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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 نام رمان : شیش و بش

 نام نویسنده : کیانا بازیار

 
شاید فالسفه در پی نقض احساس مزمن و احمقانه یک لیلی می 

 جنگد! لیلی ای
که درمعشوق مجنون ندید، یا که مجنونش پیرهن منطق درید! می 

 این دانست
 !عشق ممنوعه است، عشقی که سال ها با او همخونه است

عشقی که میان منطق او، پرده آهنین احساس می بافد و با دیده 
 کور مبارزه

می طلبد. این عشق بی جان، انتخاب مجنونش بود، پس چرا 
 تسلیم منطق رو
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 می گیرد؟
می شناسد این که برای وجود او، مطرود عالم شده و مجنون نمک ن

 عشق
است! یا که برای دیدن او بین درب بایستد، عشق است. این که 

 چشم بازار را
با این احساس کور کند عشق است، یا که برای بودن او کاسه نظر 

 لبریز شود،
 .عشق است
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منطق برای مجنون نگاه گذرا است، نگاهی مثل آتش تند و بی کران 
 است، یا

ت باشد! و برای خرم کتای دیگر که مثال خورشید روز شمار و روی
 !باشد

 .دلش میان تپش، نغمه عجز او بود
شاید که منطق او، هر روز مردن باشد! در میان هیاهوی زمان، همه 

 جا
حرف او بود، شاید که از آبرو در پی یک سکوت بود. ضمن نگاه 

 مجنون کم
 !کم جهر رسوخ کرد، قلب سرد لیلی اش را، یکباره بی سکون کرد

دیگر توجه نمی کرد، احساس را می فروخت، منطق و عشق را با کبر 
 یک

جا می دوخت. خودش می خواست با چشم محارم او را ببیند، نمی 
 دانست

 .جلوی این عشق را بگیرد
غم تلخ به چشم نیامدن های لیلی، با شعف بی توجهی های 

 مجنون جان می
 ...باید مردگیرد! برای فراموشی دردش، باید مرد، باید مرد، 

 .محتشم
وسط پارگی اسفالت دهاتی ها و ضلع شمال آفتاب، دور افتاده تر از 

 جاده و
 !روستا ها، زیر زمین نمور و سوله ای از تونل کلیسا جمع شده
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من میان گرگان بی زوزه و گرگی به فحل نرفته پژمرده! خم شدن 
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 میان
ی ضمن حقیقت و دستورات بردگی و پارگی زنجیر دست ما! جای

 ماسوای
 !نیکو، شر آمده و گردن یهودای جهود را برید

من و برده جنسی متصل به سرشت خویش و درخت های بی برگ 
 زمستانی،

حسب حال بیماری خود و متحمل شدن مخارج مخدر های خمار 
 وی! چشم

 !بسته راندن و به درخت زدن
ارک گنداب و صفحه بودن را با دست هایمان تا کردن! اسناد و مد

 های
هرمیس، را در خفای پیشین خاِک خیس و گل آلود جنوب باغ زیر 

 درخت
سیب حوا، مدفون و در انتظار رهایی از این تبرگاه مزمن به گل 

 !نشسته
زخم شکنجه ای به اسم هرمیس و قتل های ممتد و تجاوز به رویای 

 یک
 دیگر، زنده ماندن و نفس کشیدن های تکراری، باقی ماندن شعر

 زندگی از
من، ضعیف شدن در برابر غده رخنه کرده در سر و تسلیم تقدیر راه 

 !آمدن
تا در زندان ندیدن ها گشوده و یهودای جهود نطفه ای با تیله های 

 سبز و زنی
آراسته نشسته در تماشای غروب آفتاب کنار امواج دلنواز ساحل را 

 رویت
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 !سازد
صراط این پل بی  توان پذیرش این صدا مسکوت و عمق عبور از

 دریغ و
 !حقیقت دیوار بی ضمانت کوتاه و کم آوردن آجر

شروع بیماری تا سرایت و حس پایان وزن تا ملموس بودن مرگ در 
 کوچک

شدن خانه و کردن پنجه در مشت های خاک و ترک جشن آبیاری 
 خاک و خل
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 .و لحظه ای که در قامت بودند
 ...ای رهایی باید کوشید! باید کوشیدپای برگه حقیقت را امضا و بر

 !باید کوشید
 احتشام

*** 
 فلش بک "

صدای دریا ی خروشان که صد باره طوفانی شده بود گوش فلک را 
 هم کر

می کرد؛ مگر می شد خانه ای در قعر دریا مسکون باشد و آوای 
 جنب و

 جوش موج هایش در گوش صاحب خانه طنین نیندازد؟
که می گفت که یک گودال آب آرامش را به همراه دارد؟ او که از هر 

 دریایی
تنفر داشت. تاریکی هوا اخطاری برای جمع کردن تمامی هوش، 

 حواس،



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 6 صفحه  

 

تمرکز و ساعت که نیمه شب را نشان می داد تلنگری برای به 
 خودش آمدن

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

 تاتر
 .بایستاد

این کوچه ی دریای هیجده را با تمامی قرارهایش دوست داشت، 
 کوچه ای که

در آن ساعت از شب فقط چند تکه کاغذ با دست های نوازشگر باد 
 در نوسان
 .می بود

با توقف ماشین شاسی بلند مشکی، لبخند مرموزی جای القیدی را 
 .گرفت
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 .یش انتهای خوشبختی بودکار مسمومش آغاز شد و این برا
بدون هیچ حرفی سوار ماشین شد، راننده شخصی اش با دیدن او 

 خندید و
 :گفت

 .امشب کارت سخت تر از شب های دیگه اس پنجه طال -
ی تلفظ کرد و با وقاری که از سنخ غرورش نشئت می گرفت، "هوم"

 گفت
 .من عاشق کار های سخت و ریسک تو معامالت بزرگم -

 نش را آغاز کردبا نوچی سخ
 .امیدوارم همین طور که می گی باشه -
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 پر اطمینان و سرشار از تکبر لب زد
امیدوار باش؛ امیدواری اوج انرژی مثبته، این رو همیشه یادت  -

 .باشه
 ".راننده سرش را تکان داد و تا رسیدن به هتل سخن گزافی نگفت

رس به روستایی ادرس را دنبال کرده و با سرعت نور راند، انتهای آد "
 دور

افتاده می رسید، روستایی که مقر گاه دهاتی ها و کولی نشینان بود، 
 کولی

هایی خان پرست! پس از چندی جست و جو خانه ای با جالل و 
 جبروت بی

 همتایی یافت،
امکان این که چنین خانه ای در روستای به دور از امکانات باشد 

 جزیی از
 .محاالت بود

 کنار دروازه پارک کرده و زنگ درب را به صدا درجنسیس گیلماه را 
آورد، نگاه بانی از پشت آیفون تصویری با خشن ترین نوع بم صدا 

 محاورت
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 را آغاز کرد
 شوما؟ -

کیف پر پول را در دستانش گردش داد، این پول قروضی را از قمار 
 های قبل

 و رو انداختن به آشنایان، در چنته گرفت
 " .مهمونیه، گفتن منم دعوتمفک کنم  -
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 فلش بک "
به سمت هتلی که در تابلوی باالی دربش ستارگانی به عظمت ستاره 

 های
کهکشان راه شیری حکاکی شده بود، رفت. ناخودآگاه گره ای میان 

 آن ابروان
کمانی جای نهاده شد و کردارش رنگ و بوی غرور را در آن مکان 

 فاسد
 .بیشتر پسندید

به سمت رزرویشن رفت و هومن مسئول آن قسمت که از قضا 
 بسیار چشم

هیز هم بود با دیدن وی برق نگاهش مانند گرگ درنده چشم هر 
 بنی بشری را

 .مجذوب خود می کرد
 ابرویی به معنای چه عجب به ناکجا آباد پرت کرد

 به به پنجه طال! عباس تراش باالست، منظورم رو می فهمی دیگه؟ -
دی به بینی عملی، ابروی اصالح شده و موی رنگ کرده اش پورزخن

 زد
هیچ کس مثل تو انقدر نفهم نیست که ندونه محل کارش  -

 کجاس. ملتفت شد یا
 بازم بگم؟

با تعجب و چشمانی گرد شده به اتاقک ششیه ای آسانسور اشاره 
 کرد تا شر در
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 راه را مانده را نقض کند
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 .هخیر پیش، سرکار علی -
بی توجه به چرندیاتش سوار آسانسور شد. سوار اتاقکی که تمام 

 شهر زیر
 .دست و پایت بسیار چشم گیر قابل رویت بود

به توریست هایی که برای اقامت در زیبا ترین شهر ساحلی در این 
 هتل

معروف و خوش ستاره اقدام می کردند نگریست و از ته دل قاه قاه 
 خندید،اگر

صلی تشکیل این هتل چیست، قلم پاهایشان را می دانستند هدف ا
 می شکستند و

 .دگر بار حتی نام این مکان را هم نمی آوردند
عباس تراش صاحب اصلی آن هتل و مدیری که از حرص و آز هوایی 

 شد و
برای برگذاری مراسماتی که تمام زندگی اش بود، هتلی برای 

 پوشاندن تمامی
برای زنی چون او بهترین لذت  گند هایش افتتاح کرد، گند هایی که

 .دنیا بود
به مرکز فساد که رسید لبخندی سرشار از غرور حواله ی رخسارش 

 کرد، او
باید برای صدمین بار موفق می شد تا دعایی به منظله ی توبه می 

 خواند و از
ایرانی که از وقتی آمد، فقط مصیبت به همراه باران بر سرش نازل 

 شد، می
اد و بی دغدغه را برای خود، دختر و خواهر رفت و یک زندگی ش

 عزیرش



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 11 صفحه  

 

 .می ساخت
درب بام را با اقتدار گشایید و وارد شد. و مردمانی را دیدکه با رویت 

 او دست
 .و جیغ کر کننده ای زدند

با کفش های پاشنه بلند ورنی اش صالبت را در تک تک قدم ها و 
 اطمینان را

 
10 

 .در رفتار خویش نشان داد
" 

 آوای گوش نواز باال کشید آب بینی آمد و پشت بندش پاسخ او
 رمز ورود؟ -

 آن روز ها، تار و پودش را به سخرره گرفته بودند! مگر پا به چه جور
 جایی می گذاشت، که رمز می خواستند؟

چند لحظه ای به یاد دوران دبستانش افتاد، آن زمانی که پشت 
 درب کالس ها

 سنگر گرفته و دیگر دانش آموزان را به کالس راه نمی داد، مگر که رمز
خیالی را می گفتند و چه دلتنگ بود برای این رمز های بی ریا و بازی 

 های
کودکانه! ای کاش در همان لحظات بود و در حوالی آن دوران 

 شیرین،
زندگی می کرد، نه این که ره رود، نفس بکشد، خالصانه زندگی می 

 و کرد
 !شور بچگی اش را یک مشت خاطره عقب مانده در ذهن نمی کرد

من چه می دونم یارو، رمز ممز چیه بابا، گل بگیرن در خونه ی  -
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 شکوهی
 ".ای که به نگهباناش نگفت با لیلیث محتشم قرار داره

 فلش بک "
با افتخار به سوی سن قدم برداشت و با ورودش مجری برنامه با 

 شوقی
 نمایشی گفت

واو،ببینید امشب چه کسی به ما افتخار داده؛ پنجه طال تک پر،  -
 کسی که همه

 .از رویا رو شدن باهاش واهمه دارن
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نیشخندی زد، روی صندلی آهنی و سرد سن جای گرفت و دست 

 هایش را بر
 .روی میز غالب کرد

مجری لوس و ننر مانند همیشه با آن لباس قزمز جذب بدن نما و 
 موهای

شرابی فر که از زیر شال شیری رنگش بیشتر خودش را جلوه می داد 
 تا

بازیکن های آن شب را، به سمت او بر گرشت و با عشوه ی خاصی 
 که هیچ

 گاه با وجود زن بودنش تجربه نکرده و هرگز در خود نمی دید، گفت
چه احساسی داری از این که طرفدار هات برات سر و دست می  -

 شکونن
 تک پر؟

رتش از چندش مچاله شد، هیچ وقت آبش با چرب زبانی چنان صو
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 او در یک
 جوب نمی رفت،

 رویش را از مجری خنده خریش گرفت و زیر لب شیره ی آبروی زن را
 کشید

 .کمتر چاپلوسی کن بد بخت -
نوای خنده های حضار در سالن آمفی تاتر مانند، از جواب رک و 

 صریح او با
فت، همه می دانستند که زبانش از هر پاندول ساعت شدت می گر

 نیش هر
 .عقرب و مار و از این قبیل گونه زهر آگین تر بود

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

خب این هم از خانم قمار باز امشب، فینالیست های عزیز  -
 تشریفتون رو
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 .بیارید باالی سن
نگاه تلخ و گذرایی به عباس تراشی که با چشمانی درنده یاد گرگ و 

 بره را در
 .ذهنش تداعی کرد

نیشخندی از جنس کم خردی نثار رخسار طماعش کرد، این بار در 
 آتشدان

کتکش غرق می شد اگر چشمش ذره از پول های بازی ان شب را 
 هدف می

تراش بدون آگاه کردن وی، او را  گرفت، باز هم فینال بود و عباس
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 برای
منافع خود به بازی خواند، زیرا که می دانست غیر ممکن است 

 شخصی چنین
 .او قهار، پول های معامالتی را با سهولت در چنته نگیرد

میز های گرد خوش یوم سن پر شدند و در انتظار زنگ شروع به سر 
 می

عیش و گذراندن  بردند و او خوب می دانست که اکثرا فقط برای
 اوقات

فراغت خویش در این مکان پا می گذاشتند و چه کسی می دانست 
 که وی با

چه مقصودی پایی که در سجاده سجده می رفت را در این مکان باز 
 .کرده بود

جمعیتی که دیدن به باد رفتن پول مردمان هم نوع برایشان از 
 دیدن سیرک

ن را به استحضار این های حیوانی هم جذاب تر بود، حضور گرمشا
 که هر

چه بیشتر ببازند آن ها هم بیشتر خوشحال می شوند، با چشمانی 
 کاوش گر

 ".نظاره گر بازیکنان بودند
دیگر صدایی نیامد، اما به جایش تیک باز شدن درب، به منظور  "

 صدور
 .اجازه نوید اسم رمز را درست گفتن می داد
نگهبان هایی که به سی  پا به حیاط بگذاشت، تنها چیز چشم گیر،

 می رسیدند
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13 
بود و حیاطی بس بزرگ که ژرف فراخنایش با وسع اقیانوس رقابت 

 .می کرد
 .غلط نکند شکوهی مافیایی بود برای خودش

کفش کالجش بر روی سنگ فرش ها سابیده و نگاهش بین دکور 
 درختان و

مستقیم  دیزاین نور در آن ها می کاوید، ان قدر قدم هایش را
 کشاند، تا به خانه

 "ای با بانگ های بلند موسیقی رسید
 فلش بک "

صدای مرد رو به رویی اش چنان او را از عصبانیت از پا در آورد که 
 هیچ

 گاه، هیچ احدی او را چنین ندیده بود
 .فتبارک اهلل احسن الخالقین -

 مردی منفور و عرب جمله ای را ادا کرد که به وضوح گاف زدن
شمار می رفت، چه کسی به زن کریهی چنان او این جمله را به 

 تحویل می داد
 جز شخصی که زیبایی رخسار اندکی هم برایش ارزش نمی داشت و

 اولویتش چیز دیگری بود؟
هیچ کاری جز باال بردن نرخ از دستش بر نمی آمد پس قیمت را 

 نجوا کرد
ون می گروه مقابل زحمت می کشه بعد باخت یک تومن تحویلم -
 .ده

سر ها را تکان دادند و زبانشان را در نطفه خفه کردند، چه کسی می 
 توانست
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 مخالفتی با حرف تک پر داشته باشد؟
او و هم گروهی مقابلش چنان چیره دست بودند که بردند و سر آخر 

 همه را
شکست داد و او ماند به همراه هم گروهی که پس چندی او را هم 

 .مغلوب کرد
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این نباختن ها چیز عجیبی الغریبی به شمار نمی رفت، زیرا که همه 

 اش جز
 .الینفک زندگی اش بود

بر طبق حساب و کتابش پول خوبی جیبش را نوازش می کرد و 
 هدف بعدی

که تیرش را سهیم می شد، دو چمدان و بلیط پرواز به سوی دور 
 دست ها

 .بود
ملموس از مرموزیت او را  در حال بر خاستن بود که با نشستن مردی

 نیم خیز
کرد، این شگفت آور بود که جز بازی های گروهی شان بخواهد یک 

 نفر را
 .زیر چنگالش له کند

به اجبار بنشست و به چشمانی که مواهبی در آن وجود نداشت، 
 نگریست؛ راز

موفقیتش تلپاتی چشمان بود که تا فیها خالدون طرف را می خواد، 
 ولیکن غره

چشمانش غوغا می کرد، جواز کند و کاو بیشتری به او نمی  ای که
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 .داد
چشمان سرمه ای آن مرد، موهای سپید دمب اسبی بسته اش، 

 صورت پر و ته
ریش مردانه ی جوگندمی، خوِد خوِد رویای او بود، رویایی که از ده 

 سال
پیش می دید، الهاماتش به واقعیت پیوست، آن مرد باالخره آمد، 

 شیطان
 !استاینج

ضمن این مانعگی مدققی شباهت چشمان و آبروان او با مرد را 
 فریاد می زد،

 .به طوری که انگار از روی هم شبیه سازی شده بودند
 نگاهش را از روی گودال چرخنده ی چشمان مرد گرفت

 چند؟ -
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پاکتی از جیب کت خاکستری و اندامی اش خارج کرد و با ژستی که 

 ابهت
ای را در او زنده کرده بود سیگار در دستش را میان لب مردانه 

 هایش جا داد
 .خیلی زیاد -

فندک را به جان سیگار انداخت و نور کوچکی حاصل کرد، یک تای 
 ابرو اش

 را باال انداخت، این مرد آونگ خطر را زمزمه می کرد
 می کرد،

 مثال؟ -
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بازی  سیگار را در هوا چرخاند تا با بازی دود هایش وسوسه ی
 امشب را تا

حد امکان بیشتر سازد، مثل سیب سرخ هوا، که سر آخر از وسوسه 
 اش

 انگشت ندامت گزید
 .مثال ده تومن -

 پوزخندی زد و بر خاست، این مرد دائم الخمری بیش نبود
 .برو حاجی، با ده میلیون ادامس هم کف دستت نمی ندازن -

 ن کردلبخندش را خورد و سیگارش را زیر پاهایش مدفو
 .ده میلیارد -

 با سوت بلند عباس تراش بنشست و با رضایت گفت
 .حاال شد -

 خنده ای مستانه سر داد و دو دستش را بر روی میز غالف کرد
 اعتماد به نفست ستودنیه تک پر! چه طور فکر می کنی می بری؟ -
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 نزدیک کرد روی میز خیز گرفت و خود را به او

شکر خدا دو چش داری هرز رو، خوش بین! دیدی که چطور سه  -
 سوته

همه رو سوز کردم، هر چند چشم بصیرت می خواد، اما مسلما اخر 
 هر بازی

 .این منم که می برم
آرام به طوری که از گوش های نجس عباس تراش به دور باشد لب 

 زد
 اومد و تو باختی، چی نصیب من می شه؟ -
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 آگین گفتبا ریشخندی تمسخر 
 .یه ساندویچ چرک خیابونی -

با جدیت تمام به وی فهماند که به هیچ وجه قصد عشرت با او را 
 ندارد

اگه تو باختی، پولی نصیب من نمیشه بلکه ففط حرف منه که تو  -
 باید مسخر

 .گونه تاییدش کنی
با حرفش شکی به او وارد کرد که سکته نکردنش ملزم به نماز 

 .شکرانه بود
سن پدر خدا بیامرزش را داشت و پیشنهادات غیر اخالقی می مردک 
 داد،

تاثیر حرفش را که در فک منقبض شده و چشمان آماده ی غرشش 
 دید، قاه قاه

 خندید
 ...این جا سایه ها از سرما روسپی تنن، تو که دیگه -

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

هایی که اشکال ریز و درشتی را در دستانش جدا از آن خالکوبی 
 رنگین

کرده بود بسیار چشم گیر جلب نگاهش شده بود، چرا یادش نمی 
 آمد که معنای
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 این اشکال چیست؟
 .نچایی دایی! بپا زیادیت نشه -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 19 صفحه  

 

 خنده مرد را افزود، دستی به موهای دمب اسبی اش کشید
 !ه نیستیثابت کن که مث زنای دیگه عروسک زند -

او که می دانست می برد، پس این همه برهان فقط اتالف وقت را 
 به حاصل

 داشت، نگاه خیره اش کم کم شرمش را می آزد که گفت
 .اما، به اندازه ی مبلغ معامله ی امشب ازت سفته می خوام -

داشت لج می کرد، بحث لج بازی که پیش کشیده می شد او 
 همیشه اول بود

 ضرری سهمگین متحمل می کرد حتی اگر به خودش
 .قبوله -

سفته ها را امضا کرد و به روش ماهرانه ای بر زد، با خیرگی به ورق 
 پاسور

 لب گشاد
 .بیست و یک بازی می کنیم -

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

 قبل از لب زدنش عباس تراش رشته ی کالمش را از هم گسست
 .جا فقط حکم بازی می کنیم، مستثنا هم قائل نیستیم این -

 با تعجبی ساختگی طعنه زد
نکنه کاسه ای زیر نام کاستون دارین که با بیست و یک بازی کردن  -

 فاش
 می شه؟
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پر از اطمینان ن با کفش پاشنه ده سانتی اش، بر پای عباس تراش 
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 کوفت و
 محک فشرد و نطق معترض عباس تراش را از هم درید

 .بیست و یک بازی می کنیم -
خوبه، پس به شیوه ی من بازی می کنیم، به شیوه ای که اگه ببری -

 اون وقته
 !که تک پری

 غرورش را محک می زد و چه بی رحم بود این مرد
 چرا؟ -

 پوزخند جان سوزی حواله اش کرد
 !ترهرچه زود تر باخت بری، به -
ای پیامبر! از تو درباره ی شراب و قمار می پرسند، در پاسخ بگو: در  "
 آن

دو گناهی بزرگ و سود هایی برای مردم است ولی گناه آن دو از 
 سودشان

 219 بیشتر و بزرگ تر است). بقره، آیه )
 چشم غره ای به خیال خامش تحمیل کرد

آورده اش یک ساعتی شیوه این بیست و یک جدید که، از خود در 
 بود را به

 .وی توضیح داد
 .شروع می کنیم. بانکدار تویی، مبلغ رو شوت کن وسط -

 .نصف قیمت بر روی میز بگذاشت و بازی را آغاز کردند
 در حالی که ورق های پاسور را ردیف می کرد زیر لب خواند

 یه آسه -
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 یه شاهه
 یه سرباز

 آس، شاه، سرباز را روی میز بگذاشت؛
 قمار بازو، قمار بازو قمار باز

 آوازش را دنبال کرد
 ده و ده، نه و نه، یه هشت و، -

ده، نه، هشت را روی میز بگذاشت و با نه و سرباز گرفت و این 
 دست را

 همانند آب خوردن برد
 .گرفتن به بازی سرنوشت رو -

راه ۱۱ آس را پرت کرد و با آسی که قبال انداخته بود گرفت و مجموع
 به

بیست و یک رسانید و سر آخر دو بلبل برد. یک یک مساوی بودند 
 و مانده

 !بود دست آخر
او می بایست برق بردن را در نگاهش جاودان کند، شاید با بردش 

 اندکی
تصور صورت سوخته ی هورام را از یاد ببرد، تا این درد و این عشق 

 کهنه
را از ذهن هورامش به دور کند؛ تا خواهرش برای رخ نیم سوخته، راه 

 تباهی
زندگانی اش را پیش نگیرد، تباهی ای با چاشنی لکه ی اضاف بودن 

 و
محبوس کرده ی بیست و چهار ساعته در چهار دیواری خانه ی شان 

 غلظت
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سیاهی شب را به سپیده ی سحرمی رساند، کاش او دمش باز دم 
 نشود تا

هرش را باری دیگر با آن پوست شفاف و سفید و روشنش برگردد خوا
 و
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چشمان سبز عسلی اش گریان نباشد و استعداد درخشانش در 

 صورتگری را
بدون و ترس از ترحم و انزجار دیگران، مانند فردی العجز شکوفا کند؛ 

 تا
عاجز گونه تقاضای نصب تابلو هایش در گالری نقاشی دیگر 

 ش رادوستان
نداشته باشد، انگاه آنان هم المروتی را در حقش تمام کنند و آثار با 

 شکوه
 !هورام، که با عشق قلم کشی کرده بود را به نام خود ثبت کنند
نرمی ورق ده پیک از المسه ی انگشتانش رستانیده و به میز 

 برخورد ، فقط
مجموع شیش می توانست کالن پول ها را نصیبش کند، مشوش 

 پاهایش بود و
لرز داشت، زیر لب بسم اهلل ی آوازه ی لبانش کرد که چهره ی مرد در 

 هم
کشیده شد؛ پنجه هایی که طال نام داشت را به ورق ها کشید و با 

 احتیاط
 .یکی از آن ها را جدا کرده و به میدان و گوی انداخت

شانس کورش متابق میل نبود، اقبال دگر چیست؟ در تار و پود او بد 
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 یومی
 !تیشه نام داشت، تیشه ای به فراخنای تازیانه

ولیکن کور سوی امید النه کرده بود، ای کاش آن مرد ورق آخر خود را 
 دو

 .نیاورد
راز لبخندش را گشاد و ورقی حواله ی خنکای زنگ زده ی میز کرد. 

 ناگهان
 .پل ها آوار شد، سد آرزو ها شکست

ز زده را خاتمه ی دستانش را حائل دهان غار گشته اش کرد، سربا
 باخت و

 .شروع بیست و یک نامید
 .برای اولین بار در زندگی اش طعم و چاشنی باخت را چشید
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برای اولین بار شخصی طلسم برد وی را باطل کرد. سرش در مرز 
 ناباوری

تکان می خورد تا شاید این سوز شدن هم کابوسی به وسعت پیش 
 بینی هایش

غ بنفش شاید هم قرمز، سر و تهش هم بیاید؛ او باشد که با یک جی
 می دید، او

در الهاماتش می دید این مرد را که روزی تیشه به جاِن حیاتش می 
 .زند

مجری سر تکان دهان، لب به دندان گرفته؛ شوق باخت وی را پشت 
 فرسنگ

 .ها آالیش نهفت
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 .تک پر باخت، اون برای اولین بار باخت -
 ، اعتبار،کار،ذوق و شوقش زیر دستان زمخت آنتار های تنیده ی ابرو

 .مردک بر باد رفت
 :نفرت نگاهش را غوغا کنان نغمه کرد

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

 .هرمیس شکوهی باختی
بعد حرفش چنان قهقهه ای دود کرد که خاکسترش میان همهمه ی 

 مردم گم
 .شد

 :نبض خشم را کظم کردبا فکی منقبض 
 چی می خوای ازم؟ -

 :خنده اش را جمع می کند و خیلی جدی به طرفش خیز برداشت
 .یک کلفت برای حمالی -

از جایش بر خاست و فریادش تمامی همهمه ی سالن را وادار به 
 خفه شدن
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 :کرد

چی داری می گی مرتیکه؟ چی توی اون مخ کثیفت می گذره؟  _
 هیچ کس

 !برای یک کلفت ده میلیارد رو معامله نمی کنه
خیلی خونسرد پاهایش را روی هم انداخت و با مکث چند دقیقه 

 ای کلمات را
 ادا کرد به عبارتی وی را در آن ثانیه ها دق می داد
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اون موقعه که جیک جیک مستونت بود به فکر امروزت بود؟ فعال  -
 جز

نباشه، تنها چیزی که این زدنت سر دک و پز و بهم ریختن پرستیژت 
 وسط

دهن کجی می کنه سفته ی ده میلیاردیته که تو دست های من، هر 
 لحظه امکان

 !داره به اجرا بره
با دیدن سفته ها وزنه های سنگینی زاونوانش را احاطه کردند، 

 زیادی مغرور
شده بود و خدا هم به خوبی پاسخ این امرش را داد، چنان بر پس 

 کله اش
 از بلندی کوه به زیر چشمه سقوط کردکوفت که 

کالفه نفسی کشید، مشقت هضم باختش فراوان بود، او در پس 
 کابوس دیدن به

 :سر می برد
 دقیق بگو باید چی کار کنم؟ -

بی قید از اتفاقی که افتاده بود و بالیی که بر سرش نازل کرد با دی 
 به غبغب

 :انداخت و گفت
 .نجا تا بهت بگمفردا شب مهمونی داریم بیا، او -

 :سرگردان از حرف هایش بی حواس سر تکان داد
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خیله خب، صداتو بر من نبر باال، بحث این پیش بیا، پنجره از  -

 بلندی صدام
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 .میگه من درم
لعنتی ای زیر لب نثارش کرد و به سمت درب خروجی راه افتاد که 

 باصدای
 :هرمیس متوقف شد

 .می کنم ادرس رو برات اس ام اس -
 :انگشتش را تهدید بار جلوی صورتش گرفت

در ضمن فکر دو َدر کردن به کله ات نزنه که زیر سنگ هم بری  -
 پیدات می

کنم؛ از مادر زاییده نشده کسی که بخواد شکوهی رو دور بزنه، 
 پیچوندم یه

دنیا رو تک پر، تو نمی تونی منو بپیچونی! این رو همیشه یادت 
 .باشه

 زخندی زد و با تحقیر نگاهش، مسخره اش کردبی حوصله پو
 ...رعد برق، نترسون سایه های گندمو -

پاشنه کفش هایش را باری دیگر به پاهای عباس تراش فشرد و از 
 آن مکان

 ".کذایی رها شد
" 

 .وارد شد پس واقعا میهمانی داشت! درب را گشاد و
اما با دیدن فضای خانه اویی که دلیری اش به شیر زن بودن، زبون 

 زد
خاص و عام بود از وحشت سکته ی خفیفی را رد کرد، سکته ی 

 خفیفی که
حاصل رعب و وهم از دیوار هایی که اثار انگشت های خونی 

 حسابی در
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ذوق می زد، جام های پایه بلند مشروب، موسیقی عذاب آور مرلین 
 منسون
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شوخگین ترین آدم دنیا، مرد ها و زنای هم جنس گرایی که به 
 وضوح در هم

می لولیدند، مردی که خون را همانند شامپو بر سرش می ریخت و 
 از همه بد

 تر، دختری کم سن و سال و برهنه عاری از هر نوع لباسی در پای دار،
 قالب تهی کردن می کرد، غسل تمعیدشان با خون و استفاده از

 جسد مردار
حیوانات و زنای با محارم و صد ها هزار موردی که نه قابل وصف 

 است و
نه در مخیالت کسی می گنجد. .تمامی این ها نشان دهنده ی یک 

 چیز بود که
 .پژواکش در سر لیلیث پایان نداشت

 "شیطان پرستان"
*** 

با حد اکثر عصبانیت از آن مکان کذایی بیرون آمد، حتی یک لحظه 
 میهم ن

 .توانست فضای خفقان آور آن جا را متحمل شود
جایی که آدام هایش مهر خاصیت حیوانی را بر پیشانی داشتند، اما 

 توانست به
این باور برسد که چرا شکوهی ده میلیارد را معامله ی آن بازی کثیف 

 کرده



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 28 صفحه  

 

بود، معامله ی پر سودی که وی را هم مانند خود فرو مایه اش به 
 حیوان بودن

یل کند؛ حیوانی از جنس ابلیس! و چه دیر دلیل آن همه اشکال تبد
 بر روی

انگشتانش را فهمید؛ چطور توانسته بود چنین چیز مهمی را 
 فراموش کند؟

 !مردک کافر شیطان پرست می بود
کالفه دور خود می چرخید که چشمش به درب خروجی خورد، قدم 

 تند کرده و
د و به سوی دو نگهبان با انگشتانش را سفت به دور کیف حلقه کر

 سینه ی
 

25 
ستبر، رفت. نگهبانان با دیدنش گارد گرفتند لیک لیلیث با جدیت 

 تمام گارد
 .هایشان را در هم درید

 .برید گم شین کنار می خوام برم -
 آن دو، نگاهی به هم کرده و از خنده ریسه رفتند

 .رونِشُنفتی چی گفت داش؟ مادموازل می خواد بره بی -
و دوباره خندید، صبرش سر آمد، مشت هایش را گره و دانه به دانه 

 در
صورت آنان فرود می آورد، دو نفر که سهل بود، او با تمام سی 

 نگهبان یک
تنه می جنگید، مدال ها و مقامات او در مسابقات بوکس بین 

 المللی نتیجه اش
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 ن از دهانشانصغیر نبود! دو نگهبان بر زمین افتاده و با فواره ی خو
 رمق

برخاستن نداشتند، دستگیره درب را فشرد، دستی محصور مچش 
 شد و با آن

 :صدای نفرت انگیزش خندان گفت
 کجا؟ دیر اومدی زود هم می خوای بری؟-

خونسرد به چهره اش نگریست، برق غرور و لذت از باختی که آن 
 شب در

صورتش بی داد می کرد آن لحظه هم هویدا بود با تفاوت این که 
 موهای

خاکستری رنگ بلندش را دم اسبی در پشت سرش اسیر کش سفید 
 .رنگی کرد

دستش را بلند و با تمام قدرت به صورتش سیلی خوراند، در حالی 
 که تمام

 تنش از خشم می لرزید گفت
کار با من داری  ولم کن ناقص العقل، شیطان پرست بدبخت چی -

 تو هان؟ ده
 میلیارد معامله برای دیدن این مزخرفات؟
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 :مچ دستش را پیچاند و آرام گفت
دم در اوردی تک پر! این جا قیچی زیاد داریم. در ضمن معیوب  -

 مغز خودته
که هنوز هم نفهمیده برای چی این جاست! احمق تو االن دیگه 

 رسما جزیی از
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 .مایی
ی متصل به اعصاب لیلیث کرده که شدت نکره بودن قهقهه ا

 صدایش تا مغز و
 :استخوان وی راه رسوخ را انتخاب می کند

خیلی احمقی دختر جون، واقعا فکر کردی من سر ده میلیارد  -
 جوان مردانه

بازی می کنم؟ بازی با تقلب و نقشه ی من پیش رفت تا یه جونور 
 مسلمون

بشه تا قربانی شدن و دیدن تاتر مجوس دیگه برای ابلیس اضافه 
 سر بریدنش،

 .سرگرمی جدیدمون رو تامین کنه
بعد حرفش پوزخندی زد که ژرفش وجود او را سوزاند، دستش از 

 درد بی
حس شد، اما خم به ابرو نیاورد؛ متقابل پوزخندی زده و مثل 

 خودش آرام
 :گفت

رو هم بابا پیری! توی پا لب گور رو چه به این حرف ها! بادکنک _
 زیاد باد

کنی تو صورتت می ترکه چه برسه به من، می رم لوتون می دم عین 
 سگ

 !کنار پام زانو بزنی اون وقت می فهمی مجوس یعنی چی
شکوهی با تعجب ساختگی نگاه به غرور زن دوخت و با طنین 

 بلندی قهقهه
های جانی اش را از سر گرفت آن قدر قهقهه زد که از چشمانش 

 اشک آمد،
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ن طور که اشک هایش را با آن دست زمخت و نفرت انگیزش هما
 پاک می
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 کرد، گفت
برای خواهرت متاسفم، خواهری که اسید خورده اس، زیادی به  -

 درد قربونی
 .شدن می خوره

احمق، طلوع روشنایی وهمه! سرت رو بیزون بیار از وهمت! به نفع 
 منه

 !نوعی اگه لومون بدی
ه های شکوهی هم دردناک و عذاب اور بود، حرف حتی تصور به گفت

 های
شکوهی بوی شوخی نمی داد بلکه همه اش تهدید بود و هشداری 

 برای به صدا
در آوردن زنگ خطر های وی؛ باید از آن محیط دور می شد، امکان 

 این که
قربانی بعدی او باشد کم نبود! مثل همان دختری که عریان پای دار 

 اشک می
 .ریخت

 :دمغ و وحشت زده از پیشنهادش، ناچار آرام لب باز کرد
خیلیا بهم یاد دادن که می تونن باهام بازی کنن، منم بهشون یاد  -

 می دم بازی
رفت و برگشت داره و از جمله آدم های پست فقط تویی و خودت! 

 باالخره منم
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یه روزی بلند می شم و کسی که با دستاش هولم داد رو زیر پاهام له 
 .کنم می

 کیف را باز کرده و پول ها را شاباش مانند بر سر او ریخت
بیا اینم بدهیم، رد کن سفته ها رو، تو رو به خیر و ما رو به  -

 .سالمت
 ابروان خاکستری و پر پشتش را باال انداخت

بچه جون، من صدتای تو رو با این پول می خرم، هارت و پورت  -
 هاتو بذار

 حاال ها هستیم باهم، کسی که اومده اینجا در کوزه آبشو بخور، حاال
 دیگه راه
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برگشتی نداره این یه قانونه، هی با خودت تکرار کن تا یادت نره 
 .پنجه طال

ناباور سرش را تکان می داد و همین طور که عقب عقب می رفت 
 جیغ می

 زد و با نهایت بلندی صدایش فریاد می کشید
تو منو با سازش برقصونه، این دفعه می  نمی ذارم بیشعوری مثل -

 خوام
 .دست به ساز برقصم شکوهی

شکوهی دوباره لب های کبودش که به وضوح می توان فهمید آثار 
 دست افیون

 :مصرفی بود را به قهقهه وادار کرد و با صدای بلندی همانند او گفت
 یک دلیل ساده برای گرایش -

 اینه "بیشعوری" آدم ها به



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 33 صفحه  

 

 وری زودتر میتوننکه با بیشع
 .به هدف و منظور برسن

و دوباره خندید، خنده هایش نورمال نبود، اثر ماریجوانا یا دگر 
 مخدرات بود

و ای کاش می مرد و توان خندیدن نداشت که با هر خنده اش به 
 فراخنای

 .تمامی آذرخش قهر آسمان به بدن لرزان لیلیث، رعشه وارد می کرد
ه جا را ظلمات فرا گرفت، نه المپی راهش دوید، آن قدر دوید که هم

 را
نورانی کرد و نه چراغی در آن قسمت قابل رویت بود، فقط با نور ماه 

 می شد
هاله ای از روشنایی را دید. آن قدر دوید که به جنگل پشت آن خانه 

 ی کبیر
 .رسید

سیاهی آن جا را دوست داشت، آن روز ها همه چیز را با بخت بدش 
 ِست می
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کرد، آن روز ها همه درد هایش را در قلبش می افزود و حقارت ها را 
 همراه

پنبه رشته می کرد، آن روز ها سیاهی را بهترین رنگ می دانست، 
 همان

رنگ تباهی مکافات زندگانی اش، آن روز ها تمامش سیاه بود و او 
 زنی در

 .بحر تباهی، سیاه شده نام داشت
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، نفس نفس می زد اما کم نیاورد و نفس کم آورده و متوقف شد
 فریادی از

جنس درد، بدبختی و فالکت تار های صوتی حنجره اش را به بازی 
 گرفت و

قصد خفه کردن عقده ی چندین ساله اش را داشت، اما کوچک 
 ترین بلور

اشکی از چشمان وی نچکید و هیچ گاه هم قصد چکیدن نمی کرد. 
 زیرا شیون

ها ی توفنده اش کاری را به پیش نمی برد جز نشان دادن ضعفش 
 به این

 .ارذال و نا کسان پست فترت را آشکارا نمایان می ساخت
با حس دست تنومندی که دهانش را گرفت و از پشت چسبیدن 

 بدن نیرومند
فردی یکه خورده و خفه شد، کامال مشخص بود که قد و قامت 

 واالیی داشت،
ا خم کرده تا به کناره ی گوشش برسد و آرام نجوا چرا که خودش ر

 کند
هیس، نمی دونی اینجا کوچولو هایی که جیغ می کشن رو یه  -

 لقمه چپشون
 می کنن؟

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

صدای این مرد، به شدت در گوشش آشنا می آمد؛ ریشخند زد و با 
 صدای

 شب را جوالن داد طنین اندازش روح
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مثل ماهی لغزنده ای، اما نمی ذارم لیز بخوری، هر کسی از این  -
 محبت های
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 .من بهره نمی بره، پس خوب استفاده کن
 با قدرت خود را پس می کشید،

خواست در صورتش بتوپد که با دیدن برق چشمانش در درخشش 
 نور مهتاب

بود، مثل وسوسه شدن ندامت ریشه کن هوسش شد، برق عجیبی 
 و این وی را

به واهمه وا می داشت، هر چه باشد، آن مرد یک شیطان پرست 
 !بود

 با همان پوزخند مسخره اش نگاه به دل او توزید
 .گمشو تو سالن، بچه ها طعمه کم دارن -

حصار کرده تا لیلیث را به داخل آن خانه ی  دستش را به دور بازیش
 ملموس

ند اما کور خوانده بود؛ فریادی کشید و به قول از بزه و بیم، بکشا
 معروف

 کولی بازی را از سر گرفت
ولم کن مرتیکه، حالم از شما بهم می خوره، چرا نمی فهمین من از  -

 شما
 نیستم؟

با حرف های نیش آگین او از حرکت ایستاد و در چشمان قیر 
 مانندش دقیق

را گرفته بود، شد، با اخمی که از همان اول گریبان پیشانی اش 
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 پرسید
 تو مسلمونی؟ -

سرش را به مبنای تایید تکان داد که شوکه نگاهش کرد، دستش را 
 درموهای

 :لخت و پر پشتش برد، کالفه و ترنم وار گفت
 !همینو کم داشتم! یه احمق دیگه ام به دمم بسته شد _

به قیافه اش دقیق شد، اما در آن تاریکی تنها ورزیده بودن هیکلش 
 ضوحبه و
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 .قابل رویت بود و دیگر هیچ
نگاه خیره اش را که حس کرد، سرش را باال آورد و دوباره با زهر 

 لبخندش
 .اعصاب نامیزان لیلیث را بر هم ریخت

 تو کی هستی؟ -
 در حالی که آن نیشخند بیهوده از صورتش کنار نمی رفت گفت

 .به تو ربطی نداره -
از پاسخ رکش آزمند شد، این مرد زیادی خود پسند بود، مانند 

 خویش در جلد
لیلیث زخم دیده فرو رفته و آژنگی به ابروانش تحمیل کرد، با 

 شکیبایی اش
 زیادی به مرد روی خوش نشان می داد

ببین مرتیکه، من نوکر ننه بابات نیسم که بخوای دور ور داری، این  -
 تو

ادی روم، پس عین آدم برو کنار تا بودی که عین بختک افت
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 سرنوشتت مثل
 .نگهبان های دم در نشد

خود را به لیلیث نزدیک کرد، عطر تلخ این مرد، کم کم مستش می 
 کرد! چه

رایحه خوشی داشت! یقه اش را گرفت و با دندان های بهم کلید 
 شده غرید

 روزی ده تای عین تو رو سر می برم! شانس آوردی که از بوی عطر -
 رزت

خوشم اومد که تداعی گر یه خاطره خوش بود، وگرنه عاقبت تو هم 
 بهتر از

 !اونا نمی شد
لیلیث را هل داد و رها کرد و درتاریکی شب گم شد! لیلیث متعجب 

 به گفته
های مرد می اندیشید! فقط یک شخص از بوی رز عطر او محسور 

 می شد،
 

32 
 !آن بیمار القید باشدیک بیمار! اما آن مرد نمی توانست 

سعی کرد بی اعتنا باشد و با نیشتری که بر لب هایش حاصل کرد، 
 راه سالن

 .خانه را در پیش گرفت
او باید به آن جا می رفت، باید با ضعف های خود کنار می آمد، هر 

 چه که
باشه آن ها وی را با هزاران مکر و نیرنگ وارد جفاله ی بزه هایشان 

 کرده
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هم باید خودنمایی ای ضمن عکس رفتار و کردار آلوده اند، سپس او 
 یشان

نمایان می ساخت، اگر به طور قطع جان خود و هورام برایش 
 ارجمند می

 .بود
آن سوی درب ورودی می ایستاد و بسم اهلل ی آرام نجوا می کرد؛ 

 میان این
همه تزلزل و وقایع نا خوش آیند تبسمی بر لبانم آذین بست، نام 

 خداوند را
بانگ زدن آن هم میان آن همه ابلیس تیری در تیرگی بود که به 

 .هدف خورد
درب را گشاد و وارد کاخ رنج شد، با مساعی تمام کوشش می کرد تا 

 به
احدالناسی ننگرد، اما نوای موزون موسیقی )خداکش( پرده ی 

 گوشی برایش
باقی نمی گذاشت و با رویت رویداد خشن خون خواری آن ها 

 ع بهحالت تهو
وی دست پیدا کرد؛ سعی داشت القید باشد و با تصور کابوس دیدن 

 خود را
 .کنترل کند

تنها چیزی که برایش بسیار جالب و هیجان انگیز به شمار می رفت، 
 یک شنل

مشکی رنگ نام داشت، مشکی ای به رنگ بخت آن شب! آن شنل 
 سبب سایه

شخص اندازی بر روی رخسارشان شد و چهره ی کمتر حضاری م
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 .بود
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 .از ته دل یکی از آن شنل ها را می خواست

در حال قالب تهی کردن بود و اما دست از آن ُخلق بیهوده اش که از 
 هر چه

 .به مزاجش خوش آید را باید داشته باشد، بر نداشت
خدمتگذاری نزدش آمد و صراحی را به وی تعارف زد، او که چیزی 

 برای
 .د جام را برداشتسرگرمی پیدا کرده بو

حاصل چندین سال در فرنگ زندگی کردنش، همین بود. به نجاست 
 قرآن

 .نوشت آن شرب توجه نمی کرد و یک نفس می نوشید
آن شب هم خواست بنوشد که بوی گس و تندی تا حد اشمئزاز 

 شامه اش را
آزرد. زهرماری بود و مایع دیگری در آن قوطه ور مخلوط شد؛ با 

 دقت
بیشتری کاوید، پس از چندی کاوش و بوییدن دریافت چه چیزی در 

 آن قرار
 .داشت

با فکری که در سرش جوالن می داد گیالس را با شدت از دستش 
 رها کرد

و تکه های ریز و درشتش را با بهت نگریست. لرزش تنش آرام نمی 
 گرفت

که با دست هایش برای خود مرحم آغوش ساخت، ناکسان در 
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 ونزهرماری خ
 .سرو می کردند

اگر مثل همیشه که به بار می رفت بدون آن که به جام یا می نگاهی 
 بی اندازد

 آن را می خورد، چه باید می کرد؟
دستی به روی شانه اش نشست، اخم های در هم مردی را دید که 

 جز برترین
های صورتش بود، این مرد، همان اهورای اسطوره بود، اسطوره 

 استقامت،
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 .اسطوره صبر، اسطوره تأمل

 فلش بک "
جناب آقای اهورا احتشام تشریف بیارید جواب ام آر ایتون آماده  -

 .است
 !سرش نبض می زد، لعن ها بر معتل شدن

با سر درد سر سام آورش جواب آزمایش را گرفت و به سمت اتاق 
 دکتر
 .رفت

تا زود تر هر مرضی که می خواهد داشته باشد، او که از خدایش بود 
 قالش از

 .دار فانی کنده شود
تقه به درب زد، اجازه صادر شد و او پا بر اتاقکی سرشار از بوی عطر 

 رز
 .گذاشت
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 .سالم آرامی کرد و بدون تعارف بر روی صندلی بیمار جای گرفت
 .این دکتر با موهای نارنجی او را یاد آنشرلی می انداخت

ین مرد را می دید، دکتر کمی دست دست کرد، هر وقت تحکم ا
 زبانش می

 .گرفت
 احوالتون جناب احتشام؟ جواب ام آر ایتون آماده شده؟ -

 پاکت را بر روی میز بگذاشت و بی قید لب باز کرد
آوردم اما فکر نمی کنم چیز مهمی باشه، نه جوابش مهمه، نه  -

 .عواقبش
 "!چه نا امید "و در دل خواند

سمت راست، حاصل از کانسر تصویر ماستاز مغزی در نیمکره مغز 
 ریه که
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زمان T با تکنیک ام آر ای با کنتراست و درون وریدی تهیه شده
 1 استراحت

 .بود را از نظر گذراند و جواب آزمایش را زیر لب مرور کرد
باور نمی کرد اما، ماده حجابی که برای تصویر برداری مساعدت کرده 

 بود و
 پاسخ این رزونانس مغناطیسیMRI(( ، .دروغ نبود

 .ای وای بر این مرد جوان، که گرفتار چنین موجودی شد
سخت بود، چگونه می گفت؟ او همیشه در این قسمت خواستار 

 .کمک بود
 عینکش را از چشم در آورد و حکم بیماری مرد را جا به جا کرد

 گفتید که دچار چه عالئمی هستید؟ -
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اهی محضش تلقی بارزی با به چشمان قرمز زن نفوذ کرد، سی
 مشکی

 چشمانش بر قرار کرد
 ...ضعف دست، بیشتر اوقات پاها، سر درد شدید، تهوع، -

 به عینکش اشاره کرد و گفت
 .ضعف بینایی هم جزشون هست -

 نفس عمیقی کشید و عکس ها را به گوشه ای پرت کرد
خب، شاید گفتنش آسون نباشه اما، گفتنی ها رو باید گفت؛ شما  -
 بتال بهم

تومور مننژیوم هستید، توموری بدخیم بر اثر رشد غیر طبیعی سلول 
 که به

واسطه مشکلی تو تقسیم سلولی پدید اومد، خوشبخاته به درجه 
 سوم نرسیده و

درجه گرید دوم یا همون )آتیپیک( هست، ولی این تومور هم با 
 سرعت بیشتر

د مجدد بعد از از درجه یک رشد می کنه و امکان باالتری از نظر رش
 درمان
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داره. هر چه زود تر جراحی کنید یا با متود جدیدمون پرتو درمانی) 
 رادیو

 .تراپی( اقدام به درمان کنید
حرفش را برید، این همه مقدمه چینی، این همه اخبار درد آور، چرا 

 اندکی از
 حس القیدی این مرد را کم نکرد؟
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 زدنش از زبان لیلیث بر نمی آمداهورا ادامه داد، حرفی را که 
در اصل من مدت زیادی زنده نمی مونم و این رادیو تراپی و  -

 جراحی فقط
 .عمرم و وقتم برای زندگی رو می گیره

 !سرش را به زیر انداخت، چه راحت به زبان می آورد
خیر، اگه اقدام نکید به درجه سه می رسه و اون وقت کارمون  -

 خیلی سخت
 ز االن درمان کنید، مسلما نتیجه مطلوبی می گیرینمی شه، اگه ا

دوست داشت بگوید برای من سخن بیهوده غالف مکن، من اندکی 
 بیم از

مرگ نمی دارم، اما سکوت کرد، مانند مهری که بر لب کلمات را خفه 
 می
 کند

 تا چند وقت؟ چقدر وقت دارم؟ -
تا به  نعوذ... خدا که نبود تا بداند، چه دقیق ادرس می خواست

 !بمبست نرسد
اگه درمان کنید زنده می مونید، شاید این تومور دوباره برگرده ولی  -

 بهتر از
نامیدی و ریشخند به دنیاست، اگه درمان نکنید حدود دو تا سه 

 .سال
مرد جوان و زیبا رویی بود، حیف او که دیگر نباشد و زیر خاک 

 نصیب مار
 .و مور شود
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 .متشکرم -
 خواست برود، اما میان راه برگشت

 می تونم اسم کوچیکتون رو بدونم؟ -
تبسم کرد، اسم کوچکش را می دانست قطعا خوف می کرد و او در 

 دل خندید
 .از این برهان وهم آور

 .حتما جناب! بنده لیلیث هستم، لیلیث محتشم -
از دریافت پاسخش با روز خوشی جمع را ترک  سری تکان داد و پس

 کرد و
 .لیلیث را در بهت رفتارش رستاند

در ذهن مشوشش این مرد کمی بی نذاکت می آمد، در آن جور 
 مواقع

ی به رسم ادب می گفتند اما لیلیث چه می دانست از "خوشبختم"
 کردار آن

 "مرد که رسوم را در خود معنی می کرد؟
کنارش جای گرفت، عطر آن مرد را در خود بلعیده بود، همان مرد 

 ،پشت باغ
 !اهورا همان مرد بود

 دکتر لیلیث محتشم معروف! شما کجا، این مرکز فحشا کجا؟ -
 پوزخند کنج لب هایش احساساتش را هدف گرفت و نابود کرد

اندر خم یک کوچه ام، اما اون طور که تشخیصات شهود دادن  -
 شما باید االن

 !راه درمان رو پیش می گرفتین، نه راه غرق شدن تو باتالق اینا
 خندید، این ها؟ چرا او را سوا می کرد؟

که می گین، جزئی از منن! یا به عبارتی، منم  " این هایی " این -
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 .جزئشونم
 

38 
خندان، از لیلیثی که در خفا، او را آنشرلی می نامید دور شد، از همان 

 آنشرلی
 .ای که مانند یکسال پیش، بوی عطر رزش، مفتونش می کرد

شوخی می کرد! اهورای  "ت حرف او، مادام جمالتو لیلیث در به
 خیالش،

را  !"اهورای اسطوره اش، اهورای پر تحملش، در این دام نمی افتاد
 تداعی
 می کرد

غرق در افکار مشمئز کننده اش به سر می برد که زنی خود را به او 
 .رساند

زن چند دور حول او چرخید و خود در آخر دست به روی شانه های 
 لیلیث
 گذاشت

عجب لعبتی اومده تو لقممون، چن ساله این کاره ای بچه  -
 سوسول؟

 چه کاری را می گفت؟ از چه چیزی حرف می زد؟
 .چی می گی یابو؟ حوصلت رو ندارم -

 بدون آن که به او بر بخورد کنار او نشست
 .کاری با حوصلت ندارم، مقصود من یه چیز دیگه است-

دیگر زنان، که تا دقایقی پیش  بعد حرفش سوتی کشید و تجمعی از
 آمیزش با

 .هم جنس خود داشتند، سر به طرف وی کج کردند
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 .لیلیث فهمید منظورشان چیست، مشت هایش را آماده کرد
خروار ها خاک بر سرش کنند اما چنین خبطی را دچار نشود، آنی 

 گروهک
هم جنس گرایان به دور او گردیدند و با نگاه خریدارانه یشان وجب 

 وجب به
تنش را رصد می کردند، اعصابش به هم ریخت، انگار عریان بود و 

 آنان هم
 

39 
 لخت عور تن او را می دیدند

خیلی زود از پیشم گم شین، ضمانت نمی کنم اگه نرین، علیلتون  -
 .نکنم

زن کف دستش را نوازش گونه بر روی شانه ی لیلیث بگذاشت و با 
 لوندی

 تمام آن را کشید
 .گه می شه بریم ، تازه از آسمون حوری نازل شدهم -

 پایش را به شکم زن زد و او را به کنج دیوار پرت کرد
 .هوشه، خوش ندارم حرومزداه دستش هرز بره -

با این کارش دیگر زنان جری شده و به سمت او حمله کردند، که با 
 صدای

 مقتدر کسی دست برداشتند
ت نبینم که دور و ورش می ولش کنین، دیگه هیچ وقت، هیچ وق -

 پلکین! حاال
 .هم هری

 گروه زنان هراسان نگاهی به هم انداخته و یک صدا زمزمه کردند
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 چشم ابولجان)نام دخترابلیس( -
 .و در چشم بر هم زدنی، ناپدید شدند

به صاحب صدا خیره شد، سیگما! باورش نمی شد، سیگما، بهترین 
 دوست

 !مالقات کنددوران دانشگاهش را در این مکان 
 !چطوری لیلیث جان؟ از وقتی اومدی ایران ما رو یادت رفته -

 شوک در رخش النه کرده بود، بریده بریده گفت
 ...سیگما، تو... این جا -
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 سیگما خندید و با ناز های مخصوص خودش گفت

تقصیر خودته دیگه، می ری و پشت سرت رو هم نگاه نمی کنی!  -
 نمی گی
ی، هم وجود داشت. هرچند که سیگما یه اسم جعلی بود! سیگمای
 این جا

 .نارسیس حکم می کنه
آنی، خشم در جانش زبانه کشید، حس احمقی را داشت که عالم و 

 آدم بازی اش
 دادند

 یک کلمه بگو تو این گورستون چه غلطی می کنی؟ -
 قهقهه هایش را روان امواج متال و هوی موسیقی کرد

جون، وسط گورستون می کوبم پا جای پاشنه ها، جوش نزن لیلی  -
 می رم

 ...توی قبرا، می رقصم با مرده ها
 نگاه گنگ لیلیث را که دید، نیش آخر خود را به قلبش زد
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معلومه که این جا چی کار می کنم! من همینم، شیطان پرستم و  -
 تو چقدر

احمقی که با اون همه درایت معروف دوران دانشجوییت، نفهمیدی 
 که تو

 .فراماسون کار می کنم
رخش هر لحظه قرمز تر می شد، راست می گفت، در اوج درایت 

 احمق
 !بود، چه ساده لوحانه کید های این بشر را باور می کرد

صدای زنی الغر اندام با چهره ی فجیحی با هزاران قلم آرایش عمل و 
 موهای

 .کوتاه فسفری آمد که نزد دختر پای دار ایستاد
 هم همه خوابید و سیگما به حالت ستایش در آمدکه زن شروع کرد
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زیاده خواهی ست، به جای پرهیز! وجود محض است، به جای  -

 خیاالت
روحانی! خرد تعریف نشده است، به جای خود فریفتنی منافقانه! 

