدارک 

 گفت
 خب عروس خانم اجازه می فرمایید؟-
 

نگاهم رویش خیره ماند. شروع کند؟ من که هنوز آماده 
 .نبودم

 .با نشستن دست سفید رنگ هرمس روی دستم به خود آمدم
 :با سر اشاره کردم



 .«شروع کن مرد عاقد. من دیگر آب از سرم گذشته»
خطبه ی عقد را میخواند هرمس برای  در فاصلهای که

 یک
 :لحظه هم دستم را رها نکرد. گویی میخواست بگوید

 من پشت و پناهت هستم. هر جا میخواهی عقبنشینی»
 .«کن

 اما من نمیخواستم پا پس بکشم. با آنکه هرمس مرد زندگی
من نبود، ولی بودن در کنارش را دوست داشتم. من به 

 شدت
 :نهایت عاقد پرسید او را قبول داشتم. در

 عروس خانم وکیلم؟-
نگاهم از همانجا به پریچهر افتاد. با اخم های در هم دست 

 به
ایستاده بود و ما را می نگریست. هرمس دستم را  بدن

 .فشرد
 

 به سمتش چرخیدم. چشم بست تا خیالم راحت شود و من
 وقتی با او بودم قطعاا خیالم راحت بود. همانگونه خیره در

حتی از پریچهر اجازه «. بله»ش زیرلب نجوا کردم: نگاه
 هم



 .نگرفتم
خوب میدانستم او به هیچ وجه به این کار راضی نیست. 

 با
بله ی هرمس بلخره منو و او زن و شوهرشدیم. زن و 

 شوهری
 به شدت عجیب با نیتی غریب. هرمس از جیب کتش

حلقههای ازدواج را بیرون آورد و حلقه ی زیبایم را به 
 ستمد

 .کرد
 من هم حلقهی ساده ای را که خودش تهیه کرده بود به

 دستش کردم. خبری از کل کشیدن وکیک خوران نبود. ما
 یک مراسم ساده کوچک داشتیم که میخواستیم زودتر

جمعش کنیم. کار به امضا کشید و من امضا کردم. امضا 
 و

امضا و امضا. به عنوان شاهد پریچهر و منشی عاقد هم 
 زیر
گه ها را امضا کردند و در نهایت من به نام او شدم و بر

 او به
 

 نام من. ابریشم فخاری وارد دومین قسمت مهم زندگیاش



 .شد
 فصل یازدهم -جلد دوم

و باالخره بعد از بدوبدو کردن های فراوان در یک محضر 
 خانه

ی کوچک، من و هرمس و پریچهر در کنار هم بودیم. 
 وحدت

نیامده بود. با اضطراب  حتی برای حفظ ظاهر هم
 ریشههای

شالم را صاف کردم. موهای فرم دور صورتم را گرفته 
 بود. آن

ها را عقب زدیم و نگاهم به هرمس دوخته شد که در 
 راهرو

 .منتظر عاقد بود تا بیاید
 نفس عمیقی کشیدم. و باز هم نفس عمیقی دیگر. قلبم تند

انستم از تند میزد. احساس میکردم در هوا معلقم. نمی د
 چه

میترسم یا برای چه اضطراب دارم. اصلا حال خودم را 
 درک

 نمیکردم. نگاه هرمس روی چشمانم چرخید. نمی دانم چه
 



 در نگاهم دید که با قدمهای بلند به سراغم آمد. سرم برای
 .دیدنش باال رفت

 . چی شده؟ می خوای برگردیم-
 .سر تکان دادم که نه. دستانم را در دست گرفت

 چرا دستات اینقدر سرده؟ نگران چیزی هستی؟-
و شروع به مالیدن دست هایم کرد. لبهایم را روی هم 

 .فشردم
 . نمی دونم... نمی دونم-

پریچهر با دیدن نزدیکی ما دو نفر، ابرو در هم کشید و 
 .چرخید

هرمس با مهربانی دست هایم را مثل یک دختر بچه 
 نازنازی

 :مهربانی بیش از حد به حرف آمددر دست گرفته بود. با 
 .ببین ابریشم! اگه بخوای می تونم همه چی رو به هم بزنم-

 .هنوز دیر نشده
 .سرانگشتانش را در مشتم گرفتم

 .نه، باید اینکارو کنیم-
 
پس نگران نباش. باشه؟ تو باید امروز خوشحال باشی. -

 !ببین



داری به خواسته ات می رسی. بعد از شیش ماه، سهمت 
 رو از

 .مادرت می گیری و وحدت دیگه نمی تونه کاری کنه
دلم از این همه تب و تابش آب شد. وقتی اینگونه هوای 

 دلم
 !را داشت، مگر می شد خیالم راحت نباشد؟

 می دونم... می دونم-
 . پس دیگه غصه نخور- ..

و دستانم را مالید و ها کرد. بهار بود و هوا گرم؛ اما 
 دستان من

 شمال سرد و یخی بود. با دیدن حرکاتش دلممثال قطب 
 برایش ذوب می شد. چقدر مهربان بود این مرد. واقعاا 
 میدانستم هر چه بخواهم برایم انجام میدهد. بدون شک

 .گلدیاتور زندگی من بود
 بهتر شدی؟-

 .به روی صورتش خندیدم
 
 . آره بهترم. خیلی ممنون-

یشم. هر جا... منو ببین ابر-شانههایم را گرفت و گفت: 
 هر جا



حس کردی می خوای برگردی، یه لحظه هم مکث نکن. 
 من

 . همه جوره حمایتت میکنم
 .دست روی بازویش گذاشتم

 .باشه خیالت راحت-
 پس دیگه استرس نداشته باش. باشه؟-

سر خم کردم که باشد تو بخواه، روی چشم من انجام 
 . میدهم

وارد اتاق  باالخره با صدا کردن اسم عروس و داماد،
 محضرخانه

 شدیم. دفتر دستکت های بزرگ و چند مرد که پشت میز
 بزرگی نشسته بودند، مقابل نگاهم قد کشید. گوشه ی سالن،
سفره عقد برقرار بود که حال و هوایم را عوض میکرد. 

 داشتم
 .ازدواج میکردم و وارد یک زندگی متاهلی میشدم

 
ام میشدم. آیا قرار بود وارد قسمت اصلی و مهم زندگی 

 کار
 درستی میکردم؟

 :عاقد گفت



 .عروس و داماد بفرمایید سر سفره عقد -
 آه حال باید سر سفره عقد میرفتم. دستم را به سمت هرمس
دراز کردم تا کمکم کند. اگر به خودم بود همان لحظه 

 ضعف
 .میکردم. مرا روی صندلی نشاند و خودش کنارم نشست

کردن عاقد و باز کردن  بعد از کمی این پا و آن پا
 شناسنامهها

و مدارک الزم، سرانجام شروع کرد. با مزاح کوچکی 
 گفت

 خب عروس خانم اجازه می فرمایید؟-
نگاهم رویش خیره ماند. شروع کند؟ من که هنوز آماده 

 .نبودم
 .با نشستن دست سفید رنگ هرمس روی دستم به خود آمدم

 :با سر اشاره کردم
 
 در«. عاقد. من دیگر آب از سرم گذشتهشروع کن مرد »

فاصلهای که خطبه ی عقد را میخواند هرمس برای یک 
 لحظه

من پشت »هم دستم را رها نکرد. گویی میخواست بگوید: 
 و



 اما من«. پناهت هستم. هر جا میخواهی عقبنشینی کن
نمیخواستم پا پس بکشم. با آنکه هرمس مرد زندگی من 

 نبود،
را دوست داشتم. من به شدت او را ولی بودن در کنارش 

 قبول
 :داشتم. در نهایت عاقد پرسید

 عروس خانم وکیلم؟-
نگاهم از همانجا به پریچهر افتاد. با اخم های در هم دست 

 به
ایستاده بود و ما را می نگریست. هرمس دستم را  بدن

 .فشرد
 .به سمتش چرخیدم

 قطعاا  چشم بست تا خیالم راحت شود و من وقتی با او بودم
خیالم راحت بود. همانگونه خیره در نگاهش زیرلب نجوا 

 :کردم
 
حتی از پریچهر اجازه هم نگرفتم. خوب میدانستم «. بله»
 او

 .به هیچ وجه به این کار راضی نیست
 با بله ی هرمس بلخره منو و او زن و شوهرشدیم. زن و



شوهری به شدت عجیب با نیتی غریب. هرمس از جیب 
 کتش

ازدواج را بیرون آورد و حلقه ی زیبایم را به  حلقههای
 دستم

کرد. من هم حلقهی ساده ای را که خودش تهیه کرده بود 
 به

 .دستش کردم
خبری از کل کشیدن وکیک خوران نبود. ما یک مراسم 

 ساده
 کوچک داشتیم که میخواستیم زودتر جمعش کنیم. کار به

ا. به امضا کشید و من امضا کردم. امضا و امضا و امض
 عنوان

شاهد پریچهر و منشی عاقد هم زیر برگه ها را امضا 
 کردند و

در نهایت من به نام او شدم و او به نام من. ابریشم فخاری 
 وارد

 .دومین قسمت مهم زندگیاش شد
*** 

 



از پله های دفتر خانه پایین آمدم. من همان ابریشم یک 
 ساعت

 ام اضافه شدهپیش بودم و اینبار با اسمی که در شناسنامه 
 بود، حال به یک زن متاهل تبدیل شده بودم. گذر از این

مرحله حتی چند ساعت هم طول نکشید و وارد یک دوره 
 ی

دیگر از زندگی ام شده بودم. دوره ای که نمی دانستم باید 
 در

 .آن چگونه عمل کنم
 :هرمس کنارم ایستاد و پرسید

 حالت خوبه؟-
یک زن متاهل بودم و  سر تکان دادم و چشم بستم. دیگر

 این
متاهل بودن در سرم می چرخید و می چرخید و سرم را 

 به
 .دوار می انداخت

 : پریچهر پایین آمد و دستور داد
 .سوار شو ابریشم. می ریم خونه-
 

 سر تکان دادم. به قدری نا امید و کلفه بودم که با تندترین



 :لحن ممکن خروشیدم
 . ذارم من دیگه پامو تو اون خونه نمی-

 .قدم های پریچهر ایستاد
 چی؟ چی گفتی؟-
ی من  ئوستیدیگه قدم تو اون خونه نمی ذارم پریچهر. -

 و تو
 .تموم شد

 .مگه دست خودته . بدو سوار ماشین شو-
 .سپر کردم بدنجلو رفتم و 

تموم شد پریچهر. همه چی تموم شد. من دیگه ازدواج -
 کردم،

وان شاهد امضا شوهر کردم. نمی بینی؟ خودت به عن
 .کردی

 .پس دیگه نمی تونی کاری کنی
 .با هر حرف من چشمانش گشادتر می شد

 
عقلت رو خوردی دختر؟ این حرف ها چیه می زنی؟ -

 شما
 فقط عقد کردید. قرار نیست کسی از این مسخره بازی شما

 .خبردار بشه



برام مهم نیست. عقد... ازدواج، هر چی می خوای -
 .اسمشو بذار

 .اون خونه پا نمی ذارممن به 
 .تو غلط می کنی-

 :مچ دستم را کشید. هرمس پا درمیانی کرد
 خانم اجازه بدید. می تونیم با هم صحبت کنیم. اینجا جاش-

 .نیست
تو خفه شو. بکش کنار که هر چی می کشم از گور تو -

 بلند
 می شه. ببین دخترمو! ببین چیکار کردی! تو روی من

 . وایمیسته
 .تاسف تکان دادسری به 

 
هیچ وقت فکر نمی کردم این جوری جواب محبت های -

 منو
 . بدی

هرمس سکوت کرد. دلم برایش سوخت. نباید اینگونه 
 عذاب

وجدانش را تحریک می کرد. او هر کاری کرده بود، به 
 خاطر



 . کمک به من بود. برای کمک به دختر ولی نعمتش
 :غریدم

، مشکل من تویی. به اون چیکار داری؟ مشکل تو منم-
 مشکل،

تویی که زندگیمو دادی رفت. من فقط یه قدم دیگه با 
 خواسته

 .ام فاصله دارم. فقط یه قدم دیگه
 .هرمس میان حرفم پرید

 . ابریشم بسه-
 .و من متوجه شدم بیش از حد حرف زده ام

 .پریچهر هشیار شد و جلو آمد
 یعنی چی؟ کدوم خواسته؟-
 

 :مس پرخید و تکرار کردسری تکان دادم. به سمت هر
کدوم خواسته؟ این چی داره می گه؟ نکنه حرف های -

 وحدت
 درست بود؟

 .هیچ کدام حرفی نزدیم. مات و متحیر شانه ام را تکان داد
 ابریشم تو چیکار کردی؟-



به تو ربطی نداره. یه روز برمی گردم خونه، وسائلم رو -
 می

 .برم. بریم هرمس
 .پریچهر بازویم را کشید قبل از آنکه به راه بیفتم،

 .اجازه نمی دم بری-
 .ولی من می رم-

سرانگشتانش را به زور از روی بازویم جدا کردم. هرمس 
 به

 :دنبالم روان شد. پریچهر تهدید کرد
 
ای بین من و تو  ئوستیهرمس اگه ببریش، دیگه هیچ -

 وجود
 .نداره

 قدم های هرمس شل شد. چقدر پریچهر نامرد بود. برای
 :خلص شدن هرمس از زیر بار عذاب وجدان گفتم

 .خیلی خوب، باشه. تو نیا. خودم می رم-
و بدون آنکه منتظر حرفشان بمانم،به سمت خیابان اصلی 

 به
 .راه افتادم.پریچهر به دنبالم دوید و دستم را کشید

 .اجازه نمی دم بری .بیا برگردیم خونه_



 تاه بیا نبود.میبا او درگیر شدم و دستانش را پس زدم .کو
خواست به هر طریقی مرا به آن خانه ی نفرین شده 

 .برگرداند
 ابریشم حماقت نکن.اگه بری،من چجوری این گند رو_

الپوشونی کنم؟هیچ کس از این عقد خبر نداره .اصل مگه 
 چند

 ماهه این مرد رو می شناسی؟چند وقته باهاش زندگی
 ه یه پسرکردی؟تو هیچی راجع بهش نمی دونی،جز اینک

 
یتیمه که هیچکس دوستش نداره .حتی پدر و مادرش هم 

 اونو
 نمی خوان .برای چی به همچین مردی اطمینان می کنی؟

به تو ربطی نداره... به تو ربطی نداره.این انتخاب من _
 بوده و

پاشم وایمیستم .هرمس میانجیگری کرد.سعی داشت 
 پریچهر

 .را مهار کند
 .ارید صحبت کنیمخانم خواهش میکنم بسه.بز_
 !خفه شو،اشغال_



و با دست به عینک هرمس کوبید .هرمس به سرعت 
 چشمانش

 :را پوشاند.انقدر عصبی شدم که جیغ زدم
 .پریچهر ازت متنفرم .دست از سرم بردار_

 .پریچهر جا خورد و مکث کرد
بدون فوت وقت ،به دنبال عینک هرمس ،چند قدمی رفتم 

 و
زمین برداشتم.دلم اتش  عینک نیمه شکسته را از روی

 گرفت
 
چرا این کار را با او می کرد؟عینک را به دستش دادم و .
 با

 :ناراحتی زمزمه کردم
 .ببخشید شکسته_

 .لبخند تلخی زد
 .عیب نداره.توی ماشین دارم_
 .بریم هرمس.بیا بریم دیگه نمی کشم_

 :پریچهر فریاد زد
 .نمی ذارم بری_

 .کشیدم و به راه افتادمبدون توجه به او،بازوی هرمس را 



 :پریچهر داد زد
 .ابریشم همین االن برگرد_

 .با قدم های تند جلو رفتم
 .کاری نکن مجبور بشم باهات مقابله کنم_
 

گوش هایم را بستم و به مسیر روبه رویم خیره شدم.من 
 دیگر

 .نمی خواستم او را ببینم
 !ابریشم_

بدون به ماشین نرسیده هرمس دزدگیر ماشین را زد و 
 آنکه

 مهلت بیشتری به پریچهر بدهم،سوار ماشین شدم.باید همان
لحظه این مکان مسموم را ترک می کردم .من دیگر توان 

 جلو
 .رفتن را نداشتم

*** 
 با قدم های بی جان پشت سرش از اسانسور بیرون آمدم

همانگونه که چمدانم را به دنبال خود می کشید کلید .
 انداخت



کرد.فضای تاریک خانه دلم را لرزاند.حال و در را باز 
 که به

 خواسته ام رسیده بودم همه چیز حال و هوای دیگری پیدا
کرده بود .در این لحظه من مانده بودم و دردی عظیم. این 

 چه
 بلیی بود که سرش اوردم؟

 
هرمس چراغها را روشن کرد.،چمدانم را داخل کشید و 

 منتظر
شه که لذت وافری برای به من دیده دوخت .برخلف همی

 وارد
 شدن به این خانه داشتم ؛اما دیگر قدم هایم جلو نمی رفت

دوست داشتم علی رغم میل باطنی ام به عمارتمان .
 برگردم و

 .شب را در اتاق خود سر کنم
 .هرمس دستش را به سمتم دراز کرد

 بیا تو ابریشم.منتظر چی هستی ؟_
 م را بلند کنم تاانگشتانم مشت شد.حتی جرات نداشتم دست

 سرانگشتانش را بگیرم .با زانوانی سست پا به درون خانه
 گذاشتم و کفش هایم را کندم.دست هرمس یتیم ماند و



 افتاد.با صورتی گرفته در را پست سرم بست .چمدانم را
 .برداشت و از نظر ناپدید شد

وسط پذیرایی ماندم.حتی نا نداشتن روی پاهایم بایستم 
 .امروز
 .حد خسته شده بودم.به آرامی روی کاناپه نشستم بیش از

 
 پنجره تمام قد روبه رویم،تاریک و گرفته بود و به وضوع
میتوانستم تصویرم را در پس شیشه ها ببینم.صدایش را 

 از
 .اشپزخانه شنیدم

 قهوه میخوری برات درست کنم؟_
 حتی نا نداشتم جوابش را بدهم.رگ ای روی بینی ام تیر

 کردم .بیچاره اش کردم کشید. بدبختش
مجبورش کردم به خاطر ان سهم االرث نفرت انگیز ،با 

 دختر
خیری سری چون من ازدواج کند.به خاطر حقم او را 

 زندانی
 کردم.اویی که می دانستم مدیون پدرم است و دست رد به

 ام نمی زند. اینگونه گرفتارش کردم.شرمگین بودم و بدن



از چشمانم سر خورد و شرمزده .قطره اشک بی اجازه 
 دیدم را

 .تار کرد.کنارم روی مبل نشست
 حالت خوبه؟_
 

به سمتش چرخیدم. با دیدن صورت خیس از اشکم،چهره 
 اش

 .در هم رفت
 چیه؟چرا داری گریه می کنی ؟_

لب هایم لرزید و در نهایت صدای های های گریه ام خانه 
 را

 .زدمبرداشت.میان گریه با بغض از میان لب هایم ناله 
اشتباه کردم هرمس،ازت سو استفاده کردم. می _

 ...دونستم
 می دونستم هر چی بگم قبول میکنی و بدون اینکه اهمیت

 .بدم ،اینکارو کردم .ببخشید .ببخش هرمس
چی داری میگی؟چرا داری اینجوری گریه _

 میکنی؟چیزی
 شده ؟به خاطرحرف های مادرته؟

 .دست هایش را با ناتوانی فشردم



 .ه کردم هرمساشتبا_
 .دستم را نوازش کرد

 !چی داری میگی؟چقدر دستات سرده_
 
بد کردم بهت ،بد کردم .می تونستی با هر کسی که _

 بخوای
ازدواج کنی. چرا... چرا پریچهر این بل رو سرمون 

 اورد؟کاری
 !کرد که مجبور شی با من ازدواج کنی؟

این چه حرفیه می زنی.هیچکس حاصر نیست با _
 مردزالی

مثل من ازدواج کنه.این تویی که زندگیت رو از دست 
 دادی.نه

 من
می تونستی یه زن خوب بگیری.می تونستی ز شرم _

 راحت
 شی؛اما... چرا قبول کردی هرمس؟

 .احساس می کنم سراپا گناهم
ش حصاردستش را دور شانه امحلقه کرد و مرا در 

 کشید.با



من بهم دست دیگر روی بازویم را مالید تا گرم شوم.و 
 ریخته

 .بودم و می لرزیدم
 .بد کردم هرمس_

 :اش باال آوردم بدنسرم را از روی 
 
 .بهت بد کردم-
 نگو این حرفو نزن چرا اینقدر پریشونی چیزی نشده که_
. 

 . من ازت سو استفاده کردم_
 این حرفو نزن بسه بسه. چیکار با خودت میکنی؟ خودم_

 .خواستم. مجبورم نکردی
 ....کردم. من.... من چرا مجبورت -

 .و شروع به لرزیدن کردم
به سرعت بلند شد و پتویی به دورم پیچیدم. زیر پایم زانو 

 زد
 :و دست هایم را در دست گرفت

 ابریشم... به حرفهای من گوش بده خواهش میکنم. هرچی-
 بوده تموم شده. مهم نیست. هیچ کدوم اینها مهم نیست. مهم

 ت می رسی و وحدت دیگه نمیاینه که داری به خواسته ا



تونه اموال بابات رو باال بکشه. یادته چقدر نگران بودی 
 االن

 . فقط یه قدم دیگه با خواسته ات فاصله داری
 

 :صورتش را با دستانم قاب گرفتم
ولی تو بدبخت شدی من چیکار کردم هرمس شاید اگه _

 صبر
 .می کردم اگه... دست روی دستم گذاشت

 آروم باش. ببین خودم خواستم. خودمهیچی نیست، -
 .خواستم. خواهش میکنم ابریشم

 اشک هایم می ریخت و او التماس میکرد آرام باشم و من
 بگو چیکار کنم؟ ابریشم باهام حرف بزن بگو-نمیتوانستم. 
 . نمی دونم... نمی دونم-چیکار کنم؟ 

 .گرفتم تاب خوردم حصارو خودم را در 
 کنم. می ترسم هرمس نمیدونم نمیدونم چیکار-
آخه چرا اینجوری شدی تو که تا االن خوب بودی. بیا _

 بسه
 محصارم بیا حصاربیا 

 .کشید حصارو مرا در 
 . چیزی نیست چیزی نیست -



 
 . سرم را نوازش کرد و روی موهایم دست کشید

 ببین خسته ای هیجان زیادی داشتی. این چند روز خیلی
ی غریبه اومدی و  اذیت شدی حق میدم بهت به یه خونه

 ازم
 میترسی؛ ولی قول میدم من همونی باشم که بودم ببین من

 همونم. از من نترس. باشه؟
 .اش مشت کردم بدندستم را روی 

 . نمیترسم از تو نمیترسم-
 پس چته؟

نمی دونم هرمس. بابامو می خوام، من بابامو می خوام. -
 چرا

ا... آنقدر اینقدر زود رفت؟ چرا رفت؟ چرا... چرا... چر
 عصبی

 .بودم که به خودم میلرزیدم و او فقط سعی داشت آرام کند
ش آرام کرد، رحصاباالخره آنقدر نوازشم کرد و مرا در 

 که شل
شدم. مرا بلند کرد و به آرامی صورتم را شست. لیوانی 

 شیر



گرم برایم آورد. بی حال و با چشمانی بی روح به او خیره 
 .شدم

 
اد. گرمای ملیم شیر سرانگشتم را به لیوان را به دستم د

 گزگز
 . بخور حالت رو بهتر میکنه-انداخت. 

 و من بی اراده از آن مایه ی شیرین شیر و عسل نوشیدم
. 

بعد از آن چراغ اتاق را خاموش کرد. مرا روی کاناپه 
 خواباند و

شروع به نوازش موهایم کرد. به صورتش در تاریکی 
 خیره

زیر نور اندک ماه برق میزد. زیر  شدم. نقره ای هایش در
 لب

 .شروع به صحبت کرد
 می دونی از کی میشناسمت؟-

 ذهنم بی هوا پرید. یاد گذشته ها در دلم روشن شد. خاطره
ای محو از پسری مو نقرهای که حفره های براق چشمانش 

 مرا
 .از همان روز اول ترسانده بود



 ..با صدایش به زمان حال برگشتم
 لین بار دیدمت، یه دختر کوچولوی شیطونوقتی برای او-

بودی که مادرت موهاتو دو طرفه بافته بود. با دیدن من 
 دویدی

 
 و پشت مامانت قایم شدی. با اینکه از من میترسیدی سرک
 می کشیدی و فضولی میکردی تا منو بهتر ببینی. یادته یه

 بار بهم نزدیک شدی و موهامو کشیدی؟
 دی و تو گفتی میخواستم ببینمپدرت گفت چرا این کارو کر

 .موهاش واقعیه یا نه
از همون بچگی زبوندراز بودی. قرار بود پیشتون بمونم؛ 

 اما
اونقدر اذیتم کردی که پدرت به ناچار منو برای تحصیل 

 به
 خارج فرستاد. یادته چه بلهایی سر من آوردی؟

 تصاویر مبهمی در ذهنم شکل گرفت. لحنش تن لبخند به
 یادته برای اینکه اذیتم کنی تو کفشم شن- خود گرفت.

 ریختی؟ تا یه هفته داشتم شن ها رو از تو کفشم خالی می
کردم. یه بارم که خرابکاریت رو به مادرت لو دادم به 

 جای آب،



بهم آب نمک دادی. پدرت دعوات میکرد و تو با خیره 
 سری

 میگفتی از من خوشت نمیاد. ای ابریشم اون چند هفته
 

ن رو قلفتی کندی. اگه به خاطر احترام و علقه پوست م
 ام به

پدرت نبود، حتما بینمون شکراب می شد. وقتی که از 
 خونتون

 رفتم با خودم گفتم محاله دیگه به این خونه برگردم. من از
 دختر آقای فخاری متنفرم. سال ها بعد که برگشتم، هنوزم

لجباز و همون فکر رو داشتم. فکر می کردم همون دختر 
 لوسی

که خدا رو هم بنده نیست. بعد از فوت پدر به اینجا اومدم 
 تا

بتونم کمکی کنم اما تو رسما من رو نادیده می گرفتی. 
 اصل

 انگار برات وجود خارجی نداشتم. یادته؟
یادم نبود. من در آن چند ماه آنقدر از مرگ پدرم ناراحت 

 بودم
 . وجود داردکه حتی نمی دانستم هرمس هم در اطرافم 



 .دستش را دراز کرد و دستم را گرفت
 .و حاال کارمون به جایی رسیده که با هم ازدواج کردیم_

 ابریشم نگران آینده نباش. یه وقتایی هدف وسیله رو توجیه
 می کنه. اینکه بتونی سهمت رو از وحدت بگیری مهمترین

 
هدف زندگی من شده. بذار با هم از پس این مشکلت بر 

 .بیایم
 خواهش می کنم به فکر من نباش. مهم نیست چی به سرم

 . میاد، مهم اینه که تو به خواست برسی
اما تو چی؟ تو قراره چی کار -دستانش را مشت کردم. 

 کنی؟
 مهم نیست ابریشم. اصل مهم نیست. همه چی درست می-

شه. من همیشه آدم خود ساخته ای بودم. می تونم دوباره 
 از

فقط نگران توام. اگه ارث پدرت رو از اول شروع کنم. 
 دست

 .بدی، دیگه نمی تونی سرپا شی
او همچنان دلداریم می داد. زمزمه میکرد. سرانگشتانم را 

 می



و نوازش می کرد تا شاید استرسم کم شود؛ اما  شکوفید
 من

 همچنان درد داشتم و پر دردتر از قبل زندگی برایم سنگین
 . ی بودشده بود. ای کاش راه چاره دیگر

همانگونه که از آینده ی خوبی که قرار بود ارثم را به 
 دست

بیاورم، صحبت می کرد، کم کم پلک هایم سنگین شد. 
 دست

 
 منو می بخشی-روی صورتش گذاشتم و زمزمه کردم: 

 هرمس؟
میان خواب و بیداری حس کردم نفس سنگینی کشید. 

 صدای
 :نجوایش را به سختی شنیدم

 . تو منو ببخش-
خواب و بیدار بودم و کلمات در ذهنم جابجا می شد. برای 

 چه
 - !باید او را می بخشیدم؟ او که همیشه به دادم رسیده بود

 منو ببخش هرمس. باشه؟



سایه اش روی سرم سنگینی کرد. از میان پلک های نیمه 
 بازم

دیدم که روی صورتم خم شده و به من می نگرد. 
 سرانگشتانش

کشید. از میان لب هایی که تار می روی پیشانی ام رد 
 دیدم

تو که کاری نکردی عزیزم. همه ی این ها تقصیر -گفت: 
 . منه

حرف ها از یک گوشم وارد می شد و از گوش دیگر 
 .خارج

ذهنم نمی توانست آنها را حلجی کند. گوشم می شنید و 
 در
 

پس ذهنم جایی ذخیره میشد. شاید برای روزی که قرار 
 بود

اورم هرمس چه کرده و چرا من در این برهه از به یاد بی
 زمان

 این گونه در کشاکش با وحدت، گیر افتاده ام. خواب کم کم
 مرا می ربود و من نمی دانستم کجایم و چه می کنم. فقط

 .می دانستم هرمس از من میخواهد تا او را ببخشم



*** 
 ام از خواب پریدم و چشمانم را بدنبا فشار عظیمی روی 

باز کردم. فضای اطرافم تاریک بود. پلک زدم و  نیمه
 تازه به

 .یادم آوردم با گریه به خواب رفته ام
نگاهم در تاریکی دور تادور اتاق چرخید و سرانجام در 

 کنار
پنجره، قامت هرمس را دیدم. نقره ای هایش زیر نور 

 مهتابی
که از پنجره می تابید، می درخشید. از میان پلک های 

 نیمه
نظاره اش کردم. حواسش به من نبود و به منظره ی باز 

 بیرون
 . خیره شده بود

 
با آن کابوس و دردهایی که ابتدای شب به جانش ریخته 

 بودم،
 .حال خواب و قرار نداشت

 به مانند کسی بودم که به ناجی اش خیره شده و نمی تواند



هیچ قدمی برای جبران محبت های این ناجی بردارد. 
 هرمس
ت داده بود و من او را تا خرتناق وارد منجلب مرا نجا
 زندگی

 .ام کرده بودم
حاال من و او به نام هم بودیم؛ ولی هردو می دانستیم این 

 به
 نام شدن تنها یک راه نجات برای پس گرفتن حق و حقوق
من است و پس از آن معلوم نیست چه بر سر زندگی من 

 و او
م که زندگی اش می آید. برخلف حرف هایش این من بود

 را
 .ویران کرده بودم

بعد از من، او چه می کرد؟ پریچهر را از دست داده بود. 
 پدرم

را، زندگی اش در خارج از کشور را. حتی شرکت را هم 
 از

دست می داد. بعد از این همه سال با دست خالی قرار بود 
 به
 



کجا برسد؟ باالخره روزی باید از او جدا می شدم و قلبم 
 فشرده

 می شد که هیچ کاری از دستم برنمی آمد. پلک هایم دوباره
سنگین شد. به سختی آنها را باز کردم. اینبار هرمس به 

 سمتم
 چرخیده بود و مرا می نگریست. با دیدن باز شدن چشمانم

 چیزی می-آرام آرام جلو آمد و کنارم روی زمین نشست. 
 خوای؟

 جان ابریشم فقط پلک زدم. خسته بودم... ناتوان. شیره ی
 .فخاری ته کشیده بود

 .بخواب ابریشم... بخواب-
و شروع به نوازش پیشانی و موهایم کرد. چشمانش را 

 نمی
دیدم و سرانگشتانش به آرامی روی موج موهایم می رفت 

 و بر
 .می گشت

 
خلسه ی شیرینی از سرانگشتانش در وجودم جاری بود. 

 او



که پلک هایم خدای بی نظیری بود. آنقدر نوازشم کرد 
 سنگین

 .شد و دیگر نتوانستم در مقابل وسوسه ی خواب مقابله کنم
 .با صدایش هشیار شدم

 ابرشم پاشو آب بخور. چته؟ چرا اینقدر بی قراری؟-
پلک باز کردم. از خوابی ترسناک پریده بودم. نمی دانستم 

 چه
دیده ام و چه بر من گذشته؛ ولی هر چه بود، حال روحی 

 ام
 د. حال که به خواسته ام رسیده بودم، واقعیتمساعد نبو

زندگی مرا در هم شکسته بود. قرار است چه به سر من 
 و

 هرمس بیاید؟
بلند شدم و لیوان آب را از او گرفتم. پیشانی ام خیس از 

 عرق
 .بود. موهای چسبیده به پیشانی ام را کنار زد

 چته ابریشم؟ چرا اینقدر بی قراری؟-
 . ونمنمی دونم... نمی د-
 



کنارم روی مبل نشست و سرم را به شانه اش تکیه داد. 
 از

 .هرمس می ترسم-گرمای پناهش، بغض کردم. 
 نترس من اینجام. ببین تمام شب-دستم را در دست گرفت. 

 .بیدارم
او بیدار بود و همین مرا آزار می داد. اصل همینکه می 

 دیدم
 می کردزندگی اش را فلج کرده ام، عذاب وجدان خفه ام 

. 
 .با دست دیگرش پشت دستم را نوازش کرد

 .نگران هیچی نباش. من اینجام. بخواب... راحت بخواب-
دستش را به دور شانه اش حلقه کرد و مرا بیشتر از قبل 

 به
اش چسباند. چشم روی هم گذاشتم. و هرمس شروع  بدن
 به

 .زمزمه کرد
 "بوی گندم مال من هر چی که دارم مال تو"
 

شانهاش گذاشته بودم و غوطهور در صدایش.  سر روی
 آه از



 این شب که سحر نداشت. حالم از دیدن رنگ تیرهی آسمان
 .بهم میخورد

 .هیش بخواب. بخواب ابریشم_
سرانگشتانش روی بازویم در جریان بود. واقعا این حس 

 بی
 نظیر سر انگشتانش از کجا میآمد؟ دست میان انبوه موهای

سرم را مالش داد. آنقدر نوازشم  سرگردانم برد و پوست
 کرد،

آنقدر برایم زمزمه کرد، آنقدر آرامم کرد که باالخره خواب 
 مرا

 .ربود. باالخره آن شب نفرین شدهی لعنتی به سر آمد
 . ابریشم... ابریشم پاشو دیگه... پاشو دیر شد_

با خستگی زیاد، چشمانم را به سختی باز کردم. آنقدر 
 خوابم

 نمیتوانستم پلکهایم را برای یک لحظه بازمیآمد که حتی 
 .نگه دارم. هرمس تکانم داد و صدایم کرد

 .ابریشم، بجنب. باید بریم شرکت. دیر میشه_
 
 .بذار بخوابم، هرمس_



پشت به او کردم و پتو را روی سرم کشیدم. پتو به ناگاه 
 کشیده

 .شد و نور خورشید چشمانم را زد
 .گفتم پاشو! وقت رفتنه_
 نمیخوام. خوابم میاد. خیلی خستهام. تو که دیشب دیدی_

 .نتونستم بخوابم
 ! من این حرفها حالیم نیست. بدو، بدو! منتظرتم_

 و دستم را کشید و مجبورم کرد بلند شوم. با بدنی سست و
لخت از جا بلند شدم. موهای فرم تمام صورتم را گرفته 

 .بود
 .ه رفیعی شده بودآنها را به شدت مهار کردم. به مانند کو

 .هرمس با فنجانی قهوه به سمتم آمد
وای قیافه رو نگاه کن. نگفته بودی اینقدر خوشگل و _

 جذابی
 !جیگر

 
 به شوخی لوسش لبخندی زدم و قبل از آنکه بتواند حرکتی

 .کند، فنجان قهوه را از دستش کشیدم
 .این مال من. تو یکی دیگه واسه خودت درست کن_



را دست کشید و من با حرکت دستش موهای روی سرم 
 به

 .سمت عقب کشیده شدم
ابریشم تو با این موهات چیکار میکنی؟ نمیتونی _

 جمعشون
 .کنی

سر تکان دادم و موهایم به حالت اولشان برگشت. سیم 
 تلفنی

 :ها را نمیشد جمع کرد. خندید و گفت
 .باشه، قهوهات رو بخور. من یکی دیگه درست میکنم_

 ا بوییدم. آه! زندگی هنوز هم شیرینیهایفنجان قهوه ر
خودش را داشت. اگر چه دیشب افسرده ترین زن روی 

 زمین
 بودم؛ منتها با وجود هرمس و این فنجان قهوه میتوانستم

 .زندگی را از نو شروع کنم
 

آرام آرام فنجان را سر کشیدم و باالخره چشمانم باز شد. 
 بلند

هایت بعد از نیم شدم و دست و صورتم را شستم و در ن
 ساعت



توانستم موهای سرکشم را جمع و جور کنم و از خجالت 
 شکم

 گرسنهام در بیایم. هرمس همانگونه که وسایلش را بر می
 :داشت، غر زد

 .بجنب، ابریشم! دیرمون شد_
 :کفش هایم را به پا کردم و غر زدم

صبح اول صبحی چیکار داری؟ مگه امروز چه فرقی _
 با روزای

 ره؟دیگه دا
 .خیلی فرق داره. خودت متوجه میشی_

و زودتر از آنکه به خودم بیایم سوار بر ماشین در راه 
 شرکت

 بودیم. برایم جالب بود تا بدانم چه چیزی در شرکت، در
 

انتظارم است. قطعا این اضطراب و هیجان هرمس بی 
 دلیل
 .نبود
*** 

 .همگی لطفا جمع شید_



شرکت منتظر بودم در کنار هرمس وسط سالن مربع شکل 
 تا

هرمس خبر هیجان انگیزش را رو کند. تک و توک 
 کارمندها

 آرام آرام جمع شدند و باالخره همه گوش به زنگ صدایش
 .شدیم

 صبح همگی به خیر باشه. میخوام امروز سهامدار جدید_
 .شرکت رو معرفی کنم

 :به من اشاره کرد و ادامه داد
 . شرکتخانم ابریشم فخاری. سهامدار جدید _

تازه متوجه شدم و ابروهایم باال پرید. دهانم از تعجب باز 
 مانده

 ام مشت کردم." سهامداربدنبود. دستهایم را روی 
 

شرکت." سهامدار شرکت پدرم؟ خدایا من مقداری از راه 
 را

 رفته بودم و حال میتوانستم امید داشته باشم. در فاصلهی
 .مچند ماهه شرکت را از دست وحدت نجات ده

کارمندها شروع به تبریک و تشکر کردند و من با 
 خوشحالی



هر چه تمام تر با ذوق تبریکاتشان را پذیرا شدم. نگاهی 
 به

 هرمس انداختم. با لبخند مرا مینگریست. او هم مثل من
خوشحال بود. این ازدواج سوری، هر چه نداشت، توانست 

 مرا
 قدمی به خواستهام نزدیک تر کند

 :باال برد و با صدای نیمه بلندی گفتهرمس دستش را 
 امیدوارم بتونیم از این به بعد همکاری خوبی با هم داشته_

 باشیم. قبل اختلفات جزئیای پیش اومده بود که هم باعث
 ناراحتی ما و هم پرسنل شده بود.امیدوارم دیگه از این

 .مشکلت پیش نیاد. ممنون از تک تکتون
 .گفتند و پخش و پل شدندکارمندها تبریک نهایی را 

 
همین که درب اتاق را پشت سرش بست، دویدم و دست 

 هایم
ش حلقه کردم و صمیمانه او را به خودم بدنرا به دور 

 .فشردم
 وای هرمس! ممنونم. ممنونم. تو نمیدونی چقدر خوشحالم_

 .کردی
 .م پیچک شدبدندستهایش محکم دور 



اینقدر  خوشحالم عزیزم. خوشحالم. فکر نمیکردم_
 خوشحال

 .بشی
 .شانههایم را باال بردم

 خیلی خوشحالم هرمس. فقط چند ماه... چند ماه دیگه_
مونده تا به هدف اصلیم برسم. اگه بتونم ارثم رو از 

 پریچهر
پس بگیرم، اونوقت میتونم یکی از سهامدارهای قوی 

 شرکت
بشم و وحدت نتونه کاری انجام بده. وای هرمس... هرمس 

 تو
 .ه آرزوم رسوندیمنو ب

 
 و با هیجان بیش از حد بدون آنکه حتی به کاری که

 میخواستم انجام دهم فکر کنم، لب روی گونهاش گذاشتم و
 م. ته ریش زبرش لب هایم را خلید و گرمایشکوفیداو را 

 .پوستش لذت بخش بود
چشمانم بی اراده بسته شد. سرشانه اش را چنگ زدم. او 

 هم



ع این حرکت را نداشت. لب از روی ثابت ماند. انگار توق
 گونه

اش برداشتم و با همان چشمان بسته، بیخ گوشش نجوا 
 :کردم

تو بی نظیری هرمس. خیلی ازت ممنونم که اینجوری -
 هوامو
 . داری

 . روی پاشنه ی پا پایین آمدم و نگاه به چهره اش کردم
طرح عجیبی روی نگاهش نقش بسته بود. چیزی مثل 

 ناراحتی
افسوسی بی نهایت. با دیدن رنگ نگاهش، لبخند از و 

 روی لبم
پر کشید. چه در دلش بود که اینگونه او را مغموم نشان 

 می
 چی شد هرمس؟-داد؟ زیر لب گفتم: 

 
چشمانش را محکم بست. چرا .. چرا اینکار را می کرد؟ 

 او که
 تا همین چند لحظه ی پیش در شادی من سهیم بود؟



هرمس! به من نگاه نمی -تم. دست روی صورتش گذاش
 کنی؟

 .سرش روی دست هایم پایین آمد
دم گرفت و به چشمم شانه هایش خمیده تر شد. باالخره 

 بعد
 .از چند لحظه چشم باز کرد

 . برات خوشحالم ابریشم. به خاطر همون منقلب شدم-
 پس تو هم مثل من-نفس آسوده ای کشیدم و لبخند زدم. 

 خوشحالی، آره؟
آره خوشحالم. -ید کرد و لبخند مهربانی زد. با سر تای

 باالخره
 . داری به خواسته ات می رسی

وای هرمس! اگه بتونم -دست هایم را در هم گره کردم. 
 حقمو

 . از پریچهر بگیرم، دیگه از خدا چیزی نمی خوام
 .سر تکان داد

 
می تونی، من این آرزوتو به واقعیت تبدیل می کنم، -

 مطمئن
 .باش



می دونم، -را با ذوق مشت کردم و تکان دادم.  دست هایم
 می

 . دونم. تو فقط کمکم کن
و با خوشحالی به سراغ میزم رفتم و کار را شروع کردم. 

 از
همان لحظه در تصمیمم راسخ تر شده بودم. من باید از 

 تمام
پیچ و خم های شرکت سر در می آوردم، تا وحدت را 

 برای
 .همیشه از شرکت بیرون می کردم

بعد از دو سه ساعت کار مداوم با احساس سنگینی پلک 
 هایم

 .از جا بلند شدم
وای هرمس من دیگه نمی کشم. یه چرت می زنم و بلند -

 می
 .شم

و بدون آنکه حتی از او اجازه بگیرم، روی کاناپه دراز 
 .کشیدم

 پلک های سنگینم مدام باز و بسته می شد. از الی مژگانم
 



نک طبی اش را به چشم زده و هرمس را می دیدم که عی
 با

جدیدت مشغول مطالعه است. گاهی سرکی به من می 
 .کشید

لبخندی روی لبم شکل گرفت. به واقع او مرد خوبی بود، 
 خوب

 .تر از آنی که فکرش را می کردم
 کم کم پلک هایم سنگین شد و خواب مرا ربود. خوشبختانه

احاطه به خاطر خبر خوشی که شنیده بودم، خواب راحتی 
 ام

 . کرده بودم
 پلک هایم را باز کردم. در وهله ی اول با دیدن پتوی روی
شانه ام فهمیدم که هرمس به سراغم آمده. هنوز روی 

 پرونده
ها مطالعه می کرد و سرش به شدت شلوغ بود. از همانجا 

 به
 او خیره شدم. چقدر او را دوست داشتم. او بی شک مسیح

 . زندگی من بود
سر باال آورد. بی اراده چشمانم را بستم. دوست به ناگاه 

 نداشتم



 موقع دید زدنش مچم را بگیرد
 

 صدای بلند شدنش از پشت میز را شنیدم و صدای قدم های
 .ارامی که جلو امد

درست در کنارم ایستاد و ردی سرم سایه انداخت.انگار 
 به

 سمتم خم شد .نفسم را حبس کردم.پتو را کمی باالتر
 صدایی نمی آمد.پتویم را باال زده بود و حالکشید.هیچ 

همانگونه که دستش روی شانه ام ماندگار شده بود ،مرا 
 می

 .نگریست
سنگینی نگاهش را حس می کردم. نمی دانم چقدر گذشت 

 و
 .من مصرا سعی کردم بروز ندهم بیدار شده ام

باالخره صدای ملیمی آمد و سایه اش از سرم کم شد. 
 صدای

 ا شنیدم که از اتاق بیرون رفت. نفس عمیقیقدم هایش ر
کشیدم. به سختی جلوی خودم را گرفته بودم تا طبیعی 

 .باشم
 خمیازه ای کشیدم و دست و پایم را کش دادم. با شنیدن



 صدای قدم هایی، متوجه برگشتش شدم. به سرعت چشم
 

 بستم. دوست داشتم دوباره او را هنگام کار کردن سیاحت
 .کنم

اتاق و صدای قدم هایش به من نزدیک شد. هرمس وارد 
 در

کنارم ایستاد. هیچ صدایی نمی آمد. باز هم نفس گرفتم. 
 چه

 می خواست و چه می کرد؟ آنقدر ماند و ماند که احساس
 کردم اشتباه شنیدهام. به آرامی چشمانم را باز کردم که با

 به به خانم؟ تا کی می خوای-صورت خندانش مواجه شدم. 
 می دونستی-به خواب بزنی؟! لبخند بازی زدم. خودت رو 
 بیدار شدم؟

از همون اول می دونستم. بلند شو دیگه. چقدر می -
 !خوابی؟

 .وای هرمس. خیلی خوب خوابیدم-خودم را کشیدم. 
 .سری تکان داد و صورتش کمی گرفته شد

آره بهت حق می دم. دیشب اصل نتونستی بخوابی، به -
 خاطر

 .همین بیدارت نکردم



 
 مهم نیست، شب می خوابم. بلند-تو هم نتونستی بخوابی. -

 .شو که باید بریم بیرون
 .پاشو با مشتری قرار داریم-کجا؟ -

و به سمت میزش رفت و کتش را پوشید. پتو را تا کردم 
 و

کنارم گذاشتم. روبه رویم ایستاد و با تفریح صورتم را 
 .نگریست

 نگام می کنی ؟چرا اینجوری -ابروهایم در هم رفت. 
 نگاهش روی گوشه ی لبم زوم شد. ناخوادگاه دست روی

 .گوشه ی لبم کشیدم
 چیه؟ چیزی رو صورتمه؟-

با سرانگشت گوشه ی لبم را نشان داد. آه خدایا نکند 
 صورتم

 کثیف باشد و موقع خواب آب دهانم صورتم را تزئین کرده
 باشد؟

 
اینطرف به سرعت صورتم را پاک کردم و به دنبال کیفم 

 و آن



طرف را چرخیدم. آینه را برداشتم و صورتم را وارسی 
 .کردم

 .نه همه چیز نرمال بود
نگاهی به هرمس انداختم که با شیطنت ابرو باال انداخت. 

 با
 :تعجب پرسیدم

 !مسخره ام کردی-
 .صدای خنده اش بلند شد

بدوخانم... بدو. دست و صورتت رو بشور. آدمی که -
 خودش رو
 می زنه، باید تحمل این چیزا رو هم داشته باشهبه خواب 

. 
 .بدو ابریشم

و قبل از آنکه بتوانم حتی وسائل روی میزم را جمع کنم، 
 مرا

 .به سمت در هل داد
 . بدو صورتت رو بشور. من وسائلت رو میارم-
 

 خودم هم نمی دانستم؛ اما به واقع خوشبختی را میان مشت
 ی بود که من بدونهایم داشتم. خوشبختی همین لحظات



دانستن واقعیت در کنارش نفس می کشیدم، می خندیدم، 
 از

وجودش لذت می بردم و خود را به خاطر داشتن او، 
 خوشبخت

 ترین دختر زمین می دانستم. هرمس برایم در آن لحظه ها
 یک فرشته ی بی قید و شرط بود که دستم را می گرفت

 قید و شرط هرمس برایم در آن لحظه ها یک فرشته ی بی
بود که دستم را می گرفت و مرا از منجلبی که در ان 

 قرار
 .داشتم،نجات می داد

ای کاش همیشه همان روز بود و همان لحظه ها.تا من 
 واقعیت

 .را ندانم و اینگونه دلم سیاه نشود
 عصر هنگام بود که با فکری که چند ساعتی در ذهنم چرخ

 :می خورد، رو به هرمس گفتم
 .یم خونه. همه وسائلم خونه است هرمسباید بر-
 

 .نیم نگاهی از پشت فرمان به سمتم کرد
 مطمئنی می خوای بری؟-

 نگاهم روی داشبورد چرخید. مطمئن نبودم و چاره ای هم



 .نداشتم. وسیله هایم همه در خانه ی پریچهر جا مانده بود
 .باید بریم هرمس. همه وسائلم خونه مونده-
 .ی ریمباشه مشکلی نیست. م-

فرمان را چرخاند و راه خانه ی پدری ام را در پیش 
 گرفت. با

 .اضطراب سرانگشت هایم را در هم فرو کردم
استرس دیدن پریچهر و وحدت و رفتار آن ها باعث می 

 شد،
 چته؟-بی تاب شوم و سر جایم بند نشوم. هرمس پرسید: 

 نگرانی؟
ه یا آره می ترسم پریچهر رفتار بدی کن-سر تکان دادم. 