 مهر
الیقش هستند، به جای هدر دادن عشق پیرامون است به آنانی که 

 نمک
نشناسان! انتقام است، به جای بخشش! وظیفه پذیری است در 

 مقابل
آدمی است،  ! "روان آشامان"وظیفه پذیران، به جای نگرانی برای

 همانند
 دیگر حیوانات، گاه بهتر، و اغلب پست تر؛ که تنها به خاطر پیشرفت
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 ق آمده! نماینده ی بیشتر آنهایی استذهنی اش بر دیگر انواع فائ
 نام دارند چرا که هم اینان هستند که به ارضای فیزیکی، "گناه"که

چه بود  "اهلل"ذهنی یا حسی می انجامند! به کعبه نگاه کن، دیوار! و
 جز

 بتی نر ای پست مایگان! گرد من حلقه زنید ای معادین مرگ، باشد
 بسیار گذشت از آن زمان کهکه بر زمین سروری کنید. همانا که چه 

 دست مرگ گشاده بود و فکر زندگی را بی حاصل می نمود. و چه
 .بسیار آمدند پیامبران دروغینی که راستی و کژی را به هم آمیختند

 هیچ مذهب اخالقی نباید به حال خود رها شود، هیچ اخالقی الهی
 تنیست. هیچ چیز مقّدسی پیرامون اخالقیت وجود ندارد. چونان ب

 های
عهد قدیم که آدمی خود می ساخت؛ چرا که آنچه آدمی خود با 

 دست
 خویش می سازد به دست او از بین می رود. وظیفهی هر قرن

 پرورش مردمانی است که بشکنند سنت ارزشی را که زنجیراند بر
 خواست آزاد. آن چه امید، آرزو و آزادی بود برای گذشتگان، نابودی،
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 غل است برای امروزیان و چون محیط تو دگرگون شود،بردگی و د
 قانون تو نیز هم! و چون دروغی بر سر خویش تاج نهاد، بگذار بی
 رحمانه بر او حمله شود چرا که در زیر لقای نادرستی هیچ کس

 .کامیاب نمی شود
دیگر هیچ نمی شنید، با سخنان زن کور و کر و دیوانه و منگ نام 

 گرفت، چرا
که به خدایش توهین کردند، ای کاش می توانست بخواند نیمی از 
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 قرآنی را که
 .خداوند از نابودی شرک گویان می گفت

به راستی کسانی که کفر ورزیدند، هشدارشان بدهی یا ندهی بر  "
 آنان یکسان

و چون به آنان گفته شود شما 6( است، ایمان نمی آورند).بقره، آیه
 هم ایمان

نه که دیگر مردمان ایمان آورده اند، می گویند: آیا آورید همان گو
 همان طور

که ناداناِن سبک مغز ایمان آوردند، ما هم ایمان بیاوریم؟ به هوش 
 باشد، که

 13 بی گمان آنان سبک مغزند اما نمی دانند).بقره، آیه )"
 طناب دار قربانی را باز کرده اند و جالد به روی صحنه آمد که

حکم گرفت و فشار های ممتد واردش می کرد، سیگما دستش را م
 او لجنزاری

که در آن بود را چند سالی می شد که از یاد برده بود، ورطه بود یا 
 !مهلکه

درست نمی دانست، اما او تاوان می داد، تاوان دوستی با مهام یا 
 تاوان
 !اعتماد

اصال درست نمی دانست اعتماد چیست، تنها چیزی که از دیدن 
 سیگما و

روی شیطانی اش، فهمید، این بود که نارو خورده ی دو ابلیس شد، 
 مهام و
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 !برادر زاده اش سیگماه
اگر آن زمان زرنگ بازی اش آونگ نمی زد و ریشه جانش را نمی 

 درید، او
آن جا با کراهت یک ملت نفرین شده خفت نمی خرید، شاید هم 

 اگر
رفت و وسوسه های شیره درخواست دوستی مهام را نادیده می گ

 مالی به سر
که چه عرض کند، شیره مالی به مغز و به نقشه های سیگما که 

 وروره شده
او یک ستاد از جوانمردی را در خود دارد و  "ودر گوشش می خواند

 او
مضحر قهرمانان بوکس است و با دست انداختن او، به جاه های 

 عالی رتبه
ن روز با تلخ ترین بزاق دهان توجه نمی کرد، آ "دست پیدا می کند

 که زهر
را مثال می زد به مقصدی که نمی دانست کجا بود، بازیچه سیگما 

 !نمی شد
 می شد؟

به معنای واقعی سفارشات معلم دینی دبیرستانش را که انتخاب 
 دوست را

 !تاکید می کرد، را در تک تک یاخته های دنا دارش حس می کرد
گرفتن از ژنی بد تر، او را آن قدر سر  تٴاشاید همین دنا های بد و نش

 به هوا
ساخته بود، اما حاج محسن محتشم که یک ملت پشت سرش 

 قامت می بستند و
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خانم جانش امین یک اسالم بود! ژن چه کسی بد بودنش را سرایت 
 داد؟

او زنی سی ساله بود که غرامت اشتباهات بیست سالگی اش را می 
 پرداخت،

 !هر چه که بود کارما با وجودش نساخت
به اتاقکی رسیدند و در آن جا واقف شدند، افکار بیهوده بس بود، 

 باید با
 !مستقبل جدیدش می سوخت و می ساخت
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با قماری که عین آتش آرامش و زندگی اش را درید! قماری که 
 سیگما یادش

 .داده بود
ار داد و خرم نگاهش را همچو با لگد کمر لیلیث را مورد عنایت قر

 تیری به
 روی کمان، تابید

بمون همین جا تا بیاد، خواب های خوبی برات دیده، از همون  -
 هایی که با

 .جیغ های بنفشت تموم می شه
خیلی وقت بود نگاهش یخ شد یا از یک ساعت پیش طراوت ها را 

 باخته بود؟
ای چرکش را تفی به صورت سیگما پرت کرد، او حتی لیاقت خلت ه

 هم
 .نداشت

اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن، اعتمادیست که بر مردم دنیا  -
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 .کردم
سیگما چشم بست و خیسی اش را از روی رخ شیطان پرستانه اش 

 پاک کرد و
قهقهه زد، قاموس ناراحت شدن را بلد نبود، احساس می کرد با 

 خنده در برابر
وار تر می کشدولیلیث فکر کرد، شر، مانند تمامی قوانین، آتش به ال

 با آن همه
مواد و کوفتی هایی که او مصرف کرده بود، خندیدا تنها عکس 

 العمل خوبش
 .بود

سیگما هیچ نگفت و راهش را با نگاه خیره و تبسمی مرموز از لیلیث 
 کج
 .کرد

 چشمانش می سوخت، چرا آن قدر آن اتاق گر داشت؟
کشیده اش افتاد، این تلقی  چشمش به کوره ای سوزان و آتش زبانه

 را آهن
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 .هایی که در کوره چمباته زده اند را دوست نداشت

چندی نگذشت که بوی عنبر آمد! از استعاره اش نصبت به شکوهی، 
 حتی در

آن اسفناک بودن هم خندید، گندآبش آن عمارت را برداشته بود، چه 
 خوش

 .خوشانه باختش به زندگی را جدی گرفت
میس با کثیف ترین لبخندش، دنباله ی خنده های لیلیث را هر
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 گرفت و الگو
 را کامل کرد، دلیری این زن را دوست داشت، در برابر هرمیس قد علم
کردن، کار هر کسی نبود، به جز دکتر لیلیث محتشم یا همان تک پر 

 !معروف
 مثل اینکه اینجا بودنتو با خاله بازی اشتباه گرفتی، یا هنوز عمق -

 فاجعه زو
درک نکردی، شاید هم از فهم و ثقیل بودنش ارور دادی و مث 

 دیوونه ها به
 فاجعه می خندی؟

من حرف هامو بهت زدم هرمیس شکوهی! من چیزی رو با خاله  -
 بازی

 !اشتباه نگرفتم اما این رو بدون هر زدی خوردی داره
 قدم های پر تحاکمش را حائل اتاق کرد

 غیر قابل انکاره -
ری و بزن بهادریتو جایی ندیدم، حتی به قول خودت میون این قلد

 خوک های
 کثیف! این شعار های بچگانه از کجا سرچشمه می گیره تک پر؟
سرش را خم کرد و با بازی گرفتن تار های نارنجی رنگ ابریشمی 

 موهای
 لیلیث نجوا کرد

بادکنک باد کنی می ترکه! بلند شم همتونو زخمی می کنم،  -
 شکوهی عددی
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نیستی، شکوهی آدمش نیستی! تمسخر در حرف هایش النه 
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 داشت، اما او نمی
خواست اعتراف کند، از آن مرد مو سپید با قبار های دود که در 

 خیاالت و
عتش را با ابهاماتش هم بود، هراس داشت، هرگز نمی توانست شجا

 چنین
 !فکری خدشه دار کند، نمی توانست

چی ازم می خوای؟ امیدوارم مثل دفعه قبل طفره نری و با  -
 صراحت کامل

جواب بدی، هرمیِس شکوهی جای من این جا موندن نیست، 
 آدرس رو

اشتباهی اومدی، این کوچه بمبسته، پوچه، دور برگدون هم اخر 
 خیابون
 .هست

ر کوره قرار داشت رفت و با پارچه ای به سمت آهن هایی که د
 قسمت خنک

 آهن را گرفت و در آتش چرخواند
از کدوم جهنم دره ای اومدی مهم نیست، قانون های هرمیس رو  -

 برات می
گم تا عین مشق شب توی مخت جا بدی! تاکید دوباره ای در کار 

 نیست، بی
 .رحمی من هم زبون زده

یلیث بایستاد، اما لیلیث مسخ شده آهن را از کوره در آورد و رو به ل
 ی آهن در

دست هرمیس بود و عالمت حک شده روی آن! نفس نمی کشید و 
 شریان
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خونی احساس نمی کرد، قبلش نا آرامی می کرد و زنگ خطر می زد 
 عرق

 سرد از پشتش جاری می شد و پیشانی اش را خیس می کرد
 ز سخنم پند گیرمن آنچه شرط بالغ است با تو می گویم، تو خواه ا -

 و خواه
مالل. قانون یک: زندگی افراط محض است و مرگ پرهیز محض! 

 پس تا می
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توانی از زندگی بهرمند شو، همین جا و هم اکنون! قانون دوم: هیچ 

 بهشتی در
آسمان ها نیست و هیچ جهنمی که آدمیان در آن بسوزند! همین 

 جا و هم اکنون
ک مجال تو به شمار می رود! چرا که هیچ رستاخیز توست و هم این

 چیز آن
سوی آسمان ها نیست! قانون سوم: به قلب خود بقبوالن که تویی 

 .آن موعود
و هر که در این دنیا کور دل باشد در اخرت هم کور دل و گمراه تر  "

 خواهد
 72 بود).اسراء، آیه )"

 نعره آهن داغ و قرمز شده را از روی لباس به کمر لیلیث چسباند،
وحشتناک لیلیث لذت را در رگ هایش زنده کرد، چشم های لیلیث 

 سیاهی
رفت و بر زمین افتاد، احساس می کرد کمرش قطع شده است که 

 آن همه می
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 سوخت
قانون چهارم: راه آزار دیگران را بر خود ببند و خود را بر مجلس  -

 سروری
 ن بدنتبده. قانون پنجم آنگاه که تمام گوشت و پوست و استخوا

 مغرورانه می
گویند: تویی بی نظیر، تو بودی که به خود حیات دادی! آن جاست 

 ارضای
 !روح تو

و بگو پروردگارم! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می  "
 برم).مومنون، آیه

و شما آن مومنان را به ریشخند گرفتید تا با این کار مرا از 97 (
 خاطرتان

من هم امروز به 110 ( بردید و شما بر آنان خندیدید).مومنون، آیه
 پاس آنکه

آنان صبر کردند، به آنان پاداش دادم، آری آنان همان 
 رستگارانند).مومنون،

 111 آیه )"
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لگدی به کمر سوخته لیلیث زد! دست و پا زدن لیلیث در حال جان 

 دادن را که
دانست که وی در برزخ بیداری و بی  دید، دیگر تهدید نکرد، می

 هوشی به
 !سر می برد، به قیدی که خود گفت، یک بار بیشتر تکرار خواهد کرد

 .فکر کنم حاال فهمیده باشی عمق فاجعه یعنی چی -
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چرخی زد و شانه های لیلیث پیچیده از درد، که نواهای ناله ادا می 
 کرد را
 گرفت

 ساتان)ابلیس!(اگه می تونی پاشو و ِبِترِک برده  -
فریادی از هم خانوادگی جیغ های فرابنفش زد، ای کاش خدایش 

 جانش را می
گرفت و او تن به چنین خاری ای نمی داد که مهر بردگی به تنش 

 بزنند تا
 !بتواند سربلند در پیشگاه خدایش سجده کند، ای کاش

و همان روز مرد، لیلیثی که تک پر نام داشت و متولد شد ابلیس 
 ای از زاده

 !جنس هرمیس
*** 

 .قدم زنان و پای پیاده به سمت خانه رفت
کورس عقربه در هفت و نیم صبح نوسان داشت و سرش از حجم 

 اتفاقات
 عجیب در مرز ترکیدن به سر می برد

با دیدن ماشین آخر سیستم عمو محمد اش با حرص صابت شد، او 
 این جا

 !چکار می کرد صبح خروس خوان
شم بر زمین کوبیده می شد و فکش دم به دم قدمش آغشته از خ

 چفت تر؛ محمد
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با دیدن او از ماشین پیاده شد و با جذبه ی همیشگی اش سالم می 
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 .کرد
یک مرد با ابهت پنجاه ساله ی شیک تنها توصیفی بود که از ذهنش 

 گذشت،
عمویی که در آن ماشین سفید و زرق و برقی اش، بد جور غم دلش 

 هرا قطر
 .قطره اضافه می کرد

با اخم جواب سالمش را داد، مسبب تمامی بدبختی های او همان 
 مرد بود،

 مردی که با نام عمو، تا قرون اخر دارایی و ثروت پدرش را باال کشید،
افسوس که سیر مانی نداشت و چشمش به خانه ای بود که با 

 تصرفش نابود
 .می شدند

 محمد کتش را مرتب کرد و اخم هایش را بیشتر درهم کشید
 نمی خوای راهم بدی بیام تو؟ -

 پوزخندی زد، چرا که نه، باید از چنین عمویی بهترین پذیرایی را کرد
به هیچ وجه، اصوال عادت ندارم هر کس و ناکسی رو تو خونم راه  -

 .بدم
متقابال پوزخند  چرا چنان با غلظت ادا کرد که او هم " خونم " کلمه
 زد، ای

 کاش از پس زبان تند و تیز این دختر بی می آمد
گوش کن لیلیث، اگه االن اومدم اینجا برای این بود که با زبون  -

 خوش باهات
صحبت کنم ولی مثل این که تو زبون خوش حالیت نمی شه، حیف 

 من که از
ین ا اون سر دنیا کوبیدم اومدم تا رضایتت رو برای دست کشیدن از
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 خوبه
بگیرم، حاال خوب شد به حرف هیوا گوش دادم و شکایتمو چند 

 هفته پیش
 .کردم
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خونسرد شانه ای باال انداخت و پشتش را به او کرد و با کلید 
 مشغول باز

کردن درب شد، اگر لحظه ای دیگر به خزءبالتش ادامه می داد، 
 چندین فن

 :نون و آب دار نصیبش می کرد
 .همیشه به ما لطف داشتید، به سالمت آقای محتشمشما  -

قبل از ورود او به خانه دستش را گرفت و از میان دندان های بهم 
 کلید شده
 :براق توپید

 .نذار آبروت رو ببرم، عین آدم بیا تو داداگاه و رضایتت رو بده -
دستش را از دست محمد می کشد، حیف نام عمو که با نجاست 

 این مرد لکه
شود، با عصبانیت فراوان که منشا اش عقده ی چندین ساله بود، دار 

 هوارش
 را طغیان کرد

بدم که چی؟ که اون زن حمالت بخوره یا نصیب اون دختر هر  -
 جاییت بشه؟

خودم و آواره ی خیابون ها بکنم که تو و خانواده ات سالی یه بار 
 بیاین این
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 جا هوا خوری؟
 :ادش را حواله ی مرد محمد نام کرددستش را تکان داد و بلند تر فری

نه خیر! کور خوندی پشت گوشت رو دیدی این خونه رو هم می  -
 بینی؛ هر

چی پول و دارایی که حق ما بود رو باال کشیدی اما دیگه نمی ذارم، 
 حاال هم

 .گورت رو گم کن محتشم، برو تا عین سگ زیر کتک هام له له نزدی
ه رویش بست، مرتیکه بچه می به خانه رفت و دروازه را محکم ب

 ترساند،
هیچ گاه به بزرگ تر خود بی احترامی نکرده بود اما وی هم بنی آدم 

 بود و
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 .صبرش حدی داشت در برابر گرگ های شیاد

*** 
خسته پاهایش را بر روی موزاییک سالن بیمارستان می کشید، 

 چشمانش
 .کمی، فقط کمی خواب می خواستند

 ی عظیمی داشت؟ آیا خواسته
 .و اما از بر مشغله هایش سفته های ده میلیاردی چشمک می زدند

 .چشمکی که چشم گرگ را داشت
 ...چه قدر دلش برای هیمو لک می زد، برای شنیدن نوای هورامش

راستی گفت هورام، باید هر چه زود تر عزیز دردانه اش را مالقات می 
 .کرد

 .قدمش را عریض و نگاهش را عمیق کرد و به اتاق هورام رسید
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و فرشته ای در بر ملحفه ی سفید و جامه ی گلبه ای، که رویش 
 راهمدم

 .پنجره کرده بود دید
 !فرشته ای در آستانه ی آدمیت

فرشته ای نیم سوخته، فرشته ای داغ دیده و فرشته ای اسید 
 !خورده

 ر شدصدایش لغزید، نم دار شد، تب دا
 .اون دریای پر تالطم، راضی نیست براش اشک بریزی -

رو بر گرداند، دوباره دید، دوباره تازیانه خورد، دوباره رخ اسید خورده 
 اش

 .دل سوزاند
 اگه صورت ندارم، اگه زیبایی ندارم، دل که دارم تا برای لیلیثم خرج -
 

52 
 .کنم

ی کنار تخت دست از جیب فرم سفیدش در آورد و روی صندل
 .نشست

چی شده؟ حرف هات غم رو قورت داده، چی باعث شده دلت آروم  -
 نباشه؟

 سخت بود شاد زیستن، خرم به دل بستن، خم به آبرو نیاوردن
 .زیبایی به تاراج رفتمو فاکتور بگیرم، هیوای احمق رو نمی تونم -

چشم در کاسه گرداند، کاش می توانست صورت هیوا را کیسه بکس 
 به کند،

 !همراه پدر عزیز و محترمش
چه زری زده؟ مگه این جا بوده؟ آخه من چند بار به شادی بگم که  -
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 بجز من
و گیلماه کسی رو نفرسته تو اتاقت، به جان خودم این دفعه زنده 

 زنده آتیشش
 .می زنم زنیکه رو

شال مشکی ای که رنگش را با روزگارش هماهنگ کرده بود، جلو تر 
 کشید،
 .ر حوالی تیغه ی بینی اشتقریبا د

گفت که حقیر شدم، گفت یهودا نمرده و از دیوونه بازی های من  -
 گذاشت و

رفت، گفت لیاقت زنده موندن ندارم، گفت و گفت و گفت و نیشتر 
 زد، حرف

هاش حق بود، حرف حق جواب نداره لیلیث و همیشه محق ها 
 تلخن، مثل

 .زهر
به خواهرش توهین کنند،  دست مشت کرد، انقدر بی چاره نبود که

 مسلما جای
سالم در صورت هیوا نمی گذاشت و رخ کبود وی را از حاجی فیروز 

 شب
 .عید بد تر می کرد

 
53 
غلط کرده پدر سوخته، به روح حاج بابا دارش می زنم، اون دفه به  -

 َدِدش
 .گفتم، عین سگ کتک خورش می کنم اگه بخواد زر مفت بزنه

 دوخت، نگاهی که دیگر، نمی بیند نگاه به دریا
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هر چی از دهنش در اومد گفت و من دم نزدم، اما فقط تا وقتی  -
 که بحث رو

به تصاحب خونه نکشیده بود تحمل کردم، وقتی گفت می خواد 
 خونه رو

بگیره، قلبم وایساد، لیلیث می دونی؟ می خوان خونه یادگار بابا رو 
 بگیرن،

بگیرن! داد زدم طغیان کردم مثل  می خوان خونه من و یهودا رو
 طوفان، مثل

گردبادی تو دل صحرا، هیوا هم دستمال مچاله شد و توی سطل 
 زباله جا

گرفت، چه فایده؟ مهم نیشتر عمیقشه، که تا مغز و استخونم رسوخ 
 .کرده

خیره به چکه چکه قطره ی سرم، لب می گزید، پس خوی ددی گر 
 خواهرش

 !هم گدازه وار فوران کرده بود، گدازه ای به فراخ رسم لیلیث
 .سکوت بخت غم را حائل مذهب نگاهشان کرد

بگو تو هم می تونی مثل من وجود یهودا رو حس کنی؟ بگو تو  -
 هم دریا رو

رنگ خون می بینی؟ بگو دریا پشیمون نشده از بلعیدنش؟ از غرق 
 کردنش،

 رم، از نابود کردن زندگیم؟از جوون مرگ کردنش، از کشتن شوه
دیده اش کور نبود، اما دل نداشت تا قبر شوهرش را رصد کند، قبری 

 که دریا
نام داشت. چشم به بیرون دوخت، به دریایی که رو در روی اتاقک 

 های بخش
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بیمارستان واقع بود توصیفش را با جدل نگاه میان پرتو خورشید 
 وساطع

 نورش آغاز کرد
 

54 
دریا بود، یه ساحل، یه لیلیث بود، یه قمار، یه باخت بود، یه یه  -

 سفته، ده
 میلیارد بود و زندگیش شد آشفته! از این واضح تر بگم؟

 ترسید! قمار؟ لیلیث هنوز قمار را ترک نکرده بود؟
 تو... تو که... لیلیث تو قرار بود دست از قمار برداری، کدوم بی در و -

 .راه میده تو کار قمارپیکری یه زن سی ساله رو 
زیادی از حد چشمه هایش جوش می زدند، آز در دلش جوانه کرده 

 بود، چه
 .می کرد که مسخ تقدیر، پیر شده بود

جوش نزن، عباس تراش کدوم کارش با قانون بوده که بخواد این  -
 کارش

باشه؟ اون فقط بو پول بخوره به مشامش، من و تو که هیچ نعوذ... 
 خدا رو هم

فروشه، حاال هم کاریه که شده، فقط باید هر چه زود تر پول این می 
 مرتیکه

شکوهی رو بدم بره رد کارش، پررو بر می گرده می گه بیا خونم 
 کلفتی، فک

کرده منم مث خودش عر عر، ملوم نی چه خیالی تو سرش داره 
 .عجنبی

نگفت، از ان شب و گروه شیطانی اش، هیچ نگفت! مردار رخش را 
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 در دست
 گرفته و زیر لب تاسف خورد

وای، وای، آخر کار دست خودت می دی، آخر خودتو بد بخت می  -
 .کنی

 حیف تو ی دکتر نیست که این طوری خارت کنن؟
از جایش برخاست، سرزنش هایش داشت آونگ می زد، پیشگیر 

 بحث شد و با
 حرف آخرش قصد ترک هورام وا رفته را کرد

کنم تا فردا می کوبم تو صورتش،  جرئتشو نداره، پولشو جور می -
 فعال
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 .استراحت کن تا بگم گیلماه بیاد
 .قبل از خروجش درب گشوده وسیل صدا وارد شد

 .به به، جمعتون جمع، گلتون کم که اومد -
 خندید، این زن را عشق دوم می نامید،

 .باد آمد و بوی عنبر آورد، سر و کلت پیدا نبود از دیروز و امروز -
 گیلماه وضعیت هورام را چک کرد و طعنه بار گفت

واال ما که همش تو چشمیم، دید بصیرت می خواد فهمیدنش  -
 دختر جون،

ببینم، تو مگه برای بیرون شدنت از این جا تو قیافه نبودی؟ حاال چرا 
 اومدی؟

 خوبه صداقت ببینتت؟
 هورام خسته از عروسک خیمه شب بازی بودن گیلماه گفت

انقدر قضیه بیرون کردنشو پیش نکش، یه عملی نا موفق بوده، یه  -
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 بنده خدایی
هم عمرش کفاف نداد و مرد، هیچ اشتباهی از طرف لیلیث نبود، 

 اون مرتیکه
صداقت برا جواب رد دادن به پیشنهاد ازدواجش به لیلیث، گر 

 گرفتتش و اینو
ساخت، که بهونه ی بیرون کردنش کرد، چنان پرونده ای از لیلیث 

 دیگه رمق
 !کار کردن تو بیمارستان های دیگه رو نداره

متعجب چند ثانیه به لیلیث نگریست و بعد کنار پای او زانو زده و 
 می خندید

حاال اگه رمق هم داشته باشه، مجوزش باطل شده! بیخیال لی لی،  -
 خودم

 .برات یه شوهر خوب پیدا می کنم
به دیوانه بازی هایش حواله لیلیث متاسف سری تکان داد و لگدی 

 کرد
 

56 
زهر مار، چند بار گفتم بهم نگو لیلی)تلفظش ِلیلی نیست، اشتباه  -

 نکنید.(
خنده اش را خورد و بایستاد، خاک فرمش را تکانده و برای رفع 

 ضایعگی
 گفت

 راستَیِتش من نیومدم بفهمم اره و عوره و شمسی کوره از لی لی -
ا نه، اومدم بگم که هورام رو برای عمل آماده خواستگاری کردن ی

 .کنن
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خونش به جوش آمد، چرا کسی به خواسته هایش اهمیت نمی 
 داد؟

گفتم که، من زیر بار عمل نمی رم، یا می میرم، یا عمل می کنم،  -
 فعال هم

 .تنهام بزارین، می خوام استراحت کنم
 !دنده اش کج بود و مرغش یک پا

 ماه فهماند که ادامه ندهد و او هم ساکت شدبا چشم و ابرو به گیل
 .باشه، ما می ریم تو هم استراحت کن -

 دست گیلماه را گرفت و قبل از خارج شدن گفت
 !بعضیام جوری امیدوارن، که نا امید کننده است -

*** 
روی تخت بیمار خوابید، ساعد به پیشانی چسباند و چشم را خواب 

 گرفت
نمی فهمم چته، برو بچه خر کن  فک نکن زرت زرت بخندی من -

 گیلماه
 .خانم، به من می گن لیلیث محتشم، ملقب به تک پر

نفسش را با درد فوت کرد، هر کسی در دل خانه ی اندوه دارد، اگر 
 نداشته

 .باشد، آدمیزاد نیست
 

57 
دهن باز کرد تا حرف بزند اما با صدای زنگ موبایلش ترجیح داد 

 اول به
دهد، بدون این که نام مخاطب را نگاه کند تماس را بر تماس پاسخ 

 قرار کرد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 69 صفحه  

 

 .بفرما -
... - 

 از جایش بر خیزید، خشم به جان خویش پیله تنید
ببد دهنتو مهام، دیگه نمی خواتم ببینمت، گمشو برو از زندگیم  -

 .بیرون
گوشی را محکم به دیوار پرتاب کرده و خورده هایش را تماشا می 

 .کرد
ا مبهوت به او می نگریست، گویی این روی گیلماهش را لیلیث ام

 !جایی ندید
 با مهام دعوا افتادی؟ قضیه خیلی جدیه؟ -

 پوز خند زد، او چه می فهمید از ژرف جدیت؟
 .تا حدی جدیه که پای یه زن دیگه وسطه، پای یه خیانت -

رعشه دربدنش مجذوب شد، خیانت را دوست نداشت، حداقل برای 
 .گیلماهش

مگر نه اینکه با مهام عهد بسته بود تا اگر اشک گیلماه را در آرد، 
 دستش را

 قلم می کند؟
طالقتو بگیر، نذار به پاش بسوزی، اون لیاقتتو نداره، همون موقع  -
 هم

نداشت، هر کی که رنگ و لعابش بیشتر بود و واسطه هوا و 
 هوسش می کرد،

 .و چه زجری دارهبذار بعدا بفهمه از دست دادن فرشته ای مثل ت
نفس عمیقی کشید، نمی خواست این بحث را کش دهد، دوست 

 نداشت یاد مهام
 اوقاتش را تلخ کند
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 !از این که هر گوشه ذهن و قلبم، ازش یه نشونی هست متنفرم -

دندان هایش را روی هم سابید، نمی توانست گیلماه را این طور 
 !ناراحت ببیند

بهش گفته بودم پاشو از گلیمش دراز تر کنه بد  پدرشو در می آرم!-
 .می بینه

دستش را روی سرش گذاشت و شقیقه اش را ماالند! اصال حوصله 
 بحث در

 مورد مهام را نداشت
 ولش کن، تو چرا پکری؟-

انگشت در هم گره زد، خیره به سقف سفید اتاقک استراحت شد، 
 بین یک

خوردف چطور می  مشت خدا نشناس افتاد، در کمرش مهر بردگی
 توانست

 خوب باشد؟ آرام گفت
دلم برای این بیمارستان و محیطش تنگ شده بود، برای اتاقم،  -

 برای
مریضام! نمی دونم چرا دنیا هی می چرخه و بین آدماش فقط منو 

 از دور
 .خارج می کنه

 ی کشید و گفت "آه"
گاهی سنگی به شیشه ات می زنن که با هر تکه اش هزاران تکه  -

 می شی،
این بیمارستان هم دیگه رنگ و بوی همیشگیش رو نداره، انگار 
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 همه چی
 .دست به دست هم دادن تا این روزامونو زهر کنن

راست می گفت، این روز هایش زیادی زهر بود، زیاد تر از هر عدد 
 کثره
 !ای
نمی گم دنیا بدجنسه که از شانس کورمون، کاینات بش بر می  -

 خوره، اما
 

59 
 .مسلما حس شوخ طبعی زننده ای داره

 ...و او ندیده بود، شوخ طبعی های حقیقی دنیایش را
*** 

 می گویند قبل از وجود "
 جام بال را لبریزانه می نوشیم

 گاه انقدر شرین است
 "که بال هایمان تمامی ندارد

گاهی دنیا حکم همان چرخ و فلک را دارد، گذشته ها را در کابین 
 پایینی خود

محفوظ می کند و حال را در اواسط و آینده را در رفیع ترین ارتفاعش 
 محو

می کند، اما اما از روی که این چرخ و فلک روشن شود! گذشته ها به 
 اوج

می رسند و سد راه آینده می شوند، تمام جهر و نومیدی را به رخ می 
 کشند و

ورد، خ شب سیه را سپید نمی کنند! و حآل! آن چنان در مستقبل گره
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 که زمان
 گسسته و چنبره ای روزنه و پرتو نور آن باقی می ماند و باز هم

 ....خاطرات است و خاطرات است و خاطرات
سالن پذیرایی ضیافت شب گذشته را با مشقت طی کشیده است و 

 سرامیک
های سفیدش که اغشته به خون های خشکیده و حاصل مرده 

 خاران و
 .رش طی بر روی آن نیست کردخوکانی بی خرد بود را با فشا

افشردن را تنها به معنای غسل دادن کف زمین از هر نجاستی انجام 
 می داد

تا املس و آیینه مانند شدنش را بیند و مسرت شود تا آن تاب 
 مسروق شده اش

 
60 

بر گردد. تمامی وسایل مسحور شده ی آن خانه را طهور و مطهر 
 کرده و با

 .تناسقشان داده بود هزاران هزار گالب
همه ی این ها نمی توانست برای دل تاریک شوکی باشد. لذا برای 

 بر تافتن
 .لحظه ای ماندن در آن جا بوده است

زنگ گوشی اش آژیر کشان جان مریم نواخت. نوایی که الالیی 
 خواب هایش

توسط پدرش بود. با دیدن نام شخصی که پس از مدت ها زنگ 
 موبایلش را
 .بود خندید فعال کرده



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 73 صفحه  

 

هر چند تلخ... هر چند بغض آگین... مهم این می بود که گوشه ای از 
 دنیا

کسی وجود دارد تا نغمه ی تبسم را بر لب های چروکیده از غبار 
 های هوا
 .مهر کند

 دخترکم "
 برای من بمان و پست چی لبخند هایم باش

 !تا امضایم را نگیری نمی گذارم بروی
 وممن مادر درد هایت می ش

 "چاپار گونه غم هایت را بیاور تا ارزان بخرم
 .سالم هیمو خانم -

 پر تب و تاب صدایش را طنین انداز تار صوتی نازکش کرد
 سالم، مامان جونم چطوره؟ -

شر و شور هایش بر روح غم دیده ی لیلیث اثر می بخشید و نتیجه 
 اش قهقهه

 
61 

 ای از جنس عشق بود
 تعبیر کنی عشق را اگر خواهی "

 مادر و فرزند را با آب طال نویس
 "چنان زرین و براق که حتی لیلی و مجنون هم سر خم آورند

گفتن های  "مامان" دلش برای بچگانه های هیمو پر می کشید، برای
 عمیق و

 .خالصانه اش
خوبم دختر گلم، تو چطوری؟ درسا خوبه؟مارگارت چطوره؟ اذیتش  -
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 نمی
 کنی که؟

 به معنای فکر کردنش گفت "اومم" با تلفظ صوت
من عالیم مامی، نگرانم نباش این جا خیلی بهم خوش می گذره،  -

 همه ی
امتحان هام رو عالی دادم و با نمره ی عالی تر؛ مارگارت که چپ می 

 ره
راست می آد دستور می ده، البته حق هم داره ها ولی خب فقط دلم 

 برای تو
 .تنگ شده

لخ خندی زد، او چه می دانست از دنیای در دل به دنیای کوچکش ت
 لیلیث که

گرگ ها و شغال ها برای نابودی اش دندان تیز کرده اند، همان جا 
 در غربت

 !بمان دخترکش، جای تو نزد او بودن نیست
قربون دختر درس خونم برم من که مثل مامانشه، منم دلم برات  -

 تنگ شده
کتر نشدی نمی ذارم بیای ولی قرار بود دلتنگی و بهونه نگیری؛ تا د

 .پیشم
حتی از پشت گوشی هم جمع شدن لب هایش به منظور انزجار را 

 به وضوح
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 .حس می کرد، این دختر درست شبیه سازی شده ی هورام بود

چشم بهونه نمی گیرم اما دکتر هم نمی شم، من دلم می خواد -
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 مثل مارکوپولو
نهایی، نبودن شما و درس خوندن برم سفر و جهانگرد بشم؛ باالخره ت

 های من
 .توی مدرسه ی شبانه روزی آمریکا باید تاثیری داشته باشه دیگه

نمی دانست چرا احساس می کرد با وجود ده سال سنی که 
 هیمویش داشت

عقلش از او ی سی ساله بیشتر بود کی این همه فهم و شعور در 
 خود گنجاند؟

 .ری عزیزم باید برم کلی کار دارمباشه هیمو خانم، با من کاری ندا -
 صدایش دور شد

 .نه مامی خداحافظ، به هورام سالم برسون -
 آرام زمزمه می کرد

 .دخترم تو آخرین ناجی پاکی منی، با تو مثل قطره آب تو رود گلم -
سرش که باال آمد با دو چشم مشکی و براق رو به رو شد؛ سخت 

 است
 .گ ها پشت آن در کمین اندننگریستن در چشمان بی فروغی که گر

 دخترت بود؟ -
مشغول پاک  "طی و سطل" شانه ای باال انداخت و با رفیق شفیقش

 کردن
 .هزار باره ی آن سالن رمیده از نزه شد

 .همیشه بهش گوش زد می کنم فال گوش وای نسه -
روی کاناپه ای که با شوینده های جور واجور شسته شده بود 

 بنشست و پایش
 را بر روی میز عسلی گذاشت
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 !هوم، خوشمان آمد -

حرف های بی سر و ته اهورا کالفه اش می کرد، ناالن از درد کمری 
 که

ثمره ی خمیدگی چندین ساعته، مشغول خرج کردن وسواس در 
 تمیزی بود،

 برخاست و سرگشته گفت
 .پاهات رو از روی میز بردار، تازه تمیزشون کردم -

 فکر فرو رفته بود و بی توجه به نطق وی پرسید عمیق در
 چند سالشه؟ -

خشمگین از بی پروایی در پرسش سواالتی که به او مربوط نمی بود، 
 دندان

 هایش را روی هم می ساباند
 مهمه؟ -

 نگاهش کرد و با بازی و کشش کلمات گفت
 .خیلی -

 پوزخندی به افکار باطلش زد و با خنده ی آرامی گفت
ی دست و پا نزن، پیداش نمی کنی جناب اهورا؛ دستت بی خود -

 بهش نمی
 .رسه، مطمعن باش

از جایش بر خیزید و با صاف کردن پالتوی بلند کرم رنگش، به طرف 
 درب

رفت و انگشت سبابه اش را به طرف میز عسلی ای که تا به حال بر 
 روی آن

 نشسته بود، گرفت
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برگشتم همین طوری اون جا رو تمیز کن، دلم نمی خواد وقتی  -
 دست نخورده
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 .ببینمش
از درب خانه بیرون زد و منتظر پاسخ لیلیث نشد تا هم نونش کند 

 هم آب. آه
 غلیظی کشید و با بی رحمی گفت

یک بار هم تو یه چیزی بر خالف میلت ببین، آسمون به زمین  -
 نمی آد
 .شازده

به بزرگی سوق  حسرت ها وقتی عمیق می شوند که دنیای کوچکت"
 پیدا می

 کند
 "آن وقت به همراه باران شدت می گیرند

*** 
در بهبهه ی برف دلش بچگی خواست، دلش برای هم سن و سال 

 بودن هیموی
 عزیزش لک زد و هوای لج بازی و ناز کردن برای پدر و مادرش را می
خواست؛ کجا بودند تا به بهترین نحو آرامش کنند و نازش را خرمن 

 خرمن
 خرند؟ب

دستانش را در جیب کت مشکی رنگش قرار داد تا کمی گرمایش از 
 یخ زدگی

الماس های برف و کوران بی پایانش جلو گیری کند؛ خیابان ها آن 
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 قدر سفید
 .پوش شده بوند که نگیرستن و خیرگی به آن ها چشمش را می آزرد
به طرف خیابان آزادی که تهش خانه یشان بود به راه افتاد و لرزان 

 به فکر
عمیقی فرو رفت؛ درست بعد از میهمانی که شکوهی او را رسما 

 کلفت خانه
اش به عضو انجمنشان معرفی کرد، از آن به بعد نگاه اهورا تحول 

 یافت و از
 

65 
تحول شد، دیگر پنجه خانم دکتر مقتدر و محترم، به کنیزی ناچیز م

 طالیی
 !باقی نمانده تا تک پر باشد

بیمارستان را به یاد آورد که با استیضاح فراوان عذرش را خواستند، 
 به

هورامی که آن روز مرخص شده و با گیلماه به خانه یشان می آمد و 
 او نبود تا

هم راهی یشان کند. شکوهی آن قدر رذل می بود که با تهدد و بیم 
 دادن وی

 .بخواهد مرگ هورام را پیش کش خواسته هایش کند
آن طور نمی شد، باید فکری به حال سرنوشتی که جدیدا از 

 سرنوشت می
بود برای  "کله خری " کرد؛ وهم برای او مبنا نداششت، به قول گیلماه

 خودش
 .چرا که سال ها درس شجاعت آموخت
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 !دیوار سکوت را یادم داد و رود بخشنگی"
 !را به من آموخت و آذرخش توفندگی و درندگیدر پای رفتن 

آذرخشی که وقتی بیاید یک زمین از صدایش کر و از آثارش کور می 
 "شوند

به یاد دوران مدرسه اش کنار ایستگاه اتوبوس متوقف شد، پس از 
 چندی

اتوبوس واحد سبز رنگ ایستاد و او بی محابا به درونش هجوم 
 آورد. از

خرسند بود، خدا خودش به خیر  تصمیم خویش مصمم و بسیار
 !کند

سیم های هندزفری را بر گوش فرستاد و موسیقی مورد عالقه اش را 
 پخش
 کرد

 اگر چه عمری ای سیه مو چون موی تو آشفته است -
 درون سینه قصه ی این آشفتگی بنهفته است
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 نمی دهد دلم رضا که بگذرم زعشقت
 نه طاقتی که بر رخ تو بنگرم من

 دل را به مهرت وعده دادم دیدم دیوانه تر شد
 خواندم حدیث آشنایی دیدم بیگانه تر شد

 با دل نگویم دیگر این افسانه هارا
 باور ندارد قصه ی مهر و وفا را

موسقی هم کلماتش بی رحم شده اند خاطراتی را برایت زنده می "
 کند که
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 "سالها خیال دفن کردنشان را زیر خروار ها خاک داشته ای
با رسیدن به کالنتری دو دل واقف شد، اگر بالیی بر سر عزیز جانش 

 می
آوردند چه؟ هیمو را عمرا اگر می توانستند پیدا کنند اما هورام چه؟ 

 دل او
 .تاب زخم از دست دادن عزیز دیگری را نداشت

اشت که صدای زنگ گوشی اش یک قدم به سمت درب کالنتری گذ
 او را از

حرکت وا داشت، موبایل را از کیف کوچکش خارج کرد، و شماره ی 
 روی

 .اسکرین که ناشناس بودن را چشمک می زد. فکرش را مشغول کرد
 بفرمایید -

 صدای اختارگر اهورا با نجوایی دل انگیز با گوش هایش بازی کرد
گرفتم، نشون به اون  سالم خانم دکتر، شرمنده که دیر تماس -

 نشون که
خواهرت رو دارن منتقل می کنن به خونتون و حاال اگه خیلی مایلی 

 حتما به
 .پلیس خبر بده
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بعد سخنانش تلفن را قطع کرده و پس از آن مازراتی سفید رنگی که 
 رو به

روی لیلیث پارک شده بود شیشه های دودی اش پایین آمد و اهورا 
 با همان

ر خند مظفرش دست تکان داد و از کنار لیلیث گذشت. لیلیث زه
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 ماند و کوله
 .باری از غم و زندگی ترحم بر انگیزش

 چو شمعم بسوزم که تو باز بیآیی نیایی به پیشم کجایی کجایی؟"
چو گرما به پای در ختان نشستم چو هر برگ بیوفتد به پایت 

 نشستم
ه یارم اصال خدا یا زمین هست زمان هست چو خاک هست، ک

 نیست کجا
است کجا رفت؟ دگر نیست امیدم تحمل ندارم، کجایی کجایی 

 "کجایی ندانم
بی درنگ شماره ی هورام را گرفت که پس از چند لحظه انتظار 

 صدای سرد
 و یخش در گوش لیلیث تار بست

 جانم؟ -
 پر شتاب و نگران پرسید

 هورام کجایی؟-
 کمی درنگ کرده و آرام گفت

گیلماه می رم خونه، ده دقیقه ی پیش مرخص شدم، دارم با  -
 چیزی شده؟

 !نگران به نظر می آی
 یی زمزمه کرد و با نفس عمیقی افعال را شمرد "وای" زیر لب ارآم

هورام با سرعت نور به سمت خونه برونین. تعلل جایز نیست، آب  -
 دستتونه

بزارین زمین و هر چه سریع تر برین خونه فقط همین فعال 
 حافظ شب میخدا
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 .آم پیشت
ی آرامش آسوده خاطر تلفن را قطع و راه منزل  "باشه" با شنیدن
 شکوهی را

 در پیش گرفت
 هندزفری مهیا، آهنگ ها پخش، "

فقط مانده بوق های ممتد ماشین و سپس سنگ قبر سردی که 
 آغشته از نام من

 "است
*** 

از کالنتری که آماده بود، یک بند تمام خانه شکوهی را تمیز می کرد! 
 آن قدر

که حتی خودش هم خسته شد. به طبقه دوم که می رفت، صدای 
 مشاجره

 .هرمیس و زنی را می شنید
شانه ای باال انداخت از پله ها گذر کرد، پا به طبقه دوم نهاد که زن با 

 دیدن
گیسوانش را در چنگالی که  وی بر آشفت به سمتش یورش برد و

 همانند
 .جادوگران ناخن هایش تا ناکجا آباد بلند بود محصور کرد

با شک در جایش متوقف شد و قدرت تکان خوردن نداشت؛ 
 شکوهی دست به

سیگار، مهلکه ی تلکه کردن لیلیث را تماشا کرده و بی عار هیچ 
 تالشی به

به خودش آمد و با منظور جدا سازی وی از آن مار دو سر نمی کرد؛ 
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 خشم
 .زن را به دیوار سرد که با کاغذ دیواری آمیخته شده بود چفت کرد

دستانش را گرفته و پاهایش را قفل کرده به پاهای زن فریاد زد، این 
 زن

همانی که در میهمانی شب قبل بر سر قربانی شیهه ای از خزعبالتش 
 می
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 کشید
 !س قرمز تنم نیسچته چرا رم کردی؟ من که لبا -

نفس های طوفانی از خشمش را در صورتش پخش می کرده و با 
 عداوت گفت

 .به به چشمم روشن نارسیس خانم! باالخره ما شما رو دیدیم -
 محکم تکان خورد و فریاد کشید

دختری خیره سر، کل جنسا رو به هوا دادی اون وقت دو غوز و نیم  -
 هم باال
 داری؟

 ن رو به شکوهی گفتسرگردان از اراجیف ز
این دیوونه چی می گه؟ نارسیس دیگه کدوم خریه؟ بیا این و از  -

 من جدا کن؛
 .قرار بود بیام این جا نظافت کنم نه تمیار داری

خیلی آرام و بی اعتنا نسبت به داد و هوار آن ها سیگار را با پایش 
 خاموش

 کرده و به طرف اتاقش رفت و همان طور گفت
اتاق کارت دارم، امید وارم که به سه سوت نکشه، خودت نورا بیا تو  -
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 از
 .عواقب بعدش خبر داری

 نورا را رها می کرد و با بی زاری به آن نگریست که نورا انگشتش را با
 تهدد تکان داد

 !خونت حالله دختر جون -
 .و به اتاقی ررفت که شکوهی وارد آن شده بود

هر که از راه می رسید بزرگ و کوچک بارش می کرد! مظلوم گیر 
 آورده
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 .اند

وسایلش را بر می داشت و از آن جا به طبقه ی اول کوچ کرد، خوض 
 داشتن

 .هم به او نیامده بود
*** 

 !بنز گران قیمت پدرش را قاپید و با نهایت سرعت می راندتش
آسا آسفالت های سرد و  شاید میان این همه ترافیک های غول

 آکنده از یخ،
هوای الستیک و ترمز دستی کشیدن با حد اکثر سرعت در بزرگ راه 

 توسط
 .یک دختر دبیرستانی بدون گواهی نامه را کرده بود

مضحک ترین موسیقی را پخش و لذت را با باال ترین سرعت تجربه 
 .کرد

به دور ناگهان ضرب آهنگ گوشی اش وی را از اندیشه های پلید 
 .دست برد
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با مضاعف ترین انرژی ای که نمی دانست سر و کله اش از کجا سر 
 به فلک

 کشیده بود پاسخ داد
 .شما با هوری خانم ارتباط شنوایی غیر مستقیمی دارید، بفرمایید -

صدای خنده های پی در پی اش او را دیوانه تر از همیشه می کرد؛ 
 چگونه

 می داد؟ بود که او این همه مهربان جلوه
بس کن هورام. سالم کردن رو به جای حوری کردن خودت پیش  -

 بقیه یاد
 .بگیر

 با شیطنت ابروان طالیی رنگش را باال انداخت و گفت
خیر سرکار خانم، من فقط برای تو حوری ام؛ نه کس دیگه ای،  -

 گشت ارشاد
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 .دور از وطن

ت فهمید آثار کمی صدایش لغزش یافت که به خوبی می توانس
 مشوش بودنش
 به شمار می رفت

هورام، امشب مسابقه دارم؛ حریفم قدره و صد البته پررو! تمام اینا  -
 دست رو

دست هم دادن تا منی که فقط پنج دقیقه مونده به مسابقه، 
 .مضطرب باشم

 شگفت زده از یاوه گویی اش با عتاب گفت
دن و دست و پا چیزای جدید می شنوم لیلیث خان؟ تو اهل جا ز -
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 گم کردن
نبودی، تو که این مدال رو هم می بری پس این همه استرس برای 

 چیه؟
 لبخند مغمومش پر از غمش را، می توانست تصور کند

برای این که تو نیستی، برای این که کیلومتر ها فاصله داری؛ فقط  -
 برای

 .همین
عشقش به هورام عجیب بود، بعید می دانست این دختری که 

 ودش را سختخ
 .می نمایید بتواند اندکی عشق را با جنسی دیگر بی آزماید

تو می بری و بعدش گورت رو گم می کنی ایران؛ خسته شدم از این  -
 همه

 .تنهایی
 کمی عصبانیت ساختگی به صدای بمش آمیخت

 .کمی آداب محاورت با بزرگ ترت رو یاد بگیر -
 و خدا را شکر کرده کهخونسرد زبانی از پشت گوشی برایش در آورد 

 حضور نداشت و نمی دید
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 حتما، امر دیگه؟ -

 پر شتاب کلماتش را پشت سر هم ادا کرد
 .هوری، مسابقه شروع شد؛ من برم عزیز، بعدا صحبت می کنیم -

لبخند تلخی زد؛ گاه آدم ها به چه چیز هایی دل خوش می کنند، 
 قهرمانی در

 مسابقه ی بوکس بین المللی کم چیزی نبود، اما به چه قیمتی؟
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 .موفق باشی خواهر گلم -
گوشی را قطع کرد؛ می دانست که از قربان صدقه رفتن خوشش 

 نمی آید و
اگر مسابقه نمی داشت رکیک فحش هایش مانند طناب آویز لباس 

 ردیف می
 .بود

 زی می شد کهبه نمایشگاه که رسید، شوق دیدن استادی که چند رو
 میهمان

 .خانه کوچک قلبمش شده بر دلش چنبره زد
پا به سالن طویلش گذاشت و محو آثار او و چند آثار پیش پا افتاده 

 ی خودش
 .شد

دست گل رز ها را در دستش چرخاند و نا محسوس به او نگریست، 
 بسیار

مردانه در حال محاورت با مشتریانش بود، دست هایش را به منزله 
 ی

ح تکان می داد و با لبخندش دل هر دختر حاضر در جمع را توضی
 می برد،

 با دیدن هورام دست از توضیح کشید و متوقف شد؛ زمانش بود؟
کفش های پاشنه بلند مشکی اش را بر روی سرامیک های طالیی کم 

 رنگ که
با نور آفتابی المپ ها برق می زد، کشاند و با تلق تلوق پی در پی 

 اش ضرب
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 .آهنگی بس دلنواز سخات
به سمتش که رفت با فریفتگی، رز های قرمز را که با رژ مات خود 

 تالطع
 خاصی داشت را به سمتش گرفت و با لبخند شیطانی اش گفت

مبارک باشه استاد، از نمایشگاه زیبا و سر شار از مشتری و متقاضی  -
 شما،

 .بسی زیاده خرسندیم
تر با انبوه جنگل چشمان مخمور عاشق عاشقی کردن های این دخ

 !سبزش بود
بی مهابا خندید و دسته گل را ازهورام گرفت، لوده هایش را برای هر 

 کسی
 !خرج نمی کرد؛ مفت که نبود تا بیهوده به هدر رود

 .شرمنده کردی سرکار، تو خودت گلی هوری خانم -
 تعضیم مصلحتی ای کرده و با اضافه کردن چاشنی تمسخر گفت

 .شیفته ی خود نسازید استادمرا  -
هیچ نگفت؛ انگار از این حجم لودگی و عاشقی اش متحیر ماند، 

 چشمان قهوه
ای اش خندید و لبان گوشتی قلوه ای اش کم آوردن را بیداد کرد. 

 دستش را
گرفت، با تعجب به او نگریست، بر عکس خانواده اش آدم معتقدی 

 به محرم و
 .نامحرم نبود

یهودا، شوکهان دستانش را از دست او رستاند.  اما از گرمای دست
 این چه

کاری بود که کرد؟ با دیدن عکس العمل آنی هورام، سر به زیر 
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 انداخت و آرام
 گفت

 می رم روی سن، همراهیم می کنی؟-
 

74 
یک سالی می شد که با این استاد کار می کرد و از اخالق مقید به 

 دینش با
خبر بود! می دانست خودش هم پشیمان است و هورام این را نمی 

 !خواست
 پس خندید و با روی گشاده گفت

 .البته جناب-
در سبزی چشمانش خیره شد و با لبخند دلربایی که در لبانش جای 

 داده بود از
او تشکر کرد، او را به باال ترین قسمت سالن نمایشگاه برد و با چند 

 ضربه به
 .ای حضار را وادار به سکوت کرد لیوان شیشه

 سرش را به سمت هورام بر گرداند و در چشمان سبزش نگریست
خیلی متشکرم از همه اون هایی که امشب اومدن و من رو یک  -

 بار دیگه
شرمنده خودشون کردن، راستش هدف اصلی از برگذاری این 

 نمایشگاه که با
 .مشارکت من و خانم محتشمه، یک چیز دیگه است

رنگی که کرده بود سبب اجازه ی باال گرفتن همهمه ی مردم د
 کنجکاو شد؛

دستش را به داخل جیب شلوار کتان مشکی رنگش برد و جعبه ی 
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 مخمل
سرمه ای را بیرون کشید، اقوا گر، از آن لبخند های دلبرانه زد و کنار 

 پایش
 .به زانو در آمد

 ذراند، که گفتبا چشمانی گریزان از حدقه حاالتش را از نظر می گ
 خانم هورام محتشم، با من ازدواج می کنی؟ -

دستانش را حائل لبان گشوده شده اش کرد و زیر لب آرام و ناباور 
 گفت

 !یهودا -
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 قهقهه ای زد و با شیطنت اضافه کرد

 جان دل؟ -
حیران سرش را باال و پایین انداختت، این حرکت غیر منتظره یهودا، 

 واقعا
 ...زده اش کرده بود! یهودا را دوست داشت! عاشقش بود اماشگفت 

 .من خانواده، دارم جناب، تشریف بیارید اون جا صحبت می کنیم-
باد ذوقش خوابید، نمی خواست این طور یهودا را بسوزاند ولی خود 

 .سر نبود
حاج بابایی در خانه داشت که تمام نور چشمش او و لیلیث بود! 

 نمی خواست
 .دلش را بشکند، با خیره سریاینگونه 

اما یهودای او، خودش را نباخت، یهودا مظهری از عشق بود و حال 
 که این

خاطرات در سرش رژه می رفت، به اندازه ی تمامی مهبانگ ستاره 
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 ها، دل
 .برایش می تپد

به روی چشم، هر چه قدر الزم باشه می آم خونتون، اصن پاشنه ی  -
 در رو

 .از جا می کنم
 .و برق شادی را در چشمانش رمیده از خرم، خموش کرد خندید

*** 
سیگار را در ال به الی انگشتان خود جای داد، همانند قلمویی که در 

 بستر بوم
پرتره می شد، دود های یک نخ سیگار را در آغوش فضای بار نقاشی 

 می
 .کرد

 ساقی پیشبند کمرش را محکم بست و رو به او گفت
 

76 
زاهد خلوت نشین دوش به من خانه شد، از سر پیمان برفت با سر  -

 پیمانه
شد. می خوام یه چی بدم بری فضا لیلیث، جنسای پر باری به دستم 

 رسید، مثل
 !شراب چند ساله ی اعال

پک محکمی به سیگارش زد و دود را دایره وار به بیرون داد، خوب 
 بود که

دبیات فارسی در بار کار می میان این همه زبان نفهم، دانشجوی ا
 !کرد

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی، وین دفتر بی معنی غرق  -
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 می
ناب اولی. برام مهم نی، جنسش اصل باشه، می خوام یکم حال بیام، 

 می دونی
 که، یکم من یعنی چقدر؟

دست در خرمن موی پرپشتش برد و شیشه ها را به کنارش ردیف 
 کرد

شه میخانه دوش ، گفت ببخشند گنه می بنوش! فعال هاتفی از گو -
 چند تا شات

 بزن تا گرم شی، اصل جنس و میارم واست، سک می خوری؟
 خندید، نخورده مست بود

این سوسول بازیا واس ما نی! بیا ساقی آن می که حال آورد،  -
 کرامت فزاید
 .کمال آورد

ن پیک پیک در شات های کوچک پر می کرد و با قرمزی چشما
 مغلوبش می

 نوشید. جنس اصل را که برایش اوردند خندید و گفت
من خود ای ساقی از این شوق که دادی مستم، تو به یک جرئه -

 دیگر ببر از
 .دستم

ای کسانی که ایمان آوردید، به راستی شراب و قمار و بت پرستیف  "
 پلید و
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رستگار شوید.  از کارهای شیطان است. پس از آن ها دوری کنید تا
 شیطان
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می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما 
 را از یاد
 90 خدا دورسازد و از نماز باز دارد).مائده، آیه91_ )"

به راستی که بعد از زهرماری خوردن ها و قمار بازی هایش هم از یاد 
 خدا

 .بدور ماند و نماز هایش هم متروکه شده بود
 ن روز سنگینی ای به وسعت کوه را از دوشش برداشته بود،او، آ

 !سنگینی ای به نام مهام
 !دیگه ازت خسته شدم و میخوام ترکت کنم - "

زبانش را بر روی لب صورتی و نازکش کشید، به افسلل سافلین، 
 قوانین

 لیلیت را باد ها طوفان می کردند
 چی باعث شد فکر کنی مهمه واسم؟ _

میز برداشت تا لرزش دستانش کمی آرام شود، تا  منیو را از روی
 عنبیه ی

 مشوشش بر لیست کافی ها تکان خورد
 صدای زوزه کفشت، میومد تو کوچه مغزم، اما حاال! سرد شد اون -

 همه ناز
و نوز! بهتره هر چی بینمون بوده همین جا تموم شه، من دارم 

 ازدواج می
 .کنم

نگاهش تیز به حلقه ی براق نقره فام خورد! پس تا این حد اوضاع 
 جدی بود،

 خونسرد پا به روی پا انداخت
به میمنت و خوشی، صد سال به این سال ها، چه کمکی از دست  -
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 من برمیاد؟
 

78 
نگاهش را از منیو گرفت و به چشمان لیلیث دوخت، هر چه رشته 

 کرد، لیلیث
 !پنبه تحویل داد

عاشق کردن آن دختر سنگی، جز محاالت بود. از جایش برخواست، 
 برای آن

 روز بس بود
تنها کمکی که می تونی بکنی اینه که خودت و از دور مسابقات  -

 !حذف کنی
مبارزه ی فردا رو می گم، امیدوارم برای مقابله با من آماده شده 

 باشی، روز
 .خوش

لیلیث را که طنین در برش  از کافه بیرون زد و ندید پوزخند دلنشین
 می

 ".افکند
آنی پرتو های نوری در ذهنش زنده شد، چندین واقعه که مانند 

 فیلم بر
 !پرژکتور ذهنش نمایان می شد، واقعه به نام پیشبینی آینده

سرش گیج رفت، به اندازه ی کوه سنگین شد و مردی را دید که 
 صورتش تار

سرش بسته بود در اتاقی اما مو های بلند سفید رنگش که در پشت 
 محو دود

می سوخت و لیلیث را تفاعن می کرد، دستی به شانه اش بر خورد 
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 کرد و
الهاماتش را بهم ریخت، صفحه ی دودی گم و تصویر سیگما اشکار 

 .شد
تره ای از مو های پر پشت و نارنجی لیلیث را پشت گوشش جای 

 داد و با
 نگرانی لب زد

م ازین مخدرا استفاده نکن، تو این چی زدی لیلی؟ هی بت می گ -
 سن کم

 !خودتو نابود می کنی بد بخت، تو فقط بیست سالته
 

79 
چشم غره ای به سیگما رفت و از جایش بر خاست، احمق فکر می 

 کرد ال
اس دی مصرف می کند و توهم می زند، نمی دانست این الهامات 

 به جا، که
 !او زاده شد پیشگویی آینده بود،از بدو تولد با

پاشو بریم سیگما، باس برم تمرین، این دفه حریفم قدره؛ خوش  -
 عشرته! اگه
 گفتی کیه؟

 حالش میزان نبود و سیگما این را به خوبی حس می کرد
 .حریفت سر و سامون گرفت مشتی، کجای کاری -

 از پول کیف چرمش چندین اسکناس در اورد و روی میز گذاشت
شد یکی دیگه؛ مگه تا آخر عمرم فقط با مهام جهنم و الضرر، این ن -

 مسابقه
 دارم؟
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نفس عمیقی کشید، نه! این دختر رام بشو نبود و دم به تله نمی 
 .داد

 تلفنش زنگ خورد
 همان طور که با سیگما از بار خارج می شد جواب داد

 جون دلم؟ -
لی لی من دارم می رم خرید واسه جشن، یادت نرفته که شنبه  -

 نامزدیمه؟
به اشاره های پی در پی سیگما که با دست و پا زدن می پرسیدن 

 کیست گفت
 گیلماه -

 و سپس به گیلماه گفت
خب که چی عزیز دلم، تو می خوای سفید بخت بشی من باید  -

 لنگم و ناقص
 

80 
 کنم و پا به پات و مغازه به مغازه افلیج شم؟

 می کرد پوکر شدن گیلماه را حتی از پشت تلفن هم حس
 .جون به جونت کنن همینی، تو دانشگاه می بینمت لی لی، فعال -

 پیش از قطع تماس با خنده و مستی سر خوش گفت
 !نزدنش آقا دوماد رو -

 ی نثارش کرد و تماس را قطع کرد"بیشعور " گیلماه
*** 

درمانده با کلید دروازه ی خانه یشان را باز کرد، با حسرت به کلید 
 نقره ای
ت، ای کاش قدرت این را داشت که گشایش تمامی در های نگریس
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 مشکالت را
 .به عهده گیرد

آرام آرام در حیاط و فضای سبزش قدم بر داشت و بر روی تاب سفید 
 رنگ

 .که شنوای درد هایش و تاب دادن غصه هایش بود، بنشست
دستانش تاول زده و ذوق ذوق می کرد، کمرش عاجز و نای صاف 

 ماندن
 نداشت

یش سر شار از گرد و غبار و پا هایش بی تاب از این همه رنج و گلو
 دردی

 .که متحمل شده بود، می راند
با هر تابی که می خورد، گله هایش بیشتر می شد، تاب می خورد و 

 اشعاری
از چکیده ی درد هایش می سراند اشعاری از جنس وقاحت شکوهی 

 و از
ورت سوخته ی هورام و از دیوانگی نورا، از نگاه مستانه ی اهورا و ص

 پدر
 

81 
 .و مادری که قربانی آتش سوزی شده در قعر خاک مدفونند

گلکم درد مکش، طعن مزن، غصه همیشه غصه نمی ماند، روزی  "
 قصه می

 "شود
با فریاد بلندی که بغض هم آوازش بود، ترسان خودش را از تاب 

 پرت کرد و
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 .سرگردان اطرافش را از نظر گذراند
منشع اش از خانه بوده و در خانه به جز هورام شخص دیگری نبود؛ 

 با هول
به طرف درب خانه دوید و آن را گشاد، دست و پایش را گم کرده و 

 بلند بلند
 فریاد زد

 هورام، هورام کجایی؟ -
نتیجه ای جز هق هق های پی در پی از سخنانش نگرفت، با دو از 

 پله ها باال
رفت و هورامی را دید که دستانش را بر روی دهانش گرفته و با 

 چشمانی از
حدقه در آمده گوشه ی اتاق چنباتمه زده و به در باز شده ی حمام و 

 دست های
 .خون آگینش می نگریست و های های گریه می کرد

چند باری روی سرامیک سفید سر خورد تا به هورام شیون کشان 
 رسید

 را مثل ابر بهار اشک می ریزی؟چی شده هورام چ -
گریه اش شدت گرفت و با دست لرزانش به حمام اشاره کرد و بریده 

 بریده و
 با هق هق گفت

می... می...خواستم برم... حمام... اون... رو ... لمس... کردم...  -
 ...دستام

 ...بوی... خون ... می ده
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دیدن حمام پاهایش  هورام را رها کرد و به طرف حمام رفت، با
 سست و به
 .زمین خورد

حمامی که با کاشی های آبی اش از تمیزی برق می زد، خون آلود با 
 جسد

دختری که سرش بریده و روی سینه اش قرار داشت سوژه ی 
 .نگاهش شد

باور نمی کرد، انگار در خواب بود، همه چیز غیر عادی جلوه می داد، 
 حتی

 !فریاد های تمام ناپذیر هورام
لرزان بر خاست و به طرف دخترک قدم بر داشت. وان لبریز از خون 

 تهوع
به جانش می کشید؛ در جای صابون سفیدِی کاغذی جالب توجه 

 کرد، بوی تند
خون مشامش را می آزرد، بی درنگ کاغذ را بر داشت و با خواندن 

 یادداشت
 ضربان قلبش به تاراج رفت و نفس هایش به یغما کشانده شد

دم از سوپرایز خوشت میاد، این تازه یه چشمشه تک پر، شنی -
 منتظر بعدی

 .باش
 پایین کاغذ با خطی کشیده نوشته شده بود

 .هرمیس -
با فشار حالت تهوع به گریبانش کاغذ را پرت و خودش را به رو 

 شویی رساند
و عق هایش را روانه کرد، هورام ترسیده به درب می کوبید و او را 
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 صدا
گیج رفت دیده اش تار شد؛ به زمین افتاد و از هوش  می زد؛ سرش

 .رفت
*** 

چشمانش را گشود؛ هوای خفقان و سرد، اتاقک چند تخته ی سپید 
 و با سرمی
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که به دستش آویز بود نوید حضورش در بیمارستان را می داد؛ با سر 
 درد

و عجیبی اتاق را از نظر گذاراند؛ مردی رو به پنجره بایستاده 
 دستانش را

 اسیر موهایش کرده بود؛ چشمانش را بست و باری دیگر باز کرد
 این جا چی کار می کنی؟ -

 به سمتش بر گرشت، این زن عجب رویی داشت! متعجب گفت
ضربه ای که به مخت خورده کاری بوده! همیشه بر عکسش اتفاق  -

 می افتاد
 !و بیمار به همراه می گفت من این جا چی کار می کنم

حوصله ی زبان ریختنش را نداشت؛ پاسخش را نداد! رویش را 
 گرفت و در

فکر فرو رفت! هنوز چقولی اش را از یاد نبرده بود، کاری که موجب 
 مرگ

یک دختر بی گناه شد، بی صبرانه در انتظار پایان یافتن قطرات سرم 
 بود تا

از این محیط مخوف دور شود؛ به سمت یخچال کوچکی که کنج 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 111 صفحه  

 

 اتاق قرار
داشت، رفت و آب میوه ای از آن بیرون آورد و در لیوانی ریخت و 

 بدون
 .تعارف به لیلیث نوشید

به نظر می رسد بقالی محله ی پایین، رو را صلواتی خیرات می کند  "
 که

 "مردمان لبریز از ان جوالن می دهند
 که لیوان دستش را در سطح زباله می انداخت، گفتهمان طور 

خانم دکتر! مدرکت رو از کجا گرفتی که با دیدن چهار قطره خون  -
 ضعف
 رفتی؟

دلشمی خواست سرش را به دیوار بکوبد تا هزارا تیکه شود؛ انسان 
 بی گناه را
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 !مانند گوسفند قربانی ذبح کردند و طعن هم می زدند
لحفه را چنگ گرفت تا دهانش را با همین چنگ ها با دستانش م
 پاره ننماید،

هر چند که جرأتش را نداشت، دروغ چرا، بی اندازه از صالبت و 
 استبداد این

 .مرد می ترسید
 .دهنت رو ببند -

 پوز خندی زد و گفت
 !قدیما یه تشکر می کردن، اونم رفت پی کارش! نه به سنت شکنی -

را بیشتر در چنگالش فشرد! حقا که این چشم غره ای رفت و ملحفه 
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 مرد
پررویی را به یغما داده بود! مردی که تمام حرف و رفتارش از روی 

 سیاست
 .محض است

بس کن! چطور از بیهوش شدنم با خبر شدی؟ نکنه تا خونه  -
 تعقیبم می

 کردی؟
بر روی صندلی زرشکی رنگی که کنار تخت قرار داشت، نشست و 

 دستانش
 ب کردرا درهم غال

 خواهرت وقتی که از هوش رفتی با گوشیت به من زنگ زد و -
 تقاضای کمک داش؛ منم اومدم چون دلم به حال زارش سوخت؛ در
 !ضمن، فکر کنم اونقدر تحقیر آمیز هستی که نخوام ِخر ِکِشت کنم

دورم، پس دلیلی  اشاره کنم ده تا که سهله صد تا صد تا می ریزن
 نمی

 .ه شمبینم بند یه زن بیو
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می دانست تهش او را بیوه می خواند! می دانست تحقیرش می 

 کند! کالفه از
کاری که هورام کرده بود سرش را بیشتر به بالش می فشرد؛هورام 

 کاش می
 .گذاشت تا بمیرد اما زیر ِدین اهورا زنده در نرود

ه ک بیوه نبود، کریه نبود! زمانی برای خودش آنفدر ارج و قرب داشت
 کسی
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حتی جرأت گفتن باالی چشم تو ابرو را به آن نداشت! از کجا به کجا 
 رسیده

 !بود! از صالبت و غرور! به فالکت و طعن گویی
قاتل قاتل است، چه با دستان خود سالح به دست هدف مرگ ادمی 

 را گیرد،
 .چه باعث و بانی مرگ ادم بشود

 زندگی زانو های مرا خم کرده باشد "
 "من این مرگ را یک روز زنده زنده دفن می کنم

دست ازادی که سرم چیره اش نشده را روی پیشانی اش گذشت و 
 آرام زمزمه

 کرد
 االن کجاست؟ -

در چشمانش خیره شد، انگاری می خواستد نوید خوشی را از ان ها 
 دریافت

 کند
 .نمی دونم، وقتی رسیدم ندیدمش -

کند، به جز این باید طعن  حق داشت خودش را از اهورا پنهان
 هایش را در

مورد رخ اسید خورده هورام متحمل می شد؛ این مرد حرکاتش هم 
 با کنایه

 آمیخته بود؛ کت جیگری رنگش را از روی صندلی بر داشت پوشید
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 .می رم پول بیمارستان رو حساب کنم -

داشت می رفت؟ حرف هایش را زده و نمی گذاشت جوابش را 
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 نانه دهد؟ بهجا
طوری که ژرفش تا سالیان سال فراموش نشود! دستگیره ی نقره ای 

 رنگ را
 فشرد؛ به سقف خیره شد و منگ، اما موئثر گفت

بعضیا لیاقتشون از سگ هم کمتره؛ این ها همونایی ان که برای  -
 چرب

 !زبونی بانی ریختن خون یه ادم از همه جا بی خبر می شن
گرشت، او همان اهورایی که برای کار  متوقف شد و به سمتش بر

 هایش به
احد الناسی جواب پس نمی داد و آن را برای هیچ بشری توجیح 

 !نمی کرد
دلیلی نداشت با لیلیث بحث کند. پس از درنگ کوتاهی رو گرفت و 

 از اتاق
 .خارج شد

*** 
مریم خانم،همسر حاج محسن، لبخند به لب داشت و تحسین در 

 نگاه پر
ن محتشم غوغا می کرد؛ مریم شریفه را حاضر کرده تا صالبت محس

 برایشان
شربت خنک بیاورد؛ می دانست هورام تنبل عمرا اگر به اشپز خانه 

 رود و
دست به کار شود و هورام فکر کرد، شاید با نوشیدن ان شربت خنک 

 ذره ای
 .اتش هیجانش فروکش شود

 از یهودای یهودای مشوش در آن کت سفید و شلوار مشکی را بیشتر
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 استاد
 .رسمی پوش مغرور و حاجی یک کالم می پسندید

نگاه حیرانش را به یهرام سوق داده و تمنای مدد در نگاهش او را 
 وادار به
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 .غرق شدن در دنیای کوچک و تیله ای قهوه ای رنگ کرده بود
کرده و چشم  "ما هم وجود داریم " ی به معنای "اهم" حاج محسن

 غره ی
 .جانانه ای به این بی شرمی و بی حیایی اش رفت

یهودا به خودش آمد و نفسی که از شدت ناتوانی مهار استرسش 
 حبس شده بود
 را کالفه رستاند

جناب محتشم؛ غرض از مزاحمت چندین باره اینه که دخترتون رو  -
 ازتون

 .خواستگاری کنم
 تحاج محسن جدی پایش را بر روی آن یکی از پاهایش بگذاش

هورام سنش خیلی کمه؛ باید از جوونی و فرصتی که داره استفاده  -
 کنه، دلم

نمی خواد فردا پریشون ببینمش اون هم فقط برای این که زود 
 .ازدواج کرد

آشفته دستان عرق کرده اش را در هم غالب کرد؛ قلبش از ترس و 
 هیجان بی

از تاب خودش را بدون هیچ مجالی به سینه اش می کوبید، ترس 
 دست دادن و
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پا پس کشیدن یهودا و جواب منفی دادن صد باره ی حاج بابایش، 
 خوره بر

 !جانش شده بود
هر چند بار که یهودا به عنوان خواستگاری پا پیش می گذاشت 

 قدمش
نخشکیده حاج محسن او را می راند. هورام فکر می کرد یهودا را در 

 نٴاش
زیند تا یهودا را براند، اما خود نمی بیند و برهان سن کم او را می گ

 چه می
 دانست از مقصود اصلی حاج محسن از این کار؟

 یهودا عزم و اراده اش را جزم و متقابال بسیار جدی گفت
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حرفتون بسیار درست و متین اما هورام با وجود من هم می تونه  -

 جوونی کنه
زندگی  و از زندگیش لذت ببره، من به هیچ عنوان از لذت های

 محدودش نمی
 .کنم؛ هیچ وقت اجازه ی به دل موندن چیزی رو به خودم نمی دم
حاج محسن کالفه از مصر بودن یهودا دستش را بر روی پیشانی 

 اش گذاشت
 و گفت

خیله خب! شغل سرمایه یا چیزی که بخواد دختر دردونه ام رو  -
 خرم نگه

 داره داری تا بذاره عقده ی چیزی به دلش نمونه؟
ا بهت به حاج بابایش نگریست؛ حاج محسن با این حرفش هورام ب
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 را خورد
کرد! مگر او پول پرست بود که از حاال تحقیر کردن شغل یهودا را از 

 سر
می گرفت؟ و باز هم هورام نفهمید که حاج محسن به چه علت او را 

 این طور
 .به ذلت وا می دارد

اع را درست کند که پر از خواهش به خانم جانش اشاره کرد تا اوض
 نتیجه اش

 .چشم غره ای بد تر از مال حاج محسن بود
 یهودا جا خورده خودش را جمع و جور کرد و گفت

شغلم مدرس بودنه و در آمدم اون قدری هست که گلیممون رو از  -
 .آب بکشیم

حاج محسن همانند او مصرانه در چشمانش خیره شد تا بتواند از 
 طریق

 چیرگی قصدش را از مصمم بودنش بخواند
 و خانواده؟ -

آژنگی ابروانش را درید و پر طالتم او را بیشتر در هم گره می زد؛ 
 محفل آن

 
89 

شب بیشتر به بازجویی و مچ گیری شباهت داشت تا مجلس 
 خواستگاری

 .فوت کردن -
ا رحاج محسن نگاهی عمیق به من کرد و پدرانه لبخند زد؛ تبسمش 

 به چه
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تعببر می کرد؟ رضایتش یا مصر بودن یهودا؟ نگاه مثبت حاج 
 محسن،

شادمانی درونی اش را افزایش داد. به چشمان یهودا نگریست و 
 جدی گفت

 .بریم تو باغ، می خوام مثل دو تا مرد، صادق اختالت کنیم -
کمی هول شد،  " صادق " یهودا با تأکید حاج محسن بر روی کلمه

 اما هورام،
با بهت به حاج محسن نگریست؛ مردی که به بهانه ی بی پولی 

 یهودا خرسند
نمی بود؛ راضی به این وصل شده که همچین پیشنهاد مصاحبت به 

 یهودا داد؟
 خدایا، حکمتت را دوست می دارم"

گاه که بر مانع منفعتم است منتفی می شود و گاه آسوده خاطر از به 
 نفع بودنم

 "جوالن می دهد
ره حاج محسن، به سمت حیاط راه افتاد! نگاه مطمئنی به با اشا

 هورام نگران
انداخت و پشت سر حاجی روانه شد! روی تخت واقع در باغ، رو به 

 روی آب
نمای زیبا نشستند، حاج محسن دستانش را در هم غالب کرد و مچ 

 گیرانه گفت
 گفتی پدر و مادرت به رحمت خدا رفتن؟-

ار انکاری بود، رنگش پرید! گرمش شده با شنیدن استفهامی که انگ
 بود و

اولین دکمه پیرهن سفیدش را باز کرد، سر به زیر انداخت و آرام 
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 گفت
 .همین طوره-
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که این  " حاج محسن چهار زانو نشست و همان طور که می گفت

 در " طور
چشمان و مردمک لرزان یهودا نگریست. حالش اصال خوب نبود، 

 می ترسید
 !ف دهد و هورام را هم نداشته باشدگا
یه چیزی ازت می پرسم، توقع دارم صادقانه جوابمو بدی! اگه -

 صداقتو تو
 .حرفات نبینم، پشت گوشتو دیدی هورام رو هم می بینی

هراسان سری تکان داد و به چشمان منتظر حاج محسن خیره شد! 
 نمی

 ربان قلبشخواست هورام را نداشته باشد، او اولین کسی بود که ض
 را روی

 .هزار می برد
 .بفرمایین حاجی، من غلط کنم مرتکب به چنین جسارتی بشم-

 غالب دستانش را از هم گشود و در چهره یهودا چیره شد
کذب رو بذار کنار جوون! روایت داریم که نقل می کنه، وقتی یه -

 انسان
شروع به دروغ گفتن کرد، فرشته های توی عرش و معراج هم بوی 

 تعفنش
رو احساس می کنن. این جور آدما ارجشون رو از دست می دن. چه 

 از چشم
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 .خدا، چه از چشم خلق خدا
سر به زیر انداخت، دستش را خوانده بود و دیگر روی به چشم حاج 

 محسن
ست او نسپارد، او نگاه کردن را نداشت! حق داشت اگر دخترش را د

 هم اگر
 .بود، دختر به چنین ادم کذابی نمی داد

 خب حاال بگو، اسم پدر خدا بیامرزت چیه؟-
 سر به زیر و مضطرب با دستانش بازی کرد و گفت
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نمرده حاجی، زنده است ولی سایشو از سرم گرفته! به هر حال از -

 نظر من
 !یمسار این حومهفوت شده! مستشار احتشام، شهره ترین ت

حاج محسن ابرویی باال انداخت و با تعجب به یهودا نگریست! 
 یهودا پسر

 !مستشار بود؟ باورش نمی شد
پسر تیمسار؟ چطور ممکنه مرد عادلی مثل مستشار این طور -

 پسرشو از
خودش منزجر کنه؟ پدرت مرد خیلی عاقلیه! هیچ وقت بی گدار به 

 آب نزد، از
 !صدات در عجبم این همه اشمئزاز توی

پوزخندی زد و سر برآورد! حاج محسن را می شناخت و می دانست 
 رفیق

 شفیق پدرش بوده اشت
پدرم برای مردم عادل و عاقله حاجی، برای بچه هاش همون مار -
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 !افعیه
کسی که شما به عدالتش ایمان داری، دو سال پیش من رو از خونه 

 پرت کرد
بودم، چون نقاشی و موسیقی رو به بیرون! چون دنبال عالقه ام رفته 

 جای
 .نظام انتخاب کردم. سزای طرد شدن من از خونه همین بود

حاج محسن با شگفتی به یهودا می نگریست، باورش نمی شد 
 مستشار چنین

 !جفایی در حق پسرش بکند
صداقت توی صدات مشهوده! اما این که مستشار چنین کاری کرده -

 باشه،
ه صحت داشته باشه، دست مریزاد داری پسر! باور نکردنیه! اما اگ

 کسی که
بدون حمایت خانواده بتونه روی پای خودش وایسته و توی 

 موسسه هنر
تدریس کنه، احسنت داره! تو همین االنش هم باعث افتخار پدرتی، 

 هر چند
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 .مطرود، اما این ذلت فکری از مستشار خیلی بعید بود

ت، نمی توانست، حاج محسن نمی شرمزده سر به زیر انداخ
 دانست با چه

حقارتی به این جا رسید و نمی دانست در چنگال چه دیوی، دست 
 و پا می

 !زند
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شما لطف داری حاجی، بی احترامی نباشه اما من واقعا هورام رو -
 دوست

دارم و تموم تالشمو برای ساختن یه زندگی که اکثرا با مسرت طی 
 شه رو می

جسارت کردم و بی والدین اودم و بعدش با دروغ کنم. اگه دیدین 
 خواستم

 .سرپوشی کنم، برای این بود که هیچ حمایتی رو نداشتم
حاج محسن خندید، احسنت به تالش این پسر! ازجربزه اش 

 خوشنود بود! می
دانست با کمک های بی دریغ او، می تواند مرهم درد خوبی برای 

 دخترش
 .باشد

زهی جنمت مرد! یادمه مستشار خیلی دوست داشت یکی از -
 دخترام عروس

بشن و صد البته ابهت یک مرد با تنبک و جیمبه بهم نمی ریزه! 
 هورام سنی

کمه داره ولی عالقه اش به تو اشکاره! جلوی کار خیر رو نمیشه تا 
 موجب

گناه دو تا جوون عزب شه، برای ساختن زندگیتون از هیچ کمکی 
 نمیدریغ 

 .کنم! اگر مردشی، این گوی و این میدان! بسم اهلل
باعشق در چشمان چنین بزرگواری خیره شد، حقا که همانند ابهت 

 اسم و
رسشمش کریم بود! مردی که پا به پای آن ها برای صعودشان؛ 

 !تالش کرد
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گاهی لیوان عمرت، لبالب از آب های چرکین خود آلود روزگار می 

 ذره شود،
ذره سر ریز شده و جانت می گیرد! این دنیا این سراب، این کوراب، 

 همان
لیواِن سرریز از خون آِبه های شوخگینی است، که روزی سد عظیمی 

 در
 .کارت خواهد شد

این لیوان پر از آب، ساعت شنی ای است، که با گذشت هر ذره از 
 عمر با

می کند! جان هایی  بدی، پر می شود و کم کم، روح را از جانت توفی
 که گاه

 می سوزند در ره زهرآب های پر شده در لیوان، و زهرآب هایی که می
خزند. در لیوانی که شیشه عمر نام می گیرد، و همین طور، کم کََمک 

 نابود
 !می شویم و محو می گردیم

چای خوش عطری ریخت و به منظله ی دلجویی بر روی سینی 
 استیل گذارد

، لیلیث متشنج را بر روی صندلی گاهواره ای، با و کنارش جای گرفت
 دیده

 .ای تار و ملموس از اندوه دید، که با تمام توانش تاب می خورد
عادتش بود، عصبی که می شد، باید طرف را به قصد کشت می زد و 

 اگر
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طرف را در دسترس نداشت، خودش را تاب می داد، هر چند 
 مضحک، هر

رَزن شده تا بر رخ کسی فرود آید را چند بچه گانه، اما مشت های ا
 آرام می

 !کند
همانند کودکی که در گاهواره می خوابدو مادرش او را با تکان های 

 ممتد
آرام می کند، خود را تکان می داذ، مادر نداشت، اما مادر بوپد و می 

 دانست
چطور برای خودش مادری کند! هورام دستی به موهای طالیی و 

 ابریشمش
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 .کشید و او را پشت گوشش سترد

سرش را در دستانش گرفت، سعی کرد کمی از سیاست های لیلیث 
 استفاده کند

 شاید در حرف کشیدن موفق شود
 .توش برگ گل محمدی ریختم، می دونم دوست داری -

سرد نگاهش کرد، باید در رفتاِر با هورام تجدید نظر می کرد! او 
 ناخواسته

ل کرد! منت عظیم الجثه ای به نام اهورا! و منت بزرگی بر سرش ناز
 او

کسی نبود که زیر ِدین بنی بشر رود! او لیلیث بود و هزاران سودا! 
 هزاران

جذبه زنانه که در پیله مردانگی محفوظ بود، او لیلیث محتشم بود! 
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 سر سنگین
 جواب داد

 .ممنون -
بیهوده ادا و اطفار می آمد؛ حقیقتش همان دست پیش گرفتن تا 

 پس نیفتادن بود؛
 قهر و دلخوری را بهانه کرده و با او سخن نمی گفت و به قول گیلماه

 تو قیافه"
چون می دانست اگر سر صحبت را باز کند می بایست تمام  "بود

 اتفاقات
 .رداخیر و ربط دختر مرده به خودشان را هم اعتراف می ک

که اگر این ها را از دهانش می شنوید دیگر ازش چیزی نمی ماند 
 وقطعا

 !آخرین بازمانده از عشقش، خواهرش را از دست می داد
هورام متعجب بود، از رفتار های ضد نقیض و پر جوش لیلیث، 

 لیلیثی که از
برگ گل نازک تر به هورامش نمی گفت و هیچ گاه سر ناسازگاری 

 نمی
قهر نمی کرد! در اصل عقیده داشت قهر کار  بست! هیچ گاه

 گیلماهی است که
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 !از هر لوس و ننری، کهتر بود

ببخشید دیگه، خب ترسیدم و به شماره ای که قبل از من باهات  -
 تماس گرفته

 .بود زنگ زدم؛ نمی دونستم دشمن خونی خانمه
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مرد زندگی آن روز هاتنها " اهورا نه تنها شمن خونی اش نبود بلکه
 "اش بود

هر چند جنایتکار؛ اما همین بزهکار ناجی اتفاقات ناگوار که اخرین 
 رویداد

 می بود، باشد! کالفه از تناقض افکارش سری تکان داد و گفت
 .باشه بخشیدمت -

همین بود، اگر این دو کلمه پر تکبر را نمی گفت که لیلیث نبود، 
 مطمعن شد

لیلیثی بود که به احدالناسی باج  این زن متشنج رو به رویش، همان
 !نمی داد

انگار در انتظار چنین جمله ای به سر می برد که چاالک به لیلیث 
 نگریست و

 گفت
 ...اون جنازه تو حموم-

نگذاشت حرفش تمام شود و برای جلو گیری از احتماالت موجود، 
 داد و هورا

 کرد
 .نمی خوام راجب بهش صحبت کنم -

 ید و مانند او فریاد کشیدعصبی از جایش بر خیز
چرا؟لیلیث، داری چی کار می کنی؟ جنازه ی یه ادم تو خونمون  -

 پیدا شده تو
 بیخیال می گی نمی خوای راجب بهش حرف بزنی؟

 نفس عمیقی کشید و ارام گفت
 

96 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 117 صفحه  

 

 .هر چی بوده، اهورا از جلو چشممون گم و گورش کرد -
 ن پذیرایی را طی می کرددور خودش می چرخد و قدم به قدم سال

من که ساکت نمی شینم، من مثل تو بیخیال نیستم؛ به پلیس  -
 .خبر می دم

آشفته ایستاد و مو های پریشانش را که تا زیر روی باسنش می آمد، 
 پشت

گوش هایش انداخت، همان موهای پرپشت نارنجی و فر ریز را که 
 عالک و

آدم حسرت داشتنش را داشتند اما از نظر لیلیث، چند تار مشمئز 
 کننده و دست

 !و پا گیری بیش نبود
دلیل درد های تبعیض جنسیتی را همین مو ها می دانست! و او 

 روزی این
 !موها را تا ته می زد، تا احترام بخرد

 .ِد آخه واسه همین پلیس خبر کردن تو این مخمصه افتادیم -
ه آمد، از لیلیث آبی گرم نمی شد، اگر نمی خواست حرف هورام کوتا

 بزند،
 !عمرا لب باز می کرد

 داری با خودت چی کار می کنی لیلیث؟ داری چی کار می کنی؟ -
باز دمش را کالفه به بیرون فرستاد، زنگ در به صدا در آمد و خیرگی 

 نگاه
، داد شماتت بار هورام را از سرش وا کند، سری به عنوان تاسف تکان

 دکمه
ی آیفون را فشرد و برای استقبال میهمان ناخوانده کنار درب 

 .بایستاد
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می دانست مغلوب کردن لیلیث و معاشرت نکردن هورام با او را باید 
 به جان

بخرد؛ درب باز شد و گیلماه پرهیاهو و کرمشه گر پا به سالن نهاد، 
 گیلماه با

فته ومسکوت جان دیدن لیلیث که بر روی مبل های سلطنتی وا ر
 می داد،
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لبخندی زد، کیف دستی مشکی اش را بر روی عسلی گذاشت و با 
 سالم بلند

 .باالیی کنارش نشست
گرفته نگاهش کرد و خیلی سرد جوابش را داد، می توانست به 

 وضوح تعجب
 را در صورت درهمش حس کند کمی من من کرد و گفت

 آ... خب... چیزی شده؟ -
به طرفین حرکت داد که زنگ درب به صدا در آمد مثل این سرش را 
 که آن

روز ناخوانده های زیادی وجود داشتند تا تازیانه ای بر زخم بی 
 مرهمش

زنند؛ هورام با سینی شربت وارد سالن شد، موهای بلند طالیی 
 رنگش را

روی صورتش ریخته و سینی را به عنوان تعارف رو به روی گیلماه 
 .گرفت
ش بر خاست و به طرف کمد آویز لباسی که کنار درب ورودی از جای
 قرار
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 داشت باستاد
 .من باز می کنم -

 آیفون را که کنار کمدک قهوه ای تیره قرار داشت، گرفت و گفت
 بفرمایید؟ -

 تصویر مردی که کاله کاسکت بر سر داشت و موتور سیکلت سوار بود
ی اش را از سرش نمایان شد، از موتورش پیداه شده و کاله ایمن

 خالص کرد،
 با پاکتی که در دست داشت، گفت

 .یه چند لحظه تشریف بیارید دم در -
سیم گوشی آیفون را که به دور دستانش پیچیده بود را باز کرد و 

 گفت
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 .باشه کمی تعلل کنید -

گوشی آیفون را در جایش گذاشت. دستانش را حائل سر قرار داد و 
 در حالی

کمد پانچوی آبی رنگی به همراه شال همرنگش بر می داشت  که از
 رو به

 گیلماه گفت
مامور نیروی انتظامیه؛ ببخشید تنهات می ذارم، سابقه نداشت  -

 این جا مامور
 .بیاد

قهوه اش را بر روی میز گذاشت، قاشق را در شکر پاش فرو فرستاد و 
 در

 قهوه اش به هم زد
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ُخِب ُخبه! هر کی ندونه فکر می کنه خانم چه با کماالته، هوس  -
 می کنه چن

جلسه درس اخالق بهش بدی، دیگه برا منی که به فوش های پر 
 فتوحت عادت

 .کردم اِفه نیا لیلی
با تالش در حالی که بند های پانچو را به هم گره می زد لبخند 

 تصنعی ای به
وشی نپاشت، تحت شعاع لب هایش اعمال کرد، اصال شرایط خ

 چندین حس
باطل نما قرار داشت و حتی نفش هایش هم سرشار از استرس، می 

 لرزید،
سرش بانگ وهم می داد و تیر می کشید، هر لحظه امتظار سقوط را 

 از بلند
ترین صعود ها داشت، اما، با این حال، برای دل گیلماهش که او را 

 فقط و فقط
کرد، چند ثانیه ای، همان  برای حرص دادنش لیلی خطاب می

 لیلیث پر جنب
 و جوش شد،

نه، مث که خیلی می خاری! لیاقت نداری از لحن پر مهر من بهره  -
 .ببری

 
99 

چشم غره ای مضحک پشت بند حروف سرشار از لودگی اش، نثار 
 گیلماه

کرد و منتظ پاسخ گیلماه نماند و از خانه بیرون زد، دروازه را می 
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 گشاد که
 به پسر بیست و چند ساله ی سرباز بر خورد، سرباز کاله کاسکت را از
سرش در آورد و از موتور پیاده شد، کاله فرمش را حایل سر تاسش 

 کرد و با
 نگاه خریدارانه اش، پاکت در دستش را به رخ لیلیث کشید

 خانم لیلیث محتشم؟ -
 نچوسرش را تکان داد، نگاهش کرد و با چپاندن دستش در جیب پا

 مسلط بر
 لرزش صدایش، پر صالبت و محکم گفت

 .بله خودم هستم -
پاکتی به سمتش گرفت و ندید نگاه لرزان و حقیر لیلیث را که بر 

 روی دو
ترازو، در نوسانبود و غلطان غلطان می رقصید، حالش اصال خوب 

 نبود و
کم کم حاالت عصبی و هیستریک سراغش می آمد، سرباز با دستش 

 گوشه
کاغذ را هدف گرفت و سعی کرد هر چه زود تر قالش را بکند،  ای از
 حال

 این زن مشوش تمرکزش را به هم ریخته بود
 .این جا رو امضا کنید -

خود کار بیگ، آبی را از دست سرباز گرفت و آرام امضا کرد، تا شاید 
 به

سرباز بفهماند، او هنوز با صالبت است و هیچ استرسی او را باز نمی 
 دارد،

 .نقدر آرام امضا کرد، تا اثری از لرزش دستانش مشهود نباشدا
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پس از امضایش،پاکت را به دستش داد و لیلیث، می دانست، به 
 قلب چرکین و
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سنگش قسم که می دانست، این کاغذ بازی ها، زیر سِر آن مرِد به 
 ظاهر َقِیم

 !نداشت بود! هر چند، واژه قیم برای اوی سی و چند ساله، معنا
آدم ها موجودات پیچیده ای هستند، با این که همه چیز را می 

 دانند، اما
خودشان را به خریت می زنند، تا شاید، این حس احمق بودن، 

 اندکی از تلخی
 آن واقعیت، بکاهد! و او خود را به خریت زده بود که با سر در گمی از

گ با آهنسرباز سوال پرسید، تا شاید پاسخش تضاد باشد! تضاد 
 حقیقت در

سرش، هر چند دروغ، هر چند کذب، حداقلش، قلب پر تب و تابش، 
 آرام می

 شد
 این چیه؟ -

سرباز که حال وخیم لیلیث را دید و حوصله درد سر نداشت، سریع 
 مسئله را

فیصله داد و سوار موتورش شد و کالهش رآ بر سرش گذاشت، 
 سوییچ را بر

 تن موتور چرخاند و در حالی آماده ی رفتن بود؛ گفت
 .احضاریه ی دادگاه -

دستانش را بر دسته ی موتور فشرد و سریع السیر از جلوی دیدگان 
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 مبهوت
لیلیث نا پیدا شد؛ دستان سرد و بی حسش را به سمت دروازه برد و 

 پس از
 وارد شدن به حیاط درب را بست، با قدم هاسست ولی با اراده ای

 محکم، به
خانه رفت و درب را چنان بر هم کوفت که گیلماه چند متر به هوا 

 پروازکرد
با دیدن لیلیث و رخ سفیدش، که از خون هم قرمز تر بود، ترسان 

 دستش را
 روی قلبش قرار داد، پاکت را بر روی میز پرت کرد و پانچو را در تنش
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 .را در کمد انداخت پاره کرده و تکه پارچه های نابود شده
 روی صندلی گاهوآره ای که نزد میز نا هار خوری دوازده نفره و سالن
پذیرایی واقع بود نشست و دیوانه وار تاب می خورد، عادتش بود، 

 هرگاه که
حاالت هیستریِک حمله عصبی به تو دست می داد، همدمش 

 همان صندلی
 .گاهواره ای بود و تاب های دیوانه وار خوردنش

ی اگر صندلی گاهواره ای در کار نبود،کنج دیوار می نشست و حت
 خودش را

تکان می داد، این عصاِب لعنتی بد کار دستش می داد! گیلمآه 
 فنجان قهوه اش

را درون سینی قرار داد و به سمت لیلیث آمد، این حال لیلیث را 
 خوب می



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 124 صفحه  

 

 .شناخت
ه می ماند از همان بیست سالگی شان با وی رخنه کرده بود و گیلما

 و بسته
قرص هایی که به خورد لیلیث می داد، گیلماه با دو به آشپزخانه 

 رفت و با
 .نگاِه هراسان و جست و گرش بسته قرص ها را یافت، دیود

اما جوراب پاهایش بر روی سرامیک سر خورد و افتاد، اما دوباره بلند 
 شد

 و تمامی قرص ها را به خورد لیلیث داد
 چرا ان قدر اشفته ای؟ مامور چی گفت؟چی شده لیلیث؟  -

با همه خشم وتلخ مزاجی اش به هیچ وجه اجازه ی تند خویی به 
 گیلماه را به

خود نمی داد؛ گیلماه عزیزش بود و او را کمتر از هورام نمی دانست، 
 گیلماه

همان شانه هایی بود که گریه کردن را در خود حل می کرد،همان 
 کوهی بود،

 .ها پشتش بای می ایستاد که در تمام سختی
 

102 
گیلماه همان مرحمی بود که پس از هر زخم شفایش می داد، همان 

 سلول هایی
که پس از زخم، سریع مداوایش می کنند! دستش رآ به سمت پاکت 

 گرفت و با
 خنده ی هیستریکی گفت

می گن خون که بکشه فامیل دلش رحم می آد و حد اقل به هم  -
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 خونش ظلم
ی کنه؛ زر مفت زدن، دروغ گفتن، چرت و پرت از خودشون در نم

 ...آوردن
با جنون خشمی که در رگ هایش خانه کرده بود بر خاست و پاکت 

 را از
 روی میز گرفت و بلند بلند ادامه داد

خوب می دونی که من هیچ حرفی رو بدون مدرک نمی زنم، اینم  -
 .مدرکش

شوکه پاکت را از دستان لیلیث گرفت و بازش کرد؛ هورام که بابت 
 دآد و

هوار های لیلیث از مامن تنهایی اش بیرون آمده بود، منتظر به 
 گیلماه می

نگیست،کاغذ را در دستانش گرفت، خواند و خواند، لیلیث هیچ یک 
 از

 کلماتش را نمی شنید اما نام شخصی در گوشش زنگ می زد
 .محمد محتشمشاکی آقای  -

هورام به دیوار تکیه داد و همانند لیلبث، دیوانه وار خندید،آن قدر 
 خندید که

در آخر تبدیل به اشک ها و هق هق هآی پی در پی شد؛ گیلماه 
 انگشترش را

در آورد و در لیوان آبی به هم زد و پر اسرار آن را به دهان لیلیث 
 گذارد؛

هورام داغ دیده را، حیران  تفلک نمی دانست لیلیث را آرام کند یا
 لباسش را

 پوشید و خیلی آرام گفت
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ببخشید بد موقع مزاحمت شدم؛ من دیگه برم، شرمندتم لیلیث،  -
 امید وارم همه
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 .چیز سامان پیدا کنه
سرش را تکان داد و پس از خداحافظی او را تا دم درب بدرقه کرد، 

 پس از
ته و بر روی اسم شارالتان ضربه زد، رفتن گیلماه گوشی اش را بر داش

 بوق
های ممتد و پشت سرهم پایان یافت و صدای کریه مردی بر گوش 

 هایش
 زنگ زد

 سالم برادر زاده جان! چه عجب یاد عموت کردی؟ -
چگونه رویش می شد پر افتخار بگوید برادر زاده! چگونه رویش می 

 شد
هاست  چنین پر شعف و بشاش سخن گوید؟ خدایا،چقدر بنده

 نامرد شده اند،هم
خون به گوشت و استخوان خود رحم نمیکند، چه جفاهایی که در 

 حق دل ما
 کردند! مثل خودش پر از تمسخر طعن زد،

فعال که شما به ما لطف کردی، حتی حرمت خون برادرت هم نگه  -
 نداشتی و

 .مامور فرستادی خونه ی برادر زاده های یتیمت
ت؟ هر که از راه می رسد، به آن کوچه این کوچه ی علی چپ کجا اس

 عزیمت
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می کند؟ این محمد محتشم کارش سفر به همان کوچه بود، اصال 
 تور لیدری

 بود برای خودش! خونسرد گفت
چه عجب باالخره به دستتون رسید، زود تر از این ها منتظر زنگت  -

 .بودم
نفس های عمیقی کشید تا هرچه در ذهن و در زبانش تکان می 

 و هوس خورد
گفتنش بر وی چیره می کرد را از خود به دور کند و در آخر با غیظ 

 گفت
هیچ چیز همین طوری نمی مونه جناب محتشم، زمین گرده و  -

 نفرین من هم
 

104 
گیرا؛ شنیدی که می گن چرخ و فلک می گرده و اونایی که پایین 

 کابینن یه
 !و آبروی ما، روز خوشروزی میان کابین باال؟ حالال شده قصه تو 

گوشی را قطع و بر روی مبل پرت می کرد؛ هورامی که ادعای قهر بر 
 وی

را داشت به سمتش آمد و خود را در آغوشش رها کرد؛ چرا بال 
 هایشان تمامی

نداشت؟ دیگر بالیی بد تر هم وجود داشت تا بر سر شان خراب 
 شود؟ و او

 !ان گیرش می شدچه می دانست، از بالهای جان سوزی که گریب
 شاید دست روزگار گریبانم را رها کند "

 شاید حراس اتش دوزخ عجم را سوا کند
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 شاید دل به نابودی من رضا کند
 شاید ان روز خدا مرا بی نوا کند

 شاید ان قدر رعوف است که مرا شیدا کند
 شاید دلریش مرا حد اکثر کمی دوا کند

 شاید پس از کاستی جفاله دنیایش بر من اکتفا کند
 شاید پس از بزه هایم بر من جفا کند

 شاید کلبه ی خشت دلم را روزی بنا کند
 شاید محبوبش شوم که بر من ادعا کند

 شاید کمی از روح پر محرش را بر من عطا کند
 شاید اخر چرخ فلک مرگ مرا نجوا کند

 "کاف.ب
 

105 
*** 

جده برداشت و پر از حس شعف و عرفان های کیمیا، سر از س
 تسبیح یاقوتی

را در دست گرفت، از این کوتاهی ها، دیر به دیر سراغ گرفتن ها، 
 لحظه آخر

به یاد افتادن ها دلگیر بود، دومین باری بود که پس از بازگشتنش 
 به ایران

 .عبادت به جا می آورد
ف حاج محسن و خانم اولین بار را خوب به یاد داشت، خبر تصاد

 جانش را
شنیده بود و در نمازخانه نقلی بیمارستان، والدینش را از خدا 

 خواستار بود،
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حال که فکر آن روز ها را می کرد، در می یافت که بیش از حد بی 
 شرم و
 .حیا بود

آن قدر گناه در بالینش داشت که قهر خدا چنباتمه جانش شود، پس 
 از آن،

رگ دو عزیزش را شنید، دیگر خدا را ندید، با دریت وقتی که نوید م
 خود می

 .گفت، او که قهر است، پناه بردن به او هم از روی جهر است
درگیر اقامت هیمو بود و درمان صورت نیم سوخته هورام، دوباره 

 گناه،
خرام خواری و رذلت را از پیش گرفت و خدا هم در پستو های 

 ذهنش کم
تار میان امواج مثبت زندگی اش،  رنگ شد، رنگ باخت و هاله ای

 که هیچ
 .وقت نبودند گم شد

ولی او این گرفتار شدن ها را موهبت الهی می دید، او با این باخت 
 ها فهمید،

خدا هنوز حواسش هست، هنوز دلش به بنده ی فریب خورده اش 
 گره دارد،

 هنوز... چه کسی گفت ر حضور شیطان نمی توان خدا را ستایید؟
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شیطان در برابر نجوا های لیلیث و ایزدش که نام او را هم اهورا نهاد، 

 پشیزی
هم ارزش نداشت؛ دور از چشم هر میس اتاقی که به عنوان میهمان 
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 به لبلیث
 .داده بود را صومعه کرده نماز های قضایش را به جا می آورد

 ،صریح بود که از او به وسعت تمامی ستارگان آسمان دلگیری داشت
 اما از

بچگی پدرش به او آموخت خدایی هست و باید او را نیایش کرد، 
 باید داده

هایش را نعمت و نداده هایش را حکمت دانست، پدری که القید 
 می بود نسب

 !به هرچه دیگری که دین قیدکرده و تذکرات اجباری دینی دیگر
 چادر سفیدی که با خود از خانه یشان آورده بود، با ست سجاده اش

 جمع کرد
که صدای درب وی را هراسان و شوکه باعث یخ بستن جریان خون 

 در
رگانش شود، ارام سرش را بر گرداند که با اهورا مواجح شد، دست 

 پاچه و
 .هول انگاشتانش را گرفته و پیچ داد

این عادت را از بچگی به دنبال داشت، از همان عادت های روتین 
 زندگی

اش بود، سعی داشت حرف حقیقت را با چاشنی قانعگی حواله اش 
 کند و به

 .قول معروف گربه را دم حجله بکشد
چیه؟ اومدی زاغ سیاه چوب بزنی؟ یا دلت برای نصیحت هام  -

 تنگ شده؟
بی محابا بر روی مبلی که کنار شب خواب سلطنتی و قیمتی قرار 

 داشت
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 گذاردبنشیت و پاهایش را بر روی پای دیگرش 
می تونم خیلی راحت گزارش این کارت رو بدم و تو هم طعم رنگی  -

 باالتر
 .از سیاهی رو بچشی
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خندید، از همان خنده هایی که بوی دست انداختن می داد و بی 
 توجه به

 تهدیدش چادر و سجاده اش را درون دراور جای داد
رنامه درخشانت عیبی نداره، قبال سابقه ی خبرچینی رو توی کا -

 دیدم، اتفاق
خاصی هم نمی افته فقط یه ادم سر و مر و گنده می میره؛ به همین 

 .آسونی
مجسمه ی شیشه ای که درونش اب هایی به رنگ قرمز نمایان بود 

 را بر می
داشت با، باال و پایین کردنش و شیوه های متکبرانه، جذبه رسوخ 

 کرده در
 شیدرگ سرخ و سیاهش را به رخ لیلیث ک

 و شاید اون ادم سر و مر و گنده خود تو باشی! هوم؟ -
کنارش بر روی مبل با فاصله و شئونات اسالمی بنشست، نزد اهورا 

 نشستن
که در ذهن جدیدش منفور شده بود، را نمی خواست، اما خوب می 

 دانست که
این ملفحه ی تخت دو نفره سلطنتی، تعفن صد ها آمیزش و دخول 

 را در خود
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 .داشت
دلش گواه تاب چنین نجاستی را نمی داد. سرد نگاهش کرد، در 

 صورتی که
چشمان مشکی همیشه ملتهبش داغ بود، اما در کنار اهورا آن پاره 

 آتش ذوب
 می شد و نرم نرمک یخ می بست

 چی بهتر از این؟ -
دست خودش نبود، آن روز ها دلش براای یک هم صحبتی پر می 

 زد، کوچ
ه ای که در گلویش تومور شده بودند را به فوجی از صحبت های خر

 وضوح
 .حس می کرد و این حس کردن ها التیام اعصابش نبود
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بلکه چنگ ی بود با ناخن های بلندی که روی تخته مغزش نوای 
 گوش

خراش ایجاد می کرد. این گونه بود که هم صحبتی با هر کس را می 
 پذیرفت،

رور و شیطان پرستی چون اهورا حتی اگر آن محاورت با شخص ش
 باشد،

شاید این نگاه اهورا خرمن آتش دلش را مرحم می داد و در آخر 
 شاید این شاید

 ...ها سوهان روحم می شد
نوچ! تو که سنگدل نبودی خانم دکتر، یادت رفته یه بچه امیدش  -

 به توئه؟
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لبه ی شال سه متری اش را گرفته و نرمی اش را لمس کرد، چیز 
 نرمهای 

را دوست داشت، حتی گاهی هوس می کرد آن ها را بر گونه هایش 
 نوازش

مانند بکشد و حس نابش را در شریان خونش جاری کند، مثل 
 دستان بزرگ

 !این مرد، اگر چه زمخت، اما برای لیلیث نرم بود، حتی، لمس نکره
 داری امید خیرات می کنی یا داغ دل افزون؟ -

مجسمه ی شیشه ای رابر روی میز کوچک و پایه بلندی گذارد، 
 طلسم توجه

 نکردن به لیلیث را شکست و در چشمانش خیره شد
 .امید دادن کار من نیس دکی، هر چی باشه با یه زن بیوه طرفم -

می دانست بحث را به این جا می کشاند، اهورا برایش کامال قابل 
 بینش و از

ار که نیمه ی دیگر وی در بطن او می پیش تعیین شده بود انگ
 زیست. دستانش

شل شد، نگاهش لرزید، مردمک هایش لرزان در گوی آب حفره دار، 
 جوالن

 .می دادند
سال ها تحقیر شنید، از بی شوهر بچه دار شدنش، از بچه ای که بی 

 همسری
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انتظار در آغوشش پروراند، او مرکز تمامی تحاقیر بود، اما از اهورا 

 چنین
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تند زبانی ای را نداشت، چنین طعن زدن، چنین رک بودن، چنین 
 متلک
 ...گفتن

خونسردی اش را حفظ کرد، دستان لرزانش را پشت کمرش سترد و 
 با

 مساعی تمام لرزش صدایش را در پس تار های هنجره اش نهاد
طرف حسابت با صد زنا کاراست، با همجنسگرا هاست، نه من،  -

 دیادم نمیا
 .برات دعوت نامه فرستاده باشم

از رفتار آتش واِر لیلیث کوچک ترین تعجبی در خودش جای نداد، 
 لیلیث

برایش قابل پیش بینی بود، همانند خوِد او، برای لیلیث! از شجاعت 
 و دلیری

این رن لذت می برد، از این که می دید همانند هیوا برده جنسی 
 کسی نمی

 .بود
می جنگید و خود را به کسی غالب نمی  یک تنه برای هدف هایش

 کرد و از
همه مهم تر، برای هر عکس العمل، جوابی در چنته داشت و ظاهر 

 دلسوز و
 مهربانش را پشت لحن لوتی اش پنهان. به عبارتی اهورا به شدت

 "کرم"
 .داشت

ُدکی خان، وقتی قاطی این جماعت شدی، یعنی ثابت کردی که  -
 دست کمی از
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 ...و به زودی به خودت هم ابالغ می شه و اون ها نداری
با نگاه خریدارانه ای سر تا پای لیلیث را برانداز کرد، نه با چشم هرز، 

 نه با
نظر، بلکه با تحسین و لیلیث برق تشویق نگاهش را به هوس 

 تشبیه کرد، آن
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قدر که این روز چشم ها چی مذکر بر رویش زوم بودند، به همه 

 بدچشم ها 
 !بین بود،حتی اهورا

اهورا هم خوب فربه و چیره دست بود، بحثشان را به ممیزی ها 
 کشاند تا

لیلیث را از سواالت درونش گمراه کند؛ دستش از این همه سواالت 
 بی سر و

ته برای لیلیث رو شده بود، او هدفی جز دور کردن پرسش هایی که 
 به وی

 !مربوط نمی شد را نداشت
فکار کثیفتو، بی خود بحث رو به چپ و راست دور کن اون ا -

 نکشون، هر
حرفی داری بزن، من ک می دونم واس این زرت و پرت کردنا 

 !َنْیَمدی
چیزی نگفت و خیره نگاهش می رد، نگاهش رنگ کنکاش ندشت 

 ولی
هررچه بود تمامش تمسخر نام می گرفت، تمسخری به معنای بیوه 

 بودن
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لیلیث، فرصت را غنیمت می شمارد و سعی بر پرسش سواالت 
 ممنوعه ای

 که می دانست، پاسخش تلخ مزاجی بود، کرد
اصن من هرز پر، تو چی؟ تو چرا این جایی؟ چرا به این باور  -

 رسیدی که
شیطان رو می شه به عنوان خدا پرستید؟ اصن چرا نرفتی دنبال 

 درمانت ها؟
را با آسمان مشکی نگاه وی در هم  پوزخندی زد و آذرخش نگاهش

 آمیخت،
گفته بود که لیلیث خوی دلسوز دارد، گفته بود و لیلیث با آن همه 

 تحقیر و
طعنه های مضحک اهورا باز هم نگران حال مریضی بود، که کوچک 

 ترین
 اهمیتی به تومور سرش نمی داد

 باید جواب بدم؟ -
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، می دانست زایه اش می کند، می شانه هایش را به هوا پرتاب کرد

 !دانست
 خونسرد گفت

 .بایدی در کار نیست -
سری تکان مداد و خیره به پنجره ی اتاق، بدون توجه به کوره داغ 

 لیلیث، که
 دوباره تب کرده بود، گفت

 ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها! حل شد؟ -
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، همان ریشخندی به تکبر این مرد زد، جان به جانش هم کنند
 اهورای یک

 ...سال پیش بود، همان قدر القید، همان قدر فاقد احساس
 .کارت رو بگو، مطمعنن واسه مویه زدن نیومدی -

 نگاهش را به لعبت رو به رویش دوخت و گفت
قبل از این که چیزی بگم،بهتره یه چیزی پین کنم، تا بعدا واسه  -

 خودت تو
 ...خیاالت زنونه رویا نبافی

ورد! این مرد چه می دانست از دنیای لیلیث که با بهش بر خ
 مردانگی گره

 .خورده و زنانگی اش به تاراج رفته بود
خب، ببین خانم دکتر من زن دارم و اصال هوس خیانت به زنم رو  -

 هم نمی
کنم، پس اگه می بینی این جام، فقط واسه هدفمه، که می دونم با 

 هدف تو
 .مشترکه

با مضحک ترین لحن ممکن بیان می کرد، هنوز هم خانم دکتر را 
 اهورا بود

دیگر، رک، بی پروا، بزدل! اهورایش زن داشت و انگشتان دستش را 
 به
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 !نگذاشتن حلقه تبعید کرده بود! چه تعهد زیبایی

خیله خب، نکه تو کل دنیا فقط تو موندی، یه روبنده بزن به  -
 صورتت تا یه
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 !وقت عاشقت نشم
به نیش لیلیث، حرف خودش را ادامه داد، این هم نوعی از  بی توجه
 جذبه اش

بود، اهورا به هرکسی رو نمی داد! پی بحث ها را نمی گرفت تا مبادا 
 ذره ای

 .از جذبه اش خدشه گیرد
 !یه پیشنهاد برات دارم -

 : عنبیه چشمانش گرد ، مردمکش تنگ و تمام تنش گوش شد
ماشاهلل اعضای این خونه همه تو کار پیشنهادن! تو دیگه چه خوابی 

 دیدی؟
 لب پایینش را به معنای اندیشیدن به جلو سوق داد

 .دوستی! رفاقت و از همه مهم تر همکاری -
چشمانش داشت از این همه بی پروایی از حدقه به بیرون پرت می 

 شد! آخر
حرفش را حس می  چه قدر یک مرد می توانست پست باشد؟ تاثیر

 کرد و
 ادامه ی حرفش را پخته تر بر زبان آورد

همکاری برا جلب سو ظن و نقض کردن بعضی از موارد رنج اور  -
 این

 .فرقه؛ پیدایش یک جور سر نخ برای داشتن یه آتوی بزرگ
همانند کسانی که فیلم کمدی دیده اند از خنده ریسه رفت و ضمن 

 خنده های
 تمام نشدنی اش گفت

ِد می گم یه خوابی دیدی، می گی نه! تو و آتو گرفتن؟ نه خیر، اون  -
 گوشایی
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که رو سرم دیدی، سایه خودته، آخه مرد حسابی تو برای چی باید 
 آتو

 بگیری؟
پیرهن مردانه ی سفیدش را مرتب کرد و با کمال جدیت و اخم 

 هایی درنده بر
 خالف خنده های لیلیث گفت

روه اش سر اومده، داره قوائد رو زیر پا می ذاره، چون شکوهی د -
 زیادی

رو قانون های الوی دست برده، یه گوش مالی حسابی می خواد، 
 باید آدمش

 !کنم. در ضمن، این جا چاله میدون نیس صداتو هوار کردی
اهورا هیچ نمی دانست، او ذره ای با خصوصیات پارادوکس لیلیث 

 آشنا نبود،
ن خوِد مرد است، نمی دانست لباس زنی را او نمی دانست این ز

 پوشده که
درون خود توده های از یک مرد خشن، ضد نقیض و دلیر در خود 

 پروراند تا
دهان چنین گرگانی را ببند، خبر از گذشته رنگینش نداشت، خبر 

 نداشت
چادرش، حجبش، حیایش را پای قمار ها باخت، اهورا از زن بودن 

 این مرد
 .هیچ نمی فهمید

در خیال لیلیث، این که شکوهی را سر به نیست می کرد فکر بدی 
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 نبود و
حتی این میان، می توانست زیر آبی های فراوانی حاصل شود، 

 سرش را با
 قاطعیت تکان داد

چه کاری از دست من بر می آد؟ از همه مهم تر، تو چرا این کار رو  -
 از

 من می خوای؟
ندی که کشف بزرگی کرده دستانش را غالب کرده و همانند دانشم

 گفت
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آفرین، رسیدیم به اصل مطلب، تو خیلی کار ها از دستت بر می آد،  -

 یک این
که حمالی و به این بهونه می تونی به همه جا دست رسی پیدا کنی، 

 دو هم این
که قهرمان بوکس های بین المللی همکار خوبی برای من می شه 

 این طور
 نیست؟

کرم از درخت است! راست می گفتند، این اهورا زیادی می گفتند 
 سنگ به

پایش می انداخت! دست و پا شکسته و گمراه کننده سخن می 
 گفت، اگر هدفش

بر کناری شکوهی و دم و دستگاهش بود، که حرفی باقی نمی ماند 
 اما اگر

 .خواهان چیز هایی که ممنوعه نام داشتند
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یست دور لیلیث را خط بکشد، مانند کلک های تازه یشان که می با
 دور

 .همان قهرمان بوکس مسبقات بین المللی را
 .قبوله، اما نه بی قید و شرط؛ من به هیچ وجه به تو اعتماد ندارم -

 القید و جدی لب گشاد
 .منم بهت اعتماد ندارم -

 دست پیش گرفتن را برای حرف آن روز اهورا ساخته اند
 از چه لحاظ جناب؟ -

 سرش را تکان داد و پر اطمینان گفت
 .از لحاظ این که بخوای زیر آبی بری! باید یه وثیقه ای این جا باشه -

 چند باره خندید و تبسم را مشت مانند حواله ی لب هایش کرد
 تو که نمی خوای ازم سفته بگیری؟ -
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 بی درنگ سخنش را برید

 .نه، می خوام ازت قول بگیرم -
رین تصمیم را که شآید بانی متحول شدن زندگی اش می شد بزرگ ت

 را
گرفت، زندگی اش سراسر ریسک ؛بود و او زنی در اعماق ریسک زاده 

 شده
قبول می کنم اهورا خان، اما اگه دور زدنی در کار باشه، این قهرمان  -

 بوکس
 !ساکت نمی شینه

ای نارنجی لبخند نزد اما نگاهش را که آکنده از خرسندی بود، به موه
 فر
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ریزی که کمی از شال نیلی اش بیرون زده بود، کشاند؛ معذب 
 موهایش را

 درون شال برد و گفت
 خب، پس با این حساب سنگامون وا کنده شد؟ -

پذیرفتنش سخت نبو، اما فکر نکردن به مرد زن داری که پارادوکس 
 رفتارش

 از همان یک سال پیش چنبره ی قلبش شده، پر مشقت می بود،
 .وا کندیم -

 برق چشمانتش پر رنگ تر و شیطنت نگاهش صد برابر شد
تو مهمونی بعدی بقیه حرف ها گفته می شه، فعال باید جریان  -

 محاصره ی
 .انبار کراک رو حل کنم

 خواست برود که با خرف لیلیث متوقف شد
 !فقط تا تهش بمون، نه تا جای خوبش -

یث دهد، از اتاق خارج خیره نگاهش کرد بدون آنکه جوابی به لیل
 شد
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و لیلیث رما به قعر فکر فروراند؛ کراک، هرویین، ماریجوآنا، چه 
 کارنامه

 ...ی درخشانی
*** 

 چشم از او برداشت و به صورت سفید و موهای مواج او دوخت
 .در چشم های سبز روشنش و طالیی ابریشم لخت او ِسیر می کرد

 .دچه پیراهن سفید بهت می آ -
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دستش را ما بین خرمن گندم گون های شالیزار برد و خندید، ای 
 کاش هیچ گاه
 !نمی دیدتش

ای کاش هیچ گاه اندر بیابان های ذهنش جوالن نمی داد، و ای 
 کاش می مرد و

هورامش داغ حقیقی می دید، با تحکم رفتارش هورام مریض را، که 
 چند

ند، حال چگونه دل روزی بود تهوع را به جانش خرید، روی میز نشا
 از مواج

طالیی و دو زمردش بکند، چگونه خود را فدای وطن کند و هورامش 
 را

 مضحکه دست خود، رها سازد؟
می گم یهودا، بیا یه سر بریم پیش لیلیث، هی گله می کنه که  -

 نیستین موفقیت
 !های منو با چشم ببینین، گناه داره به خدا، ناسالمتی خواهرمه

نه نمی توانست، تمام زیبایی اش را فاکتور می گرفت، با ناز صدای 
 این زن

چه می کرد؟ سرس را بر روی پاهای هورام گذاشت، روی شن های 
 دریا

نشسته بود، یهودا هم روی پاهایش، بر شن های نرم زیر تنش چیره 
 شد، هر

جور حساب می کرد، نمی توانست هورامش را ترک کند، او بدون 
 هورام
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 !قطعا در آن جهنم دره می مرد
ول کن لیلیثو، اون داره عشق و حالشو می کنه، بچسب به  -

 خودمون، به دریا
 !و موجش

خندید، یک سال از ازدواجشان می گذشت و آن روز، اولین سالگرد 
 پیوند

قلب هایشان بود! و هورام هدیه گران قدری برای ان روز نیکو 
 .داشت

یارم؟ دلم هوس آهنگ خوندتو کرد، می دونی که گیتارت رو ب -
 چقدر جذاب
 !می خونی

می دانست، می دانست که بر هر نت که بر سیم های گیتار می 
 کشید،

دل می برد، می دآنستل با هر ملودی قلب هورام را از جا می کند، 
 می

دانست ِسحر صدایش رخنه مغزش می شود و هر واژه که از تاِر 
 آُخره

د، او را یک دور می میراند و زنده می کرد، می دانست بیرون می دا
 و

 ...همین دانش ها، او را از رفتن وا می داشت
 .نه هورام، فعال نمی خوام از این شن تر و پات دل بکنم -

مشتی به بازویش زد و با اخم شن بر روی پیرهن سفید یهودا 
 ریخت

این تنبلیت  آره دیگه، هورام نگو بالش بگو، من نمی دونم تو با -
 چطور
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 !هنوز از موسسه اخراج نشدی
در انبوه سبز چشمانش غرق شد! تا پای چشمان ویرانگر و پر تالطم 

 هورام
 وسط بود، دریا می خواست چکار؟ در دلش آرام خواند

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آن جا که باید دل به دریا -
 زد همین
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 .جاست
ش را به لبان خود نزدیک کرد و عاشقانه بوسید! دست نرم و سفید

 به قدری
 .عاشق این زن بود که بدون او عمرا اگر تاب می آورد

هورام تک خنده ای کرد و انگشتانش را میان موهای پر پشت و 
 مشکی یهودا

 فرو برد، چگونه فدای این مرد نمی شد؟
 اگه منو بیرون کنن، کی خرج این خانم بریز و بپاشو بده؟-

ضربه محکمی بر سر یهودا زد، حقا که تا به او رو می داد، پررو می 
 شد

چشم غره ای رفت و رو گرفت، هر چه می خواستند برای آن دو 
 دیوانه جور

 .بود
سر من منت نذار، زنی که خرج نداره، ارج نداره. اون موقعی که -

 پاشنه در
 !خونمونو از جا کنده بودی، باید فکر این جاهاشم می کردی

خاصانه خندید، برای تک تک رفتار این زن جان می سپرد! چگونه 
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 بدون او
 !زنده می ماند؟ قطعا می مرد

 .کاممون تلخ نباشه، تاج سر منی هوری خانم-
دست در جیب شلوارش برد، جعبه قرمز مخملی در آورد و به دستان 

 هورام
شگفت زده سپرد! متحیر به چشمان براق و خندان یهودا نگریست! 