 نذاره
 .برگردم

نگران نباش. من اینجام، نمی ذارم کاری -دستم را فشرد. 
 .کنه
 
 . واقعا ممنونم. به خاطر من از ادای دینت گذشتی-

 .صورتش گرفته شد
 .احتیاجی به تشکر نیست. وظیفمه-



پدرت تو -نه وظیفه ات نیست. -به شدت سر تکان دادم: 
 رو

 .دست من سپرده
کسی جای تو بود، تا حاال صد مهم نیست هرمس. هر -

 دفعه
منو ول کرده بود. اما تو کنارم موندی با وجود اینکه 

 راضی به
 اینکار نبودی، تا اینجا بهم کمک کردی. نمی دونم چجوری

 .ازت تشکر کنم
 .همینکه تو خوشحال باشی، برای من کافیه-

دستش را دراز کرد و دستم را در دست گرفت. 
 سرانگشتانم از

ستش، نوازش شد. به ناگاه دستم را باال آورد و گرمای د
 لب

روی پشت دستم گذاشت. در خود جمع شدم. لمس لب 
 هایش

 . همیشه برایم غریب بود. از میان دندان هایم نفس کشیدم
 

ی  شکوفهبا نزدیک شدن به خانه لبخندی زد. با آن 
 عجیبش



حواسم را پرت کرده بود تا نگرانی هایم گم شود و حال 
 به

ه رسیده بودیم. چشمانم را با نگرانی روی درب خان
 عمارت

چرخاندم. انتظار داشتم پریچهر هر لحظه از در بیرون 
 بزند و

 .با خشونت با من رفتار کند
 تو ماشین بمون. من-موقع پیاده شدن رو به هرمس گفتم: 

 .االن میام
 !چرا؟ منم میام-دستم را گرفت. 

ریچهر باال بگیره. نه منتظر بمون. ممکنه بحثمون با پ-
 نمی

خوام دوباره تو رو اذیت کنه. خودم حواسم هست. اگه 
 اتفاقی

 . افتاد بهت زنگ می زنم
و قبل از آنکه جوابش را بشنوم، به سرعت پیاده شدم. 

 بهتر
بود اگر اختلفی بین من و پریچهر پیش می آمد او را 

 دخالت



بود نمی دادم. بار قبل هرمس را به حد کافی اذیت کرده 
 و
 

 دلم نمی آمد تیر ترکش های پریچهر دامن هرمس را هم
 .بگیرد

بدون زنگ زدن، با کلید در را باز کردم و وارد خانه 
 .شدم

حیاط عمارت ساکت و نیمه تاریک بود و چراغ های 
 عمارت

 .همه خاموش
تعجب کردم. هیچ وقت عمارت را اینگونه غرق در 

 سکوت و
کجا بودند؟ صدا زدم: تاریکی ندیده بودم. پس بقیه 

 محبوبه،»
 .هیچ صدایی نیامد«! احمد اقا

استخر را دور زدم و از پله ها باال رفتم.باز هم محبوبه 
 را صدا

 .کردم
 مجبوبه... محبوبه کجایی؟_



در عمارت را باز کردم .خانه غرق در سکوت و تاریکی 
 بود

 ترس در دلم نشست .این خانه همیشه با حضور ادم هایش.
 

بود و حال بدون وجود اسرار امیز ساکنینش،وهم خانه 
 برانگیز

 .شده بود. فکری در ذهنم نشست
 نکند پریچهر منتظر رفتن من بوده تا با وحدت به خوش

 گذرانی هایش برسد؟
پریز برق را زدم. برق کل خانه قطع بود. قدم هایم پیش 

 نمی
 . رفت. از تاریکی عمارت خوف داشتم

 .ردمناخوداگاه دوباره صدا ک
 محبوبه... احمد آقا نیستید؟-

هیچ جوابی نیامد. شماره ی هرمس را گرفتم. از بد ماجرا 
 آنتن

هم نداشتم. باالخره تصمیم را گرفتم و چراغ موبایلم را 
 روشن

 .کردم و در تاریکی پیش رفتم



باید به سرعت وسائلم را جمع می کردم و از این خانه ی 
 اشباح

بود قبض روح شوم. پله ها را بیرون می زدم. کم مانده 
 به
 

سرعت باال رفتم. هر آن انتظار داشتم از هر گوشه ی 
 خانه،

موجودی عجیب و ترسناک بیرون بزند و مرا به قتل 
 .برساند

باالخره پله ها تمام شد و راهروی مخوف طبقه ی باال، 
 مقابل

 دیدگانم جان گرفت. هیچ روزنه ای در آن نبود و تنها نور
مسیر مقابلم را روشن می کرد. نفس سنگینی موبایل، 

 کشیدم
و با قدم های سریع راهرو را طی کردم و وارد اتاقم شدم. 

 در
 . را بستم و نفس راحتی کشیدم

 با چند نفس عمیق باالخره به خود آمدم و شروع به جمع
 :کردن وسایلم، زیرنور موبایل کردم. مدام به خود میگفتم



اما چاره « یکی به اینجا آمده ام؟مگر دیوانه ام که در تار»
 ای

 .نبود و بدون وسائلم نمی توانستم در خانه ی هرمس بمانم
حال که وحدت و پریچهر نبودند، راحت تر می توانستم 

 وسائلم
 را بردارم. هرچه به چشمم می آمد را داخل چمدان و ساکم

 . می چپاندم
 

 هنوز زیپ ساک اول را نبسته بودم که صدای شکستن
 تناکی از طبقه ی پایین، دست و پایم سر شد و همانجاوحش

 .وسط اتاق ایستادم
 حتی توان نداشتم حرکت کنم. چیزی در طبقه ی پایین

 شکسته بود و من نمی دانستم چیست. اما هر چه بود، قطعا
آشنا نبود. اهالی خانه نبودند و من نمی دانستم موجودی 

 که
دست های باعث صدای شکستن عجیب شده، چیست. با 

 لرزان
از ترس آمدن دزد، چراغ موبایلم را خاموش کردم و به 

 سرعت
 .برای هرمس پیغام فرستادم



 .هرمس بیا! یه خبرایی تو خونه است-
 و پیغام را سند کردم و خدا خدا کردم به دستش برسد. حتی

 .جرات نداشتم تماس بگیرم. پشت در رفتم و پناه گرفتم
 

 شکستن بعدی، عمل خون زمان می گذشت و من با صدای
 در عروق بدنم یخ زد. دزد به خانه آمده و خانه را بهم می
 .ریخت و من با کسانی که نمی شناختم، روبه رو شده بودم

 . خدایا هرمس را زودتر به من برسان-
با شنیدن صدای قدم های آرامی که روی کف راهرو جلو 

 می
 وانستم نورام حبس شد. از زیر در می ت بدنآمد، نفس در 

نگی که روی راهرو می تابید، را ببینم. مطمئن بودم بدن
 دزد

آمده و در چند قدمی من است. نگاهم به روی میز توالت 
 .افتاد

از ترسم آینه ی روی میز را برداشتم و باالی سرم بردم. 
 اگر

دزد قدمی فراتر از این در می گذاشت، همین آینه را بر 
 سرش

 .خرد می کردم



اال بردم و منتظر شدم تا در را باز کند و من دستم را ب
 حمله

 .کنم که با شنیدن صدای هرمس دستم شل شد
 ابریشم اینجایی؟-
 

ش بدندر را باز کردم و با همان آینه ی در دست، آویز 
 .شدم

 .هرمس می ترسم... می ترسم. دزد توی خونه است-
 بدنو خودم را میان بازوانش مخفی کردم و سرم را به 

 اش
 .تکیه دادم

 .چیزی نیست. بیا بریم-
 وسائلم؟-
 . باشه برای بعد. فعل بریم تا اتفاقی نیفتاده-

 .و نور موبایلش را خاموش کرد
 .هیچ جا رو نمی بینم هرمس-

 همانگونه که مقابلش ایستاده بودم و هرم نفس هایش روی
 صورتم می پیچید، دست هایم را روی شانه اش گذاشت و

 ه–ی چسبید. م را دو دستبدن
 . ر جا می رم دنبالم بیا. نگران نباش



 
 و به آرامی مرا در پناه خود جلو برد. خودم را به تنه اش

 .چسباندم
 . می ترسم... می ترسم هرمس-

 :سر جلو آورد و بیخ گوشم نجوا کرد
 از هیچی نترس و به حرف من گوش بده. باشه؟-

 .سر تکان دادم حتی توان نداشتم حرف بزنم
 .صدای من گوش بده و هر جا می گم بیابه -

قدم به قدم. یک_دو_سه . با شمارش او آرام آرام قدم بر 
 می

 داشتم. همچون رقصنده ای در میان بازوانش جلو می رفتم
 .و او در تاریکی مطلق مرا راهنمایی می کرد

 .به سر پله ها رسیدم
 . یواش پله ها رو بریم پایین-
 

 آرام با او پایین رفتم. کنار گوشمدست به نرده گرفتم وآرام 
 .زمزمه می کرد و پله ها را می شمرد. یک_دو_سه

 و من با شنیدن صدایش آنقدر اطمینان خاطر پیدا می کردم
که دیگر از دزد نترسم. هر که بود هرمس حقش را کف 

 دستش



 .می گذاشت
 باالخره پله ها را تمام کردیم. با صدای شکستن بعدی جیغ

 وای-اش مخفی کردم.  بدنو سرم را در  کوتاهی کشیدم
 !هرمس

 .نترس... نترس. همینجا بمون تا من بیام-
 .با نهایت قدرتم دستش را گرفتم

نه نرو. منو تنها نذار. اگه دزد باشن، اگه بلیی سرت -
 بیارن

 چی؟ اگه منو بدزدن چی؟
 .دستم را فشرد

 .نگران نباش. بذار ببینم چه خبره-
 
 .برگردیم. بیا بریم خونهنرو، نرو. بیا -

اما هرمس دست هایم را رها کرد و مرا پایین پله ها 
 .گذاشت

از ترس به دیوار چسبیدم. وحشت تمام بدنم را از کار 
 انداخته

بود. صدای شکستن های پی در پی به گوشم رسید و از 
 ترس



شروع کردم به جیغ زدن. نکند بلیی به سر هرمسم 
 بیاورند؟

 :زدمازته گلو جیغ 
 هرمس.. هرمس... چیکارش دارید نامردها؟-

 صدای شکستن ها تمامی نداشت. گویی جنگی جهانی در
آشپزخانه به وقوع پیوسته. جیغ می زدم و هرمس را صدا 

 می
 .کردم. در نهایت صدایش را از راه دور شنیدم

 .ابریشم آروم، آروم. چیزی نیست. یه گربه است-
 با شنیدن حرفش، وا رفتم

 
نیدن حرفش، وا رفتم و تازه توانستم نفس بکشم. بی با ش
 حال

و بی رمق روی اولین پله نشستم و سر به دیوار تکیه دادم. 
 از

 .ترس و وحشت زیاد فشارم افتاده و حالم خراب بود
 .با صدای قدم هایی، صاف نشستم

 کجایی ابریشم؟-
 :صدا زدم

 .من اینجام-



 خوبی؟-
 .نه. فکر کنم فشارم افتاده-
 . ر کن برات آب قند بیارمصب-

و این بار چراغ موبایلش را روشن کرد و خیلی راحت 
 آب قندی

برایم آورد. لیوان را بی مکث سر کشیدم. به واقع از ترس 
 و

 .اضطراب حالم خراب بود. کنارم نشست
 
 حالت بهتره؟-
 .آره بهترم-
 .می رم وسائلت رو بیارم-
 .نه، نه. نرو-
برم تو ماشین. بعد میام  خیلی خوب. اول تو رو می-

 وسائلت
 .رو می برم

 ...اگه دوباره دزد بیاد-
 .میان حرفم پرید

می گم دزد نبود، گربه بود. تو آشپزخونه گیر افتاده و -
 وسایل



 .رو بهم می ریخت
 هر چه او می گفت، من باور نمی کردم. سرانجام با همان

ون پاهای سست و ناتوان با او همراه شدم و از عمارت بیر
 .زدم

 .همینکه داخل ماشین نشستم، تازه امنیت خاطر پیدا کردم
 
 .همینجا بمون تا من بیام-
تروخدا زود بیا. نگرانت می شم. اگه دزد بود، باهاش -

 درگیر
 .نشی ها

 .ای بابا! می گم دزد نبود-
و در نهایت تنهایم گذاشت. تا برود و بیاید قلبم در دهانم 

 می
 قیقه چمدان هایم را آورد و سوارتپید. به فاصله ی چند د

ماشین شد. به سمتم چرخید و دست هایم را در دست 
 .گرفت

 چرا دست هات اینقد سرده؟-
 .دست های سردم را مالید و ها کرد

 هنوزم می ترسی؟-



چیزی نیست، یه گربه بود. نترس. -«. نه»سر تکان دادم: 
 االن

 .می ریم خونه
 .بی رمق سر تکان دادم

 
 .خیلی خسته امبریم. -

دست هایم را رها کرد و ماشین را به راه انداخت. باالخره 
 از

 .خانه ی کذایی پریچهر بیرون آمدیم
 همانگونه که از پیچ کوچه می گذشتیم، یک سوال در ذهنم

پر رنگ شد. چه بر سر پریچهر آمده؟ چرا به فاصله ی 
 یک روز

 ....سربه نیست شده؟ نکند وحدت
نگ شده بود بدندر مهر پریچهر در دلم سر تکان دادم. آنق

 که
دیگر سر سوزنی نگرانش نمی شدم. همان بهتر که 

 .ندیدمش
بگذار او و شوهر جانش خوش بگذارند. من دیگر مادری 

 به
 . اسم پریچهر ندارم



 هرمس چمدان ها را در اتاق جا داد. آنقدر ترسیده بودم و
مدان حالم خراب بود که اصل حوصله ی جابه جا کردن چ

 ها
را نداشتم. بی حرف حوله ام را برداشتم و راهی حمام 

 .شدم
 .روز عجیبی را پشت سر گذاشته بودم

 
آن از صبح زیبایم، آن ازشوخی بامزه ی هرمس و این هم 

 از
 .سوپرایز انتهای شب

 همینکه لباس پوشیدم، هرمس هم صدایم کرد که شام آماده
بیشتر  است. بی حرف در کنارش نشستم و چند لقمه

 .نخوردم
 اشتهایی نداشتم. ذهنم مشغول تر از آن بود که بتوانم چیزی
 بخورم. تمام وقتی که در آن خانه ی کذایی بودم، وحدت

همیشه در آنجا حضور داشت؛ اما حال یک روز بعد از 
 رفتنم،

عمارت سوت و کور شده بود. نکند وحدت بلیی به سر 
 پریچهر

 آورده باشد؟



 دوست نداری؟-
 .خوب شده. من اشتها ندارم نه-
 هنوز نگرانی؟-
 .چیزی از گلوم پایین نمی ره-
 حرفتو بزن ابریشم. چته؟-
 
 .بی خودی استرس دارم. چیزی نیست. خوب می شم-

سر تکان داد و دیگر چیزی نگفت. ولی در تمام طول شب 
 هر

 کاری از عهده اش بر می آمد انجام داد تا آرام شوم. ساعت
 .بالشتی برداشتم و به سمت کاناپه رفتمدوازده شب 

 هی کجا؟-صدایش را شنیدم. 
 .می رم بخوابم-
 کجا بخوابی؟-

 کجا بخوابم؟ این هم سوال پرسیدن داشت؟ خب معلوم است
 .روی همان کاناپه ی مورد علقه ی همیشگی ام

 .می رم رو کاناپه بخوام-
از امشب رو تخت می خوابی. من به جات رو کاناپه می -
 .وامخ

 .سر باال بردم



 .نه نمی خوام. من کاناپه ی خودمو می خوام-
 
ابریشم لجبازی نکن. فعل وقت ندارم برای اتاقت وسائل -

 .بخرم
از این به بعد زندگی من و تو همینه. اما تا اون موقع تو 

 روی
 . تخت بخواب، من روی کاناپه
 .بالشتم را روی کاناپه انداختم

همین جا بخوابم. لطفا برق رو نمی خوام. دوست دارم -
 هم

 . خاموش کن. خیلی خسته ام
 .برد بدنباالی سرم ایستاد و دست به 

 چرا حرفمو گوش نمی دی؟-
 سر تکان دادم

 .خسته ام، باور کن خیلی خسته ام-
باشه. خوب -با ناراحتی نگاهم کرد و در آخر گفت: 

 . بخوابی
 با صدایچراغ اتاق را خاموش کرد. نیم ساعتی گذشت که 

خش خشی هشیار شدم. هنوز خوابم نبرده بود. خواب بعد 
 از



ظهرم کامل بود و کسری خواب نداشتم. روی کاناپه نشستم 
 و
 

 چی شده-سر چرخاندم. سایه ی محو هرمس را دیدم. 
 چرا هنوز نخوابیدی؟-هرمس؟ چیزی می خوای؟ 

 . خوابم نمی بره-
 .جلو آمد و زیر کاناپه پتویی پهن کرد

 ار می کنی؟چیک-
 .امشب اینجا می خوابم-
ول کن ابریشم. با این حالت نمی تونم راحت -هرمس! -

 .بخوابم
 .معلوم نیست شب چیکار می کنی

 ...ولی من-
 نمی تونی منصرفم کنی. بخواب. منم هینجا زیر پات می-

 .خوابم
بحث کردن با او بی فایده بود. وقتی تصمیمش را می 

 گرفت،
 . محال بود تغیرش دهد

 



لخت و سست روی کاناپه خوابیدم و او هم بعد از چند 
 لحظه

زیر کاناپه دراز کشید. به سمتش چرخیدم. نقره ای هایش 
 برق

می زد. او هم به سمتم چرخید. حال من روی کناپه بودم 
 و او

روی زمین. فاصله ای نداشتم. بی اراده دستم را دراز 
 کردم و

 .موهایش را نوازش کردم
 تو شب قشنگه. برق می زنه .سایه ی ملیم چقدر موهات-

 .صورتش گشاده شد
 .اولین باره کسی اینو بهم میگه.همه میگن ترسناکم_
 اره منم اوایل دیده بودمت ،همین فکرو میکردم خیلی_

 .ترسناکی؛ولی االن میبینم خیلی قشنگی
 می خوای دلمو نرم کنی؟_
 پوستتونه راستشو میگم.من موهاتو دوست دارم،رنگ _
راستی هیچ وقت نخواستی موهاتو رنگ کنی؟نفس .

 سنگینی
 .گرفت و به سمتم چرخید

 



اره وقتی بچه سال تر بودم.چند باری اینکارو کردم؛ولی _
 بعد

 ها دیدم فقط دارم خودمو گول میزنم. من همینم که هستم
با همین رنگ مو و پوست.کسایی که باهاشون برخورد .

 میکنم
مثل تو توجهی به رنگ پوست و  یا منو می شناسن و

 ظاهرم
 نمیکنن،یا منو نمی شناسن .پس برام مهم نیست چه فکری

 .در موردم میکنن
همانگونه که نوازشش می کردم ،دستم را گرفت و سر 

 انگشتم
.داغ شدم و گر گرفتم .مرد عجیبی بود که  شکوفیدرا 

 خیلی زیبا
هایش را به شدت دوست  شکوفه.و من  شکوفیدمی 

 باداشتم.
 .حسی جالب و زیبا

 ابریشم .بیا از رویاهات برام بگو.می خوای چیکار کنی؟_
 . طاق باز روی کاناپه خوابیدم

 .می خوام ارثمو بگیرم و شرکت رو نجات بدم_
 بعدش چی؟_



 
 نمیدونم هرمس.حتی نمی دونم با تو چیکار کنم و تو این_

 چند ماه می تونم با تو زندگی کنم یا نه؟
 ی؟از چی میترس_
از تنهایی .از اینکه یه روزی وحدت به پریچهر خیانت _

 .کنه
 آه سنگینی کشید .درد دلش زیاد بود که از همین فاصله

 .حسش میکردم
 از کجا اینقدر مطمئن بودی که وحدت خیانت کاره؟_
 .چون هست؛اگه نبود پدرم باهاش دشمنی نمی کرد_

 .بعد از کمی مکث به سمتش چرخیدم
 .رویاهات بگوحاال و از _

 :نجوا کرد
 .رویاهام ؟رویایی ندارم

 .به سمتش چرخیدم . حال همدیگر را در تاریکی می دیدیم
 
 مگه میشه رویایی نداشته باشی؟یعنی هیچ ارزویی تو_

 !زندگیت نداری؟
 ...چرا دارم .اما_

 چشمانش را به سختی می دیدم ؛منتها حس صدایش را به



 .خوبی درک می کردم
 اما چی؟_
 .ما.. هیچ وقت به ارزوم نمی رسما_
 مگه میشه؟تا حاال تلش کردی؟_
 دارم تلش می کنم ابریشم.ولی بعید می دونم_
 .مگه چی می خوای؟شاید من بتونم کاری انجام بدم_
 نه از دست هیچکس کاری ساخته نیست .رویای من ،یه_

 .رویای ناتمومه که هیچ وقت براورده نمیشه
 ش موهایم خواندو همزمان شروع به نواز

 
 رویایی دارم رویایی رنگارنگ"

 "رویای دنیایی سبز و بدون جنگ
فرفری هایم را با دست پس و پیش میکرد و حس خواب 

 را
 :به من هدیه می داد. خواب و بیدار زمزمه کردم

 .از فردا باید تو تختت بخوابی. نمی ذارم اینجا بخوابی_
تو اون اتاق بخواب ابریشم. بدون تو دیگه نمی تونم _

 .بخوابم
باشه می خوابم ولی باالخره یه روز باید از رویاهات _

 .بگی



 .باشه حتما می گم.بذار این روزها بگذره،می گم_
 و چشمانم کم کم سنگین شد.احساس کردم دستش روی

 گونه ام نشست و نوازشم کرد.نرمی سرانگشتش لذت بخش
خواب بود.او مرا نوازش می کرد و من در میان دنیای 

 فرو می
 رفتم .اگر کفر نبود قطع به یقین می گفتم او خداست.همان

 .قدر مهربان و زیبا
*** 

 
 .ابریشم بجنب دیگه!دیر شد_

 :همانگونه که وسائلم را جمع می کردم ،جواب دادم
 .باشه .باشه.صبر کن این مدارکم بیارم_

کردمو از اتاق بیرون  حصارهفت هشت پرونده را 
 آمدم.هرمس

هی به پرونده های در دستم ،آن ها را گرفت و با نگا
 :پرسید

 همه رو اوردی؟_
 .کیفم را روی شونه ام انداختم

 اره همه رو اوردم.اما برای چی می خوای؟_
 .داریم می ریم انبار.یه سری تنخواه رو باید چک کنیم_



 پس منو برای چی میبری؟_
 . وسط راه ایستاد و به سمتم چرخید_
یاد بگیری ابریشم .تا کی قراره من  باالخره که باید_

 اینکارهارو
 انجام بدم؟

 
 !ولی تو که هستی_
قرار نیست تا ابد اینجا بمونم .این ازدواج دیر یا زود _

 تموم
 .می شه

 حالم گرفته شد.دوست نداشتم به این زودی حرف از تمان
 .بینمان بزند ئوستیشدن 

 .بجنب ابریشم .هزار تا کار داریم_
 .ه ای اویزان سوار ماشین شدمبا لب و لوچ

 .پرونده هارو پشت ماشین گذاشت و سوار شد
نگاهی به صورتم انداخت و همزمان که از پارکینگ 

 بیرون می
 :رفت،پرسید

 چیه؟چرا دمغی؟_
 .دستی روی چانه ام کشیدم



 .نمی دونم چرا از حرفت خوشم نیومد_
 

 .لبخندی بازی زد
 خصوصیتت خوشمافرین ابریشم.همیشه از همین _

 . میاد.حرفت رو بدون رودربایستی به زبون میاری
 .و بعد از کمی مکث یاد سوال اصلی افتاد

 از کدوم حرفم خوشت نیومد؟_
 از اینکه قرار نیست همیشه پیشم بمونی.نکنه قراره ترکم_

 کنی و بری؟
 .اوهم صورتش جدی شد

قرار نیست ترکت کنم؛ اما قرار هم نیست تا ابد کنارت -
 .بمونم

ولی من -یه روزی باالخره من و تو از هم جدا می شیم. 
 و تو

 .تازه با هم ازدواج کردیم
مهم نیست. چشم رو هم بذاری این چند ماه می گذره و -

 تو
 .به ارثت می رسی و دیگه احتیاجی به من نداری

 
 بیا راجع بهش بحث نکنیم. واقعا تو این چند وقت-ولی... -



 .خوام چیزی بشنوماذیت شدم. دیگه نمی 
 .سعی کردم به خواسته اش احترام بگذارم

 .باشه بعدا با هم بحث می کنیم-
به انبار رسیدیم و پیاده شدیم. پوشه ها را برداشت و به 

 تندی
وارد سوله ی انبار شد. برای اولین بار انبار شرکت را 

 می دیدم
و ماتم برده بود. دریایی پر از جعبه های کوچک و بزرگ 

 و
برگه های رنگارنگ و نشان شرکت زر روی بسته ها، 

 به چشم
 .می خورد

پوشه ها را روی میز وسط سالن گذاشت. با تفریح جعبه 
 ها را

 ...شمردم. یک، دو، سه
 . وای هرمس چقدر کارتن اینجاست-
 

 به خاطر همین دوست-با دیدن شگفتی ام لبخندی زد. 
به این  داشتم شرایط رو ببینی. همینجا بمون. حواست

 پرونده



 .ها باشه تا من با مسئول شرکت صحبت کنم و برگردم
سر تکان دادم. دیدن انبار بزرگ پر از جعبه و مخلفات 

 آنقدر
 برایم جالب بود که ترجیح می دادم هرمس به تنهایی با

 .مسئول بخش صحبت کند
چند دقیقه ای همانجا ایستادم. حوصله ام کم کم سر رفت 

 و
 ها شروع به قدم زدن کردم. هیچ وقتمیان ردیف جعبه 

فکرش را نمی کردم خروجی شرکت و کارخانه و آن 
 زمین

 .های زراعتی، این بسته های چای باشد
 روی قفسه ها شماره های مختلفی زده شده و همه چیز کد

 . گذاری شده بود. با تفریح میان قفسه ها راه می رفتم
بسته بندی در حال خودم بودم و میان دریای جعبه های 

 شده
 .قدم می زدم

 
به ناگاه با صدای مهیبی که در تمام سالن سوله پیچید و 

 اکو
 شد، ترسیدم و در خودم جمع شدم. صدا از کجا آمده بود؟



متحیر به اطرافم نگریستم. صدای فریاد و دویدن هایی را 
 از

پشت قفسه ها شنیدم. با تعجب به سمت صدا به راه افتادم. 
 از

ه هرمس سپرده بود بایستم، می آمد. راهرو همان جایی ک
 رو

به اتمام بود. با دیدن هرمس که از پله های طبقه ی باال 
 به

 سمت پایین می دوید، گیج شدم. چرا اینگونه می دوید؟ چه
 اتفاقی افتاده بود؟

قدم جلو گذاشتم و تازه متوجه ی حجم عظیم کارتن ها 
 .شدم

کوه بزرگی از  منظره ی مقابلم به شدت وحشتناک بود.
 جعبه

های چای، روی میزی که دقیقا قرار بود آنجا بنشینم افتاده 
 و

میز عمل به شکل ترسناکی زیر خروارها جعبه و مقوا 
 دفن

 .شده بود



هرمس را دیدم که با فریاد های از ته دل، اسمم را صدا 
 می
 .کرد

 
 ابریشم... ابریشم...کجایی؟-

 هرمس همانجا می ماندم،با فکر به اینکه اگر به خواسته ی 
قطعا زنده از زیر بار جعبه های چای بیرون نمی آمدم، 

 دست
 .و پایم سست شده بود

آرام آرام جلو رفتم. هرمس به واقع دیوانه شده بود. جعبه 
 ها

را با خشونت و جدیتی فراوان کنار می زد و اسمم را می 
 .برد

 دستمرد های اطرافش سعی در نگه داشتنش داشتند و او 
ها را عقب می زد و دیوانه وار جعبه ها را بهم می ریخت. 

 دور
تا دورش را بسته های باز شده ی چای گرفته بود و او تا 

 زانو
در میان بسته ها به دنبالم می گشت. با ته مانده ی انرژی 

 ام



 .صدایش زدم
 !هرمس-

نمی شنوید و با چنگ و دندان جعبه ها را کنار می زد. 
 گویی

مانم هنگامه ای عجیب برپا شده بود. عجل از مقابل چش
 سرم

 
 گذشته بود و مهمتر از آن احساسات قلبی هرمس را بدون

هیچ پرده پوشی ای به چشم می دیدم. آن قدر از دیدن 
 نگرانی

 اش منقلب شدم که با قدم های کم جان به سمتش دویدم و
 .بلندتر صدایش زدم

 !هرمس-
سرعتی باور نکردنی به دست هایش ثابت ماند و سرش با 

 عقب
چرخید و مرا دید. به فاصله ی چند لحظه عجیب ترین 

 اتفاقی
که فکرش را می کردم، رخ داد. با قدم های پر شتاب و 

 سرعت
 کشید. گویی در حصاربه سمتم دوید و در نهایت مرا در 



ش حل شدم. مرا به خود فشرد و با نفس های حصار
 طوفانی

 :زیر لب گفت
 .، شکرت زنده ای و سلمتیخدایا شکرت-

 .عقب کشید و پا تا به سر مرا بررسی کرد
 
 چیزیت نشده؟ اتفاقی برات نیفتاده؟ دستات سالمه؟ جعبه-

 ها روت نیفتاده؟
بی اختیار اشک هایم جاری شد. مرا وارسی می کرد. 

 سرتا
و زیر لب مدام  شکوفیدپایم را، پیشانی و گونه هایم را می 

 خدا
ش، با دل حصارمرا صمیمانه در را شکر می کرد. 

 نگرانی
 .عجیبی می فشرد

 .خدایا شکرت. حالت خوبه، حالت خوبه-
آنقدر دل نگران بود و حالش خراب که دست هایش را 

 گرفتم
 :و دلداری اش دادم

 .حالم خوبه هرمس. چیزم نشده-



 .با دست های لرزان موهای دور صورتم را کنار زد
 ریخته، مطمئنی روی تومطمئنی خوبی؟ این همه کارتن -

 .نه خوبم-نریخته؟ اگه جاییت زخمی شده، باید بریم دکتر. 
 

به خدا حالم خوبه. نگاه کن! من اصل اینجا نبودم. ببین! 
 من

 .تو اون راهرو بودم
نگاهش به راهرو افتاد و دوباره به من. تازه باورش شد 

 و مرا با
 خداروشکر، خداروشکر-کشید.  حصارشدت بیشتری در 

 که
 .چیزیت نشده

عجیب بود. تا به حال او را اینگونه ندیده بودم. اینقدر 
 مستاصل

و آشفته و دل نگران. هرمس همیشه مرد قوی ای بود. 
 هیچ

گاه خودش را نمی باخت و تا به آن لحظه استیصالش را 
 ندیده

بودم. حتی در بدترین شرایط که با او می جنگیدم و از 
 پسم



 . کم نمی آوردبرنمی آمد، هیچ وقت 
حال در شرایطی که اتفاقی برایم نیفتاده بود، با فکر به 

 اینکه
ممکن است زیر حجم زیاد جعبه ها، له شده باشم، اینگونه 

 از
خود بی خود شده بود و دل نگرانی های خود را نشان می 

 .داد
دلم برایش رفت. چقدر او مرا دوست داشت و من نمی 

 .دانستم
 

 . دست هایش را فشردم
 .هرمس جان، خوبم. به خدا خوبم. بیا بشین. حالت بد شد-

 .رنگ به رخ نداری
 :دستم را گرفت و گفت

 .نه باید بریم بیمارستان. می ترسم، نگرانتم-
 .به خدا چیزیم نشده. بیا... بیا بشین-

 :و از مردی که در کنارم بود، خواهش کردم
 .آقا می شه یه لیوان آب قند بیارید-

 دلی نشست و مرا در کنارش نشاند. دستهرمس روی صن
 هایم را به شدت گرفته بود و رهایم نمی کرد. هنوز باورش



 .نمی شد خوبم
 !پس خوبی نه؟ نگران نباشم؟-
 .نگران نباش. به خدا خوبم-
 

 .دستش را فشردم و لبخند زدم. باالخره خیالش راحت شد
 دستم در دستانش شل شد و شانه هایش از حالت انقباض

مد. به سختی روی صندلی تکیه داد و چشمانش را درآ
 .بست

 :حالش خیلی خراب بود. دستش را مالیدم و با ترس پرسیدم
 هرمس خوبی؟ می خوای بریم دکتر؟-

 مرد با لیوانی آب قند برگشت و به دستم داد. کنار لب های
 .کبودش گرفتم

 .بیا بخور. حالت بهتر بشه-
به جلو خم شد و لیوان را گرفت و الجرعه سر کشید. 

 آرنج
 .هایش را روی زانو گذاشت و سرش را در دست گرفت

ترسیدم ابریشم. ترسیدم بلیی سرت اومده باشه. می -
 دونی

 اگه زیر این جعبه ها بودی، چه بلیی سرت میومد؟ ممکن



ت بشکنه و تا آخر عمرت فلج شی یا خدایی بدنبود 
 ...نکرده

 .نفسی گرفت
 
 .تو رو به من بخشیدترسیدم ابریشم. خدا -

 :دست روی شانه اش گذاشتم و دلداری اش دادم
 .نگران نباش. من حالم خوبه-

 ولی-به سمتم چرخید. چشمانش از نم اشک می درخشید. 
من نگرانتم ابریشم، همیشه نگرانتم. نمی دونم باید چیکار 

 کنم
و این نگرانی هر روز داره بیشتر می شه. نگران آیندتم. 

 نگران
ظهتم. به جایی رسیدم که دیگه اصل به خودم فکر هر لح

 نمی
 .کنم. همه چیز من شدی. همه ی فکر من آسایش تو شده

می خوام بهت کمک کنم. هر جوری که می تونم؛ ولی 
 همه

 .اش حس می کنم دارم درجا می زنم
آنقدر مهرش در دلم زیاد شد که دست هایم را دور شانه 

 اش



ام را روی گونه اش گذاشتم. حلقه کردم و با محبت گونه 
 ته

 .ریشش صورتم را خلید
 
این طور نیست. تو خیلی به من کمک کردی. هنوزم -

 داری
 .کمک می کنی

 .فاصله گرفت و عقب کشید
 .نه اینطور نیست-

 .کم کم داشتم نگران می شدم. رفتار هرمس طبیعی نبود
 !چرا اینجوری شدی؟ اتفاقی نیفتاده-

 .دستم را به شدت فشرد
اگه بلیی سرت میومد... اگه بلیی سرت میومد.. اگه -

 ...بلیی
میان حرفش پریدم. کم مانده بود با یادآوری آن اتفاق 

 روانی
 .شود

نیومده هرمس. چرا اینقدر کلفه ای؟ اینقدر خودت رو -
 اذیت
 .نکن



 .اگه بلیی سرت میومد، خودم رو نمی بخشیدم-
 

ی چشمش و در کمال تعجب قطره اشکی از گوشه 
 .سرخورد

که به سرعت رد آن را پاک کرد و چشمانش را مالید. 
 اصل

 درکش نمی کردم. برای چه تا این حد منقلب شده بود؟
 .نکن هرمس! چیزی نشده-
 چیزی نشده اما تو همین چند لحظه مرگ رو به چشمام_

 .دیدم و فهمیدم تو چقدر برام ارزش داری و نمی دونستم
م. اگه بلیی سرت بیاد، دیگه مراقب خودت باش ابریش

 نمی
 .تونم زندگی کنم

سر تکان دادم. سرانجام دستانم را رها کرد و نفس آسوده 
 ای

 . کشید. حالش بهتر شده بود
 در پس تمام اتفاقات تازه فهمیدم هرمس آنقدر ها هم قوی

نیست. اگر پای سلمتی ام به میان می آمد، قطعا خودش 
 را



فت آور بود. این حس قوی می باخت و این برایم شگ
 چگونه

 در دل او جای گرفته بود؟
 

در تمام طول مسیر، هرمس مضطرب و کلفه بود. هر 
 چه می

کردم آرام نمی شد. انگار تحولی عظیم در وجودش رخ 
 داده

بود. کلفه بود، بی قراری می کرد و در تب و تاب می 
 .سوخت

سکوتی مرگبار نمی دانستم باید با او چه کنم. تمام راه در 
 طی

 شد. دوست داشتم به همان شرایط گذشته برگردد؛ ولی
چیزی در وجود هرمس تغییر کرده بود. مثل اینکه ترس 

 از
 دست دادنم، تمام معادله هایش را به هم ریخته باشد. پشت
بندش وارد آسانسور خانه شدم. در حال و هوای خودش 

 .نبود
ه زیر پایش به گوشه ی آسانسور تکیه زده و نگاهش ب

 دوخته



 :بود. دلم می خواست فریاد بزنم
به حرف بیا مرد مومن! تو را چه شده که اینگونه پا تا  »

 به سر
 «زابراه شده ای؟

 ولی او هیچ نمی گفت. مثال کودکان یتیم پشت سرش از
 .آسانسور بیرون آمدم و به دنبالش وارد آپارتمان شدم

 
را همانجا کنار در کلید را به گوشه ای پرت کرد و کیفش 

 جا
 گذاشت و بدون هیچ حرف اضافه ای در حمام چپید. با

ناراحتی پشت شیشه ی پنجره رفتم. شهر در سکوت زیر 
 پایم

 .بود. چراغ ها از دور می درخشید و قلبم سنگین بود
 من صحیح و سلمت بودم و هیچ اتفاقی رخ نداده بود اما

ین سکوت چیزی در وجود هرمس کن فیکون شده بود. ا
 و این

مظلومیت بی حدش را نمی توانستم تاب بیاورم. برای 
 عوض

 .شدن حال و هوایم شروع به پختن غذا کردم



چیز زیادی بلد نبودم. هر آن چیزی را هم که یاد گرفته 
 بودم،

از هرمس بود. به سراغ آشپزخانه رفتم و مایع کتلت را 
 آماده

گونه او را کردم. ذهنم هرز می پرید. او را چه شده؟ چ
 سرحال

 .بیاورم؟ هیچ جوابی نداشتم
هرمس به سنگینی از اتاق بیرون آمد. هیچ نمی گفت و 

 روزه
سکوت گرفته بود. در آشپزخانه از فکر و خیال بیش از 

 حد در
 

مرز جنون بودم. چرا به حرف نمی آمد؟ لیوانی چای 
 برایش

 بردم و در کنارش نشستم. حتی متوجه آمدنم هم نشد. با
ترس سرانگشتش را گرفتم. به آنی لرزید و به خود آمد. 

 دلم
 :برایش خون شد. او را چه شده بود؟ با نوایی ملیم پرسیدم

 هرمس جان... چی شده؟-
 با من حرف-نگاهش عجیب شد. ظاهرا در این وادی نبود. 



 نمی زنی؟
 با محبت لبخند ملیمی زد. این لبخندش، تلخ تر از تلخی

 .را صمیمانه گرفتهایش بود. دستم 
 .چیزی نیست-
 .چیزی نیست .حالم خوب می شه_
 .ولی من نگرانتم . از ظهر حالت بده_
 عیب نداره ،خوب می شم.راستی تو چیزی خوردی؟پاشم_

 .برات شام درست کنم
 

خدایا حالش خیلی خراب است.بوی کتلتی که سرخ کرده 
 ام

 .تمام اپارتمان را گرفته و او اصل متوجه نشده
 .م خیز شد تا بلند شود،دستش را به سرعت گرفتمنی
بشین غذا اماده است.االن برات میارم .سر به گریبان _

 برد و
حرفی نزد.میز شام را در سکوت چیدم و صدایش کردم 

 .به جز
چند لقمه چیز دیگری از گلویم پایین نرفت.می 

 ترسیدم،خدایا
 .من از این هرمس جدید می ترسم



گرانی هرمس زابراهم کرده خسته بودم و فکر و ن
 بود.روی

کاناپه نشستم.بی صدا در گوشه ای کز کرده بود.شانه اش 
 را

به پنجره تکیه داده ک به بیرون می نگریست .درد عالم 
 در

 .دلم نشست
ای کاش حرف می زد و دردش را به من می گفت.شب 

 سختی
بود که سحری برایش پیدا نمی کردم .ارام ارام چشمانم 

 بسته
 .خواب مرا ربود شد و

 
 .میان خواب و رویایم یک نفر فریاد کشید

 !ابریشم ... مراقب باش.ابریشم_
 از خواب پریدم .هوا تاریک تاریک شده بود و اطرافم مثل
 قیر،ظلمات بود.هیچ نوری از بیرون نمی امد .نگاهم روی
ساعت شبتاب اتاق چرخید .سه نصفه شب بود .صدای 

 هرمس
 .را شنیدم



 !ابریشم... نه،نه_
 .صدای نیمه بلندش هوشیارم کرد و از جا پریدم

صدا از اتاق هرمس نمی امد؟چه اتفاقی افتاده؟به سرعت 
 وارد

اتاقش شدم.در تاریکی تشخیصش دادم که با ناراحتی 
 صدایم

می کرد.چراغ خواب کنار تختش را روشن کردم .ترسیدم 
 با

 :ش کردمنور المپ اذیت شود.روی تخت نشستم و صدای
هرمس ،هرمس بیدار شو.داری کابوس می بینی.کابوسی _
 که

 .می دید پرتوان تر از ان بود که بتوانم بیدارش کنم
 
 !نه ابریشم!مراقب باش.ابریشم... ابریشم_

تکانش دادم تا از درد این کابوس بیرون بیاید. به انی به 
 خود

 امد و چشم باز کرد.با باز شدن چشمانش خوف در دلم
.نگاهش غریب و ترسناک بود و چشمانش دو دو نشست

 می



زد .کمی عقب کشیدم و لب هایم را تر کردم.وقتی اینگونه 
 به

 .من چشم می دوخت ،موهای تنم سیخ می شد
 .به ارامی صدایش کردم

 .هرمس خوبی؟می خوای برات اب بیارم_
با همان چشمان خیره و نگاه عجیب دستش را به ارامی 

 بلند
جمع شدم.مثل انکه یک موجود فضایی به کرد .در خودم 

 من
 خیره شده باشد،نه همان هرمس مهربان و شیرین خودم

دست سردش روی گونه ام نشست و مورمورم شد .سر .
 کج

 کرد و با چشمانی عجیب مرا نگریست.قلبم در دهانم می
 

 تپید.او را چه شده بود؟این موجود عجیب دیگر که بود؟با
 .دستش را گرفتمسرانگشتان لرزان مچ 

می خواستم عقب بکشم که به ناگاه با دست دیگرش،مچم 
 را

ش فرو رفتم.نیمی حصاربه سمت خود کشید و به ناگاه در 
 از



 اش جای گرفته بود و مچ دستم اسیر بدنتنه ام ردی 
دستش. هنوز همان نگاه ترسناک روی من میان لب هایم 

 به
 : سختی گفتم

 ؟هرمس نکن. می ترسم. چت شده_
نفس هایم باال نمی آمد. سر کج کرد و صورتش را جلو 

 .آورد
 جلو و جلوتر. احساس می کردم هرم نفس هایش، پوست

صورتم را می سوزاند. لب هایش را تا روی گونه ام جلو 
 .آورد

ای روی گونه ام  شکوفهته ریشش گونه ام را خلید. 
 نگذاشت اما

 هایملمس کوچکی روی گونه ام حس کردم. از ترس دست 
 

مشت شده بود و خودم را منقبض کرده بودم. ناخواسته 
 اسمش

 . را صدا زدم
 «!هرمس»_

به آرامی فاصله گرفت و به من خیره شد. دقی به چشم به 
 هم



 اش کنار کشید و روی تخت کنارش بدنزدنی مرا از روی 
افتادم. حال سرم روی بازویش بود و شانه ام مماس شانه 

 .اش
 پیچید و من در میان بازوانش حبس دست هایش به دورم

شدم. ترسیده از اتفاق افتاده، دستم را به آرامی روی 
 صورتش

 .گذاشتم و صدایش کردم
 . هرمس بیدار شو. داری کابوس می بینی_

 .این تنها تحلیلی بود که از شرایط موجود به ذهنم می رسید
 روی پوستش را نوازش کردم و خیره در نگاه مخوفش با

 :ترسیده پرسیدمصدایی 
 منو می شناسی هرمس ؟ _
 

به ناگاه رنگ نگاهش تغییر کرد و چشمانش هاج و واج 
 .شد
 چت شده هرمس؟ خوبی؟ چشم هایش به آرامی بسته شد_
. 

 .نترس خوبم. کابوس می دیدم_
 . نفس آسوده ای کشیدم

 ! باالخره بیدار شدی_



 خیلی ترسوندمت؟_
 .لب ورچیدم

یه آدم غریبه شده بودی. بازویش آره خیلی ترسیدم. عین _
 را

 ببخش... ببخش که-ش فرو رفتم. حصارجمع کرد و در 
 .ترسوندمت

 اش گذاشتم و نوازشش کردم بدندستم را روی 
 نگران نباش. درکت می کنم. فقط کاش باهام حرف می_

 . زدی
 

 همانگونه که چانه اش را روی موهایم گذاشته بود، گفت
: 

نمی دونی چه فکرایی تو سرمه.  نمی تونم ابریشم. تو_
 دنیای

 من امروز و تو یه لحظه تغییر کرد. سر پایین آورد و نفس
 عمیقی گرفت. گویی بوی عطر موهایم را نفس می کشید

. 
 تازه فهمیدم بدون تو هیچم. درسته به خاطر پس گرفتن_

ارثیه ات، باهات ازدواج کردم اما غیر از این کاری نمی 
 تونستم



 عاشقت شدم.ابریشم. عاشق خودت... عاشق انجام بدم.
 .سادگیات

قلبم با هر کلمه اش تندتر از قبل می تپید. داشت اعتراف 
 می

کرد؟ خدایا قلبم این همه خوشبختی را تاب نمی آورد. تا 
 به

 حال نمیدانستم اسم حسم چیست. عشق؟ علقه و دوست
 داشتن؟ جایی شنیده بودم که دوست داشتن از عشق برتر

 چرا که عشق گذراست و دوست داشت است.
 

چرا که عشق گذراست و دوست داشتن تا ابد جاودانه. و 
 من

 دلم می خواست حسم به هرمس، دوست داشتن باشد. یک
 .دوست داشتن جاودانه. خیلی بیشتر از تمام آدم های دنیا
 .اصل بدون او، دنیا و ارث و هیچکس را نمی خواستم

 .ه کردفاصله گرفت و به صورتم نگا
اما نمی تونم داشته باشمت. نمی تونم بهت این ظلم رو 

 .کنم
 .تو حق داری با مرد بهتری ازدواج کنی

 .سرانگشتم را روی لبش گذاشتم



 هیش. این حرفو نزن. هیچکس بهتر از تو برای من وجود-
 نداره. نمی دونم اسم حسم چیه. نمی دونم چه حسی بهت

 اینقدر ناراحتی، خواب ودارم. فقط می دونم از ظهر که 
 خوراک ندارم. دوست دارم مثل قبل بخندی. دوست دارم
 همون هرمس مهربون من باشی. دلم نمی خواد ناراحتیتو

 . ببینم
 

 .با تردید پرسید
 گفتم که نمی دونم حسم-یعنی باور کنم دوستم داری؟ -

 . چیه
 .دستم را محکم فشرد

ای ازدواج  پس جوابمو بده. دوست داری با کسی دیگه-
 کنی؟

فرزاد چی؟ هنوزم -نه... نه! -به سرعت سر تکان دادم. 
 فرزاد

 رو دوست داری؟
 دوست-نه. دیگه دوسش ندارم. -لب هایم باز و بسته شد. 

 داری شبها کنار من باشی؟
آره. من گرمای دست هات رو دوست -سر فرود آوردم. 

 .دارم



 ابد پیشدلت می خواد تا -تو پناهگاه خوبی هستی هرمس. 
 آره حتما. وقتی نیستی دلم برات تنگ می شه-من بمونی؟ 

. 
 با سر انگشت اشکی که از گوشه ی چشمش در حال جاری

 .شدن بود، را گرفت
 
می دونم دارم بهت ظلم می کنم. می دونم دارم بهت -

 خیانت
می کنم؛ اما چاره ای ندارم. مدت هاست جلوی قلب 

 وامونده
خودم می گم، باید از عشقت ام رو گرفتم. همه اش به 

 صرف
 .نظر کنم؛ ولی دست خودم نیست

تو جون و تن منی. محبتت تموم نمی شه. وقتی امروز 
 کوه

 جعبه ها رو دیدم، زمین دور سرم چرخید. فقط می خواستم
ت کنم و ببوسمت. بوت حصاریکبار، یکبار دیگه ببینمت. 

 .کنم
 رم بمونابریشم منو دوست داشته باش. خواهش می کنم کنا

 .و خودتو از من دریغ نکن



میان نگاه شفاف چشمانش غرق شدم و از ته دل جواب 
 :دادم

 .قول می دم کنارت بمونم-
 قول می دی تا ته دنیا با من بمونی؟-

 .سر تکان دادم
حتی با اینکه من یه مرد -آره قول می دم. -جوابمو بده. -

 زالم؟
 

 .لبخند محوی زدم
 .لیحتی با اینکه یه مرد زا-
 حتی با اینکه یه پسر یتیم و خونه زادم؟-

قلبم تیر کشید. این جمله ها نتیجه ی تیرترکش هایی بود 
 که

 روزگاری نچندان دور به سمتش نشانه رفته بودم
 .نگو هرمس. تو خونه زاد نیستی-
 .جوابمو بده-

حتی با اینکه یه پسر -مکثی کردم و تصمیمم را گرفتم: 
 یتیم

قول می دی ترکم -کنارت می مونم.  و خونه زادی، بازم
 نکنی؟



 . قول می دم هرمس-
 جمله ام تمام نشده بود که به آنی زنجیر دست هایش محکم
شد. بی هوا لب روی لب هایم گذاشت و جانم را پر از 

 حلوت
 شیرین لب هایش کرد. غرق در ناز و نیاز شدم. غرق در

 
که خواستن و خواسته شدن. غرق در گرمای دست هایی 

 مرا
 .و مرا به خود می فشرد شکوفیدمی 
 ای که برای من می تپید. من در آن شب تازه فهمیدم بدن

معشوق بودن چه زیباست. ناز بودن و نیاز شدن چقدر 
 لذت

 .بخش است
 چقدر لذت بخش است. تازه فهمیدم اسم حسی که به هرمس
 دارم، دوست داشتن است. دوست داشتنی جاودانه و عشقی

می دانستم مرا می پرستد و هر چه دارد برایم  ماندگار.
 ارزانی

می کند. او مرا چون جان شیرین می پرستید و من این را 
 از



ها و لمس هایش حس می کردم. من در  شکوفهتک تک 
 آن

شب فهمیدم می توان زن بود. زنی عاشق و شیدا. مرا 
 شکوفید

اش چسباند. و در نهایت آرام و قرار گرفت و  بدنو به 
 کم

کم به خواب رفت. مرد بزرگی همچون هرمس که زمین 
 و

زمان را بهم می دوخت، حال در میان دستان دختری 
 نوزده

 
ساله اینگونه آرام و راحت خوابیده بود. تازه متوجه 

 جادوی
 . دستانم شدم

 ابریشم فخاری، طبیب دل بیمار مردی زال همچون هرمس
 .شده بود

ید چشم باز کردم. نگ نور خورشبدنصبح فردا با تابش 
 کش

و قوسی به خودم دادم و تازه متوجه شدم در تخت هرمس 
 به



 خواب رفته ام. از شوق دستانم را روی صورتم گذاشتم و
ی آزاد چندانی نداشتم و حال  ئوستیخجالت کشیدم. من 

 شکوفه
های دیشب مرا وارد بعد جدیدی از زندگی کرده بود. با 

 صدای
 آشپزخانه قلبم به تپش افتاد. نمیتق وتوق وسائل داخل 

دانستم چگونه باید با هرمس رودرو شوم. به آرامی از 
 روی

 .تخت بلند شدم
 قیافه ام در آینه ی اتاق دیدنی بود. موهای فرم به هوا رفته
 بود و لباسم کج و معوج بود. سریع به حمام رفتم و دوش

 
مختصری گفتم. امروز روز تولد جدیدی برای من بود. 

 ولدیت
که در آن تازه حسم به هرمس را متوجه شده بودم و این 

 برایم
 .ارزشمند بود. معشوق بودنم را دوست داشتم

 تا به آن روز نمی دانستم چقدر دوست داشته شدن، لذت
بخش است و من چقدر هرمس را دوست دارم. در حمام 

 را



 نیمه باز کردم. دستم روی دستگیره ی در بود که با دیدن
 .یغ کوتاهی کشیدم و به سرعت در حمام را بستمهرمس ج

 .وای هرمس، اینجا چیکار می کنی؟ لباس تنم نیست_
 .صدای خنده اش بلند شد

بیا بیرون خانم، بیا بیرون. ما که دیگه این حرفها رو با _
 هم

 .نداریم. غر زدم
 .برو بیرون، می خوام لباس بپوشم_
 : جیغ زدم نمی خوام. زنمی، دوست دارم اینجا وایسم._

 «! هرمس»_
 

 .صدای قاه قاه خنده اش بلند شد
 . باشه، باشه رفتم. بیا لباستو بپوش_

 با شنیدن صدای رفتش، در حمام را نیمه باز کردم و سرک
 .کشیدم. اما با دیدنش جیغ بلندتری کشیدم

هرمس نامرد با آن لبخندی مروزانه اش، هنوز در اتاق 
 .بود

 .کوبیدمپاهایم را روی زمین 
 .هرمس برو بیرون_



صدای خنده اش یک لحظه هم بند نمی آمد. این بار بی 
 حرف

 .از اتاق بیرون زد
برای اطمینان خاطر در را از پشت قفل کردم و شروع به 

 لباس
پوشیدن کردم. همینکه از اتاق بیرون زدم، هرمس را دیدم 

 که
 :مشغول چای ریختن است. جوشیدم

 هرمس خیلی بی جنبه ای؟_
 .و پشت میز نشستم. لیوان چای را مقابلم گذاشت

 
من بی جنبه ام یا جنابعالی ؟مقل اینکه فراموش کردی _

 من
 و شما زن و شوهریم .دیگه تو این چیزا که من و تو

 نداریم.حتی می تونیم با هم دوش بگیریم.می خوای بیام
 پشتتو کیسه بکشم؟

 .دستمال کنار دستم را به سمتس پرت کردم
 ت بکش هرمس.تو چرا اینجوری شدی؟خجال_

 .اگه به ابن حرفات ادامه بدی ،میرما
 . با خنده سبد نان را مقابلم گذاشت



نه .نه .بیا بخور. قول می دم دیگه از این شوخی های _
 زن و

 .شوهری نکنم
 .هرمس نکن_

اما گوشش بدهکار نبود.پرده ای دیگر از هرمس جدید را 
 می

رکیک اروتیک کند.مثل یک  دیدم. او بلد بود شوخی های
 پسر

 
بچه ی تازه بالغ نگاه های هیز کند و حتی از راه دور 

 شکوفه
 .بفرستد

احساس می کردم در مقابلم یک پسرک چهارده ساله 
 ایستادم

که باید او را به شدت کنترل کنم .وگرنه مرا در یک 
 لحظه،می

 . بلعد.از پشت میز بلند شدم
 .هرمس بس کن دیگه.خجالت بکش_
 چرا باید خجالت بکشم ؟دوستت دارم،زنمی.می خوام یه_

 .لقمه چپت کنم



و با سرانگشتانش به سمتم حمله کرد .با خنده از زیر 
 دستش

 .فرار کردم
گرفت و در یک  بدنگویا گوشش بدهکار نبود.مرا از _

 ان بلندم
 .کرد.مبان زمین و هوا دست و پا زدم

 .وای رمس !می ترسم_
 .ش پیچاندمبدنست هایم را دور و به سمتش چرخیدم و د

 
 قهقه خنده اش بلند شد.به ندرت صدای خنده اش را می

شنیدم؛اما امروز به اندازه تمام این مدت لبخند زده و دلم 
 را

 .شاد کرده بود
 ش حلقه بود،به شیرینی نگاهشبدنهمانگونه که دستم دور 

 .نگ شدبدنکردم.لبخندش 
 چیه؟چرا اینجوری نگاه میکنی؟_

کم کردم .موهای فرم از یک طرف شانه ام اویزان  سر
 .شد
 !می دونی پقدر خنده ات قشنگه؟_



مرا به ارامی پایین اورد.هنوز دست هایم به دور گرنش 
 حلقه

بود .حفره های چشمانش روی نگاهم می چرخید.می 
 خواست

 .متوجه حرف دلم شود
تو این مدتی که شماختمت ،هیچ وقت این جوری _

 نخندیدی
 .ه هات رو خیلی دوست دارم.همیشه بخندخند.

 .سر پایین اورد و گونه روی گونه ام گذاشت
 

 ناخودگاه از عطر تنش چشم بستم.وو بوی خودش را می
 داد.بویی که هر جا ان را حس می کردم ،می دانستم عطر

 .هرمس است
 .بودن تویه که باعث شده این جوری لبخند بزنم_

همیشه کنارم می  تو بهم قوت قلب دادی.قول دادی
 مونی.چه

 تو تلخی ها،په تو سختی ها
 .م پیچیدبدندستش را به دور 

 .ابریشم من بیشتر از خودم دوستت دارم_
 .صدایش پر بغض شد



 اونقدر دوستت دارم که حتی از خودمم می ترسم.از_
گذشته،از آینده،از اینکه روزی از دستم خسته از اینکه 

 روزی
م حرف دیگران روت تاثیر از دستم خسته بشی. می ترس

 .بذاره
دلم نمی خواد یه «. جونور، هیوال»یادته بهم می گفتی: 

 بار
 ...دیگه این حرفها رو از زبونت بشنوم. که اگه بشنوم

 
بلفاصله عقب کشیدم و صورتش را با دست هایم قاب 

 .گرفتم
نگو... این حرفو نزن. غلط بکنم همچین چیزی بگم. به -

 خاطر
ی که زدم ازت عذر می خوام. تو خوبی، تمام حرف های

 خیلی
خوبی. تو بودی که منو آدم کردی و باعث شدی بفهمم 

 چقدر
خوبه که تو رو دارم. اگه تو نبودی تا حاال هزار تا بل 

 سرم
 .اومده بود



 .نمی خوام به خاطر جبران با من باشی-
 .این جبران نیست، حس من به توئه-

و برای دومین بار پیش و روی سر پنجه ی پا بلند شدم 
 قدم

، شکوفهو دومین  شکوفهشدم. از ذهنم گذشت میان اولین 
 چقدر

تفاوت بود. آن زمان به خاطر مجبور کردن پریچهر 
 هرمس را

 . مشکوفیده بودم و حال عاشقانه او را می شکوفید
هرمس محکمتر از قبل مرا به خود چسباند. می خواست 

 مرا
 . در وجودش حل کند

 
ی جدید ما  ئوستیعاشقانه مهر تاییدی بر ی  شکوفهاین 
 .شد

من، ابریشم فخاری، باالخره عاشق هرمس کثیری شده 
 بودم

 .و فصل بعدی زندگی ام در همین لحظات آغاز شد
 دوهفته ازعقدمان مےگذشت وهمه چیز خوب ترازآنکه
 فکرش را می کردم، پیش می رفت. پریچهر ووحدت



 .چیزم کامل بودرادیگرندیده بودم ودرکنارهرمس همه 
هاونوازشهایش به صبح می رساندم  شکوفهشبهارابا

 واوهیچگاه پا
ازمرزمایش جلوترنمی گذاشت. انگار می خواست آرام 

 آرام
 .مرابادنیای زنانه آشنا کند

 .صبح هابااوبه شرکت می رفتم
کلس هایم را از سر گرفته بودم و همه چیز به حالت 

 نرمال
 .قرار نبود آرامشم ابدی باشدخود برگشته بود. اما انگار 

 با پا گذاشتن به شرکت متوجه جو گرفته یا آن شدیم.عینک
 مربی با قدم های تند جلو آمد. قبل از آنکه بپرسیم چه شده

 
و کارمندها با این نگاه های غریبشان چه حرفی داشتند 

 شرقی
 .به حرف آمد

 .آقای کثیری آقای شامخی اومدند_
 ش آمده بود. دست هایمآه پس مشخص شد.شامخی کل

مشت شد و نگاهم مات هرمس چرخید. او هم بسته کمی 
 از



 من نداشت. هردو
چشم دیدن وحدت را نداشتیم. هرمس دیگر درنگ 

 نکرده.با
قدم هایی که در اتاق مدیر عامل را باز کرد پشت سرش 

 روان
 .شدم

وحدت خیلی راحتی کنار پنجر ایستاده بود به فضای 
 سرسبز

 .می کرد پارک نگاه
 هرمس در بدو ورود بدون آنکه حتی سلم کند سمت پنجره

 .رفت پرده را تاریک کرد. ابروهای وحدت باال پرید
 .سلم عرض شد آقای کثیری_
 

مرتیکه ی جلف طعنه می زد؟ به سمت چرخید و ادامه 
 :داد
به به دخترنازم، ابریشم خانم، خوبی دخترم؟ زندگی _

 متاهل
تنگ نشده؟ با اخم های درهم، رو چطوره؟ دلت برای ما 

 گرفتم
 و پشت میزم نشستم. اصل حوصله اش را نداشتم. صدای



 :هرمس به گوشم رسید
 برای چی اومدی؟_

 .وحدت روی صندلی اداری نشست و تکیه داد
 !نمی خوای دعوتم کنی؟ قبل مهمون نوازتر بودی_

 خودکار در دستم فشرده شده خون خونم را می خورد.دستم
بود، دوست داشتم بایک تیپا از شرکت بیرونش کنم.  خودم

 اما
قدرتمند تر از این حرف ها بود.هرمس گوشی را برداشت 

 و با
 .سردی بدون آنکه حتی نظر وحدت برسد دستور چای داد

پوزخندی روی لبم نشست.وحدت چای خور نبود حال 
 هرمس

 .با این نوع سفارش دادن، به او بی احترامی می کرد
 

 .بخند تصنعی زد.هرمس سرحرف راباز کردوحدت ل
آقای شامخی، برای چی به اینجا اومدی؟" وحدت را _

 روی پا
 انداخت حاال زوده راجع بهش صحبت کنیم اجازه بده چاییم

 .رو بخورم. بعد



دندان هایم را روی هم فشردم. کاش زودتر حرفش را بزند 
 و

گورش را کم کند. واقعا تحمل کردنش برایم سخت بود 
 چای

را آوردند و او در سکوت جایش را نوشید و هیچ حرفی 
 نزدم

من و هرمس هردو مثل اسفند روی آتش به جارو ولز 
 افتاده

 بودیم و او با خیال راحت چایش را می نوشید با آن آرامش
 .عجیب مصداق شعر نیما یوشیج بود

 !چایت را بنوش》

میماند نگران فردامباش،از گندم زار من و تومشتی کاه 
 برای

 ...《 بادها

 
باالخره بعد از آنکه چایش را تمام کرد فنجان را روی 

 میز
 گذاشت و با

 :عمان به حرف آمد
 خب بریم سر کارمون.تا االن کارها چطور پیش رفت_



 هرمس؟مشتری ها راضی بودن؟
 .سرم به تندی چرخی هرمس ابرو درهم کشید

 .هرمس ابرودرهم کشید
 ال هابه جنابعالی چه ربطی داره؟می تونم بپرسم این سو_

 . نه وحدت با خونسردی سر تکان داد
 .البته که می تونی بپرسی، منم بهت جواب میدم و بپرس_
هرمس دندان هایش راروی هم فشرد. کامل مشخص _

 بودبه
 .سختی جلوی خودش رامی گیرد

 
 به واقع کنترل کردن عصبانیتمان کار،سختی بود. هرمس

 :والش را پرسیدیکبار دیگر اخر س
 این سوالها چه ربطی به سر کار داره؟_

 .وحدت با تفریح به صندلیش اش تکیه داد
 فکر می کردم خودت خوب بدونی. از امروز جانشین_

 .پریچهرهستم و قراره کارها به کمک کنم
 من هرمس هردو دهانمان بازماند. چه؟ پریچهر نه تنها

 شرکت را هم سهامش را به نام او کرده، بلکه می خواد
 دودستی به او تقدیم کند! اصل با چه حقی به خودش اجازه



داده،اینگونه من و وحدت را باهم رودرو کند؟!هرمس به 
 حرف

 .آمد
با وجود تمام احترامی که برای خانم قائلم، نمی تونم _

 اینکارو
 .کنم.بهتره خود خانم بیان سرکار. وحدت از جا بلند شد

 
نیستی.خود پریچهر خواسته دنبال تومثل اینکه متوجه 

 کارها
 .باشم

دیگه بهت اطمینان اندازه. دخترشو به زور گرفتی و 
 پریچهر

 .نمی تونه اینو ببخشه
 ...ولی_

 .خواستم دهان باز کنم که هرمس با اشاره جلویم راگرفت
 هرچی باشه به من وخانم ربط داره که جنابعالی بهتره_

کت برای بیرون توکارهای ما وخالت نکنی و از شر
 وحدت

 .لبخندی زد



باید با واقعیت رو به رو بشی.بخشی از سهام این شرکت _
 به

 نام منه.دست و پایم شل شد و خودکار از دستم افتاد.پس
باالخره اعتراف کرد بخشی از سهام شرکت را به نام 

 خودش
 :کرده. صدای هرمس را به زحمت شنیدم

 چطوری؟_
 
 بدون منم سهامدار این اونش به تو مربوط نیست.فقط_

شرکتم و باید تو تصمیم گیری ها شرکت کنم. از فردا 
 راجع

به کارها گزارش می خوام ومنودرجریان تصمیمات قرار 
 می

 .دی. منتظرم هرمس
و از اتاق بیرون زد. من و هرمس ماتمان برده بود. او با 

 وقاحت
آمده بود تا کارهای پریچهر را انجام بدهد.تف به این 

 ی وزندگ
 :راه های مسخره اش. همانگونه که نشسته بودم نجوا کردم

 حاال باید چیکار کنیم؟_



سر به ریز، به روبه رویش خیره شده بود و هیچ حرفی 
 نمی

زد.دلم برای اتش گرفت. هروقت می خواستیم قدمی 
 برداریم

آن ها می آمدند و اعصابمان را بهم می ریختند. تکرار 
 :کردم

 باید چیکار کنیم؟هرمس حرفی بزن _
 .آه خسته ای کشید

 
متاسفانه حرف هایی که می زنه درسته. مادرت سهمش _

 رو
به اسمش کرده و وحدت االن سهام داره شرکت وما 

 موظفیم
 .بهش اطلعات بدیم

 .ولی من نمی تونم تحملش کنم _
 .چاره ای نیست. اونم سهامدار شرکته_
 ن شرکت بازپس یه کاری کن. نذار ببینمش وپاش به ای_

 .بشه.اون می خواد از پدرم انتقام بگیره و بدبختمون کنه
 .می دونم عزیزم چاره ای نیست_

 .تومیتونی. یه کاری کن



 .ہی پناه به سمتش رفتم و بازویش راگرفتم
 .خواهش می کنم ازت یه فکری بکن_

با چشمانی ناراحت به من نگریست ونفس گرفت. _بذار 
 ببینم

 .اش یه کاری می کنمچی می شه. نگران نب
 

 .وا از جا بلند شد
 و ازجابلندشدومقابل چشمان حیران من از اتاق

 بیرون زد. نمی دانستم قرار است چه کند. چشم امیدم تنهابه
 .اوبود

این هرمس تمام شب در فکربودوحرفی نمی زد.من هم 
 نای

 .حرف زدن نداشتم
هردوگیج بودیم. حمله ی وحدت کشنده ترازان بود که 

 وانیمبت
دست وپایمان راجمع کنیم وبه خودمان بیایم هرمس مدام 

 در
سالن رژه می رفت وفکرمیکرد نیروی مبل نشستم وبه او 

 خیره
 شدم



 .داشت
 سر به گریبان قدم می زد و چیزی نمی گفت. من هم حرفی
برای گفتن نداشتم. نمی خواستم مانع از افکارش شوم. 

 سکوت
و راه می رفت. حتی می کردم و او مدام راه می رفت 

 شام
 

هم نخورد. به اجبار دو سه لقمه برایش گرفتم و به 
 خوردش

دادم. حالش اصل خوب نبود و فکرش به شدت درگیر 
 بود. من

 ناراحت بودم و
 .او صد پله از من ناراحت تر روی کاناپه خوابم برد

و او باز هم راه رفت. چشم باز می کردم و او را می دیدم 
 که

ط سال راه می رود و راه می رود. کم مانده بی صدا وس
 بود از

دستش دیوانه شوم. به او حق می دادم. ذهنش درگیر بود 
 و

 نمی دانست باید چه کند. باالخره صبح روز بعد با خستگی



بیدار شدم. پتویش را رویم انداخته بود. صدایش کردم. 
 کسی

 در خانه نبود. دلشوره به جانم افتاد. این وقت صبح کجا
 رفته؟

خدا کند بیاید که اگر وحدت سر برسد، من آنقدر از دست 
 او

 پرم که حتما بلیی به سرش می
 .آوردم

 
با استرش شماره اش را گرفتم. گوشی اش خاموش بود و 

 به
او دسترسی نداشتم. با دلهره چند لقمه را پایین فرستادم و 

 به
 .راه افتادم

کردم خودم  اصل توان دیدن وحدت را نداشتم و سعی می
 را

قانع کنم تا در مقابلش کم نیاورم. قطعا به او اجازه نمی 
 دادم

شرکت پدرم را تصاحب کند. ساعت هشت صبح در 
 شرکت



 بودم و هرمس نیامده و دست هایم یخ زده بود. با قدم های
سنگین از آسانسور پیاده شدم. انتظار داشتم هر لحظه 

 شرفی
آمدن وحدت بدهد. عینک مربعی سر برسد و خبر از 

 باالخره
 به میز منشی رسیدم. شرفی از جا بلند شد و لب باز کرد

. 
 ... آقای شامخی-

 چشم هایم را با درد بستم. پس آمده بود و من در این نزاع
 .ناجوانمردانه با او تنها بودم

 
 آخ هرمس! کجایی که به دادم برسی؟ وحدت آمده، دشمن-

 .خونی خانوادگی ام
 و با قدم های سست به سمت اتاق رفتم. فشارمنفسی گرفتم 

 .افتاده و دست هایم سرد بود. وارد اتاق شدم
وحدت با تفریح فنجان قهوه اش را در دست گرفته بود و 

 به
 . منظره ی پارک می نگریست. با دیدنم لبخند بازی زد

 .سلم ابریشم جان. چقدر خوب که به موقع سر کار میایی-



. خدایا به من صبری عطا کن تا بتوانم پیشانی ام را مالیدم
 او

 . را تحمل کنم
بیا، -وحدت فنجانش را روی میز گذاشت و شروع کرد: 

 بیا
اینجا ببین چقدر این منظره زیباست. خوش به حال 

 .هرمس
 . هر روز می تونه پارک رو ببینه

 : از جایم جم نخوردم. وحدت نیشخندی زد و ادامه داد
 
ودم. هرمس به آفتاب حساسیت راستی فراموش کرده ب_

 داره،
 پس نمی تونه از این صحنه لذت ببره. بیچاره! دلم به حالش

 . می سوزه. خیلی بدبخته
 دست هایم مشت شد و ناخن هایم در گوشت کف دستم فرو
 رفت. اگه به همین حرف هایش ادامه می داد، قطعا خونش
 .حلل بود. بدون توجه به او چرخیدم و پشت میزم نشستم

 بدون توجه به او چرخیدم و پشت میزم
 نشستم. بی اعتنایی به او بهترین ضد حمله بود. پرونده ی



مقابلم را گشودم. بدون توجه به او خودکار را برداشتم و 
 شروع

 به نت برداری
 .کردم

 .وحدت با قدم های کوتاه کنار میزم ایستاد و سر پایین آورد
 :او گفتمبا عصبانیت پرونده را بستم و رو به 

 فرمایشیه؟_
 

 . پوزخندی زد
 البته عزیزم. باید با هم تبادل اطلعات کنیم. این مشتری_

 .کی بود؟ انگار اسمش آشناست. فکر کنم قبل مشتریم بوده
با عصبانیت کف دستم را روی میز کوبیدم و قیام کردم. 

 صدای
 .کوبش دست هایم روی میز پخش شد و سالن را گرفت

دم تو کارام دخالت کنی. گمشو بیرون.  بهت اجازه نمی_
 دست

 . شد بدنبه 
 .نمی تونی منو بیرون کنی. من سهامدار اصلی شرکتم_

 . عصبانی شدم و از پشت میز بیرون اومدم



تو با کلک پول مادرمو باال کشیدی. تقاصشو پس می _
 دی

 . وحدت
 .نوچ نوچی کرد

ط فکر نمی کردم اینقدر بداخلق باشی. به خودت مسل_
 باش

دختر جان. سن و سالی نداری که. دست هایم را مشت 
 .کردم

 
 . خفه شو .. خفه شو وحدت. فقط از اینجا گمشو بیرون_

 برخلف من که می جوشیدم، او بسیار خونسرد بود. سری
 . تکان داد

آروم باش دخترم. من از اینجا نمی رم. بهتره یاد بگیری _
 با

 . من راه بیایی
 م که در باز شد و هرمس میان درگاهیبه سمتش هجوم برد

در هویدا. با دیدنش گویی فرشته ی نجاتم را دیده ام. به 
 مانند

 .کودکی که حامی اش را دیده، بغض کردم و لب ورچیدم
 .وحدت با دیدن هرمس فاصله گرفت و به سمتش چرخید



 آقای کثیری، شما همیشه دیر به سر کار میاید؟ هرمس _
 ایستاد و با اختلف قدی قابل توجهی به اواش  بدنبه  بدن

 خیره شد. وحدت در مقابل او مثل یه موش کثیف به چشم
 می آمد. هرمس در را به راحتی پشت سرش بست و جواب

 :داد
 
ترجیح می دم راجع به این مسائل به سهامدار اصلی _

 شرکت
 .گزارش بدم، نه به شما
 .چشمان وحدت برق زد

 سهامدار اصلی شرکتیم؟فراموش کردی من و تو _
 بدنهرمس پوشه ی دستش را روی میز کوبید و دست به 

 . شد
 .نه اشتباه می کنید. از این به بعد ابریشم سهامدار اصلیه_

 .ماتم برد
 چی می گی هرمس؟ چه سهامی؟ نگاه مهربانی به سمتم_

کرد و بر خلف پرخاش های لحظات قبلش با وحدت، 
 نگاهش

 . روی صورتم چرخید و توضیح دادبا ملیمتی شیرین 



از امروز سهم منم مال توئه. ده درصد سهم خودت و _
 بیست

درصد سهم من. سی درصد از سهام کارخونه و شرکت. 
 تو االن

 .سهامدار اصلی شرکتی
 

 هاج و واج به او می نگریستم. سهامدار اصلی شرکت! أو
سهمش را به من بخشیده بود؟ چطور ممکن بود؟ رو به 

 توحد
 .با خونسردی لبخند زد

 .آقای شامخی از این به بعد قدم تو شرکت نمی ذاری_
سهامدار اصلی ابریشمه و اون دستور می ده چیکار کنیم. 

 ما
 .دو نفر دیگه نمی خوایم ببینیمت

وحدت اخم کرده بود و با ناراحتی ما را می نگریست. 
 باورم

 :نمی شد. رو به هرمس پرسیدم
 چرا اینکارو کردی؟_
 چون حقت بود و یه عمر پدرت می خواست نتیجه ی_

 .زحماتش به تو برسه



 پس خودت چی؟_
 مهم نیست ابریشم. مهم اینه که این آدم رو سر جاش_

 .بنشونیم
 

 و پوزخندی به وحدت زد. منی که تا چند دقیقه پیش دست
و پایم سر شده بود، حال در آسمان ها سیر می کردم. 

 هرمس
 . خودش کرده بود با اینکار مرا مدیون

 . خیلی ممنونم هرمس. نجاتم دادی_
 : وحدت رو به هرمس گفت

 این کارت یادم نمی ره. مطمئن باش تلفی می کنم. و از_
ش حلقه بدناتاق بیرون زد. ناخوادگاه دستانم را به دور 

 کردم
 م. دشکوفیدو گونه اش را 

وای هرمس! تو معرکه ای، همتا نداری. بی نظیری، _
 نجاتم
 . دادی

 . خنده ی محوی کرد
 . وظیفه ام بود_
 . نه نبود. وظیفه ی تو نبود. ممنونم، واقعا ممنونتم_



 
باران کردم. او به واقع منجی من  شکوفهو گونه هایش را 

 شده
 .بود
*** 

 .با صدایش از داخل اتاق سرک کشیدم
 چیه؟ چرا اینقدر داد و قال می کنی؟ چیکار داری؟ _
 . جمع کن. باید بریمبجنب وسائل ها رو _
 کجا؟_

نیشش باز شد. از دیدن قیافه اش خنده ام گرفت. موهایش 
 را

باال زده بود و با آن نیش بازش، قیافه ی خنده داری پیدا 
 کرده
 .بود
 چرا می خندی؟ کجا می خوایم بریم؟_
 !ماه عسل_

لب هایم جمع شد. ماه عسل ؟ چه ماه عسلی؟ جوهر 
 امضای

 هنوز خشک نشده بود. در شرکت هیچعقدنامه ی بینمان 
 



 کس نمی دانست من و او با هم ازدواج کرده ایم، حال ماه
 عسل رفتنمان را کجای دلم می گذاشتم؟

 . چی می گی هرمس ؟ از دیدن قیافه ام قاه قاه خندید
 .شوخی کردم. داریم می ریم مسافرت_

 چه مسافرتی؟
 . آماده شو بریم_
 .من کلس دارمباید بهم بگی کجا می ریم. _
 . مهم نیست، درستش می کنیم_
 چی داری می گی؟_
 بجنب... بجنب هزار تا کار داریم. می ترسم تو ترافیک_

 .بمونیم
 واقعا می خوایم بریم مسافرت؟_
 
آره برای تغییر روحیه بد نیست. خیلی وقته بیرون _

 .نرفتیم
تو هم همه اش یا شرکتی یا داری درس می خونی. یه 

 تغییر
 .یه برات می شه. مرا به سمت اتاقش بردروح

 .بدو... بدو. منتظرم_



و خودش به سمت اتاقش رفت تا وسایلش را جمع کند. 
 دست

های رنگی ام را شستم و دست به کار شدم. نمی دانستم 
 باید

 :چه لباسی بردارم. از همانجا پرسیدم
 هرمس لباس گرم بردارم یا سرد؟_

 :داد زد
 .بجنبمعمولی بردار فقط _

 زنانه و چند لباس لباسکشوهایم را باز و بسته کردم. چند 
خانگی، دو سه دست مانتو شلوار. چیزیزیادی نداشتم. 

 هرمس
 ! بی هوا وارد اتاق شد. _هنوز که وایسادی؟

 
و بدون آنکه نگاهی به داخل ساکم بیاندازد، در آنرا بست 

 و با
 .خود کشید

 .هرمس صبر کن. هیچی نذاشتم_
 اشه، باشه. مهم نیست. هر چی کم داشتی همونجا میب_

 .خریم
 .مانتوی آویزان به رخت آویز را به سمتم پرتاب کرد



 . زودباش بپوش، دیر شد-
بی حرف مانتو را تنم کردم و به دنبالش راهی شدم. شیر 

 گاز
و آب را بست، برق های اضافه را خاموش کرد و در 

 عرض چند
 .یم. عجب سفر خجسته ای بوددقیقه از پارکینگ بیرون زد

 بدون هیچ آمادگی ای راهی سفر شده بودم. روی صندلی
 :جابجا شدم و به سمتش چرخیدم

 این چه مسافرتیه؟ چرا این قدر بی مقدمه؟-
 
 خیلی وقت بود که می خواستم بریم. هی دست دست کردم-

تا کارها رو انجام بدم، امروز دیگه طاقت نیاوردم. باید یه 
 ذره
 .به خودمون برسیم. پوسیدیم تو خونههم 

 . من که از خدامه. پس یه جا نگهدار تنقلت بخریم-
 با خوشحالی چشمکی زد

 . چشم خانوم- .
 .از خنده ریسه رفتم

 .وای هرمس عینهو بچه ها شدی-
 مگه من چند سالمه! چرا سن و سالمو باال می بری؟-



 چقدربه مسیر روبرویم خیره شدم و لبخندی زدم. زندگی 
شیرین بود، چقدر زیبا. همین که راه جنگل کشپل را در 

 پیش
 .گرفت، شستم خبردار شد

 - کجا داریم می ریم؟-
 

 یعنی نفهمیدی؟
 کلبه ات؟-
 . آره. می خوام ایندفعه برات یه خاطره ی خوب بسازم-

 بدننگاهم را به جنگل سرتاسری دوختم و نفسی از ته 
سر از پنجره بیرون  گرفتم. خدایا چقدر خوشبخت بودم.

 .آوردم
باد میان موهای فرم پیچید و با خود برد. هرمس صدای 

 ضبط
لحظه ای کاش »را تا انتها زیاد کرد و آرون افشار خواند. 

 کمی
 صبر کنی به خاطر من

 «مرهم حال دلم باش طبیب ماهر من
 :و من با صدای بلند خواندم

 من به قربان تو و حالت جذاب نگاهت»



 «ام و باخته ام دل به نگاهتمبتلی تو
من و او در کنار هم می توانستیم موجودات بهتری از 

 خودمان
 بسازیم. او مرا چند پله ارتقا داده بود و من باعث شده بودم

 
آن هرمس غیرقابل انعطاف گذشته، پا به پای کودکی ها 

 و
بچگی هایم جلو بیاید. ما هر دو انسان بهتری شده بودیم. 

 با
زیادی ماشین را پارک کرده و بقیه راه را پیاده فاصله 

 طی
 کردیم. همین که کلبه را از راه دور دیدم، لبخند زدم. دست

 :هرمس را گرفتم و گفتم
 وای هرمس! یادته دفعه ی اول اومدم دنبالت، چقدر منو-

 ! اذیت کردی
 .خندید و دستم را کشید

ات بخاطر خودت بود. بیا.. بیا این دفعه می خوام بر-
 خاطره

 . های خوب بسازم
 بعد از اینکه جای گیر شدیم. روی تاپ دونفره کنار ایوان



نشستم. برگ های طیف مختلف رنگ سبز ، اطرافم را پر 
 کرده

بود. هوا بسیار ملس و شیرین بود. لیوان چای را به دستم 
 داد

و کنارم روی تاپ دو نفر نشست. بازویش را پشت شانه 
 ام
 

 بدنش جا کرد. سر روی تخت حصارانداخت و مرا در 
 اش

گذاشتم. نشیمن به آرامی تاب می خورد. به خاطر نور 
 نگبدن

خورشید که از مابین درخت ها می تابید عینک نزده بود 
 و

 می توانستم با طیب خاطر گلوله های شفاف هزار رنگ
 .چشمانش را ببینم

گلوله های شفاف هزار رنگ چشمانش را ببینم. با 
 سرانگشت

روی لبه ی لیوان رد کشیدم. بخار ملیمی از آن برمی 
 .خواست



سوالی که مدت ها در ذهنم جوالن می داد را به زبان 
 .آوردم

هرمس، دفعه ی قبل برای چی برنگشتی؟ مگه نگفتی _
 برای

 .همیشه می ری
 .با سرانگشت آزادش موهای فرم را نوازش کرد

. اما وابسته دلم نیومد. اون موقع ها از حسم خبر نداشتم_
 ات

 شده بودم و به زندگیت علقه مند بودم. دوست داشتم یه
جوری بهت کمک کنم و تو به هیچ صراطی مستقیم 

 .نبودی
 
 واقعا خبر نداشتی مادرم می خواد ازدواج کنه؟_
نه متاسفانه. قرارمون این بود که اول تو رو قانع کنیم. _

 باور
 .کن بیشتر از تو شوکه شدم

 اومدی اینجا؟حاال چرا _
پدرت چند سال پیش به بار منو به اینجا آورده بود. این _

 کلبه



برای من یادآور خوبی های پدرته. بعد از فوت پدرت، 
 هیچکس

از اینجا خبر نداشت. دارایی های پدرت زیاد بود و این 
 کلبه

 .اصل به چشم نمیومد، به خاطر همین اومدم
 نمی خواستی برگردی؟_
 قعی که دوباره دیدمت، فهمیدم نمی تونمنه. من همون مو_

 .به زندگی عادی قبلم برگردم
 ناراحتی که برنگشتی؟_

 .موهایم را بهم ریخت
 
نه دیوونه. خودت که می دونی، من اینجا تو رو پیدا _

 .کردم
 .دلم نمیومد برگردم

بلند شد و لیوان ها را روی ایوان گذاشت و شروع به تاب 
 دادن

بردم و به او خیره شدم. او مرا من کرد. سرم را عقب 
 تاب می

داد و من همانگونه که سرم از پشت از تاب آویزان بود، 
 او را



می نگریستم. تصویر صورت و چشمانش را برعکس می 
 .دیدم

ای روی گونه ام گذاشت. لبخند زدم.  شکوفهخم شد و 
 چشم

. چشمانم شکوفیددر چشمانش دوختم. گونه ی دیگرم را 
 را به

 م که در نهایت لب روی لب هایم گذاشت ومراآرامی بست
 . شکوفید

تاب از حرکت ایستاد و من در گرمای لب هایش غرق 
 .شدم

 چیزی در وجودم به تب و تاب افتاده بود. چیزی مثل حس
 چشمان زیبایش. اما دقیقا در همین لحظاتی که دستانم از

شوق و هیجان مشت شده بود، در یک لحظه جدا شد و 
 عقب

 
بی تاب و بی قرار چشمانم را باز کردم. رنگ آن کشید. 

 دو
 .حفره ی عجیب، عوض شده بود

تاب را دور زد و جلو آمد. با خواستنی به وسعت دلم به 
 او



لبخند زدم. دستانم را به سمتش دراز کردم تا مرا در 
 حصار

 .بگیرد. ولی او همانجا ایستاده بود. سر کج کردم
ا روی لبه ی تاب با همان صورت غریب، دست هایش ر

 گذاشت
و مرا میان بازوانش حبس کرد. نگاهش به طرز عجیبی 

 روی
 شکوفهصورتم می چرخید. به ل آرامی پیش قدم شدم و 

 ای
روی پیشانی اش زدم. زیری ته ریشش صورتم را به 

 گزگز
 شکوفهروی گونه اش زدم.  شکوفهانداخت. لب نگرفتم و 

 روی
 . چشمانشگونه ی دیگرش. نوک بینی اش. چانه. 

روی لب هایش. دستم را به دور  شکوفهو در نهایت... 
 شبدن

م. حل شدم در نیازی شکوفیدحلقه کردم و از ته جان او را 
 که

قلبم را به تلطم می انداخت. میان عشق و خواستن دست 
 و



 
 پا می زدم که به ثانیه ای عقب کشید. دستانم در هوا یتیم

 .ماند
معاشقه های زیبایمان عقب  او را چه شده بود؟ چرا میان

 می
 .کشید؟ سرچرخاند و دستور داد

 بسه ابریشم منقلب شده بود؟_
 .به دنبالش از روی تاب بلند شدم

 چی شد هرمس. چت شد؟_
 .بریم... بریم تو. داره شب می شه_

 .بازویش را گرفتم تا به سمتم برگردد
 هی هرمس! چی شده؟_

ر باال وقتی برگشت، رنگ نگاهش عوض شده بود. س
 آوردم و

 :خیره در نگاهش گفتم
 .با من قهر نکن. اگه چیزی شده بهم بگو_
 

با محبت موهای پخش روی شانه ام را به آرامی عقب برد 
 و

 من در خلسه ی شیرین سرانگشتانش غرق شدم. این چه



 حسی بود که هم از وجودم لبریز می شد و هم عقب می
 .آوردکشید؟ صدای بمش مرا از تصوراتم بیرون 

می دونی؟ تو خیلی زیبایی. اونقدر زیبا که به وقتایی _
 پیش

 خودم می گم واقعا لیاقتت رو دارم؟
 اش، جایی که قلبش آنجا بود، بدندستم را روی قفسه ی 

 .گذاشتم
معلومه که لیاقتم رو داری. این منم که لیاقت تو رو _

 .ندارم
 :شانه ام را به کتفش تکیه دادم و صدایش کردم

 .مس، هرمس، هرمسهر-
 .موهایم را تاب دادم

هرمس. باهام قهر نکن. هرمس، هرمس!بی هوا _
 بازوانش به

اش چنان  شکوفهدورم قفل شد و مرا در خود حل کرد. 
 گرم و

 
قوی بود که قلبم را به تپش می انداخت. او صورتم را 

 شکوفه



باران می کرد و من حس می کردم قلبم در حال انفجار 
 .است

ی دست زیر زانوانم انداخت و مرا بلند کرد. به لحظه ا
 همانگونه

ش حلقه بود، از او فاصله گرفتم. بدنکه دستم به دور 
 نگاهش

 :عجیب بود. بیخ گوشم نجوا کرد
 منو بابت این اتفاق ببخش. اما واقعا دیگه نمی تونم جلوی_

 .خودم رو بگیرم
لبخند زدم که او هر چه می خواست، تن به آن می دادم. 

 وا
منجی بی قید و شرط من بود. به آرامی از ایوان باال رفت 

 و در
کلبه را باز کرد. با شیطنت پاهایم را تاب می دادم و خودم 

 را
 تسلیم دست هایش کرده بودم. با نگاهی غریب مرا به داخل
کلبه برد و فصل دوم عاشقی ام را شروع کرد. من با او 

 و دست
 .های او یک زن شدم

*** 



 
بعد در هوایی نیمه تاریک چشم باز کردم.  صبح روز

 دست
های هرمس روی شانه های بازم گره خورده بود و صدای 

 نفس
 .هایش را می شنیدم

 چشمانم روی صورتش چرخید. شب گذشته، مرا به دنیای
 عجیبی برده بود. دنیایی که با تمام چیزهایی که دیده و

 دانستم شناخته بودم، متفاوت بود. دنیایی که اگر چه می
 .وجود دارد، هیچ گاه تجربه اش نکرده بودم

 اش به آرامی باال و پایین می رفت و در خواب خوشی بدن
فرو رفته بود. دیدنش از این نمای نزدیک تفریح خودش 

 را
 داشت. برای آن که بیدارش نکنم، به آرامی از تخت بیرون

 .آمدم
صبح دل انگیزی بود و دوست داشتم هوای بیرون را 

 بلعم. ازب
 کلبه بیرون زدم. هوای دم صبح ملس و خنک بود. نسیم

 .کردم حصارملیمی وزید و خودم را 
 



کردم. آوای پرنده  حصارنسیم ملیمی وزید و خودم را 
 ها،

سکوت و زیبایی فضا، آنقدر حس زیبایی در جانم سرازیر 
 کرده

 بود، که حس می کردم خوش بخت تر از من در دنیا وجود
 دانم چقدر گذشت که با حس نشستن شالی به ندارد. نمی

دور شانه ام به خودم آمدم. هرمس شال را به آرامی دور 
 شانه

ام پیچید و همانگونه که دستش روی بازویم بود، از پشت 
 گونه

 .روی گونه ام گذاشت
 . صبحت بخیر عزیزم-

 .صبح شما هم بخیر آقا-چشم بستم. 
 حالت خوبه؟ اذیت نیستی؟-
 .خوبمنه خوِب -

آری خوِب خوب بودم. او دیشب انقدر با احتیاط مرا به 
 اوج

چرا سر پا وایسادی؟ -رسانده بود، که ذره ای آزار ندیدم. 
 بیا

 . نه حالم خوبه-بریم تو. ممکنه اذیت شی. 



 
 .اش تکیه دادم دنباز پشت، سرم را به قفسه ی 

 گوش کن هرمس! ببین چقدر آرامش اینجا زیباست. کاش-
 .نستم تا آخر عمرم اینجا بمونممی تو

 خوشحالم از اینجا خوشت اومده. پدرت هم اینجا رو خیلی-
 .دوست داشت

صدایش را از بیخ گوشم شنیدم. حرفش را کمی مزمزه 
 کرد و
 :پرسید

 چی می گی هرمس؟ من-ابریشم! پشیمون نیستی؟ -
 ولی تا حاال نگفتی دوستم-خوشبختم، خیلی خوشبخت. 

 داری؟
 .لبخند زدمبا شیطنت 

 مگه باید دوستت داشته باشم؟-
 .من همیشه بهت گفتم عاشقتم-
 باید عاشقت باشم؟-
 

 :شیطنتم گل کرده بود. با چشمانی غمناک پرسید
 نمی خوای بگی؟ می خوای حسرتش رو به دلم بذاری؟-



حسرت چی رو؟ نمی دونم راجع -خودم را به آن راه زدم. 
 به

 . چی حرف می زنی
و عقب عقب رفتم. همانگونه که از او دور  و فاصله گرفتم

 می
 .خوابشو ببینی-شدم گفتم: 

 .و با خنده از او دور شدم. هرمس پشت سرم فریاد زد
صبر کن، صبر کن. مواظب باش. دوباره پات پیچ می -

 .خوره
صدای خنده ام بلند شد و برای فرار از دست او تند تر 

 .دویدم
گرفت و بلند کرد و من هرمس هم به دنبالم روان شد. مرا 

 از
 خنده ریسه رفتم. صدای خنده ام در فضای خالی جنگید

 .پیچید
 .شیرین بود. بودن با او بیش از حد شیرین بود

 
 با خوشحالی روی کانتر کوچک جلوی آشپزخانه نشستم و

 :تند و تند با هیجانی بی نهایت گفتم
 وای هرمس! هوای اینجا عالیه. نمیدونی چقدر لذت_



 م..کاش برای همیشه همینجا میموندیم و زندگیمیبر
 ...میکردیم. اصل همینجا بچه هامون رو بزرگ میکردیم

 هرمس میان صحبت هایم روی کانتر خم شد
بازوهایش را دو طرفم حصار کرد و با لبخندی شیرین 

 مرا
می دونی -نگریست. با ذوق به حرف هایم ادامه دادم: 

 دیگه از
 دارم همینجا میون این جنگل وشهر خوشم نمیاد. دوست 

درخت ها زندگی کنم. صدای گنجشک ها رو بشنوم. صبح 
 ها

با نور خورشید چشم باز کنم و شبا یه آسمون پرستاره 
 .ببینم

 .وای هرمس، وای هرمس
 .هرمس به ناگاه جلو آمد و صورت به صورتم شد

 .نفس بگیر بلی جونم، نفس بگیر_
 

نگونه نگاهم می کرد و به کل حرفم یادم رفت. وقتی ای
 نفس

 هایش روی صورتم پخش می شد، لب هایم باز می ماند و
 .خون در عروق بدنم منجمد می شد. لبخند شرمگینی زدم



 خیلی حرف زدم، نه؟-
 :لبخند عجیبی زد و از میان لب هایش زمزمه کرد

 .می خوای ساکتت کنم؟ من یه راه خوب بلدم-
 جلو که می توانستم لمس و کم کم جلو و جلوتر آمد . آنقدر

لب هایش را روی پوستم حس کنم. با خجالت صورتم را 
 عقب

 .کشیدم
 .باشه، باشه. ساکت می شم-

 .و از روی کانتر پایین پریدم. صدای قهقه اش بلند شد
 .بیا... بیا می خوام ساکتت کنم-

و با لبخندی شرورانه به سراغم آمد. از زیر دستش فرار 
 .کردم

ان شد و مرا میان بازوانش حبس کرد. جایی به دنبالم رو
 برای

 
فرار نداشتم. اصل تنها مکان امن من، فاصله ی بین دو 

 بازویش
 بود و آن ریتم پر تپش قلبش که دلم را آرام می کرد. با هم
 روی مبل چوبی افتادیم و صدای قهقه ی بلندمان تا سقف

 .کلبه باال رفت



 کنار زدم و محو با سرانگشت موهای روی پیشانی اش را
 .صورتش خندیدم

 :همانگونه که مرا می نگریست، گفت
 .می خوام بهت یه هدیه بدم-

ابروهایم باال پرید. هدیه؟ هیچ وقت اسمی از هدیه دادن 
 نزده

بود. حتی اگه هدیه ای هم در کار بود، هیچ وقت اسمی 
 روی

 .آن نمی گذاشت
 شد و از کمددر جا نشستم و به او خیره شدم. با لبخند بلند 

گوشه ی اتاق، جعبه ی کوچکی بیرون کشید. به جای 
 اینکه

 .در کنارم بنشیند، زیر پایم زانو زد و در جعبه را باز کرد
 

چشمانم نور باران شد. نیم دایره ای پر نگین میان جعبه 
 لم

داده بود. دو انحنای کوچک در اطرافش، طرح لبخند را 
 به

 ون کشید. لبخند جلویبند را بیربدنتصویر می کشید. 
 چشمانم تاب خورد. با ذوق دستم را بلند کردم و زیر لبخند



 :گذاشتم. طرح لبخند کف دستم نشست. از ته قلبم گفتم
 .چقدر قشنگه هرمس-

 :صدایش را از فاصله ای نزدیک شنیدم
 .امیدوارم مثل طرح این لبخند، همیشه بخندی-

لبخند نزنم؟  اشک چشمانم را نمناک کرد. مگر می توانستم
 با

او، با وجودش، با دست هایش، قطعا من همه چیز را در 
 کنارم
 .داشتم

 برام می اندازی؟-
 

با ذوق پشت کردم. موهایم را به کناری زد. سرانگشتش 
 روی

 بدنبند روی بدنپوست بدنم لغزید. دلم پایین و باال رفت. 
 ام خوابید

 بند رابدنکه ام خوابید و او همانگونه  بدنبند روی بدن
 .م رها شدبدنبرایم می بست، نفس هایش روی پوست 

 !!آه خدایا! اورا بی نهایت دوست دارم
 آنقدر که حاضر بودم، خودم نباشم و او باشد. همین که

 حصاربند را بست، چرخیدم و با تمام جانم اورا در بدن



 .فشردم
 تو چه موهبتی هستی هرمس؟ خدا چقدر دوستم داشته که

 .ا ارزانی ام کردهتو ر
 بند را در دست گرفتم. صمیمانه با تمامبدنعقب کشیدم و 

 :حسم گفتم
 .مثل چشمام ازش مراقبت می کنم-
 

 :با لبخندی غریب زمزمه کرد
 .منم از تو-

 ماتم برد. قلبم گنجایش این همه عشق را نداشت. من از
 بندش مراقبت می کردم و او از عشق من؟ از خوِدخودبدن

خدایا چند هزار بار باید شکرت را کنم که این مرد من؟! 
 را سر

 راهم قرار دادی؟
 این بار با حسی فراتر از همیشه لب روی لب هایش گذاشتم

م. گرم شدم و گرم. دوست داشتم در شکوفیدو او را 
 وجودش

 .حل شوم. دلم می خواست آنقدر او را ببوسم تا تمام شوم
 دارد و گاهی رخ میمی دانستم که دردی در دلش وجود 



نماید. اما بگذار آن درد کوچک، همانجا کنج دلش بماند. 
 اصل

 نمی خواهم خودش را نشان دهد. بگذار لحظه های خوشی
من فراوان باشد. فراوان تر از آنکه به چشم بیاید. بگذار 

 در
 

 کنارش لبخند بزنم. او منجی من است، منجی ام را از من
 .مگیر

 پچک شد و گرمای تنمان در هم گرهدست هایش به دورم پ
خورد. کسی چه می دانست چه در انتظارمان است. 