 هرچقدر
 !که فدای این مرد می شد، بار هم کم بود

 .سالگرد ازدواجمون مبارک عشق همیشگی من-
جعبه را گشود، گردنبد قلب مانندی بود که با قفل باز می شد، قفل 

 قلب را باز
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اشکار شد! هورام را از خود جدا  کرد و عکس دو نفره خودش و یهودا

 کرد و
گیتار را از روی شن ماسه برداشت! کنار هورام نشست و عاشقانه 

 شروع به
 خواندن کرد

در رهت جان بدهم پا به خطر ها بنهم از سر و سامان برهم لب تر  -
 کن

 به همان شیوه که با ناز رساندی تو بیا و آتش قلب مرا بیشتر کن
شق گرفت عالم را از تو دارم همه خوشبختی عاشقت هستم و این ع

 و اقبالم را
به کدام شیوه به تو شرح دهم حالم را تو که هر ثانیه تحویل کنی 

 سالم را
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آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است به تو جان میدهم این 
 قید بدون شرط

 است
 ... غیر تو هیچکسی پیله ی من را نشکست

نیست غیر تو در تن من حس دگر غیر تو هیچ کسی دور من انگاری 
 جاری
 نیست

 ... تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست
 من که بیمار توام عاشق وشیدای توام از منه خسته پرستاری کن
هر دعایی بکنم حاجت دلخواه تویی ای همه کاره ی قلبم آمدم 

 کاری کن
عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را از تو دارم همه خوشبختی 

 و اقبالم را
به کدام شیوه به تو شرح دهم حالم را تو که هر ثانیه تحویل کنی 

 سالم را
آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است به تو جان میدهم این 

 قید بدون شرط
 است
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 ... غیر تو هیچکسی پیله ی من را نشکست
 رغیر تو هیچ کسی دور من انگاری نیست غیر تو در تن من حس دگ

 جاری
 نیست

 ... تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست
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گیتار را کنار بگذاشت و بوسه ای بر سرش زد، بدون این زن نابود می 
 !شد

 انگشتش را به صورت یهودا کشید و با ناز گفت
نمی خوای کادوتو بگیری؟ شاید نوید خوشی برای بنای این زندگی -

 نو پا
 !باشه

یی نمی ماند که بخواهد پایدار باشد! دیگر لبخند تلخی زد، دیگر بنا
 حتی بنایی
 !در کار نبود

 .هرچه از تو به من رسد نیکوست-
از جایش برخاست و همان طور که عقب عقب، به سمت خانه اشان 

 می رفت،
به یهودا می نگریست. حتی نمی خواست یک ثانیه هم هدر رود! 

 یهودا که از
 !ذاشت، باید غوغا می کرددیدگانش محو شد، به درون خانه پا گ

یهودا به طرف دریا قدم برداشت، مچ پاهایش را درون آن فرو برد! 
 هورام از

کشوی پاتختی اشان کاغذ سفید و مشکی ای برداشت. تا زانو به 
 داخل دریا

 .نفوذ کرد! هورام رژ قرمزی گرفت و به سرخی لبانش افزود
تا کمر درون آب دریا راه می رفت!از پله ها پایین آمد و برای دادن 

 چنین
نویدی خوشی به یهودایش نقشه می کشید! تا گردن در آب فرو 

 رفته بود! از
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خانه که خارج شد، یهودای شناور در تالطم دریا را دیدا و با فریاد به 

 سمتش
 .دوید

ود! سهمگین بود شوهری را دیدن چنین صحنه ای کم وحشتناک نب
 معلق در

آب دریا بینی که بدون شنیدن خبر پدر شدنش بمیرد! ورقه 
 سونوگرافی از

دستش افتاد و روی آب دریا شناور شد! زانو هایش سست و از حال 
 !رفت

 !دیگر حتی یهودایش را هم نداشت
با صدای سرسام آور زنگ ساعت از خواب پرید! لیلیث در خانه نبود، 

 دهمانن
هر شب! چه کابوس وحشتناکی گریبان گیرش شد! کابوسی که 

 تداعی گر
 مرگ یهودا و سیاه شدن زندگی اش بود! پوزخندی زد و زیر لب گفت

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غمدیده ما شاد -
 !نکرد
*** 

چکش را بر روی میز بلند قامت قهوه ای رنگش کوفت؛ پشت سرش 
 دو کفه

ی ترازو به معنای تعادل عدالت بسیار در ذوق می زد، ذوقی که جگر 
 سوز

شده تا بی خانمان شدنشان را به رخ کشد، آن چه عدلی است که 
 یکی تا
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 خرخره نوشد و دیگری تشنه در پی کورآب پیرهن بدرد،
 قتل کند، یا همانند وی ره قمار در پیش گیرد و سر آخر با یک مشت

 مگر قانون را برای راحتی امورات خویش بر پا جنایتکار گره خورد،
نکردند؟ از سر و کله زدن با قاضی رشوه گیر خسته بود. آن روز به 

 راحتی
 .یک چیز را حس کرده بود، هر که ثروتش بیش عدلش بهتر
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عینکش را در بینی استخوانی و چشمان مشکی اش جا به جا کرد و 
 با خیرگی

 در چشمانش گفت
کم صادره به شرح تخلیه خانه به مدت یک روز فرجه و زدن ح -

 سند به نام
 .محمد محتشم. ختم جلسه

حرف هایش سخن نبود، پتکی بود بیشرم که تا مغزش را متالشی 
 نمی کرد

 دست بر نمی داشت دندان هایش را بر هم سابید
محمد محتشم همه ی اموال پدرم رو باال کشید و یه آب هم  -

 روش؛ توقع
رین سر پناهمون رو از دست بدیم؟ دو تا دختر تنها کجا زندگی دا

 کنن؟ اصال
خودتون به همچین دخترایی خارج از گود به چه چشمی نگاه می 

 کنید؟
قاضی خواست لب بگشاید که وکیل جناب محتشم او را منصرف از 

 زدن
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 حرفش کرد
 خانم محتشم، اشتباه نکنید پدر شما تمام اموال برادرش رو باال -

 کشیده بود،
 !االن هم می خواد حقش رو پس بگیره

با حرف های قاضی و وکیل محقق، از خنده ریسه رفت، چنان قهقهه 
 ای می

زد، که تمام سالن را به لرزه وا می داشت. این حجم از بی عدالتی 
 باور

نکردنی بود، قاضی عینکش را به جلوی بینی اش سوق داد و با 
 شنیدن قهقهه

 هایی که تمسخر در آن موج می زد پرسید
چه چیز خنده داری قابل مشهوده که شما این طور قهقهه می زنین -

 خانم
 محتشم؟
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سعی در نقض خنده هایش داشت، اما نمی توانست! بی محابا می 
 خندید و از

 هیچ چیز هراس نداشت! ضمن خنده هایش شمرده شمرده گفت
 !نوشته عدالترو دیوار پشت سرتون -

و خنده هایش بیشتر اوج گرفت! پرونده زیر دستش را بست و در 
 چشمان

 .قرمز لیلیث که از فرط خنده پر از اشک شده بود، دقیق شد
 شما شغلتون چیه سرکار خانم؟-

خنده اش را خورد! شغل او به قاضی چه ارتباطی داشت؟ خواست 
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 بگوید
 !د را به باد می دادقمار، اما زبانش را گاز گرفت! آخر سر خو

 !پزشک و جراح هستم-
 قاضی سرش را معنای دانستن تکان داد و دوباره پرسید

 به دارو اعتقاد دارین؟-
احساس می کرد قاضی دارد مسخره اش می کند، چون این بحث نا 

 مربوط
کمی مزخرف می آمد! به هر حال به نظر او برخی داغرو ها تلقینی 

 بیش
 نبودند! پس گفت

 ا نه! چطور؟صراحت-
 پوزخندی زد و همان طور که جلسه دادگاه را ترک می کرد گفت

همون طور که شما به دارو اعتقاد ندارین، بنده هم به عدالت -
 !معتقد نیستم

 .روز خوش
با دهانی باز به قاضی می نگریست! خوب پوزش را به زمین زده 

 بود! حداقل
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مانند دیگر کذابان حقیقت را صادق بود و واقعیت را گفت! نه ه

 کتمان کند! در
دل دمت گرم، مشتی ای گفت، اما با به یاد آوردن رشوه دادن 

 محمد محتشم به
سمت محقق پر مدعا رفت! پوزخند روی لبش ناقوس اعصاب لیلیث 

 .بود
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وقاحت هم حدی داشت، حتی جناب محتشم در این دادگاه حضور 
 نیافت تا

ه بر دیوار گوشش آذین ببندد، با غیظ دروغ هایش را همانند شرشر
 به سمت

 وکیلش رفت و فریاد کشید
برو به اون شارالتان بگو هیچ چیز این جا تموم نمیشه؛ تازه شروع  -

 شده،
بگو دروغ هاش عین خوره تا مغزواستخونش نفوذ می کنه و اروم 

 اروم می
کشتش، نه یه مرگ عادی، زجر کشش می کنه؛ مثل کاری که با ما 

 .کرد
پایش را از آن به اصتالح دادگاه خارج کرد و پس از چندی نفس 

 های عمیق
 پر از حرص با گیلماه تماس گرفت

 جانم لی لی؟ -
بزاق دهانش را قورت داد و بی اختیار صدایش غم را فریاد زد، امان 

 از این
 !نازک نارنجی بودنش

 باید ببینمت، کجایی؟ -
 صدایش نگران در گوشش آهنگ زد

 .ام، بیا منتظرتم خونه -
 آسوده گوشی را از گوشش فاصله داد

 .فعال -
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تماس را قطع کرده و با کرایه تاکسی دربست به سوی خانه پدری 
 گیلماه راه

افتاد، مثل این که تصمیمش برای جدایی با مهام بسیار جدی بود، 
 بحران

زندگی اش نمی گذاشت حق مهام کله خر را کف دستش بگذارد، 
 گیلماهش

 .حتی از هورام هم عزیز تر بود
اصال انگار لیلیث را ساخته بودند تا سپر بالی عزیزانش و بال گیر 

 تمام درد
ها باشد. به خانه که رسید، به پذیرایی رفت و روی مبل سفیدی 

 جای گرفت،
 انه لبخند زد و دل گرم گفتتارا خانم مادر گیلماه مهربان

چه خبر لیلیث جان؟ بهمون سر نمی زنی؟ سعادتمون کم شده یا  -
 مشغله ی

تو زیاد؟ گیلماه می گفت چند وقتی می شه که از بیمارستان بیرونت 
 کردن،

 اونم به ناحق، درسته دخترم؟
باز هم چاق سالمتی و تعارف ها و حرف های کلیشه ای ایرانی! 

 معلوم بود
د که بیرونش کرده اند، پس می ماند و پاسخ خواستگاری که بو

 صداقت با آن
سر تاس و شکِم کیسه مانندش، به عالوه زن و بچه ای که هم سن 

 او بود را با
 !جان می پذیرفت

تارا خانم زن دوم مستشار پدر گیلماه بود که پس از فوت مادرش، به 
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 همسری
کوچک تر است! اما  قبولش کرد! هرچند که ده، پونزده سالی از آن

 بچه های
مستشار را خودش بزرگ کرد، به طوری که گیلماه ارادت خاصی به 

 تارا
 .داشت و همانند مادرش به او احترام می گذاشت

یاد سوال تارا خانم افتاد، اخم هایش را در هم کشید! مگر شکوهی 
 می
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سرشار از  گذاشت طبق روتین روزانه اش پیش رود و باعشق در اتاق
 بوی

رز بنشیند؟ تمام برنامه هایش را نابود ساخت، با زور تبسم تصنعی 
 مهر

 لبانش کرد و گفت
 .ممنون تارا خانم، راستش مزاحم شدم تا بهتون زحمت بدم -

 گیلماه پر شیطنت رشته کالمش را برید
 .این چه حرفیه ِدَتر)دخترم( تو همش برامون رحمتی -

از لودگی اش بر نمی داشت، بی خیال حتی در آن شرایط هم دست 
 چشم غره

 رفتن به گیلماه شد و سر به زیر گفت
راستش باید خونمون رو تا فردا تخلیه کنیم، ما هم جایی رو  -

 نداریم تا اون
جا مستقر شیم، می خواستم اگه اجازه بدین هورام یه مدت پیش 

 شما زندگی
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 .کنه
میز ضرب گرفتن، آن گیلماه با خوشحالی خندید و شروع کرد روی 

 دختر
ماری به نام مهام داشت اما، خرسندی هایش، لودگی هایش، در آن 

 شرایط
 بهرانی قابل ستودن بود

آخیش، باالخره یه همزبون پیدا کردم، مردم تو این خونه بابا،  -
 مامان که

مطب، بابا هم ماموریت، منم که بازارم کساد، هورام بیاد یکم روحم 
 جال

 .بگیره
باشد، در نطفه زندگی هر کس، باید آدمی باشد تا لوده هایش باید 
 تو را

ازخودتت دورکند، گیلماه از همان ها بود، ازهمان خوب های پر 
 !لودگی
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ازهمان زن های قاصدکی که با یک فوت پر نمی کشند! آرزوهایت را 
 ره

 ...سپار باد نمی کنند و او، این گیلماه را عاشق بود
 شرمنده دستانش را در هم گره زد و لب باز کرد

 !حسابم بلوکه شده، هیچ پولی تو چنته ندارم فعال، هیچ پولی -
حالم از خودم بهم می خورد، از برده ی ابلیسی  " و در دل اضافه کرد

 که
ازمن ساخته اند، از مهر بردگی پشت کمرم، من دیگر آن لیلیث پر 
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 تحکم و
 "!تم و همین، نم نمک جانم را می گیردسرشار از غرور گذشته نیس

 سرش را
 پایین انداخت و اضافه کرد

هیچ پولی تو چنته ندارم! حسابم برای این کهع هر ماه مبلغ -
 هنگفتی بهش

اضافه می شد، مشکوک اعالم شده و بلوکه کردنش! آه در بساط 
 ندارم! خودم

 هورام هیچمی تونم یه سرپناه گیر بیارم و روزم رو شب کنم اما برای 
 کاری

از دستم بر نمی اد. ازت خواهش می کنم که این چند مدت رو 
 تحمل کن تا
 .پیشت بمونه

گیلماه متعجب از تغییر حالت ناگهانی لیلیث، خودش را جلو کشید! 
 تارا با

 دیدن جو سنگین حامل، جمع را ترک کرد و گیلماه آرام پرسید
رو می شه یه چی شده لی لی؟ پریشون به نظر می آی! پوال -

 کاریش کرد، اما
 .این اضطراب و این تنشی که توی صداته، چیز دیگه ای می گه
او هم خودش را جلو تر کشید و دست گیلماه را گرفت، حقا که 

 بهترینش بود و
 !بدون گیلماه، هیچ گاه دوام نمی آورد
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دادگاه رو باختیم! محمد قاضی رو خردیه و خونه رو به چنگ -
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 رفت! فقط تاگ
فردای برای تخلیه خونه و زدن سند به نامش محلت داریم! این هم 

 دلیل
 !پریشون حالی من

گیلماه هینی کشید و متأثر نگاهش کرد! آنی با شتاب برخاست و پر 
 غیظ گفت

پاشو، پاشو بریم بند و بساطتو از اون خونه جمع کنیم، نرود میخ -
 آهنین در

وره زمین که مزغای آسمون به حالش سنگ! مرتیکه چنان با کله بخ
 گریه

 .کنن. جای شما اون جا موندن نیست! هورام باالی سر من جا داره
لیلیث هم برخاست، لبخند تشکر آمیزی زد و در آغوشش فرو رفت. 

 چنین
دوستی را برای تک تک انسان های روی کره خاکی، آرزو می کرد! 

 داشتن
 و لیلیث با تمام بد بیاریکسی مثل گیلماه اقبال بلند می خواست 

 هایش، از
 !چنین موهبتی بی دریغ نبود

*** 
موج دریا، ولوله ی باد، آهنگ موزون موسیقی، خوشی و عشرت در 

 تک
تک کردار میهمانان به چشم می خورد، کمی تعلل کرد، دست گل را 

 فشرد و
 خندان گفت

 .بله -
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راضی نبود، دلش گواه خوش نمی داد، مسخره ترین گزینه عالم 
 حسادت بود،

 .لیک او با این ازدواج را به فال نیک نمی گرفت
کمی بعد صدای بی قرار مهام آمد که با خود رایی تمام رضایتش را 

 اعالم
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 .کرد

پوزخندی پشت لب هایش خانه کرد، گیلماه درخشنده در آن لباس 
 عروسسفید 

 کجا و مهام مرموز کجا؟
وقتی آن دو را روی صندلی های سفید و سفره عقد خیره کننده دید، 

 فقط
نیشتر زد، دوست پسر سابقش با بهترین دوستش! معرکه به 

 حساب می آمد،
 !گیلماه بد کسی را انتخاب کرده بود

هدیه را به سمت گیلماه گرفت و با عشق نگاهش کرد، گیلما،ه 
 بهترینش در

 .انه دانه ی لحظالت خوب و بدش بودد
 در آغوشش کشید و گردنبند زیبای طال را به گردنش بست

 تو هم رفتی خونه شوهر عجنبی؟ یعنی باور کنم؟ -
ضربه ای به بازویش زد و با حرصی که در چشمان سیاه و آرایش 

 کرده اش
 دو دو می زد گفت

 خفه، مگه من چمه؟ -
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 هیچیت نیس گلی، فقط -
 ه مهام اشاره کرد و خندان گفتبا دست ب

 در نره؟ -
 خواست بتوپد اما، در حصار دستانش جای گرفت

 آروزی خوشبختی حقیقی رو برات دارم، از همون افالطونیا! لیلی و -
 ...مجنون و شرین و فرهاد و
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 در گوشش خواند
 .مهام و گیلماه -

دوست برایش کم  گیلماه غرق خوبی ای بود که این خواهِر به ظاهر
 .نذاشت

با صدا های پی در پی سیگما که وی را فرا می خواند، نتوانست 
 پاسخ لیلیث

 .را بدهد و به سمت سیگما رفت
لیلیث ماند و نگاه مظفر مهامی که پوزخند داشت! در گوشش خم 

 شد و پر
 تحکم گفت

نبینم یه قطره اشک بریزه! به وهلل علی قسم می کشمت مهام،  -
 ثلگیلماه م

سنگ نیس، یه چیزی داره که بش می گن ظرافت دخترونه، ملتفت 
 شد؟

وقتی تا اینجا اومدم یعنی برای خوشبخت کردن گیلماه، واهمه ای  -
 از تهدید

 .های پوچت ندارم! از چشمم افتادی لیلیث محتشم
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 گیلماه را دید که خوشحال در حال عکس گرفتن با سیگما و دیگر
م شد و در گوشش مهام پر تحکم همکالسیانشان است، سپس خ

 گفت
تو چه از وهم بلرزی یا که از من بترسی، من کار خودمو می کنم! -

 حرفمو
امروز، این ساعت و این ثانیه بهت زدم و از خدا می خوام که بهش 

 عملی
نکنی، تک تک استخوناتو تو حلقت خورد می کنم. می دونی که از 

 دستمم
 !ایی داریساخته است! با ضرب دستم خوب آشن

اشاره ای به کبودی محو زیر چشم مهام کرد که با هزاران هزار گریم، 
 کمی

رفع شده بود تا داماد در روز عروسی اش سیاه و کبود نباشد! کبودی 
 ای که
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در آخرین مسابقه اش با لیلیث پدید و آمد و در آخر منجر به 
 !شکستش شد

نفسش را فوت کرد و رو از لیلیث گرفت، که لبخندی خرم را بر لبان 
 وی

کاشت! می دانست چطور با این مرد رفتار کند تا سر جایش بنشیند! 
 خیلی

 .زود رگ خوابش را در چنته گرفته بود
*** 

خیابان سرد بود، هوا کمکی سوز داشت، غبار شبنم در ذهنش 
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 متراکم شده و
آورد دو بیت شعر را که یهودایش می سرود  قلبش اختار می داد، یاد

 و کف
 می زد، چندی بود زیر خروار ها خاک بدون او دف می زد؟

 هوری به جانم کمی روح دمید "
 اندر هوای غم، تار نور تنید

 هوری همانی بود که غصه ها رمید
 "ز بیداد چشمم حرف ها شنید

 و سپس با صدای آهنگین تر می خواند
 اسرار دلیجان هوری ُبَود محرم "

 هوری ُبَود راز کتابان دلیجان
 هوری کند نگاهت دلیجان

 "رود هوش و حواست دلیجان
 قطره اشکی از چشمش چکید

دستکش های چرم مشکی اش را در انگشتانش گنجاند و زیر لب 
 خواند
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شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما  -
 سبکباران
 ها؟ساحل 

آن وقت شب دلش پیاده روی لب ساحل را می خواست، ساحلی که 
 قاتل

 .زندگی و سوهان روحش شد
 .قعر و گودالش کمر هورام را خم کرد و یهودایش را غرق کرد
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قطره اشک هایش قندیل می شد و مژه هایش را در بر می گرفت 
 شن های آب

، زمستان نخورده ریز، نرم نرمک روی پای برهنه اش نفوذ می کردند
 را

دوست نداشت، سرما را هیچگاه نمی پذیرفت، اما نطفه ای که 
 دربطنش می

 .زیست را عاشقانه تقوا می کرد
گیتار را برداشت و روی سیم هایش دست کشید و شروع به نواختن 

 کرد
 !رویا هاتو جمع کن، باید بریم دریا-

خود و روز ماه عسلشان را به یاد آورد که با ذوق و شوق لباس های 
 یهودا را

 .در چمدان می گذاشت
 !باید یه چند روزی دور شیم از این دنیا-

یهودایی که وقتی ماشینشان خراب شد، در اواسط راه او را مجبور به 
 قدم زدن

 !کرد تا با پای پیاده به مقصد برسند
 !دوربینتو بردار بی کوله و تقویم-

تقویم خانه اشان را پاره کرده بود و دوربین را در چمدان گذاشت، 
 برایش

مهم نبو تا کی با هورام در مسافرت است و امکان دارد از موسسه 
 اخراجش
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 .کنند، مهم حضور پر مهر او بود
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 .چند وقته عکسای دوتایی ننداختیم-
ذوق از او و انبوه  هورام کنار درختی سر سبز بایستاده بود و یهودا با

 سبز
 .چشمانش که در جنگل می درخشید، سلفی می گرفت

 .تا آخر جاده با رویات هم آغوشم-
 .ماشینشان که تعمیر شد، با سرعت از جاده مارپیچ عبور می کردند

 .این لحظه ها رو به دنیا نمی فروشم-
هورام و یهودا در باالی سکو های سنگی نزدیک دریا نشسته بودند و 

 رغ ازفا
 !دنیا، قهقهه می زدند

 .دستاتو می گیرم بارون شروع می شه-
عکس را که گرفتند، باران شدت گرفت و یهودا، با خنده بی محابا به 

 دنبال
 .هورام گم گشته در جنگل، می دوید

 .موهاتو می بوسم شب زیر و رو می شه-
بوسه ای بر موهای هورام، در حالی که روی صندلی رو به روی 

 هشومین
 .کلبه مستقر بودند، زد

 .عطر تو آواز سکوت جنگل هاست-
سالگرد ازدواجشان و گردنبد قلبی که یهودا به آن هدیه داد و در 

 .گردنش بست
 .چشمای معصومت، خوِد خوِد دریاست-

آن روز که از غیض سوختن غذایش، با یهودا کتک کاری می کرد و 
 وسط
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 !ده بودآن، نگاهشان در هم گره خور

 .با تو گمم تو یه شادی مبهم-
 .یهودا دیوانه وار هورام را قلقلک می داد و از ته دل می خندید

 .از زخم تقدیم هیچی نمی فهمم-
 ساعت زنگ کوک یهودا را خاموش کرده بود، تا بتواند در حوالی ظهر

 .بخوابند
 .تا آخر جاده با رویات هم آغوشم-

ود که یهودا کولش کرد و با مسرت اواسط راه در جاده، خسته شده ب
 باقی راه

 .را طی کردند
 .این لحظه هارو به دنیا نمی فروشم-

 .وقتی که با گیتار برایش شعر می خواند و او را به معراج می برد
 .دستاتو می گیرم بارون شروع می شه-

در حالی که مسخ نگاه یک دیگر بودند، از شدت بارانجنگل خیس 
 .شدند

 .وسم شب، زیر و رو می شهموهاتو می ب-
 !موهای یهودا را بو سید و آسمان از رعد و برق و آذرخش پر شد

 سرش را به زیر انداخت و اشک هایش را پاک کرد، یهودا رفته بود اما
گیتارش را نبرد، تا هورام هر شب در همین دریا، همین اهنگ را با 

 تداعی
 !خاطراتشان بخواند

آنی، گیتار از دستش افتاد و جیغ کشید، سیاهپوشی دهانش را 
 گرفت و چسب
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زد، سپس ظرف کوچکی که در آن مایعی قرار داشت را بر صورت 

 طنازش
 !پاشید

جهان بایستاد، عقربه دگر ساعت نشد، شکل فلک دگر گرد نشد، 
 حس پایان

، فقط وزن را در تک تک سوزش های سوزنی صورتش می خوراند
 نابود شد

اسید پاشی که یهودا نام داشت، یهودایی که مبهوت به دست و پا 
 زدن نمیه

 جانش می نگریست، او قاتل رخساری بود که روزی بت وارانه می
 .پرستیدش

*** 
نگاهش سرد و بی رمق بود، انگار که در دنیای دیگری دست و پا 

 زنان
 .لحظات پیش از مرگش را در حال سپری می کرد

ره به ساطوری که ساخته شده تا جان گیرش شود، گوشه ای از خی
 سالن

 سیطره ی دیوار بود.نمی دانست چه می خواست،
فقط در انتظار اهورایی وقت می گذراند که از این صحنه ی درد اور 

 نجاتش
دهد اما نه تنها از اهورا خبری نداشت بلکه پرونده ی ماری جوانا 

 وادارش
رفیق را میان گرگ هایی که در لباس  کرده تا لیلیث به ظاهر

 گوسفندان الف
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 .دوستی می زدند، رها کند
صلیب برعکسی را به دستش داده بودند و این مراسم را به دلیل 

 آشنایی لیلیث،
 .با دیگر اعضا برگذار کردند

سر به زیر نهاده بود تا شکوهی ای که لباس کشیش کلیسا ها را بر 
 تن کرده و
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یی که مظفر با صراحی لبریز از زهر، کنارش بایستاده را نبیند! نورا

 کمی از
 محتویاتش نوشید و با فریادش، همهمه جمع را خموش ساخت

شیطان آن شکل رایج ردای قرمز پوشیده، با شاخ و دم و عصای -
 چنگال

مانند نیست! بلکه آن قسمت از نیرو های تاریک طبیعت است و نه 
 منفی که

فتن در آن را آغاز کرده است. بشریت خواهان صبر آدمی عمق گر
 برای

زندگی موعود پس از مرگ نیست تا نداشته هایش را در آنجا یابد. 
 زیرا فهمیده
همسایه ات را دوست " ابلیس گرایی دین "چو رفتی، رفتی" است که

 "بدار
نیست! بلکه خود خواستنی آشکار و فلسفه ای شهوانیست! همانند 

 مراسم
اهمان! که در آن تمرکز بر روی لذت بردن از بدن آدمی و عروسی سی

 نیز
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مراسم ختمی خالی از زاهذ نمایی بی ذوق و لطافت، در سوی دیگر 
 شهوت

است تا به ما در رسیدن به خواسته های شهوانیمان یاری رساند. بر 
 این پایه

که آدمیان ذاتا خود محورند، موجوداتی خشن و این که زندگی 
 مبارزه ای

داروینی برای بقای بهترین است! اکنون با پیوست عضو جدید به 
 شیطان

 .پرستان، مراسم بوسه مقدس را اعمال خواهیم کرد
و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند تا  "

 چون بدان
رسند درهای آن گشوده گردد نگهبانانش به آنان گویند: مگر 

 فرستادگی از
نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به خودتان بر شما 

 دیدار
چنین روزی شما را هشدار دهند؟ گویند چرا ولی }به دلیل اعمالمان{ 

 فرمان
گفته شود در آن بمانید. و 71 ( عذاب بر کافران محقق شد).زمره، آیه

 چه بد
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 72 است جای سرکشان).زمره، آیه )"

راد حاضر در سالن میهمانی عمارت شکوهی، گوش با جیغ و فریاد اف
 هایش

 را گرفت! دیگر نمی توانست در آن جا تاب بیاورد! شکوهی با تبسم
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مرموزش به سمت او آمد و کمی از شنل سیاه را کنار زد! سپس 
 سرشانه لخت

 لیلیث را بوسید! و همان طور زمزمه کرد
 !شیطان توسط فرشتگان با شهاب ثاقب رانده شد-

ب را از دستش گرفت، جام نورا تهی شده بود! کنار لیلیث صلی
 بایستاد و با

فریادی که حرف هایش تا دل و جان آدمی را می کشت، شروع به 
 واق واق

 !کردن کرد! دقیقا مثل یک سگ
هم اکنون لیلیث مدعو را نائل می نامیم و لقبش را گرامی می -

 داریم! قوانین
یم تا فکر نا فرمانی که سر انجام ابلیس گرایی را برایش شرح می نه

 فنای در
راه شیطان است، به سرش نزند! مرز ها را بشکن، تویی که قانون را 

 وضع
می کنی! این شیطان است که جز لذت معیار است! بگو شب و روز 

 تو را می
پرستیم شیطان، پیروانت بی نقاب بادا! مارا در خود قرق کن. قرآن 

 اهلل را
رستش شیطان را فراهم ساز! گناهت جز این چال کرده و زمان پ

 نیست که
گویی خداوند ما واحدی است، اهلل نام! تسلیمش شو! تا ان چه 

 شیطان به تو
وعده داده است دریابی! تسلیم شو ای مفلوک! این است مسلمانی! 

 خود را در
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اختیار هوس دیگران قرار دادن! اسالم می خواهد تا کمتر بخواهی و 
 انان

شته باشند و به نام خدا بند بند پاره پاره ات می کنند! تا بیشتر دا
 برای صعود
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به بهشت به اندازه کافی سبک شوی! آیا همه ما حیواناتی شهوانی 
 نبودیم؟ چرا

نباشیم؟ آیا عشق تمل کتب ابراهیمی نیست، حسن تعبیری از 
 فعالیت جنسی؟

یاب! خود را قوی ساز  اسالم دین تنش بود و سوهان روح خود را باز
 تا در

ذهن مردمان زنده مانی! این است زندگی ابدی و نه روحی در 
 بهشتی بی

 معنا! حال آنان که شیطان را در سجود اند شب و روز به دل او را می
خواهند! پس تو ای شیطان پرست، ضعف فکریشان در هم شکن و 

 :بگو
به این قسمت از سخنان تهی و بی اساسش که رسید، تمام حضار 

 یک صدا
 غریدند

ابلیسا، تو را می خوانم و رو به سوی تو دارم نیز از تو یاری می -
 خواهم و

به تو یاری می دهم! نیازم از توست و درمانم از تو و تو من! همانا 
 نه هزار

 !انندسال گذشت و تو هنوز حاکمی! زین پس تو را زروان د
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وقتی با مومنان دیدار می کنندف می گویند: ما ایمان آورده ایم،  "
 هنگامی که

با همردیفان شیطان منش خود خلوت می کنند می گویند: ما از 
 شما هستیم و

جز این نیست که ما }با اظهار ایمان مونان را{ مسخره می کنیم.) 
 بقره، آیه

ی نفاقشان{ آنان را به خداوند آنان را مسخره می کند و }به سزا14 (
 خود وا

 می گذارد که در طغیان خویش متحیر و سرگردان بمانند. )بقره، آیه
 اینان15 (

همان هایی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند و این داد و 
 ستدشان سودی

مثل آن ها همان َمَثِل 16 ( نکرد، و راه یافتگان نبودند.)بقره، آیه
 کسانی است
اتشی افروختند و چون آتش پیرامونشان را روشن که در تاریکی 

 ساخت
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خداوند روشنایی اشان را برد و آنان در تاریکی هایی وا گذارد که 

 هیچ نمی
 17 بینند.)بقره، آیه )"

شنل مشکی رنگ را که خواستارش بود سخت به خود پیچید و 
 رویش را از

ده توسط آب مقدس دیدگان درنده شان پنهان کرد، قربانی گزین ش
 غسل دادند و
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بر روی محراب گذاشتنش. اصوال پیش از مراسم قربانی و اهدای روح 
 آن به

شیطان، فرد را بیهوش می کنند، اما خوی حیوانی شکوهی حتی 
 اصول را هم

 .زیر پا می گذاشت
مردی غول پیکر که عضالتش نام ماهیچه را خدشه دار و رکابی 

 مشکی
هر آن امکان پاره شدنش از فرط تنگی عضله رنگی که بر تن کرده، 

 وجود
داشت؛ دستانش را باال می گیرد و با نعره ی جان سوزش ساطور را 

 بر
 .گریبان قربانی میهمان می کند

خون با شدت بر روی صورت همه ی شان می پاشد، صدای دست و 
 جیغ کر

کننده یشان بر گوش هایش زنگ می زند، خون را با گوشه ای از 
 زشنل ا

صورتش محو می کند، زنی با اندام ظریفش که حتی از حصار شنل 
 هم می

توان فهمید که او نورا است به جایگاه محل قربانی می رود و با 
 زبانش تمام

 .میز را که لبریز از خون می باشد، تمیز می کند
بعد از پاک کردن دور دهانش مشتش است که به هوا پرتاب می 

 شود؛ فریاد
های کر کننده ی یک مشت ارزال با گوش هایش شرط مرگ می 

 گذارند،
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 .رویش را گرفته بود، لزجی خون را روی رخش حس می کرد
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همانند الشخورانی که مردار بینند، به سمت جسد حمله ور شدند و 

 از خونش
نوشیدند، سرش را بر آورد، دریافت مراسم دیگری در حیاط برپا 

 است! لعنتی
ای زیر لب زمزمه کرد، جسد را به حیاط بردند، تمام حضار به بیرون 

 رفتند
اما او، به تماشا از پشت پنجره ای که حکم دیوار را داشت بسنده 

 .کرد
جنازه را آتش زدند و اورادی مخصوص زبان عبری خواندند، لغزش 

 انگشت
سبابه شخصی را پشت کمرش از روی شنل حس کرد، متعجب 

 برگشت و با
لبخند مرموز یک طرفه اهورا رو به رو شد! سالن تهی از جمعیت بود 

 و فقط
او و اهورا را در خود حل می کرد! در حالی که شنل لیلیث را در دست 

 می
 گرفت با پوزخند گفت

 !نائل! لقب خوبی برات انتخاب کردن-
در برق سیاه ته چاهی چشمان اهورا غرق شده بود! گویی هیپنوتیزم 

 شده
 سرش را تکان داد و گیج پرسیدباشد! 

 یعنی چی؟-
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دو طرف شنلش را گرفت و به سمت خودش کشید، عطر رزش را 
 استشمام

 کرد و سرمست از بوی خوشش، زیر گوش لیلیث نجوا مانند گفت
 !دختر ابلیس-

با صدای خنده هرمیس، لیلیث را رها کرد، برگشت و از پنجره 
 هرمیسی را

عمارت را طی می کرد. خواست به دید که با مسرت مسیر حیاط و 
 سمت

اهورا برگردد که متوجه غیبتش شد! این مرد عجیب ترین و پیچیده 
 ترین
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 !خلقت خدا بود
هرمیس چاقو را در مشتش گرفت، درب سالن را گشود و وقتی که 

 چشمش به
لیلیث غرق در فکر شد، با افکار ناپاک و نجسش خرامان نگاهش را 

 به
اراملی رنگ لیلیث کشاند، چه اشکالی داشت اگر این دست دستان ک

 های
 ورزیده چند خراش کوچک را تصاحب می کردند؟

با بند بند انگشتانش بسم اهلل می گفت تا شاید اندکی از کفاره ی 
 ترس کم شود،

متوجه هیچ چیز نبود فقط، از رفتن بی موقعه اهورا حس بدی 
 داشت! حس

 !در سرش ولوله فرار می انداختعمیقی از جنس آونگ خطر که 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 175 صفحه  

 

در یک حرکت قافل گیر کننده ای چاقو را رو به روی صورتش گرفت و 
 برق

نگاه نجاحش را نثار رخ لیلیث از کوره در رفته کرد، لبانش را از 
 تبستم پلیدی

هایش بر چید و با دست کشیدن در ریش های جو گندمی اش 
 گفت

طی نشه؟ یاال حیف این دست های وحشیت نیست که خط خ -
 استین بزن باال

 .کارمو کنم
می دانست که دیر یا زود به این منظور به سراغش می اید، می 

 دانست روزی
می رسد که پیکره اش را تنها برای جلب رضایت ابلیس تکه تکه می 

 کنند و
او فقط باید خون بجود و الم تا کام حرف نزند، تا شاید عزیزانش در 

 این بین
 .فنا نشوند

نمی توانست با شکوهی مقابله کند، نه برای ضعیف بودنش؛ پایش 
 که بکشد با

ضرب دست مشت هایش او را سر به نیست می کند اما عشق به 
 هورامش
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نمی گذاشت دستش کج رود و الجوردی رخسار شکوهی را بیند؛ 
 نفس عمیقی

 از سر خفت کشید خاری مهر شیطان پرستی را پذیرفت
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 .اختیاریصاحب  -
محزون شده بود و این ارام بودنش در برابر لیلیث چموش اختاری 

 چشم و
گوش باز گر برای هرمیس به شمار می رفت، هرمیس که نمی 

 دانست لیلیث
به عبارتی قصد خر کردن او را داشت. حتی در مخیالتش هم نمی 

 گنجید که
 .این دختر چه قدر تحت فشار بود تا دار و قال راه نیندازد

 .بشین روی صندلی، شنلت رو بده باال -
خیره ی نگاه شکوهی شنلش را ارام از دستش کنار زد و با حسرت به 

 پوست
شفافش نگریست، انگار ماه تابی که دیگر روی خورشید نمی بیند، با 

 سالم
بودن دست هایش وداع می کرد، هرمیس با تعجب دو چندان 

 فراوان از کردار
 .و را بر پوست گرمش کشیدبی هوار لیلیث، سردی چاق

چشمانش بسته شد و دردی که مثل موریانه جثه ی ریز نقشش را 
 طغیان کرد،

به جان خرید. عمیق نمی برید اما سطحی کار کردنش با او، وی را به 
 یاد

مجسمه ساز ها می انداخت، دست هایش لب ریز از خون و نقش 
 و نگاری

 .عار پسند شده اند
دست های شکوهی ارزن ارزن درد می نمی دانست چه قدر زیر 

 خرید، فقط
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می دانست از این لحظه به بعد لیلیث پر جذبه و بی رخوت، کشته 
 شده و خرده

 .هایش در دریایی هزاران برابر از فراخنای خزر زایل گشت
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دردش زمانی در بازار دل چوب حراج خورد که شکوهی خواسته ای را 

 که
 گریزان بود را بر زبان آورد، خواسته ای که شب هااو چندین باراز آن 

کابوسش را می دید و ترس به واقعیت پیوستنش، خوره شده بود و 
 جانش می

 .گرفت
خونات خامه و تازه، طعمش چشیدن داره، خوش شانسی که برای  -

 من جام
ها امده است، دیگه این یه نیم چکه ی تو برای من کشک هم 

 نیست، بخورش
 .تماشاش فیض ببرمتا منم از 

ای کاش می توانست هورام را جایی ستره بپیچد تا با خیال راحت 
 مبارزه ای

تن به تن رخ دهد و نفسانیات شکوهی هرمیس نام را به یغما 
 دهد. سرش را به

 .تکان داد و ستیزه ی خون را با درنگی عمیق چشید "باشه" معنای
حس شکوهی کم مانده بود عق های ممتدش را روانه ی هیکل ن

 کند، وقتی که
دید واقعا رام او شده و شیره ی جان خود می مکد خرسند لبخندی 

 مظفر زد،
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حقا که حضور این زن در مهلکه ای که درست کرده بود، سرگرمی 
 جالبی

 .برایش رقم می زد
تو سری خوردن بهت میاد، اما من ماهور سرکش رو بیشتر دوست  -

 .دارم
چشمکی بر لب های خون آلود لیلیث که نا گسستنی شده است، زد 

 و خود را
از او دور ساخت، لیلیث بی تاب به سمت سرویس بهداشتی رفته و 

 تهوعش را
به جای اورد، خون ها را نخورده بود و در دهانش نگه می داشت تا 

 رضایت
هرمیس را جلب کند، اب را قرقره می کرد تا شاید دهانش غسل 

 .شود
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دست هایش را با سوزش سوزن مانند شویه می داد. شیر اب را 

 بستو بی
روح به رو شویی تکیه داد، دست هایش ستاره و سه حروف f و

 التین
اهرمی با چشم را نمایان می ساخت. هنوز هم با عق زدن های پیا 

 پی حالش
 .از به دنیا آمدن خودش به هم می خورد و حالت تهوع داشت

 "هیچ کس مقصر نیست، مقصر اصلی به دنیا پا گذاشتنمان است "
پایش را از سرویس بیرون گذاشت که با ایمای کسی اسوده خاطر 

 نغمه ی
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لبخند جای گیر اخم ناشی از درد دستش شد، با دست به باالی پله 
 اشاره کرد

وخواست تمام مرز های بین خودش و لیلیث را بشکافد، لیلیث 
 ماهرانه

 .را قاپید و با بستن چشم هایش نوید فهمیدن را به او داداشاراتش 
پس از رفتن او، پله های چوبی ویال را گذراند و درب سفید اتاقکی را 

 گشود،
اهورای بین خروار ها کاغذ گم گشته را دید که سر گردان با پیچک 

 فرضی
موهای لختش ور می رفت، درب را بست و با صدای ان اهورا ی 

 تامل کرده
 .معامله ی پر سود چندین ساله ی شکوهی سر بر آورداز 

خرم زهر خندش را کنج لبانش کش داد؛ لیلیث سر گرشته از ان همه 
 کاغذ

بازی و اهورای عصبی که بروی صندلی میز کار نشست، درد مند به 
 اهورا

 نگریست از سر استیصال پر درد زمزمه کرد
ه رو می ده، که نه نگو که این پرونده ها نوید یه عمل جانی دیگ -

 رمق دارم و
 .نه اعصاب. فقط دارم از عذاب وجدان خفه می شم

به خوش خیالی اش نیشخند زد، این زن هیچ نمی دانست که با 
 وروودش به
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این فرقه باید برهنه تا پای مرگ می رفت و زجر کش گشته برمی 
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 گرشت،
سوزشان شده بود،  همانند اویی که چندین سال مبتال به کردار جان

 سندی را
 بر می داشت و به دست ها خون آلود لیلیث سپرد

زهی خیال خام! بخون تا بفهمی نباید برای عذاب وجدانت خفه  -
 شی، بلکه

 .ایمان پیدا کنی که برای وجدان دردت بمیری
حرف های اهورا برایش گران تمام شد و او دیگر پولی در چنته 

 نداشت تا آن
و متمرد کلمات را در ذهنش آوار کرد، هیچ چیز نمی ها بخرد، گنگ 

 فهمید،
 .این زبان بیش از هر چیز برایش بیگانه بود

زبونش غیر قابل فهمه! همیشه عربی برام معضل بود. اما این کاغذ  -
 بوی

 .مرگ می ده
پاتوق زبانشان می  "مرگ" خنده دار بود، چه ساده این واژه ی غریب

 شد،
انگار برایشان بی ارزش ترین چیز عالم به شمار می رفت. نمی 

 دانست
چطور به او می فهماند، سخت بود گفته ای که خودش هنوز در 

 ذهنش جاه
 .گیر نکرد

فندک طالیی مستعطیلی که حک اژدها بر روی داشت را از جیبش 
 گرفت

وآتشی دیگر بر آتش درونی خود فزوند، اما لیلیث بی طاقت 
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 اپاهایش ر
مضطرب تکان می داد و در انتطار لب گشایی اش هر لحظه به آن 

 دنیا می
 .رفت و می آمد

سیگار نازک کاغذ پیچ را روشن کرد و با حلقه حلقه کردن دودش 
 حروف را
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 بر زبان آورد
معضل اینه که عربی نیست، عبریه! یه دوست اسراعیلی برام  -

 .ترجمش کرد
قدر حق سکوت دادم تا لومون نده، که اگه فقط خدا می دونه چه 

 افشا می کرد،
 .این من بودم که پام گیر بود

در خلع دیگری دست و پا می زد و در این هستی نبود خیره ی 
 پارکت قهوه

ای اتاق اما در گیر یک عالم کذب سپری می کرد، لیلیث با دیدن 
 اهورای

 و به قول همیشه متکبر و دارای استکبار که به این وضع مسکوت
 خودش در

 .جهان مرگ جا خورده، دلهره اش دو چندان شد
فندک طالیی ای که در نگاه اول چشمش را گرفته بود، از دست اهورا 

 قاپید و
گفته بود هر چیزی را که خوشش بیاید، " آن را در جیب خود نهاد،

 باید داشته
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 "باشد؟ نگفته بود؟
اعتراضی برای از دست اهورا آنقدر در خلسه فرو رقته بود که هیچ 

 دادن
فندک یادگار عزیزش نکرد، گذاشت دست او باشد شاید با دیدنش 

 زخم های
مرهم خورده به ضرب تازیانه باز نمی شد، عصبی از روی صندلی بر 

 روی
 زمین جست و با پخش و پال کردن کاغذ ها گفت

مگه عالفتم که رفتی رو حالت سکوت، نکنه زیر لفضی می خوای؟  -
 هجون ب

 .سرم کردی
چشمان سرخش را در نگاه خشمگین لیلیث تلقی کردف وقتی دید 

 پاسه توهین
هایش را نمی دهد، فهمید که اهورا اصال خوش نیست! با صدای 

 خشد دار
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 حاصل از خشمش کلمات را ریسه مانند در زبانش کشید

پشت تموم کثافت کاریای شکوهی یه کوه عظیم به اسم  -
 ت پنهونصهیونیس

شده! برای همینه که شکوهی ازادانه با دمش گردو می شکونه بی 
 قید جلو

چشم مردم حتی پلیس جولون می ده! اگه شکوهی رو هم زمین 
 بزنیم این غول

وحشتناک رو نمی تونیم، چیز دیگه ام می خوای بدونی ماموازل؟ 
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 اگه سوالی
 ...هست

پرونده ای از کنارش بر داشت و در آغوش لیلیث افکند، لیلیث 
 متعجب از

خروش یکباره اهورا، مسخر پرونده را در دست گرفت که فریاد اهورا 
 بلند
 شد

این از کثافت کاری های فارسی نوشتش بخون و ببین این جهنم  -
 دره راه

 ...فراری نداره، بخون لیلی، فقط بخون
شنید، مخفف اسمش از زبان اهورا چه عالم بی کلمات دیگر را انگار ن

 دغدغه
ای داشت، هیچ گاه به کسی جواز مخفف کردن اسمش را نمی داد، 

 گور بابای
 شگوهی و گند کاری هایش ، فقط دلش می خواست بگوید

چی گفتی؟ جان من یک بار دیگه صدام کن، صدام کن تا همین  "
 "جا بمیرم

آژنگ بسته ی لیلیث که نکرده بود، این مرد زن دار چه کار ها با دل 
 مگر

اهورا جز خودشان نبود؟ مگر اهورا بد تر از این ها را ندید؟ پس چرا 
 به هم

ریخته با دستانش سرش را گرفت؟ شاید فقط کمی، فقط کمی از 
 خباثت این

 .مرد را زیادی در دل خود شلوغ می کرد
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رعکس اهورا او عین پرونده ی بنفش را از پاهایش سوا کرد، ب

 خیالش هم
 !نبود! شکوهی پست از ان بود که ابن باد ها بلرزد

قرارمون این بود هرمیسو از صفحه روزگار محو کنیم، هر چی  -
 اطالعات

بیشتر داشته باشیم بهتر زمینش می زنیم به طوری که نفهمه از کجا 
 !خورده

 ...اهورای جا زده به درد کشتارگاه هرمیس شکوهی نمی خوره
در چشمان براق مشکمی اهورا خیره شد، مغموم و ارام در دلش 

 زمزمه کرد
 .و همین طور لیلی دل داده -

اهورا بر آشفت برخاست، شکوهی هر چقدر هم ترسناک و 
 وحشتناک جلوه

می کرد، در برابر اوی اهورا پوچ بود! دستش را مشت کرد و هوارش 
 را بر

 سر این کاشانه آوار کرد
ست کردن شکوهی برای من اهورا عین آب خوردنه! پس سر به نی -

 جا زدن
اون هم در برابر شکوهی معنی ای نداره. چون عددی نیست که 

 بخواد قابل
وهم باشه. فقط دیگه نمی دونم از این همه اشرار کثیراالنتشارش 

 !چی کار کنم
اگه دست خودم بود زود تر از این ها یک عالم و از بوی تعفنش 

 راحت می
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 .دمکر
برای بار هزارم خدا را شکر کرد که صدای موسیقی آن قدر زیاد است 

 تا
فریاد تکان دهده ی اهورا بر گوش کسی نرسد، شاید لیلیث می 

 توانست این
مرد شیطان پرست را رام خدایش کند، رام اهورای کوروش و خدا ی 

 محمد،
 شاید می توانست او را از منجالب گناه رها سازد، نمی توانست؟
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دست چه کسی بود که اهورای خود سر را وادار به تعلل می کرد؟ گر 
 می

گرفت و شنل را از تنش رستاند، خون های سر ریزی که هیچ 
 کدامشان

حواسشان نبود، جلب توجه ترین مایع قرمز از نظر اهورا آمد، 
 دستمالی از

 روی میز بر داشت و کنار لیلیث نشست
بیا این و بگیر و ببند به دستت داره خون می آد، تموم اتاق رو به  -
 گند

 ...کشیدی
نه خودش بود، جان به جانش هم کند همان اهورای تلخ زبان و 

 مستبد. با اخم
 دستمال را از دستانش گرفت و روی زخم باند مانند بست

شما نمی خواد نگران پارکت براق و فرش زرین شکوهی باشی،  -
 بیافعال 
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ببینیم این پرونده چی زر زده تا با نقشه پیش بریم؛ این قدر هم 
 حرص نزن می

 .ترسم سکته کنی
همین بوددیگر تا به این الف بچه رو می داد از روی دوشش کولی 

 می گرفت،
چشم غره ای رفت و کظم غیظ کرد. کنارش نشست، شاید او درست 

 !می گفت
ا نا محسوس نفس ماهور با دیدن دهن به دهن نذاشتن اهور

 آسوده ای کشید و
 .دفتر دستک ها را از پرونده در آروده و شروع به خواندن کرد

 ...موضوع قرار داد: فروش اسلحه و غیر -
 شریکان: هرمیس و اردوان

این قرار داد ضمن حمل و نقل غیر قانونی اسلحه از لنج خصوصی 
 اردوان و

ن فاحشه نوشته کشتار انتحاری مسلمانان شیعه، و فروش دخترا
 شده است
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 و حق باطل شدن این قرار داد به دست هر میس شکوهی می باشد
 ...وسالم

دیگر هیچ چیزی به جز اثر انگشتان گندابشان و امضای مرگ قابل 
 رویت

 نبود. چست سرش را بلند کرد و با پوزخند گفت
 .یستاین قرار داد بو داره! یا بهتره بگم اصال قرار داد ن -

اهورا متحر و شتاب زده کاغذ ها را از دستش گرفت و در پرونده 
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 .چپاند
 خشمگین از هزارمین تیر خطا رفته اش نالید

رد گم کنیه، برای کسی که تو کاراشون سرک می کشه، برای پلیس  -
 و شاید
 ...هم من

لیلیث سرگشته از جایش جست و با گرفتن سر توسط دست هایش 
 چندین بار
 دزمزمه کر

 وای اهورا... وای -
پر شتاب پرونده را در زیر تخت که آن زمان بهترین جای امن در 

 نظرش آمد
از نظر ها سترد و با قدم زدن های پی در پی و تکان دادن دستش 

 گفت
از کجا پیداش کردی؟ تو اسرع وقت باید برش گردونی، نذار شک  -

 کنن،
 .گرفتن نذار بفهمن که کارمون زاره و کاسه چه کنم دست

درب با شدت گشوده و بر دیوار سرد و شیری رنگ کوفته شد، 
 هرمیس با

تبسم ملموس از فوزش به داخل امد و محفل دو نفره یشان را بر 
 هم زد به

 اواسط اتاق قدم بر داشت و دست زنان سوت کشید
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دمت شوفاژ اهورا! به این سرعت هزارمین دختری که برای قربانی  -

 شدن
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 ...منتخب شده رو هم تور کردی
هر دویشان نفسی عمیق از خیال آسوده ی شان کشیدند و دم 

 محبوس را بازدم
کرده اند.بر روی صندلی بنشست، بر روی همان صندلی ای که اگر 

 نگاهش
را کج می کرد پروندی زیر تخت را با رو تختی باال رفته به وضوح می 

 .دید
اهورا تعجیل کرده و روی تخت درست قسمتی که پرونده زیر آن می 

 خواست
بالی نقشه و خواب هایشان شود شست و پاهایش را بر هم جفت 

 کرده تا کمی
از نمایش آن پرونده ی کوفتی جلو گیری کند...لیلیث انگار تازه 

 متوجه جمله
 ی شکوهی شده بود

 ن دختر را هم تور کردههزارمین دختر؟ اهورا با وجود زنش هزارمی "
یکی جوابش را بدهد تا با سابیدن دندان هایش آن هارا  "است؟

 نشکند. اهورا
 مستبد و پر نفوذ در چشمان هرمیس سطیره شد

چی می خوای؟ نمی شد دست مرمت پیش می گرفتی و تو این  -
 گیر و دار

 رخ منحوستو نمایان نمی کردی؟
موهایش را چفت سرش کش مویش را باز کرد و با دقت بیشتری 

 دم اسبی
بست، چقدر لیلیث از دیدن موهای این مرد چندشش می شد! 

 موهایی که در
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 .خواب هم رهایش نمی کردند
 تو هنوز یاد نگرفتی با من عین ادم صحبت کنی؟ -

دستانش را در هم غالب کرد و مستقیم در چشمان اهورا خیره شد، 
 حتی از
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 .نگاه سیاهش طغیان می کردپشت عینکش هم، برق 
 هوم؟ -

اهورا خواست جواب جگر سوزی دهد. که شکوهی با دیدن چندین 
 ورقه که

در کنج اتاق افتاده بود و نامش نمایان، پیش دستی کرد و با 
 تعجب ساختگی

 گفت
 داشتین پشت سر من غیبت می کردین؟-

 لیلیث ترسان به تته پته افتاد
 ...نه...ما...یعنی-

به معنای کافی است باال آماد و لیلیث ساکت شد،  دست هرمیس
 پیپش را از

 جیب فراخ شنل در آورد و روشن کرد
تو که دم از اسالم و خداپرستی می زنی، می دونی حکم غیبت تو -

 دینتون
 چیه؟

 پا روی پا انداخت و این بار در چشمان لیلیث چیره شد
 ...نمی دونم جعفر بود، علی بود، ولی بود-

 ار چیزی یادش آماده باشد خرسند گفتآنی انگ
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در حدیثی نقل کردند که عمل غیبت  آها، صادقتون بود. ایشون-
 حتی از زنای

با محارم هم بدتر و کثیف تره. دیدی چیزی از دینت نمی دونی 
 فقط داری

 جوش می زنی؟
 لیلیث متحیر و آشفته زمزمه کرد
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 .داری چرت می گی-
شکوهی دیوانه وار خندید و دوباره این خنده های دیوانه وارش را 

 ناقوس
 گوش لیلیث کرد

اشتباه نکن. چرتو حاج بابات می گفت که بی هیچ اطالعاتی با این -
 دین

بزرگت کرد! همیشه همینه، مرتد ها خیلی اعطالعاتشون وسیع تر از 
 چند

ه ون اینه کمسلمون بی خبر از دینن! اصال دلیل اصلی کافر شدنش
 دینشونو

کامل می شناسن! در ضمن اگه به حرف من نوعی شک داریف عصر 
 عصره

ارتباطات و رسانه است، دو تا کلمه تایپ کنی کل حدیثش باال 
 !اومده

لیلیث طاقت نیاورد، به او توهین کرد و سا کت ماند، اما توهین به 
 دین و

ص به پدرش جز خط قرمز هایی بود که شکوهی رد کرد! با حر
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 سمتش هجوم
 برد و یقه شکوهی را گرفت

 مرتیکه پیر خرفت، حق نداری به تربیت صالح پدر من و دینی که از-
معنویتش حرف می زد توهین کنی! به چه جرأتی دین منو به سخره 

 می
گیری؟ فکر کردی کی هستی؟ یه خونخوار روانی که جاش تو 

 تیمارستانه اما
که گاو های نر و ماده پرورش  تو طویله ای که برای خودش ساخته

 .می ده
اگه خیلی دین شناسی و این قوائد برات حائز اهمیته، همین امام 

 راحلی که
ازش حرف می زنی، حدیث های دیگه ای هم در مورد شرک گویی 

 نقل کرده
که با عصر ارتباطات می شه راحت ازشون با خبر شد! برو بخون تا 

 بفهممی
 .عاقبتت چیه

 
154 

محکم لیلیث را از خود جدا هلش داد که سرش به دیوار پشتی 
 برخورد کرد و

 گیج رفت! بی سیم را از جیبش در آورد و گفت
 .بیاین اتاق بیست، یه اسب ماده دلش تن فروشی می خواد-

به سمت لیلیث رفت و لگدی به کمرش زد، آخش که در آمد پر 
 حرص گفت

من رعایت که که برات بد بهت گفته بودم حد فالصه و ادبتو با -
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 تموم می شه،
ولی مثل این که تو حتی حموم و سر بریده وخون بازی هم حالیت 

 نمی شه! یه
چیز توپ برات دارم، برای زندگی گندی که برات می سازم خودتو 

 .آماده کن
 به نگهبانانی که توی اتاق بودند اشاره زد و گفت

 .ببرینش-
ارج شود در چشمان اهورا بلندش کردند و تا خواست از درب خ

 خیره شد که
 .او هم متأسف سری تکان داد و رو گرفت

*** 
از فراز پنجره آن ساختمان شیش طبقه ای کوفتی خیلی پر ابهت تر 

 به نظر
می رسید، از آن ارتفاع رخش را تشخیص نمی داد و مطمئن نبود 

 مرد
زن رویاهایش درست د چند متری او و رو به رویش، بایستاده و با 

 کناری اش
 .مصاحبت کند

در ذهن مشوشش پرسه می زد و می گفت این مرد خودش است! 
 همانی که

قرار بود باشد و حاال دیگر رفتنی شد! همانی که قرار بود باشد و حاال 
 دیگر

 !رفتنی شد
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تنها نبود و وجود آن زن، حس مالکیت مزخرفش را تحریک می کرد، 
 حس

مالکیتی که با هیچ صیغه ای رفع نمی شد چرا که آن زن واال تر بود! 
 از آن

ارتفاع چشمانش تار می دید ولی مطمئن بود این پالتوی مشکی 
 بلند، ماِل خودِ 

 .خوِد اوست! به طوری که هی مبتالیش می کرد
شاید فراز همان ساختمان شش طبقه ای بود که او را وادار به مبتال 

 شدن می
ه مردی که کتف زنش را در دست گرفته و زیر گوشش نجوا می کرد! ب
 کرد،

 .ان ارتفاع خیلی چیز هارا نهان کرده بود
ولی جذبه مردانه و راه رفتن های مداوم و استحکام حضورش، هنوز 

 مانده
بود! مانده بود و مهر تایید به بودن اهورا در ظلمت شب می زد! 