 همینکه
 .من و او یک دل و جان شده ایم، برایم کفایت می کرد

******* 
یک هفته ی تمام را در کنار او و در آن کلبه ی رویایی 

 سر
ش، روی بازوانش، زمان دیر می حصارکردم. در کنار 

 .گذشت
ید و با نوازش هایش اهلی ام می کرد.گل مرا بو می کش

 داوودی



روی موهایم می گذاشت. برایم لباس های گرم می خرید. 
 او

بیشتر از یک مادر به من می رسید. مرا مثال یک پریزاد 
 گرامی

 .میداشت و من از لحظه لحظه ی بودن با او لذت می بردم
 . خدایا چقدر این مرد مهربان بود

 
 ایان رسید و با قلبی امیدوار به تهرانباالخره سفرمان به پ

برگشتیم. لبخند برای لحظه ای از روی لبانم کنار نمی 
 .رفت

 . با هرمس که بودم، خوشبخت ترین زن دنیا می شدم
 .خدایا هیچ وقت او را از من نگیر

 روزهایم رنگین کمانی تر از قبل می گذشت. احساس می*
 .سیر می کنم کردم روی زمین بند نیستم و در آسمان ها

 .گویی خدا خوشبخت تر از من خلق نکرده بود
ها و لطافت دست های هرمس مثال یک  شکوفهزنی که با 

 گل
باز شده و هر روز شکفته تر از قبل می شود. با هرمس 

 آدم



عجیبی بودم. زنی جدید. زنی که دیگر برایش مهم نبود 
 وحدت

وقتی چه می کند یا پریچهر چرا سری به او نمی زند؟ من 
 با

 . او بودم، گویی ملکه ی روی زمین می شدم
هوا به شدت گرم شده و رو به تابستان می رفت. به 

 مزرعه
 آمده بودیم. باید محصوالت را چک میکردیم. هرمس با

 
کشاورزان مشغول بحث و گفتگو بود و من از گرمای 

 داخل
ماشین، زیر سایه درختی در همان حوالی پناه برده بودم. 

 از
دور، دختری را دیدم که با دامن گلدار و روسری که  راه

 دور
 .سرش پیچیده بود، به سمتم میآمد

سبد بزرگی در دستش داشت که پر از برگ های چای 
 .بود

 بی هدف به تنه ی درخت تکیه زده و منتظر بودم هرمس
 .بیاید تا برگردیم



 :دختر در چند قدمی ام ایستاد و گفت
 ِهی! تو کی هستی؟_

ه من میگفت هی؟ خوی ابریشم لجباز در وجودم هی؟! ب
 به

 تب و تاب افتاد؛ ولی بدون آنکه جوابش را بدهم به سمت
 .دیگری نگاه کردم

 هی با توام! اینجا چی می خوای؟-
 :برای خاتمه دادن به بحث تنها گفتم

 
 .با آقای کثیری اومدم-

 .پوزخندی زد
 :گفتم شی؟! اخم هایم در هم رفت. با پرروییئوستی-
 به تو چه؟ چیکار داری؟-

 .دختر سبِد در دستش را کنار گذاشت
هی درست حرف بزن. یعنی چی به من ربطی نداره؟ -

 ازت
 شی؟ئوستیپرسیدم 

 .منم گفتم، به تو ربطی نداره-
 .قدمی دیگر به سمتم برداشت. فاصله ی کمی با هم داشتیم

 ختراز این فاصله پوست روشن و چشمانی عسلی داشت. د



 .زیبایی بود با زبانی بسیار تند
 چند سالته؟-
 

اخم کردم. اصل حوصله ی جواب پس دادن به او را 
 .نداشتم

 اگر همان ابریشم گذشته بودم، همان لحظه او را فیتیله پیچ
کرده بودم، تا دیگر جرات نکند از یک آدم غریبه با تیپ 

 و
 .قیافه ی من، سوال های عجیب غریب بپرسد

 .شانه ام زددستی به 
 هی با توام! چند سالته؟-

 با اخم نگاهش کردم
 .برو رد کارت. حوصله ات رو ندارم- .

 .صورتش با نفرت جمع شد
ِاهکی! تو حوصله ی منو نداری؟ دارم می گم، کی -

 هستی؟
 اینجا چی می خوای؟ چند سالته؟ هیچی نمی گی. گمشو از

 .زمین ما برو بیرون
 زمین مال تو باشه؟ چی؟ زمین تو؟ چکاره ای که-
 



برد و با سرانگشت اشاره  بدندختر هم متقابل دست به 
 تهدید
 :کرد

 هی خانم شهری! فکر نکن حالیم نیست ها. من ده تای تو-
 ی دیوار خشک بشن. اینجا بدنرو می شورم و می اندازم 

 . زمین بابای منه
 .عصبانی شدم و دستش را عقب زدم

بابای توئه؟این جا مال پدر بکش کنار. کی گفته زمین -
 .منه

 پدرت کی باشه؟-
 . به تو چه؟ گمشو برو. اعصابم رو خرد کردی-

 .ام زد بدندختر شورید و جلو آمد و ضربه ای به 
 .هی آدم باش. می زنم لهت می کنم ها-

نفسی گرفتم و سعی کردم آرام باشم. خدایا به من صبری 
 عطا

ند کیفم را روی شانه کن تا نزنم دختر را شل و پل کنم. ب
 ام
 

نثار دختر کردم و به راه افتادم. « برو بابایی»انداختم و 
 اما



 .دختر ول کن نبود
 .وایسا ببینم. عذرخواهی نکردی-

 .وسط راه ایستادم
 چی؟ عذرخواهی کنم؟ از کی؟ از تو؟-
 برای چی هلم دادی؟-

 .با سرانگشت به سرم اشاره کردم
 . دیگهمخت تاب داره ها. ولم کن -

 .به سمت ماشین به راه افتادم. دختر سد راهم شد
 .گفتم باید عذرخواهی کنی-
 .گمشو برو کنار. حوصله ات رو ندارم-
 

 بازویم را محکم گرفت و به سمت خود کشید که با ناراحتی
 چرخیدم و به شدت به عقب هلش دادم. دختر از پشت روی

 . زمین افتاد
عصبی ام را بهم صدای جیغ وحشتناکش تمام سیستم 

 .ریخت
 چرا جیغ می کشید؟ من که کاری نکرده بودم. اما با دیدن
 خونی که کم کم دامنش را رنگین می کرد چشمانم گشاد

 .شد



با باال زدن دامنش تکه فلزی که از گوشت پایش رد شده 
 و از

 .سمت دیگر ساق پایش بیرون زده بود، بدنم را سست کرد
بودم. این تکه فلز چگونه در ناخواسته اورا زخمی کرده 

 پایش
 فرو رفته بود؟؟

 .دختر جیغ میزد و من از ترس کم مانده بود قالب تهی کنم
 به سرعت بلند شدم و روی زخم را فشردم

 :دختر با گریه و فریاد دست هایم را رد کرد
 
 . ولم کن. دردم می گیره-

 اما من فقط می خواستم جلوی خونریزی را بگیرم. با
 :ی فریاد زدمدرماندگ

 هرمس، هرمس. کسی اینجا نیست؟-
 صحنه ی مقابلم همچون کابوس، از جلوی چشمانم رد می
شد. دختر جیغ می زد،گریه می کرد و دست هایم را رد 

 می
کرد. سعی داشتم جلوی خونریزی را بند بیاورم. وقتی 

 دیدم



کاری از دستم برنمی آید، دستمال روی سبد را چنگ زدم 
 و

ایش پیچیدم، تا مقدار خونریزی را کم کنم. محکم دور پ
 هنوز

 میله ی فلزی داخل ساق پایش بود. با دست های لرزان در
کیفم را باز کردم و گوشی موبایلم را در آوردم. دست 

 خونی ام
را روی صفحه کشیدم و شماره ی هرمس را گرفتم. 

 صدایش
 :در گوشی پخش نشده، فریاد زدم

 . هرمس بیا... زود بیا-
 
گوشی را قطع کردم. زیر بازوی دختر را گرفتم و  و

 بلندش
 .کردم

 .باید بریم دکتر-
 او گریه می کرد و فحشم می داد و من نمی دانستم باید چه
کنم. تقصیر از من نبود و در نهایت گناهش به پای من 

 نوشته
 .می شد



با آمدن هرمس گویی فرشته ی نجاتم را دیده ام . هرمس 
 با

 :چکان دختر فریاد زددیدن زخم خون 
 این چه وضعشه؟-
 . بجنب هرمس باید ببریمش دکتر. حالش خرابه-

گرفت و  حصاربدون فوت وقت دختر را به سرعت در 
 به سمت

 ماشین دوید پدر و مادر دختر هم که با دیدن دختر شان
 متوجه جریان شده بودند، آسیمه سرزنان به دنبالمان راه

دختر در اتاق عمل بود، دستانم افتادند. در تمام مدتی که 
 را
 

در هم می فشردم و از خدا می خواستم به او کمک کند. 
 من

 . مقصر نبودم و این اتفاق به پای من نوشته شده بود
با اضطراب به دست های خونی ام خیره شده بودم و دل 

 آشوبه
امانم نمی داد. با دیدن هرمس از جا پریدم و با قدم های 

 تند
 .رفتمبه پیشوازش 



 حالش چطوره هرمس ؟ چی شد؟-
 .هنوز تو اتاق عمله-

مثل بادکنکی که بادش را خالی کرده اند، سست شدم. 
 هرمس

 .با دیدنم دلش به حالم سوخت و دستم را گرفت
 .بیا بشین. فشارت میفته ها-

 .به سختی روی صندلی نشستم و دست هرمس را گرفتم
 باید چیکار کنم. اگه بلیی سرش بیاد؟-
 امیدوارم چیزیش نشه. راستی چی شد؟ تو که تو ماشین-

 بودی؟
 
باور کن تقصیر من نبود. گرمم بود از ماشین پیاده شدم -

 زیر
سایه وایسادم. خودش اومد به من بند کرد. خودش گیر داد 

 و
 .به من توهین کرد

و با اضطراب به صورتش خیره شدم ولی هرمس تنها به 
 من

نمی شود؟ دستش را بیشتر نگاه می کرد. نکند باورش 
 .فشردم



باورم نمی کنی؟ به خدا من مقصر نبودم. اون اول به من -
 گیر

داد. اینقدر اذیتم کرد که هلش دادم و افتاد روی میله. به 
 خدا

 . من کاریش نداشتم
 .سر به زیر انداخت. قلبم در دهانم می تپید

حتی اگر همه از من نا امید میشدند، به اندازه ی بی 
 مادیاعت

هرمس برایم ارزش نداشت. همه ی دنیا به کنار، هرمس 
 باید

 :به من اطمینان میکرد. با آخرین بارقه ی امیدم نالیدم
 .هرمس حرفم رو باور کن.. کار من نبود_
 

نگاهش جایی میان نی نی چشمانم گیر کرد و من صادقانه 
 به

 :او خیره شدم. در نهایت نفسی گرفت
 . باشه باور می کنم-

 .تمالی از جیبش درآورد و به دستم داددس
 . بیا دست های خونیت رو پاک کن-



هرمس باید -بدون آنکه دستمال را بگیرم، اصرار کردم: 
 باورم

کنی. اگه تو باورم نکنی، هیچ کس دیگه باورم نمی کنه. 
 فقط
 .تو

 .دستم را فشرد
باور می کنم. نگران نباش. فعل باید منتظر بمونیم ببینیم -

 اون
 دختر چی می گه؟

 .نگرانی در جانم ریشه دواند
 اگه بگه من مقصر بودم؟-
 

میان حرفم پرید و با اعتمادی مثال زدنی، قاطع و راسخ 
 :گفت

 .تمام سعیمو می کنم که بی گناهیتو ثابت کنم-
 . ولی من مقصر نبودم-

شرمنده سر به زیرانداختم و همانگونه که نگاهم روی 
 دستهای

 :بود، ادامه دادمگره کردهیمان 



می دونم، قبول دارم تو گذشته با مردم بد تا کردم و با -
 کارگرا

کنار نیومدم؛ اما خودت دیدی که چقدر تغیر کردم. باور 
 کن

چند بار سعی کردم در برم، خودش جلو اومد و اذیتم کرد. 
 من

 .فقط هلش دادم. فکر نمی کردم این اتفاق بیفته
د. دست به دور شانه ام هرمس میان دل آشوبه هام پری

 انداخت
 .اش چسباند بدنو مرا به 

 .آروم ابریشم. باشه، باشه-
 .سرانگشتش را فشردم

 
می دونم باورت نمی شه؛ ولی قبول کن من دیگه اون -

 ابریشم
 .سابق نیستم

 .می دونم می دونم نگران نباش. درستش می کنیم-
 بولنگرانم هیچ کس حرفمو قبول نمی کنه، حتی تو هم ق-

 .نمی کنی



نترس من باور می کنم. تو رو می شناسم. می دونم دیگه -
 از

 این کارها نمی کنی. فعل پاشو دست هات رو بشور. تمام
 .دستهات خونیه

با همان دست های کثیف بلند شدم. مرا تا دم توالت زنانه 
 برد

 .تا دستو صورتم را بشورم. فشارم افتاده بود
مس را با بسته ای در دستش از توالت که بیرون آمدم هر

 .دیدم
 آبمیوه ای بیرون کشید. به سرعت گرفتم و نوشیدم. حالم

 :خیلی خراب بود. کمی که حالم بهتر شد پرسیدم
 عملش تموم شد؟-
 
 . آره دکترش می گفت عمل موفقیت آمیز بوده-

 :دهانم مزه ی تلخی داشت. به آرامی با تردید پرسیدم
 می تونم ببینمش؟-

 .عمیقی کشیدنفس 
 .نه بهتره نبینیش. خودم باهاش صحبت می کنم-

 .همینکه خواست به راه بیفتد، دستش را کشیدم
 من انداخت؟ بدناگه قبول نکرد و همه ی تقصیرها رو -



 .نگران نباش. باهاش صحبت می کنم حقیقت رو می فهمم-
دلم پیچ رفت. مطمئن بودم دختر حقیقت را وارونه جلوه 

 می
 .دهد

 .ترسم هرمس می-
 .نترس من اینجام. اجازه نمی دم اتفاقی برات بیفته-
 

و رفت و من ماندم و کوله باری از نگرانی و ترس. اگر 
 دختر

 بخواهد انتقام بگیرد چه بلیی به سرم می آید؟
هرمس بعد از دو ساعت پر تب و تاب برگشت. آنقدر قدم 

 زده
 :تش دویدمبودم که زانوانم درد می کرد. با دیدنش به سم

- 
 چی شد هرمس؟

 :صورتم پاشید
 .تموم شد_
 واقعا تموم شد؟_
 .دیگه هیچ شکایتی نداره_

 چند ثانیه ای طول کشید تا حرفش را حلجی کنم. آنقدر



 .خوشحال شدم که انگار دنیا را پیشکشم کرده باشند
 :با دست های های گره کرده پرسیدم

 واقعا دیگه با ما کاری ندارند؟_
 
 .خیالت راحت. مسئله رو حل کردیمنه _

نفس آسوده ای کشیدم و بی اراده دست دور بازویش 
 انداختم

 .و سرم را به شانه اش تکیه دادم
 . خداروشکر هرمس... خداروشکر که تو بودی-

 دست روی دستم گذاشت و فشرد. به آرامی روی صندلی
 نشست و من همانگونه که سر روی شانه اش گذاشته بودم،

 :پرسیدم
 از دستم ناراحتی؟-

 .سری تکان داد
 پس چرا سردی؟-نه. -
 .خسته ام، چیزی نیست-

 :با نگرانی باز هم توضیح دادم
 !تو که می دونی از قصد اینکارو نکردم؟-
 
 .آره می دونم عزیزم. نگران نباش همه چیز حل شد-



خداروشکر مشکلی براش پیش نیومد و قرار شد بیمه، 
 هزینه

 .ه رو بدهی عمل و دی
و سر انگشتم را در دست گرفت و فشرد. من به اعتبار 

 حرف
 . *های هرمس امیدوار شده بودم

بعد از آن ماه عسل شیرین فصل جدید زندگی من آغاز 
 شده

بود احساس می کردم سر از نو متولد شده ام خیلی وقت 
 بود

که پس از فوت بابا دیگر رنگ خوشی را در زندگی ندیده 
 .بودم
رمس آنقدر ملکه وار با من رفتار می کرد که دیگر اما ه
 هیچ

 .چیز از خدا نمی خواستم
 همینکه او را داشتم، برای من کفایت می کرد. زندگی ام

سراسر شادی شده بود. در کنار او زندگی می کردم، 
 خوش

می گذراندم و اصل برایم مهم نبود که تنها چند ماه دیگر 
 برای



 .رسیدن به سهمم فرجه دارم
 

خورشید زیباتر از قبل می تابید. روزهایم رنگین کمانی 
 شده

بود. تابستان آمده بود. درختان پر از زیبایی های طبیعت 
 شده

ساله می خندیدم. در میان ۱۴بود و من مثال دخترکان  
 دست

های هرمس جیغ می کشیدم. به دورم می چرخید و من 
 حس

ندارد. با او می کردم خوشبخت تر از من در دنیا وجود 
 همه

چیز ساکن بود. مثل آنکه در یک خلسه ی شیرین به سر 
 می

 بردم. اصل بودنش باعث شد آرامش داشته باشم. او خیلی
 .خوب همچون کف دست مرا می شناخت، مطالباتم را

 . خواسته ها و علقه مندی هایم را
اولین کاری که برایم تدارک دید. بر پا کردن بوم نقاشی 

 ام



بوم طراحی ام را کنار پنجره ی پذیرایی گذاشت تا بود. 
 راحت

تر بتوانم نقاشی بکشم. حتی گاهی به اتاقش می رفت تا 
 من

 .بتوانم پنجره رو باز کنم و از نور خورشید لذت ببرم
روزهایم یکی بعد از دیگری شیرین و پر امید سر می شد 

 و
 من خبر نداشتم که این آرامش قبل از طوفان است. زندگی

 
 من آبستن حوادث تلخیست که قرار است به زودی به وقوع

 .بپیوندد
در کنار هرمس نفس می کشیدم و نمی دانستم که هر 

 خوشی،
یک ناخوشی به دنبال دارد. خوشبختی ابدی نیست بلکه 

 باید
 لحظه لحظه ی آن را قدر بدانیم. و من قدر ندانستم تا آنکه

 . حادثه ی اصلی به وقوع پیوست
* *** 

قریبا یک ماه از عقدمان می گذشت که کم کم سایه ای ت
 روی



زندگی ام شروع به سنگینی کرد. هرمس! پدیده ی عجیب 
 این

 .روزها. دیر می آمد و زود می رفت
هرمس، پدیده ی عجیب این روزها. دیر می آمد و زود 

 می
 رفت. بی حوصله بود و به سختی لبخند می

مشکل از کجاست. زد. هرچه فکر می کردم نمی دانستم 
 نه

 شرکت مشکلی داشت و نه کارخانه. همه
 

چیز خوب بود، خوب تر از آن چیزی که فکرش را می 
 .کردم

 دیگر نه خبری از وحدت داشتم و نه
 . پریچهر را می دیدم

ولی از طرف دیگرزندگی ام ناخوش شده بود. اصال 
 هرمس که

 لبخند نمی زد، گویی حال من هم خراب
شتم مثال همان لحظه های در کلبه، مرا می شد. دوست دا

 به
 . خود بفشارد، تا دردش را لمس کنم



چیزی این وسط هرمس را آزار می داد. خدایا به تو 
 التماس

 می کنم هرچه هست پنهانش کن. بگذار
مثل یک صندوق پاندورا در گذشته باقی بماند. می گویند 

 بی
 خبری، خوش خبریست. و من دوست

 . خبر بمانمداشتم تا ابد بی 
ساعت یک شب بود که با صدای تقه ی در، چشم باز 

 .کردم
 خوابم برده بود. نور خفیفی در سالن پیچید

 
و سایه اش را دیدم که با شانه های خمیده وارد پذیرایی 

 .شد
 .چرا اینقدر دیر اومدَی؟ در جا ثابت ماند-از جا بلند شدم. 

- 
 بیدارت کردم؟

 کجا بودی؟نه منتظرت بودم. تا االن -
کارم با یکی از -به سختی صدای خسته اش را شنیدم. 

 مشتری
 . ها طول کشید



 .جلو رفتم. اندک نوری روی صورتش را روشن کرده بود
 . دستش را گرفتم. برخالف همیشه سرِدسرد بود

 !تابستان بود و او سرما و زمهریر
 هرمس چیزی شده؟-

 .دستش را کشید
 . نه چیزی نشده-

 .دروغ می گوید. کامال معلوم بود اتفاقی افتادهمی دانستم 
 . یک اتفاق بد که او را از این رو به آن رو کرده

 
حسم درست مثل لحظالتی بود که من و او خلوت می 

 کردیم،
 به او محبت می کردم و اشک در

چشمانش حلقه می بست. از یک طرف دلم می خواست 
 فریاد

 . قفل لب هایت را باز کن لعنتی«بزنم: 
از طرف دیگر » چه در جانت ریخته که اینگونه پریشانی؟

 دلم
نمی آمد بپرسم. قطعا اتفاق ناخوشایندی بود که او را 

 اینگونه
 ملتهب می کرد. با



 - :امیدواری زمزمه کردم
 قول می دی مراقب باشی؟

 نفس کشید به سنگینی و هیچ نگفت. آه! حتی قول هم نمی
 .دهد

 ه؟هرمس بهم بگو همه چی مرتب-
 . نگران نباش. من اینجام. نمی ذارم اتفاق بدی بیفته-
 

 خدایا! پس قراراست اتفاق بدی بیفتد. حال چه کنم؟ قاتل
 جانش شوم تا بگوید؟ یا لب ببندم تا نگویَد؟ چه کنم؟ خدایا

 چه کنم؟
 :شانه ام را فشرد و مثال دلداری ام داد

خودت رو اذیت نکن. مشکالت منه، خودمم حلش می -
 . کنم

 . و از کنارم گذشت. بی هوا دستش را گرفتم
 احتیاج به یک پناه داشتم. او همیشه پناه من بود؛ اما حاال

 احساس می کردم در مقابل او هم احتیاج به
 .یک پناه محکم دارم

با من حرف بزن هرمس. چی هست که اینجوری اذیتت -
 می

 کنه؟



 .بعدا... بعدا ابریشم. خیلی خسته ام-
 بود و من نگران او. لب باز نمی کرد و من میاناو خسته 

 شنیدن و نشنیدن، میان واقعیت ها و پنهان
 

کاری ها مانده بودم. میان اینکه آیا واقعا می خواهم این 
 راز

 . سر به مهر هرمس را بشنوم یا نه
دستم به سنگینی از بازویش جدا شد و او یک راست به 

 اتاق
 .رفت. من ماندم و دردی سنگین

 ا پاهایی سست روی کاناپه نشستم. خدایا چه کنم؟ هیچب
 کس را هم نداشتم تا از او کمک بگیرم .ناامیدانه چشم بستم
و سعی کردم فکر نکنم. بگذار زمانه خودش این مشکل 

 را حل
کند. شاید باالخره به حرف می آمد و مرا در جریان این 

 راز
. عجیب می گذاشت؛ ولی فعل طاقت شنیدن را نداشتم

 طاقت
اینکه بدانم چرا شب ها دیرمی آید؟ اصال به کجا می رود 

 و



آن مشتری خاص چه کسی بود؟ آیا دوباره شرکت در 
 مخمصه

افتاده که او را اینگونه از خود بی خود کرده یا پای کس 
 دیگری

در میان است؟ این سوال ها و هزاران سوال دیگر ذهنم 
 را می
 . خورد

 
انجام دهی، زودتر. من در هرمس هرکاری می خواهی 

 میان
 این دردها و سوال ها و با وجود آن لبخند

تلخ کنج لبت، آب می شوم . من آن هرمس شیرین خودم 
 را

 می خواهم. خواهشا برگرد... به همان
 .روزهای طلئیت ات برگرد

 کلسم کنسل شده بود و بدون آنکه کاری داشته باشم به
ی هم گرفتم که سمت شرکت راندم. جعبه شیرینی تر

 هرمس
 . را سوپرایز کنم



با احوالی خوش از آسانسور پیاده شدم که عینک مربی را 
 با

 .چشمانی بی قرار دیدم. با قدم هایی تند جلو آمد
 .سلم خانم. مادرتون اینجان-

ابرو در هم کشیدم. پریچهر؟ دو ماهی بود او را ندیده بودم 
 و

 کرد؟ نمی دانم چرا خبر از حالش نداشتم؛ اما اینجا چه می
بی هوا دلم به شور افتاد؟ پریچهر دو ماه تمام سری به 

 دخترش
 

نزده بود و حال یک راست به شرکت آمده بود؟ بی فکر 
 به

 :شرفی گفتم
 .باشه برو به کارت برس-

 قدمی برنداشته بودم که با دست های در هم گره کرده و
 «خانم؟»صورتی بی رنگ گفت: 
دم. چیزی او را نگران کرده بود استرسش را حس می کر

 و این
 اضطراب مرا هم باال می برد. سر تکان دادم و تمام قد به

 .سمتش چرخیدم



 چیه شرفی؟ چیزی شده؟-
 .دارن با هم بحث می کنن-

آه این هم دلیلی دیگر برای اضطرابم. سر چه موضوعی 
 بحث

 می کردند؟ پرونده ی وحدت خیلی وقت پیش بعد از آنکه
ش را به من بخشید، بسته شد. پس بحث سر هرمس سهم

 چه
 بود؟ بازگرداندن من؟ بعید می دانستم. هنوز یادم نرفته بود

 
پریچهر، یک روز بعد از دست به سر کردنم، با یارش به 

 سفر
 .رفته و خانه را خالی کرده بود

 خب که چی؟-
 ...آخه... آخه بار اول نیست خانم. در ضمن-

ا در این مدت هرمس حرفی به بار اولشان نبوده؟ پس چر
 من

 .نزده بود؟! افکار مختلفی در ثانیه ذهنم را بهم ریخته بود
 .کلفه شدم

 ای بابا شرفی! چرا اینقدر خرد خرد حرف می زنی؟ چی-
 شده؟



دست هایش را در هم پیچید و سر به زیر انداخت. چشم 
 .بستم

 .او نگران بود و حاضر نبود حرف بزند
 :حرفی نمی زند، گفتم باالخره وقتی دیدم

 .باشه، باشه. تو برو سرکارت-
 

و او را همانگونه با چشمانی نگران میان سالن رها کردم. 
 با

 حرف هایش دل آشوبه گرفته بودم. چه اتفاقی افتاده که
 پریچهر بعد از دو ماه خودش را نشان داده بود؟

با گام هایی مضطرب جلوتر رفتم. کم کم صدای هرمس 
 به

 .یدگوشم رس
شما به اعتماد من خیانت کردید، به اعتماد ابریشم. قرار -

 ما
 این نبود. قرار نبود عاشقش بشید و همه چی رو دو دستی

 .تقدیمش کنید
 جعبه ی شیرینی در دستم فشرده شد. هرمس از چه حرف

 می زد؟ اعتماد؟ عاشق وحدت شدن؟



چه جوری می تونید با این حالتون بیاید و تو صورت -
 ابریشم

نگاه کنید؟ روتون می شه بهش بگید قرارمون نبوده؛ ولی 
 بهش

 نارو زدید؟
 

جعبه ی شیرینی از دستم رها شد. قرارشان نارو زدن 
 نبوده؟

 پس چه بوده که حال این شده؟
چشمانم روی بدنه ی در اتاق مدیرعامل گیر کرده بود و 

 خط
 .های روی در را با چشمانی هراسان رصد می کردم

خراب کردید. هم زندگی خودتون رو، هم خانم شما -
 زندگی
 !من رو

هم زندگی من رو. نمی دونید تو چه بدبختی ای دست و _
 پا

 .می زنم
در بدبختی دست و پا می زند؟ ولی او که تا همین چند 

 ساعت



خود فشرده و خدا را به خاطر داشتنم  حصارپیش مرا در 
 شکر

هایم  ی بی هوا هم روی لب شکوفهکرده بود. حتی یک 
 کاشته

بود. حال می گفت در بدبختی بدی دست و پا می زند؟! 
 خدایا

 آن طرف این در چه البی گری های ی در جریان بوده و
 من نمی دانستم؟

 
 آنقدر فکر و خیاالت مختلف ذهنم را در گیر کرده بود که
تصمیمم را گرفتم و در را بی هوا باز کردم . نگاهم در 

 وهله ی
چهر نشست که با چشمانی متعجب اول روی صورت پری

 و
دهنی باز به من می نگریست. مهم تر از حالت صورتش، 

 جای
 .کبودی ها و ظاهر متفاوتش بود که دلم را زیرورو کرد

روی صورتش جای کبودی های ریز و درشتی خودنمایی 
 می

 کرد و روی پیشانی اش را پانسمان کرده بود ذهنم از یک



ود که شنیده بودم و از طرف در حال حلجی مطالبی ب
 طرف

دیگر درگیر صورت زخمی و کبود پریچهر. خدایا من 
 وسط

چه نمایشی ایستاده ام؟ اینجا و زیر سقف این اتاق چه 
 حوادثی

 در جریان است که من از آن ها بی خبرم؟
 هرمس که کمی به خود مسلط شده بود، با نگاهی جدی و

 دست هایی مشت شده به سمتم آمد
 :دای ی نیمه بلند پرسیدآمد و با ص

 
 تو اینجا چیکار می کنی؟-

دستم را گرفت که به سرعت دستم را پس کشیدم. ذهنم 
 هرز

 .می پرید و ناخوداگاه واکنش نشان می دادم
 تنها نگاهم به پریچهر بود تا واقعیت را بفهمم. در آن لحظه
حتی برایم مهم نبود چه بلیی به سر صورتش آمده. تنها 

 می
بدانم او و هرمس چگونه به من نارو زده اند؟ زیر خواستم 

 لب



 :زمزمه کردم
 چه قراری با هم داشتید؟_

 پریچهر اسمم را زیر لب برد. رو به او تکرار کردم
 پریچهر! هرمس چی می گفت؟ چه نارویی زدید؟_

 هرمس سد نگاهم شد و مقابلم ایستاد. ناخوادگاه
ه سختی چشمانم باال رفت. گیج بودم و صورت هرمس ب

 .سنگ
 :بازوانم را به آرامی گرفت

 باشه ابریشم. بیا... بیا که می خوام امروز همه_
 

 .چی رو تموم کنم
 به سختی از میان لب هایم نفس گرفتم. همه

 چیز را تمام کند؟ چه چیز را؟ من که در این لحظات جرات
شنیدن هیچ حرفی را نداشتم. دست هایش را پس زدم و 

 عقب
 مس بهکشیدم؛ اما هر

 .آرامی سرانگشتم را اسیر کرد
 بیا. . . بیا بشین_

 آنقدر گیج بودم که در میان دستان هرمس همچون یک



کودک روی صندلی نشستم. عقلم به چیزی قد نمی داد. 
 مانند

 فردی بودم که میان یک باتلق عظیم فرو رفته و نمی داند
ا فرار کن. از اینج» چگونه رها شود. ذهنم فریاد می زد. 

 .برو
شاید واقعیتی که قرار است بشنوی، زندگی ات را زیرو 

 رو
اما کنجکاوی اجازه ی رفتن نمی داد. پریچهر ». کند

 برخلف
 .همیشه به جوش و جل افتاد

 
 .نه هرمس. نباید چیزی بگی-

کبودی روی صورتش با این حرف تیره تر شد و دلم را 
 آشوب

 :کرد. بی حواس پرسیدم
 تصادف کردی؟صورتت چی شده؟ -

پریچهر عقب نشست و سر به زیر ماند. هرمس مقابلم 
 ایستاد

 .و لیوانی آب به دستم داد
 . بیا بخور. رنگت پریده



 .لیوان آب را با دستان لرزان گرفتم
 .صدای پریچهر را از پشت سرش شنیدم

 .هرمس باید با هم صحبت کنیم-
نگاهم روی هرمس چرخید. چشمانش را بست و نفس 

 عمیقی
 گرفت. بدون آنکه حتی به سمت پریچهر بچرخد، گفت

 نمی تونید جلومو بگیرید. ابریشم باید بدونه_
 

 :پریچهر از جا جست. جلو آمد و با خشونت جوشید
 نمی ذارم. حق نداری این جوری پشتم رو خالی کنی_

 و دستم را کشید. لیوان آب در دستم کج شد و
اره می کردم. در کف دستم را تر کرد. هاج و واج تنها نظ

 یک
نمایش غریب گرفتار شده بودم که سناریوام را از حفظ 

 .نبودم
 ابریشم پاشو بریم. اینجا جای موندن نیست. دستم را یکبار-

دیگر کشید. بی احتیاط لیوان را لب میز رها کردم. او 
 دستم

 را می کشید و من ثابت



از مانده بودم. اینقدر سنگین بودم که حتی نمی توانستم 
 روی

 صندلی بلند شوم. باید از واقعیت حرف هایشان سر درمی
آوردم. از واقعیت کبودی های پریچهر و نارو زدن 

 هرمس. از
 همدستییشان با هم. از واقعیتی که مطمئنا با این جوشیدن

 های
 .پریچهر مرا ویران می کرد

 
 :رو به هرمس پرسیدم

 چی رو باید بدونم؟_
 آنکه حتی توانایی نگاه کردن درهرمس سر به زیر، بدون 

 :چشمام را داشته باشد، به حرف آمد
 .واقعیت حضور وحدت-

عرق سردی روی پیشانی ام نشست و با کف دست، سرم 
 را

گرفتم. او از چه حرف می زد؟ واقعیت حضور وحدت 
 پس راز

بزرگ آن ها به حرف هایشان سر درمی آوردم. از 
 واقعیت



دن هرمس. از همدستیشان کبودی های پریچهر و نارو ز
 .با هم

از واقعیتی که مطمئنا با این جوشیدن های پریچهر مرا 
 ویران

 .می کرد
 :رو به هرمس پرسیدم

 چی رو باید بدونم؟_
 

 هرمس سر به زیر، بدون آنکه حتی توانایی نگاه کردن در
 .چشمام را داشته باشد، به حرف آمد

 .واقعیت حضور وحدت-
م نشست و با کف دست، سرم عرق سردی روی پیشانی ا

 را
گرفتم. او از چه حرف می زد؟ واقعیت حضور وحدت 

 پس راز
بزرگ آن ها به سرکج کردم. تا به امروز پریچهر را هیچ 

 گاه
اینگونه پریشان و افسار گسیخته ندیده بودم. این راز 

 بزرگ



چه بود که او را اینگونه مجنون کرده بود؟ عاصی از 
 گفتن ها

ریاد زدم تمومش کن پریچهر. هرمس حرف و نگفتن ها ف
 .بزن

اما فریاد زدنم هم تاثیری نداشت. هرمس میان گفتن و 
 نگفتن،

 .میان رازهای در پس پرده اسیر شده بود
پریچهر مداخله کرد و این بار با قدرتی بیشتر مقابل 

 هرمس
قد علم کرد. هر چه بود پریچهر با چنگ و دندان از این 

 راز
 

کرد. تحت فشار بودم و حس می کردم مراقبت می 
 مشاعرم را

 از دست داده ام. چه چیزی بین آن ها بود که
چه چیزی بین آن ها بود که پریچهر تا این حد از برمل 

 شدنش
 می ترسید؟

 :به ناچار تهدید کردم



هرمس اگه حرفی نزنی، می رم و پشت سرم رو هم _
 نگاه نمی

 . کنم
 .ر نگاهش التماس کردمبا صدایم سر بلند کرد. خیره د

 .بگو. تمومش کن-
هرمس با نگاهی به چشمانم سرانجام تصمیمش را گرفت. 

 در
یک حرکت سریع دست پریچهر را گرفت و در چشم بهم 

 زدنی
 . او را از اتاق بیرون کرد و در را پشت سرش قفل کرد

 
صدای فریاد و خواهش های ممتدش از پشت در گوش 

 هایم
و مات به هرمس می نگریستم. جلو  را پر کرده بود. مسخ

 آمد
 .و دستم را گرفت و مرا در کنار خودش نشاند

 همانگونه که نگاهش به دست های چفت شده یمان بود، به
 .آرامی شروع کرد

 می دونم بعد از شنیدن چیزایی که می گم ممکنه نظرت-
 راجع به من و مادرت تغیر کنه. حتی ممکنه دیگه به من



لی باید بهت بگم. من زیر فشار این راز اطمینان نکنی؛ و
 بزرگ

 .دارم له می شم
 .صدای پریچهر به گوشم رسید

نگو هرمس. اینکارو نکن. ازت خواهش می کنم -
 زندگیشو

 . خراب نکن
 

همچنان به صورت هرمس خیره بودم تا حرف آخر را 
 .بزند

 مسلما هیچ چیز بدتر از اتفاق افتاده نبود و من در مقابل
 .سر شده بودممشکلت 

می دونم ازم متنفر می شی؛ ولی بذار خودم رو خلص -
 .کنم

 سرانگشتانم میان دستانش لرزید. به آرامی پشت دستم را
 .نوازش کرد و لب گشود

 . من و ببخش ابریشم. منو ببخش-
 :از میان لب هایی خشکیده پرسیدم

 برای چی؟-
 .برای اینکه با مادرت همکاری کردم-



 .در کامم چرخیدزبان به سختی 
 چه همکاری ای؟-
 

 نفس عمیقی کشید. صدای پریچهر هر لحظه کمتر و کمتر
 .می شد

ازت متنفر می شه هرمس. از هردومون. هیچ وقت ما -
 رو نمی

 .بخشه. نذار دخترم رو از دست بدم
برای شنیدن واقعیتی که مرا از او متنفر می کرد، منقلب 

 .بودم
 ودم که نمی دانستم آیا میبا حرف هایش به جایی رسیده ب

 خواهم لب باز کند یا نه. نگاهش روی نگاهم چرخید و در
 .نهایت شروع کرد

 بعد از فوت پدرت متوجه شدیم یه سری مدارک به نام-
وحدته. برامون خیلی عجیب بود. پدرت و وحدت همیشه 

 با
هم دشمنی داشتن. اینو همه می دونستن. چه من، چه 

 .مادرت
طرف و اون طرف شنیدم که خبرها درز کم کم از این 

 می



کنه. نمی دونستیم مشکل از کجاست و کی اینکارو می 
 .کنه

همین درز کردن خبرها آروم آروم به ضررمون تموم می 
 .شد
 

یه سری مناقصه ها رو از دست می دادیم و یه سری 
 مشتری

 ها قراردادهاشون رو فسخ می کردن. تا اینکه مچ یکی از
 . داشت ئوستیگرفتیم که با وحدت کارگرها رو 

هاج و واج به او می نگریستم. چگونه تمام این اتفاقات 
 افتاده

 و من از آن خبر نداشتم؟
 هررقم حساب کردیم دیدیم هیچ مدرکی نداریم و کاری از-

دستمون بر نمیاد. باورمون نمی شد، وحدت جلوی 
 چشمامون

 پیشرفت میکرد
امون پیشرفت میکرد باورمون نمی شد، وحدت جلوی چشم

 و
ما در جا می زدیم. کم کم کار داشت به ورشکستگی 

 شرکت



 .می رسید. ورشکستگی شرکت؟ چقدر این جمله آشنا بود
 .باالخره مادرت به این فکر افتاد که به وحدت نزدیک شه

وحدت و مادر و پدرت از زمان قدیم همدیگر را می 
 شناختن

 یل خوبی برایو همین می تونست و همین می تونست دل
 

نزدیک شدن به وحدت باشه. اول باهاش مخالفت کردم. 
 نه به

خاطر تو و شرایطمون، بلکه چون پدرت بارها راجع به 
 نامردی

 های وحدت گفته بود. ولی هر رقم حساب می کردم، دیگه
 نمی تونستیم به کسی اعتمادکنیم و شرایط شرکت خوب

 .نبود. پس به اجبار... قبول کردم
 رای ثانیه ای قطع شد. آنها نقشه کشیده بودند بهنفسم ب

 وحدت نزدیک شوند؟ از دوستی دیرینه ی مادر و پدرم و
 ...وحدت خبر داشتم اما از این نقشه ی احمقانه

مادرت کم کم تو مجالس با وحدت سر صحبت رو باز -
 .کرد

اوایل وحدت روی خوش نشون نمیداد. به همه چی شک 
 داد



که باالخره به مادرت اطمینان کرد و و محتاط بود تا این
 به هم

 نزدیک شدند. می خواستیم به هر طریقی که شده سر از
 ...کارش در بیاریم. همه چی طبق نقشه پیش میرفت. اما

 
سر کج کرد و چشم هایش را محکم بست. گویی از گفتن 

 این
 .قسمت از نقشه ی شومشان شرم داشت

 دونستیم که وحدت نمی دونستیم، نه من و نه مادرت نمی-
هم به حساب ارثیه ای که به مادرت رسیده، با خانم کنار 

 اومده
و دنبال اموال پدرته. من و مادرت با جدیت کار رو 

 پیگیری
 می کردم تا باالخره قرار نامزدی رو گذاشتند. دقیقا همینجا

 . بود که تو متوجه شدی و همه چیز به هم ریخت
 مان لحظاتی که میان مرگیاد صحنه خودکشی ام افتادم. ه

و زندگی دست و پا می زدم، آنها به فکر نقشه پلیدشان 
 بودند

 و من، به فکر این که مادرم بعد از شش ماه به پدرم خیانت



کرده. ناخوداگاه دستم شل شد و از دستش رها. هرمس 
 آنقدر

غرق در نقشه و افکارش بود که حتی متوجه نشد توان 
 شنیدن

 :ندارم و بازهم ادامه دادادامه ی ماجرا را 
 
 .تو داغدار پدرت بودی و تحمل وجود وحدت رو نداشتی-

 محال بود با این نقشه موافقت کنی. از طرفی نمی خواستیم
کسی از نقشمون خبردار بشه. پس مجبور بودیم جلوی تو 

 و
بقیه خوب نقشمون رو اجرا کنیم تا به هدفمون نزدیک 

 .شیم
حرفا بود و مادرت رو به ولی وحدت زرنگ تر از این 

 سختی به
حریم خصوصیش راه می داد. این کارمون رو سخت کرده 

 .بود
این وسط، وجود تو و دردهات هم زندگیم رو سخت کرده 

 .بود
می دیدم چه دردی می کشی و کاری از دستم برنمیومد. 

 به



جای اینکه ما بتونیم به گاوصندوق و مدارک وحدت 
 دسترسی

 .عمل میون زندگی ما بودپیدا کنیم، وحدت 
مامانت باالخره تصمیم گرفت که با وحدت ازدواج کنه. 

 به
نظرش بهترین راه برای سر در آوردن از کارهای وحدت 

 .بود
باهاش مخالفت کردم. به نظرم ازدواج کردن با وحدت 

 باعث
می شد به ما مسلط شه و نتونیم کاری از پیش ببریم. از 

 طرف
 ...دیگه

 
 .و به چشمان نمناکم خیره شد. با درد لب زد سر بلند کرد

تو رو چیکار می کردم؟ تویی که زیر بارون با موهای -
 خیس

دم مجتمع بودی و التماسم رو می کردی تا جلوی مادرت 
 رو

بگیرم. باید چیکار می کردم ابریشم؟ تمام موفقیت ما بسته 
 به



این ازدواج بود و تو پرپر می زدی تا جلوی مادرت 
 .یروبگیر

 .ام را سنگین تر کرد بدنآه سنگینی کشید و 
با مادرت صحبت کردم تا حداقل بتونم تو رو راضی به  -

 این
ازدواج کنم. اما مادرت بدون مشورت با من کار اما 

 مادرت
 . بدون مشورت با من کار خودش رو کرد

 در سرم صدای ناقوس های کلیسا پخش می شد. یاد لحظه
 می لرزیدم و از شنیدن خبر ازدواجای افتادم که مثل بید 

 مادرم بی نهایت عصبانی بودم. آنها در فکر نقشه پلید شان
 .بودند و من در فکر فرار از این ازدواج ناجوانمردانه

 
 ناخواسته دست های هرمس را فشردم تا شاید خفه شود و
 دیگر حرفی از نقشه های پلیدشان نگوید. تا به جانم که در

 است، رحم کند؛ ولی هرمس قصد کرده حال گسستن از هم
 .بود تا پایان راه را برود. و این مرا ویران می کرد

با هم ازدواج کردن ابریشم. با وجود تمام سعی و تلش -
 هام،



با هم ازدواج کردند. دلم برات می سوخت و دیگه روم 
 نمی

 .شد کنارت بمونم
 وقتی مشکل کرامتی پیش اومد. پا پس کشیدم. با اینکه

دوست داشتم در کنارت باشم؛ ولی چاره ای نداشتم. باید 
 صبر

می کردم تا مادرت کم کم به حریم وحدت رسوخ کنه. 
 ...اما

رو گرفت و با سرانگشت چشمانش را مالید. گویی کم کم 
 از

شنیدن حرف هایش لخت می شدم. درد پشت درد، آدمی 
 را

 سست می کند. دیگر حتی نا نداری تا دست روی لب هایش
 . بگذاری تا حقیقت را به لب نیاورد

 
ام به خاطر این اتفاق با مادرت هم بهم خورده بود  ئوستی

 و
کمتر ازش خبر داشتم. تا اینکه تو قضیه ی کرامتی رو 

 حل



کردی و برگشتم. همونجا بود که متوجه تغییر رفتار 
 مادرت

شدم. قبل رفتار نمایشی مادرت رو با وحدت دیده بودم. 
 اما

 مستقیماا به وحدت مهربونی میکرد. دیگه حتی با منحاال 
هم همکاری نمی کرد و گاهی از وحدت دفاع می کرد. 

 باالخره
 متوجه شدم مادرت عاشق شده. عاشق وحدت. خیلی تلش
 کردم تا مادرت رو سر عقل بیارم. متاسفانه محبت های

نمایشی وحدت چشم و گوشش رو بسته بود. از یک طرف 
 درد

مادرت و از طرف دیگه وابستگیم و عشقم به عاشق شدن 
 تو،

 . خرابم کرده بود
 .نگاه نمناکش روی چشمانم چرخید و لب زد

سعیمو کردم ابریشم. تمام سعیم رو کردم تا مادرت رو -
 از این

 .خواب خرگوشی بیدار کنم ولی نتونستم
 

 اینقدر مادرت دلباخته ی وحدت شده بود که باالخره چیزی



 .ق افتادکه نباید اتفا
 :لب هایم چین برداشت و او ادامه داد

سهمش را به نام وحدت زد و این اوج اشتباه مادرت بود. -
 از

همونجا بود که وحدت رنگ عوض کرد. بعد از ازدواج 
 مون،

 کم کم متوجه شدم اتفاقای عجیبی میوفته. خونه ی پدریت
 .خالی بود و من رسما خبری از مادرت نداشتم

 خودشو نشون داد تا تمام شرکت و مالوحدت خیلی زود 
 .خودش کنه

بهت حرفی نمی زدم اما از درون ذهنم درگیر بود. اینکه 
 چه

بلیی سر مادرت اومده؟ باالخره یه ماه پیش از بیمارستان 
 بهم

 . زنگ زدن
 

 یادته تا چند روز ذهنم درگیر بود. متاسفانه وحدت که دیده
باالخره اون روی بود مادرت هیچ سودی براش نداره، 

 خودش
 رو نشون داد



 باالخره اون روی خودش رو نشون داد و کار مادرت به
 بیمارستان کشید. از همونجا درگیر کار مادرت شدم. خانم
 پشیمون از این ازدواج و نقشه ی بهم ریخته، می خواست
طلق بگیره. با وحدت برای طلق صحبت کردم، فکر 

 می کنی
 چی عایدم شد؟

 . زد. منتظر ماندم تا حرف آخر را هم بگویدپوزخندی 
بگوید وحدت دیگر چه دستی برایشان رو کرده و چگونه 

 نقشه
 .هایشان را نقش بر آب کرده. نفسی گرفت

 حتی نمی تونی حدس بزنی وحدت چه بلیی سر مادرت-
 . آورده بود

 .ش برجستهبدندست هایش مشت شد و رگ های روی 
 
مادرت و وحدت قانونی بود اما با اینکه عقد و ازدواج -

 بی
شرف مقدار مهریه رو دست کاری کرده بود و عمل 

 مادرت رو
 !با یک سکه مهریه کرده بود. باورت می شه یه سکه
 آری باورم می شد. مگر غیر از این انتظار داشتند؟



همه چیز دروغ بود ابریشم. یه دروغ بزرگ که من و -
 مادرت

اه گذشته به زحمت طلق رو به اینجا کشوند. تو یک م
 مادرت

رو گرفتم. حتی نتونستیم به خاطر زخم و کبودی های 
 مادرت

دیه ازش بگیریم. نامرد فقط با بخشیدن دیه راضی به 
 طلق

 . شد
صدایش در گوشم می پیچید. طلق و دیه و کله گشادی 

 که
به سرمان رفته بود. پاهایم ضعف می رفت و دست هایم 

 یخ
از همه کلمات در ذهنم مثل یک دایره به  کرده بود و بدتر

 دور
 خودش میچرخید. تکه های پازلی که برایم چیده بودند، کم
کم در کنار هم شکل می گرفت و حال تمام رفتارها و 

 اتفاقات
 



را توجیه می کرد. رفتار عجیب هرمس، نبود پریچهر، 
 صورت

 زخمی و کبودش. با فکری پریشان کف دست هایم را روی
وایسا... وایسا، من فکرم کار نمی -گذاشتم و گفتم: سرم 

 .کنه
وحدت داشت گند می زد و پریچهر هم بهش نزدیک شد 

 تا
دستشو رو کنه. تو هم قبول کردی که مادرم با یه دزد 

 نامزد
 !کنه؟

 :به سرعت از جا بلند شد و نالید
 .باور کن سعی کردم جلوی این ازدواج رو بگیرم-

 :سکوت باال بردم و ادامه دادمکف دستم را به معنی 
تو دیدی دارم روانی می شم و دست به خودکشی می -

 زنم،
 بازم به کارت ادامه دادی؟! من داشتم بال بال می زدم که

مادرم با این مرد ازدواج نکنه و تو با این اراجیف خودت 
 رو

 قانع کردی؟ یادته... یادته زیر بارون اومدم سراغت؟ بهت
 ش رو بگیری؟التماس کردم جلو



 
 .با چشمانی گشاد شده و لب هایی خشکیده جوشیدم

 !حتما تو دلت داشتی به من و خریتم می خندی؟-
 دست در موهایم کردم. پوست سرم کشیده شد. با نفس های

 :منقطع دست هایم را مشت کردم و فریاد کشیدم
باورم نمی شه. تموم اینا نقشه بود! می تونستید به من -

 بگید؛
هون کردی. منو عذاب دادی. چند ماه تموم گریه اما پن
 .کردم

به تو، به پریچهر التماس کردم. َقسمت دادم جلوش رو 
 .بگیری

حرف از پدرم زدی و گفتی به پدرم مدیونی. من ابله هم 
 باورت
 . کردم

هرمس تنها با نگاهی غمناک مرا مینگریست. حتی برای 
 دفاع

 از خودش حرفی هم نمی زد
دست گرفته و پایین آوردم. احساس می کردم سرم را در 

 دنیا
 :به دورم می چرخد. ناله زدم



 
شماها با من چیکار کردید؟ با پدر من... با آبروی _

 خونواده ام
 چیکار کردین؟ هرمس چطور تونستی؟ هزار دفعه گفتی
 !مدیون پدر منی! چطور تونستی این کارو باهاش بکنی؟

 :پوست گونه ام را مشت کردم
وقت من.... خدایا من چیکار کردم؟ باتو، بانویی که  اون-

 این
 .بل رو سرم آوردی ازدواج کردم. به سمتش هجوم بردم

 : لباسش را گرفتم و فریادزدم
من به تو اطمینان کردم. با هر چی که بودی کنار اومدم. _
 با

ظاهرت، با حمایت هات از پریچهر. بااینکه باعث 
 ازدواجشون

 . شدی؛ اما تموم شد
 اش کوفتم و قدم به عقب گذاشتم. ولی تمام بدنبه تخت 

 این ها هم نمی توانست آتش خشمم را کم کند. با خشونتی
 بیش از حد به ناگهان به سمتش چرخیدم و دستم را بلند

 



کردم و با تمام توانم سیلی محکمی روی گونه اش 
 .خواباندم

 با سرانگشت لرزانم و نگاهی پر تاسف و اشک سر
 :تکان دادم و حرف آخر را زدم

 .نامرد! من. . . من عاشقت شدم_
عقب عقب رفتم تا بتوانم تمام ابعاد متاسف صورتش را 

 در
 .ذهنم ثبت کنم. انگار لحظه ی وداع آخر بود

هر روز دیگری بود با دیدن نگاه نمناک و برق چشمانش، 
 دلم

 ! برایش آب می شد؛ ولی حاال
 .با تاسف سری تکان دادم

 تموم شد هرمس، همه چی تموم شد. کیفم را برداشتم و به
سرعت از شرکت بیرون زدم. هنوز نگاه اشک بارش 

 مقابل
چشمانم بود مقابل چشمان نگران شرفی و بقیه کارمندها 

 از
در شرکت بیرون زدم. صورتم خیس از اشک بود و 

 چشمانم
 جایی را نمی دید. پایین پله ها نگاهم



 
هر افتاد. با صورتی بی رنگ و به صورت کبود پریچ

 مات و
 چشمانی مضطرب به راهم خیره بود. به محض دیدنم جلو

 :دوید و با صدای ی ملتمس به حرف آمد
 .بذار برات توضیح بدم ابریشم_

هیستریک دست هایش را پس زدم. توان شنیدن هیچ 
 واقعیتی

را نداشتم. حرف ها در سرم می چرخیدند و من تنها به 
 یک

 .می کردم. آن ها مدت ها به من دروغ گفته بودند چیز فکر
 واقعیت را می دانستند و به من نگفته بودند. در یک بازی
عجیب گرفتار شده بودم که از هر طرف به سمتم حمله 

 می
 :شد. پریچهر سعی کرد دست هایم را بگیرد

ابریشم جان! عزیزم. به من گوش بده. ببین! از وحدت -
 جدا

گرده به قبل.صورتم را در دست  شدم. همه چی برمی
 گرفتم

 :و جیغ زدم



 .ولم کن... ولم کن:
 

و با شتاب از شرکت بیرون زدم. نمی دانستم چه می کنم 
 و

به کجا می روم. صدای او و هرمس را از پشت سرم می 
 شنیدم؛

 ولی قدم هایم تندتر از همیشه می دوید و من کم کم صداها
تا جایی که سکوت ذهن را دور و دورتر از قبل می شنیدم 

 را
 .پر کرد

 نا امید و بی حال به کوچه ای رسیدم و روی لبه ی پله ای
 نشستم. احساس می کردم هر لحظه در حال بی هوش شدن
 هستم. شوک خبری که شنیده بودم بیش از اندازه بود. سرم
را در دست گرفتم و فکر کردم. دوست داشتم یک نفر 

 بیاید و
 .دروغ و بازی بودهبگوید، همه ی اینها 

وجود وحدت و بلیی که سرم آمده یک شوخی مسخره 
 بوده،

یا یک کابوس نیمه شب که قرار بود از خواب بپرم و 
 متوجه



واقعیت شوم؛ اما نبود. گوشی ام مدام زنگ می خورد. 
 زنگ و

زنگ و زنگ . و من احساس می کردم آماجی ذهنم را به 
 یغما

را خاموش کردم. واقعا برده. با دست های لرزان گوشی 
 تحمل

 
 .هیچ کدامشان را نداشتم. باید فکر میکردم. فکر می کردم

سرانجام بعد از ساعتی، تنها به یک چیز می اندیشیدیم. 
 من

 باید به سر خاک پدرم بروم . ایستادم و کشان کشان به راه
افتادم. برای اولین تاکسی دست بلند کردم و آدرس 

 دادم.مرد
و احواالتم گویی پی به راز درونم برد و با دیدن صورت 

 بی
حرف مرا به بهشت زهرا رساند. قطعه ها را یکی پس از 

 دیگری
 .گذراندیم. تا به قطعه بابا رسیدم. به مرد گفتم بماند تا بیایم

با آنکه مدت ها آدرس خاکش را در گوشی ام داشتم؛ اما 
 توان



 .پیش او رفتن را نداشتم
رویش خجالت می کشیدم. اصل تمام این مدت از دیدن 

 می
 آمدم و چه می گفتم؟ اینکه زنش با وقاحت تمام با رقیبش

ازدواج کرده و خوش و خرم است و من هیچ کاری از 
 دستم

 نمی آید؟! با خودم عهد کرده بودم هر وقت پریچهر را از
 وحدت جدا کردم، برای گرفتن

 
 یمژدگانی ام به سر خاکش می روم و حال وقت دیدن رو

 ماهش بود. پریچهر باالخره از وحدت جدا شده بود.پرسان
پرسان یافتمش. پریچهر لطف کرده و سنگ قبرش را 

 عوض
 کرده بود. کنار سنگ قبر خاکی و گل آلود نشستم. بهمن

فخاری متوجه هزارو سیصد و چهل و دو.دلم برای غربت 
 و

تنهایی اش می سوخت. پاهایم سست شد و همانجا کنار 
 سنگ
 و گل آلود نشستم و شیونم بلند شد. دست وی صورت کثیف

 :حک شده کشیدم و ناله زدم



 .بابا اومدم. باالخره پریچهر طلق گرفت و تونستم بیام-
 شرمنده ام که گند زدم و مراقب نبودم. ببخش که نفهمیدم

 .چی در انتظارمه و بهشون اطمینان کردم
 :دست روی اسمش کشیدم

 ... نجوریمنو ببخش... ببخش که ای_
 

و های های گریه ام فضا را پر کرد. با آنکه صدای گریه 
 ام بلند

بود، برای بقیه عجیب نبود. همه درد خود را داشتند و یار 
 از

دست داده بودند. چقدر خوب که تنها در این قطعه از 
 بهشت،

شیون و گریستن مجاز بود. گریستم و گریستم. 
 آنقدرگریستم

اند. از ترس اینکه همانجا غش کنم که دیگر توانی برایم نم
 و

 خونم دامن راننده ی بیچاره را بگیرد
 به سختی خداحافظی کردم و بلند شدم. چشمم هنوز به آن

تکه سنگ سیاه رنگ بود. کاش من هم با بابا رفته بودم تا 
 این



روزها را نمی دیدم و اینگونه شکنجه نمی شدم. صورتم 
 را پاک

 :مکردم و جمله ی آخر را گفت
نگران ماها نباش بابا. مامان حالش خوب می شه. منم _

 خوب
 .می شم. نگران نباش بابای مهربونم

سرانجام با پاهای بی جان سوار ماشین شدم. مرد نگاهی 
 به

 :عقب انداخت
 
خانم حالتون خوبه؟ می خواید آب بیارم؟ که فقط راه _

 .بیفتد
 سر باال بردم
 از کجا برم؟

 خانه ی هرمس؟ پریچهر؟ کجا را داشتمماندم. کجا بروم؟ 
 بروم؟ نگاهی به متعلقات کیفم کردم. کارت شناساییم را

 داشتم و مثل همیشه کارت اعتباری ام پر پول بود. با نفسی
 .سنگین به مرد دستور دادم

 .منو برسون ترمینال_



مرد لب باز کرد تا حرفی بزند، سرچرخاندم و به شیشه 
 تکیه

سکوت کرد و به راه افتاد. باید از اینجا  دادم. مرد به اجبار
 می

رفتم. باید کمی از این آدم ها دور می شدم. من به واقع 
 دیگر

 گنجایش دیدن هرمس و پریچهر را نداشتم. از ماشینی که
دربست گرفته بودم پیاده شدم و زنگ قدیمی باغ را | 

 .فشردم
 

مش صفدر به گوشم رسید. در باز « آمدم آمدم»صدای 
 شد و

 .چشمانش با دیدنم از زور تعجب گشاد شد
خانم چه بی خبر؟ خبر می دادید خونه رو آماده می _

 .کردیم
 :کنارش زدم و گفتم

سلم مشدی. یه زحمت بکش به خانمت بگو لباسام رو _
 .بیاره

 :سرک کشید تا بقیه را بیابد. به اجبار توضیح دادم
 دهانشتنهام مشدی. به کسی خبر نده اینجام. مش صفدر _



 .باز مانده بود
 فهمیدی مشدی؟_

سر تکان داد. با پاهایی سست از کنار استخر گذشتم و دو 
 پله

اول را رد کردم و وارد سالن شدم. ویلی بزرگی نبود اما 
 حداقل

می توانست مرا برای مدتی از شر هرمس و پریچهر در 
 امان

 .نگه دارد. اکرم هن هن کنان سر رسید
 یید؟ چرا اینقدر بیاوا سلم خانم. شما_
 

 .خبر؟ چیزی شده؟ دستم را تکان دادم
نه اکرم! هیچی نگو. خسته ام فقط می خوام برم حموم. _

 لطفا
 .برام لباس بیار

 اما شما که لباس زیادی اینجا ندارید؟! با احساس سنگینی_
 .از پله ها باال رفتم

جون هر کسی می پرستی زود باش. به زور سرپا _
 وایسادم. و



را در حمام چپاندم. با ریزش اولین قطرات آب، سوز  خود
 اشکم

سرازیر شد. لب گزیدم و زیر دوش آب های های گریه ام 
 بلند

شد. پدرم رفته بود، مادرم نارو زده بود و عشقم! آه از 
 عشقم،

 آه از عشقم. هرمس تو با من چه کردی؟ درد خنجری که
 د نقشه یام فرو کرده بود، یک هزارم در بدنپریچهر در 

 پلید تو نبود. من به تو اطمینان کردم و عاشقت شدم. عاشق
 تو. و تو با من چه کردی؟ چرا اینگونه جانم را به آتش

 کشیدی؟
 

به من فکر نکردی ؟! به منی که ساده به تو دل دادم و 
 اطمینان

 کردم؟! چقدر نامرد بودی و نمی دانستم. دلم به حال خودم
به حالم نسوخت؟ مگر من از می سوزد و دل نامرد تو، 

 تو چه
می خواستم؟ کمی معرفت، یک جو غیرت. یک ذره 

 .اطمینان



ولی تو با من چه کردی؟ هق هق هایم اوج گرفت و زار 
 .زدم

 مشت به دیوار کوبیدم. آنقدر زیر آب ماندم که لرز به جانم
افتاد و دندان هایم شروع به لرزیدن کردم. صدای اکرم را 

 می
 پشت در التماس می کرد بیرون بیایم. می شنیدم که از

خواستم و رمقی نبود. باالخره با دست های لرزان شیر 
 آب را

 .بستم و سعی کردم سرپا شوم
به زور حوله ی تن پوش را به دور خودم پیچیدم و در را 

 باز
کردم. ناخوادسته دستم را به سمت اکرم دراز کردم تا به 

 دادم
 .به گونه اش زدبرسد. اکرم با دیدنم چنگی 

 خدا مرگم بده. این چه حال و روزیه خانم؟! چتون شده؟-
 

و مرا کشان کشان سمت اتاق برد. حالم از سرما و استرس 
 و

درد بهم می خورد و او فکر می کرد سردم است. با همان 
 حوله



 ی تن پوش چند پتو به دورم پیچید و سشوار به دست به
کند. باالخره هم از سراغم آمد تا موهای فرم را خشک 

 خستگی
 .زیاد میان همان پتوها خوابم برد و بی هوش شدم

 :با صدای اکرم نیمه هشیار شدم
خانم بیدار نمی شید؟ بلند شید تروخدا. دارم می ترسم. -

 غذا
 .براتون آوردم

هنوز با همان تن پوش میان پتوها بودم و گرمم شده بود. 
 حال

سرم بی اندازه سنگین دیگر خبری از آن لرزش ها نبود و 
 .بود

اکرم یه قرص برام بیار. سرم داره می -زمزمه کردم: 
 .ترکه

 !الهی بگردم. چی شدین آخه؟ چرا اینجوری شدی؟-
 .تروخدا چیزی نپرس، فقط برام یه قرص بیار-
 

نیم ساعت بعد تازه توانستم چشم های سوزانم را باز کنم. 
 اثر



یر خود را می قرصثی که اکرم آورده بود، کم کم تاث
 گذاشت و

 سرم لخت وسنگین شده بود. اکرم سینی غذا را کنار دستم
 خانم تروخدا بلند شید. کمکتون می کنم لباس-گذاشت. 

 .بپوشید و غذا بخورید
به زحمت سعی کردم بلند شوم. به هر طریقی لباس 

 پوشیدم؛
اما هر کاری کردم یک لقمه غذا هم از گلویم پایین نمی 

 .رفت
 .ن ظرف غذا احساس حالت تهوع داشتمبا دید

سر تکان دادم و دوباره روی رخت خوابم ولو شدم. ترجیح 
 می

 . دادم بخوابم و این دردها را فراموش کنم
 .صدای پچ پچشان را از بیرون شنیدم

 حاال چیکار کنیم؟ به خانم بزرگ زنگ بزنم؟-
مگه بهت نگفته زنگ نزن؟ یه موقع زنگ می زنی، -

 عصبانی
 .همی ش

 



آخه این جوری نمی شه صفدر. دور از جون اگه بلیی -
 سرش

 بیاد، جواب خانم بزرگ رو چی بدیم ؟
 :از همانجا ناله زدم

 .اکرم وای به روزت اگه خانم بزرگ بفهمه-
 .صدایشان در دم خفه شد

چشم روی هم گذاشتم. با وجود خستگی و سردرد و 
 مسکنی

آمد. فقط سست که خورده بودم، خواب به چشمانم نمی 
 بودم

 و ذهنم برخلف همیشه هشیار. همه چیز برایم طبقه بندی
شده به چشم می آمد. حال به خوبی می توانستم همه چیز 

 را
 درک کنم. نم اشک چشمان هرمس را آن زمانی که قربان
صدقه اش می رفتم و او ناراحت می شد. آن لحظه هایی 

 که
. حاال می از بابا حرف می زدم و او اشک می ریخت

 فهمیدم
تمام این احساساتش به خاطر عذاب وجدانش بود. من 

 باالخره



 .معمای رفتار هرمس را حل کرده بودم
 

تمام این کارها و محبت ها و نزدیک شدن هایش از روی 
 نقشه

بود. شاید حتی از روی نقشه مجبورم کرد تا با او ازدواج 
 کنم؟

داشتم، چه من دیگر حتی به تصمیمات خودم هم شک 
 برسد
 .به او

درنهایت خواب به چشمانم آمد و در میان غم هایم غرق 
 .شدم

 صبح فردا با چشمانی سوزان چشم باز کردم. هوای اطرافم
نیمه تاریک و ابری بود. از پنجره نگاهی به آسمان 

 .انداختم
باران می بارید و هوا گرفته بود. تابستان بود و من حس 

 می
 .کردم، پاییز است

ک پاییز غم انگیز. از همانجا از میان چشمان نیمه بازم، ی
 به

 .آسمان خیره شدم. گویی برای دل من اشک می ریخت



چشمانم رگ کرد و اشک هایم سرازیر شد. دلم به حال 
 خودم

می سوخت. برای اعتمادی که به او کرده بودم. صدای 
 در را

 خانم، خانم بیدارید؟-شنیدم. 
 

 .بیا تو اکرم-تکیه به تخت دادم: به زور در جا نشستم و 
وارد شد و شروع کرد و من تنها به آسمان خیره شدم. او 

 نگران
 بود و من به فکر بدبختی هایی که هیچ وقت تمام نمی شد

. 
در یک چرخه ی دوار گیر افتاده بودم. همه چیز را ازسر 

 می
نوشتم و به همه چیز با دیده ی دیگری می نگریستم و باز 

 هم
 .دم گم می شدمدر خو

 حقیقت چیست و دروغ کدام است. آیا رنگ چشمان هرمس
دروغ بود؟ عشقش؟ محبت دستانش ؟ گرمی لبانش. 

 پریچهر
 چه؟ حمایت های وحدت چه؟ خدایا کدام راست بود و کدام



 دروغ؟
 .سرم سوت می کشید و من فکری برای رهایی نداشتم

 به ساعت ها می گذشت. دقیقه ها کش می آمد و من لحظه
لحظه انواع و اقسام حس ها را تجربه می کردم. غم، 

 غصه،
خشم و عصبانیت. گاهی آنقدر این عصبانیت اوج می 

 گرفت
 

که بلند می شدم و هرچه سر راهم بود می شکستم. گاهی 
 هم

 آنقدر غم زده بودم که گوشه ی تختم چمباتمه می زدم و
ساعت ها به آسمان پشت پنجره خیره می شدم. اکرم 

 تماسال
 می کرد لقمه ای غذا بخورم؛ اما به واقع هیچ چیز از گلویم
 پایین نمی رفت. من گم شده بودم. همه ی باورهایم را از

دست داده بودم و دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. 
 آرزو

داشتم زودتر بمیرم و از این زندگی خلص شوم ولی دیگر 
 آن



سمت قرص و  ابریشم جسور گذشته نبودم. دیگر دستم به
 تیغ

نمی رفت. من در میان مردن و زنده ماندن اسیر شده 
 .بودم

 .تا باالخره صدایش را شنیدم
 ! ابریشم-

 روی صندلی راک گوشه ی اتاق نشسته و به آسمان نیمه
 .تاریک شب خیره شده بودم

 
با شنیدن صدایش تمام جانم لرزید. از او متنفر بودم. 

 دوستش
 حسم را نمی فهمیدم. من میان عشقیداشتم و عاشقش بودم. 

عمیق و تنفری بی نهایت اسیر بودم. به سرعت آمد و زیر 
 پایم

نشست. دست هایم را در دست گرفت و با نگران بیش از 
 حدی
 :گفت

خدایا شکرت، خدایا شکرت که سالمی. می دونی تو این -
 چند



روز چی به سرمون اومد؟ چرا نذاشتی بهمون خبر بدن؟ 
 چرا

 لفن هامون رو نمی دادی؟ برای چی گوشیت روجواب ت
 خاموش کرده بودی؟

تنها نگاهش می کردم. حرفی برای گرفتن نداشتم. زبانم 
 الل

 !شده بود. اصل چه داشتم به او بگویم؟ سرززنشش کنم؟
مگر ارزشش را داشت؟ او ثابت کرده بود به هیچ عنوان 

 مرا
 اش بادوست ندارد. شاید اگر آن روز صحبت های مخفی 

پریچهر را نشنیده بودم، هنوز هم این راز را مخفی می 
 کرد و

 
من همانطور ابلهانه در میان دستانش تاب می خوردم و 

 فکر
 .می کردم خوشبخت ترین ملکه ی روی زمینم

 ابریشم باهام حرف بزن-شانه هایم را گرفت و تکانم داد: 
. 

چه حرفی داشتم؟ پوزخندی کنار لبم نشست و بازهم 
 اهشنگ



گرفت و سرم روی شانه  حصارکردم. بی مهابا مرا در 
 اش

نشست . برای لحظه ای قلبم آرام شد. دروغ نمی گویم. 
 من او

را مثال جان شیرین دوست داشتم، حتی با وجود تمام 
 خیانت

 .هایش؛ اما نمی توانستم
 من هیچ وقت نمی توانستم او را ببخشم. اویی که در تمام

بود و می دانست ازدواج  لحظات زندگی من جاری
 پریچهر و

 . وجود وحدت چه بر سرم می آورد
وقتی دید حتی سرانگشتم را هم تکان نمی دهم، فاصله 

 .گرفت
 .چشمانش می درخشید. با لحنی ملتمس، به حرف آمد

 
نکن ابریشم. یه چیزی بگو. مثل همیشه سرم داد بزن. -

 پاشو
یرم. اصل همه چیزو به هم بریز. نامردم اگه جلوتو بگ

 پاشو منو
 .بزن، فحشم بده. سرم داد بزن؛ ولی اینجوری نباش



سرم روی شانه ام کج شد. غذا نخوردن های پی در پی و 
 فکر

 و خیال، از من یک جنازه ی متحرک ساخته بود. چشمانم
چت شده -روی هم می رفت. شانه هایم را تکان داد. 

 ابریشم؟
 چرا این جوری شدی؟

 .ی توان نگه داشت سرم را هم نداشتمبه عقب خم شدم. حت
 . باهام حرف بزن ابریشم، اینکارو با من و خودت نکن-

 با اندک قوایم بلند شدم و با سرانگشتان بی جان دستش را
 .باز کردم و به راه افتادم. صدایش را از پشت سرم شنیدم

بهم بگو چیکار کنم تا منو ببخشی. غلط کردم ابریشم. به -
 خدا

 داری درد می کشی اما چاره ای نداشتم. می می دونستم
 

 .ترسیدم از دستت بدم. می ترسیدم دیگه نخوای منو ببینی
 . ابریشم! من عاشقت شده بودم

 دیگر تحملش را نداشتم. از خانه بیرون زدم. چشمانم محیط
تاریک حیاط را به سختی می دید. نور مهتاب روی آب 

 استخر
 .دیدن نبود منعکس شده بود و ته استخر قابل



 .نرو! این وقت شب کجا داری می ری؟ بیا صحبت کنیم-
 چشمانم جایی را نمی دید و تنها یک چیز در ذهنم می

 چرخید. باید از دست هرمس فرار کنم. دیگر طاقت شنیدن
 دالیل احمقانه اش را نداشتم. طول استخر را جلو رفتم و

 .صدای هرمس مدام در پی ام بود
 .بذار با هم حرف بزنیم ابریشمنرو، صبر کن. -

لب استخر ایستادم. سرم دوار می چرخید. گویی دنیا به 
 دورم

می چرخید. آسمان، هرمس، اطرافم. در نهایت پاهایم 
 سست

شد و بدون آنکه بفهم در حجم آب استخر فرو رفتم. انگار 
 در
 

یک بی وزنی مطلق فرو رفتم. آب وارد ریه هایم شد و 
 راه

 اهی مطلق اطرافم را گرفته بود. دلیلی براینفسم بسته. سی
 تقل نداشتم

 برای تقل نداشتم و پایین می رفتم. به ناگاه دست هایی را
 حس کردم که به دورم پیچید و مرا به خود چسباند. تپش



های قلبش را می شناختم. من با این مرد، زن بودن را 
 چشیده

آب بیرون بودم. مرا از میان آب مطلق باال کشید. سر از 
 آوردم

و به زحمت نفس کشیدم. نفس نفس. دم، بازدم.| صدایش 
 را

 :از بیخ گوشم می شنیدم
 صدامو می شنوی؟ په حرفی بزن ابریشم. جنازه ام را به

زحمت از استخر بیرون کشید. لب هایم می لرزید. صدا 
 :زد

مش صفدر. اکرم! یکی بیاید کمک.دوست داشتم گوش 
 هایم

 :را بگیرم و بگویم
 دادنزن مرد حسابی! من دیگر توان فریاد شنیدن ندارم»

》. 

 
کشید و به سرعت به راه افتاد. سر روی  حصارمرا در 
 پیراهن

خیسش تکیه دادم. صدای ضربان قلب طوفانی اش را به 
 خوبی



می شنیدم. کم کم آرام شدم. آرام آرام. اصل دیگر برایم 
 مهم

 ی دست و پا مینبود چه اتفاقی می افتد و در یک بی خبر
 .زدم. گویی فرشته ی مرگ را باالی سرم می دیدم

 بدنحس خوشی در جانم ریشه دواند و به راحتی سر به 
اش تکیه دادم. هر چه غم خوردم تا همینجا گویی کابوس 

 می
 . دیدم

 .میان مواد مذاب دست و پا می زدم و نفسم باال نمی آمد
 احساس می کردمهمه چیز در اطرافم سیاه و تاریک بود. 

 پاهایم در قیر مذاب فرو می رود و من را پایین می کشد،
پایین و پایین تر. چیزی در من، به تب و تاب افتاده بود. 

 نفس
 .نداشتم تا فریاد بزنم و کمک بخواهم

 
ناخوادگاه اولین اسمی که به ذهنم می آمد را تکرار می 

 .کردم
و نه می اما نه لب هایم باز می شد «. هرمس، هرمس»

 توانستم
 ام خالی شده. ناخواداگاه بدننفس بکشم. احساس می کردم 



اشک می ریختم و در خواب دست و پا می زدم و نفس 
 هایم

 .یاری نمی کرد. بی هوا چشم باز کردم
 :همه چیز سیاه بود. صدای هرمس را از کنار گوشم شنیدم

آروم آروم ابریشم. سر تکان دادم. اکسیژن کم آورده _
 .بودم

محکم بازوهایش را چنگ زدم. زیر لب از میان نفس نفس 
 ها

 :گفتم
 ترسیدم هرمس. داشتم کابوس می دیدم. خداروشکر که_

 :چسباند و زمزمه کرد بدناینجایی. مرا به 
 چیزی نیست، چیزی نیست. آروم باش. با شنیدن صدای_

 تپش های قلبش کم کم جان گرفتم. خدایا کابوس بود، یک
 :وم. لب زدمکابوس ش

 
 .داشتم غرق می شدم هرمس. حالم اصل خوب نبود_

 بدنخداروشکر کابوس بود، کابوس. چرخیدم و سر در 
 اش

 .پنهان کردم
 ...کابوس بود، کابوس_



اما ناگهان به مانند صاعقه همه چیز به یادم آمد. واقعیت 
 را،

 حرف های تلخش را،
یخ زدم. «. من و مادرت نقشه کشیدیم. مادرت جدا شده_
 !نه

 چیزهای که به یادم آمده بود، با آن کابوسی که دیده بودم
فرق داشت. جنسیتش واقعی بود. عقب کشیدم و به 

 صورتش
 .خیره شدم

صورتش در تاریکی برق می زد. خیس از اشک بود. 
 عقب تر

 جمع کردم. هرمس حتی بدنکشیدم و دست هایم را در 
ارد. ناباورانه سعی نکرد مرا در میان بازوانش نگه د

 :پرسیدم
 
 کابوس نبود نه؟! واقعا با پریچهر نقشه کشیده بودی؟ آره_

 اش بدنهرمس؟ هیچ نگفت و نفس هایش لرزید. به تخت 
 زدم و عقب کشیدم و به او در تاریکی خیره شدم. به آرامی
بلند شد و با مهربان ترین لحنی که از او سراغ داشتم، 

 :گفت



 رم. پس درست دیده بودم. کابوسبخواب ابریشم. من می _
 نبود. خدایا کابوس... نبود

هرمس لیوانی آب کنار تختم گذاشت و به آرامی بیرون 
 رفت

و صدای زجه ام اتاق را پر کرد. خدایا کابوس نبود. به 
 خیر

 .نگذشته بود. هرمس، هرمس من نبود
چشم و گوش بستم و به خواب رفتم و هر بار او را خیره 

 در
دیدم. نگران بود یا نبود را نمی دانستم، فقط  تاریکی شب

 در
 تمام لحظاتی که از میان آن قیر مذاب بیرون می آمدم و
 .خیانت هرمس برایم تازه می شد، او را در کنارم می دیدم

گاهی دست هایم را گرفته بود، گاهی نوازشم می کرد 
 وگاهی

 .گرفته بود حصارسرم را در 
 

و او به آرامی از اتاق بیرون هر بار به او خیره می شدم 
 می

 .رفت



 آه عجب شبی بود آن شب، چه بی سحر بود. نمی دانم چند
بار از میان قیر مذاب بیرون کشیده شدم، چند بار او را 

 در
تاریکی شب دیدم. اما همینکه انوارهای ملیم نور 

 خورشید در
اتاق سایه انداخت، تازه توانستم دمی بیاسایم. وحشت 

 کابوس
 با نور خورشید، کم شد و من توانستم چشم ببندم. کابوسها 

ها برایم عادی شده بود. صبح روز بعد با حس گرمای 
 بیش از

 حد چشم باز کردم. سرمی به دستم آویزان و هرمس روی
 .صندلی به خواب رفته بود

 .سرم درد می کرد و بدنم لخت بود
 .ه دادمبدنم لخت بود. نیمه جان بلند شدم و به تاج تخت تکی

 آنقدر شب تلخی را گذرانده بودم که دوست داشتم همان
 

لحظه بمیرم و دیگر او را نبینم. مرا باش چه خیال های 
 خامی

 .در سر داشتم



می گفتم می میرم و خلص می شوم؛ اما گویی زمان 
 مرگ را

در کارنامه ام ثبت نکرده بودند. موهای فرم را از روی 
 پیشانی

رمس دوختم. چقدر او را دوست کنار زدم و چشم به ه
 داشتم

و حال چقدر ازاو متنفر بودم. گویی همانقدر که عاشقش 
 بودم

 می توانستم متنفر باشم. و چون بیش از اندازه عاشقش
 .بودم.بیش از حد متنفر می شدم

آنقدر متنفر که دوست داشتم برود و او را نبینم. به زحمت 
 از

 ین دست به دیوارروی تخت بلند شدم و با گام های سنگ
 گرفتم و به راه افتادم. با صدایش قدم هایم سست شد. بیدار

 شدی؟ چرا از جات بلند شدی؟ و در عرض چند ثانیه
 اش بدنم پیچید و مرا به تخت بدنبازوهایش به دور 

برگرد سر جات. تقل کردم و خودم را به زحمت -چسباند. 
 از

 ش بیرونحصار
 



 .کشیدم
 .ی زدم و نمی دانست چه می خواهدمردد ماند. حرفی نم

 نمی دانست چه می خواهم. از او فاصله گرفتم. به زحمت
رهایم کرد. در را باز کردم و همانگونه شل و خسته جلو 

 .رفتم
حالم کمی بهتر از دیروز بودم. گویی سرم نمکی کار 

 خودش
را کرده و قوا را به بدنم بازگردانده بود. به زحمت خودم 

 را به
بهداشتی رساندم. آبی به سرو صورتم زدم. نگاهم سرویس 

 به
لباس هایم افتاد. اکرم لباس های خیس دیشب را عوض 

 کرده
 .بود. در را باز کردم

با نگرانی روی به روی در ایستاده و منتظرم بود. بدون 
 اهمیت

به او خودم را به میز ناهارخوری رساندم و روی آن 
 .نشستم

 :هرمس به دورم چرخید
 



ت صبحونه بچینم ؟ چایی می خوری ؟ و به سرعت برا_
 دست

به کارشد. چای را روی سماور گوشه آشپزخانه دم کرد. 
 سرم

 .را در دست گرفتم و به میز تکیه دادم
حالت خوب نیست؟ بیا این مسکن و قرص _

 سرماخوردگی رو
 بخور. و دو قرص کوچک سفید رنگ و لیوانی آب مقابلم

یدم و به قرص ها اهمیتی گذاشت. لیوان آب را سر کش
 .ندادم

 شکمم با خوردن لیوان آب تیر کشید. معده ی خالی ام به
 .فغان آمده بود

 :باالخره کاسه ی صبرش لبریز شد و صدایش در آمد
بس کن ابریشم! دست از لجبازی بردار. با کی لج _

 کردی؟ با
من یا خودت؟ اگه می خوای از من انتقام بگیری و دیگه 

 تو
 نباشم، باید بتونی از خودت مراقبت کنی. مطمئنزندگیت 

باش اون موقع می رم و دیگه برنمی گردم. تنها نگاهش 
 کردم



 .و هیچ نگفتم. مقابلم زانو زد و در مسیر نگاهم قرار گرفت
 
به من نگاه کن! و به زور سرم را چرخاند و دستور داد: _

 به من
 .شد نگاه کن. به اجبار خیره اش کردم. نگاهش مهربان

می دونم ازم متنفری که بهت دروغ گفتم. می دونم هیچ 
 وقت

نمی تونی منو ببخشی؛ اما با خودت اینکارو نکن. چرا 
 گذشته

 رو فراموش کردی ؟ تو همیشه اول از همه به فکر خودت
بودی. حرفی برای زدن نداشتم. خیلی وقت بود که آن 

 زمان
 دستانم را دربی خیالی و عالم کودکی را دفن کرده بودم. 

 .دست گرفت
 .ابریشم التماست رو می کنم. اینکارو با خودت نکن_

پوزخندی زدم. خنجر اصلی را او زده بود. او مرا کشته 
 بود و

 !حال انتظار داشت جنازه ام را سر پا کنم ؟
 .اولین چیزی که به ذهنم رسید را در لحظه به زبان آوردم



نه. من فقط به حتی فکر نکردم آیا ارزشش را دارد یا 
 دنبال

 .نیشتری به قلبش بودم
 
می خوام از هم جدا شیم. به ناگاه ایستاد و به سمتم بر _
 اق
 .شد
 چی؟_
بیا از هم جدا شیم هرمس. با سر پنجه، پیشانی اش را _

 محکم
 . در دست گرفت

چی داری می گی؟ با صورتی بی حس و چشمانی یخ _
 زده

نم هرمس. به من جواب دادم: نمی تونم باهات زندگی ک
 نارو

 .زدی. ملتمسانه جلو آمد
 بذار حرف بزنیم. جلوتر آمد_

 .اولین چیزی که به ذهنم رسید را در لحظه به زبان آوردم
حتی فکر نکردم آیا ارزشش را دارد یا نه. من فقط به 

 دنبال



 :نیشتری به قلبش بودم
 . می خوام از هم جدا شیم_

 :دبه ناگاه ایستاد و به سمتم براق ش
 
 چی؟_
 . بیا از هم جدا شیم هرمس _

 :با سر پنجه، پیشانی اش را محکم در دست گرفت
چی داری می گی؟ با صورتی بی حس و چشمانی یخ _

 زده
جواب دادم: _نمی تونم باهات زندگی کنم هرمس. به من 

 نارو
 .زدی

 :ملتمسانه جلو آمد
 بذار حرف بزنیم. جلوتر آمد_

 :ملتمسانه جلو آمد
 .حرف بزنیمبذار -

 .جلوتر آمد و روی میز خم شد
 :سری تکان دادم

 .دیگه حرفی نمونده-
 



 ـ چیکار کنم منو ببخشی؟
 :با قساوت تمام زیر لب نجوا کردم

 .فقط از زندگیم برو بیرون. نخواه، نمی تونم نبینمت-
توبدترین -لب هایم لرزید و بغض چشمانم را تار کرد. 

 ظلم رو
دونستی از وحدت متنفرم و به در حق من کردی. می 

 پریچهر
کمک کردی. تو تموم اون لحظاتی که من بال بال می زدم 

 و
التماست رو می کردم که نذاری پریچهر با وحدت ازدواج 

 کنه،
کمکشون کردی. برو ... برو هرمس. هر موقع تونستی 

 منو برای
 . محاله! طلقت نمی دم-طلق خبر کن. 

 :پوزخندی زدم
 . ستدست تو نی -

 :مثال شیر ژیان غرید
 . چرا دست منه-

 . صورتش جدی شد
 



یادت رفته برای گرفتن سهم پدرت، باید چند ماه دیگه با -
 من

 زندگی کنی؟
دستم مشت شد. به کل فراموش کرده بودم برای گرفتن 

 حق
پدری ام باید چند ماه دیگر با او زندگی کنم. مهلت شش 

 ماهه
 .ی ما تمام نشده بود

 . می خوای وحدت سهم پدرتم باال بکشهنکنه -
ضربان قلبم باال رفت. او دیگر چه جانوری بود! دندان 

 هایم را
ازت -روی هم فشردم وصورت به صورتش فریاد زدم: 

 متنفرم
 .هرمس

 . باالخره خودت شدی-لبخند نادری روی لبش نشست. 
 خودم شده»من کوره ی خشم و آتش بودم و او می گفت: 

 :از حرفش، پیراهنش را گرفتم و غریدم عصبانی«! ام؟
نمی ذارم، نمی ذارم به خواسته ات برسی. من حق پدرم -

 رو
 .می گیرم



 
 .لبخندش باز تر شد

 .پس مجبوری این چند ماهه کنار من بمونی -
 .سرتکان دادم

محاله! بعد از اینکه شش ماه تموم شد، میایی امضا می  -
 کنی

 .و طلقم می دی
 . می زد و این مرا به جنون می رساندخدایا او لبخند 

 .نخند هرمس-
 . خوشحالم، خوشحالم باالخره خود واقعیت رو می بینم-

 : گفت بدنو عقب گرد کرد و دست به 
اگه درست حساب کنم سه ماه دیگه از موعدمون مونده. -

 تو
این سه ماه، کنار هم می مونیم، زندگی می کنیم. بعد از 

 اون
 ...شد وقتی سهمت به نامت

 : نفس کوتاهی کشید و ادامه داد
 
 . من از زندگیت بیرون می رم-



همانگونه که دست هایم روی میز مشت شده بود، آن ها 
 را

روی صورتم گذاشتم. تحمل اینکه سه ماه دیگر را با او 
 سر

کنم نداشتم؛ اما چاره ای هم نبود. باید با او کنار می آمدم. 
 به

صورتم را گرفته بود، بیخ سمتم خم شد و همانگونه که 
 گوشم
 :گفت

 به حق پدریت فکر کن ابریشم. فقط چند ماه کافیه منو -
 تحمل کنی. بعد از اون سهم پدرت مال تو می شه و تو

 سهامدار اصلی شرکت. با سهم من و خودت می تونی هر
رقیبی رو سر جاش بشونی. اونوقت تو همه کاره ی ارثیه 

 ی
 نه وحدت و مادرت نمی تونیمپدرت می شی. دیگه نه من، 

 . جلوتو بگیریم
 آینده ی زیبایی بود. آری من از ابتدا می خواستم سهمم را
بگیرم و حال بعد از چند ماه به آن می رسیدم. تنها یک 

 مشکل
 



 کوچک این وسط بود. من در این میان عاشق این مردک
 . خبیث شده بودم و این عشق، قلبم را تکه پاره کرده بود

 :ش با تنی متفاوت به گوشم رسیدصدای
 .بذار کنارت بمونم ابریشم-

بعد از چند ماه که خیالم راحت شد، خودم از پیشت می 
 .رم

چاره ای نبود، باید تحملش می کردم. سر بلند کردم و 
 صورت

 :به صورتش گفتم
فقط سه ماه. بعد از اون دیگه نمی خوام تو زندگیم _

 .ببینمت
 .قول بده

د و گودال های چشمانش عجیب. صورتش منقبض ش
 حرف

 نگاهش را نمی خواندم. با همان نگاه خیره
 :گفت

 .باشه. قول می دم. تو هم قول بده مراقب خودت باشی-
 .با بدجنسی لبخند زدم

 
 . اونش دیگه به خودم ربط داره-



و از جا بلند شدم و قرص های روی میز را برداشتم و در 
 یک

بیماری نبود. باید به جنگ حرکت بلعیدم. فعل وقت 
 هرمس

 .می رفتم و من برای اینکار احتیاج به انرژی داشتم
 . من باید او را شکست می دادم

 اما عمل با این فکر هم نتوانستم سرپا شوم. لحظه ها می
 .گذشت و من و او در یک سکون غریب گرفتار شده بودیم

و تنها هنوز در ویل بودم و تمایلی به برگشتن نداشتم و ا
 از راه

 .دور نظاره ام می کردم
همین که غذایم را بی چک و چانه می خوردم و و از 

 صرافت
خودزنی افتاده بودم، برایش کفایت می کرد. دیگر نه 

 اصراری
به رفتن داشت و نه اصراری به ماندن. انگار می خواست 

 با
دردم کنار بیایم؛ ولی من هنوز در غم هایم غوطه ور 

 .بودم
 



ندلی فلزی حیاط نشستم و به فضای روبه رویم روی ص
 خیره

شدم. خورشید رو به افول بود و هوا ملس و عالی بود. 
 دل من

اما، گرم نبود. نسیم آرامی وزید و موهای فرم در هوا 
 تکان
 . خورد

 چشم بستم و سرکج کردم. اجازه دادم نسیم نوازشم کند. با
ایستاده حس سنگینی نگاهی چشم باز کردم. روبه رویم 

 بود و
مرا می نگریست. با دیدن نگاه خشمگینم، نفس عمیقی 

 گرفت
و لیوان را کنار دستم روی میز گذاشت و روی صندلی 

 کناری
 .ام نشست. سعی کردم نادیده اش بگیرم

 من دیگر با او حرفی نداشتم. گذشت آن زمانی که در کنارم
ش می خزیدم و حصارمی نشست و من واله و شیدا در 

 کوفهش
بارانش می کردم. یا موهای ریخته روی پیشانی اش را 

 بهم می



 . ریختم. من و او دیگر هیچ صنم یاسمنی با هم نداشتیم
 :صدایش را شنیدم

 
از وقتی بیشتر شناختمت و متوجه دردات شدم، بارها و -

 بارها
خواستم بهت بگم. با مادرت صحبت کردم تا حقیقت رو 

 بهت
 .می کرد بگم؛ ولی مادرت همیشه منعم

 :سربه زیر ادامه داد
خودم خوب می دونستم که مادرت بهانه بود. حاال که -

 بهش
فکر می کنم می فهمم اون روزها کم کم بهت انس پیدا 

 کرده
بودم و نگاه رنگی تو چشمات رو می دیدم و همین باعث 

 شد
 . بترسم

 .چشمانم را روی هم گذاشتم
 عاشقت شده بودمترسیدم ابریشم، ترسیدم از دستت بدم.  _

و دیگه نمی تونستم حقیقت رو برمل کنم. حاال این من 
 بودم



که می خواستم همه چیز رو پنهون کنم. من بودم که 
 روزهام

رو به سختی شب می کردم و از این می ترسیدم مبادا 
 حقیقت

 . رو بفهمی و ازم متنفر شی
 

 :به سمتم برگشت و در صورتم خیره شد
شم؟ تو اگه جای من بودی، چیکار چیکار می کردم ابری-

 می
 کردی؟

سکوت کردم . از جا بلند شد و زیر پایم زانو زد. دست 
 هایم را

در دست گرفت. خواستم پسش بزنم که محکمتر پنجه ام 
 را

 :مشت کرد و خیره در نگاهم لب زد
 عاشقت شده بودم، می فهمی؟ از وقتی دیدم، دوست دارم_

 دم نمی تونم کنارتهمیشه بخندی، عاشقت شدم. فهمی
 .بذارم

 .فهمیدم نمی تونم کنارت بذارم. می خواستم همیشه بخندی
 :پوزخند زدم و با صدای آرامی طعنه زدم



 تو میون یه عالم دروغ بودی، عشق این وسط چیکار می_
 :کرد؟ کلفه دست در میان موهایش برد

 
می دونم، می دونم که به عشقم شک کردی. می دونم _

 دیگه
تونی حرفهامو باور کنی؛ ولی بدون بهت دروغ نمی نمی 

 .گم
 دیگه چطوری بهت اطمینان کنم؟ تموم شد هرمس. همه_

 چی تموم شد. بیا این چند وقت هم به خوبی وخوشی کنار
 هم زندگی کنم و تمومش کنیم. من نمی تونیم با آدمی که

 . تو صورتم نگاه کرده و دروغ گفته کنار بیام
م؟ من گم شدم. زندگیمو از دست دادم. چیکار کنم ابریش-

 ای
 . کاش همون موقع بهت می گفتم

 تمومش کن هرمس. تمومش کن. دیگه نه-سر چرخاندم. 
 عشقی مونده و نه اطمینانی. فقط کمکم کن سهم پدرم رو

 ! بگیرم، همین
 .و از جا بلند شدم. با من قیام کرد

 !ابریشم-
 



هرمس... خسته خسته ام -کف دستم را به سمتش گرفتم. 
 .ام

 نمی تونم با تو مجادله کنم، کم آوردم. یه وقتایی فکر
خودکشی به ذهنم می زنه. دوست دارم یه بسته قرص 

 بخورم
و خودم رو خلص کنم؛ اما می دونم آدم اینکار نیستم. 

 نمی
تونم اینکارو کنم و دارم له می شم. بذار به خودم بیام. از 

 اینجا
 . ربرو و دست از سرم بردا

سکوت در میانمان جاری شد. حرف آخر را زده بودم. 
 من نایی

 برای جنگیدن نداشتم و او برنده ی این بازی بود. قدم جلو
 :نگذاشت و تنها گفت

 . نگرانتم -
نباش. قرار نیست بلیی سرم بیاد. همونجوری که تا االن -

 زنده
موندم، بعد از این هم زندگی می کنم. من برای گرفتن 

 ارث
 .پدرم همه کاری می کنم. پس نگرانم نباش. برگرد شرکت



 .اونجا بیشتر به تو احتیاج دارن
 
 ...ولی-
اگه می خوای جبران کنی، شرکت پدرم رو حفظ کن و -

 حقم
رو بهم بده. اونوقت تو می ری و من فراموش می کنم 

 هرمسی
 .بوده که من عاشقش بودم

نگین شده سر به زیر انداخت. شانه هایش مثل قبل ها س
 .بود

مث همان وقت هایی که از محبت هایش می گفتم و او 
 اشک

 در چشمانش حلقه می بست. حال تازه آن عواطف را درک
 می کنم. معنی آن ها شرمندگی بود. او شرمنده ی پنهان

 .کردن این واقعیت بزرگ بود
 :با قدم های سنگین از او فاصله گرفتم. صدایش را شنیدم

- 
 . فقط مواظب خودت باش باشه من می رم.

و صدای ساییده شدن کفش هایش روی سنگ های حیاط 
 را



شنیدم. او می رفت و من قرار بود دوباره سر پا شوم تا 
 حداقل

 
زحمات پدرم را نجات دهم. قلبم که از کفم رفت، حداقل 

 می
 . توانستم زحمات پدرم را نجات دهم

صفدر  سه روز تمام در سکون و ثبات ماندم. اکرم و مش
 خوب

می دانستند نباید مزاحمم شوند. و من قوایم را جمع می 
 کردم

تا برگردم اما هر بار که اراده می کردم، زانوانم سست 
 .می شد

 به کجا برمی گشتم؟ پیش پریچهر یا کنار هرمس و کاناپه
 اش؟ کجا را داشتم که برگردم؟

از طرفی می خواستم خانه ای جدا بگیرم ولی چه کسی 
 خانه

اش را به دخترجوانی چون من اجاره می داد؟ پول خرید 
 هیچ

 . ملکی را هم نداشتم



باالخره بعد از سه روز آمد. دست هایش زودتر از 
 صدایش مرا
 .در برگرفت

 .منو ببخش، منو ببخش ابریشم. خطا کردم. اشتباه کردم_
 . مادر احمقت رو ببخش

 
فکرش را  پریچهر آمده بود؛ اما دیر بود. دیرتر از آن که

 می
 کرد، به سراغ دخترش برگشته بود. ابریشم مرد و او تازه

و به خود می فشرد.  شکوفیدبرگشته بود! مرا می 
 عذرخواهی

می کرد. عذرخواهی و عذرخواهی مثل مادرانه محبت 
 می کرد؛

ولی به چشم من تمام این ها یک تلش احمقانه برای 
 بخششی

 و را تا ابد نمیبود که هیچ وقت نصیبش نمی شد. من ا
بخشیدم. او کاری کرده بود سهم پدرم را از دست بدهم و 

 برای
 .حق خودم، محتاج مردی شوم که به من نارو زده بود



و بدتر از آن عاشق یک دروغگو شوم. ای کاش مادرم 
 نبود،

 .حداقل کمتر دلم می سوخت
 ولی همینکه می دانستم مادرم بوده و اینگونه آتش به جان

زده، مرا از درون می سوزاند. وقتی به حد  زندگیمان
 کافی سرو

باران کرد، تازه نشست و به من خیره شد.  شکوفهجانم را 
 اشک

می ریخت و هق می زد و من تنها نگاهش می کردم. 
 حرفی

 : -نداشتم. سرانجام طاقت نیاورد و التماس کرد
 
پاشو... پاشو داد بزن. پاشو مثل همیشه باهام بجنگند. _

 ابریشم
 غلط کردم. من عاشقش شدم. اشتباه کردم. هرمس بهم گفت

 ...اینکارو نکنم؛ ولی
من عاشق وحدت شده بودم. خوب راه بدست آوردن دلم 

 رو
بلد بود. دست میان خرمن موهای جوگندمی اش کرد. 