 اهورایی که
 .از ان او شده بود

ی که می رفت تا دیگر نباشد، ولی ماند و مردانگی را در حقش اهورای
 تمام

کرد! اری، همین ها بود که او را مبتال می کرد و پک های سیگار کنت 
 در

 .دستش، عالج نمی داد تا ان حس مالکیت احمقانه رفع شود
حس مالکیتی که اوراق مچاله شده در دستش، تشدید می کرد و 

 دود هایی که
رفت و باز می گشت، مهر تثبیت آن بود! اثبات مالکیت  به ریه و می
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 آن مرد
 !پرسه زن در ظلمت شب، کنار همسرش، به او

حتی چهره زن منفور کناری اش را تشخیص نمی داد! فقط 
 مضحکانه پوزخند

می زد و به هیبت مردانه اهورا، می خندید! باید هم می خندید، زن 
 دوم

 !یک مرد شدن، تمسخر داشت
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 (دو روز قبل)"

روی میز آرایش نشاندنش، لعاب رنگ های هفت قلم سرخ آب 
 سفید اب را

مضحکه ی صورتش کرده و لبآنش را سرخ مانند قنچه رز ساختند، 
 موهای

 .فر نارنجی اش را صاف کرده و روی شانه هایش ریختند
زن های کناری اش می خندیدند و سر خوش در مورد لباس و نوع 

 آرایش یک
دیگر نظر می دادند! او گویی مرده بود، بی حرکت و ناتوان به 

 صفحه روشن
 !آینه تصویر تحقیر آمیز خود می نگریست

انگار در رویایش، کابوس به بار آمده بود، گیج و منگ به اطرافش و 
 زنان

رنگی رنگی می نگریست! نباید تن می داد! نباید خودش را نابود 
 می کرد،

 ...ولی هورام
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ودن هورام و جانش، به صدتای فروختن او به اعراب زجر ولی ب
 کشش می

ارزید! نمی دانست چه انتظارش را می کشد، نمی دانست چه می 
 خواهند، فقط

 .می خواست برای جان هورام، بجنگد! برای زندگی ابدی او
نمی خواست او را هم از دست بدهد و دست از پا دراز تر، به دنیای 

 قمار
می خواست مطیع باشد و طعم رذالت را بچشد. خود باز گردد، 
 ناخن های بلند

قرمزش، که اسیر الک سرخ بود را در گوشت دستانش فرو برد، 
 سوخت،

 .ولی ساکت ماند
زن سفید رو چشم سبزی که کنارش بود، تلخند زد بی جان لب باز 

 کرد
تن را بپوشانی و تیشه دل را در جان بزنی، نتوان سینه فقر را به  -

 تانگلس
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بزنی! پول، به درد، به عرق و بوی گندشون، به زنده موندنمون، به 

 سرمای
نیمکت توی پارک، به سرنگ ها و اوردوز های بعدش، به هر شب 

 تمکین
حتی تو اوج سیکل ماهانه، می ارزه! تن بده ولی نمیر! قانون اینجا 

 اینه تازه
وارد، هرکی هم که می آد اینجا، تو شکم مادرش روسپی نبوده! می 
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 آن تا زنده
بمون، این جا تن به بردگی و سگ نمایی می سپرن نه به آغوش یار 

 مجنون
توی قصه های خیالی، اینجایی تا گناه شی و تجاوز به مرز مرز بدنت 

 رو
باچشم ببینی و با اراده خودت، زیر جهر دستای کثیفشون شهید 

 شی! این
جماعت ارزش زن رو به فروکش کردن حس نحس شهوت می 

 دونن، به
 !دنیای کثیف ما خوش اومدی

تنش مور مور می شد، لبانش می لرزید و پوستش سفید تر از 
 !دفعات قبل بود

این جنبه شکوهی را ندیده بود، زیر لب با خودش حرف می زد و 
 زمزمه وار

 مدام تکرار می کرد
زنم، تن به حراج نمی زنم، تن به حراج نمی  تن به حراج نمی -
 ...زنم

حتی فکرش را هم نمی کرد که او را جز زنان فاحشه راهی آغوش گند 
 کله

 !گنده ها کند! به نظرش او ارج و قرب داشت
انگار تباه شده بود و او هم می رفت تا با دنیای پاکی اش 

 خداحافظی کند، در
روز به روز بیشتر بمیرد! مثل هیبت امت استوار خود، شکنجه شود و 

 لختی
 !باد، میان امواج دریا
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لباس تنش از همه اشان پوشیده تر بود، نه که لباسش باز نباشد نه، 
 فقط چهار
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سانت پارچه ناقابل بیشتر از آن ها درلباسش به کار بردند! به درب 
 خروجی

روی او،  که رسیدند، شکوهی را کنار اسکورت ها دید! برق نگاهش
 بدنش را
 .می لرزاند

 !پوشده است -
 زن چندش عملی کناری اش، لب برچید و پشت چشم نازک کرد

یه افسار گسیخته نصییمون کردی چه توقعاتی هم داری! کم  -
 مونده بود زیر

 .مشت هاش له شم! بدبخت اونی که این در دهاتی رو بخره
ری گوشش را گرفته بود وهیچ نمی گفت، کوری گوشش و ک

 چشمانش را به
 .نگاه براق و لبان به پوزخند نشسته شکوهی ترجیح می داد

نگران نباش سارا، امشب می فهمه له شدن یعنی چی! رسیدیم  -
 تاالر یه چیز

بهتر تنش کن دوزار نصیبمون شه، با این لباسش سگ هم براش دم 
 تکون نمی

 .ده
باخت  یدیگرهیچ مهم نبود! دکتر لیلیث محتشم، دستی دستی فنا

 قمارش می
شد و برای زنده ماندن خواهرش، تن به روسپی گری می داد! سربه 
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 گریبان
 .برده بود و در ماشین مشکی ای که فاحشه را بلعیده بود، مچاله شد
مهم نبود دارد می میرد و دیگر لیلیثی وجود ندارد تا هوار بکشد، تا 

 زور
 دنش را خار دربازویش را به رخ هزاران هزار مرد بکشد و قوی بو

چشمانشان کند! تا زیبایی بدنش را محصور گشادی لباس برهاند و 
 چشم قبیح
 .به آن نیفتد

 
159 

لیلیث می رفت تا دیگر نباشد! ولی او هنوز همان لیلیث بود که 
 صامت، لب

می فشرد وناخن به گوشت بازو می راند. می توانست مشت 
 بکوباند و فرار

 .رد،او باید فرار می کردکند، آره فرارمی ک
به تاالر که رسیدند، پاهایش قفل شد، توان پذیرش این صدا، این 

 جور و این
فاحشگی را نداشت، تمام زن های حولش، می خندیدند و شاد 

 بودند! خوب به
 !عروسک زنده بود، خو گرفته اند

نورا نیامده بود، شکوهی آن زن که سارا نامیدش، آن ها را به تونل 
 تاالر

هدایت می کرد، ماشین های میلیاردی پارک شده در حیاط، 
 چشمانش را تار

 !می کرد و سوزش گلویش را می افزود
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جایی میان الوان ماشین ها، مازراتی سفید رنگی را دید که چند 
 لحظه از راه

رفتن، واقفش کرد! این ماشین و مردی که ان را می راند به خوبی 
 یادش می

رم از حس حضور او، زهرخند زد! پس او هم آمد، یادش می آمد و خ
 امده بود

 !تا نابودی اش را ببیند
پا به سالن نهاد، اجتماع کریه لهیده از شهوت، بوی گس خون و نا 

 امیدی، او
را ازحرکت وا می داشت ولی رفت! رفت و پشت آن سن لعنتی، 

 پالتوی کوتاه
ای تعویض قرمزش را در آورد و گارد گرفته، منتظر احتار سارا بر

 لباسش
 !بود

فقط می خواست تا او دستور چنین زجری را بدهد، خدا می دانست 
 چه بالیی

سر آن زن می آورد! گپ و گفت های مابقی زنان و ناقوس صدای 
 خنده
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 !هایشان، سوهان روحش شده بود
از کجا به کجا رسیده بود؟ از چادر و پیچه، به چند دست لباس توری 

 بدن نما
و جذب، سقوط کرد! زنان یکی یکی می رفتند و فروخته می شدند! 

 برده می
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 !شدند! برده جنسی یک ملت خون خوار و آهن پرست
شکوهی کنارش امد، رویش خم شد و دو انگشتش را به کمرش 

 فشرد! ناله
لیلیث که در آمد، سرخوش خندید، این زخم سوخته هنوز هم درد 

 می کرد و
 !بریده بود تاول هایش، امانش را

بهتره بری و با چشم ببینی که برده یه سگ حمال شدن، بهتره یا  -
 برده

شیطان بودن! حقیر شهوت که شدی، ولی یادت نره که هنوز این مهر 
 بردگی

روی کمرت حک شده است! حاال هم گمشو تو سالن، طعمه ها ته 
 کشیدن،

 !نوبت رو نمایی از ستاره سهیله
به روی سن برد، کنارش بایستاد و با  کتف دست لیلیث را کشید و

 کراهت
حضورش، حضار دیگر را نگریست! این مزایده مسخره سر درد و 

 حالت
 .تهوع اش را تشدید می کرد

تک تک صندلی آن تاالر طویل، پر از نجاست گام های هرزه پو رنگ 
 گرفته

و آغشته از مرد های نر، چشمک می زد، با چشمانی که تنفر را در 
 خود
 .داده بود، تمام سالن را متر کرد جای

ولی درست، روی اولین صندلی رو به رویش و زیر سن، به برق نگاه 
 مشکی
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شخصی تلقی شد! مردی با لبخند یک طرفه و دست به چانه تکیه 
 زده و محو
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 .تماشای بدبختی او
او قول داده بود جا نزند، قول داده بود تا آخرش پای پیمان این 

 تی بماند،دوس
ولی فقط نیشخند لبانش را نصیب لرزش مردمک چشم لیلیث می 

 !کرد و بس
همانند کاال، رویش قیمت می گذاشتند و برای داشتنش، سر و 

 دست می
 !شکاندند

واقعا بدبخت بود که بین ارقام میلیاردی، متوقف می شد و رقم 
 باالتر روی ان

می گذاشتند تا اینن که روی هشت بایستاد! هشت یک، هشت دو، 
 ...هشت س

به سه نرسیده بود که مردی با برق نگاه مشکی و لبخند یک وری 
 اش، ده

میلیارد را گفت و دهن دیگر مردان را بست! مردی که قول داده بود 
 بماند و

 دجا نزند! مردی که حاال جانش را خریده بود و با حضورش، ثابت کر
 که آن

 !مازراتی سفید پارک شده درحیاط، مال خودش است
شکوهی خندان و متکبر به اهورای خریدار نگریست، سالن که خالی 

 شد و
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 سوت و کور، شکوهی به شانه اهورا زد وگفت
این مردونگی رو به پای معرفتت می ذارم، نه جفت شدن با یه زن  -

 برای کله
ه میلیارد کم نیست! مثل رقم پا کردن من، که خیلی خیال خامیه! د

 باختش به
 !من توی قمار

 رو به لیلیث کرد و با نهایت وقاحت خنده اش گفت
 !حاال توهی بگو که ده میلیارد نحسه! دیدی که چطور نجاتت داد -

دستس را مشت کرد و یقه شکوهی را چسبید، روی صورتش خم 
 شد و از بین
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 س، غریددندان های به هم کلید شده ا
د پیری، اگه پول می خواسی از همون اول می گفتی می ذاشتم تو  -

 کاست،
 .دیگه تن لرزه دادنت برای چیه؟ مریضی شکوهی، خیلی مریضی

تره ای ازموهای صاف و دلبرش را در دست گرفت و محکم به سمت 
 خودش

 .کشید و زیر گوشش لب زد
کتر! تو باید ادب پول خورداتو برای ظاهر وا رفته خودت خرج کن د -
 می

شدی، باید می فهمیدی اشرف قدرت کیه وهر کاری از ید قدرتش بر 
 !می آد

که بفهمی تو روی هرمیس، اون روی تاریکی واستادن چه توئونی 
 داره! قرار
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نبود فروخته بشی، ولی مثل این که این فرشته نجات، از زنش سیر 
 شده و تو

الی، باید با من چطور هنوز هم نمی دونی بعد از این همه گوشم
 رفتار کنی و

 !خیلی دوست داری که این تنبیه، ادامه پیدا کنه
اهورا به سمت لیلیث رفت و شکوهی را از آن جدا کرد، با غیظ و اخم 

 وستیز،
 به چشمانش نگریست وگفت

این زن، از این ساعت به بعد، متعلق به منه، تو هم حق آزار به  -
 خانواده

 !نداری، این یه قانونهعضو ارشد انجمن رو 
با چشمان مرموزش به اهورا می نگریست و کم کم لبخندش هم 

 رنگ و بوی
 رموز را گرفت

 !اشتباه نکن، این زن، هنوز جزیی از خانوادت نشده -
 مرموز نگاهشان کرد و آرام لب زد
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 "!ازدواج سفید-
نگاه او،  دیگر مه دود های غلیظ مرد پشت پنجره را نمی یافتند و

 رمق
جست و جو را نداشت! خسته بود و روی دیوار کنار پنجره، سر خورد 

 و
وقتی این بی رمقی تشدید یافت، که نگاهش با شکوهی تازه به 

 اتاقش وارد
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 !شده، تلقی شد
ته مانده سیگار را روی دستش خاموش کرد و فریاد درد را در پشت 

 تارهای
حنجره اش، خفا کرد! نمی خواست با رفتارش دوباره شر درست 

 کند، کم
 !اهورا را به دردسرنینداخته بود

سوزوندی خودتو بچه، هر چند که این سوختن خوب زبونتو کوتاه  -
 می کنه،

 .ولی خوب دله دیگه! طاقت نداره بعضیا زجر بکشن
ره شر دندان هایش را به هم ساباند، این مرد آمده بود تا دوبا

 !درست کند
احمقانه تمسخرش می کرد وبی محابا از سنگدل بودنش حرف می 

 !زد
 .چشمانش را به هم فشرد تا چیزی نگوید

ولی یه دل دیگه وجود داره که چشم دیدن الشه نحستو تو این  -
 خونه نداشته

 !باشه
شکوهی متعجب برگشت و به اهورای تکیه زده به چهارچوب درب و 

 پوزخند
لبانش نگریست! طبقه ششم این ساختمان خانه اهورا  نشسته در

 بود، خانه ای
 .که گاهی به ان جا سر می زد وهیچ کس، از آن خبر نداشت

پشت گوش انداختن حرف من، دلیل بودنم رو می رسونه! شونه  -
 خالی کردن
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 ...و دو تا شدن حرف

دقیقا از  با پوزخند لیلیث، خفه شد، این زن یک چیزی اش بود!
 وقتی که به

خانه اهورا آمده بود تا چششمش به شکوهی نیفتد و دوباره کار 
 دست خود

 ندهد! دستش را روی زانو گذاشت و محتاط گفت
رعد و برق، نترسون ساقه های گندمو. گفتی ازدواج سفید، گفتیم  -

 چشم! دیگه
 !دلیلی برای حضورت وجود نداره
و اهورا سفید نبود، بلکه چندی  دروغ می گفت! در واقع ازدواج او

 پیش با
یک آیه محرم شدند! صیغه ای که فقط خودشان می دانستند و 

 خدا! شکوهی
فکر می کرد می توانددر برابر استبداد اهورا حکومت کتد! اما کور 

 خوانده
 !بود

اهورا مسخر او و هارت و پورت هایش نمی شد، فقط تظاهر به 
 شدن می

ه پا نکن! مثل همین صیغه نامه که بوی کرد تا مثل لیلیث شر ب
 تعفن ازدواج

 سفید را بپوشاند! با انزجار نگاهش کرد و گفت
تا وقتی که محرمیت وجود داشت، دلیلی برای این پیشنهاد وقیح -

 !نبود
اوراق مچاله شده در دستش را در پشت خود نهان کرد و سر به زانو 
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 نهاد،
 !به مرادش رسیدپوزخندی زد خرم به هورا نگریست! خوب 

 محرمیت؟ -
قهقهه زد و قهقهه زد! لیلیث گوش هایش را گرفت، نمی خواست 

 صدای این
 .مرد را بشنود
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تن را بدهی دل ندهی فرقی ندارد، یک آیه بخوانند گناه تو ثواب  -
 !است

 شکوهی به لیلیث اشاره زد و گفت
در و دختر با هم چیزی به نام زنای با محارم شنیدین؟ این جا پ -

 رابطه دارن،
اون وقت تو با من، از محرم بودن حرف می زنی؟ نکنه باور کردین با 

 دوتا
کلمه عربی و یه قلبت دو نفر به هم محرم می شن؟ این سوسول 

 بازیا جاش تو
 !فرقه من نیست

تن لیلیث از اشاره دست هرمیس به خود لرزید! نمی دانست 
 منظورش از پدر

و دختر چیست و در ذهنش به دنبال دلیل می گشت، چه حیف که 
 حتی خدا هم

 !این مرد پییچیده را نمی شناخت
کم از افتخارات بگو، این چیزی بود که خودت خواستی و ما هم  -

 برای بستن
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در دهنت و قمه دست یه روانی ندادن، تن به این کار دادیم، حاال 
 هم شرتو کم

 !رو دیدیکن. چیزی که می خواستی 
 پالتوی بلند کرم اش را صاف کرد و به طرف درب رفت، قبل از خروج،

 مانند همیشه زهرش را ریخت
گفتم و پای حرفمم هستم، فقط اگه بشنوم باطل شده، اون وقته  -

 که دیگه خون
خیلی از عزیزاتون و می ریزم و به خوردتون می دم، شما که نمی 

 خواین از
 ون شه؟اونا فقط یه خاکستر نصیبت

اتاق را ترک کرد و نگاه خیره لیلیث و اهورا، به قرص تابان ماه، ادامه 
 .یافت
*** 
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رو به روی آینه نشست و به موهای بلند و فرش خیره شد، موهایی 
 که تا به

روی باسنش رسیده بود، این موهارا دوست نداشت، زیبایی خیره 
 کننده اش

ش که خماری چشم به حاصل داشت رانمی پسندید و پیچ تاب دلبر
 را نمی

 !خواست
ترجیح می داد کچل باشد تا این چند خال مو تبعیض جنسیتی را 

 حاصل کند و
به خاطر زن بودنش از خیلی چیز ها محروم بسازد! نمی خواست 
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 همانند زنان
 !دیگر تن به این اجبار بدهد و مهر سکوت بر لب بزند

وفرق میان هم جنسانش و فقط می خواست آزادانه زندگی کند 
 مردان را نبیند،

می خواست هر ساعت از شب که بیرون می رود ترس از تجاوز و 
 چشمان

 .هرز پر را نداشته باشد و بی محابا قدم بزند و امنیت داشته باشد
می خواست بی توجه به گذر ثانیه ها با زمان به جنگ برود و عقربه 

 های
شش می زدند را متوقف کند و ساعت را که جدیدا همانند عقرب نی

 نشان دهد
که یک زن هم می تواند مرد باشد و مردانگی کند یا به قول شکوهی 

 عروسک
 .زنده نباشد

می خواست ثابت کند زن فقط لذت های زودگذر و ارضا کننده 
 شهوت های

یک مرد نیست و بفهماند که همان مرد روی دامن یک زن پرورش 
 یافت و

بتش زیبا و چشم گیر می باشد! فقط می حرمتش زیاد است! نجا
 خاست خودش

 .را قانع کند
به خودش بفهماند که می تواند مرد باشد و با مردانگی اش زندگی 

 کند! توی
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جامعه ای که او می زیست، اگر آزاده خواه می بود، باید تن به این 
 کار می

ت تا قیام داد و جنسیتش را زیر سوال می برد! زنان هم دل نداش
 .کنند

قیام کنند و حق و حقوق خود را از این جامعه بگیرند و بفهمانند که 
 ظاهر زن

فقط چادر پوشیده پیچه زده نیست تا مبادا آبرویش به فنا رود و 
 نابود شود،

فمنیست نبود، مدافع حقوق زن هم نبود! فقط برای خودش حد و 
 مرز تعیین

 .نمی کرد! فراخ بود و آزاد
پروردگارشان فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما راف زن  "

 باشد یا
مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید، و از جنس یکدیگرید!)آل 

 عمران، آیه
195(" 

رو به روی آیینه رفت و قیچی را در دستش گرفت و با پوزخند به 
 تیزی براق

 قیچی گفت
 !باره روییدنهکندی نکن کار تو بریدنه، کار موی منم دو-

قیچی را به سمت موهایش برد و دسته دسته کوتاه کرد! صدای 
 دستان آهنین

قیچی به گوش می رسید وقتی که دانه دانه تار های موهایش به 
 زمین می

افتادند. این سقوط آغاز آزادی بود اما نمی توانست بیخیال ریشه 
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 !رشود
 ز سفید، یک روزو مو بود یه آه، زندونی صبر، یک روز سیاه، یک رو

نارنجی! قیچی می برید تا شاید بریدن هایش بیمه شود و زیر نگاه 
 هرز آیینه

شرم را رها کند. خوب که موهایش را کوتاه کرد، خرسند از مدل 
 مردانه و

 رخی که دیگر زنانه نبود گفت
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ببر قیچی که دستام سپر سرم بود اما زیر این سنگر دروغین -

 .پوسیدم
چی را روی میز گذاشت، الحق هم که مرد شده بود و چه مردانگی قی

 به آن می
آمد! از اتاق بیرون آمد و تصمیم گرفت که تمیز کردن موهایش را به 

 بعد
بسپارد. دمغ از تمامی حوادث نا خوشش بر روی مبل راحتی سالن 

 طبقه دوم
 .بنشست

ز خود کراهت داشت اگر پایش را در وجب به وجب این خانه ردی ا
 به جا

می گذاشت؛ چشم هایش را بست با صدای زنگ گوشی اش از فکر 
 در آمد و

 بدون خواندن نام مخاطب تماس را وصل کرد
 ...باید ببینمت لی لی -

و چه کسی جز اهورا او را شیوا گونه طلعت می بخشید؟ مانند وی 
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 آرام و بی
امش انتها لب زد به طوری که اگر کسی او را می دید در خیال خ

 اندیشه ی با
 خود سخن گفتن لیلیث را در ذهن می پروراند

 کجا؟ -
سرفه ای کرد و به تابلوی لیلیث رو به رویش خیره شد، چقدر این 

 تابلوی
 منحصر به فرد را دوست داشت! تابلویی که تفاسیر در آن نهان بود

 .کافه دریای هیجده -
اما به همه چیز می راه زیادی را از این دهات تا شهر باید می پیمود، 

 .ارزید
کاله سویشرتش را جلو تر کشید تا گوشی ای که زیر گوشش پنهان 

 شده بود
 .نمایان نباشد
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 .یک ساعت دیگه اون جام -
صدای خس خسی امد و تماسش با اهورا پایان یافت. تیپ مردانه 

 ای بدون
ته باغ  شال و لباس های آمیخته به حجاب زد و با موتور لکنته ی

 گازش را
 ...گرفت

 خط دریا ها را رد کرد و از کناره ی شهرک ها عبور، به دریا هیجده که
 رسید تعلل کرد و موتور را به درخت کنار عابر زنجیر و کپ را تا روی

نک بینی اش کشاند؛ دست در جیب سوییشرتش برد و باطمانینه و 
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 کمی مکث
 به تابلوی باالی درب نگریست

 "کافه بتیس"
پا در کافه تاریک و چوبی، اما زیبایی که در طبقه نهم قرار داشت 

 بگذاشت و
بوی نم چوبه ی دیزاین و قهوه های تلخ را به شامه اش میهمان 

 کرد؛ موسیقی
الیت و گوشنوازی گذاشته بودند که لیلیث عاشقش بود! اهورا را دید 

 که در
مشغول میز انتهایی کنار پنجره نسشته و خود را با گوشی اش 

 ساخته بود
چندی بعد نا محسوس به اهورا نزدیک شد و ضربه مشتی محکم به 

 بازو اش
زد، خمشگین خواست بتوپد که با دیدن شخص شگفتی چشمانش 

 فریاد می
 .کشید

پسر بچه ی تخسی که موهایش را مد روز تراشانده و سوییشرت 
 مشکی

کپ رنگ کوتاهش را با شلوار جین مشکی هماهنگ کرده و کاله 
 مشکی ای

حک شده را در دست دارد، نمی  "لیلیث" که بر روی آن نوشته ی
 توانست
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 لیلیث باشد، می توانست؟
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 لیلیث تریپ لوتی بر داشت و با چرخاندن کاله در دستانش وکلمات
 کوچه "

 شگفتی اهورا را دو چندان کرد "بازاری
ا خودم از کاسه چیه داداچ؟ ادم َنیدی؟ چشاتو درویش می کنی ی -

 درش بیارم؟
اهورا نیشخندش را چند باره حواله ی لیلیث کرد و با تکان دادن 

 سرش بر
 روی میز جای گرفت

 ...بشین، حرف زیاد داریم -
اشاره ای به سر و ریخت لیلیث کرد و به او منظورش را فهماند؛ 

 لیلیث شانه
ای باال انداخت و رو به رویش بنشست، چه قدر عاشق فضای 

 عرفانی این
 !کافه بود خدا می دانست و خدا

 ...خب! می شنوم -
 کالفه پوفی گفت و شروع کرد

سخت ترین نوع دلتنگی، دلتنگی برای خوِد قبلیته، چون میدونی  -
 دیگه هرگز

 اون آدم قبلی نمیشی! کافیه یا ادامه بدم؟
 با همان اخم شیدایش تخس سری تکان داد و گفت

 ...ادامه بده -
 دستانش را بر روی میز غالب کرد و گفت

دور گردون چرخید و از من یه کوه سنگ خواست، من هم با تغییر  -
 چهره ام

 .پرچم سفید رو براش علم کردم
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نگاه خیره و توبیخ گر اهورا آزارش می داد، سرش را پایین گرفت و 
 زمزمه
 کرد

 .تی به ظاهرباید مرد باشی تا نصیب گرگ بیابون نشی، ح -
پس از چند لحظه سکوت که فضا را بسی تلخ و سنگین کرد، اهورای 

 شگفت
 زده طلسم را شکست

این کارت یعنی کم اوردن و جا زدن! یعنی ترس و واهمه از مرد نر  -
 که از

جنس ما نیستن! اصال از چنین زن هایی خوشم نمیاد! در ضمن بار 
 اخرت

زنی! یادت رفته سر ده  باشه بدون اجزه من دست به موهات می
 میلیارد پیشم

 گرویی؟
لیلیث با واکنشی بس سریع سرش را بلند کرد و زنجیر حروف اهورا 

 را از
 هم گسست

 !گرو ام، اسیر که نیستم -
اهورا می خواست های های به این حرف بچگانه اش بخندد و 

 بخندد تا جاده
 تن نبودی بی انتها رود، اما آن روز، روز لجبازی و دست انداخ

اظهار پشیمونی من برات خیلی گرون تموم می شه لیلی! نذار  -
 نظرم عوض
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شه که اصال به نفعت نیست پس عین ادم از این به بعد هر کاری که 
 خواستی

 .بکنی با من اهورا هماهنگ می کنی
لیلیث پوزخند زد، هیچ وقت نمی گفت شوهرت هستم، نمی گفت 

 زنم هستی،
عین یک کاال ارزشش را می فروخت، می گفت پیش من گرویی! 

 همین که
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می گفت از تغیرات اهری او راضی نیست، یعنی وجودش حائز 

 اهمیت نبود،
 .تنها جسمش را می پسندید

اهورا دستش را به سمت سیوشرت لیلیث برد و کالهش را به 
 سمتش

 برگرداند تا شنود سترده کالهش را ببیند؛ با دیدن چنین چیزی ان
 هم در

لباسش، متعجب چشم گشاد کرد! باورش نمی شد که شکوهی تا 
 این حد پیش

 !رفته باشد
اهورا کیف پول چرم قهوه ای اش را در آورد و از آن دو تا سیمکارت 

 جدید
جدا کرد و به لیلیث فهماند که با اس ام اس بازی حرف هایشان را 

 بزنند،
و اهورا در گوشی  لیلیث سیم کارت را در ساعت هوشمندش جای داد

 گران
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بهایش چپاند، همان طور که به یاوه گویی خویش ادامه می دآدند 
 بسیار نا

 محسوس با هم پیام رد و بدل می کردند
 چه خبر از بچت؟ حالش خوبه؟ -

لیلیث به هیچ وجه نمی خواست ببحثشان را به سمت هیمو 
 بکشاند، حتی اگر

 ...رد گم کنی ای برای شکوهی باشد
 ت را باز کرد و با استفهام نوشتصفحه چ

این لعنتی تو لباس من چه غلطی می کرد؟ اصال تو چطور از -
 وجودش با
 خبر شدی؟

پیام را ارسال کرد و ویبره گوشی اهورا بلند شد، همان طور که منتظر 
 جواب

 بود گفت
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تو یه مدرسه شبانه روزی تحصیل می کنه هر چند که سنش به  -

 کالس و
مدرسه قد نمی ده اما به خاطر هوشش، جهش زد. به گفته ی 

 خودش می خواد
 .جهان گرد بشه

 پیام اهورا که برایش آمد، گوشی را روشن و آن را خواند
شکوهی معموال برای تازه وارد ها چنین کاری می کنه که مدیر -

 برنامه اش
منم، یعنی من تعیین می کنم کدوم قسمت لباس یا توی کدوم 
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 فرد شنود رولباس 
بذارن! هیچ وقت دست به پیراهن سفید و کت چرم و... نزن! فقط 

 گه گاهی
 .برای رفع شک، جاهایی بپوش که آتو دست شکوهی ندی

پیام بعدی را نوشت و مهلت پاسخ به لیلیث نداد، لیلیث پیام جدید 
 را خواند و آن

 را با دقت بیشتری کنکاش کرد
های بار بری اردوانه، اون  اسکله ، محل ورود و خروج کشتی -

 پرونده اگه
رد گم کنی باشه یه سری مطالبش درسته، مثل عملیات انتحاری و 

 فروش
فاحشه ها کامال درسته، یه زمان مناسب برای خفت گیری نیاز داریم 

 تا به اون
 .سر بزنیم

 لیلیث در حال نوشتن را که دید لب گشاد
 ...ه تو ئه یا نهچرا نمیاریش ببینمش! می خوام بدونم شبی -

متن را که فرستاد، تنش یخ بست؛ دعا دعا می کرد که این حرفش از 
 سر

فریب باشد چون اگر سخنش لحن جدی ای به خود می گرفت 
 لیلیث ارام ارام

 ذوب می شد، تنها به جمله ی کوتاهی اکتفا کرد
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 .ایران نیست -

 اهورا سر تکان داد و پیام را باز کرد
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ان نداره، می دونی راجب چی حرف می زنی؟ مگه رد شدن از امک -
 اسکله

کشکه؟ باید هفت خان و با کلی مدارک پاس کنی، مرتیکه موذمار 
 چندین زنو

تو کشتی جاساز می کنه و به این ور و اون ور می فرسته ککشم نمی 
 .گزه

 کالسش به دبی نگرفت مستقیم به ترکیه نازلشون کرد؟
می رفتند و حساب شده کار می کردند، چه با درایت زیاد پیش 

 کسی می
توانست با آن دو نفر شوخی کند؟ اهورا و لیلیث در کنار هم یک 

 قدرت نفوذ
 !ناپذیر بودند

 اهورا سوالی را که چند وقتی گریبان گیر ذهنش بود را پرسید
 چرا تو پیشش نیستی، بچه رو ول کردی به امون خدا؟ -

را گوش می کرد، به احتمال زیاد در  اگر شکوهی محاورت زیبایشان
 اندیشه

ی باز جویی کردن اهورا از لیلیث به سر می برد. بی اعتناع پیام را 
 خواند و
 گفت

 .جوابی برای این سوال ندارم -
سوال خوبی پرسیدی! باید بریم اون جا سرک بکشیم تا جوابش رو  -

 پیدا کنیم،
می آد، باید باز  فردا شب ساعت دوازده یه سری کشتی ها بارشون

 رسی شون
 ...کنیم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 219 صفحه  

 

 اهورا سری تکان داد و گفت
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 ...جالبه، خیلی خالبه -

 لیلیث باشه ای فرستاد و در دنیای حقیقی اش به روز شد
اره می دونم، با من کاری نداری؟ اگه باز جویی هات تموم شد برم  -

 تا اون
 .شکوهی دادش در نیومد

اهورا سری به معنای نه تکان داد و با نگاهش لیلیث را بدرقه کرد، 
 لیلیثی که

 .با هیکل ورزیده و تنومندش به ظرافت یک زن نمی امد
شکوهی بود و هزاران سوال در سرش از رم کردن اهورا تا بر خوردن 

 لیلیث
 ...با او
*** 

 هرمیس شقیقه هایش را مالش داد تا اندیشه ی این که لیلیث به
 چه اندازه سر

 .کش بود را از ذهنش بیرون کند
اتاق ایسو رو می دیم بهت، اون اتاق مقدسه، وجب به وجبش رو  -

 با انجیل
 !طتهیر دادیم، نشنوم اسمی از اون بیاری

لعنت بر شیطان! او می خواست تا نام خدا را از ورد زبانش بر 
 انگیزد،

وت می کرد تا پوزخندی زد، کور خوانده بود، ان قدر قران طال
 ابلیسشان به
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 !غلط کردن بیفتد
نه بابا، حاال چرا اسم خدا رو نمی آری؟ می ترسی شرمنده تر از  -

 اینی که
 هستی بشی؟

لبخندی به پهنای خباثتی که در آن شر ها نهاده بود زد، که کم کم به 
 قهقهه
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 تبدیل شد
ترسم که من خودم خدام! اون وقت از شرمندگی پیش کسی ب -

 !وجود نداره
 و لعنت بر هرمیس ابلیس نما! پوزخندی زد و گفت

خب، تو که ادعای خدایی داری، خورشیدی که از مشرق طلوع می -
 کنه رو

 .تو از مغرب طلوع کن
با گیجی به لیلیث و این عمل عجیب و غیر ممکن چشم دوخت، 

 دهانش را
س ز هرمیبسته بود و نمی توانست چیز دیگری بگوید! لیلیث عج

 در پاسخ
 گویی را که دید آرام گفت

ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می -
 میراند،

نمرود گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: 
 خداوند خورشید

 را از مشرق بر می آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن کس که کفر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 221 صفحه  

 

ماند و خداوند قوم ستمکاران را هدایت نمی ورزیده بود وبهوت 
 کند.)بقره، آیه

258( 
هرمیس خواست دوباره راه تمسخر را پیش بگیرد که خروس بی 

 محل سر
 رسید، صدای نورا در دو قدمی شان رشته ی کالم را پنبه کرد

فکر نمی کردم به این زودی ها بر گردی! فکر کردیم روحت قربانی  -
 شده،

روی خودم می بینمت قد علم کردی و سرتقی می اما حاال رو به 
 کنی. تو

دختر منی باید یاد بگیری چطوری با شیطان رفتار کنی، یا خودت 
 یاد می

 .گیری یا به زور تو مخیالتت نزول می کنم
 

177 
با فریاد چشم غره ی هرمیس الل مونی گرفت و رخش سپید شد 

 همانند اسب
 رستم! لیلیث با همان پوزخند گوشه ی لبش دهن کجی کرد

ِدکی، این یارو روانی رو که هنوز نبردین تیمارستان! ان قدر انجیل  -
 اون

 .شیطان گور به گوریو خونده مغزش اِرور داده
هرمیس آشفته َدم هایش را رها کرد، این زن داشت تمام رشته 

 هایش را پنبه
 می کرد

نی داره، هر دختری که می بینه با نارسیس نورا یه بیماری روا -
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 اشتباه می
 .گیره. از قضا به تو هم سرایت کرد

 سپس با غضب و فک غیر قابل گسستش به نورا نگریست
 .قصد دارم ادمش کنم تا هر ناکسی و به نارسیس نچسبونه -

 با همان نیشخند حرص درارش با تمسخر تمام زمزمه کرد
 .ست زد و دامن سنجر گرفتپیرزنی را ستمی در گرفت، د-

هرچند که نورا پنجاه سالش بود، اما هم سن اوی سی ساله یا حتی 
 جوان تر از

نشان می داد که این را مدیان عمل های جراحی متداوم و پی در پی 
 !اش بود

این بار پوزخند نورا بود که به وضوح نشان دهنده ی تاثیر نگذاشتن 
 تهدد های

 هرمیس بود
خوب شده، تتو کار که اومد می گم کل بدنت رو از دستات خیلی  -

 پیامد های
ابلیس پر کنه، دفتر نقاشی خوبی هستی و من هم مداد رنگی های 

 !زیادی دارم
 با عقب گرد، جمعشان را رها کرد
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نگاهی به دستان زخم و الش شده اش انداخت، آن قدر عمیق بریده 
 شده بود که

م اثراتش جان گیر بود، حتی با وجود حتی تا صد سال دیگر ه
 !سطحی بودنش

اما اگر قرار بر منبای خط خطی کردن تنش باشد، دفعه ی بعدی 
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 حتما خواهد
 مرد. افسرده از زهر آخر نورا راه اتاقش را در پیش گرفت و تنها صدای

 .هرمیس را شنید که حرف هایش را گوشزد می کرد
*** 

ره امید دیدن می دهد و اگر غلط بدون پنجره درب زیبا تر است، پنج
 باشد دل

را کور می کند و چشمانمان را کر، پشت درب هایمان را دیوار بکشیم 
 و

 .پنجره ها را سیمان کنیم
گوش که کور شود، آجر ها می شکنند! امید ها میان هجا های 

 سکوت پنجره
جان می گیرند و حاجت و نذرشان درب می شود! دربی که گشوده 

 شود و
 !رش چشمان یار را ببنددرخسا

ببندد و از ان رخسار پرتره ای در ذهن بکشد و آن را تا اخر عمرش 
 ادامه

دهد! یا که ضمن میانجگری های فراموشی و به یاد آوردن های 
 مزمن و بی

 !رحم، بمیرد و در جنگشان پیروز نباشد
خیال خام درب و پنجره رویاست! صدای الل پاسخ ندارد و پندار اب 

 خوش و
حضیض آرامش از نای بی جواب است و انتهای جاده خفا در کناره 

 گیری
 !باران از ترس آب، دردناک می ماند

 هراس ادمی از مار و مور و گودال سرشار از مرگ و نومیدی های پر آز
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فراز و نشیِب پستی بلندی و جمالت دهن پر کن من که فهمش 
 ثقیل و تفسیر

 !نیاز است، تا که درد ها پشت آن نهان بماند
ماسک سفیدی که نیمه رخ سوخته اش را می پوشاند، تنظیم کرد و 

 به پیکر
خودش در آینه قدی اتاق گیلماه خیره شد. لباس شب بلند زرشکی 

 ای که بر تن
کرده بود، کنف یکونش ساخت! هزاران مایل با آن هورام افسرده و 

 مغموم
بود و باری دیگر خالصانه به سر و روی خود، جال  قبل فاصله گرفته

 داد. پس
از مرگ یهودا حتی رقبت تمیز کردن ابروانش را هم نداشت. شاید 

 حق با
لیلیث بود! لیلیثی که او را به این جشن دعوت کرد! جشنی 

 بالماسکه که با آن
 ماسک نصف صورتش را می سترد. رژ زرشکی و آرایشی دودی خوب

ارش را افزود و انبوه سبز در چشمانش را طلعت نگار دلبر رخس
 بخشید. به

یاد لیلیث افتاد که روز قبل، به آنجا آمد و او را راضی به حضورش در 
 این

کید عمیقی قوانین عجیب آن جشن را ٴامحفل کرده بود و با په ت
 گوشزد می کرد

قانون اول: به هیچ عنوان، ماسکتو در نمی آری! قانون دوم: حق  -
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 حرف
زدن با کسی رو نداری و در صورت نیاز روی دفترچه ای که از بدو 

 ورود
بهت می دن، خواسته ها یا سواالتو می نویسی، قانوت سوم: به جز 

 پارتنری
که برات در نظر گرفته شده به سمت شخص دیگه ای نمی ری! رابطه 

 جنسی
 .با پارتنر تو جشن ممنوعه که این مورد، شامل تو نمی شه

ته و تپش قلب گرفته بود. هیچگاه به چنین جایی پا هیجان داش
 نگذاشت و از

کید لیلیث برای ٴاقوانین اعجاب انگیزش هیچ نمی دانست. از ت
 حضور او
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 کنجکاو شده بود. دلیلش را که پرسید، این طور پاسخ شنید
این یه جشن مزخرف دیگه است که هر ساله توسط هرمیس برگزار  -

 .می شه
وده این مراسم، به انتخاب کردن قربانی برای تدارک منایک شال

 تٴابعدی، نش
می گیره. هرکس که قصد فنا شدن پی ابلیس رو داره، اون شب بین 

 جمع
عریان می شه و خون بدنش رو می مکه! که با این کار رضایتش رو 

 تمام و
کمال برای مرگ و خوشنودی شیطان اعالم می کنه. هرچند که این 

 وسط،
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رکس که قوانین جشن رو زیر پا بذاره، به جمع قربانی انتخاب ه
 شده، می

پیونده! ازت خواهش می کنم حواستو جمع کنی هورام. این جشن 
 فرصت

 .خیلی خوبی برای دلی از عذا در آوردنه
از این همه تناقض رفتار شکوهی، شگفت زده بود! نسخه جدید 

 الوی شده و
! نمی دانست با اینکه لیلیث می قوانین تازه از خود صادر می کرد

 دانست این
مرد چقدر خطرناک است، چرا پایش را به این جشن بازمی کرد! 

 خودش که
 می گفت

شدی آلت تهدیدها و مضحکه خنده اش! می خوام با ورود تو به  -
 این جشن،

بهش ثابت بشه که از هیچ چیز واهمه ندارم. هرچند که ازش 
 !مطمئن نیستم
و، میفهمه که همچین برگ برنده بزرگی هم نیستی و اما با اومدن ت

 نمی تونه
 !تو رو آتو کنه

 صدای آیفون خانه، او را از فکر در آورد، به عقربه های ساعت که نه را
 نشان می دادند نگریست و صدای لیلیث در سرش پخش شد
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یادت باشه، ساعت نه یه راننده میاد دنبالت. مانتو و شالش را  -
 پوشید و کیف
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دستب کوچکش را برداشت، خواست خارج شود که چشمش به 
 تکه پارچه

زرشکی و عدد حک شده در آن افتاد، که روی میز کنار درب خروجی 
 واقع
 !بود

 ناین دستمال بیانگر شماره تو و پارتنرته، این طوری بهت می گ -
 چطوری

پیداش کنی و اگه بدون این باشی، حق ورود به جشن رو بهت نمی 
 دن و فکر

می کنن نفوذی هستی که اصال عواقب خوشی نداره. دستمال رو 
 حتما به

 .دستت ببند و بدون اون، پا به عمارت نذار
تکه پارچه را به مچ دستش بست و به درون ماشین راننده نشست، 

 گیلماه عمل
در خانه نبود، اما دل نگران هورام لحظاتش را  جراحی داشت و

 سپری می
 کرد. به عمارت که رسید، ازدروازه طویل مشکی عبور کرد و به نگهبان

 ورزیده برخورد. نگهبان نگاهی به هورام انداخت و گفت
 مادموازل کی باشن؟ -

به هیچ وجه حرف نزن هوری، حتی اگه به شدت ضروری بود!  - "
 گول به

 "افراد اون عمارت رو نخور! اینا همه حقه است حرف گرفتن
پوزخندی زد و از کیف مشکی اش، خودکاری در آورد و روی دست 

 ضمخت
 .آالرز هستم -نگهبان نوشت 
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به هیچ وجه اسم خودت رو بهشون نمی گی! شکوهی می دونه  -"
 تو میای

ولی افرادنش نباید بو ببرن! یه اسم جعلی برای خودت انتخاب کن و 
 در
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دهنشونو ببند. فقط از قبل باید باهدم هماهنگ کنی تا اسمت رو تو 

 لیست
 ".اسمامی ثبت کنم

نگهبان با دیون درایت هورام، دفترچه ای به دستش داد و صفحه 
 اولش را باز

 :کرد، صفحه ای که روی آن نوشته بود
ه چپارتنر شماره چهل و یک، کنار درخت بید، منتظر شماست. دفتر -
 را

گرفت و به سمت درخت بید حرکت کرد! مردی با کت و شلوار 
 مشکی و

پیرهن زرشکی و ماسکی که تمام صورتش را پوشانده بود، به درخت 
 تکیه

زده و در انتظار به سر می برد. به دستمال روی سینه اش نگریست. 
 مرد

شماره چهل و یک خودش بود! چه خوب لباسشان هم با هم 
 .هماهنگ شد

ا با دیدن پارتنرش، از درخت بید مدا شد و بی حوصله چشم یهود
 غره ای به

آن زن رفت. هر سال با درد این مراسم مزخرف را طی می کرد. زن که 
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 به
 آن نزدیک شد و رخ نیمه پوشانده اش را دید،

 "قاصدش رفت و خواست از خوارزم، دختر خوبروی در خور بزم"
نمی شد! هورام آن جا چه تمام تنش به رعشه افتاد، هیچ باورش 

 کار می
کرد؟ عرق سرد روی ستون فقراتش می چکید و باعث گر گرفتنش 

 .می شد
کمی کرواتش را شل کرد و بازویش را به سمت هورام گرفت. هورام 

 به
حرکات غیر معمول مرد نگریست و بازویش را گرفت. ضربان قلبش 

 روی
هزار بود! حتی درخیالش هم نمی دید که پس از پنج سال هورام را 

 در این
موقعیت ببیند! پا به سالن دوم عمارت گذاشتند و موسیقی متال سر 

 درد آورد،
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در گوششان زنگ می زد. زن ها و مردان جوان که با ماسک روی 

 صورت
صاحبت خود، به همراه پارتنرشان، در حال نوشیدن، رقص و م

 بودند. لباس
هایشان عجیب بود! لباس هایی به رنگ سیاه، تیسرت و شلوار 

 جذب و چسبان
نفر ۰۵ که بیشترشان بر تن داشتند. از میان صد و خورده اشان فقط

 لباس



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 231 صفحه  

 

رسمی بر تن داشتند! کفش پسران پوتین بود و دختران به صورت 
 چکمه های

ی داد. کفش های چرمی با ساق های بلند که بر پاهایشان جلوه م
 غیر پوتین نیز

به صورت یک لنگه قفل و یک لنگه کلید بود. انگشتر های تک بند یا 
 تمام بند،

انگشتر های اسکلتی، دستبند های تیغ مانند، دلش را خراش می 
 .داد

بیچاره لیلیث چگونه در آن باغ وحش تاب می آورد؟ چیز دیگری که 
 به

مردمک چشمان اکثر حضار  وضوح قابل شهود بود، لنز شیطانی در
 به شمار

می رفت که حتی از زیر ماسکشان هم به چشم می آمد. یهودا به 
 سمت بار

کوچک کنج سالن رفت و با هورام روی صندلی نشستند. چشم 
 چرخاند و به

 .محتویات روی میز نگریست
ترامادول، دیازپام، گزوزپام، می دین یا بی پری را دید که افرادی آن 

 ها را به
تعداد باال به اندازه یک برگ قرص مصرف می کردند و به نئشگی 

 های
 .بیست و چهار ساعته یا حتی چند روزه می رفتند

 یهودا دفترچه را از دست هورام گرفت و روی آن نوشت
 سالم عرض کردم، سعادت آشنایی با چه کسی رو دارم؟-

 هورام چشم از اجتماع وحشتناک گرفت و به کاغذ خیره شد، چرا
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 دست و پا
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شکسته می نوشت؟ انگار که می خواست خطش مشخص نباشد! 

 پس متقابال
 بی قید نوشت

 .آالرز هستم-
یهودا پوزخندی زد و با خواندن نام، عصبی شد! حق داشت که 

 هویتش را
کتمان کند، چرا انتظار داشت بگوید هورام است؟ با دست های 

 لرزانش نوشت
 .تم خانم جوانونداد هستم، خوشبخ-

هورام خسته از این همه کاغذ بازی های بچگانه، لعنتی بر شکوهی 
 فرستاد و
 نوشت

همچنین جناب، فقط از این نامه دادن های مضحکانه رنج می -
 .برم

همیشه همین بود، از نوشتن ها و چیز های کسل کننده، بدش می 
 آمد! و یهودا

 !چه خوب از ذهنیت هورامش با خبر بود
 !ماره منه، تکست بدیناین ش-

شماره اش را سیو کرد، خواست مسیج دهد که چشمش f بزرک روی
 تا3 به

 دیوار افتاد!با کنجکاوی فراوان پیام داد
 !معنی سه اِف روی دیوار مجاور، چیه؟ به نظر خیلی مرموز می آد-
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به چشمان سبز محض هورام نگریست، چقدر دلش برای این گوی 
 تنگ شده

بود و چقدر ممنون دارش شد که آن ماسک را بر صورتش نهاد تا 
 نیمه دیگر

 !سوخته رخش را نبیند و بار دیگر نمیرد
از اون جایی که مشهوده، شما از ما نیستین و متأسفانه چنین -

 اجازه ای رو
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ندارم تا براتون شرح بدم، فقط اگر خیلی کنجکاو شدین در همین 

 حد بدونین که
 .هست666 سه تا اِف بیانگر عدد

نام این عدد را خیلی شنیده بود و می دانست از عالمت های رایج 
 مورد

استفاده از شیطان پرست هاست، اما سنخیتش را نمی دانست، 
 پس نوشت

این عدد نه تنها به گوش من، بلکه به گوش عمخوم هم خیلی -
 خورده! لطفا

ه، شاید من هم مجذوب تئوری این عدد رو بگین! کسی چه می دون
 این فرقه

شدم. از حربه به کار برده شده هورام، خنده اش گرفت. می دانست 
 دارد بلوف

می زند و قصدش کنجکاوی است! و صد البته می دانست که اگر 
 چیزی به

او نگوید، ذهنش مشغول و قدرت تفکر به هیچ چیز دیگری جز این 
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 مسئله را
زن زندگی کرده بود! مگر می شود  پیدا نمی کرد! او یک سال با این

 که او را
 نشناسد؟

 یکی از عدد های معروف ابلیس گرااست که به عقیده اون ها تو-
 امین666

روز از خلقت آدم، ابلیس اون رو از بهشت روند. از این عدد، به عدد 
 وحش

سمبلی به شمار 666 یاد می شه که نشون دهنده شیطانه. در اصل
 می ره که

اره تلفن ابلیس از سوی گروه های هوی و متال که به عنوان شم
 همین االن هم

آهنگ هاشونو شنوا هستیم، وارد ایران F . هم ششمین حرف از
 اسالمی شد

حروف الفبای انگلیسیه که با قرار گرفتن f پدید666 در کنار هم، عدد
 سه تا
 .می آد

 مبا خواندن مسیج، به در و دیوار بیشتر نگریست و عالمت های مبه
 را در
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 !ذهنش حالجی کرد، حقا که به دور از تأمل بود
ماسک را روی صورتش گذاشت و از پله های مارپیچ سالن پایین 

 آمد، باز هم
این موسیقی وحستناک با جیغ های گوش خراش را پخش کرده 
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 بودند، به
مردی که حتی زیر ماسک هم می توانست موهای سفید دم اسبی 

 بسته اش را
 !دید، نگریست و به سمتش رفت، بازی تازه شروع شده بود

هرمیس با دیدن لیلیث، تک خنده ای کرد و از نورا جدا شد! تنها 
 شخصی که

 پارتنر نداشت لیلیث بود! زیر گوش لیلیث گفت
نیازی به کاغذ بازی نیست، این قانون برای افراد درجه دومه! حاال -

 بگو
 ببینم، اهورا و زنش رو ندیدی؟

چشم غره ای به هرمیس رفت و روی صندلی کنار پنجره نشست، 
 خوب بلد

بود حاِل لیلیث را خراب کند. گیالس در دستش را جا به جا کرد و 
 دوباره زیر

 گوشش خم شد
خواهرت خیلی وقته که اومده، گفته بودم از خوی سرکشت بیشتر -

 خوشم می
ی برم. در آد، ولی از بازی ای که خودت شروع کردی بیشتر لذت م

 ضمن،
 !فکر نکن با حضورش همه چی، همین جا چال می شه

پوزخندی زد و رویش را از هرمیس برگرداند، این مرد قصدش دیوانه 
 ساختن

 !او بود و غرض دیگری نداشت
راه کج کرد و از مقابل لیلیث به دور شد، بحث با او فایده نداشت! 