 دیگر



حتی موهایش شرابی رنگ هم نبود. حال او یک پیرزن 
 افسرده

 .حال و خیانت دیده بود
کردم ابریشم؟ با تو، با هرمس، با پدرت. من چیکار _

 پشیمونم
به خدا، پشیمونم. فکر می کردم دوستم داره. عین پروانه 

 دورم
می چرخید و همه جوره هوامو داشت. لب تر می کردم 

 هر
چیزی می خواستم برام محیا می کرد. نمی دونستم همه 

 اش
 نقشه است. تا اینکه باالخره نقشه اش رو پیاده کرد. احمق

 
بودم. فکر کردم به خاطر شرکت اینکارو می کنه. گفت 

 سهمم
 .رو به نامش کنم تا با سهم خودش ادغام کنه

برام از یه آینده ی قشنگ وپوشالی گفت. فکر می کردم _
 پول

بابات رو دو برابر می کنه؛ اما نمی دونستم داره اینکارو 
 می



 کنه تا سهم بهمن رو باال بکشه. گولشو خوردم ابریشم،
 گولشو

 . خوردم. و صدای زجه اش خانه را فرا گرفت
پوزخندی زدم. خیلی وقت بود گولش را خورده و خودش 

 خبر
 .نداشت. با دیدن پوزخندم، اشک هایش بیشتر از قبل بارید

 حق داری بخندی. دیدن قیافه ی مادرت وقتی اینقدر_
 بدبخت و مفلوکه خندیدن داره. ببین منم می خندم. و میان

 مثال مجنون ها خندید. احمقانه خندید و بازهم گریه،
 .گریست

 
بهش اطمینان کردم، اطمینان کردم و اون این بل رو _

 سرم
نگش را نشانم داد. صورتش بدنآورد. و جای کبودی های 

 را
 . در دست گرفت و زار زد

بهمن منو نمی بخشه. هیچ وقت منو نمی بخشه. می _
 گریست

و از پدرم می گفت. از و حرف می زد. ناله می کرد 
 وحدت و



کارهایی که دلش را آب کرده. و من حتی سر سوزنی هم 
 به

 حرف هایش اهمیت نمی دادم. من هرمسم را از دست داده
 .بودم، عشق اساطیری ام را

هرمس بارها به من گفت و گوش نکردم. آه دوباره _
 حرفش

همت بسته  بدنآمد. حال که خودش اینجا نبود، پریچهر 
 بود

 .تا لحظه به لحظه نامش را زنده کند
 .انگار قصد کرده بود تا ته جگرم را بسوزاند

 هرمس بارها بهم گفت اینکارو نکنم. قبل از اینکه باهاش_
ازدواج کنم، ازم قول گرفت اول تو رو راضی کنم؛ ولی 

 من
 

بدون اینکه بهش بگم با وحدت ازدواج کردم. از اون به 
 بعد

نشد. به خدا اونم داره می سوزه هرمس دیگه مثل سابقش 
 و

 می سازه، مثل من. ما هردو داریم تقاص پس می دیم و
 .بدترینش اینه که تو رو دیگه نداریم



 :بینی اش را باال کشید و ادامه داد
می دونی اون چند روزی که نمی دونستیم کجایی چی _
 به

 .سرمون اومد؟! هرمس آروم و قرار نداشت
ریشم. جدا شدن از وحدت یه طرف، من .. من مرده بودم اب

 باال
کشیدن سهم پدرت از طرف دیگه و گم شدن تو روانیم 

 کرده
بود. همه اش فکر می کردم جنازه ات رو از یه گوشه ی 

 این
 شهر پیدا می کنیم. به خدا می دونم بخشیدن من و هرمس

کار سختیه؛ اما باید منو ببخشی. من طاقت بی محلی تو 
 رو

 . ندارم
 

وقاحت تا چه حد؟ مگر آن وقتی که تنها و سرخود،  خدایا
 با

وحدت نامرد روی هم ریخت و سهمش را به باد داد، به 
 فکرم



بود که حاال طاقت بی مهری ام را نداشته باشد؟ دیگر 
 هرچه

 شنیده بودم بس بودم. خسته و کلفه از جا بلند شدم و تنها
 :یک جمله گفتم

 .برنمی گردم برگرد پریچهر. من دیگه به تهران_
و بی توجه به او وارد اتاقم شدم و در را قفل کردم. دلم 

 می
خواست برای همیشه تهران و هر چه را که در آن بود 

 فراموش
 .کنم. تهران برای من پر از تلخی و ظلم شده بود

پس بهتر بود دیگر حرفی از وطنم نزنم. روزهایم میان 
 بی

دست ها و تابی های پریچهر می گذشت. عمری در پی 
 محبت

هایش سگ دو زده بودم و حال که او اینگونه دست و 
 دلبازانه
می گرفت و محبت می کرد، هیچ کدام از  حصارمرا در 

 محبت
 .هایش به چشمم نمی آمد

 



برعکس حالم را خراب می کرد. دوست داشتم برود. برود 
 و

من را به حال خودم را رها کند؛ ولی او برای ماندن آمده 
 .بود
ه خوی مادر بودنش عود کرده بود و لحظه ای گویی تاز

 ابریشم
 . گذشته در من مرده بود

 می توانستم مثل سابق صبر پیشه کنم؛ ولی من دیگر آن
 ابریشم

 .گذشته نبودم
 هرمس نبود، پریچهر زار می گریست و قسمم می داد

ببخشمش. و من سکوت کرده بودم. سکوت و سکوت و 
 .سکوت

 م درآورده بودم و لبه یبدنهرمس را از بند اهدایی بدن
بند بدنپنجره آویزان بود. شب ها میان قرص ماه به آن 

 طرح
 لبخند می نگریستم و اشک می ریختم. دلم برای خودم می
سوخت، برای عاشقانه هایی که طبق طبق برایش ارزانی 

 می
 .کردم



 
 هرمس؛ هیچ می دانی سخت ترین درد را تو به من هدیه

 .مت گرم که اینگونه به جانم خنجر زدیکردی؟ د
هیچ کس دیگری جز تو نمی توانست اینگونه مرا زمین 

 گیر
 .کند. روزهایم در بی خبری مطلق می گذشت

 یک هفته از فهمیدن واقعیت می گذشت و من همچنان در
درد دست و پا می زدم. و باالخره هرمس آمد. از همان 

 ابتدا
همیشگی دست هایش  ندیده اش گرفتم و روی رایحه ی

 چشم
بستم. حتی اگر به پایم هم می افتاد حاضر نبودم از این 

 پیله
ای که به دورم تنیده شده، بیرون بیایم. بعد از خوابی 

 سنگین،
لخت و سست از اتاق بیرون آمدم. صدای وزوز کوتاهی 

 به
 .گوشم رسید. جلوتر رفتم

به خدا دارم روانی می شم هرمس. از یه طرف درد _
 دم،ازیهخو



 .طرف درد ابریشم
 

از یه طرف درد خودم، از یه طرف درد ابربشم. اینقدر 
 برای

این دختر ناراحتم که دیگه درد خودم رو فراموش کردم. 
 هر

 بلیی سرم بیاد حقمه؛ اما ابریشم چی؟
 صدای گریه ی پریچهر میان سالن خالی پیچید. پشت دیوار

 . ادمپذیرایی ایستادم و به حرف هایشان گوش د
 اینقدر این دختر پژمرده شده که انگار اون ابریشم گذشته

مرده. تو نمی دونی چه دردی رو تحمل می کنم. شبا 
 کابوس

می بینه. یه وقتایی گریه می کنه، جیغ می زنه. شب با 
 صدای

فریادش از خواب بیدار می شم. یه وقتایی می بینم داره 
 تو

ند می خنده. می خواب راه می ره. یه وقتایی هم بلند بل
 فهمی

هرمس؟! فکرشو کن! اینقدر می خنده که بی حال می شه 
 و



 . بعدش شب تا صبح خواب نداره
جرات ندارم یه لحظه تنهاش بذارم. می ترسم هرمس، به 

 خدا
 . می ترسم آخر سر روانی بشه

 
پوزخند زدم اگر روانی نمی شدم، عجیب بود. این همه 

 غصه
 م نارو زده و عشقم تمام مدتداشتم، کم دردی بود؟! مادر

دروغ گفته بود. وحدت هم در یک قدمی شرکت و 
 زندگیمان

 . بود
هرمس یه کاری بکن. می ترسم از دستش بدم. اگه کارش -

 به
 ...بیمارستان بکشه یا مشکل روانی پیدا کنه

نگران بود کارم به تیمارستان بکشد؟! عجیب هم نبود. 
 زندگی

نداشت. با آنکه به امید چند ماه ام دیگر ثبات گذشته را 
 دیگر

روزها را سر می کردم؛ اما عذاب دست از سرم برنمی 
 . داشت



 . چیکار کنم هرمس، چیکار کنم-
 .و بازهم گریست. گریست و گریست

 با لیخندی تلخ به آرامی به اتاق خودم برگشتم. بگذار او و
دست پرورده اش با هم فکری کنند. فعل که هیچ دردی 

 از
 . من دوا نمی شود

 
اما انگار باالخره به راه حلی رسیدند. صبح فردا وقتی 

 چشم باز
 کردم، بوم نقاش و قلمو هایم مقابل چشمانم، زیر نور تند

خورشید، صف بسته بودند. با بی حالی لبخند احمقانه ای 
 .زدم

حتما از وصیت های هرمس خان بود. فکر می کرد با این 
 بوم

م را گرم کند، مبادا دیوانه شوم. تکیه نقاشی می تواند سر
 به

دیوار دادم و به بوم خالی نگریستم. خیلی وقت بود که 
 دیگر

 .خبری از چشمه ی الهامم نبود



احمق ها چه فکری با خودشان کرده بودند؟! مگر می 
 توانستم

بعد از گذراندن تمام این دردها، دوباره قلمو به دست بگیرم 
 و

 !طرح بزنم؟! احمق ها
نقدر خیره به وسائل ماندم که آفتاب وسط اتاق ولو شد. آ

 به
سنگینی بلند شدم. ظرف های تینر گوشه ی کمد را 

 .برداشتم
م زدم و سلنه_سلنه حصاربوم نقاشی و وسایلم را زیر 

 از پله ها
 . سرازیر شدم

 
هرمس و پریچهر را از گوشه ی چشم دیدم و اهمیتی ندادم 

 و
دنبال جای خوبی برای نمایشم می به راه ادامه دادم. به 

 .گشتم
باالخره از استخر فاصله گرفتم و جلوتر رفتم. بوم نقاشی 

 را



روی زمین انداختم، قلموها و پالت و رنگ هایم را. و تینر 
 را

 .روی آن ها خالی کردم
 داری چیکار میکنی؟_

صدای هرمس می آمد قبل از آنکه خودش را برساند، 
 فندک

 ی وسایل انداختم. آتش در لحضه باالرا روشن کردم و رو
م پیچید بدنگرفت. صورتم کمی سوخت. بازویش به دور 

 و
 :مرا عقب کشید

 .چیکار میکنی دیوونه! نزدیک بود آتیش بگیری_
از همان فاصله با لبخندی تمسخرآمیز به آتش شعله ور 

 خیره
 .شدم

 
چقدر خوب که تمام امید هایش نقش بر آب شده بود. مرا 

 به
خود چرخاند. نگاهم هنوز به آتش شعله ور بود. در  سمت
 میان

 .ناله های پریچهر، صدای هرمس گوش هایم را پر کرد



 داشتی خودت رو به کشتن می دادی! خوبی؟ جاییت-
 نسوخته؟

 . بی حس وحال خندیم. شانه هایم را به شدت تکان داد
 ابریشم به خودت بیا! این چه کاریه که می کنی؟-

ندیم. او تکانم می داد، سرم فریاد می زد و ومن بازهم خ
 من

 می خندیدم. با حس سوزشی روی صورتم و عقب کشیده
شدن سرم، به خود آمدم. سیلی خورده بودم؟! برای چه؟ 

 خشم
 .در جانم به قل قل افتاد

به خودت بیا! تا کی می خوای به این بچه بازی هات -
 ادامه

خود من، تو بدی؟ آره من و مادرت گولت زدیم. من، 
 چشمات

زل زدم و دروغ گفتم. همین مادرت، همین مادرت که 
 داره

 
 گریه می کنه، عاشق رقیب پدرت شد و دو دستی سهمشو
 تقدیم اون مرتیکه کرد. بفهم ابریشم. تو آدم بدبختی هستی

 .که همه سرت کله گذاشتن



خدایا، او می خواهد مرا دیوانه کند؟ ذهنم در ثانیه می 
 پرید

 .بازهم بی رحمانه می تاختو او 
 یادته چه جلز ولز می کردی و زیر بارون مثل بید می-

 لرزیدی؟ همون موقع که التماس می کردی مامانت ازدواج
نکنه، ما به فکر نقشه امون بودیم. آره راست می گی. ما 

 گولت
زدیم. اصل هم ناراحت نیستم. هنوزم به عقب برگردم، 

 همون
اشت به ما نزدیک می شد و ما کار رو می کنم. وحدت د

 مجبور
 بودیم. تنها ایراد نقشه امون این بود که فکرشم نمی کردم

مادرت ممکنه عاشقش بشه. فقط فکر این بودم، نذارم 
 وحدت

مال پدرت رو باال بکشه. حاال چی ؟ می خوای با این 
 کارها به

کجا برسی؟ می خوای تن پدرت رو تو گور بلرزونی؟ می 
 خوای

 



و به آتیش بکشی. باشه بفرما. دیگه جلوتو نمی خودت ر
 گیرم،

 .نه من و نه مادرت. هر کاری دوست داری بکن
و در لحظه رهایم کرد. به سرعت به سمت پریچهر 

 برگشت و
 :دستور داد

 .بریم خانم. ابریشم باید به کارهاش فکر کنه-
هاج و واج به رفتنش نگاه می کردم. مرا مثال یک بمب 

 دستی
ده بود و حال داشت می رفت؟! آنقدر عصبانی فعال کر

 شدم
که تکه چوب نیم سوز میان شعله ها را برداشتم و به 

 سمتش
 : پرتاب کردم و فریاد زدم

آشغال! تو این بل رو سر من آوردی. تو اینکارو کردی. -
 ازتون

 . متنفرم، از هردوتون متنفرم
 : جیغ زدم

 . متنفرم-
 



همانجا ایستاده بود. نه حرفی می و بازهم جیغ زدم؛ اما او 
 زد

و نه کاری می کرد. به قدری عصبانی شدم که جنون آمیز 
 به

 اش کوبیدم بدنسمتش دویدم و با مشت های محکم روی 
. 
ازت متنفرم هرمس. من همه جوره عاشقت شدم و تو به -

 من
 . دروغ گفتی

 :مچ دست هایم را گرفت و با سنگدلی فریاد زد
وغ بود. عشقم به تو، تموم اون شب هایی آره همه اش در-

 که
 .کنارت بودم، هیچ وقت دوستت نداشتم

 هیچ وقت دوستت نداشتم. تو یه دختر لوس وننر بودی که
باید کمکت می کردم تا دماغت رو باال بکشی. فکر کردی 

 کی
هستی؟ فکر می کنی دنیا فقط دور تو می چرخه؟! تو 

 هیچی
شمن پدرت داره مالش رو نیستی ابریشم. یه بدبختی که د

 باال



می کشه. تو اصل می دونی تو اون خراب شده خبره؟ می 
 دونی

 
وحدت هر روز میاد و تهدید می کنه که شرکت رو مال 

 خودش
می کنه؟ داره تک به تک سهامداره رو سمت خودش می 

 .کشه
با اعصابی متشنج با او گلویز شدم و سعی کردم خودم 

 را رها
 . کنم

 .برام مهم نیستولم کن، -
 :در چشمانم خیره شد و زیر لب تکرار کرد

 ! مهم نیست؟-
و مرا هول داد. از پشت روی زمین افتادم. باالی سرم 

 ایستاد
 . و با انگشت اشاره کرد

نباید هم برات مهم باشه. مگه به جز خودت به کس دیگه -
 ای

 هم اهمیت می دی؟ تو یه دختر لوسی که هر بار ثابت می



ر در موردت اشتباه کردم. تو هیچ وقت بزرگ کنی چقد
 نمی

شی. هیچ وقت فکر نمی کنی اولویت هات تو زندگیت 
 چیه. از

 
 من متنفری، از مادرت متنفری. ازپدرت چی؟ می خوای

 شرکت رو هم از دست بدی؟
 :صدایش بعد از فریادی بلند تحلیل رفت و به آرامی گفت

 کنم که آخرشاین همه التماسمو کردی باهات ازدواج -
 اینجوری از دستش بدی؟

نگران نباش تا چند وقت دیگه چیزی از ارثت باقی نمی 
 مونه

که به نامت بشه. داری با این لوس بازی هات همه چی 
 رو

 خراب می کنی. به خودت بیا احمق! وحدت داره تا بیخ
 گوشمون جلو میاد. دیگه نمی تونیم از پسش بربیایم. داره

 خوش می کشه. حتی کرامتی هم میسهامدارها رو سمت 
 .گفت این آدم چشمش به تمام شرکته. به خودت بیا ابریشم

 تا کی می خوای به این بچه بازی هات ادامه بدی؟



همانگونه که نگاهش می کردم کم کم حرف هایش در دل 
 و

 . جدانم رسوخ می کرد
 

 .کرامتی هم گفته وحدت می خواهد شرکت را باال بکشد
حق پدرم؟! از هرمس متنفر بودم؛ ولی وحدت؟ وحدت! 

 یک
چیز را راست می گفت. وحدت به خط مقدم آمده. می 

 دانستم
ارث پریچهر دستش بوده و حال می تواند رای دهد. به 

 خوبی
خبر داشتم بعضی از سهامدارها تمایل زیادی دارند، همراه 

 و
 .هم قدم او شوند

 اهم بهشانه هایم شل شد و روی چمن ها دراز کشیدم. نگ
 آسمان خیره ماند و ذهنم می پرید. شرکتی خالی از حضور
من. و قطعا حضور بی فایده ی هرمس. چرا که او هیچ 

 سهمی
 . نداشت و سهم پریچهر هم در دست وحدت بود



چشم بستم. اشک از میان مژگانم سرازیر شد. خدایا چرا 
 این

آزار تمام نمی شود؟ هر بار که با خودم می گویم: دیگر 
 تمام

شد، خوشبختی در راه است. باز بدبختی دیگری سرراهم 
 علم

 . می شود
 

باالخره تصمیم را گرفتم. به آرامی از جا بلند شدم . حاال 
 دیگر

 .چیزی از آن بوم سفید رنگ باقی نمانده بود
 به سستی جلو رفتم. هرمس با نگاهی مستقیم و پریچهر با

 . چشمانی گریان مرا می نگریست
 : چرخیدم و زیر لب گفتمبه سمتش 

برمی گردم شرکت، اما دیگه نمی خوام تو خونه ام -
 .ببیمت

این چند ماه کمکم کن تا شرکت رو بچرخونم و بعد از 
 زندگیم

 .گم شو بیرون
 فکش منقبض شد وصورتش جدی. چشمانش مثال دو گوی



یخ زده شده بود. تنها سرتکان داد. همین. این آخرین 
 قرارداد

 زندگی مشترکمان شد. این که شرکت را نجاتمن و او در 
 دهیم

این آخرین قرارداد من و او در زندگی مشترکمان شد. این 
 که

شرکت را نجات دهیم و او مرا به حقم برساند و از زندگیم 
 ام
 

 .گم شود. این بهترین توافقی بود که بین من و او انجام شد
 .گویی نیرویی تازه در وجودم دمیده شد

گیزه ی جدید پیدا کرده بودم. بایدکارهای حال یک ان
 شرکت

را سروسامان می دادم تا دیگر هیچ احتیاجی به هرمس 
 نداشته

 باشم و پس از آنکه موعد آن سر می رسید سهمم را برای
خودم می کردم و هرمس را برای همیشه از زندگی ام 

 .بیرون
ایده ی خوبی بود حداقل اینگونه می توانستم روی پای 

 خودم



 . بایستم
صبح روز بعد قبل از آنکه پریچهر به در اتاقم بیاید تا 

 برای
 .صبحانه صدایم کند، چمدانم را بستم و از اتاق بیرون زدم
 پریچهر که قصد آمدن به اتاقم را داشت، میان راه ایستاد

. 
 چه خبره؟ چرا چمدون بستی؟-

 : دستور دادم
 . برمی گردیم تهران. هزار تا کار دارم-
 
 همانجور که کشان کشان ساک کوچکم را کنارش میو 

 :گذاشتم غر زدم
 .بجنب پریچهر! صبحونه ات رو بخور، راه بیفتم-

و زودتر از او ساکم را دم در گذاشتم و وارد آشپزخانه 
 .شدم

انگیزه ی خوبی پیدا کرده بودم. باید هرمس را برای 
 همیشه

گر اینکه از زندگیم بیرون می کردم و اینکار میسر نبود م
 زمام

 .تمام امور شرکت را به دست می گرفتم



سوار ماشین شدم و راه افتادیم. خیره به روبه رو شدم. 
 تابلوی

 : تهران را که دیدم در دل زمزمه کردم
تهران سلم. من برگشتم تا حقمو از هرمس و وحدت -

 .بگیرم
از فردا. روز جدیدی را آغاز کردم. با آنکه حس و حالی 

 نبود
ش مرتبی کردم. مانتوی رسمی پوشیدم و از خانه ارای

 بیرون
 زدم. وقت نبرد رسیده بود و من نمی خواستم وحدت آن

 
 ابریشم ضعیف و خموده را ببیند. با پا گذاشتن به شرکت

 . شرفی مثل جن مقابلم ظاهر شد
 وای خانم! اومدید؟! چقدر نگرانتون بودیم. حالتون خوبه؟-

 دید. بهتر شدید؟ می خوایدآقای کثیری می گفت مریض ش
 بیاید شرکت یا هنوز می خواید استراحت کنید؟

 تند تند حرف می زد و من حس می کردم دهانش بی جهت
 .مانند ماهی باز و بسته می شود. دست باال بردم

 شرفی حالم خوب نیست. حرف آخرو بزن. کی تو دفتره؟-
 : سر به زیر انداخت



 .آقای شامخی-
 فشردم. از همان لحظه ی اول وحدتچشمانم را روی هم 

 .آمده بود
 : سری تکان داد وتنها گفتم

 
لطفا برای من یه فنجون قهوه بیار، با شکرو خامه. می -

 خوام
 .خیلی شیرین باشه

 .احتیاج به قند زیادی داشتم تا این بدن لخت را سرپا کند
بدون در زدن وارد اتاق شدم و بی آنکه نگاهی به وحدت 

 بی
 ستقیم به سمت چوب لباسی گوشه ی اتاق رفتم. ازاندازم م

گوشه ی چشم دیدم که وحدت جای هرمس نشسته و مرا 
 می

 نگرد. با دیدنم به پشت صندلی تکیه داد و دست هایش را
 .روی هم گذاشت

تظاهر کردم او را ندیده ام و کیفم را آویزان کردم و پشت 
 میزم

ت برایم نشستم. سرم درد می کرد و مواجه شدن با وحد
 سخت



 بود. سکوت در اتاق طنین انداز شده بود و من حرفی نمی
زدم. مدارک مقابلم را باز کردم. فکرم به هیچ عنوان کار 

 نمی
 کرد اماباید حفظ ظاهر می کردم. با تقه ای به در سر بلند
کردم. شرفی فنجانی پر از خامه مقابلم گذاشت. ابرویهام 

 باال
 

نش نداشتمش، ولی باید این پرید. هیچ میلی برای خورد
 بدن

 .خسته را به نحوی باال می کشیدم
 :صدای وحدت را بلخره شنیدم

 . خوشحالم حالت بهتره. شنیده بودم مریض شدی_
به زحمت جرئه ای نوشیدم. شیرینی بیش از حدش دلم را 

 .زد
 نگاهم به سمتش کشیده شد و یاد کبودی های پریچهر در

ریچهر نامردی های بیشماری ذهنم پررنگ شد. با آنکه پ
 در

حقم کرده بود اما از سنگ که نبودم. دلم می خواست با 
 تمام



توانم مشت محکمی در چانه اش بکوبم تا اینگونه خوش 
 و

 .خندان روی صندلی هرمس ننشیند و حالم را جویا نشود
 دستم مشت شد و فکم منقبض. خدایا تا کی باید صورت

خون خونم را بخورد. مرا نحسش را تحمل کنم و اینگونه 
 زودتر

 :از این عذاب خلص کن. صدایش را شنیدم
 
هرمس کجاست؟ قرار نیست بیاد؟ امروز چند تا قرار _

 کاری
 . داریم

 .فنجان قهوه را کنار گذاشتم. کمی فشارم باال آمده بود
سرانگشتانم را بهم تیکه دادم و سعی کردم خودم را نبازم. 

 من
هم بیرون کردن این روانی از  یک انگیزه داشتم و آن

 زندگی
 :ام بود. با اعتماد به نفس کاذبی به حرف آمدم

 جناب شامخی ترجیح می دم سر کار نه راجع به آقای_
کثیری نه کس دیگه از من سوال نپرسید. من و شما هر 

 دو



سهامدار این شرکتیم همونقدر که شما از آقای کثیری 
 اطلع

. اگر هم برحسب سهممون دارید منم همونقدر خبر دارم
 باشه

جایگاه من از شما باالتره و احتیاجی نمی بینم به شما 
 جواب

 . پس بدم. لطفا سرتون به کار خودتون باشه
و بدون آنکه حتی منتظر جوابش شوم، از جا بلند شدم. 

 موبایلم
را در جیبم انداختم. فنجان قهوه ام را برداشتم و پرونده را 

 زیر
 

اتاق بیرون. به واقع تحمل او سخت م زدم و از حصار
 بود. همینکه

 ی هرمس شدم. فنجان بدنبه  بدندر را پشت سرم بستم، 
قهوه در دستم لرزید. هرمس هم ناخواددگاه دست روی 

 دستم
گذاشت تا فنجان نریزد. نگاهم باال آمد. یک دستش روی 

 مبدن



بود و دست دیگرش روی دستم. در این حالت عمل در 
 میان
وانش بودم. با صورتی گشاده به سمتم خم شد و کنار باز

 گوشم
 :نجوا کرد

 به شرکت خودت خوش برگشتی ابریشم جان. دلم برات_
 . تنگ شده بود

ای روی گونه ام گذاشت. آب شدم میان  شکوفهوبی هوا 
 گرمای

لب هایش. من و او تا همین دیروز دست به یخه بودیم و 
 امروز

«. دلش برایم تنگ شده» و می گفت: شکوفیداو مرا می 
 صورتم

جمع شد و بی هوا عقبش زدم. بدون آنکه حرفی بزنم، 
 فاصله

گرفتم. هنوز لبخند روی لب هایش ماندگار بود. خدایا از 
 او
 

مقاوم تر در دنیا ندیده ام. به راه افتادم. صدایش را از 
 پشت



 .سرم شنیدم
 تشخانم فخاری پرونده اتون. آه! پرونده ی لعنتی. به سم_

 .چرخیدم. پرونده را به سمتم گرفت
 . بفرمایید_

خدایا تفریح می کرد!! من اینجا به جلز و ولز افتاده بودم 
 و او

 تفریح می کرد ولخند ژکوند می زد! مردک احمق مرا چه
فرض کرده بود. پرونده را از دستش کشیدم و از راهرو 

 بیرون
 .آمدم. شرفی بار دیگر راهم را سد کرد

 دیگه ای می خوایین؟ خانم چیز_
 :برای خالی کردن حرصم، فنجان قهوه را به دستش دادم

این چیه برای من آوردی؟ بمبه! عوضشش کن. _
 شیرینیش
 . کم باشه

 
هاج و واج تنها سری تکان داد و فنجان را گرفت. به 

 سراغ
 پرونده های پشت میز شرفی رفتم و چند پرونده را بیرون

 .کشیدم



شیدم. نگاهی به دفترچه ی قرارها پرونده را بیرون ک
 انداختم

و قرارهای آن روز را یادداشت کردم. شرفی که با فنجان 
 قهوه

 :ی جدید سر رسید، توضیح دادم
من دارم می رم پارک کنار شرکت. اگه کاری بود، _

 . اونجام
و بدون اهمیت به لب های باز مانده ی شرفی از شرکت 

 بیرون
 وهوای شرکت سخت بود. اما بایدزدم. به واقع تحمل حال 

آنجا حضور می داشتم تا وحدت سرخورد کاری انجام 
 .ندهد

 از پله ها پایین رفتم و در نهایت روی نیمکتی زیرسایه ی
 .درخت، بساطم را پهن کردم

سرم را به عقب بردم و اجازه دادم نور خورشید صورتم 
 را

نوازش کند. پرتو گرم خورشید که از میان درخت ها 
 جاری

 



بود و باد خنکی که می وزید، شاخه ها را تکان می داد. 
 برگ

 ها می رقصیدند و من آفتاب را با پوست صورتم لمس می
کردم. هرمس پوشه ها را کمی کنار زد و کنارم نشست. 

 او هم
 سر به عقب برد و با همان عینک آفتابی مثال من تکیه به

 .نیمکت زد. سر خم کردم
بذاری؟ من از شرکت به خاطر شما دو نفر می شه تنهام _

 فرار
 :کردم. با صدایی خونسرد گفت

نه متاسفم فعل باید منو تحمل کنی. امروز چند تا قرار _
 کاری

 .داریم. باید با هم بریم
 . محاله_

 :با صبری مثال زدنی توضیح داد
 . هیچ وقت نگو محاله. محال بود غیرممکنه_

 ی داد و دستو همانگونه که به پشت تکیه م
 :جمع می کرد، گفت بدنهایش را روی 

 
 ...اگه تو نیای مجبورم با وحدت برم و اونوقته که_



 .چشم بستم و دندان هایم را روی هم سائیدم
 . خیل خب باشه_

 . لبخند زد
 . پس بیا مدارکش رو آماده کنیم_

 وبدون آنکه حتی به روی خودش بیاورد چه چیزی بین ما
پرونده های کنارم، پرونده ی بهروزی را گذشته از میان 

 بیرون
 کشید. چاره ای جز همکاری با او نداشتم پس بهتر بود بی

 .حرف و حدیث با او کنار بیایم
دو ساعت بعدی را در پارک ماندیم و وقتی اشعه های 

 خورشید
 قوی تر شد، به سراغ شرکت بهروزی رفتیم. بهروزی از

 حیطه بود که از دوستپیرمردهای خوش نام و قدیمی این 
 .های قدیمی پدرم به حساب می آمد. با دیدنش لبخند زدم

 بوی بابا را می داد. در کنارش نشستم و از هر دری سخن
 

گفتیم. به واقع بودن در کنار او روحیه ام را بهتر کرده 
 .بود

دست به سمت کوکی روی میز دراز کردم که هرمس مچم 
 را



. کم کم داشت پایش را گرفت. متعحب به سمتش چرخیدم
 از

گلیمش درازتر می کرد. قبل از آنکه بپرسم مشغول چه 
 غلطی

 . است، با خونسردی شیرینی را از دستم گرفت
 عذر می خوام جناب بهروزی. داخل اینها بادام زمینیه؟_

دهانم باز ماند. میان جنگ یک سره ی بینمان، حواسش 
 به

 .ش را چین دادحساسیت قدیمی من هم بود؟ بهروزی ابروی
در حال فکر کردن بود. باالخره گوشی اتاق را برداشت 

 و دستور
 .داد: _خانم منشی این شیرینی ها رو عوض کن

 .و گوشی را قطع کرد
 ببخش ابریشم جان. حواسم نبود به بادوم زمینی حساسیت_

 .داری
 

لبخندی تصنعی روی لب نشاندم. نمی دانستم از این 
 یادآوری

 خوشحال باشم یا ناراحت. منشی با ظرف نابهنگام هرمس



شیرینی جدیدی آمد و بحث دوباره به کار کشیده شد؛ اما 
 در

 .تمام لحظات ذهنم آنجا نبود
اما در تمام لحظات ذهنم آنجا نبود. ناخواسته درگیر 

 کارکرده
 ی هرمس شده بودم. چرا به دادم رسیده بود؟ می توانست

کذایی را بخورم.  خیلی راحت اجازه دهد من آن شیرینی
 و از

آنجایی که هیچ وقت دارویم را با خود به این طرف و آن 
 طرف

 نمی بردم، نفسم بند می آمد و از شرم خلص می شد. به
همین راحتی هم می توانست از شرم خلص شود و هم 

 شرکت
 .را برای خود کند

بی اختیار نگاهم روی صورتش چرخید. صورتی مات و 
 بی

شن که در میان خط باریک سرخ رنگ رنگ. مژگانی رو
 اطراف

چشمانش برق می زد. لب هایی صورتی رنگ و در 
 نهایت



 .چشمانی بی انتها
 

دست هایم بی اختیار مشت شد. من دیوانه وار عاشق این 
 مرد

 بودم و با وجود تمام تلش هایم نمی توانستم او را نادیده
بگیرم. هر چه بیشتر به من اهمیت می داد، بیشتر 

 درگیریش
می شدم و این برای من مثل سمی مهلک بود که در جانم 

 ته
 .نشین می شد

 از شرکت که بیرون زدم. قدم هایم کند شد. او هم متقابل
 . ایستاد. با اخم های درهم تصمیمم را عملی کردم

 چرا اینکارو کردی؟-
 لبخند مهربانی زد. از آن لبخندهایی که اگر هنوز عاشقش

یش غش می کردم. جلو آمد و جلوتر. بی بودم، قطعا برا
 مروت

فاصله ای نگذاشت. می دانست اگر جلو بیاید، تپش قلبم 
 باال

 : می رود. به اجبار نیم قدم عقب گذاشتم و گفتم
 .ازت سوال پرسیدم-



 .لبخندش بازتر شد و سری تکان داد
 
آخ ابریشم. درسته که بهت نارو زدم؛ اما نمی خوام که -

 قاتل
 !باشم. تو راجع به من چی فکر کردیجونت 

 . سرد شدم و یخ زدم
هر چی فکر کردم درسته. فکر کردم تو همون آدمی -

 هستی
که می تونی تو چشم های عشقت نگاه کنی و دروغ بگی. 

 تو
یه شارالتان ماهری هرمس. لطفا دیگه برای من ادای 

 عاشقای
مجنون رو درنیار. ترجیح می دم با خوردن اون شیرینی 

 بمیرم
 .تا زیر بار منتت نرم

 .لبخندش کم کم پر کشید و برخلف او لب هایم گشاده شد
 . همان بهتر. بگذار آنقدر بسوزد تا دلم خنک شود
 : با قدم های بلند از او فاصله گرفتم و نهیب زدم

 . بجنب! باید بریم سراغ یوسفی، وقتی نمونده-



هیچ جلو و زودتر از او به سراغ ماشین رفتم. حاال یک 
 افتاده
 . بودم

 
*** 

دو روز دیگر هم گذشت. دو روزی که پر مشغله و 
 .استرس بود

 آنقدر حالم خراب بود که نمی دانستم باید چه کنم. از یک
طرف تحمل دیدن مهربانی های هرمس و حضور 

 نزدیکش
برایم سخت بود و از طرف دیگر وحدت کلفه ام کرده 

 بود. از
به شرکت می آید و برای سهم  اینکه می دیدم با وقاحت

 مادرم
 .تصمیم می گیرد، مرا عاصی می کرد

 نه یک لقمه ی غذا از گلویم پایین می رفت و نه می توانستم
نفس بکشم. حالم به شدت خراب بود و به سختی می 

 توانستم
 .خودم را سرپا نگه دارم



و همین، کار دستم داد. وسط جلسه قندم افتاد و ضعف 
 .کردم

زیر بازویم را گرفت و مرا به سمت اتاق برد و شرفی 
 روی کاناپه

 ی اتاق مدیر عامل خواباند. دست روی چشمانم گذاشتم و
 . چشم بستم

 
حضور هرمس را در اطرافم حس کردم. اگر آدم ها را 

 دسته
 بندی می کردند به نظرم آدم ها سه نوع بودند. وقتی

مشخص  چشمهایم را می بستم، هاله ی اطرافشان برایم
 می

کرد چه کسی در کنارم است. هاله ی اطراف وحدت قرمز 
 و

هاله ی منشی و بقیه آبی بود؛ اما هاله ی هرمس زرد بود 
 و پر

 . نور. و من چشم بسته هم او را بو می کشیدم
 چیزی روی میز گذاشت و لب میز نشست. بی اختیار چشم
باز کردم. با فاصله ی کمی روبه رویم روی میز نشسته 

 .ودب



 . لیوان آب پرتقال در دستش را به سمتم گرفت
 .پاشو بخور، فشارت افتاد-

 سر چرخاندم. میلی به خوردن نداشتم. نفسی کشید و گفت
: 
یکم صبر داشته باش ابریشم، یکم صبر. چیزی از -

 مهلتمون
نمونده. من می رم و تو به ارثت می رسی. پس خودت 

 رو به
 . نداره خاطر من به کشتن نده. ارزشش رو

 
چرا تو ارزشش رو داشتی. آنقدر »حتی نتوانستم بگویم: 

 برایم
ارزشش داشتی که بعد از نارو خوردن، اینگونه از پا 

 افتادم. من
 بی تو تهی شدم هرمس. جای خالی ات را با چه پر کنم؟

اما لب هایم بسته ماند. باید قوی و محکم می ماندم. به 
 اجبار

را از دستش گرفتم و یک سره نشستم و لیوان آب پرتقال 
 باال

 .رفتم



باید قوی می بودم. قوی و قوی تر. به خودم قول دادم 
 لحظه

 . ای از پا ننشینم و تا به آخر بجنگم
 :دست هایم را مشت کردم و زیر لب گفتم

 .اندکی صبر، سحر نزدیک است-
*** 

وحدت رفته بود و من و هرمس در اتاق بودیم. دم دمای 
 غروب
 شرکت کم کم خالی از کارمند ها می شد. هرمس بابود و 

 .خستگی کش و قوسی به خود داد و از پشت میز بلند شد
 

فنجان چای سرد شده اش را برداشت و پشت شیشه ی 
 پنجره

 .رفت. بی توجه به او کارم را ادامه دادم. صدایش را شنیدم
 دیگه نمی خوای به درست ادامه بدی؟-

. درسم؟ همان درسی که بعد خودکار در دستم فشرده شد
 از

 شنیدن واقعیت رهایش کردم؟ کلس هایم چی شد؟ آن را
 . هم از دست دادم

 . سکوت کردم و حرفی نزدم. کلمی برای گفتن نداشتم



 می دونم شرایط سختی رو می گذرونی؛-
 می دونم شرایط سختی رو می گذرونی؛ ولی تو تا اینجا_

 .اومدی، حیفه به این زودی جا بزنی
عصبی شدم. کارش به جایی رسیده بود که برای من 

 موعضه
می کرد؟ او و مادرم این بل را به سرم آورده بود و حال 

 از جا
 : زدن من می گفت؟ با نفرتی پیش از حد در جا گفتم

 . خفه شو و برای زندگی من تصمیم نگیر-
 

 لیوانش را با ناراحتی روی میز کنار دستش گذاشت و چند
 . تم آمدقدم به سم

 چرا نمی فهمی من برات تصمیم نمی گیرم. دلم برات می-
 .سوزه

 . پوزخندی زدم
 دلت به حالم می سوزه؟ اگه دلت به حالم می سوخت هیچ-

 . وقت اینجوری بهم دروغ نمی گفتی
 !ابریشم-

 از جا پریدم تا جوابش را بدهم که با سرگیجه ای شدید لبه
 .افتادنم شومی میز را گرفتم تا مانع از 



 . صدای تند قدم هایش را شنیدم
 حالت خوبه؟ چت شد؟-

 دستم را گرفت که به شدت پسش زدم. از تجسم برخورد
 .دست هایش با پوست بدنم گر می گرفتم

 
 با عقب زدنش، خودم هم کج شدم. اینبار با سرپنجه اش

 محکم بازویم را گرفت و مرا ثابت نگه داشت. با بی حالی
 .سماجت کردم

 .ولم کن ازت کمک نمی خوام-
با اخم های درهم مرا نگریست و نگاهش طوالنی شد. 

 نگاه
سوزنی اش کلفه ام می کردم. چه در من دیده بود که 

 اینگونه
 با چشمان ریز شده مرا می نگریست؟

 . دستم را کشیدم
 .ولم کن هرمس-

همانگونه خیره در نگاهم، دستم را به آرامی رها کرد. 
 چرخیدم

 .روی صندلی بنشینم که با شنیدن جمله اش ماتم بردتا 
 .باید تست بارداری بدی ابریشم-



 
تمام تنم یخ کرد. تست بارداری؟ خدایا این دیگر از کجا 

 در
 ئوستیآمد؟ چگونه با خودش فکر کرده ممکن است از آن 

 ی
 !نصفه نیمه، کودکی زاده شده باشد؟

 .در جا چرخیدم و با عصبانیتی طوفانی غریدم
 .خفه شو-

اما او اهل کوتاه آمدن نبود. اگر به چیزی پیله می کرد تا 
 ته

 . قضیه را می رفت
 .باید آزمایش بدی-

 .احمق! چه آزمایشی بدهم. من که می دانستم حامله نیستم
 به تازگی عادت ماهیانه ام را پشت سر گذاشته بودم و تمام

 نخوردن هایاین نشانه ها، به خاطر کمبود ویتامین و غذا 
 :ممتدم بود. به سمتش جلو رفتم و خروشیدم

 .خفه شو-
 . او هم براق شد

 
 هیچ حالیت هست چند وقته فشارت میوفته و مدام سرگیجه-



 داری؟
 . به تو ربطی نداره-
اگه اینها به خاطر بچه ی من باشه، پس به من هم -

 .مربوطه
لحظه مشتم را باال بردم که مچم را گرفت. با نفرت بدون 

 ای
فکر هر چه را که به ذهنم می رسید به سرعت به زبان 

 : آوردم
خفه شو. من حتی نمی خوام به بچه ی تو فکر کنم. دلم -

 نمی
 .خواد بچه ام هم مثل تو، هیوال بشه

 .فکش منقبض شد و گودال چشمانش درخشید
این بدترین نقطه ضعفش بود و من بازهم با بچگی آن را 

 به
 .زبان آورده بودم

 .دستم را فشرد و سرش را کمی کج کرد
 

دستم را فشرد و سرش را کمی کج کرد. به راحتی می 
 توانستم

 ش را ببینم. بیش از حدبدنرگ های برجسته ی روی 



 .خودداری کرده بود تا حرفی نزند
در نهایت شانه هایش سنگین شد و دستش افتاد. سر به 

 زیر
 : تنها گفت

ه تو زندگیت دخالت نمی باشه. هرچی تو بخوای. دیگ-
 .کنم

و واقعا هم نکرد. بعد از آن اتمام حجت، تمام تعاملت ما 
 فقط

در مورد کار و شرایط شرکت بود. دیگر حتی، حالی هم 
 از من

 نمی پرسید و من نمی دانستم ناراحتم یا عصبانی، دل تنگم
 . یا غصه دار

هرمس عهد بسته بود که دیگر در زندگی من دخالت نکند 
 و

لعنت به او که حرفش حرف بود و قولش قول. مخصوصا 
 از

 وقتی که فهمید کودکی در میان نیست، به کل خود را عقب
 

کشید. من او دیگر مثل دو غریبه در امتداد هم جلو می 
 رفتیم



 .تا این دوره ی لعنتی را با هم تمام کنیم
*** 

سرانجام احمدی هم ازدواج کرد. وقتی کارت دعوت 
 مشترکی

مان آورد، هر دو نگاهمان به سمت هم چرخید. یادم برای
 به

یک ماه پیش پرید. زمانی که احمدی برحسب تصادف 
 دست

های گره کرده ی ما را در راهرو دیده بود و خبر عقدمان 
 در

کل شرکت پیچیده بود. با یاد آن روز دلم ضعف رفت. 
 هرمس

برای خواباندن صدای بچه های شرکت، مجبور شده بود 
 همه

 . ا به شام دعوت کندر
و حال احمدی ما را برای عروسی اش دعوت کرده بود. 

 ئوستیاز 
ی ما خبر داشت و نمی دانست که هرمس به من نارو زده 

 و
 حال به مانند دو خط موازی هیچ گاه بهم نمی رسیم. رویش



 :م و تبریک گفتمشکوفیدرا 
 
 . مبارک باشه خانم احمدی. خیلی خوشحال شدم-

 .لبخندی زد
 ممنونم عزیزم. حتما منتظرتون هستم. با آقای کثیری-

 .تشریف بیارید
نگاهی به هرمس انداختم که سکوت کرده بود. لب باز 

 کارکردم
 که صدای«. من و هرمس از هم جدا شده ایم»تا بگویم: 

 . هرمس زودتر بلند شد
 حتما خانم احمدی. ما هم خوشحال می شیم تو مراسمتون-

 .مبارک باشه خانمشرکت کنیم. بازهم 
 دهانم به کل بسته شد. وقتی اینگونه می گفت نمی توانستم

 : حرفی بزنم. احمدی که از اتاق بیرون رفت، جوشیدم
 برای چی قبول کردی؟-

 . ام ایستاد بدنبه  بدناو هم بلند شد و با چند قدم بلند 
 
 !نکنه می خواستی بهش بگی داریم از هم جدا می شیم؟-

 !استی همه چی رو خراب کنیواقعا می خو



چی رو خراب کنم؟ مگه قرار نیست من و تو از هم جدا -
 شیم؟

چرا قراره اینکارو کنیم. ولی برای گفتن، دیر نمی شه. -
 اون

زن به ما احترام گذاشته و من و تو رو با هم دعوت کرده، 
 پس

همه ی مشکلتمون رو فعل می ذاریم کنار. مثل دو تا 
 انسان

مراسم رو تموم می کنیم و برمی گردیم. از  فهمیده این
 طرف

دیگه کسی حق نداره از مشکلت ما سر دربیاره. چون به 
 گوش

 .وحدت می رسه و می تونه از همین استفاده کنه
 وا ماندم. آری وحدت. نقطه ضعف بزرگ من وحدت بود
آری وحدت. نقطه ضعف بزرگ من وحدت بود و حال با 

 همین
 . دمبهانه گرفتار شده بو

 . با سرانگشت، پیشانی ام را مالیدم
 .نمی تونم اینکارو کنم. بهتره نریم-
 



 : هرمس خروشید
بس کن ابریشم! چرا اینقدر بچه بازی درمیاری؟ یه -

 مراسم
چند ساعته است. می ریم و مثل همه مراسم دیگه زود 

 برمی
 گردیم. اینقدر سخته که کنارم بمونی؟

 : به تندی گفتم
ته. سخت تر از اون چیزی که فکرش رو اره خیلی سخ-

 .بکنی
 . انگشتش را به تهدید تکان داد

وای به حالت حرفی بزنی. مجبوری مثل یه بچه ی خوب -
 با

من بیایی و این مراسم رو تموم کنی. نباید وحدت بویی 
 ببره،

 فهمیدی؟ این حرف آخرمه، بحث هم نداریم. وگرنه مطمئن
سرمم نگاه نمی کنم. تا باش همین فردا می رم و پشت 

 ببینم
 .چه جوری می تونی تنهایی از پس وحدت بربیایی

 



وای به روزگارم! کارش به جایی رسیده بود که تهدیدم 
 می

کرد. و شوربختانه من هیچ راه مقابله ای با او نداشتم. 
 امان از

 .این عقل و هوش تو هرمس که مرا عاجز کرده
 تحکم آمیزش راچرخیدم و به سمت میزم رفتم. صدای 

 :شنیدم
 .جواب چی شد؟ میایی یا نه-
 .باشه، باشه. تمومش کن-

 وپشت میزم نشستم. فعل باید با او مدرا می کردم تا این
عروسی کذایی تمام شود. اعتراف می کردم حق با هرمس 

 بود
و وحدت نباید متوجه جدایی من از هرمس می شد. چاره 

 ای
 این مراسم را به پایان مینبود باید مثال یک زوج شیرین 

 .رساندم
*** 

 
 لباس شرابی رنگ را به تن کردم و نگاهی به قد و باالیم



انداختم. شرابی پوش شده بودم. فتانه و جلوه گر زیبا . 
 یک

گل سرخ شکوفا، که می توانستم دل هر مردی را اسیر 
 .کنم

 در آینه لبخند تلخی به ذهنیتم زدم. به مانند عروسک های
 .شده بودم. ظاهری زیبا با باطنی پوشالیفرنگی 

با تقه ای که به در خورد سر چرخاندم. صدای تقه هایش 
 را

می شناختم. هرمس بود. دوست داشتم بگویم برو و قدم 
 در

اتاقم نگذار، برو و تنهایم بگذار؛ اما نمی شد. به خوبی 
 می

 دانستم علی رغم این تنفر و دردهایی که به جانم ریخته،
متاسفانه هنوز هم او را دوست دارم و در کنارش قلبم می 

 .تپد
وجودم گر می گیرد و نمی توانم این احساسات را پنهان 

 کنم؛
ولی واقعیت این بود که باید از او متنففر می بودم. پس 

 چاره



ای به جز پنهان کردن احساساتم نداشتم. او الیق محبت 
 های

زندگی من را به  من نبود. او یک درغگوی ماهر بود که
 قعر

 : اقیانوس برده بود. لب باز کردم
 
 .بیا تو-

عجیب بود، اشتیادق زیادی برای دیدن عکس العملش 
 .داشتم

 دلم می خواست علی رغم اینکه می دانستم عشقش دروغین
 است؛ اما تحسین را در نگاهش بخوانم. در باز شد و میان

 . درگاهی هویدا
 : ببینید. به تندی گفت نامرد حتی سر بلند نکرد مرا

 .ابریشم بجنب داره دیگر می شه. پایین منتظرم-
 .و رفت

بی انصاف حتی یک نظر مرا ندید و رفت. خدایا او مرا 
 به مرز

جنون می رساند. عاصی از کارش دست هایم را مشت 
 کردم و



با دهان بسته جیغ زدم. اگر دست خودم بود در جا خفه 
 اش

 می کرد و با چشمانی شیدا غرق می کردم. باید مرا تحسین
در ظاهر زیبایم می شد؛ ولی او حتی نیم نگاهی هم 

 نینداخته
 . بود. خدایا از او متنفرم

 
کت کوتاهم را روی همان لباس ماکسی پوشیدم و شال 

 حریرم
را به سر کردم و از اتاق بیرون زدم . سرپا خشم بودم. 