 صفحه
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برد، همان جایی که عکس گوشی اش را باز کرد و به گالری اش پناه 
 های
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 !اهورا را کش رفته بود
یکی از آن عکس های پر جذبه اش را پس زمینه گوشی اش گذاشت 

 و ساعت
 .ها به او خیره شد، به طوری که دم آخری، چشمانش تار می دید
از این حس ناشناخته ای که جدیدا گریبان گیرش شده بود، می 

 هراسید! حسی
 !زن داری داشت که، به نوعی شوهرش بود که به مرد

صفحه اسکرین را خاموش کرد و به درب زل زد، چرا آن قدر دیر کرده 
 بود؟

رو به روی درب نشسته بود و هرکه می آمد به خوبی او را رویت می 
 !کرد

درب گشوده و زن و مردی به درون سالن پا گذاشتند، مردی که از 
 بدو ورود،

و با پوزخندی بر لب که حتی از زیر چشمش به لیلیث افتاد 
 ماسکش هم قابل

تشخیص بود، دست زن کناری اش را گرفت و بدون توجه به او، از 
 آن ها

 !دور شد
از احترام خاصی که مرد برای آن زن قائل بودف متعجب و با دهانی 

 باز به
آن ها می نگریست! واقعا آن مرد اهورای مستبد و پر تحکمی بود 
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 که می
 شناخت؟

بی توجهی اهورا نسبت به لیلیث آتشی به دلش افروخت که با هیچ 
 سیل و

 !سونامی ای، خاموش نمی شد
چنان دست زنش را گرفته بود و کنج دیگر بار، زیر گوشش نجوا می 

 کرد که
 انگار سال ها او را ندیده بود! پوز خندی زد و زیر لب گفت

لب لعل و خط لطیفه ای است که عشق از او خیزد، که نام آن نه -
 .زنگاریست
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به طرف بار رفت، هورام را که دید، چشمکی حواله اش کرد و گیالسی 
 پر از

زهرماری به دستش گرفت! از دور به اهورا می نگریست، آن پیرهن 
 سفید بر

 !تنش، عجیب به او می آمد
با نیشخند روی لبش از کنار اهورا گذر کرد اما، با لبخندی مرموز، 

 تمام
محتویات درون گیالس را روی پیرهن سفید اهورا ریخت! به طوری 

 که کل
 !لباسش قرمز شده بود

دیوانه وار قهقهه ای زد و از جلوی چشمان برزخی اهورا محو گشت! 
 از پله

های مزمن اهورا زرا متحمل ها باال رفت، اگر قرار بود این بی توجهی 
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 شود،
 .همان بهتر که در اتاقش محصور می ماند

روی سکوی پنجره نشست و به قرص کامل ماه نگریست! 
 زهرخندش هنوز

 روی لب که همان تلخی اش خواند
 مهپاره به بام اگر آید، که فرق کند که ماه یا اوست؟-

می  مگر لیلیث هم زنش نبود؟ پس چطور آن قدر بی رحمانه رو
 گرفت؟ به

 !طوری که هی مبتال ترش می کرد
دستی به روی شانه اش نشست، برگشت و با دیدن هورا، در 

 آغوشش فرو
رفت! هیچ کس به اندازه او، لیلیث را درک نمی کرد! خیره نگاهش 

 کرد و
 گفت

اون زنشو دوست داره، بهش احترام می ذاره! همه اونا رو برای هم -
 دیگه

 !می دونن. لعنتی
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 دستش را گرفت و با تلخند گفت

نمی دونم چی بهت بگم تا قانع ات کنه، فقط بدون این که با کسی -
 دوست باشی

 .تا دوسش داشته باشی، خیلی متفاوته
 وقتی دید لیلیث هیچی نگفت، کنارش نشست و دردمند لب زد

دا واین مردی که به عنوان پارتنر برام انتخاب کردن خیلی منو یاد یه-
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 می
 !اندازه، تک تک حاالت و رفتارش! کم کم دارم دیوونه می شم

درد خودش را از یاد برد، هورام را به این مهمانی آورد تا یهودا را از 
 یادش

 !برهاند، آن وقت دم از تشابه پارتنرش با او می زد
 !هورام، یهودا مرده! اینو تو سرت فرو کن-

ق را ترک کرد، عصبی شده بود و مشتی به دیوار کناری پنجره زد و اتا
 تنش

می لرزید! نمی خواست چشمش به اهورای بی توجه بیفتد! 
 اهورایی که او را

 !لیلی ساخت و خود، مجنون را نپسندید
به ستون تکیه زد، آهنگ مالیمی زده بودند! آهنگی که زوج هاغ به 

 وسط می
ت آمدند و می رقصیدند! از تماشایشان منزجر می شد! نمی خواس

 اهورا را در
 .این حال با زنش ببیند

چشمانش را بست اما با تک صرفه مردی آن را گشود! با دیدن 
 دست دراز

شده اهورا، به منظور در خواست رقص و پیرهنی که تعویضش کرده 
 بود،

 .دست در دستش گذاشت و روی پیست رفت
آهنگ عوض شده بود و این بار با دنیای اصوات آن موسیقی، زندگی 

 .دکر
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دست به روی شانه اهورا کذاشت و انگشتانش را در دستش فرو برد! 
 دست

 .اهورا به دور کمرش محصور شد و شروع به رقص کردند
 سرکوه بولند من نی زنم نی "

 می چومان به رایه تا بایه کُری
 همگی ور مرا رسوا بو کوده

 "همه کس گد عجب شیدایه اَِری
 سرش را به گوش لیلیث نزدیک کرد و گفت

دفعه بعد، حرصت رو جور دیگه ای خالی کن، این جا به اندازه  -
 کافی پیرهن

 !سفید، برای تعویض هست
 آی لیلی جان لیلی"

 می جان جانان لیلی
 لیلی ترا من خوش دارم
 "از دیل و از جان لیلی

 ادت رفتهسزای القیدی خیلی بد تر از این هاست جناب احتشام! ی-
 سر ده

 میلیارد پیشت گرو ام؟
 تو باالی تالر من در زمینم "

 تو نارنج پوست کنی من دیل غمینم
 تی امرا جوخوس بازی چی خوشه خوش

 "ایالهی کُری تی داغا نیدینم
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 !اگه یادم رفته بود االن این جا نبودم-



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 241 صفحه  

 

 اگر می یار ایسی راهانا بیا "
 بیااگر راهان نوبو باغانا 

 اگر دینی کی دوشمن در کمینه
 "سفید ماهی بو بو روخانا بیا

سرش را به سینه اهورا تکیه داد و به تپش قلبش گوش سپرد! 
 برایش مهم نبود

زن دارد! برایش مهم نبود برای او نمی ماند! دلش فقط می خواست 
 اهورا

 !باشد، حتی کم
 ای لیلی جان لیلی"

 می جان جانان لیلی
 وش دارملیلی ترا من خ

 از دیل و از جان لیلی
 لیلی ترا من خوش دارم
 "از دیل و از جان لیلی

به دوی براق مشکی چشمان اهورا نگریست، کاش می فهمید 
 چشمان اهورا

 !برایش محظور بود و کاش بیشتر به این چشم ها مبتال نمی شد
*** 

بوی تعفن اتاقش از صبح هم غلیظ تر شده بود، هرچه کاوش کرد 
 افتهیچ نی

که این بو از کجا نشات می گرفت و روانش را می آزرد، کتاب شعر را 
 روی
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 تخت پرت کرد و با کالفه هوفی کشید،
از خانه بیرون زد و خود را به پنجره ی بیرونی اتاقش رساند، کیسه 

 زباله ای
بس عظیم را دید که چند سانت دور تر از پنجره جاه گرفت، مگس 

 ها شورش
کرده و رژه ی هوایی حول آن ترتیب داده اند، با شنیدن صدای پای 

 شخصی
 ال به الی بوته ها استتار کرد

مردی چاق و کچل که باغبان نام داشت به سوی کیسه زباله ی 
 مشکی رنگ

 رفت و آن را کشید، کنار درب آشپز خانه ی پشت باغ توقف کرد
تا چه حد از این حالش وصف کنارگی بود برای حفاظت از وطن و او 

 مستتر
 !بودن بیزار بود

مرد که دور شد خود را به کیسه زباله رساند، آن بو نمی توانست از 
 ان یک

حیوان مرده باشد، دست لرزانش را حصار کیسه کرد و آن را گشود، 
 دست،

پا، سر قطع شده ی انسان رعشه ی بندش را در آمیخت و بلوا به پا 
 .کرد

ش نفوذ کرده بود و وی تنها خواستار خالی تهوعی تا باالی گریبان
 کردنش

بود، گوشه ای از باغ نشست و عق هایش را تداعی کرد، دلش فریاد 
 می

 .خواست، حالش اصال مساعد نبود
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با سر درد عجیبی قدم بر می داشت، اگر کسی او را می دید، خیال 
 می کرد

 !مست است
*** 

ف بودند، کاپشن دو متور در امتداد هم بر روی خطی فرضی متوق
 چرم اهورا
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در باد می رقصید و حال و هوای آن شب را عوض می کرد، لیلیث 
 این

موتور سواری ها را دوست داشت، اصال موتور سواری را دوست 
 داشت،

از همان بچگی آرزوی پسر بودن را می کرد تا سوار بر این موتور ها 
 در

 نهادند و هماهنگ بر روی موتورخیابان ویراج دهد، کاسکت را بر سر 
نشسته و گاز می دادند، کورسشان ادامه داشت ولی هیچ کدام از 

 دیگری پیشی
 نمی گرفت،

نه لیلیث دلش را داشت، نه اهورا آن شب حوصله و شیطنت قبلش 
 را، قانون

خط موازی شان را حفظ کرده و میان عقربه ساعت که یک شب را 
 نشان می

تشان را زیاد می کردند و از ماشین های تک داد جوالن دادند، سرع
 و توک

 الیی می کشیدند،
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انگاری که در کاوش فصل پنجم این فلک، گم شده بودند، انگاری در 
 پی

سیزدهمین ماه از سال می گشتند و سی صد و هفتادمین روز، سر 
 گشته بودند

و وجب به وجب خیابان را در پی آن می کاویدند، پس از کمی 
 درنگ، نوای

 لیلیث گوش اهورا را نواخت
 مسابقه ست؟ -

لب خند کجش را در صورتش جای داد، همان لبخند های یکوری که 
 دل از

کف لیلیث می برد و چه بد بود که لیلیث در آن ظلمات و فاصله، 
 لبخند مرموز

این مرد را نمی دید، شیطنت را در صدایش خفا کرد و با زیاد کردن 
 سرعتش

 گفت
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 !یواش تر برو -

لیلیث منظور را گرفته و او هم سرعت خود را زیاد کرد،این اهورا 
 زیادی

 !کار بلد بود
تا خود اسکله مسابقه دادند و به هم متلک پراندند که سر آخر هیچ 

 کدام از این
کورس سر بلند بیرون نیامد،به سر در اسکله نگریستند و در دل، 

 نقشه می
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 کشیدند
 و باال، از پشت نگهبان رو خفتش کن و با ضربه ای بهتو از دیوار بر -

 .گردنش، بذار چن ساعتی ال ال کنه تا برا ما سر خر نشه
 لیلیث عاق اندر سفیهانه نگاهش می کرد، این مرد واقعا نابغه بود

نمی تونم همچین ریسکی کنم، اگه نگهبانش از یک نفر بیشتر  -
 باشه، که

 هست، چه گلی به سرم بریزم؟
تکان داد و نگاهش را به درخت کنار اتاقک نگهبانی دوخت و  سری
 در دل
 "ما رو باش با کی اومدیم سیزِده به َدر " گفت

این من نیستم که مدال قهرمانی بوکسو ِخر کش می کنم، چشم  -
 بازار رو کور

 !کردی با اون مدال گرفتنت
، دلیلیث چشم غره توپی به اهورا رفت، برای اثبات خودش هم که بو

 باید می
 رفت، حتی اگر به قیمت جونش باشد

 .بپا کسی نیاد، مگس پر زد خبرم کن -
منتظر پاسخ اهورا نماند و در چشم بر هم زدنی، خودش را از دیوار 

 باال کشید
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و به آن طرف دیوار پرت کرد، سکوت محوطه را دید، نفس 

 محبوسش را رها
 کرد

 .تا این جاش خوب پیش رفتم -
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هرمیس نگاهی به مانیتوری که لیلیث خواب زده را رصد کرده بود، 
 .انداخت

آن روز نورا را تبعید به ننوشیدن خون کرده بود به این زن افسار 
 گسیخته

زیادی بها داده بود، یادش رفته بود که این زن همان نورای چند 
 سال پیش بود

 که در برابر رابطه او با زن های دیگر مقاومت می کرد
و قوانین نجس شیطان پرستان را می شکست، قوانینی که نقل کرد، 

 هر گاه از
 همسر خود خسته و دل زده شده اید،

قادر برقراری رابطه با دیگر زنان هستید و نورا همان زن دلیری بود 
 که به

مدت چند سال هرمیس را مانع از روابط جنسی با زنی غیر از 
 خودش کرده

 بود،
میس نورا داشت زیادی راه را برای دخالت این و اما از دیدگاه هر

 دختر باز
می کردو دست پای هرمیس را می بست، باید برای از پا در 

 آوردنش، خیلی
 .زود اقدام می کرد

اتاقک نارسیس عزیزش را برای لیلیث مهیا کرد، هر چند 
 نارسیسشان کوچک

 ترین توجهی به این زن و مرد به اصطالح پدر و مادر نداشت و از هر
فرصتی برای تحقیرشان استفاده می کرد و کم کم جانشین هرمیس 

 می شد،
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همان نارسیسی که کم از لیلیث نداشت، لیلیِث دلیر که حتی با 
 وجود کنیز
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حتی بودنش در این خانه، ریز و درشت از آن حساب می بردند، 
 گاهی

هرمیس افسوس می خورد که دستش بسته بود از جانشین کردن 
 لیلیث و خدای

 عزیزش،
طبق تصمیم لیلثث، قرار بود فردا شب به اتاق نارسیسی که تا به 

 حال ندیده
بود نقل مکان کند و مستقر شود و هرمیس چه می دانست از 

 دوربین دست
خواب بود؟ و کید  کاری شده و نشان دادن دوباره ی لیلیثی که غرق

 هایی که
 خبر گریز لیلیث و اهورا را پوشاند؟

به کشتی های بار بری نگریستند، ان وقت شب فقط صدای خور و 
 پوف

 نگاهبان خواب رفته به گوش می رسید،
لیلیث عزمش را جزم و به داخل اتاقک نگهبانی نفوذ کرد و در دل 

 همه چه
فته بیدار نشود، لیست ذکر بلد بود می خواند تا نگاهبان خواب ر

 اسامی کشتی
هایی که قرار بود آن روز به اسکله برسند را قاپ زد و پشت دیوار 

 رفت
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 پیس، پیس، اهورا کجایی؟ -
دستی از پشت محصور کمرش شد و او را به خود چفت کرد، لیلیث 

 گر گرفت
 و شوکهان برگشت که در آغوش یک مرد حل شد

 .این جام -
 یون کار های اعجاب انگیز اهورا، که مجالو چشمه دیگری از کلکس

فراموش کردنش را به لیلیث نمی داد، لیلیث خودش را از آغوش 
 اهورا خارج 

 .کرد و با اخم و شماتت نگاهش کرد
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اهورا اما القید سیگاری روشن کرد و به چشمان ُبراِق لیلیث 

 نگریست، که
 ن را عوض کردوی پوف کالفه ای کشید و بحث تکلم نگاهشا

 شکوهی نفهمه دورش زدیم؟ -
 کامی از سیگار کنتش گرفت و تکیه داده به دیوار گفت

فیلم های دیشب رو کپی کردیم و دوربین ها رو از کار انداختیم،  -
 فیلم دیشبی

 رو براش پلی کردیم، اون وقت چه طور می خواد بفهمه؟
حسرت به دل، دودش را حلقه حلقه رها کرد و ندید لیلیث اش را که 

 به شی
وسوسه انگیز میان انگشتان بزرِگ در دستانش می نگریست، و 

 دریافت،
دستان عظیم اهورا در بر گیرنده آغوِش بی محابایی هستند، که دین 

 و ایمان را
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 از لیلیث خواهد گرفت
لیستو کش رفتم و طبق محتویات داخلش، کشتی جاسم اهلل فردا  -

 حرکت می
 .کنه

 ا له کرد و مردمک چشمانش را چرخاندبی قید سیگار ر
 !دیر اومدیم -

همان طور که به سمت کشتی ای عظیم الجثه می رفت و با دقت او 
 را رصد

 می کرد گفت
 !شایدم نه -

دستان اهورا را کشید و او را به داخل کشتی رهنمود، کلت هایی که 
 اهورا

برای لیلیث و خودش آورده بود را در دست گرفته و با احتیاط قدم بر 
 داشتند،

 
198 

 به داخل کشتی رفتند،
و لیلیث باری دیگر بر روی دریای زیر پاهانش قدم نهاده بود، به دور 

 دست
 های دریا نگریسته بود که اهورا با غیض کتفش را گرفت و کشید

 .ِد بجنب دیگه -
تند و جعبه های درشت و پر بار را از نظر گذراندند، در به اسکان رف

 کمال
تعجب و دور از تصوراتشان این کشتی بار های مرکبات حمل می 

 !کرد
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این امکان نداره، یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست، من مطمعنم،  -
 آخه این همه

 دفتر دستک فقط واسه چار تا دونه سیب و پرتقال؟
بش شد، چاقوی ضامن دار را از جیب نشخندی از جنس اهورا نصی

 پنهان
کاپشن چرمش در اورد و پرتقالی گرفت، لیلیث شگفت زده از این 

 حرکت
 غرید

شوخیت گرفته؟ تو این هیری ویری دسر خوردن اقا رو کم  -
 .داشتیم

و باز چیزی جز نیشخند اهورا نیافت، چاقو را به پرتقال زد و او را دو 
 نیم

در پرتقال جاسازی شده و از ان پودر های کرد، کیسه ی کوچکی که 
 سفید سر

 ریز می شد تنها مورد قابل توجهشان بود
 !هیچ کس پرتقالی که توش مخدره رو برای دسر سرو نمی کنه -

هنوز هم باورش نمی شد که چگونه مواد را در بطن میوه ها جا 
 سازی کرده

تا شاید  اند، پرتقال را از دست اهورا گرفته و خود وارسی اش کرد
 اندکی

 باور کند
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پس این جوری از هفت خان رستم رد شدن!، ای شکوهی مارموز،  -

 عقل جن
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 !رو داره این بشر، اِ اِ اِ، ببین چطوری یه ملت رو خام کرد
 پرتقال را به گوشه ی کشتی پرت کرد و بی تفاوت کنج دیوار تکیه زد

 .ن حرفاستشک نکن، این شکوهی، مارمولک تر از ای -
متعجب و کالفه به دور کشتی قدم می زدند این کشتی با بار 

 مرکبات تقلبی
اش، تنها جاسازی مواد نمی باشد، حداقل لیلیث این را مطمعن بود 

 و اهورا هم
 با بدخلقی پا به پایش قدم می زد

 حاال با این حساب، رو دست خوردیم؟ -
مان و گوش های اهورا بایستاد و کمی فکر کرد، هیچ چیز از چش

 تیزش به
 دور نمی ماند

نه، من امشب تا مچ صد نسل قبل شکوهی رو نگیرم، پامواز  -
 ...این

با شنیدن صدای خفه ی کسی، حرفش را برید و تیز در چشمان 
 لیلیث زل

 زد
ترسان پشت کارتن های مرکبات سنگر گرفتند ولی این صدای خفه 

 مانند کسی
 .دبود که لب هایش را به هم دوختن

 تو هم شنیدی؟ -
صدای یه زنه، خیلی خفه اس، ولومش کمه، پس دهنش بسته  -

 .است
 !می دونستم فقط این نیست -

رد صدا را گرفتند و به موتور خانه رسیدند، دربش با هزاران هزار 
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 ضرب و
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زور باز شد و ان ها توانستند صد ها زن را در هم لولیده و بیهوش را 

 بینند
هرمیس راس می گفت، این جا سایه ها از سرما روسپی تنن، این  -

 همه زنِ 
 .روسپی! نوبر شو آورده

اهورا گوش هایش را تیز کرد و گوشه کوشه موتور خانه را زیر نظر 
 داشت

 صدای کی بود؟ این ها که همشون بیهوشن؟ -
صدای جیغ زن دوباره در گوششان زنگ زد، تمام زن ها را کاوش 

 کردند و
به چیز کوچکی که در گوشه ترین قسمت دیوار با دست و پاهای 

 بسته، خود
 .را تکان می داد بر خورند

لیلیث چسب دهان زن را کشید که سایز چشمانش از هراس کلت 
 در دستان

 گشاد شد و لرزان گفت لیلیث و اهورا
 شما ها کی هستین؟ -

 لیلیث پوزخند زد و یخه زن را گرفت
فداکار، تو وضعیتی نیسی که بخوای سوال تو فکر کن پتروس  -

 بپرسی،
دستت رو باز می کنم و بی سر و صدا هر جا که رفتیم دنبالمون 

 میای، وای به
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 ...حالت اگه سر پیچی کنی
 کلتش را روی سر زن بگذاشت

 .با یه تیر خالصت می کنم -
تکان داد و اهورا دست و پاهایش را از  "چشم" زن سرش را به معنای

 طناب
ای چموش رستاند، از اسکله بیرون زدند و قبل از ان با دوربین ه

 فول کیفیت
 

201 
 .اهورا از تک تک صحنات عکاسی کردند

لیلیث زن را پشت خود جای داد و به طرف شهر راند، کنار پارک 
 توقف

کرد و به سمت سکو هایی که رو به رویش دریا چشمک می زد رفت 
 و اهورا

 .کشاند و زن را پشت سرش
در این ساعت بهترین مکانی که کسی شک و برهان به ان ها نمی 

 کرد فقط و
 !فقط این پارک بود و دریایش

 .خب، می شنوم -
سردش بود و خودش را در اغوش گرفت، دستانش را ها کرد تا کمی 

 گرما به
 خود بیامیزد

 چیو؟ بدبختیمو؟ -
 بود،این بار اهورا جلو امد، در باز جویی کردن استاد 

 .اره همونو و این که چطوری تو اون کشتی سر در اوردی -
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نگاهی به موج های پر طالتم دریا انداخت، حتی در یا هم پس از 
 اتمام موج

هایش کفن سپید بر تن می کرد او که دیگر در برابر عظمت دریا 
 هیچ بود

دختر فراری بودم، نا پدریم قصد تعرض داشت و منم زدم بیرون،  -
 رکه دونف

 ...بهم تجاوز کردن
 لیلیث کالفه و پر شتاب پرسید

 کی؟ نمی دونی کی بودن؟ -
اشکش روان شد، بار ها خود را سرزنش کرد و در دل گفت با اکبر 

 نجار
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بودن بهتر از روسپی شدن بود و حیف از کف دستی که او بو نکرده 

 بود
یکیشون موهای سفید دمب اسبی و ریش پرفسوری جوگندمی با  -

 صورت
کشیده داشت، اون یکی هم با همین قیافه اما یه بیست ، سی 

 سالی جوون تر
بود. ازچاله در اومدم و افتادم تو چاه. بدنمو به تاراج بردنو بعدش 

 هم بیهوشم
 کردن، از اون شب فقط نجوا هاشون با شیطان رو یادم میاد، می

 گفتن باکرگیم
رو به شیطان فروختن، نابود شدم، دیگه چیزی ازم نموند، بعد از 

 چند روز به
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 .هوش اومدم و دیدم تو اون موتور خونه دارم جون می کنم، همین
چشمان متعجب اهورا و لیلیث در هم گره خورد و فقط اهورا بود که 

 زیر لب
 نجوا کرد

 .کثافت عوضی -
 .کثیف هرمیس در سرش نمی گنجید حتی لیلیث هم این همه کار

باورشان نمی شد ان مرد رذالت را به انتها بکشاند و صد ها دختر را 
 به

 !استیزاه برساند
 لیلیث شقیقه هایش را مالید و گفت

 نمی دونی اسماشون چی بود؟ -
یکی اسمش ادریس بود و یکی دیگه هرمیس، اینو از صدا کردن  -

 های
ه هاشون ان قدر وحشت ناک بود که مکررشون فهمیدم و اما قیاف

 اصال نمی
 .خوام راجبش حرف بزنم

 اهورا و لیلیث یک صدا گفتند
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 ادریس؟ -

زن سر تکان داد، این ادریس دیگر که بود؟ چرا پرونده کثافت بازی 
 های

هرمیس و خاندانش تمامی نداشت؟ اهورا با شنیدن نام ادریس، 
 سرش را در

وقت بود که فکر می کرد این نطفه شیطان که دستش گرفت، خیلی 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 255 صفحه  

 

 قد کشید و
رشید شد، دست از همکاری با هرمیس برداشت! چه خیال خامی 

 !داشت
 خیله خب، اب قوره نگیر، بچه کجایی و اسمت چیه؟ -

دستمالی از جیبش در آورد و به دست زن داد، اشک هایش را پاک 
 کرد و

 ارام گفت
 .تهران، اسمم آرشین -

تعجب از محل سکونت او، روی سکو نشست و سرشار از لیلیث م
 شگفتی لب

 زد
 پس این جا چی کار می کنی؟ -

سرش را به معنای ندانست تکان داد و دستانش را حایل آن کرد. از 
 این

 پرسش و پاسخ گریزان بود
 .وقتی که بی هوش شدم تو تهران بودم -

د، دلگرم با تبسم کرد، از همان اول به صداقت کالم این زن پی بر
 دست به

 شانه هایش کوفت و گفت
 .، کمکت می کنیم برگردی، گوش پدر ناتنیتم می کشیم-

قدر دان نگاهش را بین خوبی لیلیث قسمت کرد. که اهورا نگاه پر 
 جذبه اش
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 را با چشمان خندان لیلیث گره زد
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 .کمتر فردین بازی در بیار-
با دیدن حرص اهورا و لحن غضبناک او، بی محابا قهقهه زد، این زن 

 دیوانه
 !بود! دیوانه دو گوی مشکی ته چاهی

نگاه خندانش را در نگاه اهورا آمیختند و بدون توجه حضور آن زن، 
 نگاهشان

را در هم هرس کردند تا شاید اشکالی از کاج های بلند قامت 
 حاصلشان شود،

با مروارید تاریک لیلیث تلفیفی از پیله های سیاهی الماس اهورا 
 ابریشم و

 ...نوازش طوفان بود کاش می شد که این تالزم، تالحق شود
آرشین عشق را در تالتوف کردارشان یافت و تبسم درد مندی به دو 

 پاره
گوشت های صورتش رخنه کرد، از جایش بر خواست و محزون 

 گفت
نمی خوام مزاحمتون  من دیگه برم، شب همین جا می مونم. -

 بشم
 تالصق گره نخ نامریی را گسستند

 .این دفعه دیگه زنده نمی مونی، تا صبح کلکت کنده اس -
 آرشین نا امید شانه باال انداخت و گفت

گاهی اوقات به خودت میای میبینی، مجبوری که ِیهو قید همه  -
 چیو بزنی و

 بری
هترین راهه، چون هیچ راهی واسه جبران باقی نذاشتن، مرگ ب

 امیدی بزای
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 .زندگی نیست
حالش خوب بود، لبخند داشت، امید داشت، زندگی داشت، اهورا 

 داشت، آخ
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 !اهورا را داشت

گاهی اوقات هم باید بمونی و بذاری ببین پیشرفتت رو، اونایی که  -
 پل های

پسرت رو دونه به دونه شکستن. گفتیم که حق نا پدریتو می ذاریم 
 .ف دستشک

 دستمال خیس از اشک در دستش را تیکه تیکه کرد و مشوش گفت
اما من جایی رو ندارم برم، جای دخترای بدبختی مثل من کف  -

 .خیابونه
 اهورا تاب نیاورد دست مشت شده اش را بیشتر فشرد

 .می ریم خونه ی من -
 لیلیث شوکه نگاهش کرد و آرام طوری که فقط اهورا طعن زد

 ن بهش بر نمی خوره؟زن جانتو -
 ریشخندی افزون لب های قرمزش کرد

 !عادت داره -
آرشین به شدت حس اضافی بودن می کرد! از ترحم و چسبیدن به 

 غریبه ها
 بیزار بود، اما ناچارا ادامه می داد

نمی خوام مزاحم زار و زندگیتون شم، یه خیابونی رو تو خونتون راه  -
 .ندین

دشنام حرف هایش بود و اهورا تکبرش چشم غره ی اهورا و لیلیث 
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 را به زن
 ثابت کرد

 !من فقط یک کالم حرف می زنم -
پس از پنج دقیقه دنباله روی اهورا شدن به درب خونه اش رسیدند، 

 زنش که
 ...نمی دانست او دختر بود، اما او که می دانست دختر است
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مشوش سر به زیر شده بود، به درون خانه رفتند و زنی را دیدند که 
 گوشه

ای از ان خانه ی در اند دشت چمباته زده و با پتوی ضخیمی خود را 
 پوشاند،

زن با دیدن اهورا بر خاست و با خوش رویی به سمتش امد و 
 بهشان سالم

 کرد
وزخند اهورا نیم نگاه یخی به زن انداخت و جواب خوبی اش را باپ

 جان
 سوزی داد، روبه راشن گفت

 .ته راه رو یه در سفید هس، اون جا بمون -
 زن مغموم لبخندی تلخ زده بود و آرام پرسید

 این دختره کیه اهورا؟ -
 القید تالطم نگاهش را در چشمان زنش مهمان کرد

 هم خوابمه! مشکلی داری؟ -
شد و زن ناباور سرش را تکان داد و اشک از چشمانش سر ریز 

 لیلیث، نفس
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نمی کشید، از درون می لرزید و تمام تنش کرخت و سست شده 
 بود، زن

اهورا را می شناخت، از همان بچگی می شناخت همان زنی که را که 
 از

 پوست و گوشت و استخوانش بود،
زن اهورایش، هیوا بود، هیوا تک دختر محمد محتشم، که تمام 

 زندگیشان را
جه به دیگران راه اتاق خود را که از هیواجدا باال کشید! اهورا بی تو

 کرده بود
 رفت و ان ها را تنها گذاشت، هیوا به پای ارشین افتاد و ضجه زد

هر چی پول بخوای بهت می دم فقط تو رو خدا به اهورا نزدیک  -
 نشو، تو
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رو به خدات از این جا برو، تو رو به خدات منو دق نده، دیگه تحمل 
 ...مندار

هق هق هایش امان سخن نمی داد،لیلیث ناراحت دستش را بر 
 روی دهانش

حایل کرده بود، حالش از هیوا بهم می خورد، این زن خوده شیطان 
 بود و

 .هرچه سرش می آمد حقش بود
مسبب تمام بد بختی هایش هیوا بود و بس، هیوا حتی اهورایش 

 را هم گرفته
نداشت! آرشین هیوا را در  بود، شیطان صفت بودن این زن تمامی

 میان
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 .پاهایش بلند کرد و در آغوشش گرفت
لیلیث از شوک در آمد، باید چیزی می گفت، باید عقده خالی می 

 کرد، با
 حرص ارام لب زد

قرار نیست شوهرت رو تصاحب کنه هیوا گُلی، ارشین فقط  -
 مهمونه. حاال هم

 .جمع کن زراتو، مضحکه عام و خاص شدی، بد بخت
وا ارشین را پس زد و ایستاد و شوکه به زن مرد نمای رو به هی

 رویش
نگریست، اول زن را نشناخت و از نظرش مرد آمد اما، با گفتن کلمه 

 هیوا
 .گُلی، فهمید که این زن، خوده لیلیث است

لیلیثی که از حرص او این لقب را بر رویش گذاشت، هیوا اشک 
 هایش را

 پاک کرد و با تحقیر گفت
به لیلیث خانم، خاک بر سر بی جنبه و بی لیاقتت کنن، بابا می به  -

 گفت تو یه
بی آبرویی و من باور نمی کردم، انقدر زود خودتی باختی؟ خونتو 

 گرفتیم،
جونتو نگرفتیم که با مرد زن دار می خوابی، حالم از تو و اون خواهر 

 درب و
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 .داغونت بهم می خوره، همتون لنگ همین، کثافِت هرزه

و لیلیث با بهت نگاهش می کرد، چرا روی این زن کم نمی شد؟ 
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 چرا؟ بهتان
 .هایش تماما و کماال تحقیر آمیز بود و برتری به رخ می کشید

چقدر این زن پررو بود که در چشمان نافذ لیلیث می نگریست و 
 بهتان هرزه

انه یشان را می زد! و لیلیث، مانند تمام شدن پس از گرفتن خ
 دفعاتی که

 .غضب او را در بر می کرفت
ِخِر هیوا را چسبید و مشت هایش را حواله صورت خوش تراش و 

 بینی
 عملی زن کرد

ببند دهنتو زنیکه نجس، بی لیاقت تویی و هفت جد آبادت، بی  -
 چشم و رو،

م، پر و بالتونو گرفتی اون موقع که از گشنگی له له می زدین ما بودیم
 هرزه

تویی که آوازه همخوابگیت با پیر و جوون زبون زد بود، ببین چی کار 
 کردی

 !که حتی شوهرتم رقبت نمی کنه نگاهت کنه
هیوا قبول داشت، زیادی حقیر شده بود، اما نمی توانست رابطه 

 لیلیث را با
سمی در اهورا ببیند، با شوهرش، هر چند که این کلمه شوهر، تنها ا

 شناسنامه
 !بود و بس

اهورا دوان دوان و بدون پیرهن با سینه ستبر و عریان به پذیرایی 
 آمد و و با

 دیدن لیلیث و چشمان به خون نشسته اش فریاد بلندی کشید
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 !مگه اینجا چاله میدونه که صدا تونو انداختین پس معرکتون -
 لیلیث هیوا را رها کرد و با غضب گفت
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 .زر زیادی می زد، ادبش کردم -
چشمان اهورا از کاسه در آمد، درست بود که از هیوا منزجر بود و 

 متنفر اما،
 خانه اش حرمت داشت، حتی اگر آن زن، لیلیث دلیر بود،

غلط زیادی! اینجا رو با محلتون اشتباه گرفتی، نبینمت اینجا، عزت  -
 .زیاد

ین رفتار اهور، انقدر زیاد لیلیث با اخم اهواریش را نگریست، بهت ا
 بود، که

 چند دقیقه ای خیره نگاهش می کرد
مگه کشکه که هر خری هر چی می گه بگم چشم! زنته باشه، نمی  -

 تونم
واسه راحتی آقا الل مونی بگیرم، این تو بمیری َع اون تو بمیری ها 

 !نی
اخم وحشت ناک و قرمزی الماس چشمش لیلیث را خفه کرد، 

 لیلیث بود که
 بود، عزیز بود که بود، دیگر زیادی پایش را از گلیمش دراز کرده بود

 .خفه شو لیلیث، فقط خفه شو -
یه روزی، یه جایی جواب این جهود بازیاتو می گیری، مطمئن  -

 .باش
دستش را گرفت و از اتاق بیرونش کرد. سیلی محکمی به صورت 

 لیلیث زد
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 و متاسف سرش را تکان داد
 .و کولت و گم شودمت رو بذار ر -

و لیلیث، دست به گونه، با اخم، نفرت، درد، بغض، نگاهش می کرد 
 و هیوا،

از طرفداری اهورا، شوهرش در آسمان ها بود و با تمسخر تمام به 
 لیلبث می
 .نگریست

 از خانه یشان بیرون زد وخود را از آشفته بازاری که اهورا ساخته بود،
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 .خالص کرد

*** 
 ...لیلیث، یهودا عزیز ترین کس من بود، اما... اما -

هق هق عمیقش مجال صحبت نداد، لیلیث هم خسته تر از این 
 بحث تلخ و

قدیمی که تا آخر جمالتش را حفظ بود سیگار هایش را با دو پوک 
 کوتاه در

 .دستانش له می کرد و به عبارتی دستانش را می سوزاند
کرده بود که عاشق این مرد زن دار دلش تنبیه می خواست، او عهد 

 نشود، او
عهد کرده بود... نیشخندی تلخ مزاج حواله کرد و سیگارش را میان 

 غار های
 لبانش جای داد

هیچکس هیچوقت جای اونی که یه روز از ته دلت دوسش  -
 داشتی و
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 !میخواستیش رو نمیگیره، درد از دست دادنش همیشه میمونه
دور انگشتانش پیچاند و با دلبری  هورام موهای طالیی اش را

 خاصی نجوا
 کرد

اره، مثل امروز که تولد سی سالگیم بود و باز هم مثل هر سال جای  -
 خالی

 !یهودا رو کادو گرفتم
 لیلیث شوکه سرش را بر آورد و چندی خیره به او نگریست

من واقعا... واقعا حواسم نبود، ببخشید که ناراحت شدی. این  -
 روزاواقعا در

 .گیرم اما هیچ درگیری حق نداره تو رو از یادم ببره
 سرش را در دستش گرفت و عصبی نالید
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 ...لعنتی -
 هورام خیره ی نگاهش را نصیب نور نورک های رنگی ای که از بر بوم

آپارتمان هیجده طبقه ی خانه گیلماه می درخشیدند نگریست، 
 فقط چیزی به نام
 د های دیگر مردم را رصد می کردزوم الزم بود تا در

حواسم هست که دیگه حواست نیست،چه حواسایی که بود  -
 ودیگه نیست! چی

شده لیلیث؟ چند وقتی هست که تو فکری! تو الکتی! کم کم دارم 
 فکر می کنم
 .عاشق شدی

 لیلیث سیگارش را در هوا می چرخاند و دودش را به نمایش گذارد
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 .هوشده امتیاز، افرین دختر با -
 طعن خنده ای به پا کرد و گفت

 !چه عجب، دست از تظاهر کشیدی -
 تمسخر خنده هورام را دنبال کرد و به آن افزود

 "آخر تظاهر تا کی؟ " از خودم پرسیدم -
دوباره اشک هایش روان شد که لیلثث با بد خلقی سیگار را ال به 

 الی پایش له
 رتش خورد می شدکرد، برای تک تک اشک های هورام، ذره ذره غی

لیلیث تو رو قرآن بی خیال اهورا شو. اون یه مرد مستبِد عوضیه  -
 که زن

 ...داره ! یه دیکتاتور که با وجود زن داشتنش
حرفش را خورد، لیلیث در دل خندید، خواهرش دستش را خوانده 

 بود، مچش
را در حالت مستی و اغما گرفته بود، هورامش فهمید اهورا را می 

 ستاید
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سیگارهای بهمنش را دوست دارم، بوی بد پیراهنش را دوست  -

 :دارم، گفتند
 .دیوانه طرف زن دارد. دیوانه ام حتی زنش را دوست دارم

در فکر فرو رفته بود، چند لحظه ای حتی وجود هورام را هم نادیده 
 گرفت،

 در یغما به سر می برد و مادام مسرع آخر را تکرار می کرد
 ...تی زنش را دوست دارمح -

هورام ساکت شد، خواهرش زیادی عاشق بود، زیادی دل به این مرد 
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 زن دار
 !بسته بود، لیلیث زنش را هم دوست داشت

بسه هر چی خودتو برای این و اون فدا کردی، یکم هم به فکر  -
 خودت باش

 .لیلیث
ا بدو تا پاکتی که کشیده بود را به پایین از سآختمان پرت کرد و 

 دیدن سقوطش
 دیوانه وار خندید

همه ترکش می کنن.  "دوستت دارم" روی بسته سیگار بنویسن -
 می دونی

زنش کیه؟ دارم به این فکر می کنم که هدف از به دنیا اومدن من 
 دست دوم

بودن بود، همه جآ یه تاریخ مصرف داشتم، همه جا روی یه خط از 
 پیش تعیین

پیش رفتم، بدون این که خودم شده با یه زمان مبرهم و مشخص 
 بفهمم! اینم

جزئی از همون زمان ها بود، من تآ به خودم اومدم دیدم با تمام 
 وجودم این

 ...مرد متکبر دیکتاتور رو می پرستم حتی
صدایش بغض داشت اما، مانند همیشه خنجر گولیش را به ضعف 

 گریه
 .دپذیرفت، اگر او هم اشک می ریخت، وجهه اش را خراب می کر
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او باید همیشه لیلیث اسطوره برای هورامش باشد، و نمی دانست 
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 لیلیث که
 .برای تمامی افراد دورش یک اسطوره بود، اسطوره غیر قابل وصف
هورام نمی خواست یه بحثش پر و بال دهد اما، بو های خوبی به 

 مشامش
 نمی رسید

 حتی چی؟ -
 یره شدخندید و در انبوه سبز چشمان هورام خ

 !حتی با این که زنش هیوآس -
هورام شوکه شد، زمان وایستاد، نگاهش تار شد، دلش خون شد، 

 این شیطان
مونث کی می خواست دست از زندگی آن دو خواهر بر دارد لیلیث 

 سیگار
دیگری روشن کرد و گوشه لبش گذاشت و با درد به فندک طالیی ای 

 که از
 .اهورا کش رفته بود نگریست

 طال گون و طال کوب اژدها بر روی آن، نشان بارِز اهورا بود، اگر آن زر
اهورا جانش را به اتش نکشد، قطعا این فندک طالیی با نشان 

 اهوراذره ذره
 جانش را می گرفت

 چه زیبا کام می دهد این نو عروس شب تنهایی هایم -
لباس سپیدش را برایم می سوزاند و من تا صبح بر لبانش بوسه می 

 زنم
 چه لذتی می بریم از این هم بستری
 او از جان مایه می گذارد و من از عمر

 !و هر دو می سوزیم به پای هم
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جلو هیوا سنگ روی یخم کرد، اون هیوا رو دوست داره، خیلی هم 
 دوست

داره، غرور مردونش نمی ذاره بروز بده و این غرور لعنتیش منو 
 قربانی

برای اولین بار الل مونی گرفتم، برای اولین با  فهموندن کرد، هورام،
 خفه

خون گرفتم، اون می گفت، تحقیر می کرد، خوردم می کرد، نابودم 
 می کرد و

من مثل احمقا با یه لبخند کش رفته نگاهش می کردم! و هیوا، قاه 
 قاه می

خندید، به بدبختیم، به فالکتم، به نابودیم، اونا با هم خوشبختن، 
 مقماین منه اح

 ...که
هورام کم آورد، چندین بار هیوا را در حال نخ دادن به یهودا دیده بود 

 اما،
اهورا را باور نمی کرد، اهورا با آن ظاهر بی غل و غشش با آن 

 مریضی
 ...جان گیرش، نه هیوا لقمه دهن اهورا نبود

باختن یعنی ؛ یه عمر تالش کنی شاه باشی اما بعد بفهمی بی بی -
 دلت عاشق

بازه ! هیوا همون سربازیه که تو آخرین قمارت باید نابود می شد، سر
 لیلیث

گاهی وقتا این شباهت رفتاری بین اهورا و یهودا منو به شبهه 
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 میندازه، به
موقع اخم می کنن، به موقع می خندن، به موقع موضعشون رو 

 حفظ می کنن
 ز بالبه و به موقع... لیلیث فراموشش کن، آسمون اهورا، دولت پروا

 تو
 !نیست

سیگار را به دستش چسباند و فریادش را روانه کرد، سوختن را 
 متحمل می

 شد بهتر بود اگر به سخنان نیش آگین هورام گوش می سپرد
بسه، بسه، دیگه نمی خوام بشنوم. هر وقت اومدم فراموشش کنم  -

 بیشتر
 

215 
شدم، من عاشقم کرد، هر وقت اومدم فرموشش کنم بیشتر مبتال 

 نمی تونم
 .هورام، من حتی اگه آلزایمر هم بگبرم، اهورا روفراموش نمی کنم
بغضش نفسش را گرفت، چشمانش سیاهی رفت و رخ اهورا با 

 همان لبخند کج
 کنج لبش باز هم چنبره گلویش، ارام نجوا کرد

 بعضی حرفا اشک می شن بعضی حرفا سکوت می شن ولی وای از -
 !حرفایی که بغض می شن

دست به خرمن مو های طالیی هورام برد، بیش از حد این کمند 
 دلربا را می

 ستود
عشق مثل آتیشه !آدمای عاقل خودشونو کنارش گرم میکنن..  -
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 آدمای احمق
خودشونو میسوزونن! و تو هیچ وقت احمق نبودی، هیچ وقت. ولی 

 جدیدا
 !خوب ادای احمقا رو در میاری
 د،پوزخندی به جمله آخر هورام ز

نه، این زمونه است تا یه پیام بازرگانی می ره منو خفت می کنه،  -
 من

 ..مجبورم احمق باشم، مجبورم
هورام هیچ نگفت، نگاهش را زیر انداخت و پوست های مرده 

 صورتش را
لمس کرد. غم اهورا را محفوظ شد، رخ نیم سوخته هورام جانش را 

 گرفت، با
 غم زمزمه کرد

 .می خوام روی پیشنهاد گیلماه فکر کنی -
اخم های هورام درهم رفت، اما نمی خواست خواهرش را در آن 

 حال،
 

216 
 برنجاند

 .من یا عمل می کنم،یا می میرم -
سرش را در دستانش گرفت و به سو سوی فندک طالیی خیره شد، 

 لعنت بر
 اهورا که ثانیه ای از یادش نمی رفت

و حرف من نه نیوردی، االن هم نیار، صالحتو می هیچ وقت ر -
 خوام که
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 .برای تو هر کاری می کنم
دوست نداشت بشنود، لیلیث چه می دانست از جفای یهودا و ظلم 

 !او
اگه دوسش داری باهاش دوست معمولی بمون، این جوری بیشتر  -

 .پایدارین
 چه مضحک بحث را به نا مربوط ها سوق می داد

سم داری، این خفت رو تحمل کن، درد داره، اما می تو هم اگه دو -
 .ارزه

 .سخت بود، اما دل لیلیث را شکستن سخت تر
اینکه یهو همه وسطه مشکالت محو میشین یکم زیادی عجیبه،  -

 اما تو همیشه
بودی! تو هر شرایط سخت برام نازل شدی، تو همیشه اسطوره 

 بودی و می
 .مونی

ش تصنعی بود اما، برق شادی را در لیلیث تلخ خندید، شاید خنده ا
 چشمان

 هورام هویدا کرد
لیلیث، تو فقط از تنهایی داری می سوزی، درد تو اهورا نیست، درد  -
 تو

 !مامن تنهایی هاته
رخ دیوانه لیلیث را تا به آن شب ندیده بود، بین خودمان بماند، اما 

 چه رخ 
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 .دیوانه جذابی داشت
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ی که حرفشو رک میزنه و ادا در نمیاره همیشه تو دنیای ما کس -
 تنهاست

مردم دنبال بازیگرای شکیل میگردن. تنهایی بخوره تو سرم، من دارم 
 کم کم

می میرم، آروم بی سر و صدا. َو این مرگ تدریجی، یعنی وابستگی 
 به کسی

 .که متعلق ب من نیست
و هورام ان شب دیوانه شده بود، راه به راه می خندید و می خندید 

 مغموم
 تر از ان بود تا برای دل زخم خورده لیلیث مرحمی بآشد

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟من در این خندهی پرغصه  -
 مهارت
 .دارم

 ما ببن خنده هایش با درد گفت
نه دل داره نه دین داره نه ایمون داره یاُرم، سه تا چیزی که از  -

 بخت بد
شه نه لیال و مجنون می شناسه، وُلم ترسش رو داُرم، نه عشق حالی

 کرده میون
 ...غصه های بی شمارم

 قهقهه زد و ناباور تکرار کرد
 ...نه عشق حالیشه نه لیال و مجنون می شناسه -

شکست، بغغضش شکست، این مرد کبر دآر بغض لیلیث سنگ را 
 هم شکست،

 میان هق هق هایش ادامه داد
 .وُلم کرده میون غصه های بیشمارم -
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 هورام مظفر از گریه لیلیث او را در اغوش کشید و ارام گفت
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هنوز کسی نفهمیده که چرا همه اتفاقای غم انگیز واسه آدمایی  -

 میفته که
 بیشتر از بقیه لیاقت شادی رو دارن

پتوی کالباسی رنگ را از روی شونه اش بر داشت روی شانه های 
 لیلیث

 !ود، این خواهر نیم سوخته رامحصور کرد، و لیلیث عاشق ب
 اشک هایش را پاک کرد و لبخند مغمومی زد

از یه سنی به بعد دیگه برات فرقی نداره پات بره رو خِط بین  -
 موزاییکا یا

نه، و من، زنی تو آستانه سی و چند سالگی، هنوز خط موزاییک های 
 مشبک

بال  پارک رو دنبال می کنم! راست می گی، این آسمون دولت پرواز
 ما نی،

 .نشونی ما همون شعر های ُمرده است
 هورام خندید، لیلیثش آرام شده بود، بوسه ای بر پیشانی لیلیث زد

فقط دو نفر همیشه تورو درک میکنن یکی کسی که مشکالت تورو -
 تجربه

کرده و یکی که دیوونه وار دوستت داره من هم دوستت دارم و هم 
 تو بحران

 .امروزت بودم
کت شد، چند دقیقه ای حل شد، در خوبی های هورامش لیلیث سا

 که برایش از
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جان مایه می ذاشت، هر چند که از محبت خوشش نمی آمد، هر 
 چند که به

بدی و زشتی عادت کرده بود، اما هورام برایش سنگ تمام می 
 گذاشت

غمت نباشه لیلیث من، هر وقت گیر و گور داشتی یه خواهر این  -
 گوشه ی

ه دو تا گوش شنوا داره، که تو براش از هر اسطوره ای شهر داری ک
 الگو

 .افرین تری
 

219 
پتو را روی شانه اش مرتب کرد و اشک های شرم آورش را از رخ 

 تابانش
 رستاند، آخر این عشق، نابودش می کرد

 !کم هندونه بذار، نوشابه هم جدیدا گرون شده -
 شته بود و او این لیلیثگونه اش را بوسید، لیلیث عصبی اش برگ

 ضدحال را
 دوست داشت

 .چشم، شبت به میمنت -
 !پوزخندی زد، واقعا ان شب چه میمنتی داشت

 .شب تو هم به خیر -
*** 

 فلش بک
به طبقه دوم بار رفت، همان وی آی پی ای که سیگما آدرسش را 

 فرستاده بود
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رد، و لیلیث و با هزاران خواهش و تمنا او را وادار به رفتن به آن جا ک
 برای

چندمین بار از دنیای مذهبی اش فاصله گرفت و شلوآر جذب 
 مشکی را سیلی

گونه بر صورت حجاب کوفت، بلوز سفید کو تاهش را مانند نمک بر 
 زخم

سیلی پاشید و موهای نارنجی موآج و بلندش را بدون شال و چارقد، 
 آزادانه

سال برای  رها کرد، و یادش افتاد حرف های سیگما را که یک
 رضایتش به
 طول انجامید

" - 
لیلیث! تورو خدا بس کن، این جا دیگه ایران نیس که بخوای چادر 

 چاقچور
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کنی، این جا همه لخت و پتین، هیچ کس هم به کسی کاری نداره، 

 آخه واسه
چی عین مونگول ها روسری می ذاری روی این موهای فرفری 

 قشنگت، به
 خدا حیفه! یکم به خودت بیا

و همان روز ها هم لیلیث نمی خواست، او هیجده سال با این چادر 
 و حجاب

زندگی کرده بود و حاج محسن روی این حجب و حیای لیلیث 
 حساب ویژه ای
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 .باز کرده بود، سیگما می گفت خانواده یشان آزادند
اگر هیچ تبعیذی بین مرد و زن قائل نمی شوند، می گفت آن جا 

 کسی چآدر
سر کند ادبار او رآ دوره کرده و غرور زنانه اش نابود می شود، می 

 گفت که
 .اگر یک درصد پدرش ببیند بر سر او شال است

او را به خانه راه نمی دهد و مادرش روز ها با او قهر می کند، و 
 لیلیث هیچ

وقت نپرسید مگر پدر و مادر حهنمی تو از چه قشری و با چه دینی 
 ، کهاند

 اینگونه آزادت می گذآرند؟
آن روز ها ان قدر سیگما می گفت و می گفت، که لیلیث را آز 

 خودش دور
کرد، از خدایش، از نماز هایش، از خانواده هذب اللهی اش، ان روز 

 ها
سیگما خوب شیره وجود لیلیث را مکید و از او، زنی ساخت که اگر 

 پدرش
 رجواب سیگما می گفتمی فهمید قطعا سکته می کرد! لیلیث د

من هیجده سال به این چادر پایبندم و دلیل نمی شه چون اومدم  -
 یه کشور آزاد

درس بخونم، بشم فاحشه و بقیه از نگاه کردن به من لذت ببرن! 
 آمار تجاوز تو

این کشور رو خوندی؟ کی گفته هر جا که آزادی هست، راحتی هم 
 هست؟ من
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و چشمای پدرومادرم نگاه کنم، مرد همینه نمی خوام با شرم ت
 سیگما، با دیدن

 !یک تیکه مو سست می شه، چه برسه به عریان راه رفتن یه دختر
 سیگما پوفی کشید و کنار پای لیلیث چنباتمه زد

مثل راهبه کلیسا حرف می زنی، یعنی چی این حرفت، تو تو  -
 ذهنت از تموم

نیست، این خانوادت مردا یه خوک کثیف ساختی، تغصیر توهم 
 بودن که با

عقاید اشتباه به این جا رسوندنت، لیلیَثکم، بس کن تو رو قرآن، االن 
 من چادر

سرم نمی کنم و تو گرمای تابستون با هزار تا ساق دست و روسری 
 بیرون

نمی رم هرزه ام؟ آدم باید خودش پاک باشه، ربطی به این مسائل 
 نداره! در

ی بری بیرون که چشم مرد بهت بیوفته! ضمن، من نگفتم با بیکین
 گفتم فقط این

 !چادر و روسری رو در آر
بعد با حالت قهر رویش را از لیلیث گرفت، خوب کارش را بلد بود، 

 می
دانست چطور عین مته دریل رو مخ برود و کم کم مغز را شست و 

 شو دهد،
ت سهر چه نباشد او سیگما بود! لیلیث که ناراحتی سیگما را دید، د

 بر دست او
 نینه گفتٴاگذاشت و با طم
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باور کن منظوری نداشتم سیگما، من خودم نمی تونم، نمی  -
 خواستم چنین

بهتونی بزنم، ولی به خدا برام سخته، پدرم اگ بفهمه به این چیزا 
 حتی فکر هم

 .می کنم طردم می کنه، من چنین چیزی نمی خوام
 غیظ غرید سیگما دستش را از دست لیلیث جدا کرد و با

ِد همین دیگه، من می گم تو به خاطر جو خانوادت داری حجاب  -
 می کنی، تو
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هی کتمان می کنی! نکن عزیز من، تو هم حق انتخاب داری، تو هم 
 حق

داری مثل بقیه دخترای هم سنت بگردی، نه این که کل تن و بدنت 
 رو تو

چادر مخفی کنی! چند روز دیگه تو مسابقاتت هم می خوای چادر 
 سر کنی؟

 !بابا بس کن، دیگه اون جا نگی گردنم معلومه پام معلومه و فالن
لیلیث خسته از این جدال ها کمی فکر کرد، راست می گفت، او فقط 

 به خاطر
حرف مردم و عشقی که به پدرش داشت این حجاب تحمیلی را 

 پذیرفت، اما
 !ز هم دلش رضا نمی دادبا
جواب پدرمو چی بدم! نمی گه دخترم و فرستادم انور درس بخونه  -

 و دکتر
 بشه، ولی رفت قرتی بار اومد؟
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سیگما که دید دل لیلیث نرم شد، با لبخند مرموزی پشت لب 
 هایش ادامه داد

مگه نمی گی پدرت خیلی دوست داره؟ مسلما به خواسته ات  -
 احترام می
چرا خواهر کوچیکت با این که تو ایرانه نه چادر سر می  ذاره، اصن

 کنه نه
 حجاب درس درمون مث تو داره؟

لیلیث آهی کشید، یاد هورام افتاد که با مقاومت تمام به محسن 
 محتشم می گفت

هیچ دوست ندارد چادر سر کند، گفت که این حجاب برایش خود 
 تحمیل است

هم چند روزی با هورام قهر بود و نمی خواهد عقده ای بار بیاید! پدر 
 ولی، در
مل کرده و رام خواسته هورامش شد، به راستی که نمی ٴاآخر ت

 خواست
 !هورامش عقده ای بار بیاید

هورام از همون اول با حاج بابا اتمام حجت کرد که نمی خواد با  -
 تحمیل
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ی من حجاب کنه، اما من قبول کردم، درسته که برام سخت بود ول
 قبول کرده

بودم! نمی تونستم بگم من ازین حجاب خسته شدم، من پدرمو می 
 شناختم،

نمی خواستم غصشو ببینم، مطمعنا بعد هورام اگه منم با حجاب 
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 مخالفت می
 !کردم نابود می شد

 سیگما پوزخندی زد و گفت
نه، هیچ پدری بچشو طرد نمی کنه، شاید دل چرکین بشه، اما  -

 مطمعن باش
 !ش کنار می آدباها

لیلیث روزها فکر کرد، ساعت ها مصمم شد و بعد پشیمان اما درآخر 
 تسلیم

حرف های سیگما قرار گرفت و تحت تاثیر آن دیگر هیچ وقت آن 
 لیلیث

خجالتی پر حجب و حیا نشد، دیگر به قول سیگما چادر چاقچور 
 نکرد و سعی

 کرد خودش باشد، با خودش می گفت جواب خدا را خودش می
 دهد! می گفت

خدا خودش او را می بخشد! لیلیث فقط و فقط هیجده سالش بود 
 و در عالم

 "!بچگی رام شد
و آن روز بیست و پنج سال داشت و دختری جا افتاده بود و هفت 

 سال از آن
روز گذشت، مثل مار پوست انداخت ولیلیثی شد که سیگما می 

 خواست، او را
 !ی دادمانند موم در دستش گرفته و ورز م

از هر نوع مشروب الکلی به خورد وی داده وبه بهانه این که اگر با 
 مهام که

در آن زمان حریف مسابقاتش بود دوست می شد، می توانست او 
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 را زمین
بزند و باری دیگر مدال طال بر گردن بیاویزد، لیلیث را وادار به 

 دوستی با
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 .مهام کرده بود

حتی گیلماه هم از این تغییرهویت لیلیث متعجب بود اما به 
 خواسته اش احترام

می ذاشت و هیچ چیز نمی گفت، می دانست لیلیث از نصیحت 
 متنفر و هرچه

 .که به او اجبار کنند او بد تر لج می کند
پس زبان به دهان گرفت و برای لیلیث همان گیلماه دوست دوران 

 دبیرستانی
ردن رتبه تک رقمی دیگر در ایران نماندند و برای ماند، که با آو
 پیشرفتشان
 !منجلی شدند

گیلماه عقیده داشت لیلیث در بوکس استعداد فروان دارد و قطعا 
 روزی

قهرمان تماممی مسابقات می شود و همین طور هم شد! از وقتی 
 که با مهام

 .از دواج کرده بود کمتر به لیلیث سرمی زد
ش به قمار و حرام خوری باز شده، چند باری با اما می دانست که پای

 او سرد
شد تا به وی بفهماند این راهش نیست اما، او دیگر لیلیث سابق 

 !نبود
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لیلیث عمومی اش را گرفته قصدگرفتن تخصص را داشت که سیگما 
 پای

 .او را به قمار باز کرد
 به سالن قمار پا گذاشت، سیگما را دید که از آن طرف سالن به او

چشمک زد و اشاره کرد که کنارش بنشیند، غرور و تکبر در خونش 
 ریشه

 کرده بود، روی میز قمار بنشست و به حریفش خیره شد
واو لیلیث، از وقتی اومدی تو این کار، تموم پوالرو پارو کردی  -

 !دختر
 دیگه حریفی هم مونده که زمینشش بزنی؟
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 نفس نوشید گیالس را از پیش خدمت گرفت و یک
 !پول ذره ای اهمیت نداره ویلی، من ازین قدرت لذت می برم -

سیگما کنار گوش لیلیث خم شد و با ناز و عشوه همیشگی اش 
 گفت

بهش رو نده، فقط به چشماش نگاه کن، تموم طرفند هر فرد تو  -
 چشاشه، این

 !دفعه هم تو می بری
آرام به لیلیث گوشی سیگما زنگ خورد و به گوشی اش اشاره کرد و 

 گفت
 .بابامه، من تا جواب بدم شما شروع کنین -

لیلیث سری تکان داد و سیگما از آن دور شد، تماس را وصل کرد و 
 همانند

 دیوانگان رها یافته از تیمارستان قهقهه زد
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 جونمممممم هرمیس؟ -
 لحن کش دار و پر خنده اش لبان هرمیس را بر چید

 !تو هم کارت و خوب انجام داده باشی کار و تموم کردم، امیدوارم -
سیگما پوزخندی زد و روی کاناپه ای نشست، با شادمانی ای که از 

 این خبر
 هرمیس دستگیرش شد گفت

کجای کاری هرمیس جون، شده خوِد جنیفر! دیگه نه اُمول بازی  -
 در می آره

و حرف از حجاب می زنه، نه نماز می خونه، کم کم دارم موفق می 
 .شم
یس به دیوار تکیه می دهد و با انگشتانش روی دیوار می هرم

 َشرِ " نویسد
 "اعظم، منم

اینا رو نمی گم، اگه این کارا از دستت بر نمی اومد که ابولجان  -
 نبودی! مثل
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 لقِب آتش رو نداشتی! اصلیه رو انجام دادی؟ "نار" اول اسمت
سیگما پا روی پا انداخت و دستانش را نوازش مانند بر روی دسته 

 کاناپه
 مشکی کشید

دو سالی می شه که زده تو کار قمار، همه چی ردیفه، منتظر  -
 آخریشم، همه

 !به ضربه آخر تو بستگی داره
هرمیس گوشی را از گوشش برداشت و روی اسپیکر قرار دآد، در 
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 حالی که
 شید گفتداشت روی تخت دراز می ک

تا ضربه نهایی پنج سال مونده، آینده رو بی خیال شو ابوالجان،  -
 حال رو

بچسب که یه سوپرایز ویژه دارم براش، حواست باشه که بعد از 
 شنیدنش بیاد
 ایران! مفهومه؟

سیگما از جایش برخواست، دستی به موهای صورتی، که حاصل 
 رنگ

 فانتزی بود کشید و مصمم گفت
 کاری باری؟ مفهومه رئیس! -

گوشی را از روی عسلی برداشت و اماده قطع کردن شد، همان طور 
 که به

 عکس العمل لیلیث می اندیشید مظفر گفت
 !شر پیش -

تماس را قطع کرد، چشمان سورمه ای اش را که لنز بود، تنگ کرده و 
 به

سمت لیلیث به راه افتاد، لیلیث پول ها را از روی میز جمع کرد و از 
 روی
 برخاست، همان طور که حریف را به سخره گرفته بود گفت میز
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بازی بلد نیسی قمپز درنکن، اون همه هارت و پورت تهش این  -
 بود؟

حریفش که در خلسه باخت به سر می برد، شوکه لب زد اما توان 
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 صحبت
نداشت، او تمام دآرایی آش را پشت این میز باخت، لیلیث 

 پوزخندی زد و
 ا را در صورت شخص پرت کرد، بی رحم بود، سنگ دل بود، اماپول ه

 !نامرد نبود
تو قاموسم نیس این قیافه وا رفتتو ببینم، می دونم پول الزمی،  -

 بیا، من به
 .این پوال هیچ نیازی ندارم

 از وی ای پی بار پایین آمد و به سمت سالن رقص رفت که سیگما را
 کوفتدید، سیگما سر مست بر شانه لیلیث 

 چی شد تک پر؟ اینم بردی؟ -
 لبش را کج کرد و روی کاناپه جای گرفت

 !دیگه این بازیا کسلم می کنه! کم کم دارم خسته می شم -
سیگما مرموز خندید، اصال به حرف های لیلیث توجه نمی کرد، 

 ذهنش در
 پی سوپرایز هرمیس می دوید، گوشی لیلیث که زنگ خورد، نام

 "هوری"
در اسکرین گوشی اش، سیگما را به اوج رسانید، لیلیث پر انرژی 

 پاسخ داد
جونم هوری؟ چه عجب، شوما ع ما خبر گرفتی، کم کم داشتم نا  -

 امید می
 !سدم که یه خواهر هم دارم

صدای گریه های ممتد هورام دلش را سوزاند، دلش گواه بد می داد! 
 آخرین

زد، یهودا خودکشی کرده بود و او باری که آن طور دیوانه بار زار می 
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 این
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 ...ناگواری و هولناکی حادثه را با لیلیث در میان گذاشته بود، اما حال

لیلیث، بد بخت شدیم، لیلیث بی چاره شدیم، لیلیث بی پدر و  -
 ...مادر شدیم

آشفته از جایش جست و با رعشه هایی که از رگ هایش ساتع می 
 شد فریاد

 زد
 ...می گی هورام؟ عین آدم حرف بزن، دو دقیقه قطع کن زراتو چی -

این دفعه بیشتر گریه کرد، بیشتر زار زد و بیشتر نابود شد، این همه 
 غم

 !برای این زن بس بود
 داشتن از شمال میومدن، ماشینشون ترمز برید، رفتن تو گاردریل، -

 !سوختن، جز گرفتن، حاج محسن مرد لیلیث، مرد
 ده بود، گوشی را پرت کرد و بر زمین افتاد، دیوانه وارنفسش قطع ش

خندید، انقدر خندید که دنیایش سیاه شد و از هوش رفت، ندید 
 سیگمای

 !مظفری که این خبر را به هرمیس می داد
*** 

یکی از زن ها کم شده، من که می دونم کار کدوم پدر سوخته ایه،  -
 فقط

 نه و بفهمه رو دم شیر جوالنوایسته و بد بختیشو نگاه کنه، نگاه ک
 دادن چه
 توانی داره
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بی توجه به جوش زدن های بی مورد شکوهی زمین را طی کشید، 
 مرتیکه

در دلش جوش و خوروشی بر پابود، دستش به آن ها نمی رسید و 
 شاخص

 های خیالی اش را تفاعن می کرد
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دخترانگی  موافقم، اون زن حاصل تجاوز بود و باید به همراه -

 فروخته شده
 .اش افلح بشه

از این قوانین طاقت فرسای بی قائده اشان رنج می برد! چه 
 مفلوکانه این

موضوع را به سهولت گرفته بودند! افلح شدن آرشین بی نوا چه 
 خوشنودی ای

برای آن ها یا ابلیس داشت که این طور در تالطم به وقوع پیوستن 
 آن در هم
 می شدند؟

چند وقتی هست که حواسم بهشونه، دارن منو دور می زنن نورا،  -
 پشت

 .گوششون رو دیدن فالکت منم می بینن
از اتاق خارج شد و لیلیث را دید که طی به دست و هندزفری به 

 گوش مشغول
نظافت بود و چه کسی می دانست لیلیث فقط برای جاسوسی و 

 استراق سمع
دزفری اش محکم کاری کرده پشت درب اتاق کمین کرده و با هن
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 بود؟ دست
 به سینه رو به رویش ایستاد و در چشمانش خیره شد

تقدس امروز، طهارت ماست! منو نورا می ریم کلیسا و شب بر نمی  -
 گردیم،

 .سلیقه ات گرفت اماده شو و بیا
هندز فری را از گوشش جدا کرد، مگر شیطان پرست ها هم کلیسا 

 دارند؟ با
 می نگریست، اما با ممانعت گفتتعجب به شکوهی 

روز مقدس شما به درد عمت می خوره، من وقت برای این چیزا  -
 .ندارم

بازوی لیلیث را کشید و محکم فشارش داد، به کجا رسیده بود که 
 چنین زنی

 !در رویش می ایستاد و حرف هایش را به جد نمی گرفت
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توری تنگ قرمز که خیلی  ببینم، مثل این که هوس اعراب و لباس -

 بهت می
اومد رو کردی! رو حرف من، حرف آوردن عواقب خوشی نداره لی 

 .لی
طی از دستش رها شد که با صدای بدی بر زمین ضرب گرفت، اصال 

 دلش
نمی خواست آن شب وحشتناک را به یاد بیاورد! شادی زنان 

 روسپی و آرایش
دستانش را روی  های دلقک مانند صورتشان و عشوه های مزمن...

 سینه اش
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 غالب کرد و با نیشخند گفت
منم همین االنش هم دارم به حرفت می کنم. به همین زودی جا  -

 زدی؟ مگه
نمی خواستی سرکش باشم؟ دارم سرکشی رو نشونت می دم 

 هرمیس، می
 .خوام بچرخم تا بچرخی

با حرف هایش هشدارش را داده بود، اگر هرمیس جدی نمی گرفت 
 مقصر او

نبود، بود؟ با زبان بی زبانی به او پاسخ مکالماتش با نورا را داده بود، 
 پاسخ

 بیم دادن های شکوهی را بر زبان آورد
می ترسم سرت گیج بره، برو سر تا پا سیاه بپوش تا خودم تنت  -

 نکردم. می
 .دونی که من فقط هشدار می دم، تهدید نمی کنم

د نصیبش شد رفت، می به سمت اتاق نارسیس که چند هفته ای بو
 دانست اگر

گوش نسپارد، شکوهی دست به کار می شد! بهتر بود خود را خوار 
 نکند،

 همان طور که به اتاق پا می گذاشت، پر غیظ لب زد
 .اره با وجنات پر فتوحتون خیلی خوب آشنام -

نمی دانست چرا آن روز همه سیاه بر تن داشتند و خواستار به 
 کلیسا رفتن
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بودند. کلیسایی که او را به اعجاب وا می داشت، هنوز هم فلسفه 
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 این کلیسا
رفتنشان مبهم بود و این که ابلیس گرایان هم به کلیسا روند و 

 عبادت کنند،
 .شگفت انگیز تر

لباس های سیاهش را پوشید و در لیموزین هرمیس جای گرفت، 
 نورا کنارش

د، مذهبی تر از این دیوانه نشسته و ذکر هایی ممتد ورد زبانش کر
 ها در

عمرش ندیده بود، افراد پیرو مذهب شیطانی و آنارشیست بی حد و 
 کثر! رو

 به نورا کرد و با استفهام گفت
 مگه شما ابلیس گرا ها هم کلیسا دارین؟-

پس از گفتن ورد هایی که تمامش عبری بود، چند دور فوت کرده و 
 با حس

عرفان به انتهایشان رساندف لیلیث با دیدن این وضعیت نورا و 
 فوت کردن

دعا، از شدت قهقهه نمی توانست خودش را جمع کند. نورا چشم 
 غره ای به

 لیلیث رفت و گفت
کلیسای شیطان تو سال نهصد و شصت و شیش میالدی تو اسقف -

 اعظم بنیان
آنتوان الوی گذاشته شد. آنتوان سی آوریل همون سال، خودش رو 

 معرفی می
 .کنه و لقب پاپ سیاه برای خودش می ذاره

ها، اما پس از چندی تأمل، دریافت سی  "چه غلط " در دل زمزمه کرد
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 آوریل
همان روز بود و دلیل این همه احترام و نجوای اوراد عبری، برای چه 

 شکل
می گرفت! رو از نورا گرفت و او را با دعا های مزخرفش تنها 

 می بگذاشت،
 .گفت بگذار آنقدر رفع حاجت کند تا که بمیرد
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دو هفته از دعوایش با اهورا می گذشت و او هر روز دلتنگ تر از 
 دیروز

چشمش به درب خانه ی شکوهی بود تا اورا بیند، اما نه اهورا را می 
 یافتف،

 .نه نشانی از او بود و خبری که بخواهد بشنود
 یره ماندز بس چشمانم به در خ"

 "دیده ام کور شد، گر بینمت در حاله ای تار پنهانی
به سوله ی زیر زمینی ای رسیدند، با کنجکاوی تمام اطراف را در نظر 

 می
گرفت، یک سوله طویل و بنایی که بیشتر به کلیسای وانک جلفا 

 شباهت
داشت. در باالی درب و ورودی برج ناقوسی در سه طبقه بنا شده که 

 در طبقه
 .آن ساعت عیمی قرار داشت دوم

در چهار سوی برج کلیسا، چهار صفحه مدور، ساعت نصب شده بود. 
 به

نظر می آمد برخالف کلیسای وانک که با خشت خام بنا گردید، این 
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 کلیسا
همانند دیگر کلیسا های کهن، از سنگ ساخته شد. اندود گچ که بر 

 روی آن
 .نقاشی و آذین کرده و پوشانده اند

داری سه گنبد، که یک گنبد کوچک بر روی محل اسقرار  کلیسایی
 عامه

عباذت کنندگان و گنبد بزرگ بر روی قسمت مقدم محراب کلیسا 
 ساخته شده و

گنبد سوم در تیر راس دید خارج بود. شمایل گنبد مخروطی نبود و 
 همانند

 .مساجد ایرانی در عصر صفویه بنا شد
کلیسا می رفتند دنبال کرد  نگاهش هرمیس و نورا را در حالی که به

 و مردد
خارج از آن بایستاد. اگر می رفت خدایش اورا شرک گو می خواند؟ 

 خدایش
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می دانست در چه منجالبی بود؟ خدایش کمک یارش بود مگر نه؟ 

 نمی
خواست شل بگیرد و چنان وا دهد که گویی از ان هاست و آنقدر 

 شرمنده شود
 .که دیگر نتواند در برابر حق، سر بر آورد

با کشیده شدن دستش به سمت جایی که نامعلوم بود به خودش 
 امد و به

شخصی که او را به درون کلیسا می کشید نگریست، اهورا بود، و 
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 خدایش می
دانست که او به چه اندازه دلتنگ این گره ی به ابرو نشسته ی 

 رخسارش این
 .صبح می کرد شب های عاجز لعنتی را

موضعش را حفظ و همانند او با گره ی کوچکی چهره اش را سرتق 
 .ساخت

به درون کلیسا رفنتد و گوشه ای روی صندلی انتهای کلیسا 
 نشستند. با دیدن

ماهم این هفته برون رفت و به  "اخم های المروتش در دل خواند
 چشمم

 " سالیست، حال هجران تو چه دانی، که چه مشکل حالیست؟
 چه استداللی برای این حرکت بی شرمانه ات داری؟ -

به سمتش برگشت و در چشمانش خیره شد. خوب می دانست که 
 چه جفایی در

برابر خوبی های زنی که با سایه خودش هم قهر بود، کرد. لیلیث 
 آنقدر محو

 .نگاه اهورا بود که هیچ نمی فهمید و در دل به هیوا غبطه می خورد
ود، سر به نیست کردن شکوهی بیشتر از قهرهای راهی نمونده ب -

 بچگانه و
 .منت کشی های من می ارزه

عاقل اندر سفیهانه نگاهش کرد، هیچ وقت این مرد پیچیده را نمی 
 شناخت! پس

از یک هفته آمده بود و طوری حرف می زد که طلب هایش پاس 
 !نشده بود
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234 
ه هیوا زنته و می خوای با بدهکار پررویی و من طلبکار نجیب! اگ -

 جلب
توجه ازش دفاع کنی، یادت نره که منم همون ِسمتو دارم. اونی که 

 باید عذر
 .خواهی کنه تویی اهورا

خونسرد شانه ای باال انداخت و با تیره ی نگاهش همانند گدازه ای 
 که پس از

چندی ساعت سرد و سیاه می شود، به او فهماند که کامال نصبت به 
 ندندیدن چ

هفته ی شان القید بوده است و این بین تنها لیلیث بود که باید 
 جاده ای یک

 .طرفه را یگانه طی می کرد
تو این ده سالی که اومدم تو زد و بند شکوهی، فهمیدم که هیچ  -

 وقت نباید
عذر خواهی کرد، انسان جایز الخطاست، عذر خواهی دردی رو دوا 

 نمی
رو به دیوار بکوبی و وقتی اونو بکنی، کنه،دقیقا مثل اینه که می خی 

 حفره ای
که حاصل از کندنش پدید می آد برای همیشه روی دیوار یادگاری 

 .می مونه
عذر خواهی خوار شدنه و کاریو از پیش نمیبره اون زخمه همیشه 

 هست و
 .فقط غرورته که خورد می شه. فرضیه ی معذرت خواهی هم همینه

شکی اش برد و مظفر نگاهش می دستش را به موهای پر پشت و م
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 .کرد
برای هر خطایی پاسخ توجیه کننده ای داشت و همیشه خدا دهن 

 لیلیث را می
 بست! سرش را تکان داد و عقیده اش را نقض کرد

وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی اسمش غرور نیست  -
 !بیشعوریه

ه انسان جایز الخطا نیست، ممکن الخطاست و عذر خواهی راه ساد
 ای برای

 .دلجویی کردنه
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می خواست چه کسی از او دل بجوید؟ اهورای مستبد و القید؟ 

 اهورایی که از
همان اول اتمام حجت کرده بود و عاقی لیلیث را ممنوعه ساخت؟ 

 چطور یک
 معذرت خواهی کوچک به تکبرش لطمه می زد؟

اشته باشی همه ی آدما شعور داشته باشن، و اینکه تو انتظار د -
 خودش یه

 !جور بیشعوریه
انگار که یادش رفته بود که اهوراست و بحث با او بی فایده ترین 

 چیز دنیا به
شمار می رفت. بحث با کسی که دالیل مبرهمی برای بستن در دهن 

 هر بنی
آدمی در چنته داشت. پوزخندی زد و به محاورت مضحکانه اشان 

 .داد پایان
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 .اهورا نگذاشت درون کلیسا را آنالیز کند و کنجکاوی اش را ارضا سازد
در بخش غربی کلیسا، با استفاده از بخشی از این ستون ها و پایه 

 دیوار های
جانبی چهار طاق نمای بلند ساخته اند. اکثر دیوار ها، طاق نما ها، 

 طوق گنبد،
 .قاشی شده بوددرون آن و تمامی زوایای کلیسا با رنگ روغن ن

از عالمات روی دیوار چیزی سر در نمی آورد، اما می دانست تمام 
 دیوار

نگارهایش، مضامینی از انجیل ابلیس و تصاویری از به صلیب 
 کشیدن مسیح

 .و یک سری اشکال نامفهوم، آن را به نقش بسته بودند
طالکاری ها و تذهیب در میان راه روی کلیسا اعجاب انگیز و کتیبه 

 ی غیرها
قابل خوانش عبری، مته به مخش بود. تنها کتیبه ای که چندین 

 زبان مختلف
 دنیا نوشته شده بودف به شرح زیر نصب شد

در تاریخ سی اوریل هزار و سی صد و شصت، کافر فردریک که -
 تصاویر و
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اشکال را به نام خود تثبیت کرد، این بنای تاریخی را در کشور 
 اسالمی، به

 .مبنای نابودساختن عقایدشان بنا گرداند
پس قبل از شکوهی هم بودند کثافت هایی که آفت مغز و روح 

 !اسالم شوند
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فقط هویت کافر را نمی دانست و هیچ چیز دیگر جز تقدیر برای 
 پرداخت

هزینه بنای آن کلیسا، موجود نبود! همان طور که به معنای جمله 
 کتیبه فکر

 می کرد گفت
کلیسا با کلیسای امنا پر کیج جلفا، به وضوح تو ذوق  تشابه این-

 می زنه. در
 !عجبم که سازنده اش چه قصدی داشته

چشم از مناسک مسخره و تکراری اشان گرفت، یک عده احمق بی 
 فکر به

 .صف بایستاده بودند و طهارت کتاب آسمانی را به بازی گرفته بودند
 ه شتری مبهمی نسبت بهکافر از جمله ابلیس گرا هایی بود که کین-

 ارامنه
مسیحی داشت! نمی خواست از کلیسا های کشورشون تقلید کنه 

 اما، برای
نابودی ایران دست و پا می زد و از معماری با شکوه وانک برای 

 ساختن این
 .کلیسا استفاده کرد

احتماال کافر همانی بود که پیش از شکوهی حکومت می کرد و 
 شاید هم ابداع

ن گرایش انسان نسبت به شیطان بود! از حرکات کننده اولی
 مضحکانه حضار

سر در نمی اورد. از زهرماری و. موسیقی کر کنننده خبری نبود! فقط 
 ورد

 !می خوانند و تمام
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امروز چه خبره؟ چرا همه مشکی پوشیدن و این اوراد مسخره  -
 عبری رو
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 ول نمی کنن؟
امروز سی امه، روز مقدس الویی ها که موجب می شه همه اشون  -

 سیاه
بپوشن تا نشون بدن مثل شیطان نمیه ی تاریک سرشتن و برن 

 کلیسا و دعا
 .های مذهبی رو وارونه بخونن

الویی ها، اگه شکوهی پیرو راه آنتوان الوی باشه باید بدونه که  -
 اون به

مخالف بود، اما شکوهی شدت با کشت و کشتار انسان و حیوان 
 دست خوده

شیطونو از پشت بسته و انگار برای خودش یه حکومت جدید 
 !تاسیس کرده

الوی حتی با خون خواری حیوان هم مخالف بود چه برسد به 
 خوردن خون

یک انسان زده و تلفیق آن با مشروبات الکی! سر از کارش در نمی 
 آورد و

چه چیزی می خواست دست دلیل این همه اشرار را نمی یافت، به 
 پیدا مند؟

خودت جواب سوالت رو دادی، شکوهی جنبه دیگه فترت تاریک  -
 رزالته و

به ظهور ادیان نو پدید هیچ اعتقادی نداره! اما به اساتیدی مثل 
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 الوی که
مرجعشونه، حداکثر احترامو می ذاره تا با این عقده پوچ، ابلیس رو 

 از خودش
 .نرونه

منفور نورا را در دیدگانش نقش بست، این بار  پوزخندی زد و چهره
 با موهای

کوتاه بنفش و بینی چسب زده و گوشواره های تیغ، ظاهر شده بود! 
 پنجاه و

خورده ای سن داشت اما به واسطه عمل هایی که مادام تکرار می 
 شد، از اوی

 .سی ساله جوان تر بود
شکله، به قول حاال فهمیدم چرا قیافه منحوس نورا هر روز به یه  -

 خودش
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داره از مرلین منسون تقلید می کنه تا مثال بی احترامی نشه! نه که 

 مرلین
منسون تو هر کنسرتش با شمایل جدید ظاهر می شه، برای همینه 

 که پیرو راه
 .مزخرفش شده

 چشم از اهورا گرفت و روی اشکال نامفهوم و مبهمی که روی دیوار به
شده بود نگریست، نمی توانست درکشان کنند،  صورت تابلو رسم

 آنقدر پیچیده
و درهم بودند که هیچ چیز عایدش نمی شد، اهورا با دیدن نگاه 

 حیران لیلیث به
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 .روی اشکال، شروع به توضیح کرد
اون تابلوی بزرگ که انتهای راه رو رسم شده، بز بافوِمت)ستاره( -

 .هست
نصر آب و خاک و آتش و وسطش سر بز یا همون پنتاگرام چهار ع

 باد رو
نشون می ده. آب که وسط شکم اون شکله و ماهی نماد آب به 

 .شمار می ره
خاک زیر پای بافومت واقع شده. آتش که تو مشعل فروزان روی سر 

 بز قرار
گرفته و باد هم از وجود ماه و خطوط اطراف اون قابل تشخیصه. دو 

 جسه
شتن یک بازوی مردانه و یک بودن این بز، از نشونه هایی مثل دا

 بازوی
زنانه می شه پی برد که این بز دو جنسه است. قسمت های دیگه 

 روی بدنش
که نشون دهنده تقابل و آمیزش جنسیه، از بیانات ویژه این بز 

 محسوب می
 .شه

به قسمت باالیی بز اشاره زد و در تکاپوی توضیح دادن های آن به 
 لیلیث می

گویش برایش شیوا بود که از تک تک  کوشید! چقدر این لحن و
 اندوخته هایش

 نهایت لذت را می برد و در دریای با او بودن، غرق می گشت
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سر بز بافموت نماد شیطان و قدرت تاریکی هاست که تو عقیده -
 شیطان پرستا

رسوخ کرده. ستاره پنج چر معروف پنتاگرام، رأسش رو به باالست و 
 نماد

این چهار عنصر و رأس مشخصش، بیانگر روح انسانی و معنویت 
 اونه که به

 .خیال واهیشون، اگه وارونه اش کنن روح رو زیر پا قرار دادن
چه فالسفه عمیقی در صحرای بی کران یک تصویر مبهم می زیست 

 که این
 گونه نهان شده بود! یک صورتگر چنان تصویر بز را ورز داد، که چنین

غیاب نا پیدای آن، موج می زد! با دیدن چندین کلمات  مفهومی در
 روی

دیوارنگاری ها، با استفهام به اهورا نگریست که با فهمیدن غرض وی 
 شروع
 کرد

( - )ankh ،اون دو تا حروفی که کنار تابلوی بز بافومت نصب شده
 اعم از

 هست که آنخ نشان دهنده سمبل شهوته! اون ها زن رو نماد
()anarchist 

یات و جاودانگی می دونن به همین دلیل از عالمت آنخ استفاده ح
 می کنن. که

البته منظورم از اون ها شکوهی نیست چون به نظر افکار پوچ 
 شکوهی،

برخالف عقاید اسالمی، زن فقط برای ارضای نیاز و رفع تجمع منی 
 ساخته
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 .شده
عینکش را از چشمش در آورد و با گوشه پیرهن مشکی اش، شیشه 

 ن راآ
اندود و سعی در تمیز کردنش داشت! حقا که با عینک جذاب تر و 

 مجنون تر
می شد، گویی که لیلی، هر روز بیشتر بررایش می مرد و طلعت 

 سیاهی
 چشمانش را زیر آن عینک به جان می خرید
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 anarchy( -) یا هرج و مرج، به صورت صلیبه برعکسه. می شه گفت
در مقابل ادیان خصومت خاصی با مسیحیان  عالوه بر ایتادگی

 دارن. مثل
کافری که اسمش تو کلیسا ذکر شده. اما این موضوع هم مثل تمام 

 قوانین
دیگه، شامل حال هرمیس نمی شه. چون هدف هرمیس نابود 

 کردن باور های
دین اسالم و واال ترین لذتش کردن خون مسلمین تو شیشه است. 

 این نماد
فاده گروه های هوی متاله. از جمله نماد های هرج عمدتا مکورد است

 و مرج 
 ) مخفف فراماسونری به شمار می ره. نابه سامانی شعار اصلی یک

)Aکه 
آنارشیسم اطالق می شه. شعاری به شرحِ)هرچه تخریب کننده 

 است، تو
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 .انجامش ده( که پیروشن
عینک را بر چشمش گذاشت و با قیافه مبهوت و گیج لیلیث مواجه 

 د. باش
کالفکگی محکم به پیشانی اش زد! لیلیث به هیچ یک از سخاننش 

 گوش
نسپرده بود و فقط مشغول تماشای او! با لبخندی مغموم، بی جهت 

 سر تکان
می داد. مگر می شد اهورا آنقدر شیوا و گیرا سخن بگوید و او 

 معطوف
رخش نشود؟ وقتی گیجی لیلیث را دید، دوباره شروع به توضیح 

 کرد
 ه بیان ساده تر شکوهی شر پرسته، اقتضا دید که مثل شر پرستایب-

 قرون وسط بلبشو به پا کنه، شر پرستا قربونی می کنن تا با خون
 خاری ارضا شن و سالمتیشون رو بخرن، اما شکوهی انسان های
مسلمون رو فدا می کنه، مثل همون دختر هایی که توی کشتی 

 دیدی
 چون درجه اعظم فراماسون به اون تعلق داره، بی پروا به همه چیز
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 .ادامه می ده
 حاال که گوش فرا داد به اصلیت موضوع پی برد و توانست بفهمد که

این همه رذالت بی حد و اندازه شکوهی از کجا نشأت می گیرد! 
 فقط

 د! مگرنمی توانست دلیل نفرت اهورا را نسبت به آن ها درک کن
 خودش ابلیس گرا نبود؟ پس چرا طوری سخن می گفت که انگار از
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 آنان منزجر است؟
 .روشن شد! مفهوم عالمات و اشارات این دیوارنگاری ها رو فهمیدم-

 تنها چیزی که مبهمه، اینه که چطور تو با این حد از اشمئزاز در
 مورد دین خودت حرف می زنی! برای اینم دلیل داری؟

 خندی زد و به چشمان براق زیر نور کلیسا، خیره شد! چقدراهورا پوز
کنجکاوی این زن برایش مضحک بود! پس از چندین دقیقه خیرگی 

 به
صورت شگفت زده ی لیلیث، کمی نزدیکش شد و محتاط زیر 

 گوشش گفت
 .من موحدم -

لیلیث خونسرد پوزخندی زد و خود را از اهورا جدا کرد! میان آشفته 
 بازاری

هی برایشان ساخته بود! اهورا هم خوب حس شوخ طبعی که شکو
 اش فوران

 می ساخت. با تمسخر گفت
 ...خب منم موحدم -

را ادا  "چی" حرفش تمام نشده بود که با فریادی بس بلند کلمه ی
 کرد. در

وحله اول متوجه معنی این حرف اهورا نشده بود اما، حاال که تأمل 
 می کرد،
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ن عمق از فاجعه یعنی چی. سرش را در دستش گرفت و فهمید که ای
 شگفت

 زده زمزمه کرد
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 .من باورم نمیشه تو خدا پرست باشی -
با فریاد لیلیث دست بر دهانش گذاشت! این زن موقعیت نمی 

 شناخت و می
 خواست سر هر دواشان را به باد دهد. زیر گوشش خم شد و صوت

 "هیس"
 را بین کرد. سپس با اخم گفت

م من نمادی از خداست، هیچ وقت به بی چونی مثل خدا که اس -
 به شدت

دوسش دارم خیانت نمی کنم، ابدا رانده شده اش رو نمی پرستم، 
 ابلیس اگه

قدرت داشت نعوذب... می تونست وقتی رانده شد خدا رو نقض 
 کنه، نه این که

 .نیرویی شر و پدید بیاره تا با خیر مبارزه کنه
لیث برداشت و لیلیث آنقدری مبهوت به اهورا دستش را از دهان لی

 می
نگریست، که قدرت و توان تجزیه تحیلیل هیچ موضوعی را نداشت. 

 هجوم
سوالت را در ذهنش احساس می کرد، لذا شمرده شمرده تهدید 

 هایش را از
 سر گرفت

هیچ وقت، هیچ وقت، تو رو بابت اون همه آزار و اذیت نمی  -
 بخشم. این که

با گزارش کنار آگاهی بودن من به هرمیس، موجب مرگ یه دختر 
 شدی و

 ...هزاران هزار تهدید های مزخرف دیگه
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با دیدن کولی بازی های لیلیث، صورتش از شدت خنده گر گرفت و 
 !قرمز شد

توان نگه داری خود را نداشت و دستانش را جلوی لبش گرفته بود! 
 همان
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 ترل می کرد آرام لب زدطور که خود را کن
آخ اگه بدونی چقدر وقتی حرص می خوری موجب فراهم کردن -

 خنده و
 !شادی من می شی، هیچ وقت این حرفو نمی زدی

چشم غره ای رفت و رو از اهورا گرفت! همینش مانده بود که 
 مضحکه خنده

هایش باشد. تمام القاب را که به آن اختصاص دادند. دلقک بودن 
 که چیزی

 د، با فکی بهم چسبیده نجوا کردنبو
 .زهرمار-

لبخند یک طرفه و مجذوب کننده ای که دارا بود را بر لبانش جای 
 داد و خیره

 به چشم غره رفتن های ممتد لیلیث شروع به بیان حقایق کرد
این من نبودم که به شکوهی خبر دادم، یعنی درجه من خیلی  -

 باالتر از
یه قرون دوزاره! هرمیس خیلی وقته خبرچینی و چقولی، برای گرفتن 

 که
برات به پا گذاشته که سایه به سایه دنبالته. من نیاز به توجه های 

 این پیری
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آفتاب لب بوم ندارم تا برای تملق سبب مرگ بشم. اگر هم قرار بود 
 گزارش

موش دوئوندن هاتو بدم هیچ وقت باهات هم کالم نمی شدم، من 
 فقط تهدید می
 .ه هم باورکردم و توی ساد

هنوز هم که هنوزه به چشمان اغوا گر اهورا نگاه نمی کرد، وقتی با 
 صدای

بمش این طور به یغما می رفت، چطور با دیدن چشم های سیاه و 
 ته چاهی

اهورا وا نمی داد و مسخ نمی شد! با ویبره گوشی اش در جیب، از 
 فکر در

 آمد و آرام جواب داد
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 جانم گیلماه؟-
هورا با شنیدن نام گیلماه کنجکاو تر شده و بیشتر به لیلیث نزدیک ا

 شد تا بتواند
 مکالماتشان را گوش کند! گیلماه همانند همیشه بشاش جواب داد

لی لی، من و هورام یه چند روزیه داریم می ریم اصفهان برای کنگره. -
 قرار

 گفتم دمبود تنها برم اما نمی تونستم هورامو ول کنم به امون خدا، 
 رفتن هم به
 .تو خبر بدیم

لیلیث مانند هر وقت که با گیلماه حرف می زد زمان و مکان را از یاد 
 می



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 318 صفحه  

 

برد، حرصی از این آخرین نفر بودن!نفس عمیقی کشید! آنها که 
 تمام

 تصمیمشان را گرفته بودند. دیگر چرا خبر می دادند؟
بگذره.  منم که بوقم! دفعه بدی انقدر دیر باخبرم نکن. خوش-

 رسیدی زنگ
 .بزن. فعال

مکالمه مختصرشان که تمام شد، لیلیث با همان حرص گوشی را در 
 جیبش

افکند و محلت خداحافظی به گیلماه را نداد! بار اولشان که نبود! 
 همیشه همین

طور بی مقدمه قصد سفر می کردند. اهورا با دیدن غیظ لیلیث 
 پرسید

 احیانا این دوستت همون جراح حاذق پالستیک نیست؟-
لیلیث با شناختن گیلماه توسط اهورا، متعجب شد و به او 

 نگریست! اهورا
 گیلماه را از کجا می شناخت؟ سری تکان داد و با شگفتی گفت

 آره، چطور؟-
بی قید گوشی اش را از جیب در آورد و مشغول کار با آن شد! آخ که 

 چقدر
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 لیلیث از این حرکت در هنگام مصاحبت، متنفر بود

پدرش تیمسار بزرگیه! ازش فاصله بگیر، به خاطر موقعیت شغلی -
 پدرش،

امکان داره توسط هرمیس مشکوک شمرده بشه و براش خطرناک 
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 باشه. تو که
 نمی خوای دوستت تو خطر بیفته؟

ف لیلیث هنوز هم با شگفتی نگاهش می کرد! آنی که انگار کش
 بزرگی کرده

 باشد! با فریاد و شادی گفت
 !آره خودشه! چرا به فکر خودم نرسید! یادمه پدر گیلماه تیمسار بود-

 پس من چرا از این طریق اقدام به رهایی خودم نکردم! تیمسار کم
 آدمی نیست! تو هر مأموریتی که پا گذاشته سربلند بیرون اومده و

 .حرکتشون باهاش صحبت کنم ترفیع گرفته! باید همین حاال قبل از
 خواست بلند شود که اهورا دستش را گرفت و او را روی صندلی

نشاند! او هم متقابال آنقدر بدش می آمد که یک شخص هر چه که 
 به

 !فکرش می رسید را همان لحظه بدون کمی تأمل عملی می کرد
 گوشی را در جیبش گذاشت و گفت

 ه بگیر، باعث دردسرشبشین لی لی، من دارم می گم ازش فاصل-
 نشو اون وقت تو داری می ندازیش تو دهن شیر؟ در ضمن این
 تیمساری که تو با افتخار ازش حرف می زنی، ده ساله که داره تو
 فرقه شکوهی فعالیت می کنه اما کوچک ترین سرنخ یا مدرکی از

 جانب شکوهی نصیبش نشده! به کاهدون زدی! این کوچه ای رو که
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 .توش پا می ذاری بمبسته

 با غضب انگشتانش را فشرد و محکم سر جایش نشست! چرا این
 هرمیس عمرش سر نمی آمد و نمی مرد که این گونه حرصشان می

 داد؟
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خب، شما امر بفرما چی کار کنم؟ دست روی دست بذارم که این -
 آقا

 تموم عمرم رو به کثافت بکشونه؟
 زدیک کرد، همان طور که باپوزخندی زد و خود را به لیلیث ن

 موهای فر نارجنی اش بازی می کرد، آرام و شیدا گر گفت
 تنها کاری که از دستت بر میاد پیروی از فنون منه! یه امانتی می دم-

بهت، که باید برسونی دست دوستت! از این به بعد همه چی به 
 درایت

 .تو بستگی داره
که رهایش نمی  در سیاهی چشمانش غرق شد و با رموز لبخندی

 !کرد
 .تمامی گفته هایش را تأیید کرد

*** 
سوار بر ماشینش شروع به گاز دادن و ویراج میان جاده ها کرد، چه 

 فرقی
می کرد امروز بمیرد یا فردا، رفتنی رفتنی است اما برای اهورا کمی 

 فرصت
 .الزم بود که همان دو سال و اندی کفایت می کرد

او مردی متکبر و خودرای، تاریخش سرآمده بود، مانند تمامی بدی 
 ها، تمامی

 !ی ها، تاریخ او هم سر آمده بودشق  
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سی سال زندگی اش کفاف زحمت هایش را نمی داد، کفاف دغدغه 

 هایش را
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هم متقابال عنایت نمی کرد، اهورا همان مظهر قدرتی بود که نرم 
 نرمک نابود
 .جوانی اش به تاراج می رفتمی شد و 

اما سر سوزنی برایش مهم نبود، او از مرگ نمی ترسید، اهورا خوِد 
 مرگ

 !بود یا به عبارتی، اهورا زاده مرگ بود
ماشین را در پارکینگ پارک و خود را به خانه رساند، حالش از این 

 زندگی
 !به هم می خورد، زندگی ای با ازدواج اجباری

اند و درب باز شد، هیوا را دید با لب خندان و کلید را در قفل چرخ
 عشوه های

لوندش، لباسی بد تر از دیروز و روز های قبل بر تن داشت، لباسی که 
 بود و

 !نبودش مهم نبود
با چاپلوسی تمام به سمت اهورا آمد و شیوه های زنانه اش را برای 

 خر کردن
 شروع کرد

 !ی غذا یخ کردسالم عزیز دلم، خسته نباشی، چه دیر اومد -
لب به حرف منزجرش کج کرد، خاک بر سر هیوا کنند که خود را 

 تحمیل
اهورای متکبر می کرد، تنه ای به او زد و بدون این که کوچک ترین 

 به بزک
 دوزک و آرایش غلیظ هیوا کند به اتاقش به راه افتاد

 .جمع کن تنه لشتو زنیکه هرزه -
واست، چگونه بگوید اجبار نمی خواست، اهورا چنین زنی را نمی خ
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 در کتش
نمی رفت؟ و چطور خون بس ها پس از چندی زندگی عشق در 

 دلشان النه
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می کند، او هنوز پس از ده سال وجود هیوا را نمی توانست تحمل 

 .کند
لباس را از تنش در اورد، کی این لکه ی ننگ از دوشش کنده می 

 شد؟
ای وای از روی سنگ پای این زن و هیوا بدون درب زدن وارد شد، 

 خاک بر
 .سر غرور نداشته اش

اشک تمساحِ چشمانش را پاک کرده و جواب آزمایش را روی تخت 
 بگذاشت

 اهورا تو تومور داری؟ چرا زود تر نگفتی هیوا برات بمیره؟ -
 !همین را کم داشت، مکر و حیله ی جدید هیوا را

 .گم شو برو بیرون می خوام بخوابم -
ارش جای گرفت، او باید خوب می شد، اهورایش را از ته دل کن

 دوست می
 .داشت

 خوب می شی نه؟ تو باید خوب بشی خب؟ -
نفس عمیقی کشید و دست هیوا را گرفته و کشان کشان او ر ا به 

 دیوار چفت
 کرد و از میان دندان های کلید شده اش غزید

 با همین کمربنداگه تا دو دقیقه دیگه، ریخت نکبتت رو ببینم،  -
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 سیاه و کبودت
 .می کنم

از اهورا می ترسید، از او همه چی بر می آمد، در عین عشق خرکی 
 اش به

وی، از عکس العمل های ناگهانی و مخاطره آمیزش هراس داشت. 
 با حرص

 !و پر توان هیوا را ازاتاق به بیرون پرت کرد، کنه را گفته بود زکی
 .در ضمن، صدای زر زراتم نشنونم -
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 .و درب را قفل کرد

پیکره اش را دمر گونه روی تخت ولو کرده و یه سقف خیره شد، 
 دختری با

 .موهای نارنجی و پوست سفید
آن دکتر خبره و آن، زن که در خفا آنشرلی می نامیدش! افسونگری 

 آن زن به
مجذوب می کرد! اوی اهورا، اوی قدری زیاد بود که نا خودآگاه او را 

 مستبد
 !و بی قید را

و اما چه شباهت عجیبی بین آن دو ولوله می خورد، ضمن نام او 
 شهرت

 !معشوقه ی شیطان
*** 

 آهای دزد ناموس، کدوم گورستون چالی تمرکیدی؟ -
مردی مسن و چاق که در نگاه اول ادم را به یاد دمبه و چربی می 
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 انداخت با
 غیظ غرید

 !گه طویلس سرتو انداختی اومدی تو بچهم -
 لیلیث به سمتش یورش برد و یقه ی لباسش را کشید

 اره طویلس، تو هم نشونشی، سر پیری و معرکه گیری اره؟ -
هر چه اهورا زور زد تا اورا از این مرد نجس دور کند نتوانست که 

 .نتوانست
 .در بیارنچی می گی توله، مملکت قانون داره، زنگ می زنم پدرتو  -

 با شنیدن نام پدرش چنان جری شد که صورت مرد را چنگ کشید
 آره زنگ بزن، زنگ بزن بگو با دختر زنت چه غلطی کردی، زنگ بزن -
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بگو چه گوهی خوردی منم برات پشت میله های زندون بای بای می 

 .کنم
را  زنی الغر اندام از درب خانه بیرون آمد و در حالی که چارقدش

 محکم می
 کرد متاثر از این دعوای بی شرمانه نالید

چی شده آقا، چرا صداتو بردی باال، ما جلو در و همسایه آبرو  -
 .داریم

 لیلیث پوزخندی زد و کظم غیظ کرد
می خوام صد سال سیاه نداشته باشین، باید همه بدونن با چه  -

 مارمولکی
ری روزش زندگی می کنی، اصن می دونی دختر کجاست و چجو

 شب می
 شه؟



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 315 صفحه  

 

 زن نیشخندی زد و سرش را به طرفین سوق داد
دختر؟ کدوم دختر؟ همون بی آبرویی که فرار کرد؟ همون هرزه ای  -
 که

 رفت سر خیابون مشتری هاش نپرن؟
به وضوح دهان لیلیث به اندازه ی غار باز شد، این چه افکار کثیفی 

 است که
تقصیر خودمان نیست،  ما ایرانی ها به جنس زن نصبت می دهیم؟

 این عقاید
باطل را در مخیالتمان جای دادند تا زن را سرکوب کنند، او که 

 مادرش بود
این چنین تهمت می زد، دیگر چه توقعی از دیگران باید داشت؟ 

 حاال اهورا به
 !لیلیث می گفت: چرا خودت رو به این سر و شکل در آوردی

اگر زن بود همه او را بیوه ای بیش نمی شناختند و نگاه های رکیک 
 نجاست

 او را از پا در می آورد
جوش خشمش بار سر آمد و با جیغ های پی در پی یغه ی زن را 

 گرفته و در
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 صورت بی داد می کرد

 چی زر می زنی زنیکه، دخترتو داری به کی می فروشی؟ چه قدر تو -
 قدر تو حقیری،پستی، چه 

 رو به اهورا می کند و فریاد می زند
به آرشین بگو بیاد تو، بیاد تو تا مادر به ظاهر محترمش بفهمه چه  -
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 زر مفتی
 .زده

آرشین لرزان و ذکر گویان پایش را به خانه ای که کابوس شب 
 هایش بود

 گذاشت که فریاد ناپدری اش او را یک متر به هوا پراند
این دختره ی هرزه نباید پاشو بذاره این جا؟  سمیه مگه نگفتم -

 مگه نگفتم قلم
 پاشو خورد می کنم؟

کمربندش شلوارش را باز کرده و به سمت آرشین یورش برد که 
 اهورای به

 خشم نشسته با صورتی قرمز مرد را به باد کتک گرفت
زورت به ضعیفه جماعت می چربه؟ بگو ببینم چی زر می خوای  -

 بزنی؟
ت نگفتی می خواستی به دخترش تعرض کنی هان؟ چرا چرا به زن
 نگفتی که

 تو یه آشغالیو لنگه نداری، چرا؟
 لیلیث آشفته سعی در جدا سازی آن دو را داشت

اهورا می کشیش خونش میوفته گردنمون، فردا پس فردا  -
 خانوادش ادعای

 .پروفسوری این دمبه رو می کنن
حام و بهبهه ی خانواده ی محله های پایین شهر بود و مردم از ازد

 اکبر نجار
 

252 
که از دیوار صدا می آمد و از او نه، به دور خانه حلقه زدند و هیچ 
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 کس
جرات پا درمیانی برای جدا کردن اکبر از اهورا نداشت، سمیه ناباور 

 لب زد
چه بالیی سر دخترم آوردی، چه حیوونی بودی و رو نمی کردی،  -

 چه کاری
ن مادر به دخترم تهمت زدم، چه غلطی کردی که دو تا کردی که م

 غریبه
 ...ریختن رو سرم بی غیرتیمو به روم اوردن، چه غلطی کردی

میان حرف هایش اشکش پیشی گرفت و هق هق شد آرشین به 
 مادرش پیوست

 و در آغوش او به فراخنای تمامی بزه هایش زجر کشید
انش سیاهی رفت و آنی از زدن های ممتد اکبر دست کشید و چشم

 سرفه هایش
 پی در پی جانش را تصاحب می کرد، ماهور با دیدن خونی که از
بینی اهورا رود خانه راه انداخته بود، شکهان لرزید و او را از خانه 

 خارج 
 کرد و بر سرش فریاد کشید

مگه نگفتم استرس و فشار برات خوب نیست، چرا نمی فهمی  -
 تومور داری،

 با این کارات دستی دستی خودتو نابود می کنی؟ چرا متوجه نیستی
 اهورا چشمان خمارش را از ضرب سرفه باز نگه داشت و ناالن لب زد

 .حال من خوبه، به ادامه فردین بازیت برس -
فریاد کشان بر خاست و به جان صورت اکبر افتاد، به عبارتی حرص 

 از
 اهورا را بر سر اکبر نجار چشم هرز خالی کردت
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 .برای من کمربند در میاری؟ صورتتو با آسفالت یکی می کنم -
و اکبری را کیسه بوکس دید، که با هر ضربه ای که می زد انگار به 

 روح
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تومور چنگ می انداخت، توموری که دامن گیر اهورا شده بود و 

 اهورا فکر
 کرد که مگر لیلیث جز زن هایی نمی باشد که آن هارا ضعیفه می

 خوانند؟ پس
چرا آن قدر این زن ضد نقیض بود؟ و او فهمید یک زن هم می 

 تواند به اندازه
 ...ی خودش مرد باشد، شاید حتی بیشتر

آرشین و مادرش با چمدانی عظیم از درب خانه یشان بیرون آمدند 
 و مادرش

 به سمت اکبر رفت، سری تکان داد و تفی روی رخش نثار کرد
یوونی طرفم، اما االن فهمیدم، چه خوب شد نمی دونستم با چه ح -

 که فهمیدم،
دیر فهمیدنم به این معنا نیست که نفهم بودم، به این معناست که 

 مثل چشام بهت
اعتماد داشتم، چوب اعتمادمو خوردم، واقعا راسته که می گن آدم از 

 کسایی
که انتظارشو نداره بد ضربه می خوره، حاال تو موندی و این خونه ی 

 تهلنک
 .ات

و خانه را ترک کردند، لیلیث نگاه ترحم انگیزی به اکبر انداخت و با 
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 تاسف از
درب بیرون زد، وقتی خارج شد تازه به یاد اهورا افتاد، اهورایی که 

 میان
 .تمامی رنج هایش آسی بود که همانند آخرین قمارش پر پر شد

*** 
به درب رژش را تمدید کرد و با کرشمه گری اش چند تقه ی ظریف 

 چوبی
کلبه کوفت، صدای هیاهوی سرد باد با پالتوی خز سرمه ای اش 

 میان دار و
 .درختان جنگل ترادف خوبی ایجاد کرد

 صدای بمی آرام لب زد
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 .بیا تو -

 .پا به کلبه گذاشت و با ریتم لوندی هایش قدم بر داشت
 کجایی عزیزم؟ -

روی هیوا ظاهر شد. کالفه  لبخند کریهی زد و از پشت ستون، رو به
 دستی بر

 موهایش کشید و گفت
 دلیل مزاحمت امشبت چیه؟ -

از روی شالش با موهای لخت و بلوند اقوا گرش بازی کرد و چتری 
 هایش

 .درهم آمیخت
بدخلقی نکن جذاب، من که کسیو ندارم دردامو پیشش بگم. اهورا  -

 که منو
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جز و ناله زدم ندید آدمم حساب نمی کنه. حداقل تو باش! هرچی ع
 که ندید! اگه

بدونی چه کار ها برای تحریکش انجام دادم، اصن انگار اول کافور 
 بوده بعد
 !اهورا شده

حق دارد، کی مجور به تحمل توئه عجوزه می شود؟ به  "در دل گفت
 جز

یهودای بدبخت که فقط منتظر شنیدن اخبار دست اول از دهانت 
 ناچار "است؟
 لب زد

ش نیست با تله های کوچیکت گیر بیفته! از کنه بودن هم اهورا مو -
 خوشش

 .نمیاد. اینو یادت باشه
هیوا کالفه سرش را به پیشانی یهودا چسباند که یهودا با اشمئزاز ان 

 را از
 .خود جدا کرد! این زن خود جادوگر بود
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خب بعدش چی؟ عمرا اگه رام شه. اون اهوراست! یه مرد مستبد  -
 مقید به

یک سری اصول وابسته به قوانین بی حد و مرزی که خودش برای 
 خودش

 !وعض کرد
او را رها کرد و روی مبل نشست. به سمت آشپزخانه رفت! نمی 

 توانست
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 !حضورش را تحمل کند
ج کردی! تو یه تحمیلی مثل این که یادت رفته چرا با اهورا ازدوا -

 هیوا! یه
 !تحمیلی که تبعید به نپذیرفتن شدی! پس بسوز و بساز

 .شربت آلبالو را در لیوان ریخت و قرص خواب آور را درونش حل کرد
هیوا پالتویش را در آورد و روی مبل انداخت، تاپ قرمز دو بنده اش 

 را در
 تن جا به جا کرد و گفت

ارم یهودا! حتی با وجود توموری که مهم نیست، من بهش عالقه د -
 دو سه

 .سال بیشتر زنده نگهش نمی د اره
شیشه شربت از دستش افتاد و بوی آلبالو در آشپزخانه پیچید، تمام 

 تنش به
 رعشه افتاد، چه می گفت این زن؟

چی؟ دو سال بیشتر زنده نیس؟ داری من و مضحکه خنده ات  -
 می کنی؟

نتر خانه کش رفته بود را از کیفش در برگه ی آزمایشی که از روی کا
 آورد و

 .روی میز گذاشت
خواست بیرون بیاید اما با دیدن سر و شکل فجیح و بی بند و بار 

 هیوا، دستش
 .را مشت کرد و در آشپزخانه ماند
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 .بیا شربتت آماده است-
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هیوا خندان به سمت آشپزخانه رفت و یهودا قبل از رسیدن هیوا به 
 زخانهآشپ

به سرویس بهداشتی پناه برد تا چشمش به بدن نیمه عریان این 
 .زن نیفتد

شیطان پرست بود دیگر! حجاب و محرم، نا محرم نمی فهمید. در 
 حالی که

 شربت را می خورد از درون آشپزخانه داد زد
برگه آزمایشو گذاشتم رو میز، بخون ببین اون وقت کی تلکه ات  -

 .کرده
آشپزخانه استفاده کرد و به سمت میز رفت، با  از حضور هیوا در

 عنبیه ی
لرزانش خط به خط آزمایش نفرین شده را خواند، نابود شد؛ او 

 اهورایش را
می ستایید. باید با دکترش حرف می زد، باید وی را از این ورطه می 

 رستاند
مهم نیست چقدر زنده است، مهم اینه عالقه که هیچ، تو این -

 هشت سال
 !رین وابستگی ای پدید نیومدکوچک ت

لب گزید از بی رحمی های بی محبانه اش، از خونی که می کشید و 
 سر آخر

 .روزی او را رسوا می کرد
هیوا کالفه از بحث همیشگی یشان لب کج کرد و روی میز ناهار 

 خوری
 .آشپزخانه نشست و به فکر فرو رفت! احساس گیجی می کرد

ننگم براش! خیلی وقته که اینو نمی خواد که به وجود بیاد،  -
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 .فهمیدم
لبخند شروری بر لبان یهودا جای گرفت، صدایش رفته رفته خواب 

 آلود تر
 .می شد! آن شب هم از دست آن عفریته رهایی یافت

*** 
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درب خانه باز شد، شکوهی با رخی قرمز و چشمانی مخمور که 

 همواره جام
خونی را بلعیده اند، پا به سالن طویل مخصوص مناسک هایشان 

 گذاشت که
یک طرف دیوارش قفسه مشروبات الکلی را در بر داشت و بیغوله آن 

 باری
 !بر هم زده بود

فضای خفقان خانه یشان خفه اش می کرد، بوی شوینده ها در 
 مشامش می

می آورد  رقصید و ولوله به پا می کرد، این لیلیث هم تا وقت گیر
 تمام ان خانه

 .کوفتی را با این مواد می شست
انگار با این کارش نجاست را دور کرده و اندکی تحمل ماندنش را در 

 این
خانه می افزود و هرمیس از این حرص خوردن ها لذت می برد و 

 عشق می
کرد، از این که لیلیِث مذهبی دختر بزرگ حاج محسن، حال یک 

 الواتی الت و
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 ا استبی سر و پ
و این گونه از حجابش زده و با خیال این که می تواند هرمیس را 

 زمین بزند،
 به خود می بالید،

هرمیس این زِن جسوِر از خود راضی را دوست داشت و صد البته از 
 جز

زدن هایش، دعوا و مرافه هایش، لوتی حرف زدن هایش، داد و 
 هوار کردن

 ست لیلیث را ترک کند،هایش، لذت می برد، او هیچ وقت نمی توان
لیلیث معشوقه این خانه مسموم شده بود و در بستر شب هایش، 

 بدون آنکه
بفهمد، تمکین می کرد، سادیسم های هرمیس شکوهی، شِر اعظم 

 !را
روی کاناپه چرم قهوه ای جای گرفت و دانه دانه، دکمه های پالتوی 

 بلند
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حایل لبانش، روح دود را مکید  مشکی اش را باز کرد، پیپ را روشن و

 و در
 .خلع خلسه ها واندیشه های مزمن همیشگی اش غرق شد

چراغ های سالن روشن شدند و زنی پیچیده در لباس خواب نازک 
 سفید، دست

به سینه هرمیس را تماشا می کرد، چشمان تیره و مرداب هرمیس 
 آنی، برق

یش یک چیز دیگر زد و روشن شد، با هرکه رابطه می داشت، نورا برا
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 .بود
نورا پوفی کشید و دست در موهایش کرد، او نجس ترین شیطان 

 پرست زن
در تاریخ جهان نام داشت، او لذت را می فروخت و هوس می خرید، 

 او جان
 می گرفت و به بقا ادامه می داد،

جوانان مردم را به سراب می کشاند و کوراب را از کردارشان می 
 !پکاند

زن باشد، قطعا نوراست و اگر مرد، خود هرمیس  اگر جنس شیطان
 !است

برایش اهمیت نداشت چند دختر جوان و باکره جانشان را در پی 
 مراسم

قربانی آن ها بدهند، برایش مهم نبود آن ها جوانند و آرزو ها در سر 
 پرورانده

و خانواده هایشان ان ها را نور چشمی می دانند، برایش هیچ چیز 
 مهم نبود،

 ...اما
این هرمیس، با حال ویران و طغیان کننده اش، که نشان دهنده 

 آمیزش چند
ساعت قبلش بود، با حس زنانه نورا ستیز می کرد، دوست نداشت، 

 مانند هر
زن دیگر نمی خواست شوهرش تا وقتی که او نفس می کشد با 

 کس دیگری
 باشد،

حتی اگر آن همخوابگی حاصلش شادمانی ابلیس و قوانین 
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 شان می شد،مزخرف
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می دانست در این یک مورد مطابق قوانین ابلیس وهرمیس 

 تبعیت می کند، اما
 این قانون کوفتی را قبول نداشت،

حاضر بود ادریس، یا حتی اهورا را پی این کار بفرستد، ولی دست 
 هرمیس

را از این وقاهت کوتاه دارد، هرچند که هرمیس اندکی نورا را به ِجد 
 نمی
 گرفت

لبخند مرموزی بر لبانش نقش بست، نورا اخم کرده و شیشه 
 زهرماری از

 قفسه در آورد و یک نفس سرکشید،
هرمیس خندید، حتی عصبانیت این زن هم پس از این همه سال 

 برایش جذاب
بود، نورا شیشه را روی عسلی کنار هرمیس کوباند و با دندان های به 

 هم کلید
 شده غرید

که بشاش می زنی! برا همین پرسیدم، اون رژ  خوش گذشت؟ نه -
 مارک

 قرمز رو که عین مهر روی گردنت چسبیده رو فاکتور بگیرم، این عطر
 !زنونه خیلی خوش بوعه

هیچ نگفت، هر چه غر می زد و غیرتی که برای هرمیس و 
 تشکیالتش معنا
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نداشت را خرج می کرد، هرمیس بیشتر خواستارش می شد، شیشه 
 زهرماری

 از روی عسلی برداشت،را 
پیپش را خموش کرده و شیشه را ذره ذره مزه کرد، بلعکس نورایی 

 که با
 خشم آن را به نصفه رسانده بود

عزیرم، هیچکی برام تو نمی شه! می دونی که، تو آخرین قطره ی  -
 جام تهی
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 ...زندگیمی
نوای حرفش را قطع کرد، این زبون بازی هرمیس روزی قشنگ ترین 

 دنیا
بود، پس از چهل سال رنگ باخت، پس از چهل سال زیر آتش سوزان 

 نگاه
 !هرمیس خاکستر شد

نه! نمی دونم، نمی خوام هم بدونم، اگه اون قسمت ازقانون  -
 مضحک ابلیس

این قسمت رو نقل می کنه، این رو هم گوشزد کرده که به بعضی 
 قول ها باید
 ...پایبند بود

طرح چوب پایین آمد، گلویش می سوخت و آب از پله های فانتزی 
 نیاز بود،

مشاجره و جنگ اعصاب هرمیس با نورا را که شنید، خودش را پشت 
 دیوار
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 !نهان کرد، لیلیث بود و خوِض درد سر سازش
شیشه خالی را روی زمین غل داد و مسیر رفتنش را دنبال کرد، 

 انگشتش را
 نورا کشید باال آورد و برق حلقه ازدواجشان را به رخ 

در عجبم، چهل سال گذشت و دل تو با این قسمت از کار صاف  -
 نشد! نورا

برای با هزارم می گم، اگه قراره یه تعهد مسخره که فقط و فقط برای 
 اینکه

تو مملکت جمهوری اسالمی ایران،)این قسمت را چنان کشیده 
 مسخره بیان

 ستیم، به کاغذکرد که تن نورا و لیلیث سترده شده، مور مور شد( ه
کشوندیمش، از لذدت های پیرامونمون بگذریم، بس کن نورا، انگار 

 باورت
شده که جدی جدی زن منی! تو فقط برای من همراهی و واژه زن و 

 همسر
رو یدک می کشی، ولی بدون تو این زندگی هیچه نورا، پس کامم رو 

 زهر
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 ...نکن، نذار

نورا فوران کرده بود، ترکیده بود، اجازه بیان بیشتر را به هرمیس نداد 
 و

خود نطق کرد، لیلیث چرتش پرید، باور نمی کرد، حرف های 
 هرمیس و این

 !همه از بدی هایش را، هظم نمی کرد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 329 صفحه  

 

 نذارم خوشی رابطه با یه هرزه کوفتت شه، نه؟ بسه، غرق حسادتم -
امه و صیغه غالبی رو مث هرمیس، یه جوری این موضوع شناسن

 پتک تو
سرم می کوبی که انگار چشممو بسته بودی یا کور و الل تشریف 

 داشتم، من
فقط می گم اگه از کل قانوانین به همین یکی به شدت پایبند نباشی 

 آسمون به
 !زمین نمی افته

لیلیث با این که حالش از نورا بهم می خورد اما به او حق می داد، 
 حق می
 آن اسم در شناسنامه را یاد آوری کند،داد تا 

حق داشت تا گوش هرمیس را بپیچاند، حتی اگر برای اوی شیطان 
 پرست این

چیز ها معنی نداشت، هرمیس نوچی کرد و از کشوی مخفی میز 
 عسلی کتابی

 را در آورد و آن را به دست نو را سپرد
بخون، بببن داری با ابلیس مخالفت می کنی، ابلیس برای  -
 وابیدن با لیلیثخ

 از جون مایه می ذاشت، لیلیث زن ابلیس نبود، بود؟ داری بر خالف
عقایدمون پیش می ری، داری از لذت ها و شهوت ها محرومم می 

 کنی، می
 .دونی که این کار تاوانش خیلی سنگینه

لیلیث چشم غره ای به هرمیس رفت، هر چند در پشت دیوار اما 
 دلش خنک
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262 
حاال نمی شد وسط حلوا خیرات  " ر خیالش می گفت،شد، د

 کردنتون یاد
 ت می گیره؟ شیطونه می گه یه دل سیرٴاآوری نکنی اسمم از کجا نش

 "بزنمشا
بعد خیالش را نقض کرد، شیطانه غلط می کند، اصال تمام این ها 

 زیر سر او
 !بود، حتی معشوقه بودن لیلیث پس از رد آدم

از برم رو بهم بگی، احمق، من دوست  قرارنیس چیزی که خودم -
 دارم، نمی

 ...تونم ببینم که تو
 هرمیس بی حوصله نطقش را برید، واقعا دیگر کشش نداشت

ِد آخه مگه من تو با هر خِر نری تیک می زنی و تامینشون می  -
 کنی چیزی

 ...می گم؟ می خواستی به همین جا
 ای قانع ساختنبا دیدن شی سیاهی پشت دیوار لبخند زد، گور باب

 نورا، لیلیث
هم آب زیرکاهی بود برای خودش، خندید و نورا مستاصل رد نگاه 

 هرمیس
 را دنبال کرده و به لیلیث رسید، پوزخندی زد و زیر لب گفت

 .این دختره احمق هم شده سرخِر غوز باال غوز -
شد با غیظ  "سه" لیلیث که دید نقشه ای که داشت، به قول خودش

 بیرون جست
و رو به روی هرمیس و نورا در آمد، هرمیس همان طور که می 

 خندید گفت
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به به لیلیث خان، آفتاب از کدوم طرف دراومده که از کنج فقر و  -
 شب های

تارت که ورد دعا و درس و قرآن نصیبته بیرون زدی وما شمارو 
 دیدیم؟ بگو

 ببینم اصن چیزی ازین قایم باشک بازیت عایدت شد؟
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لیلیث دهن کجی ای سر داد و در دل هرچه فحش بلد بود 

 نثارهرمیس و
 چشمان سورمه ای سگ دارش کرد

علیک سالم، اوال آفتاب که غروب کرد هیچ، امام زمون هم شصون  -
 بار

 .بعدش ظهورکرد، دوما، پهن خوریاتون عاید شدن َنرِره)نداره(
لیث در دل هرمیس نیشخندی زد و دوباره پیپش را روشن کرد، لی

 عجب "گفت
سگ جونیه این جونور، هر چی زهرماری و دود کوفت می کنه 

 هیچیش نمی
 "!شه که هیچ، سر و مر و گنده جولون می ده

 !می بینی نورا! این دختر هنوز هم به این چرت و پرتا عقیده داره -
لیلیث چشمانش را بست، نفسش را حبس کرد و هر چه فحش در 

 لبانش النه
را با بزاق دهانش قورت داد، نورا خواست حرفی بزند که کرده بود 
 لیلیث با

 استیهزا گفت
تو هیچی نگو تیمارستانی، که اگه آدم بودی، شکوهی نمی رفت  -
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 دنبال زن
 !بازی

و دوباره هرمیس لبخندش را خفا کرد، خوب پوِز نورا را به خاک 
 مالیده بود،

 روی صورت هرمیس خم شده و با تمسخر تمام گفت
 !شبتون خوش لیلی و مجنون -

بی خیال آب خوردن شد و بدون آنکه بماند و جوابش را از نورای 
 قرمز شده

 بگیرد از پله های مارپیچ باال رفت،
خواست به اتاقش برود که از اتاق اهورا که رو به روی اتاقش بود 

 صدایی
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که این  شنید، آرام پشت در اتاق خود را مخفی کرد و حواسش بود

 دفعه مانند
 !قبل لو نرود

 سرش را کج کرد و درون آن را دید زد، اهورا بود و قامت بستنی که با
 !هم آوا می شد "قد قامت الصاله " نجوای

با عشق به صحنه عرفانی رو به رویش نگریست، بوی عطر تلخ 
 لعنتی اهورا

ین طور با شامه اش بازی می کرد! دیوانه این مرد بود و وقتی او را ا
 در حال

 !مناجات می دید، وا می داد
درب اتاق را گشود و به آن پا گذاشت! و آن را پشت سرش بست! 