 کارد
به ماشین  می زدی خونم جاری نمی شد. قبل از آن که

 برسم
صدای استارت را شنیدم. در را باز کردم و با خشونت 

 داخل
ماشینش نشستم و در را کوبیدم. حتی برنگشت تا به من 

 بگوید
بندم را ببندم. خدایا به چه درجه ای از خفت رسیده بدن

 بودم،



بندم را بستم و به روبه بدنکه او هم برای من ناز می کرد. 
 رو

 .خیره شدم
 بند بردمبدندر پارکینگ باغ پارک کرد. دست به  ماشین را

 : تا بازش کنم. پاکت کوچکی را به سمتم گرفت
 .بیا اینم کادوی عروسیشون-

 . نگاهی به جعبه ی کوچیک انداختم
 .این چیه؟ یه سکه است از طرف خودم و خودت-
 

بازهم ناخواسته تحسنیش کردم. خوب شد او به فکر کادو 
 بود

 ی عام و خاص می شدیم. من که آنقدر وگرنه خجالت زده
میان افکارم غوطه می خوردم که اصل یادم نبود باید هدیه 

 ی
 .عروسی بخرم

 پاکت را گرفتم و در کیف دستی کوچکم جای دادم. دوباره
 :بندم بردم که گفتبدندست به سمت 

 .صبر کن-
 بند ماند. به سمتم چرخید وبدنمکث کردم. دستم روی 

 :گفت



ابریشم. از این لحظه به بعد من و تو همون  یادت نره-
 هرمس

و ابریشم چند ماه پیش می شیم. امیدوارم حواست باشه 
 نباید

 وحدت بویی ببره. خودت خوب می دونی که وحدت با
کوچیکترین اشاره ای همه چی رو می فهمه. پس ازت 

 خواهش
می کنم اگه به شرکت و زحمات پدرت اهمیت می دی 

 نقشت
 

را کن و برای چند ساعت این جنگ و دعوا ررو خوب اج
 رو

 .کنار بذار
لب به دندان گزیدم. خون خونم را می خورد. با فکری 

 مشغول
هنوز به او خیره بودم که به ناگاه سرانگشتش را گوشه ی 

 لبم
گذاشت و به آرامی لب هایم محبوس شده ام را کشید. لب 

 از
 حرکتش بودممیان قفس دندان هایم رها شد. گیج و گنگ 



 :که به آرامی گفت
 . اینکارو نکن. لبت زخم می شه-

جای سرانگشتش روی پوستم می سوخت. ای کاش دست 
 از

این کارهایش برمی داشت. ترجیح می دادم یک سره با 
 اون

 جنگ می کردم تا اینگونه دلبری کند و من مقاومت نشان
 دهم. با تصمیمی آنی به سرعت عقب کشیدم. با اینکه قرار

 بود
 نقشه ی هرمس و ابریشم خوشبخت را اجرا کنیم؛ اما هنوز

 .زود بود. بهتر بود فعل مقاومت کنم
 

 بند را باز کردم و به مانندبدنبدون اینکه دیگر حرفی بزنم 
پرنده ای قفسی از ماشین بیرون زدم. نفس هایم با این 

 دلبری
 .هایش تنگ شده بود

یش را به سمتم گرفت او هم پیاده شد و به سمتم آمد. بازو
 و

 :پرسید
 قبوله؟-



 : دست به دور بازویش انداختم و تنها گفتم
 .فقط برای چند ساعت-

و شانه به شانه اش وارد باغ شدم. با دیدن فضا لبخندی 
 روی

 .لب هایم نشست. گویی وارد داستان شاه و پری شده بودم
همه جا غرق نور بود و احمدی چون یک مروارید میان 

 جمع
 . درخشیدمی 

 سر انگشتم بازوی هرمس را فشرد. هردو به طرف هم
 برگشتیم. لبخند ملیمی روی لب هایی هردویمان جا خوش

 
کرده بود. به واقع در این لحظه هر دو یک حس زیبا و 

 ناب
 .داشتیم که ما را به یاد آرزوهای طلیی یمان می انداخت
 اینکه می خواستیم یک روزی همین گونه دست در دست

 هم
 .ازدواج کنیم و نگین مجلس شویم

 .قدم های هرمس به راه افتاد و من به دنبالش جاری شدم
دامن شرابی به دور پایم می چرخید و به آرامی جلو می 

 .رفتم



کتم را کنار ورودی تحویل دادم و به آرامی با هرمس 
 وارد

 .مجلس شدیم
 با دیدن وحدت که پیش بعضی از سهامدارها نشسته بود،

صابم تحریک شد. گویی هرمس هم متوجه وحدت شده اع
 بود

 چرا که با ملیمت دست روی دستم گذاشت و سعی کرد
دلداری ام دهد. هرچند قلبم آرام نمی گرفت؛ اما پلک زدم 

 تا
خیالش راحت شود. فعل قرار نبود سفره ی دشمنی هایمان 

 را
 

وسط این مراسم پهن کنم. شرفی بازهم مثل وروجک 
 ظاهر

 . شد
 وای خانم فخاری هیچ وقت فکر نمی کردم تو همچین-

 مجلسی ببینمتون. چقدر خوشگل شدید و این رنگ بهتون
میاد. بفرمایید از این طرف، خیلی خوش اومدید. خانم 

 احمدی



گفتن که از شما و آقای کثیری به صورت ویژه پذیرایی 
 .کنم

احمدی از راه دور سری تکان داد که خندیدم و سری 
 برایش

 .تکان دادم
 ترجیح دادیم هنوز جلو نرویم تا عکس هایش را بگیرد. با
 هرمس دور میزی نشستیم و شرفی شروغ به خوش خدمتی
کرد. کم کم حرف آمدنمان دهان به دهان چرخید و بچه 

 های
شرکت دورمان را گرفتند. دلم پر از شادی شد. با اینکه 

 وحدت
یمان نگذاشته در شرکت رسوخ کرده بود؛ اما بچه ها تنها

 بودند
و نیمی از مجلس را بچه های شرکت قرق کرده بودند. 

 صدای
 

موسیقی الیت در فضا پخش شد. فضا را نیمه تاریک 
 کردند و

 عروس و داماد دست در دست هم به وسط سالن آمدند و



مشغول رقص رمانتیکشان شدم. در حال تماشایشان بودم 
 که

سایید و بدنم مور مور بی اراده شانه ی هرمس به شانه ام 
 .شد

 :سر بیخ گوشم آورد و نجوا کرد
 سردت شده؟ می خوای بریم یه جای دیگه؟-

سردم نبود، فقط وقتی او اینگونه تنگ دلم می نشست، 
 دستش

را پشتم می گذاشت و بیخ گوشم زمزمه می کرد. هیجان 
 زیاد

 .قلبم را مشت می کرد
 .شت می کردگوشم زمزمه می کرد. هیجان زیاد قلبم را م

 :متاسفانه در این وانفسا حتی نمیتوانستم به او بگویم
از من دور شو. من از تو متنفرم و عاشق. عاشقم بر تو. -

 مرا
 اینگونه با جذابیت های پنهانت شکنجه نکن

 :اما تنها سر تکان دادم
 
 .نه اینجا خوبه_



کتش را دراورد و روی پایم انداخت. واماندم. کی دست 
 از این

ت های زیرپوستی اش برمی داشت؟ ای کاش اصل محب
 به من

 .محبت نمی کرد
 .و او بازهم شروع به دلبری کرد

 .چقدر احمدی به همسرش میاد_
 :چیزی نداشتم بگویم و او ادامه داد

یه روزی قرار بود من و تو هم مثل احمدی مجلس _
 عروسی

 .بگیریم. بچه ها رو دعوت کنیم وخوشبخت شیم
آرزوهایمان حرف می زد. همان آرزوهای آه خدایا از 

 .پرپر شده
چقدر بی انصاف شده بود این مرد. من مثل بید می لرزیدم 

 و
 از هیجان زیاد، قلبم کف دستم می تپید و او این وسط از

 آرزوهایمان حرف می زد. نامرد سنگدل بعد از تمام شدن
 

رقص عروس و داماد، زوج ها در میان تاریکی و 
 روشنایی



 .شروع به رقص کردند مجلس
 :کردند. شرفی بیخ گوشم گفت

 خانم فخاری شما هم با آقای کثیری برید. در خودم جمع_
 شدم. همینم مانده بود با این قلب کوبان و دست و پای سر
شده، شانه به شانه ی هرمس در مرکز این مجلس برقصم 

 و
هنرنمایی کنم؛ اما شرفی دست بردار نبود. آنقدر بیخ 

 گوشمان
 گفت

 و گفت که به ناگاه هرمس بلند شد
 .و کت را از روی پایم برداشت

 :گیج ماندم. با تحکم سر تکان داد
 .پاشو ابریشم. همه چی باید طبیعی باشه-

وا رفتم. آری باید طبیعی می بود و قطعا طبیعی بود، 
 زوجی

که به تازگی با هم ازدواج کرده اند، باید رقص دو نفره 
 انجام

 
 شش دستم از جایم بلند شدم و به دنبالش به راهدهند. با ک



افتادم گوشه ای از سالن ایستاد و به سمتم چرخید. بدون 
 آنکه

حتی توجهی به این قلب عاشق و دست های لرزان کند، 
 دستم

م پیچید و بدنرا روی شانه اش گذاشت و دستش را دور 
 در

 .عرض چند ثانیه رخ به رخم مرا هدایت کرد
چند ماه پیش سفر کردم. همان روزی که ناخوداگاه به 

 برای
برداشتن لباس هایم به خانه ی پدری رفته بودیم. همان 

 وقتی
که آن گربه ی کذایی مرا به حد مرگ ترسانده بود و 

 هرمس
رقص وار مرا از طبقه ی باال به طبقه ی پایبن کشانده 

 بود. سر
 :بیخ گوشم زمزمه کرد

 ردی؟شرابی پوش شدی ابریشم. قصد دل ک_
 آری شرابی پوش شده بودم و او اهمیتی نداده بود و من
 !حرص خورده بودم. حال از قصد دل کردنم می پرسید

 الزمه بهت بگم چقدر این لباس بهت میاد؟-



 
 کمی سرم را عقب بردم. طرح لبخند را در تاریکی روی

صورتش تشخیص می دادم. نفس گرفت عقب نکشید. سر 
 جلو

 کرد به او بچسبم. آنقدر نزدیک آمد تاآورد و مرا مجبور 
باالخره گونه به گونه ام گذاشت. ته ریشش را زده بود و 

 زبری
اندگی صورتم را به قلقلک می انداخت. نفس گرفت و 

 نفس. و
 ..من بی اراده چشم بستم. نفس... نفس

 !!مرا بو می کشید؟ آری. مرا بو می کشید
رین موسیقی مرا همانگونه ملیم و آرام میان موج های شی

 تاب
 :داد و بیخ گوشم گفت

نمی گم زیبایی و هر حرکت و هر حرفت چقدر برام _
 .جذابه

نمی گم دارم پرپر می زنم که یه بار دیگه به گذشته 
 .برگردیم

 نمی گم چقدر اشتباه کردم و پشیمونم؛ اما می گم مراقب



خودت باش ابریشم. منو دوست نداری مهم نیست، خودت 
 رو
 

داشته باش. مرد زالی که یتیم و خونه زاده، لیاقتش دوست 
 رو

 .نداره اینقدر خودت رو به خاطرش اذیت کنی
همانگونه چشم بسته، محصور دستان و عطر خوشش به 

 زمزمه
هایش گوش می دادم و او بازهم مرا تاب می داد و 

 نصحیت
 :می کرد

حاال دیگه مادرت رو داری و تنها نیستی. دیگه می تونی _
 به

 مادرت پناه ببری. با وجود تمام این سختی
 ها از یه چیز خوشحالم ابریشم. اینکه باالخره مادرت رو

 .برگردوندی. هرچند قیمت سنگینی دادی
 !!!لب بست و به ناگاه... قلبم در لحظه ایستاد

زانوانم سست شد. بی انصاف لب روی گونه ام گذاشته 
 .بود



نفس گرفتم. قلبم از میان لب های ی نیمه باز به سختی 
 دیوانه

 .می کوبید بدنوار در 
 
 می بینی ابریشم؟ دست هام داره می لرزه. تو نمی دونی_

 .بودن و نداشتنت چقدر برام سخته
آری. او می لرزید و من گر می گرفتم. او نجوا می کرد 

 و من
ورای تمام دروغ هایش عاشقی می کردم. ناخوداگاه سر 

 روی
 .ن پر ضرب قلبش را حس کردمشانه اش گذاشتم و ضربا

 :م پیچیدبدندست هایش محکم به دور 
 نمی خوام این لحظه هیچ وقت تموم بشه ابریشم. اما تموم_

می شه و من و تو دوباره به جنگ سابق برمی گردیم. 
 عیب

 نداری که از من متنفر باشی و نخوای منو ببینی؛ اما قدر
 . خودت روبدون

نفس کشید و من او را سکوت کردم و سکوت کرد. مرا 
 نفس



کشیدم و باالخره جادو به پایان آمد. من و او از هم جدا 
 .شدیم

با قدم های لرزان روی صندلی نشستم و بی اراده لیوان 
 شربت

 
 مقابلم را یک نفس سر کشیدم. فشارم افتاده بود و قلبم تحمل

 .این همه هیجان را نداشت
پشت سرم به آخر شب مرا تا عمارت رساند و به آرامی 

 راه
افتاد و از پله ها باال آمد. با قدم های کند جلو می رفتم. 

 نمی
 دانستم چرا همان لحظه خداحافظی نمی کند؟ هر چند که

من هم راضی به این همراهی کوتاه بودم. انگار دوست 
 داشتم

 .دقیقه ای بیشتر در هوایش نفس بکشم
د. به هنوز خلسه ی آن رقص دو نفره وجودم را گرفته بو

 در
 اتاقم که رسیدم برگشتم و در تاریکی به او

خیره شدم. دستش را به آرامی بلند کرد و با فاصله کنار 
 صورتم



 :نگه داشت. انگار که بخواهد نوازشم کند
 .شب خوبی بود-

 :نفس نیمه ای گرفتم. جان در بدن نداشتم. تنهاگفتم
 .شب بخیر هرمس_
 

وارد اتاقم شدم.به و قبل از آنکه حتی صدایش را بشنوم 
 در

 .تکیه دادم و نفس گرفتم
صدایی از آن طرف در شنیده نمی شد. اما باالخره زمزمه 

 اش
 : را شنیدم

شب تو هم بخیر عزیزم. خواب های خوب ببینی شرابی -
 پوش

 .من
و صدای سایش کفش هایش که به سنگینی از اتاق دور 

 می
ردم. شد به گوشم رسید. پلک هایم را محکم روی هم فش

 قلبم
می سوخت. ای کاش به آن مجلس کذایی نمی رفتم. 

 بدعادت



شده بودم و حال باید از فردا دوباره در قالب خودم فرو 
 می

رفتم و این تغیرهای متداول سخت بود. من به هیچ عنوان 
 مرد

 .این راه نبودم
**** 

 :با عصبانیت و دست های گره کرده فریاد زدم
 
ت کنی. من مسئول اصلی حق نداری تو کار من دخال-

 اینجام
 .و می دونم چیکار کنم

 .هرمس خودکار در دستش را روی میز پرت کرد
 اما داری اشتباه می کنی. محمدی آدم مهمیه، نباید ردش-

 .کنی
 : من هم خروشیدم و قیام کردم

 گفتم بهت ربطی نداره. خودم قضیه ی محمدی رو درست-
 .می کنم

یه ساعتی که ما تاخیر  ابریشم چرا حالیت نیست؟ هر-
 داریم

 .همه چی رو از دست می دیم، باید همین االن قبول کنی



 !گفتم نه-
 . با اخم حمله ی دیگری کرد

 . حاال که قبول نمی کنی، خودم اینکارو می کنم-
 

 .و سمت در رفت که به سرعت بازویش را گرفتم
 .حق نداری بدن اجازه ی من کاری کنی-

 .بازویش را کنار زد
 . بعدا هم می شه بحث کنیم. االن وقت نداریم-

 و در عرض ثانیه ای چرخید تا در را باز کند که باالخره
 :تهدیدش کردم

 .هرمس کاری نکن که از شرکت بیرونت کنم-
میان راه ایستاد و به ناگاه سمتم چرخید. با چشمانی ریز 

 شده
 :زیر لب پرسید

 چی؟-
دانستم تکرار به سختی آب دهانم را قورت دادم. نمی 

 دوباره
ی این تهدید کار درستی است یا نه؛ ولی فعل باید این راه 

 را
 .ادامه می دادم



 
 . گفتم از شرکت پرتت می کنم بیرون-

 :کمی به خود مسلط شد و پوزخندی زد
 .نمی تونی-

 .کم نیاوردم
 . چرا نمی تونم؟ تو االن کاره ای تو شرکت نیستی-

 آورد و همان لحظه به محمدیلبخندی زد.گوشی اش را در 
زنگ زد و برنامه اش را چید. نامرد مرا در عمل انجام 

 شده
 گذاشته بود. همینکه گوشی را قطع کرد با اعصابی متشنج

 :غریدم
 .هرمس اخراجی-

 . خنده ی بازی کرد
پس می خوای با من در بیفتی! تو نمی تونی منو اخراج -

 .کنی
 بیهوده تقل کردم

 
 .گفتم اخراجی-

 :با تفریح تکرار کرد
 .نمی تونی-



 !هرمس-
 . با من نجنگ ابریشم. نمی تونی از من ببری-

 سماجت کردم هر چند که خودم به خوبی می دانستم هرمس
 .رقیبی مهار نشدنیست

 .می تونم-
فراموش کردی یه حسی این وسط هست که تو رو -

 ضعیف
 !کرده؟

 . بعد ازبه سختی نفس گرفتم. متاسفانه حقیقت را می گفت
این همه تلش هنوز هم این حس لعنتی در جانم ریشه 

 .داشت
 .حاشا کردم

 
 .من هیچ حسی به تو ندارم-
 مطمئنی؟-

 از بازی با کلمات لذت می برد یا تفریح می کرد؟
 .مطمئنم-

 .به ناگاه بی هوا جلو آمد
به ناگاه بی هوا جلو آمد. آنقدر جلو که چشمانش مستقیم 

 در



 چشمانم خیره
 .شد
 می خوای امتحان کنی؟_

ناخواسته عقب کشیدم. وقتی اینگونه جلو می آمد قدرتش 
 بی

 نهایت می شد
بکش عقب هرمس. نمی تونی منو وادار به کاری کنی _

 من
 هیچ علقه ای بهت ندارم

 
باشه بهت ثابت می کنم که هنوز دوستم داری. و رفت _
 و

 خانمانهمین شد ابتدای جنگ زیرپوستی من و او جنگ 
 .سوزی که مطمئنا در آن شکست می خوردم

از همان لحظه جنگ نابرابر من و هرمس شروع شد. 
 گویی

قصد کرده بود یک تنه مرا با عشق در دلم زمین بزند. 
 زبانم

 می گفت دوستش ندارم اما او به خوبی می دانست که می



تواند با عشقش از من انتقام بگیرد. نامرد کارهای عجیبی 
 از او

ر می زد و من حیران می ماندم که این حجم از خجالت س
 و

 .نامردی را چگونه تشخیص نداده بودم
در اتاق کنفرانس جمع شده بودیم و مطالب را از لپ تابم 

 روی
پرده انداخته بودم. هرمس مطالب را روی برد نشان می 

 .داد
 با قدم های آرام سمتم آمد. جلو وجلوتر. بچه های شرکت

می دانستند که من و او ازدواج کرده ایم و خیلی راحت 
 پس

 .عجیب نبود که با قدم های آرام بیاید و پشت سرم بایستد
 

به هوای اینکه بخواهد مطلبی را در لپ تاب نشان دهد، 
 دست

هایش را دو طرفم دور میز بگذارد و مرا در میان حصار 
 بازوانش

 گاه حسحبس کند. نفسم در لحظه بند آمد. بدتر اینکه به نا



کردم سر انگشتش روی دستم لغزید. سر تا به پا یخ کردم. 
 بی

 انصاف این چه کاریست که می کنی؟
 همانگونه تند و تند پشت سر هم توضیح می داد و با

 . سرانگشتانش مرا بازی می داد
 خدایا من چه کنم؟-

در میان بازوانش حبس بودم و دستانم روی کیبورد بود و 
 او

 احساس می کردم از سرانگشتانش به دستمبازی می کرد. 
 جرقه وارد می شود. چه کنم؟

بی هوا عقب کشیدم و به میز تکیه دادم. شاید رویش را 
 کم

کند و برود. اما بدتر به کارش ادامه داد. اینبار دستش را 
 روی

شانه ام گذاشت و کنارم خم شد. نیم تنه اش عمل روی 
 پیکرم

 
را به خوبی می دیدم که روی سایه انداخته بود. نیم رخش 

 لب



تاب خم شده و توضیحاتش را بدون مکث ادامه می دهد. 
 خدایا

من از او صبورتر و آسوده تر ندیده بودم. نفس هایم به 
 تلطم

افتاده بود. اصل نمی فهمیدم راجع به چه حرف می زند. 
 فقط

 او را می دیدم که خم شده و توضیح می دهد. دستش روی
 ام حرکت می کند و من نمی دانم باید چگونهبازو و شانه 

عکس العمل نشان دهم. باالخره قد راست کرد و بدون 
 آنکه

سر بلند کند، روی برگه ی کنار دستم یادداشتی نوشت و 
 به

همان آرامی که آمده بود، با قدم های پر طمانینه به راه 
 .افتاد

 .انگارنه انگار که خانی آمده و خانی رفته
 .شته بودروی برگه نو

آری به نفع هرمس بی انصاف. «. یک هیچ به نفع من »
 معلوم

بود با این کارهایش یک هیج جلو می افتد. جنگ نابرابری 
 بود



 می دانستم و رسما به غلط خواهی افتاده بودم. اگر او
 

همینگونه ادامه می داد شاید عطای شرکت را به لقایش 
 می

 . ل خالی بودبخشیدم. من در مقابل او چنته ام به ک
 کی *

 ماه می گذشت و همه چیز دیوانه کننده شده بود. در یکی
دوره ی دوار بدون مکث گیر کرده بودم که نه راه پس 

 داشتم
 .نه راه پیش

 شرمنده بابت تاخیر مشغول ویرایش نهایی آبرویم را پس
 بده،بودم

سر ناسازگاری ام با هرمس به قدری پیش رفته بود که 
 نمی

اورا به زمین زده ام، یا او در حال شکست دانستم من 
 دادن

من است. آنقدر با بهانه و بی بهانه مزاحمم می شد که 
 رسما

کم آورده بودم. گاهی میان پله ها راه را بر من سد می 
 کرد و



گاه در اتاق گیرم می انداخت. روزهایم می گذشت و 
 زندگی

 
 ام تلخ تر از تلخ تمام می شد و من در این دوره می

 چرخیدم
 :و می گردیدم. با شنیدن حرف پریچهر از جا جستم

 چی؟ باید برم مهمونی فرزاد؟ مگه می شه؟ چشم دیدنشو_
 ندارم حاال چه جوری برم تو مهمونیشون شرکت کنم؟

 پریچهر با حالی نزار نفس عمیقی کشید. این روزها آنقدر
 رنجور و بی حال به چشمم می آمد که دلم به حالش می

ما با یادآوری بلهایی که باعثش شده دوباره سوخت؛ ا
 دستانم

 . مشت می شد و مهر مادری از دلم می رفت
 ابریشم اشتباه نکن. نمی خوام مجبورت کنم؛ اما واقعا_

مجبوری. این یه مهمونیه که همه سهام دارهای اصلی دور 
 هم

 .جمع شدن. نبود ما می تونه ضربه ی بدی به شرکت بزنه
هست و من اصلا توانایی دیدنش رو  مخصوصا که وحدت

 .ندارم
 .ممکنه یه بلیی سرخودم یا اون بیارم. بهتره تو بری



 
مگه من طاقت دیدنش رو دارم؟ا چه وحدت چه فرزاد، _

 چشم
دیدن هیچ کدومشون رو ندارم. نمی تونم پریچهر، درکم 

 . کن
چاره ای نیست. کاری نمی تونیم بکنیم. باید بری. به _

 هرمس
 . همراهت بیاد می گم

 .الزم نکرده. به حد کافی تو این مدت به زندگیم گند زده_
 . الزم نیست با وجودش این مهمونی رو تلخ تر کنه

 مگه می شه تنهایی بری؟_
 پریچهر گفتم خودم می رم. خواهش می کنم دیگه تکرار_

 . نکن
 باشه حاال که اینجور می خوای برو. امیدوارم از پسش_

 .بربیایی
هایم در هم رفت. مسلماا از پسش بر نمیآمدم. اما اخم 

 چارهای
 هم نبود. میدانستم حضور در این گردهمایی به شدت مهم

است و اگر نمی رفتم آبروی شرکت می رفت. دو روز 
 بعد در



 
 حالی که لباس شیری رنگ بلندی پوشیده بودم، از پله ها

 پایین آمدم. پریچهر با دیدنم تبسم کوتاهی کرد. حتی
 نتوانستم جواب این تبسم را بدهم. هنوز داغدار نقشه ی

ظالمانه ی او و هرمس بودم و به هیچ عنوان دلم صاف 
 نمی

 : شد. جلو آمد و پرسید
 مطمئنی می خوای تنها بری؟-

 .چه می گفتم؟ صددرصد مطمئن نبودم و چارهای هم نبود
 سری تکان دادم. شال نخی را روی شانه ام انداختم و کت

ی روی لباسم پوشیدم و از خانه بیرون زدم. باید کوتاه
 خودم

را برای رویارویی با فرزاد و وحدت آماده می کردم. 
 لحظات

 سختی در انتظارم بوده و نمیدانستم آیا توانایی برخورد با
 .فرزاد را دارم یا نه

فضای زیبای باغ و صندلی های چیده شده، بسیار صمیمی 
 و

 سم را در یک محیط بستهشیرین بود. فکر میکردم مرا
 



خواهند گرفت، به محض اینکه دیدم مراسم را در دل باغ 
 و

 میان درختان گرفته اند، کمی آرام شدم. مانتو و شالم رو
تحویل دادم و با کیف کوچک دستی ام به راه افتادم. با 

 مردان
 و زنانی که به سختی می شناسم سلم علیک کردم و جلو

 آن فرزاد از یک گوشه سالن بیرونرفتم. انتظار داشتم هر 
بیاید و مرا شوک زده کند. باالخره دقیقه ها گذشت و او 

 نیامد
و کمکم استرسم کم شد. با شرفی دور یک میز کوچک 

 گرد
 .ایستادیم و شروع به صحبت کردیم

شروع به صحبت کردیم. خدمتکار لیوانی آب طالبی برایم 
 آورد

یروز با استرسی که و من با ولع آن را سر کشیدم. از د
 داشتم

 یک لقمه هم از گلویم پایین نرفته بود. همین که سر
چرخاندم، متوجه نگاه تیز فرزاد شدم. آه خدایا باالخره او 

 را



دیدم با کت و شلوار تیره ای که پوشیده بود به شدت زیبا 
 و

 .برازنده به چشم می آمد
 

نست واقعا خدا او را مرد جذابی خلق کرده بود که میتوا
 دل

 هر دختری را آب کند؛ ولی من که صابونش به تنم مالیده
 شده بود چشم دیدنش را نداشتم

با سر از راه دور به من سلم کرد. تنها سرم را اندکی 
 پایین

آوردم و نگاه گرفتم. حوصله اش را نداشتم. ای کاش 
 زودتر

 این مراسم مسخره ی کذایی تمام شود تا به کنج عزلتم پناه
 .ببرم

 شرفی بعد از چند لحظه با دیدن منشی دکتر سمیعی اجازه
گرفت و به سرعت با نیش باز سمتش رفت. تنها ماندم. 

 حس
بدی به جانم خوره شد. قطعاا این تنهایی را دوست نداشتم. 

 با
 دیدن فرزاد که با قدم های بلند سمتم می آمد و نگاهش مرا



از می هدف گرفته بود، هوشیار شدم. اگر سر صحبت را ب
 کرد

 دیگر خلصی از او نداشتم. به سرعت کیفم را برداشتم و
 .سمت سالن به راه افتادم

 
 پاهایم در هم می پیچید و آن کیف کوچک در دستم سنگینی
 می کرد. ای کاش کت و شالم همینجا بود تا یک راست به
خانه برگردم. اصلا عطای این مراسم و آبروی شرکت را 

 به
 بودم. برای اینکه از شرش رها شوم سمتلقایش بخشیده 

 . آشپزخانه رفتم. میان راه صدایش را شنیدم
 . ابریشم... ابریشم وایسا! کارت دارم-

 فرار کردن دیگر فایده ای نداشت. درجا ایستادم و سمتش
 . چرخیدم

 بله کاری داشتی؟-
 . صورتش خوشحال شد

 . سلم عرض شد خانم-
ستیم که بعد از یک وقفه گویی من و او دو رفیق جانی ه

 ی
 . کوتاه مدت همدیگر را دیده ایم



 
آنقدر خوشحال و خرسند به نظر میآمد که انگار نه انگار 

 من
 آن عکس های پنهانی اش را دیده ام و او سرم شیره مالیده

. 
 با عصبانیتی که سعی می کردم پنهان کنم، زیر لب سلم

 . کردم
 سلم امرتون؟-

 .اخم هایش در هم رفت
چرا اینجوری حرف می زنی؟ بعد از چند وقت دیدمت، -

 دلم
 .برات تنگ شده
 .سر تکان دادم

 .ولی من نمی خوام با جنابعالی صحبت کنم. خوبم، خوشم-
 . ممنون و متشکر. شب شما خوش

 و چرخیدم که بازویم را کشید. دستم مشت شد. همیشه از
 بیشتر این رفتار راحتش عذاب می کشیدیم و این بار عذابم

شده بود. متاسفانه جایی که ایستاده بودیم، شرایط داد و 
 فریاد

 



 نداشتم و نمی توانستم مشکلم را به راحتی حل کنم. بازویم
 . را تندی کشیدم

 .بفرمایید امرتون-
 اینجوری نگو. بیا بریم بشینم با هم صحبت کنیم. راستی-

 مادرت کجاست؟ آجودانت چی؟ وحدت رو دیدی؟
 . اخم کردم

صحبتی باهات ندارم. وحدت رو ندیدم. مادرم و آجودانم -
 هم

 . قرار نیست بیان
 به آرامی دستش را بلند کرد. قبل از این که دستم را بگیرد،

 .مچم را جمع کردم
 نکن ابریشم من و تو یه عمره با هم دوستیم. می دونم به-

خاطر اون بچه یتیم نامرد منو ول کردی ولی من هنوز 
 دوست
 . جدای از همه مشکلت عاشقتم دارم.

 
 را خوب آمد. قبول داشتم همین بچه یتیم« بچه یتیم نامرد»

 بر سرم کله گذاشته و برایم نقشه چیده بود. خیلی دوست
 داشتم جواب دندان شکنی به او بدهم و بگویم که با همین

 .یتیم نامرد ازدواج کرده ام؛ اما نمی شد



شوم و به هیچ عنوان قرار بود به زودی از هرمس جدا 
 نمی

خواستم حرف این عقد کوتاه مدت در دهان ها بگردد. 
 دست

 : شدم و گفتم بدنبه 
ببین فرزاد! هرچی که بین ما بوده، تموم شده. تو یه -

 چیزایی
رو زیر پا گذاشتی که برای من ارزش داشت. خواهش 

 .می کنم
 .مزاحمم نشو و برو

 و گذاشت. نمیدانستمنه! گویی دست بردار نبود و قدمی جل
باید چه کنم. نگاهم روی فضای اطرافم چرخید تا شاید 

 کسی
به کمکم بیاید ولی هیچ کس نبود. فرار کردن از دست 

 فرزاد
 

واقعا سخت بود. به ناگاه با دیدن موهای نقره ای و 
 چشمانی

 .تو خالی، ناخن هایم را در دستم فشردم
 بود و در این سالنعلی رغم آنکه گفته بودم نمی آید، آمده 



خالی از هر بنی بشری ایستاده بود و ما را می نگریست. 
 با

چشمانم التماسش راکردم تا جلو بیاید و شر فرزاد را از 
 سرم

کم کند. ولی او همچنان ایستاده بود. فرزاد بیخ گوش وز 
 وز

 : کرد
ابریشم اشتباه نکن. اون عکسایی که بهت نشون دادن -

 عکس
 . همه اش فوتوشاپ بودههای من نبوده. 

سرم درد می کرد. کاش خفه می شد و مرا تنها می 
 .گذاشت

باز هم از کنار شانه ی فرزاد، به هرمس خیره شدم و با 
 چشمانم

 .التماسش را کردم
 .بیا خواهش می کنم بیا-
 

اما شمشیرش را از رو بسته بود. چاره ی دیگری نداشتم. 
 عزمم

 .تمرا جزم کردم و سمت فرزاد برگش



 ببین فرزاد! ازت خواهش می کنم. ما تو این مدت دوستای-
 .خوبی برای هم بودیم. بیا این دوستی قدیمی رو به هم نزن

بذار هر کدوم دنبال زندگی خودمون بریم. شنیدم تو و 
 پدرت

هم باالخره قرارداد خوبی جور کردید و شرکتتون از 
 ورشکستی

 . نجات پیدا کرده
فت. آنقدر بی رمق بودم که دیگر جلو آمد و دستم را گر

 دستم
 را از دستش نکشیدم. واقعا از این همه مجادله خسته شده

 .بودم
 . این حرف رو نزن ابریشم-

 :سر به زیر انداخت و با شرمندگی گفت
آره قبول دارم یه روزی به خاطر حرف پدرم مجبور -

 شدم بهت
یگه نزدیک شم؛ اما حاال شرایط فرق داره. باور کن االن د

 به
 

 خاطر شرایط مالی نیست که بهت نزدیک شدم، خودت که
 .می دونی دوستت دارم. چشمانم را با درد بستم و باز کردم



 .ای کاش تمامش می کرد من که دیگر ته کشیدم
 نگاهم روی دستش خیره ماند. دوست داشتم مثل یک بچه
 گربه روی پوست دستش ناخن بکشم تا رهایم کند؛ ولی او

 به دور دستانم پیچک شده و کف دستم ازهمچنان 
 .کلنجارهای بیهوده عرق کرده بود

به ناگاه سر باال آوردم. نگاه پر التماسم را به او دوختم. با 
 نگاهم

 :فریاد زدم
هرمس بیا. همه چیز رو کنار بذار و بیا. من همین االن -

 بهت
 .احتیاج دارم

ید و از اما نامرد خیره خیره نگاهم کرد و در نهایت چرخ
 سالن

 .خارج شد. آه از نهادم بلند شد. چقدر این مرد سنگدل بود
 ناسلمتی زنش بودم، روی من تعصب نداشت؟

 
 !روی قبیله اش

 شانه هایم خمیده شد. من که می دانستم همه ی حرف هایش
یک مشت دروغ بوده، این هم روی بقیه. باید با حقیقت 

 کنار



 . می آمدم
 .صدای زنی در سالن پیچید لب باز کردم که بی هوا

 فرزاد! این جا چیکار می کنی؟-
 ابروهایم در هم رفت. هاله ی زن را به سختی می شناختم؛
ولی برایم به شدت آشنا بود. فرزاد به آنی دستم را رها 

 کرد و
 .با چند قدم بلند به پیشوازش رفت

 مامان اینچا چیکار می کنی؟-
 ایم نشست. فرزادمادرش؟ مادرش بود؟ لبخندی روی لب ه

همیشه می گفت مادرش تمایل زیادی به ازدواج ما ندارد. 
 پس

 خیالم راحت بود که زن مخل آسایشم نمی شود و من به
 .راحتی می توانم از چنگ فرزاد فرار کنم

 
 .با قدم های بلند زودتر از فرزاد جلو رفتم و سلم کردم

 آقای سلم خانم بهروش حالتون خوبه. ابریشم هستم دختر-
 . فخاری

زن چشمانش را تیز کرد. حال که به آن ها نزدیک شده 
 بودم،

 قد و باالیش را به راحتی می دیدم. زن چهار شانه و خوش



اندامی بود که اصل به او نمی آمد پسری همسن فرزاد 
 داشته

باشد. آرایش زیبایی کرده بود و موهایش را به راحتی 
 سشوار

د. اطمینان و غرور به کشیده و در اطرافش ریخته بو
 راحتی از

 :سرو پایش می بارید. زن به حرف آمد
 می شناسمت عزیزم. خوبی مادر چطورن؟-

 . لبخند بازی زدم
 ممنونم خوبن. سلم می رسونن. اگر امری با من ندارید-

 .مرخص بشم
 

و قبل از آنکه فرزاد بتواند کاری پیش ببرد، از سالن 
 بیرون

 خدارا شکر که نجات پیدا کرده زدم و نفس راحتی کشیدم.
بودم. اگر کمی دیرتر آمده بود قطعا مقابل وسوسه های 

 فرزاد
 .دیوانه می شدم

هوای بیرون از سالن موهای فرم را بهم ریخت. خوشحال 
 از



جستن از قید فرزاد، قدم روی پله ها گذاشتم که صدایش 
 را

 .شنیدم
 !دیدی باالخره نجاتت دادم-

. نجاتم داده بود؟ پس او مادر فرزاد را قدم هایم ثابت ماند
 صدا

 کرده بود؟
بدون آنکه برگردم و حتی نیم نگاهی به او بی اندازم، با 

 صدایی
 :رسا تشکر کردم

 .ممنونم اما وظیفه ات بود-
 

و بدون آنکه سمتش برگردم از پله ها پایین رفتم. صدایش 
 را

 :از پشت سرم شنیدم
تونی یکم مهربون تر باشی. واقعا که ابریشم! حداقل می -

 من
 . نجاتت دادم

 بی هوا به سمتش چرخیدم. پشت ساختمان بلند مرکزی



ایستاده بودیم و به جز استخری بزرگ و آالچیق زیبا و 
 صدای

 .ملیم موزیک چیز دیگری به چشم نمی آمد
 :همین که صورت به صورتش شدم، گفتم

عجیبی چرا باید باهات مهربون تر باشم؟ مگه چه کار -
 کردی؟

 ناسلمتی من زنتم. روم غیرت نداری؟
 .لبخند بازی زد

البته که دارم. خودتم اینو می دونی که وقتی با فرزاد -
 بودی

و دستت رو گرفته بود، خون خونم رو می خورد. اما 
 قبول کن

 
وقتی اینجوری باهام می جنگی، نمی تونم به راحتی 

 کمکت
 .کنم

 بذاری؟یعنی می خواستی تنهام -
 دیوونه شدی؟-
 معلومه که نه. اون عوضی فقط دنبال اینه که یه جا تنها_

 .گیرت بیاره و خامت کنه



 پس چرا زودتر دست به کار نشدی؟-
 .باید ادب می شدی-

 اخم هایم در هم رفت. ادب می شدم؟ مگر زمانه ی قلقلک
 میرزا بود که مرا با اینکارها ادب کند؟

 :عصبانی شدم
ه. واقعا برات متاسفم. رقیبت دست زنت شعورت همین-

 رو
گرفته و مزاحمش شده؛ اما تو بی خیال می خواستی منو 

 تنبیه
 !کنی

 
 : فکش منقبض و عصبانی شد

مواظب حرف زدن باش ابریشم. هرچی نباشم، مردم. -
 نمی

 .تونم تحمل کنم زنم باهام اینجوری صحبت کنه
 . ابروهایم را با تمسخر باال بردم

 .من که هیچی نمی بینم واقعا؟!-
 . اعصابش خرد شد و بازویم را فشرد

 .ابریشم نکن. راهش این نیست-
 :سر خم کردم



 پس راه درست چیه؟ اینکه با نقشه به دختر مردم نزدیک-
بشیا و اونو عاشق خودت بکنی و گند بزنی تو زندگیش! 

 آره
 هرمس؟ نقشه ی تو اینه؟

 . اال بردهرمس کم کم عاصی می شد. مج دستش را ب
 
 باور کن ابریشم، باور کن یه وقتایی دوست دارم با مشت-

بکوبم تو دهنت، دهنت پر خون بشه. دیگه برای من 
 اعصاب

 .نمی ذاری
 . پوزخند زدم

 باشه. اینکارو بکن. مشتتو بیار باال، بزن تو دهنم. تا ببین-
 .باهات چیکار می کنم

 . حفره های چشمانش توخالی شد
 ؟چیکار می کنی-

با همان لبخند روی اعصاب، کیفم را به آرامی باز کردم 
 و با

حوصله موبایلم را بیرون کشیدم. نقشه ی خوبی برایش 
 کشیده
 . بودم



باطمانینه شماره ی صد و ده را گرفتم و گوشی را به 
 گوشم

 چسباندم. هرمس به آنی به خود آمد تا گوشی را از دستم
دسترسش دور کردم. بکشد. عقب کشیدم و گوشی را از 

 بازویم
 

را از دستش آزاد کردم. هرمس دست جلو آورد و سعی 
 کرد

گوشی را بگیرد. تقل کردم و عقب عقب رفتم. دستم را 
 که

موبایل در آن بود عقب بردم؛ اما جثه و توان او کجا و 
 توان من

 .کم بنیه کجا
هردو بی خبر از استخر کنار پایمان مشغول مجادله بودیم 

 که
ناگاه زیر پایم خالی شد و در آب استخر افتادم. هرمس  به
 هم

 که هواسش تنها به گوشی بود با من در استخر افتاد. با
عصبانیت دست هایم را مشت کردم و جیغ زدم. گوشی ام 

 در



 .آب افتاده بود
 گوشیم سوخت عوضی. چیکار می کنی؟-

 .صدای قهقه اش بلند شد
 .بزنیدیدی؟ حاال دیگه نمی تونی زنگ -

 د آب فرو رفته بدنهر دو لباس هایمان خیس شده بود و تا 
 اش زدم بدنبودیم. با عصبانیت، با دست خیسم به تخت 

: 
 
گمشو برو کنار. ببین چیکار کردی؟ همه ی اطلعاتم تو -

 این
 . گوشی بود

اما او تفریح می کرد و قاه قاه می خندید. با عصبانیت داد 
 :زدم

حق نداری بهم بخندی. مقصر تویی. خفه شو، خفه شو. -
 یه

 .گوشی نو برام می خری
دستم را سمت خود کشید و مرا عمل در میان بازوانش 

 حبس
 . کرد و به خود فشرد

 .وای ابریشم. نمی دونی چقدر بامزه شدی-



وای ابریشم. نمی دونی چقدر بامزه شدی. عین جوجه _
 ی

 .بارون خورده شدی
انفجار بودم و او مرا به یک من از عصبانیت در حال 

 جوجه
تشبیه می کرد؟ عجب اعصاب فوالدی داشت! با او گلویز 

 شدم
 :و جیغ زدم

 
ولم کن. ازت بدم میاد. من دارم روانی می شم بعد تو _

 می
 خندی؟

 :دست هایش بیشتر از قبل به دورم پیچید
آروم ابریشم، آروم. چیزی نشده که. باشه برات درستش 

 می
 ینه که حال و هوامون عوض شد. ببین چه هوایکنم. مهم ا

 .خوبیه
 از او فاصله گرفتم و با دست در آب کوبیدم. آب سمتش
 . پاشیده شد. چشمانش را بست و صدای خنده اش بلند شد

 :داد زدم



 .نخند. عصبانی ترم نکن-
 .اما او می خندید و تفریح کرد

به ناگاه میان خنده صورتش را با پشت دست خشک کرد 
 و

برق چشمانش کم کم روی من خیره ماند. این سکوت 
 ناگهانی

و این چشمان خیره مضطربم می کرد. چه در من دیده 
 بود و

 
چرا اینگونه به من می نگریست؟ نسیم ملیمی وزید و 

 ترسیده
کردم و  حصاردر خودم جمع شدم و لرز کردم. خودم را 

 نگاه
ی هرمس از روی چشمان و گونه ام گذشت و کم کم رو

 جناغ
 بند اهدایی اشبدنام نشست. به ناگاه با یادآوری  بدن

ام گذاشتم؛ ولی کار از  بدنهوشیار شدم و دستم را روی 
 کار

 .گذشته بود
 . نگاه مهربانش باال آمد و دوباره مرا نگریست



دلم برات تنگ شده بود ابریشم . برای این بچه بازی -
 .هات

 .اریبند رو دبدنممنونم که هنوزم این 
 م پیچکبدنسعی کردم از استخر بیرون بیایم. بازویش دور 

شد و مرا به خود چسباند. فاصله ای با او نداشتم. صورت 
 به

صورت. آب از سرورویمان می چکید. از میان مژگانی 
 خیس و

 نمناک، موهای نقره ایش را می دیدم که حال به خاکستری
بود. شاید می زد و چشمانش دو حفره ی سیاه رنگ شده 

 رنگ
 

چشمانش معلوم نبود اما نگاهش مهربان و پر عشق بود 
 همان

نگاهی که مرا اسیرش کرده بود. ناخودگاه در خود جمع 
 .شدم

او وقتی اینگونه مرا با عشق و زیبایی می نگریست، 
 سست می

 شدم. اصل دوست داشتم تمام این مشکلت و



اما درد مجادالت را کنار بگذارم و با او همسو شوم. 
 خنجری

که از پشت به من زده بود، هیچ وقت رهایم نمی کرد. 
 همیشه

 و در همه حال حس
می کردم او بازهم ممکن است به من خنجر بزند و رهایم 

 .کند
درواقع من از نقشه اش ناراحت نبودم چرا که در آن 

 روزها مرا
نمی شناخت. از این ناراحت بودم مبادا روزی دوباره این 

 بل را
ه سرم بیاورد. آن وقت چه می کردم؟ آن وقتی که زندگی ب

 ام
بیشتر از قبل با زندگی اش عجین شده بود،چگونه می 

 توانستم
 دست از او بکشم؟

 :هرمس زیر لب زمزمه کرد
 
 .زیباتر از نگاهت، تو زندگیم ندیدم_



شیرینی کلمش حلوت جانم شد. او خیلی خوب می 
 توانست

یره در نگاهش آب می شدم. با کلمات مرا مست کند. خ
 خدایا

چقدر او را دوست داشتم. چرا اینکار را با من کرد؟ چرا 
 زودتر

 به من نگفت؟ چرا زودتر به من نگفت؟
 :و دوباره زمزمه کرد

 .ای کاش زودتر از اینها بهت می گفتم_
 .انگار با هم تلپاتی داشتیم. دلم به دلش راه داشت،نداشت

 :سر تکان دادم
 .درست نمی شه دیگه چیزی_

خودش را جلو کشید. حال گونه اش روی پیشانی ام بود. 
 زیر

 :لب گفت
 بهم بگو چیکار کنم؟ چه جوری دلت رو بدست بیارم؟_
 

 بی اراده پیشانی به گونه اش تکیه دادم و چشم بستم. خلسه
ی زیبایی احاطه ام کرده بود. دروغ نمی گویم او دست ها 

 و



 اینگونه مرا میان بازوانشبی نظیری داشت. وقتی  حصار
 حبس می کرد،

گویی از زمین و زمان جدا می شدم. حاضر بودم با او به 
 هرکجا

هرمس! تو با من و خودت چه 》که می خواهد بروم. 

 کردی؟
چرا اینگونه مرا وارد بازی های تلخ و سخت میانمان 

 کردی؟
من همیشه به چشم یک منجی بی قید و شرط به تو نگاه 

 می
 اما تو یک اهریمن بودی که نمی دانستم باید او راکردم؛ 

 》دوست بدارم یا از دستش فرار کنم؟
صدای نفس های ملیمش جان رنج دیده ام را آرام می 

 .کرد
نسیم ملیمی وزید و لرز در جانم نشست و به خود لرزیدم 

 و
او دست هایش را محکم تر از قبل به دورم پیچید. به ناگاه 

 به
 چه می کردم؟ در میان دستان مردی که بهخود آمدم. من 

 شدت آزارم داده بود، آرام گرفته بودم؟ واقعا می توانستم



 
مسبب اصلی از دست دادن سهم پریچهر را ببخشم؟ 

 هرمس
اگر به پریچهر راه نداده بود، او هیچ وقت جرات نمی کرد 

 به
وحدت نزدیک شود و این بل را به سرمان بیاورد. به 

 ناگاه به
آمدم و از او جدا شدم. دست هایش در هواماند و  خود

 چشمان
گیجش را به سرعت باز کرد. گویی هر دو از یک خلسه 

 ی
 :شیرین بیرون پریده بودیم. عقب کشیدم و گفتم

 دیگه حرفی نمونده هرمس. بذار همه چی به جای خودش_
برگرده. بذار این چند وقت هم تموم شه. بعد از اون هر 

 کسی
زندگی خودش برسه و تو می تونی به شهر  می تونه به

 خودت
 .برگردی

 اش پر از هوا شد. با بدنفکش منقبض شد و سر به زیر، 



پاهایی سست از کنارش گذشتم و از دل آب گذر کردم. 
 باید

می رفتم وگرنه این دل خراب و عاشق کار دستم می داد. 
 به

سختی از آب بیرون آمدم. با آن لباس های خیس، حتی 
 نمی

 ام گذاشتم. لباس بدندانستم باید چه کنم. دست روی 
 

 همچنان به تنم پیچیده بود. هنوز چند قدمی نرفته بودم که
با صدای بیرون آمدن هرمس متوجهش شدم. جسمی 

 سنگین
 روی شانه ام نشست. نگاه کردم. کت تیره

اش بود. خیس از آب بود اما حداقل می توانست بدن زنانه 
 ام

 :م گذاشت و به آرامی گفتبدندست پشت  را پوشش دهد.
 . بریم تو از خدمتکارها برات لباس می گیرم_

 جای مجادله نبود. به واقع احتیاج به لباس جدید داشتم و
 .نمی توانستم با این لباس های خیس تا خانه رانندگی کنم

پابه پای او از پله ها باال رفتم و باالخره با کمک 
 خدمتکاران



ی گرفتم و از آن وضع رقت بار در آمدم. مانتو و شلوار
 هر چند
 .م خیس بود و باید زودتر به منزل برمی گشتملباسکه تا 

 :همینکه از اتاق بیرون آمدم، کنار گوشم نجوا کرد
 .بهتره برگردی. من به جات با آقای نعیمی حرف میزنم_
 

تنها سری تکان دادم. واقعا حوصله ی مجادله را نداشتم. 
 باید

رمی گشتم. قدمی برنداشته بودم که با فکری عجیب ب
 برگشتم

 :و پرسیدم
 پس تو چی؟-

 :لبخند مهربانی زد
 .برو منم لباس هام رو عوض می کنم و برمی گردم-

خواستم بچرخم که با فکری ناگهانی ثابت ماندم. صدایش 
 را

 : شنیدم
 چیه ابریشم؟ چیزی می خوای؟-

 :تنها توانستم بگویم
 .ممنونم-



با قدم های تند از او فاصله گرفتم و از در پشتی باغ و 
 بیرون

زدم. باید برمی گشتم. قلب عاشقم دوباره به تپ و تاب 
 افتاده

 
بود و من نمی دانستم باید چگونه از شر این عشق نفرین 

 شده
 . نجات پیدا کنم

*** 
روزهای بعدی را با رفتار عجیب هرمس شروع کردم. 

 انگار که
تر از قبل می شد. با آنکه کارها را با هر روز خمیده 

 جدیت
ادامه می داد و هر کاری از دستش برمی آمد، انجام می 

 داد تا
پای وحدت را از شرکت ببرد. اما عجیب بود. رنگ 

 پوست
روشنش، روشن تر از سابق و رنگ لب هایش به کبودی 

 می



زد. می دانستم بیش از حد از خودش کار می کشد. دلم 
 می

 کمی نفس بکش مرد»تش را بگیرم و بگویم: خواست دس
 اما«! حسابی. تو که با این کارها خودت را به کشتن دادی

 . زبانم الکن مانده بود
پوشه را سمتم گرفت. برای گرفتن پوشه دست دراز کردم 

 که
 .ناخواسته پوسش به دستم سائیده شد. داغ بود، چون کوره

های بی رنگش  بی اختیار سر باال کردم تا ببینمش. گونه
 به
 

سرخی می زد و سفیدی چشمانش چون دو گوی خونی 
 وپر

 : رنگ دیده می شد. بی اراده پرسیدم
 چیزیت شده؟ چرا تب داری؟-

 . با خستگی سری تکان داد
 .نه حالم خوبه-

 ولی حالش خوب نبود. خستگی کار و بدو بدو های مکرر
 حالخسته اش کرده بود. دلم به حالش سوخت. دل آهو به 

 .صیادش سوخت



 از سنگ که نبودم. وقتی او را اینگونه با حال بد می دیدم،
 :منقلت می شدم. به دنبالش بلند شدم و گفتم

من بقیه کارها رو انجام می دم. تو برو خونه استراحت -
 .کن

 .لبخند محوی زد
 چیه؟ نگرانم شدی؟-
 

 .اخمی کردم
ردم. هر کس دیگه ای هم جای تو بود، همین کارو می ک-

 تب
 !کردی، نکنه می خوای خودت رو بکشی

 و ناخواسته چند قدم سمتش رفتم و دست روی پیشانی اش
حالت بده هرمس. برو خونه -گذاشتم. می سوخت. 

 استراحت
 .کن

 .سری تکان داد و دستم را از پیشانی اش جدا کرد
 .نه کار دارم، نمی تونم. با چند نفر قرار دارم-
 .من جات می رم، برو-
 . کار تو نیست-

 .عصبانی اسمش را بردم



 !هرمس-
 

 سر جلو آورد و چشم در چشم شدیم. با نگاهی مهربان که
میان گوی های سرخ رنگ چشمانش می درخشید به 

 آرامی
 :گفت

ممنونم که نگرانمی. ولی فقط خودم از پس این کارها -
 .برمیام

 .با محبت دست روی گونه اش گذاشتم
 . مریضی هرمس-
 رو فراموش کردی؟ انتقامت-

 .دستم افتاد
 .نه فراموش نکردم. برو-

 .و چرخیدم و پشت میزم نشستم
از زیر چشم دیدم که به آرامی با قدم های سنگین پرونده 

 ها
 را برداشت و بیرون رفت. نفس کلفه ای کشیدم. ای کاش
کمی حرف گوش می داد. بعد از یک ساعت دلشوره، 

 باالخره



اش را گرفتم. جواب نداد. بازهم طاقت نیاوردم و شماره 
 گرفتم

 
و جواب نداد. بعد از سه بار زنگ زدن گوشی را رها 

 کردم. بهتر
بود دیگر زنگ نزنم. پس آن آرمان های واالیم کجا رفته؟ 

 من
قرار بود از این مرد انتقام بگیرم، حال با یک تب ساده 

 نگرانش
 شده بودم؟

این است. به جهنم. بگذار در تب بسوزد. اصل حقش 
 مردی

 که اینگونه در چشمانم ذل می زند و دروغ می گوید همان
 .بهتر که از تب بمیرد

و گوشی ام را خاموش کردم و کنار گذاشتم مبادا به او 
 زنگ

 .بزنم. هر چی می گذشت دلشوره ام بیشتر می شد
طاقت نیاوردم وگوشی ام را روشن کردم. به سختی با 

 خود



نزنم. یک ساعت شد دو جنگ می کردم به او زنگ 
 ساعت. دو

ساعت شد سه ساعت و او بازهم زنگ نزد. اگر شماره ام 
 را

دیده بود حتما زنگ می زد. آدمی نبود مرا چشم انتظار 
 .بگذارد

دیگر طاقت نیاوردم . وسائلم را برداشتم و از شرکت 
 بیرون

 
زدم. هوا رو به تاریکی بود. شماره اش را گرفتم، برنمی 

 .داشت
رغم خواسته ام به پریچهر زنگ زدم. خبر نداشت. علی 
 خدایا

 پس کجا بود؟
سمت خانه اش رفتم و دعا دعا کردم در خانه باشد. با 

 کلیدی
که هنوز پیشم مانده بود در را باز کردم. با اینکه به او 

 اصرار
کرده بودم کلید را پس بگیرد، مرغش یک پا داشت. ایده 

 اش



او هستم، باید کلید خانه را این بود که تا وقتی در عقد 
 داشته
 .باشم

فضای خانه ساکت و تاریک بود. پرده ها کشیده و خبری 
 از

ویوید بی نظیر شهر نبود. ترس در جانم ریشه دواند. 
 هرمس

 کجا بود؟
هیچ جوابی نیامد. ناخواسته بدون حتی یک لحظه فکر 

 سمت
 اتاق ها رفتم. اتاق خوابش را مرور کردم کسی نبود. اتاق

 دیگر
 .هم خالی بود و خانه غرق در سکوت

 
 قصد کردم بیرون بیایم. با دیدن پتویی که روی کاناپه ی

همیشگی ام بود، سست شدم. جسم گلوله شده زیر پتو، 
 نشان

از حیات می داد. با قدم های لرزان جلو رفتم و باالخره 
 با

 .دیدنش آه از نهادم بلند شد. روی مبل به خواب رفته بود



 .پایم شل شد. من هرمس را همیشه قوی دیده بودم دست و
محکم بدون ذره ای بیماری. اما حال مثال طفلی صغیر 

 در پتو
مچاله شده بود. به بالینش رفتم. در تب می سوخت. 

 .ترسیدم
 خدایا نکند تشنج کند و کارش به بیمارستان بکشد یا حتی

به  بمیرد؟ با اینکه قرار بود از او متنفر باشم اما راضی
 مرگش

 . که نبودم
صدایش زدم. پلک هایش را نیمه باز کرد. چشمانش کاسه 

 ی
 .خون بود

 ابریشم اینجا چیکار می کنی.؟-
 .مریض شدی. پاشو بریم دکتر-
 

 . به سختی سرتکان داد
 .نه خوبم. یکم استراحت کنم خوب می شم-
 . ولی تب داری-

 . دستش را گرفتم تا بلند شود اما دستش را کشید
 . برو ابریشم سرما خوردم.ممکنه از من بگیری-



 .چی داری می گی دیوونه. حالت خوب نیست-
 .برو ابریشم-

 .و بازهم خودش را میان پتو پیچید
به سرعت مانتویم را درآوردم و دست به کار شدم. لگن 

 آبی
 ولرم و قرص تب بر را آوردم. کنار بالینش نشستم و سعی

 .کردم بلندش کنم
 .پاشو داروت رو بخور هرمس، هرمس-

به زور بلندش کردم. آنقدر بی حال بود که دیگر مقاومت 
 .نکرد

 
سرش را به لختی به شانه ام تکیه داد. قرص را میان لب 

 هایش
 :گذاشتم

داروتو بخور هرمس. حالت خیلی بده. چرا به من  _
 نگفتی؟

 :قرص را به زور جرعه ای آب پایین فرستاد
 .گهنخواستم بگیری. برو دی_

 . یه موقع ازم می گیری
 .مهم نیست بخواب_



 خواباندمش و دستمال مرطوب را روی پیشانی و صورتش
کشیدم. دستم را پس زد. نگرانم بود مبادا سرماخوردگی 

 اش
سرایت کند و من هم مثل او مریض شوم. خدایا کی قرار 

 بود
دست از این محبت هایش بردارد؟ حال که در بستر 

 بیماری
ه خودش فکر نمی کرد؟ به سرعت شیر ولرمی بود چرا ب

 محیا
کردم و به زور به او نوشاندم. از پریچهر دستور سوپ 

 سریعی
 گرفتم و بار گذاشتم. نمی دانستم مزه اش چطور می شود،

 
مهم هم نبود هر چه که بود باید مقوی می بود تا هرمس 

 را
 .سرپا کند

 پایش رادستمال نمدار روی پیشانی اش گذاشتم و دست و 
خنک می کردم. همچنان می سوخت و میان این سوختن 

 ها،
 .هزیان هایش یک درد دیگر بود



 ابریشم منو ببخش. خواهش می کنم ترکم نکن. پیشم بمون-
 باشه؟

 دستی روی صورتش بود، انگشتانش روی دستم نشست
. غرق مهرش شدم. غمزده شکوفیدودستم را با لبانی داغ 

 از
عد از چند ثانیه دوباره مرا پس دردش حرکتی نکردم. ب

 .زد
نه اینجا نمون. برو.. برو مریض می شی. نمی خوادم تو -

 هم
 .مریض شی

 با چشمانی اشک بار، بلندش کردم تا شیر را جرعه جرعه
بنوشید. سر روی شانه ام گذاشت و بازهم عذاب وجدان 

 .گرفت
 
 .چرا نمی ری؟ برو ابریشم-

 ال بودم در این شرایطسر تکان دادم. رفتنی نبودم. مح
تنهایش بگذارم. در نهایت به سختی سر روی زانویم 

 .گذاشت
 نفس های سنگین می کشید و در آتش می سوخت. زمزمه

 : کردم



 .چرا اینجا خوابیدی؟ بیا ببرمت رو تخت بخواب-
 . نمی تونم بعد از رفتن تو دیگه پامو تو اتاق نذاشتم-
 چرا؟-
پا می اندازه. اومدی و منو  چون این تنهایی داره منو از-

 به
 .خودت عادت دادی و راحت ترکم کردی

بیمار بود و ضعیف بود و بدتر از همه اینکه دلم به حالش 
 می

سوخت. همه چیز به کنار، او در تمام لحظات در کنارم 
 بود و

من نمی توانستم به همین راحتی رهایش کنم. به آرامی 
 دست

را نوازش کردم. بگذار در موهایش فرو کردم و موهایش 
 هر چه

 
 می خواهد بشود من باید امروز و در این لحظات باید در

کنارش باشم. دست آزادم را گرفت و روی گونه اش 
 .گذاشت

خدایا این مرد، محبت هایش را تمام نمی کند؟ مرا که 
 .کشت



 . تنهام ابریشم. دیگه کسی رو ندارم-
وبی خبر از رگ های روی بینی ام تیر کشید. آری به خ

 تنهایی
 اش داشتم. خدایا این نقطه ضعفش همیشه دل مرا به درد

 : می آورد. ناخواسته گفتم
 . من که هستم-

 : زیر لب نجوا کرد
 .خداروشکر که هستی. تنهام نذار ابریشم-

تنهایش نگذارم؟ مگر می توانستم در این لحظات ترکش 
 کنم؟

دم و در حالش بد بود.به زور به او سوپ و شیر خوران
 تمام

مدت او هزیان می گفت. یا قربان صدقه ام می رفت یا 
 ناله می

کرد. حتی اشک می ریخت و من نمی دانستم با او چه 
 کنم؟

 
حرف هایش را باور کنم یا نقشه هایی که کشیده؟ قلبم با 

 او



بود و مغزم مخالف او . ومن در این بین میان در و دیوار 
 مانده
 .بودم

 وزهایی که ترسیدم وگریستم وکابوس دیدمبه جبران تمام ر
و او مراقبم بود، تا صبح بیدار ماندم. شاید که جبران 

 کوچکی
باشد. و باالخره دم دمای صبح، صدای نفس هایش آرام 

 شد و
 .دمای بدنش پایین آمد. همانجا کنار مبل بیهوش افتادم

خستگی یک شب بیدار ماندن و مریض داری کردن، توانم 
 را
 کشانده بودته 

با حسی عجیب چشم باز کردم. در نظر اول دو گوی نقره 
 ایش

را دیدم. بی خبر از همه جا مثل گذشته های دور لبخند 
 .زدم

انگار همه چیز کابوس بود و من به همان دوران پس از 
 ازدواج

 : برگشته بودم. زمزمه کرد
 . سلم صبحت بخیر-



 
 .ین آمده بودبی اراده دست روی صورتش کشیدم. تبش پای

 تبت اومده پایین-
 :چشم بست

 .آره با کمک تو-
 به ناگاه هشیار شدم. تبش قطع شده بود؟ پس همه ی آن ها
کابوس نبود؟ واقعیت بود؟ ازجا بلند شدم. موهای فرم، 

 دورم
 . را گرفته بود. هرمس لبخند زد

 یادت اومد؟-
 .مگر می شد همچین دردی را فراموش کنم؟ نیم خیز شدم

 .مون ابریشم. بمون یه چیزی بخور، بعد بروب-.
 .به سمت دستشویی به راه افتادم

 .بعدا یه چیزی می خورم. تو مواظب خودت باش-
 :از دستشویی بیرون آمدم و گفتم

 
سوپ آماده است هر موقع خواستی بخور. شیر هم تو -

 یخچال
هست. برات دارو هم گذاشتم سر وقت بخور. مراقب 

 خودت



 . رپا شیباش تا زود س
و شروع به تن کردن مانتویم کردم. با همان حال نزار 

 میان
 .چهارچوب در ایستاد

 .یه چیزی بخور_
 .بعدا می خورم-
 .تنهایی چیزی از گلوم پایین نمی ره-

دستم روی شال ماند. آنقدر نحیف و ضعیف بود که دلم 
 نمی

 . آمد تنهایش بگذارم
کردم و به سمت بی اختیار دکمه های مانتویم را باز 

 آشپزخانه
رفتم. الزم نبود بگویم قرار است بمانم. لبخند ملیمی زد 

 و
 :تنها گفت

 . ممنونم ابریشم. ممنون که هوامو داری-
 

صبحانه را در سکوت خوردیم و داروهایش را دادم و 
 باالخره

 به راه افتادم. دلم پیشش جامانده بود. پیش موجودی که



دم اما حال ضعیف تر از او در همیشه او را قوی دیده بو
 دنیا

وجود نداشت و همین ضعفش او را به مظلوم ترین و 
 معصوم

 ترین انسانی که می شناختم بدل کرده بود. ای کاش زودتر
خوب شود. چرا که من در مقابل بیماری او ضعیف بودم 

 و نمی
 .توانستم به جنگم ادامه دهم

 !قوی باشیزودتر خوب شو هرمس. برای جنگیدن باید _
*** 

اما همین ماندن برایم شر شد و هرمس با علم به این 
 احساس

زیر پوستی قدرتمندتر از همیشه برگشت. در واقع جنگ 
 آخر

از همه نابرابرتر بود. اصل هرمس حیا را خورده و آبرو 
 را قی

کرده و نمی دانستم این حجم از بی حیایی را کجا مخفی 
 کرده

را گیر انداخت. سعی کردم بود. اینبار جور دیگری م
 زودتر از



او از شرکت بیرون بزنم. وسائلم را تند و تند جمع کردم 
 و در

 
 به دیوار تکیه داده بود بدنکیفم انداختم. هرمس دست به 

و مثل حواسش به من نبود. از زیر چشم دیدم که لبخند 
 می

زند و منتظر است. حس آن شکاری را داشتم که شکارچی 
 را

 می بیند و کاری از دستش برنمی آید و تقلی بی در کمین
 . جا می کند

 : کیفم را روی دوشم انداختم و به تندی گفتم
 . من دیگه می رم. خداحافظ_

 و بدون آنکه جوابش را بشنوم دست روی دستگیره گذاشتم
که با صدایش برگشتم. موبایلت!از حواس پرتی ام عصبی 

 .شدم
برداشتم و بی حرف بیرون  به سرعت برگشتم و موبایلم را

 .زدم
 .شرفی مقابلم قطار شد

 ... خانم فخاری_
 .دست تکان دادم



 .شرفی فردا، کاری بود فردا بهم بگو_
 

خداروشکر دست از سرم برداشت و از شرکت بیرون 
 .آمدم

دکمه ی آسانسور را زدم و با بی قراری منتظر شدم تا 
 اتاقک

ویی درهای سر برسد. با باز شدن درهای آسانسور گ
 بهشت به

 رویم باز شده. به سرعت وارد آسانسور شدم و چرخیدم تا
 دکمه را بزنم که به ناگاه با دیدن هرمس، ضربان قلبم باال
رفت. همینم مانده بود با او در یک اتاقک کوچک اسیر 

 .شوم
آن هم اویی که می خواست جنگ را یک تنه ببرد. دست 

 روی
 دیر شده بود. هرمس عمل دکمه ی باز شدن گذاشتم، دیگر

کنارم بود و درهای اتاقک بسته شد. اصل نفهمیدم چگونه 
 یک

 .آن سمتم آمد و مرا گوشه ی آسانسور حبس کرد
 دست هایش را روی دیواره ی آسانسور گذاشت. نفسم باال
 نمی آمد و قلبم در دهانم می تپید. _چیکار می کنی هرمس؟



 .زیمن که گفته بودم قراره جنگ رو ببا
 
 .بکش عقب هرمس. زشته یکی می بینه_
 .ببینه. زنمی_
 . هرمس! قبول کن باختی_
 .قبول نمی کنم_
 ! قبول نمی کنی؟_

و با تفریح ابروهایش باال رفت. فکش را باال برد وبا 
 صدایی که

 :تن خنده داشت ادامه داد
باشه قبول نکن. بیا به همین بازی زیبامون ادامه بدیم. _

 اتفاقا
 . خیلی خوش می گذرهبه من 

 و سر جلو آورد. واقعا می خواست مرا ببوسد؟ آن هم وسط
اتاقکی که هر لحظه ممکن بود درهایش باز شود و کسی 

 ما را
 .اش گذاشتم بدنببیند؟! از ترس دستم را روی 

 . هرمس نکن. سر بیخ گوشم آورد_
 

 .حتی صدای نفس هایش هم مرا منقلب می کرد



 !لرزی؟ تو که گفتی نمی بازی چرا ترسیدی، چرا می_
 .بکش کنار هرمس_
 . قبول کن باختی_
 هرمس؛_
 .قبول کن_

 با ایستادن آسانسور گویی تنها راه تنفسی ام باز شده. به
 سرعت هرمس را کنار زدم و پیاده شدم. پارکینگ شرکت
 خالی از هر بنی بشری بود. با قدم های تند سمت ماشینم

 . رفتم
 صبر کن با هم بریم. چرا اینقدر تند؟ آی خانم کجا، کجا؟_

 دست هایم می لرزید و قلبم گنجایش بیشتر نداشت. از این
 .هرمس بی پرده و بی حیا می ترسیدم

 
او حاضر بود برای مقلوب کردن من دست به هر کاری 

 .بزند
 با ترس داخل کیفم را گشتم و سوئیج را یافتم. اما همینکه

هنش روی در نشست و خواستم درب را باز کنم. دست پ
 در را

 . بست. ماندم
 .هرمس نکن . کارت درست نیست_



 چرا ؟_
سر جلو آورد. لب هایم خشک شده بود. اگر او همین طور 

 به
 .بازی کثیفش ادامه می داد، قطعا راهی برای فرار نداشتم

 . اینکارو نکن هرمس_
 :با لبخندی باز به آرامی زمزمه کرد

 کدوم کارو؟_
 .می کنم هرمس، خواهش_
 

 . بگو باختی
برد و باخت من چه تاثیری تو حال تو داره؟ دلت خنک _

 می
 شه؟

 .با چشمانی عجیب سر جلو آورد
 . آره دلم خنک می شه_

 :مرا احاطه کرد. با عصبانیت جوشیدم
 .اگه ولم نکنی جیغ می زنم_

 .لبخندش بازتر شد
 . خب جیغ بزن. می بینی که کسی اینجا نیست_
 !هرمس_



 :یخ گوشم آورد و نجوا کردسر ب
 جانم عشقم؟ چی می خوای؟_

 .اش کوبیدم بدنمرا عاصی کرد. با مشت روی 
 
 . بکش کنار، می خوام برم_

 .سری تکان داد
 . شرمنده، باهات کار دارم_

 .دستم را گرفت. با عصبانیت مچش را مشت کردم
 . ولم کن_

و با فکری آنی دستش را گاز گرفتم. صدای نیمه بلند 
 فریادش

بلند شد و دستش را به سرعت عقب کشید و مشتش باال 
 .آمد

ترسیده در خودم جمع شدم. نکند مرا کتک بزند؟ او هیچ 
 گاه

 .دست به رویم بلند نکرده بود
 چند لحظه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. به آرامی دست هایم
را پایین آوردم. در کمال تعجب مشتش همانجا مانده بود 

 و با
 عجیب مرا می نگریست. دیگر نه از عصبانیتش چشمانی



خبری بود و نه از آن لبخند کذایی. با فکری گیج و لحنی 
 مات

 :زیر لب گفت
 
 از من ترسیدی ابریشم؟_

 لحن نگاهش برگشته بود. چیزی در میان حفره های
 :چشمانش تاب میخورد.به آرامی شانه هایم را گرفت

 ترسیدی بلیی سرت بیارم؟_
 چرا حالش منقلب شده بود. فقط در آن لحظه واقعانمی دانم 

 .فکر کرده بودم مشتش روی صورتم می خوابد
 :بالب هایی لرزان نجواکردم

 چرا اذیتم می کنی؟ بدی هایی که به من کردی کافی_
 نبودبازم میخوای آزارم بدی؟

 .سست شد و عقب کشید
 ...من_

 :پسش زدم
 .برو هرمس_
 

 خمیده شد.با ناراحتی نفسی دست هایش افتاد وشانه هایش
 :گرفت و به حرف آمد



باشه...باشه ابریشم.قبول می کنم که تو بردی. باور می _
 کنم

حسی به من نداری و هنوز از من متنفری. صورتش 
 مهربان

شد و با سرانگشت تارموهای پریشان کنار صورتم را 
 لمس
 :کرد

 ببخشید که اذیتت کردم فقط می خواستم یه جوری بهت_
نزدیک شم و ودلت رو بدست بیارم واقعا فکر نمی کردم 

 اینقدر
 .اذیتت کنم

 :سر انگشتانش فرو افتاد
فکر می کردم این علقه دو طرفه است. ببخشید که _

 آزارت
 . دادم

 .نفس عمیقی کشید و دست های مشت شد
 
از این به بعد دیگه تو زندگیت دخالت نمی کنم. دیگه _

 حتی
 ا این چند وقت رومثل دوتاغریبه سرتلش هم نمی کنم. بی



 .کنیم. این جوری تو هم راحت تری
 و قبل از آنکه حتی به خودم بیایم، برگشت و رفت. همانجا

 واماندم. با قدم هایی سنگین و لخت پشت به من سمت
ماشینش می رفت. نگاهم در پی اش چرخید. اشتباه می 

 کرد،
داشتم. من از او نمی ترسیدم. من از حس خودم وحشت 

 از
 حسی که با وجود او، بال و پر می گشود و مرا مجبور به
کارهایی می کرد که نمی خواستم. او بی شک قلب مرا 

 در
 . مشتش داشت

 و دقیقا از همینجا به عهدش وفا کرد و دیگر حتی یک قدم
هم از خط قرمزها عبور نکرد. من و او حال به دوهمکار 

 نچندان
حتی راجع به کوچکترین  نزدیک تبدیل شده بودیم که

 مسائل
 زندگیمان هم با هم صحبت نمی کردیم. خل عظیمی را در
وجودم حس می کردم. انگار که قلبم در مشتش بود و من 

 بی
 



دل در کنارش لحظات را می گذراندم. هزار بار به زبانم 
 :آمد
ولی لبانم بسته «. برگرد. حماقت کردم و از دستت دادم»

 می
نگاه به مژگان نقره ای و دست هایش  ماند و حسرت زده

 می
 .دوختم و خون دل می خوردم

 زمان به تندی می گذشت و من کم کم به این واقعیت تلخ
ایمان می آوردم. بی همگان به سر می شود اما بی او به 

 سر
 . نمی شود

باالخره موعد به سر آمد و قرار شد به محضر برویم تا 
 بقیه ی

نمی دانستم غمگینم یا خوشحال.  سهم االرثم به نامم شود.
 با

داشتن سهم خودم و هرمس می توانستم به راحتی وحدت 
 را

از شرکت بیرون کنم. اما همین که به لحظه ی نزدیک 
 شدن

 .جدایی از هرمس نزدیک می شدم، قلبم پاره پاره می شد



 حتی فکر کردن به لحظه ی جدایی از هرمس هم، شیرینی
رایم تلخ و هنضل می کرد. رسیدن به زحمات پدرم را ب

 آنقدر
 .دل گرفته بودم که دوست داشتم زمان به عقب برگردد

 
آنقدر دل گرفته بودم که دوست داشتم زمان به عقب 

 .برگردد
و من بار دیگر، بارها و بارها این شش ماه را در کنارش 

 زندگی
کنم. از یک طرف غرورم اجازه نمی داد از او بخواهم 

 برگردد
یگر دل ترک کردنش را نداشتم. مگر من از و از طرف د

 مرد
زندگی ام چه می خواستم؟ فقط یک نفر مثل هرمس. 

 همانقدر
شیرین و دوست داشتنی. همانقدر مرد طور. ولی این 

 غرور
 لعنتی و نفرین شده، اجازه نمی داد از او بخواهم بماند. در

 .دآسانسور باز شد و با دیدن تابلوی دفتر اسناد پاهایم ایستا



قرار بود سهامم را به نامم کند و دو روز دیگر هم برای 
 طلق

 .توافقی اقدام کنیم
پریچهر جلو رفت و من به آرامی از پشت سرش روان 

 .شدم
سرانجام وارد آن چهار دیواری منحوس شدیم. با دیدنش 

 که
 گوشه ی سالن ایستاده بود و منتظر به درگاهی در می

به حد دنیا تنگ شده  نگریست، بغض کردم. دلم برایش
 .بود

 : اگر دست خودم بود می گفتم
 
بگذر هرمس. تو فقط بمان. ارث و سهم و همه چیزم _

 برای
 . تو

ولی غرورم اجازه نمی داد. پریچهر جلو رفت و صحبت 
 آرامی

 با هرمس کرد. از دور می دیدمش. با شانه هایی پهن کنار
می  پریچهر ایستاده و سر به زیر به حرف هایش گوش

 داد. با



 . شنیدن اسم خودم و هرمس جلو رفتیم
مرد دفترخانه دار به سرعت شناسنامه و مدارک را گرفت 

 و
 :شروع به کار کرد. پرسید

 همه هستید؟_
و ما تنها با صدایی بی حال جوابش را دادیم. برای امضا 

 کردن،
 :توضیح کوچیکی داد و در نهایت گفت

 . می شه تمام سهام اصلی شرکت به نام شما_
 

 گیج شدم. پیرمرد احمق چرا مطالب را درست نمی خواند؟
چگونه شصت درصد از سهام به نام من می شد؟ جلوتر 

 رفتم
 : و گفتم

 .عذر می خوام جناب. مثل اینکه اشتباهی شده_
ده درصد از سهام قبل به نامم شده و ده درصد هم امروز 

 به
داخت و سری نامم می شه. پیرمرد نگاهی روی برگه ها ان

 تکان
 :داد



بله درسته اما همین االن بیست درصد از سهام رو این _
 آقا به

نامتون کردن. سی درصد هم داشتید، ده درصد دیگه هم 
 به

نامتون می شه. کل شصد درصد به نامتون شده. با دهان 
 باز

 .سمت هرمس چرخیدم
 چی می گه هرمس؟_

 :جلو آمد و بیخ گوشم گفت
 !نترس، چیزی رو از دست نمی دیامضا کن ابریشم. _
 

چه را از دست نمی دهم؟ این چه حرفی بود که می زد؟ 
 اصل

آن بیست درصد سهام باقی مانده را از کجا آورده بود؟ 
 مگر

 این سهام مال وحدت نبود پس از کجا به نامم کرده بود؟
 هرمس؛_
 . امضا کن. امضا کن تا بعدا برات توضیح بدم_

چیز را امضا کردم و در نهایت  و من منگ و گیج همه
 سهام



اصلی شرکت و کارخانه به نام ابریشم فخاری شد، به نام 
 .من

در کمال تعجب نمی دانستم بیست درصد وحدت چگونه 
 به

نامم شده. فقط امضا زدم و امضا کردم. باالخره تمام 
 مدارک را

 .در یک پوشه گذاشت
م را گیج و حیران بودم. هرمس مدارک را گرفت. بازوی

 کشید
 و بیرون برد. هاج و واج به دنبالش راهی شدم. فقط منتظر
بودم حرف بزند. از پله ها پایین آمدیم، پریچهر هم به 

 دنبالمان
 رفتار او هم عادی بود. انگار تنها کسی که از جریان خبر

 
 نداشت، من بودم. باالخره با رسیدن به خیابان دستش را

 :کشیدم
 چیه؟حرف بزن هرمس؛ جریان _

 . لبخند بزرگمنشانه ولی دلگیری زد
تبریک می گم ابریشم. باالخره به حقت رسیدی. از میان _

 لب



 :های خشکیده به سرعت پرسیدم
 که حق؟ چی داری می گی؟

اون بیست درصد سهم وحدته که به نامت شد. از این به _
 بعد

دیگه راحت می تونی زندگی کنی. از شر وحدت خلص 
 .شدی

خلص شدم؟ مگر می شود؟ او مثل یک از شر وحدت 
 زالوی

 کثیف در جان و ریشه ی زندگیمان رسوخ کرده بود، حال
 چگونه از شرش خلص شده بودم؟ سر چرخاند. به تندی

 :بازویش را گرفتم
 
 هرمس سهم وحدت رو از کجا آوردی؟ چجوری به نامم_

 زدی؟
 :سر تکان داد و با مهربان ترین لبخندش گفت

 جوری، مهم اینه که باالخره تونستم یه مهم نیست چه_
 جوری دینم رو ادا کنم. حداقل دیگه خجالت زده ی آقا

 .نیستم
 .اش کوبیدم بدنمدارک را روی 

 .تا نفهمم از کجا اومده، قبولش نمی کنم_



 :دستم را گرفت
 اینکارو نکن ابریشم. مهم این بود که تو به خواسته ات_

م دار اصلی شرکتی و رسیدی. نگاه کن! حاال دیگه سها
 هیچ

 کس نمی تونه مزاحمت بشه. دیگه چی می خوای؟
 

 در چشمان درخشانش که زیر نقاب عینک پنهان شده بود
 .خیره شدم

 . واقعیت رو_
 . سری تکان داد. پریشان شده بود

 .واقعیتی وجود نداره. وحدت رفته و از این به بعد تنهایی_
گی کنی. شرکت حاال دیگه می تونی با خیال راحت زند

 پدرت
 . مال توئه

 :شانه هایم را در دست گرفت و ادامه داد
 دیگه به گذشته و مشکلت قدیم فکر نکن. می دونی اگه_

نخوام، نمی تونی از زیر زبونم حرف بکشی. فقط بهت 
 بگم از

این به بعد می تونی بدون وجود وحدت و من به زندگیت 
 ادامه



دادم. تصور دنیایی بدی. آب دهانم را به سختی قورت 
 بدون

 .وجود او سخت تر از آن بود که تحملش کنم
 

 شانه هایم را رها کرد و پوشه را میان دستانم
 .گذاشت

 اینم تمام زحمات پدرت. خیالم راحت شد ابریشم. به راه_
 :افتاد و همزمان گفت

دو روز دیگه هماهنگ می کنیم. مدارک رو بیار تا _
 سراغ

 .ریمکارهای طلق توافقی ب
ماتم برد. سهمم را به نامم کرده بود و حال مصرانه به 

 دنبال
کارهای طلق بود. وای از دست این مرد! چگونه می 

 توانست
 تا این حد روی حرف هایش پافشاری کند؟

 :اصل گیرم من به او گفته بودم
او چرا اینقدر پیگیر بود؟ تا آنجا که «. بیا جدا شویم »

 شنیده



ت مرد باید تمنا می کرد تا زن بیشتر بودم در این لحظا
 . بماند

در تمام کتاب هایی که خواننده بودم، زن ناز می کرد و 
 مرد

 . نیاز؛ اما او حاال حتی حاضر نبود نازم را بخرد
 

 . پریچهر بازویم را فشرد
 .مبارک باشه عزیزم، به خواسته ات رسیدی-

 اینبی هوا سمتش برگشتم. تنها کسی که می توانستم راز 
 .سهام نفرین شده را بپرسم، پریچهر بود

پریچهر تو بگو. این پول رو از کجا آورده؟ چه جوری -
 سهم

 وحدت رو خریده؟
سر به زیر انداخت. بار غم روی شانه های او هم سنگینی 

 می
 : کرد. بازویم را کشید و گفت

 .بیا بریم تو این کافی شاپ با هم صحبت کنیم-
ی که مقابلم قرار داشت، خیره به فنجان قهوه ی بد طعم

 شده



بودم و حرفی نمی زدم. ذهن پریچهر آنقدر آشفته بود که 
 اصل

 یادش رفته بود من کمتر لب به قهوه می زنم و بیشتر ولع
 .چای دارم

 
سر به زیر انداخته بود و معلوم نبود در کدام عالم سیر 

 می
 :کرد. باالخره به حرف آمد و با آهی زیر لب شروع کرد

هرمس ازم قول گرفته حرفی نزنم ولی نمی تونم اینکارو -
 .کنم

 .من به هردوی شما بد کردم و می خوام جبران کنم
 .با بی صبری تمام به دهانش خیره شده بودم تا حرف بزند

 .نفسی گرفت و روی لبه ی فنجانش رد کشید
می دونی هرمس همه ی دارو ندارش رو به حراج -

 گذاشته؟
ار و ندارش را به حراج گذاشته؟ آن همه وا رفتم. تمام د

 مال
و اموالی که در این سالها جمع کرده را حراج کرده؟ 

 خودش



می گفت زندگی بسیار خوبی در خارج از کشور داشته و 
 َچَپش

 .ُپر است
 پس چگونه آس و پاس شده؟

 منظورت چیه؟-
 .سر باال گرفت و تصمیم آخرش را گرفت

 
 خاک سیاه بنشونه همه هرمس برای اینکه وحدت رو به-

چیزش رو فدا کرد. همه چیزی که تو این سال ها جمع 
 کرده

بود، دو دستی به وحدت داد تا این بیست درصد رو از 
 وحدت

بخره. وحدت هم نامردی نکرد و به سه برابر قیمت، 
 سهامش

 رو فروخت. حتی مجبور شد برای خریدن این سهام قرض
 .کنه

 :سری به ناراحتی تکان داد
 به منم حرفی نزد و نمی دونستم باید بهش کمک کنم. منم-

 مثل تو تازه فهمیدم که باالخره کار خودش رو کرده و تمام
 .سهم اصلی شرکت رو به نامت کرده



 .بی اراده لب زدم
 چرا ... چرا باید همچین کاری کنه؟-
 خودت نمی دونی؟ خبر نداری خودش رو مدیون تو می-

 دونست؟
 

 پدرم نبود و مدیون من بود؟ همیشه فکر مدیون من؟ مدیون
می کردم تمام عواطف هرمس به خاطر حس جبرانیست 

 که
به پدرم دارد. اما حاال به خاطر من و مدیون بودن به من، 

 تمام
 .زندگی اش را به باد فنا داده بود

 ضعف کردم و عقب نشستم. فنجان قهوه دلم را آشوب کرده
حرف آمد و با بغضی  بود. شکمم را مالیدم. پریچهر به

 آشکار
 :گفت

 .خودمم شوکه ام-
خودمم شوکه ام. فکر نمی کردم اینکارو کنه. با اینکه _

 بارها
بهش گفتم اینکارو نکنه اما... ابریشم حالم خیلی بده. این 

 حق



هرمس نبود. بدبختی پولی هم ندارم که جبران کنم. اون 
 به

میاد خاطر ما و شرکت اینکار رو کرد. از خودم بدم 
 ابریشم. نه

در حق تو مادری کردم نه درحق اون بچه. اشتباه کردم و 
 حاال

 .نمی دونم باید چجوری جبران کنم
 

چشمانم را بستم. یاد خوبی هاش در ذهنم قطار شد. او 
 همیشه

به دادم رسیده بود و منجی بلشکم بود. اصل کافی بود 
 لب تر

انسته بودم از کنم و او بشنود و به سراغم بیاد. چگونه تو
 او جدا

 شوم. دیگر دلم طاقت جدایی نداشت. اصل همین لحظه و
لحظات دلم هوای محبت هایش را کرده بود. اینکه مرا 

 میان
بازوانش سخت بفشارد و موهایم را بو بکشد و مشامم پر 

 از
 .عطر تنش شود



تمام گذشته مثل یک فیلمنامه از مقابل چشمانم گذر کرد. 
 از

اولی که می خواستم خودم را از روی پشت همان روز 
 بام پرت

کنم تا آن روزهایی که لجوجانه سعی کردم از زیر بار 
 کارهای

شرکت فرار کنم. تا آن روزی که مجبورم کرد به تنهایی 
 مقابل

سهامداران کنفراس دهم. آنقدر به من فشار آورد که 
 باالخره

 ود وفهمیدم، زمین های زراغتی چای چگونه اداره می ش
چگونه می توان محصول بهتری ارائه داد. او مرا با همه 

 چیز
این آب و خاک آشنا کرد. او از مِن ابریشِم سر به هوا، 

 یک زن
 

کارآمد ساخت. زنی که زندگی اش هدف دارد و پیشرفت 
 کرده

 بود. این مِن جدید مدیون او بود و حال او به خاطر مدیون



به نام وحدت کرده بود  بودن به من، تمام دار و ندارش را
 تا از

 .خجالت من در بیاید
شرمنده بودم. اصل همینکه می خواست از من جدا شود، 

 آن
هم علی رغم آنکه بارها گفته بود دوستم دارد، نشان می 

 داد
 .خوبی ام را می خواهد

 .کیفم را برداشتم و با شانه هایی خمیده از جا بلند شدم
 کجا می ری ابریشم؟-
 .پریچهر، وقت کمی دارم باید برم-

و همزمان که از کافی شاپ بیرون می زدم به هرمس 
 زنگ
 .زدم

 امشب برای جمع کردن وسائلم به خونه ات میام. یه شام-
 .خوب آماده کن. آخرین روزهای کنار هم بودنمونه

 
 .و بدون آنکه حتی صدایش را بشنوم، گوشی را قطع کردم

ای کاش هیچ وقت رگ های روی بینی ام تیر می کشید. 
 سهم



 وحدت را نمی خرید تا اینگونه مدیونش نمی شدم. او حاال
 .هیچ چیز نداشت و من به شدت شرمنده بودم

با خودم عهد کردم تا همه چیز را تمام کنم. باید به این 
 شرایط

 .پا در هوا خاتمه می دادم
ساعت هشت شب بود که با کتی نارنجی و آرایشی به 

 شدت
 . در آپارتمانش ایستاده بودماغوا گر پشت 

با دستانی لرزان زنگ در خانه را زدم. به ثانیه نکشیده 
 در باز

شد و هرمس میان در هویدا. با دیدن اضطرابش لبخندی 
 .زدم

 گوی های نقره ای اش می درخشید و من هیجان را در
چشمانش می خواندم. چشمانش برق زد و لبخند ملیمی 

 روی
 : لب هایش نشست

 .م خوش اومدیسل-
 

 . با دیدن لبخندش، صورتم باز شد
 .سلم ممنونم-



و با انرژی وارد خانه اش شدم. مثل همیشه کتم را با بی 
 خیالی

در آوردم و آویزان چوب لباسی کردم. شومیز جذبی 
 پوشیده

 .م گره می خوردبدنبودم که یقه ی بازی داشت و به دور 
هرمس به عقب کشیدم و دست روی گونه اش گذاشتم. 

 آرامی
 چشمانش را بست. دلم برایش سوخت. میدانستم تا چه حد

مرا دوست دارد و به من وابسته است و حال این رفتن و 
 فرارش

 :مرا در تصمیمم مصمم تر می کرد. زیر لب زمزمه کرد
می خوای شکنجه ام بدی؟ می خوای اینقدر عذابم بدی _
 که

 امشب رو تا آخر عمرم فراموش نکنم؟
زدم و میان دستانش چرخیدم. همانگونه که وسط  لبخند
 سالن

ایستاده بود، عقب عقب رفتم و به او لبخند زدم. برق 
 نگاهش

 دلم را لرزاند. بیچاره هرمس، نم اشک در چشمانش نشسته
 



بود. قلبم سنگین شد با اینکه بازی می کردم. اما خودم 
 حالم

دم. به از او بدتر بود. جلو رفتم. دستش را گرفتم و کشی
 مانند

پرنده ای آزاد دستانم را باز کردم. دستانش را باال بردم و 
 نیم

 . چرخی زدم
و او در تمام این لحظات مرا می نگریست، چشمانش برق 

 می
ش حصارزد و من به تظاهر می خندیدم. دوباره در میان 

 جای
م نشست. سر روی موهایم گذاشت بدنگرفتم. دستش روی 

 و
کردم تمام عطر تنم را می بلعد.  مرا بو کشید. حس می

 من
 .هم به عطر تنش محتاج بودم

 :عقب کشیدم و او ناله زد
 بدون تو من چه کنم؟-

 لبخند بازی تحویلش دادم. خودم که می دانستم قرار نیست
 بدون من بماند؛ ولی او نمی دانست و دلش شکسته بود. به



 :ناگاه عقب کشید و گفت
 
 این نمی تونم تحمل کنم. دیگهببخشید ابریشم، بیشتر از -

 . نمی تونم
 .و به سرعت به راه افتاد

 تا به خود بجنبم، به سمت در خروجی به راه افتاد. دنبالش
 .جاری شدم

 صبر کن. کجا داری می ری؟-
 :دسته کلیدش را برداشت. بازویش را کشیدم و غر زدم

اینقدر تحمل کردن من برات سخت شده که داری فرار -
 می

 کنی؟
 :بازویش شل شد. سمتم نچرخید و در همان حالت گفت

 .می دونم ازم متنفری ابریشم؛ ولی این انصاف نیست-
 :به سمتم چرخید و پرسید

 دلت به حالم نمی سوزه؟-
 

 ام گرفت. یاد گذشته ها بدنجایی درست وسط قفسه ی 
آمد به یادم. قبل از ازدواجمان هم همین سوال را پرسیده 

 :بود



مگر می شود؟ او دیگر تمام «. برایش نمی سوزددلم »
 جان

من شده بود، مگر می شد دلم برایش نسوزد؟! اصل 
 همینکه

 .اشک در چشمانش را می دیدم قلبم از تپش می افتاد
 .دسته کلید را از دستش گرفتم و روی جاکفشی انداختم

 . سرانگشتانش را در دست گرفتم
 ؟ازت یه سوالی می پرسم. دوستم داری-

لب هایش باز ماند و صورتش گرفته. دست هایم را روی 
 شانه

 :اش باال بردم و دوباره پرسیدم
 دوستم داری هرمس؟-

 به ناگاه صورتش جدی شد و فکش منقبض. زمزمه کرد
: 
 !نه-
 

می دانستم نهایت نامردیست؛ ولی بی اراده روی سرپنجه 
 بلند

 .مشکوفیدشدم و گوشه ی لبش را 
 دوستم نداری؟-



 .ام بسته شد. لب به لب مقابلش ایستادم شکوفهانش با چشم
 دوستم نداری هرمس؟-

 :باالخره گیج و مات چشم باز کرد و جواب داد
 .دوستت دارم-

م نشست و مرا بدنخودم را جلوترکشیدم. دستش روی 
 جانانه

 .به خود چسباند
 منو نمی خوای؟-

احساس می کردم صورتش مثل یک ربات، سخت و غیر 
 قابل
 : ل شده. با درد زیر لب گفتتحم

 . با همه ی وجودم تو رو می خوام-
 

 :گونه به گونه اش سائیدم و ادامه دادم
 می خوای طلقم بدی؟-

 : کنار گوشم گفت
 .نه، نمی تونم-

 :نه، نمی تونم. بیخ گوشش نجوا کردم
 ...اما تو که_
 من چی؟_



 بغض کردم
 .اما تو دیگه دوستم نداری-

 :در جا جواب داد
 کی گفته؟_

 . شانه باال انداختم
 خودت گفتی، خودت گفتی_
 

 .من یه دختر لوسم که راست و دروغم معلوم نیست
 . و بی هوا عقب کشیدم. هرمس به تندی دستم را گرفت

باهام بازی نکن ابریشم. برام مهمه بدونم دوستم داری یا -
 بهم

 ...احتیاج داری؟ اگه بهم احتیاج داری
ای  شکوفهلب روی لبش گذاشتم. به ناگاه چرخیدم و 

 شیرین
 . میانمان جاری شد

آنقدر با حرارت، آنقدر تند و شدید، که نفسم را بند آورد. 
 من

او را می خواستم. دلم می خواست در وجودش حل شوم 
 و



زمان تا آخر دنیا، در همین لحظه بایستد و فقط من و او 
 در

 .مرکز دنیا بمانیم
 کشیدم. باید مجبورش می لب از لبانش جدا کردم و عقب

جواب قاطعی برای ماندن نبود.  شکوفهکردم تا بماند. این 
 عقب

 کشیدم و سمت آشپزخانه رفتم. به دنبالم جاری شد و اینبار
ش حل کرد و حصاربدون مکث با قدرتی بیشتر مرا در 

 .شکوفید
 

 :لب از لبم جدا کرد و گفت
اعتراف می باشه چیزی نگو. اما من این رو به منزله ی -

 .بینم
 : لجاجت کردم

 .من که نگفتم دوستت دارم-
 . لبخند ملیمی زد

 .نگفتی-
 .دوستت ندارم هرمس-
 .باشه نداری -
 .تو رو نمی خوام-



 من و نمی خوای؟-
 ...نمی خوام؛ اما-

 :نفسی گرفتم و خیره در چشمانش ادامه دادم
 .پیشم بمون، برای همیشه، تا ابد-
 

رش بود. من او را با تمام وجود می و او بازهم مرا به ع
 .خواستم

دسیسه هایش با پریچهر و عقوبتی که به سر وحدت می 
 آمد،

 دیگر برایم مهم نبود. اگر من او را داشتم تا ابد پشتم به او
گرم بود. پس بگذار وحدت و پریچهر را به بعدها موکول 

 .کنم
من امروز در میان دست های او چرخ می خورم و پرواز 

 می
 .کنم

من با او ملکه ی روی زمینم،پادشاه ابدی ام شو، هرمس 
 !من
 
 
 