 چه جرأتی
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داشت این اهورا! اگر شکوهی او را در چنین وضعی می دید خونش 
 حالل
 !بود

اما یادش آمد که او اهورا است! اهورایی که از هیچ چیز بیم نداشت، 
 حتی

مرگ و تومور در سرش! رکوع می رفت، سجود می رفت و عاشقانه و 
 با

 !صبر نماز می خواند
عشق می کرد از این حسی که معشوقش به او می داد و او را به 

 معراج می
 !برد! انگار خدا را در نزدیکی خود حس می کرد

اهورا بود و نماز خواندن در محلی که سرشار از شیطان است، اما او 
 خدا را

به میان می آورد! چگونه عاشق این مرد نمی شد؟ چگونه دل نمی 
 باخت و

 چگونه برای ذره ذره حرکات این مرد جان نمی سپرد؟
 نمازش که تمام شد، دردمند دست به سوی آسمان برد و زمزمه کرد

 
265 

سوره توحید می خوانم، تا گناه شرک نسبت به خداوندم را مرتکب -
 نشوم،

ا در تشهد درود می فرستم، تا گناه دشمنی با پیامبر و اهل پیامبرم ر
 بیت

خویش را از خود بدور سازم. در قنوت دعا می خوانم، تا گناه توجه 
 ِصرِف به
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تا گناه  "اِیاَک َنعُبدُ  "دنیا را از خود برهانم. در سوره حمد می گویم
 پرستش

ن در غیر خدا، در این مهلکه ای که هستم، نصیبم نشود. و همچنی
 این سوره
تا گناه در خواست یاری از غیر خدا را در  "اِیاَک َنسَتعین "می خوانم

 خود
 !نپرورانم

 سر به سجده فرو برد و عاجز گفت
الهی، تو یه مشت ارذال ذائد الوصف دست و پا می زنم، اما تو رو -

 می
پرستم! ده سال بین این شرک گو ها زندگی می کنم اما ذره ای از 

 بتایمانم نس
به تو کم نشد! چون تو تواب و رحیمی! بزرگیتو شکر که رذالت بی 

 حد و
کثرشون رو می بینی و اما سکوت می کنی! کمکم کن بتونم تا 

 آخرش دووم
 !بیارم! نذار پیشت رو سیاه شم! پیش تویی که غفور و رحیمی
 سر از سجده که برآورد، با صدای لیلیث به سمتش برگشت

 .قبول باشه-
لرزید، صورتش از اشک خیس بود، نمی توانست این  صدایش می
 همه عشق

 به خدا را ببیند و بی تفاوت باشد! اهورا تک خنده کرد و گفت
 !َتَقَبَل اهلل-

 از جایش برخاست و به سمت اهورا رفت، کنارش زانو زد و با صدای
 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 335 صفحه  

 

266 
 لرزانی که از شدت بغض ارتعاش پیدا کرده بود گفت

 .نماز بخونم منم می خوام-
لبخند یک طرفه اهورا کش آمد، به سمت درایور کرم رنگ کنج اتاق 

 اشاره
 زد و گفت

 ...بسم اهلل-
جانماز و چادر را که از درایور گرفت، آن را پشت سر اهورا پهن کرد، 

 بوی
عطر تلخش هنوز ویرانگر لحظات ناب او بود! در حالی که لحظات 

 ناب
 .دیگیری برایش می ساخت

قامت می بندم به پیش نماز  "قامت بستند و لیلیث زمزمه کرد
 حاضر ُقَوَه ااِل

این گونه شد که شیدا گونه نماز می خواند و عشق می کرد! در  "اهلل
 حضور

 دو عشق چگونه تاب می آورد؟
 لیلیث بود و شعری که هی در درونش می جوشید

اب به فریاد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محر-
 .آمد
*** 

روی چمن جنگل خانه شکوهی دراز کشیده بود، نمازی که با اهورا 
 خواند،

انتهای خوشبختی را برایش رقم زد! یک حس شعف! یک آسمان 
 عشق، دو
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 !جفت بال برای پرواز به سوی دوست
نمی دانست چگونه عشق اهورا را کتمان کند تا بیشتر از این خوار 

 !نشود
او نبود و همین او را تا حد مرگ می آزرد! ویبره معشوقش برای 

 گوشی اش
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 !او را از فکر اهورا رستاند

 اسکرین را روشن کرد و تکست را خواند
خیلی وقته همه چیز بی روح سپری می شه، دقیقا از وقتی که از -

 هم جدا
شدیم! از همون روی که تو رفتی سی خودت و مِن دائم الخمر خیره 

 به
 !درمنتظرتم

 " دائم الخمر " با خواندن متن، شوکه به نام فرسنده دقیق شد! نام
 به عنوان

فرستنده، کمی دردناک آمد به طوری که لبانش را چفت کرد و زیر 
 لب غرید

پدرتو در می آرم الاوبالی! چن تا چن تا می زنه پدر سوخته، آدمش -
 .می کنم

 ی لرزید نوشتنفس عمیقی کشید و با دستانی که از خشم م
 .غلط کردی-

از همان موقع نامش را دائم الخمر ذخیره کرده بود! چون می 
 دانست دائم

ال  " الخمر است و دائم الخمر می ماند! گوشی در دستش که لرزید،
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 اله اال اهلل
 ی گفت و ان را باز کرد"
متأسفم لی لی! تو یه تنه تموم دنیای منی! داشتم زندگیمو می -

 کرد! یه پسر
دبیرستانی که تنها فکرش بوکس بود و بس! این تو بودی که وارد 

 زندگیم
شدی، دیوونم کردی، به قول خودت دائم الخمرم کردی! ده سال از 

 اون دوران
کوفتی می گذره و من هنوز ندارمت! دلم برات پر می کشه! برای 

 !نگات
 !برای لوتی گریات! برای غرور و صالبتت

پوزخندی روی لبانش نقش بست! وقتش بود که کمی انتقام می 
 گرفت و عقده
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دل خالی می کرد! از این بازی خوشش آمده بود که آن پوزخند رفته 
 رفته

 !تبدیل به یک لبخند مرموز شد
این چیزایی گفتی هیچ ربطی به من نداره! می خواستی لقمه بزرگ -

 تر از
 !خوشحالم که از زندگیم پرتت کردم بیروندهنت ور نداری! خیلی 

لبخندش اوج گرفت که گوشی اش توسط کسی کشده شد! متعجب 
 سر براورد و

اهورای میر غضب را دید که از خشم قرمز شده و پیام های او و دائم 
 الخمر
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 !را می خواند
آنقدر تعجب کرده بود که توان گفتن هیچ چیزی را نداشت! اهورا 

 چشمش به
دلم برات پر می کشه،  "از تکست که دائم الخمر گفته بودان قسمت 

 برای
 .افتاد "نگات، برای لوتی گریات، برای غرور و صالبتت

چشمانش را خون گرفت، دستانش را مشت کرد و لیلیث رگ متورم 
 گردن او

را با چشم دید! هیچ کدام از قسمت پیام هایشان را نخواند، فقط 
 همان قسمت

 .دائم الخمر برای روانی کردن اهورا کافی بودیاوه گویی های آن 
 خواست بتوپد که پیام جدید را فرستاد و اهورا خواند

مال منی لی لی، هرجای دنیا که بری، تو بغل هر خری که بخوابی، -
 بازم

 !برای منی
اینبار گوشی را در دستانش می فشرد، از خشم گر گرفته بود و یک 

 لحظه هم
 ستأصل برخاست و با تته پتته گفتآرام نمی گرفت! لیلیث م

 .بذار برات توضیح بدم اهورا-
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شماره دائم الخمر را گرفت، همان طور که حرص می خورد، از زیر 

 دندان
 های کلید شده اش به لیلیث گفت

 .فقط خفه شو-
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صدای خمار دائم الخمر که در گوشش پیچید، با تمام قوایش فریاد 
 زد
ناموس اهورا چشم داشته باشه جر می دم! آوازه دهن کسیو که به -

 استبداد
اهورا گوش یه ملتو کر کرده، بترس از روزی که پیدات کنم، اون وقته 

 که
باید اشهدتو بخونی! نگاه کردن به ماِل اهورا توئون داره! چنان پدری 

 ازت در
 !بیارم که بفهمی دلت باید برای ننت تنگ شه نه زن اهورا احتشام

قطع کرد و دائم الخمر را در لیست سیاه گذاشت! دهن  گوشی را
 لیلیث از

تعجب به اندازه غار گشوده شده بود! حتی فکرش را هم نمی کرد 
 این روی

 !اهورا را ببیند
او زنی بود که غیرت یک مرد به شدت بدش می آمد! چون خودش 

 یک عمر
بیداد  برای اطرافیانش غیرت خرج می کرد! اما آن روز برای آن داد و

 های
 .اهورا ضعف کرد

هی می آمد راه چاره پیدا کند تا این مرد زن دار را دوست نداشته 
 باشد اما

مگر می گذاشت! مسرور شده بود و با لبخند به اهورا نگاه می کرد! 
 اهورا

 گوشی را به سمت لیلیث پرت کرد و با سیاست گفت
 !خطتو عوض می کنی، خودم برات یه خط جدید می خرم-
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به سمت لیلیث آمد، بازویش را گرفت، بوی رز را استشمام کرد! آرام 
 !شد
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انگار که اصال برآشفت نبوده باشد! همانند فرزندی که بوی مادر به 
 شامه اش

 .می خورد، اهورا آرام شد
 !ازت توضیح می خوام لیلیث-

لیلیث با دیدن آرام شدن اهوراف نامحسوس نفسی آسوده کشید و 
 ستانش را بهد

دور گردن اهورا حلقه کرد! همیشه محسورب این چشمان سیاه ته 
 چاهی می

 !شد! چشمانی به ظلمات شب
 !باشه برای بعد! االن میزون نیستم اهورا، اصال رو مود نیستم-

سری تکان داد و حلقه دستان لیلیث را گشود و روی زمین نشست! 
 اعصابش

به طوری که به شدت درد می  بهم ریخته بود و به سرش فشار آورد!
 !کرد

 !برای همین توضیح لیلیث را به بعد موکول کرد
برای عوض کردن جو حامل، دست در جیبش برد و کاغذی که درد 

 هایش
 را شهود می دادند، به دست لیلیث داد

 !این رو تو اوین فرصت بده به گیلماه ، تک دختر تیمسار -
ان بی فروغی که نجوای کاغذ را در جیبش مستسر کرد و در چشم

 مرگ می
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کرد نگریست. می دانست اهورا درد می کشد! دکترش بود، مگر می 
 شد

 ححاالت این مریض معشوق را نداند؟
از خر شیطون پیاده شو! ببین چه علم شنگه ای به پا کردی! اهورا -

 داری
 خودتو نابود می کنی! چرا نمی خوای تن به عمل بدی؟

د که اهورا هم چیزی برای باختن در چنته انحنای لبش به او فهمان
 ندارد
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تو این مدت باید فهمیده باشی که حرف اهورا دو تا نمیشه و  -
 هرگز، تأکید می

 !کنم هرگز علت کارا و تصمیماتشو به احدالناسی نمی گه
خندید، اهورا شاید برای احدالناس جواب چس ندهد، اما برای 

 ...لیلیث چرا
دالناس نیستم، من لیلیثم جناب احتشام! ناموس اهورا منم اح -

 !خان
عاشقانه نگاهش می کرد، شیطان شده بود و غرور اهورا را به بازی 

 می
 گرفت! اهورا چشم غره ای به او رفت و گفت

 !دلیل موجهی برای نقض این قانون نیست -
یادش رفته بود که این مرد همان اهورای مستبد و ضد حال است! 

 پوفی کالفه
 کشید و دردمند گفت

 !تو حق نداری منو تنها بذاری، حق نداری بمیری اهورا -
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پوزخندی زد و نگاهش را از لیلیث گرفت، نمی خواست به این بحث 
 ادامه
 !دهد

کاغذو که دادی به گیلماه، بگو از طرف اهوراست! توضیح اضافه  -
 الزم

 .نیست، همین که بگی از طرف منه، کفایت می کنه
دانست بحث را عوض می کند، هیچ وقت این بیماری لعنتی را می 

 به جد نمی
گرفت! حتی این سر درد عذاب آور که گه گاهی ناله اش را در دل 

 خفه می
 !کرد تا جلوی لیلیث وا ندهد

 ...گفته بودی به خاطر موقیت شغلی تیمسار، نزدیکش نشم! حاال -
قرص هایش در سرش را تکان داد و کمی شقیقه اش را ماالند! 

 همان
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 .ساختمان شیش طبقه ای بود و دسترسی به آن ها نداشت

این یه بارو استثنائا موردی نداره، اونم با احتیاط! حواستو جمع  -
 کن تابلو

 .نکنی
درد کشیدن های اهورا را که دید مغموم لبخندی زد و ممناعت 

 هایش را پس
 زد
 ...خوش به حال اون باال سری که تو رو می بره پیش خودش -

درد لبخند لیلیث را که دید نتوانست نبوسدش، نتوانست او را در 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 343 صفحه  

 

 آغوش نگیرد
اما بازهم سوخت تا او را بیشتر وابسته ی مرد زنداری که بود و 

 نبودش
 .معلوم نبود، کند

یه  ن منم کهنه، مثل اینکه امروز تا کفنم نکنی ول کن نیستی! ای -
 روزی

 مرگو زنده زنده دفن می کنم! ملتفت شد؟
اگر استبداد اهورا بود، که قطعا، حتمِا مرگ را نقض می کرد! این غرور 

 و
این هیبت خودرأی زیر خاک تماشایی نبود! هرچند که مرگ برای 

 اهورا،
 .خنده دار به شمار می رفت

ه سوألم طفره چرا می خوای شکوهیو زمین بزنی، از جواب دادن ب -
 !نرو

کنج لب به هوا پراند و نگاه مشکی مخمورش به درختان عریان 
 زمستان
 کشاند

شیطان پرستا، مبادی زندگی وحدانی و عدالت الهیو تو کائنات زیر  -
 سوأل

می برن و خدا رو به عنوان قدرت وجود کائنات قبول دارن، اما علم و 
 قدرت
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ذیرن! این طوری نعوذ... خدا رو به محاق مطلق خدا و آخرتو نمی پ
 می برن
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و شیطانو تو جایگاه خدا قرار می دن! البته شیطان پرستی گروه 
 های مختلفی

داره که گروه شکوهی جز کثیف ترینه که تمام شیطان پرستای 
 ابرقدرت توش

مشارکت دارن، یعنی ازین گروهک های مزخرف نیست که با یه 
 مهمونی

ای اینجا تمامشون رئسای اعطظم فراماسون عضو جمع کنه! اعض
 هستن، به

جز تو! که با لقب نائل روشو پوشوندن! اما ای کاش فرقه شکوهی 
 جزهمون

 !گروهک ها بود تا االن محو می شد
اواخر اسفند همیشه انقدر دلچسب و لذت بر انگیز می شد یا فقط 

 همان روز که
را در شامه یشان  بحث اتمام حجت هایشان در میان بود، بوی بهار

 مزه مزه
 می کرد؟

یعنی برای همینه که تاحال منهدم نشده؟ درک نمی کنم که چرا سر  -
 شکوهیو

زیر اب نکردن! و چیزی که بیشتر از این درک نمی کنم فاز این 
 !وحشیاست

چطور و با چه منطقی پرستش خدا رو به ابلیس ترجیح می دن! 
 !مسخره است

رفت و لیلیث کمی خودش را به اهورا چهار زانوی روی چمن جای گ
 نزدیک

 کرد تا صدایشان به گوش موش در دیوار نرسد
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سر به نیست نشدن شکوهی به عقیده اینکه تو کشورمون تعداد  -
 شیطان

پرستی چه دینیو فلسفی، طرفدارای کمی دارن بر می گرده! ولی این 
 عقیده

 به ذهنشکامال غلطه! یعنی یه افسر یا یه پلیس، هیچ وقت حتی 
 هم خطور نمی

کنه که شکوهی بزرگ ترین مرکز فساد و ابلیس گرایی بین المللی رو 
 تو
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ایران راه انداخت و یه کلیسا هم تنگش ساخت! اینا همش از درایت 

 شکوهیه
که هیچ اثری از کثافت کاریاش به جا نمی ذاره! وگرنه خیلی وقت 

 پیش ها
شاهد ریزش پیروانش بودیم! مثل ماباقی گروهک ها که سریع 

 شناسایی می
شن! اکثرا برای تحلیل روانی، تحلیل دینی و جامعه شناختی افرادی 

 که از
درون افسار گسیخته هستن و به آرامش درونی و آسایش بیرونی 

 دست پیدا
نکردن، دنبال جایگاهی برای جبران افسار گسیختگیشون هستن، 

 این چون تو
فرقه از هیچ کثافت کاری ای دریغ نمی کنن! و رفتاراشون که بدون 

 محدودیت
 !و بدون هیچ ساختار معینه که همه چیز رو آزاد و مجاز جلوه می ده
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پوزخندی زد و برگ خشکی را از روی چمن برداشت، تمام این ها را 
 می

 دوبارهدانست اما برای آنکه اهورا سر دردش را از یاد ببرد، حاضر بود 
 شنیدنشان را متحمل شود

و چه شری داره این شیطان رانده شده که یه ملتو به گند کشوند! -
 در حالی که

 .آخرش کتمان می کنه و تقصیرات رو به دوش نمی کشه
لبخند مرموزی زد، امروز بیش از اندازه عشوه می آمد و در حالی که 

 خودش
 گفتهم نمی فهمید! لبخند مرموزش که یک طرفه شد، 

اگه شیطان نبود تا ادمو وسوسه کنه، اگه فضای زندگی بشر یک -
 سره تو

بهشت بود و هبوطی رخ نمی داد، اگه امکان وسوسه نبود، سره از 
 سره

تشخیص داده نمی شد. شیطان از هستی و زندگی انسان قابل 
 حذف نیست،

چرا که با وجود شیطان می تونیم به فلضیلت و رزیلت پی ببریم. و 
 مهاز ه
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 !مهم تر، اگه شیبطان نبود، لیلیث معشوقه ای نداشت
از جمله آخر اهورا اصال خوشش نیامد، می دانست دارد به آفرینش 

 خلقت
اشاره می کند و همین آزارش می داد که یک افسانه چطور این گونه 

 غوغا
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 کرده بود! سر به زیر انداخت و گفت
 ...هیوا -

بحثش خود را جمع و جور کرده و کمکی از  اهورا متعجب از تغییر
 ماهور

فاصله گرفت، اما با دقت کردن بر نامی که او بر زبان آورد اخم 
 هایش را در
 !هم کشید

 .نمی خوام راجبش حرف بزنم -
را برداشت و ریز ریزش  تکه برگ دیگری که در زمین خشکیده بود

 کرد،
ای از زمانه اصال صدای خرش خرشی که می داد روح و جان تازه 

 برایش
 می خرید، برگ ها را ریخت و مصر گفت

 ...اما -
اقوا گر قیر نگاهش را به ته چاهه نگاه ماهور تلقی کرد و با سیاست 

 دستش را
 به عنوان کافی بودن باال آورد

 .بس کن لیلیث، ادامه نده -
از جایش برخاست و قصد رفتن کرد، که تازه یاد آن پرونده ی شوم 

 افتاد، که
 برگشت و پرسش گر گفت

 ...راستی اون پرونده -
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با نقش بر زمین شدنش، حرفی دیگر باقی نماند، بیشتر از آن که از 
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 صحنه ی
مضحک رو به رویش، لذت ببرد و بذر قهقهه بکارد یا حتی به لیلیث 

 در حال
 غرولند یاری برساند،

چشمش به فلزی دستگیره مانند بود که میان انبوهی از خزانه ی 
 جاجیم برگ

های نارنجی، پنهانش کرده بودند؛ دل از خیرگی به آن تکه فلز کند و 
 بدون

 .توجه به لیلیث، پی عامل افتادن او را گرفت
لیلیث پوزخندی زد و پایش را فشرد تا ساید کمی از درد هایش کم 

 شود
می افتاد دستشو می گرفتن کمک می کردن  قدیما وقتی یکی -

 بلند شه، دوره
 !زمونه مث کره زمین هی می چرخه و می گرده، نه به سنت شکنی

داشت به آن روز که در بیمارستان بستری بود و اهورا با تمسخر این 
 جمله

را گفت، اشاره می کرد. اما اهورا هیچ حرفی را نمی شنید تنها و تنها 
 برق

شمانش بود، شهادت کشف عجیب الوصفش را می پرتوی که در چ
 داد
 !بیا خانم دکتر که هر دم از این باغ بری می رسد -

مچ پایش پیچ خورده و کمی آزارش می داد، اما کشان کشان خزید 
 و به دنباله

 ی نگاه اهورا رسید
 ...این دستگیره مثل یک دره، اما در اونم روی زمین! بسم اهلل -
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ای به او می اندازد و متأسف حرفش را ادامه می نگاه اندر سفیهانه 
 دهد

 !بله! تازه تر از تازه تر از تازه تری می رسد -
متعجب دستی به روی درب قدیمی چوبی با دستگیره فلزی که روی 

 آن بود
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 !نگریست، پایش روی همین گیر کرد که موجب زمین خوردنش شد

ر زمین کثافت کاریاشونو پیدا بیا بازش کنیم، احساس می کنم زی -
 .کردیم

سرش را تکان داد و دست روی دست هم با قانون اینرسی، در آن را 
 باز

کردند، تنها پله های ممتد که متکی به هم وصله ی زیر زمین بودند 
 را می

توانستند ببینند، خواست دنباله روی پله ها باشد که با نشستن 
 دست اهورا در

 دشانه هایش عقب گرد کر
 !می خوای سرمون به باد بری برو -

راست می گفت، ممکن بود کسی آن ها ببیند پس، سرکشی به آن 
 جا را هم به

فرصتی مناسب مکوکول کردند و چه اندازه محافظ کار بود اهورایی 
 که دیر

 ...یا زود راهش را از او سوا می کرد
*** 

 !به نام کاتب من
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رمی کو که فرستم به تو حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند، مح
 .پیغامی چند

وسط پارگی اسفالت دهاتی ها و ضلع شمال آفتاب، دور افتاده تر از 
 جاده و

 !روستا ها، زیر زمین نمور و سوله ای از تونل کلیسا جمع شده
من میان گرگان بی زوزه و گرگی به فحل نرفته پژمرده! خم شدن 

 میان
جایی ضمن حقیقت و  دستورات بردگی و پارگی زنجیر دست ما!

 ماسوای
 !نیکو، شر آمده و گردن یهودای جهود را برید

من و برده جنسی متصل به سرشت خویش و درخت های بی برگ 
 زمستانی،
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حسب حال بیماری خود و متحمل شدن مخارج مخدر های خمار 
 وی! چشم

 !بسته راندن و به درخت زدن
و صفحه بودن را با دست هایمان تا کردن! اسناد و مدارک گنداب 

 های
هرمیس، را در خفای پیشین خاِک خیس و گل آلود جنوب باغ زیر 

 درخت
سیب حوا، مدفون و در انتظار رهایی از این تبرگاه مزمن به گل 

 !نشسته
زخم شکنجه ای به اسم هرمیس و قتل های ممتد و تجاوز به رویای 

 یک
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نده ماندن و نفس کشیدن های تکراری، باقی ماندن شعر دیگر، ز
 زندگی از

من، ضعیف شدن در برابر غده رخنه کرده در سر و تسلیم تقدیر راه 
 !آمدن

تا در زندان ندیدن ها گشوده و یهودای جهود نطفه ای با تیله های 
 سبز و زنی

آراسته نشسته در تماشای غروب آفتاب کنار امواج دلنواز ساحل را 
 ویتر

 !سازد
توان پذیرش این صدا مسکوت و عمق عبور از صراط این پل بی 

 دریغ و
 !حقیقت دیوار بی ضمانت کوتاه و کم آوردن آجر

شروع بیماری تا سرایت و حس پایان وزن تا ملموس بودن مرگ در 
 کوچک

شدن خانه و کردن پنجه در مشت های خاک و ترک جشن آبیاری 
 خاک و خل

 .مت بودندو لحظه ای که در قا
 ...پای برگه حقیقت را امضا و برای رهایی باید کوشید! باید کوشید

 !باید کوشید
 احتشام
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*** 

آینه ها خطرناکند، آن ها ظرافت و کراهت را به چالش می کشند و 
 تمامی
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زیبایی ها را به نمایان می کنند، موهای تیره را با پرتو انشعابش 
 خرمایی

 هد،روشن نشان می د
 لب های کبود را روشن تر و پوست زرد را سفید تر، آنقدر که از دیدن
منظره رخسار و اندام خویش، سیر نمی شویم و دلمان خواستار 

 بیشتری
است!حتی اگر بدانیم زیبا هستیم، می خواهیم کسی آن را به ما 

 گوشزد کند،
ای ما با این تعریف ها زنده ایم و به اشتباه، آینه را مرحم درد ه

 کریهیساخته
ایم، همین آینه زشتی هایمان را مانند پوتک بر سرمان می کوبد و 

 نقص
 هایمان را بی مهابا به رخ می کشد،

اما امان از روزی که بفهمیم، آینه ها هم دست چپ و راستمان را 
 اشتباه نشان

 !می دهند
لگد هایش زخم بود، مرحم نداشت تا روح بسازد، تا ترمیمی برای 

 جان از
دست رفته اش باشد، تا زندگی از دست رفته اش را، گیلماهش را بر 

 گرداند،
 هر کجا رود، هر چه کند،

گیلماه زنش بود و او را طالق نمی داد! زنی که او را از پستو های 
 پلید و

گندآب کناره کشاند و از او مهام دیگر ساخت، چنین زنی را نمی توان 
 از
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 دست داد،
رد تا دستی دستی از چنته ات رسته شود، نمی توان کناره گیری ک

 حتی اگر
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 !شده به زور و ضرب و شتم، او این گیلماه را خواستار بود

اینو زدم تا بفهمی با کی طرفی گیلماه خانم، وقتی گفتم برگرد سر  -
 خونه

زندگیت عین آدم سرتو کج می کنی می گی چشم آقا، شما جون 
 بخواه، این

 .دفعه رو بخشیدم اما دفعه ی بعدی تو خونمون می بینمت
آستین پیرهن مردانه ی بدن نمایش را درست کرد و نگاه سورمه ای 

 براقش را
در نگاه اشکبار بی قید از گیلماهی که آن را لت و پار کرده بود گذر 

 کرد و
 سوار بر ماشین آخر سیستمش از آن جا دور شد،

آمدند و حرف های ممتدی را حواله مردمان با نگرانی به سمتش 
 می کردند

 خوبی آبجی؟ -
کی بود ناکس، شکایت کن پدرشو در میارن مگه شهرهرته که  -

 دختر مردمو
 وسط خیابون به باد کتک بگیرن؟

قدم زدن هایش را متوقف کرد، کاله از سر کشید و خیره ی زن 
 خونین کنار

باشد، با دو خود را جوب عابر پیاده شد، آن زن نمی توانست گیلماه 
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 به تجمع
رساند، مردمان همیشه حاضر در صحنه را کنار زد وصدایشرا پس 

 معرکه
 دواند

 .برین کنار ببینم، برین کنار -
زانو هایش را خِم صورت خون آلود گیلماه کرد، گیلماه منجی در هر 

 شرایط،
چی شده گیلماه؟ کدوم خری جرات کرد به ناموس لیلیث چپ  -

 دِ نگاه کنه؟ 
 !حرف بزن لنتی
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جوی که او را احاطه کرده، مانند الروی بود که قبل از شفیره خیال 
 مرد بودن

را داشت، زن کیلو چند بود؟ او لیلیث محتشم نام داشت، لیلیثی در 
 پیله ی یک

 .مرد
درد های ال عالجش را پتانسیل کرده بود که با هوار لیلیث تکه تکه 

 شد،
دن به خودش را داد ولیکن جای ضربه های آن زحمت تکان خور

 اهریمن
 لنگر به خود آویخته بودند

مهام، اومده بود تهدیدم کنه، لی لی من نمی خوام ببینمش، گفت  -
 اگه نیام

 .پدرمو می کشه، لی لی تو رو خدا یه کاری کن
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 اگر آن لحظه مهام را می دید تکه بزرگه اش در مرز های گوش درازش
 ،جوالن می داد

پاشو بریم درمونگاه، ببین چی کار کرده باهات، لیلیث نیستم اگه  -
 نکشمش،

 .بازی کردن با ناموس من یعنی برچسب بی غیرتی به پیشونیم
با کمک های لیلیث سر پا بایستاد و لنگان در کناره ی خیابان انتظار 

 تاکسی را
 .می کشیدند

*** 
لبان سرخش را بطری آب را سر کشید و با آستین آغشته با خاک 

 پاک کرد
د نکن میکروب می ره تو بدنت هنوز قدممون خشک نشده باید  -

 برگردیم تو
 ..اون صاب مرده، اگه حال و حوصلشو داری یه امانتی بهت بدم
سر بر آورد و چاالک لب گزید، تمام نگرانی اش را در مورد شوهر 

 دست به
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 زن دارش از یاد برد و متعجب گفت

 مانتی؟ چه امانتی ای؟ا -
به نیمکت پارک نکیه زد و چشمانش را مالید، خیلی خسته بود! به 

 اندازه یک
 !کوه

امانتی از اسمش مشخصه که چیه! یه فردی یه چیزیو دست یه  -
 فرد دیگه می
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سپاره تا اونو براش نگه داری کنه و در واقع اونو امین خودش می 
 !دونه
 اوکی؟

چشم غره های گیلماه را که دید بی جان خنده هایش را روان جوب 
 دلش کرد،

تا چه اندازه وقتی تنها بودند بچه می شدند؟ و چه قدر این گیلماه 
 خواهر را

 دوست می داشت؟
دست در جیب برد و کاغذی که دست های اهورا نصیبش شده بود 

 را به
 دستان منتظرگیلماه سپرد،

یلیث گرفت و به نامه نگریست، حس خوبی نگاه خیره اش را از ل
 نسبت به این

 !موضوع نداشت، حالش از نگاه سرد لیلیث دگرگون شد
 این چیه؟ -

پوزخند زد، دلش خون بود! از عشق و عاشقی ای که اسیرش کرده 
 بود، ذره

 .ذره احساسش به تاراج رفت و هر روز بیشتر کوچک و حقیر می شد
مه است دیگه، تو چیزی به غیر از برگ سبزیست تحفه درویش! نا -

 یه تیکه
 کاغذ می بینی؟
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با َشک نگاهش کرد، تلخ شده بود و به اوی گیلماه هم تلخ مزاجی 
 می کرد! در
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این مواقع، لیلیث چنان به پوچی خورده، که رفتارش دست خودش 
 نبود! حتی

 !این تمسخر های بچه گانه
که بدونم نامه است، می گم از خدارو شکر اونقدر عقلم می رسه -

 کیه؟
جریانش چیه؟ یهو و بی مقدمه می آی یه نامه می دی دستم بدون 

 هیچ
 توضیحی! شک بر انگیز نیست؟

سرش را در دست گرفت و خودش را روی نیمکت چوبی پارک ولو 
 !کرد

صدای امواج دریا دیوانه اش می کرد، به طوری که به جنون می 
 !رسید

که هورام را با صورت سوخته کنار موج های پر همانند همان شبی 
 تالطم

 !دریا، پیدا کرده بود
 .از اهوراست، برای تیمساره، جریانش مفصله! بخونی می فهمی-

نامه را همان طور تا کرده و در جیبش گذاشت و نخواند! اخم هایی 
 را حائل

 ابروانش کرد
 ...!خب-

ود! می دانست عصبی گیلماه به معنای ادامه دادن ب "خِب " این
 گیلماه می

خواهد چه بفهمد و قصدش از این همه لفت دادن چیست! با این 
 حال باز پرسید

 خب که چی؟-
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 .گیلماه پوزخند عصبی ای زد و خودش را به لیلیث نزدیک کرد
 طفره نرو لی لی! واضح برام بگو تو اهورا رو از کجا می شناسی! و چه
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ین نامه رو به تو بده! تو ضیح می خوام، نه دلیلی داره که اهورا ا
 پیچوندن

 !سوأالم و دست به سر کردن
تک خنده ای کرد و کاله سیوشرت را بیشتر به جلوی صورتش راند! 

 دلش
 !داشت می ترکید، باید با یکی صحبت می کرد

باید ماجرا را می گفت، شاید کمی آرام می شد و شاید گیلماه بدون 
 مالمت به

 .حرف هایش گوش می داد، بدون سرزنش، بدون سرکوفت
قمار! تو قمار به شکوهی باختم، ده میلیارد سفته رو امضا کردم و -

 االن
 !بدبخت شدم

گیلماه متعجب و با چشمانی از حدقه در آمده، به لیلیث می 
 نگریست، دقیقا از

همین می ترسید! می ترسید دوباره این راه فساد را پیش بگیرد و 
 دش راخو

 بدبخت کند! با شگفتی فریاد زد
چی؟ توی احمق هنوز هم قمار رو ول نکردی؟ بس نبود اشتباهات -

 ده سال
پیشت؟ بس نبود تبدیل شدن به یه کثافت؟ خیلی احمقی لیلیث، 

 !خیلی
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تازه شروعش بود، گیلماه این طور جبهه گرفت! خدا به داد آن اصلی 
 ها برسد

 !فیکون می کردکه اگر گیلماه می دانست، کن 
یه پرونده مرگ عمد بیمار تو سابقه کاریم، خدشه ای وارد کرد که -

 موجب شد
حتی صداقت هم منو از بیمارستان پرت کنه بیرون! هرچند که بی 

 گناهیم ثابت
شد، ولی این ثبت شده است! کجا بهم کار می دادن؟ چی کار می 

 کردم؟ تن
خرج تحصیلش،  فروشی؟ حمالی؟ باید خرج هیمو زو می دادم!

 خورد و
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خوراکش، پوشش! هیمو ایران نبود گیلماه! من حتی مجبور بودم 

 پول
پرستارش رو هم متحمل بشم. چرا؟ چون هورام به خاطر چهره اش 

 از هیمو
خجالت می کشید، شرمش می شد اون صورت سوخته رو هیمو 

 ببینه و خیلی
حقوق کم پیش برم! مگه  چیز های دیگه که نمی تونستم با کار های

 فقط من
بودم که بگم از گشنگی بمیرم و اشکال نداره؟ هورامو چی کار می 

 کردم؟
کدوم کار مثل قمار برام این قدر سود داشت؟ کاری که توش خبره 

 بودم و هیچ
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بازی ای رو سوز نمی شدم؟ هر چند که این بازی آخر هم، زیر کََلک 
 شکوهی

 !رفتو اون عباس تراش ملعون پیش 
های متعددی گفت و سرش را در دستش گرفت. آن  "وای" زیر لب

 لحظه حتی
 .پتانسیل کشتن لیلیث را هم داشت

جدی؟ هیچ کار دیگه ای نبود که تو توش خودتو بدبخت کنی؟ -
 خودتو پرت

کردی تو ورطه سیگما و کثافت بازیاش و با افتخار از تک پر بودنت 
 تو قمار

 .ی لیلیث! تو ادم نمی شیحرف می زنی؟ تو آدم نمی ش
پوفی کشید و کالهش را در سر مرتب کرد، مگر گیلماه قانع می شد؟ 

 مگر می
فهمید خود لیلیث هر روز بیشتر از قبل زجر می کشد و غرامت 

 کارهایش را
 !زجر می دهد

حوصله بحث ندارم گیلماه! کاریه که شده، اتفاقیه که افتاده، نمی -
 شه به عقب

 .رد! فقط باید باهاش ساخت و سر کردبرگشت و جبران ک
کنارش نشست و با سر دردی که به هزیمت بی سکون این بحث 

 اضافه شده
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 بود، گفت

تو چه سنخیتی با اهورا داری که اون قدر بهت اعتماد داشت تا نین -
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 چیز
 مهمیو به دستت بسپره؟

می دانست به این قسمت هم خواهد رسید، سر به زیر انداخت و 
 !اعتراف کرد

تمام آن شب نحس را شرح داد و حتی از عشقی که در دلش نسبت 
 به اهورا

 .خانه کرده بود، هم سخن گفت
تا آن دل دیگر صندوقچه اسرار نباشد و با رنج های درونی تلمبار 

 شده اش،
 !موجب مرگ نابهنگامش شود

با دیدن حال خراب لیلیث، از جایش پرید و با بغضی که در گیماه 
 گلویش جا

 گرفته و صدای لرزانش، سیلی محکمی به صورت لیلیث کوفت
 !اینو زدم به خاطر این که تموم زندگیتو فنای قمار کردی-

اشک هایش روی گونه چکید و بیشتر به احساس دل گیلماه دامن 
 زد، سیلی

 دیگری نثارش کرد
به خاطر این که تموم این مدت چنین چیز مهمیو از من  اینو زدم-

 مخفی نگه
 !داشتی

سیلی دیگری زد، قطرات اشکانش بی رحمانه پیشی می گرفتند و 
 امان نم
 !دادند

اینو زدم به خاطر این که ارج و قربتو فروختی و با ذلت زن دوم یه -
 مرد
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 !مستبدا زن دار شدی
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 .فت که قلب لیلیث از هم گسستو سیلی آخر را طوری کو

اینم به خاطر این که حرمت این دوستی چندینساله و حتی حرمت -
 من رو به

 !اهورا فروختی
اشک هایش را پاک کرد و از لیلیث فاصله گرفت، لیلیث ماند و 

 صورتی که
 !از سیلی سرخ شده بود

*** 
 روی موتور غرضی شکوهی لم داده با ژست التی تسبیح را به دور

نگشتانش می پیچید، تاریکی شب و زوزه ی باد سمفونی معتل ا
 شدنش بود،

معتل یک عدد قاطر، جیغ الستیک ها بنفش بود و پیاده شدن او از 
 ماشین

هشواری قرمز، از ترک موتور پایین جست و ریشخند زنان، دستانش 
 را در

 سینه غالب کرد
اب صاف به به، جناب مهام استواِر کم پیدا، اومدی خورده حس -

 کنی؟
موهای مدل خامه ای اش را با دست پریشان کرد، رخسار جذاب و 

 چشمان
 سورمه ای تلخش عجیب به دل گیلماه نشست

 .نچ، اومدم بچه ادم کنم تا تو کار بزرگ تراش دخالت نکنه -
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خنده هایش در سکوت جاده ی دور افتاده ی خاکی، پژواکی گم 
 گشته نام می

 گرفت
جربزه گرفتی سوسول، فقط مواظب باش چند ماه ندیدمت،  -

 .ناخونات نشکنه
اس می زنی دارم از دوری تو می میرم فکر کردی منم مثل تو خرم؟ 

 !نه خیر
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ازین خبرا نیست! خر خودتی و هفت جد آبادت، فکر کردی نفهمیدم 

 وادس
چی به ضجه و مویه افتادی؟ هوس خیانت به گیلماه به سرت زد 

 حداقل لقمه
 !بزرگ تر از دهنت ور ندار دائم الخمر

به ناخن های بلند مهام اشاره کرد که برای به صدا در آوردن سیم 
 های گیتار

ثمره داده بود، لیلیث نمی دانست با چه کسی در می افتد، نمی 
 دانست مهام با

چه مقصودی آن پیام ها را می فرستاد در حالی که عین خیالش هم 
 !نبود

بوده و خواهد بود، مهام نغمه ی پوزخند را بر لب او همیشه لجوج 
 هایش

 آویخت و یقه ی لباس لیلیث را مرتب کرد
خوف کردم لیلیث خان، چه تیپ و قیافه ای به هم زدی، مامانم  -
 !اینا
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چسبندگی لبانش را افزود و پس از حروف گزنده اش مشت جانانه 
 ای نثار

 چشم درشت و کشیده لیلیث کرد
 .ی، این لیلیث خان امشب بد نقشه ای برات چیدهخوف بچه قرت -

مهام دیوانه وار خندید، کاغذی از جیبش در آورد و پر غیظ اما با 
 خنده های

 هیستریک خواند
دادنامه! اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی! گردشکار: دادگاه پس از -

 بررسی
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر صدور رأی می 

 .یدنما
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهام استوار بیست و پنج ساله با 

 سواد
اهل و مقیم مازندران مسلمان تبعه ایران متأهل فاقد پیشینه 

 کیفری) طبق
 اظهارات خودش( آزاد بقید معرفی کفیل دائر بر ایراد صدمه بدنی
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نوع عمدی)ضرب و جرح عمدی( منتهی به سه عدد جراحت از 
 حارصه در

قدام زانوی راست و زانوی چپ نسبت به شاکیه، شکایت شاکی و 
 گواهی

بشماره فالن مورخه فالن و اقرار متهم در مرحله تحقیق در دادسرا و 
 در وقت

دادرسی در جلسه دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز 
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 و مسلم
و... قانون است فلذا دادگاه متهم موصوف را استناد مواد فالن 

 مجازات
اسالمی بپرداخت یک و نیم در صد دیه کامل انسان در حق شاکیه 

 محکوم می
 .نماید

دادنامه را پر حرص پاره کرد و بازوی لیلیث را فشرد، زیر گوشش خم 
 شد و
 گفت

از من شکایت می کنی؟ چرا نمی فهمی نباس پات از گلمیت اون -
 ور تر بره؟

 .ام دور ور نداریآدم می کنم لیلیث خان، تا بر
خودش را از مهام جدا کرد، تفی به روی صورتش انداخت و از میان 

 دندان
 های بهم کلید شده اش غرید

بهت گفته بودم اشکش در بیاد استخونتو تو حلقت می ریزم! چه -
 حرفایی زود

که تو روز عقد زیر گوشت خودنم یادت رفت! خیالی نی، امشب اودم 
 درست

 .زمو حسابی یادت بندا
همیشه همین بود، در مواقع گرفتن حاله ی قرمز به دور چشمش 

 همه، طرف
 مقابل را کیسه بوکسی بیش نمی دید،

او می زد و مهام ژرف تبسم را تا بی نهایت می کشید، تمامی ضربه 
 هایش
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را خنثی می کرد و لیلیث نمی دانست که او فقط قصد خسته 
 کردنش را داشت،

وی هیچ نمی فهمید تنها و تنها از کتک خوردن او لذت را در خون 
 هایش به

گلبول تبدیل می کرد و در آخر آن قدر بی جان شده بود که بر روی 
 علف های

 هرز جای گرفت و گوشی در جیبش به زمین افتاد؛
نفسش با قصد به معراج بردنش پیشی گرفتند، پنجه بوکس را ال به 

 الی
اد و با قرمزی چشمش غرض شومش را اشکار انگشتانش قرار د

 ساخت، در
 آنی لیلیث خیز گرفت و فریاد کشید

 .جوان مردانه بزن توله، بیشتر از این ضعفتو نشون نده کثافت -
و او چه می فهمید از مردانه بودن هایش؟ مانند فرد زالی که رنگ 

 دانه نداشت
 .او هم فاقد هر مردانگی بود

زد که دردی وجود نداشت تا حس کند، مزد چنان به جان او چنبره 
 خود رایی

 اش را می گرفت و جای گله ای نبود،
مشت مشت درد می کشید که دوزها کم اوردند، دست از زدن 

 برداشت، نمی
 خواست بمیرد، حاال حاال ها با این برادر زاده ی کوچک کار داشت

 امیدوارم آدم شده باشی چون قول نمی دم دفعه ی بعد زنده -
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 .بمونی
حروف از دهانش گریزان بودند و فقط ناله را نصیبش می کردند، 

 نیشخندی
برای فیصله ی داستان زد و لیلیث زخمی را میان دور افتاده های 

 شهر جا
گذاشت، گوشی اش زنگ زده و پس از چندی بر روی پیغام گیر 

 برفت
ی سالم لیلیث عزیزم، من و مارگارت داریم میایم ایران، االن تو -

 فرودگاه
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نیویورکیم، به زودی زود میام پیشت، من فعال باید برم، می بینمت 

 .بوس بوس
ی غم انگیز از تار های صوتی اش  "نه" و میان آن همه رنج تنها

 .حاصل شد
*** 

سرش تیر می کشید، لمس سبکی اش را دوست داشت، پلک های 
 بر هم نشسته

خرگوشی و چهره ای خواب آلود در را فتح کرد و دخترکی با موهای 
 عنبیه

چشمانش نمایان شد، هیجان به پوستش دوید و با خرسندی لب 
 زد
 .عمو، بیا مامانم بیدار شد، بیا دیگه عمو کجا رفتی -

 نمی فهمید، یاد نداشت، چه شده بود؟
 ...هیمو -
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اشکار شدن قامت اهورا در چهار چوب در سخنش را برید، پس 
 باالخره یک

را مالقات کردند، و راست گفت کسی که سرود ماه پشت ابر دیگر 
 نمی ماند،

 !چه عجب! بعد از سه روز رخصت بهوش اومدن دادی-
مارگارت دست به ویلچر هیمو گرفت تا او را نزد مادرش ببرد، سپس 

 به
 فارسی سلیس گفت

مدرسشون پلمپ شد، می گن گنج پیدا کردن، بچه هارو به دست  -
 خانوادشون

 .، منم هیمو رو آوردم پیشتسپردن
 .تلخ خند زد، ای کاش که نمی اورد

هیمو جان چند روزی پیش خاله هورام باش، من نمی تونم نگهت  -
 .دارم

لب برچید، پس از یک سال دوری بازهم نمی توانست مادرش را 
 خواستار
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 باشد؟
تو بیمارستان کار داری؟ قول می دم دست و پا گیر نباشم، دلم  -

 برات تنگ
 .شده بود مامان

چرا کر نبود و می شنید؟ چرا می شنید که او این طور التماس می 
 .کرد

 قبل از آغاز سخن اهورا او را منصرف از به زبان اوردنش کرد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 369 صفحه  

 

 می برمشون سوییت خودم، دست هورامو تو پوست گردو نذار. -
 حال خودتم

 .که چندان مساعد نیست
کمی خودش را جا به جا کرد و به گره میان ابروان اهورا نیست، می 

 دانست
خودش را کنترل می کند تا مالمت ها را آغاز نکند! زیر گوش لیلیث 

 خم شد و
 گفت

 !چه بالیی سر خودت اوردی که از تو بیابون پیدات کردن -
 دو باز هم زنجیر حروفش را پاره کر

رفتم دم اون پدرسوخته ای رو که دم از عاشقی می زد رو بچینم،  -
 خودم چیده

 !شدم
خندید، خواست با این حرفش مثال جو را عوض ککند ولی آژنگ 

 ابروان
اهورا بیشتر در هم کشیده شد!خم شد و آرام اما با غیظ زیر گوشش 

 زمزمه
 کرد

باط باشی؟ مگه نگفته بودم دیگه حق نداری با اون عوضی درارت -
 هان؟

لعنت بر مهام که اینگونه جنگ اعصاب به پا می انداخت، می 
 دانست آن متن
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ها همه اش زهر چشم گرفتن بود! این را که اهورا نمی دانست! می 
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 دانست؟
 .قرار شد بعدا راجبش حرف بزنیم، حالم مساعد نیست-

چشمان  پر جذبه سری تکان داد و چشمان منفذش را در ته چاه
 لیلیث تلقی

 !کرد
 نامه رو دادی به گیلماه؟-

 سر تکان داد، چرا این تلخی ملس نمی شد؟
 .یک هفته ای میشه، مطمعنا تا االن پِی شو گرفته -

مغموم بودن هیمویش را نمی خواست، او اهورا را عمو نامید، یعنی 
 خون

 کشید؟ یا طبق رسومات بچگانه او را این طور خواند؟
 .ی دست منو تو نیست لی لی، باید صبر کنیدیگه هیچ -

 و او چه می دانست از نقشه های پلید اهورا؟
*** 

گر گرفته بود، انگار کسی در گوشش وز وز می کرد و مخش را می 
 جوید،

دلش می خواست کله اش را به دیوار تخت اتاق گیلماه بکوبد تا 
 شاید یک ریز

 !خامخرف زدن های گیلماه پایان یابد، زهی خیال 
پدرشو در میارم، می دم آدمش کنن، می دونه من رو تو حساسم،  -

 می دونه
اگه یه خوار بره تو پات می میرم، خدا لعنتش کنه، اصن تو واسه 

 چی رفتی
بزن بزن، مگه نمی دونی اخالق گوهشو؟ نمی دونی آدم نیست؟ 

 نمی دونی
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رد، ازش هر کاری بر میاد؟ ای خدا لعنتش کنه که زندگیمو سیاه ک
 ببینم االن
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 ...خوبی؟ جاییت درد نمی کنه؟ پاشو بری
با فریاد بلند لیلیث، گیلماه ساکت شد و مظلومانه مانند پدری که 

 بچه اش را
مواخذه می کند، آرام گرفت و سرش را ببه زیر انداخت، لیلیث 

 عصبانی
 !شود، طغیان می کند

بسه دیگ، سرمو بردی توله، ِد همین کارارو کردی سگ محلت  -
 نمی ده

 دیگ، یکم خودتو اصالح کن، یک سره شدی؟ فقط فک فک فک؟
لب و لوچه آویزون گیلماه را که دید پوفی کشید و با دست 

 سرگیلماه را باال
 آورد و لحنش را کمی مهربان تر کرد

چرخی؟ به خدا چیزی گیلی خانم، مگه بچه ام هی دور و ورم می  -
 نشده،

این همه ملت رو کتک خور کردم، حاال خودم یه بار کتک خوردم، 
 یکم ازین

 !ظرافت زنونه ات کم کن تو رو قرآن
گیلماه نفسش را آه مانند خارج کرد، زیادی نگران این لیلیث بود، 

 لیلیث دوباره
 عوض شده بود و این تحول ها را دوسست نداشت

چیزی اتفاق بیوفته، متاسفم، قرارشد ازش نمی خواستم چنین  -
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 جدا شم، می
 .دونی که حق طالق دست منه

چشم غره ای به گیلماه رفت و از درون خود خوری کرد تا چند تا 
 فحش نون

 و آب دار بار این گیلماه بسیار ساده نکند
نه تو رو خدا، بیا به پاش به سوز و بساز و براش بشور و بساب کن،  -

 میگم
هت بر می خوره، من اگه یه روزی زبونم الل، گوش شیطون احمقی ب

 کر،
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 ...تووروو کفن کنن، جنازتو با دستام بلند کنم

بالش تختش را محکم به سمت لیلیث پرت کرد و لیلیث هم جا 
 خالی داد، همان

طور که با چاشنی خنده نگاه غضب آلود گیلماه را نقض می کرد به 
 یک

 و گفت طرف گونه اش زد
 .جات بودم، این تن بمیره سه طالقه اش می کردم -

و دوباره خنده هایش را موسیقی این سمفونی مضحک کرد، گیلماه 
 به شوخی

بی مزه لیلیث نخندید که هیچ، خیره کنج ترین چهار سوی دیوار شد 
 و غم

نگاهش او را لو داد، لو داد که دیکر گیلماه سابق نیست، همه چیز را 
 فاش
 کرد
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گاهی این شوخی های قدیمی دوستانه هم نمی تونه خوشحالت  -
 کنه، چون

دیگه انقدر تو درد هات گم شدی که حتی زمان حال رو هم نمی 
 فهمی، چه

برسه به درک خآطرات قدیمی! انقدر هاله بد بختی دورت می تنه، 
 که حتی

فراموش می کنی روزی این جمالت ساده چقدر حال و هوات رو 
 عوض می

من مهامو خودم آنتخاب کردم، مقصر هم خودمم، اینو همه کرد، 
 .می دونن

نصیحت بلد نبود، دوست داشتن نمی شناخت، با واژه عشق حتی 
 با وجود

اهورا، هنوز هم بیگانه بود، اما نمی توانست دردمندی گیلماه را 
 ببیند، به قول

ی هورام، هیچ کس نفهمید که چرا تمام اتفاق های ناگوار برای افراد
 می افتد

 ...که بیشتر از همه لیاقت شادی را دارند، هیچ کس
تار عنکبوت با دستمال رسته می شه، چون سسته، این احوال  -

 ناخوشت مثل
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همون تاری که گفتی موقته، فقط یه دست جنبوندن می خواد و 

 تمیز کاری،
انقدر صبر کردی تا حجم این تار فراگیر شه، تنها کار شاقت تو اون 

 مدت
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این بود که کنج اون هاله به تار ها نگاه کردی و غصه خوردی، هیچ 
 کاری هم

برای دور کردنشون نکردی، اما حاال وقتشه! بسه هرچی نشستی زانو 
 غم

 ...بقل کردی، وقت اثبات رسیده، بلند شو و بگو مردی، یا علی
لند شد، اما یا علی نگفت، و این بر خاستن، دست جانباندن نبود، ب

 گیلماه هیچ
گاه مثل لیلیث نمی شود،شجاعتش را نذاشت، دلیری اش را 

 نداشت، او نمی
 توانست مهام را از دور خارج کند

این تاری که می گی، لونه یه عنکبوت سمیه، خودت هم خوب می  -
 دونی با

مهام آدمش نیست، زبون خوش نمی  این عنکبوت نمی شه جنگید!
 فهمه، من

واقعا نمی خوام دوباره تو جوب خیابان کتک بخورم! نمی خوام 
 سکه یه پول

 !به موقعش خوب بلدم چی کار کنم شم، اما
لبخند غمگینی نثار این تراژدی الینحل کرد، به عکس عروسی 

 خودش و مهام
 اتاق بیرون می که کنار تخت قاب شده بود نگریست و در حالی که از

 رفت،
 گفت

 .تمومش می کنم این دراِم مزخرفو -
 خواست برود اما قبل از آن برگشت و با تأسف گفت

برای او روز توی پارک متأسفم، عصبانی بودم و انفجارم دست -
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 خودم نبود،
 !نمی تونم نابودیتو ببینم و این دقیقا چیزیه که نابودم می کنه
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د و به صورت ناراحت گیلماه نگریست، چرا باید از او لیلیث لبخندی ز
 دلخور

می بود؟ گیلماه تمام حرف هایش حقیقت بود! حتی آن زخم زبان 
 های مفرط و

 !جان گیر
 گیلماه رفت و درب اتاق را بست، لیلیث ماند و هزاران فکر، وای

 ...هورام،هورام، هورام
ی داد و به او چه طور می گفت، چه طور تمامش را توضیح م

 خودش را رها
می کرد، سیاهی دیوار و تیک تاک ساعت، بوم بوم قلب، شمارش 

 تنفس،
تمامی این ملودی، روی مخش یورتمه می رفت، این خبر را چطور 

 به هورام
 می داد؟

بمیرم برات، چی کارت کردن بی شرفا، آخه چرا همیشه خودتو می  -
 ندازی

 !زندگیتو جهنم می کنهتو قعر خطر؟ به خدا این همه ریسک روزی 
آمده بود، هورام، آمده بود و لیلیث مشوش، پشته او، غرق نگاه 

 باغچه پشت
پنجره اتاق گیلماه، به جمله آخر هورام پوزخند زد! این همه ریسک 

 زندگی
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اش را جهنم کرد! کجای کار بود این هوراِم فارغ از دنیای لیلیث! 
 کجای کار

 حاال ها تکمیل نمی شود، کجای بود تا بداند این قصه ناقص، حاال
 کار بود تا

 .بداند کم مانده قربانی بعدی خودش باش
کم مانده بود پوست تنش را از مهر بردگی به تاراج دهد! کجا بود 

 این
 هورام؟ دستش را روی پیشانی اش کشید و با نیشتر گفت

 .سیاهه، باالتر ازش نیس. مطمعن باش -
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روی تخت نشست، دستی به پوست های مرده صورت هورام 

 کشید، او حق
داشت بداند، هورام بیشتر از لیلیث حق داشت که بداند! دنیایش 

 تار شد،وقتی
 که هورام، سر به گریبان برد، این خجلی کمی مضحک بود برایش

تو که از صورت سوخته ات شرم داری چرا حاضر نمی شی عمل  -
 کنی؟

گفت با یه عمل صورتتو عین روز اول می کنه، با کی لج مگه گیلماه ن
 می

 کنی هورام؟ با کی؟
با همین بچه بازیات هیمو رو هم دور کردی، خودت رو ننگ ترین 

 آدم تو دنیا
می دونی و با منزوی بودنت حال همه رو به خصوص من به هم 

 می زنی،
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به قرآن  هورام، من خواهرتم، هزار بار گفتم اینم هزار و یکمین بار،
 بدتو نمی

 .خوام
هورام پوزخند زد، قبول کرده بود، اما برایش سخت بود، سخت بود 

 تا قبول
کند، آنقدر یهودا را دوست داشت تا به احترام کارش سکوت کند، تا 

 روزی از
 خودش بپرسد چرا

؟ مگر چه کرده بودم که اسید بر من پاشیدی! فقط همین را می 
 خواست، مگر
دلبر را بدون یهودا چه می کرد؟ اصال چنین عاری را نه، رخ زیبا و 

 برای
 !چه می خواست وقتی یهودا نبود! این قید، بدون شرط بود

تموم شد، می دونی لیلیث، من این تقدیر رو دوست داشتم اما از  -
 االن دیگه

تموم شد، با گیلماه صحبت کردم، قرار شد تا یک هفته دیگه 
 اقدامات عملو

 .انجام بده
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دهانش باز ماند، این هورامش بود؟ همان هورام سرتق که سرش 

 می رفت،
زیر تیغ جراحی نمی رفت؟ باورش سخت بود ام، پس از اندکی 

 تعجب خندید،
خدا را شکر که زندگی اش هنوز قشنگی اش را داشت، مثل هورام، 
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 مثل
 !هیمو... آخ گفت هیمو

ست که باید بهت بگم، خوبه که سر عقل اومدی، یه چیزی هم ه -
 هر چند آزار

 !دهنده اما گفتنی ها رو باید گفت
ترسید،نکند برای لیلیث اتفاقی افتاده بود؟ نکند اهورا ترکش کرد؟ 

 نکند بار
دیگر قبلش را شکافت! این اهورا کی کبرش را ترک می کرد؟ عقاید 

 هورام
 ا همبه شدت غیر ممکن می آمد، اگر روزی آسمان به زمین آمد، اهور

 !غرورش را ترک می کند
چیزی شده؟ اهورا چیزی گفته؟ ای خدا، چرا قید این مرد رو نمی  -

 زنی؟ می
 ...دونم سخته، می دونم

 کالفه رشته نصیحت های هورام را درید، اگر کاری نمی کرد، تا صبح
 !مواخذه می شنید، برای کار نکرده اهورای از همه چیز بی خبر

ه اهورا چه ربطی داره؟ هرچی می شه چی می گی خواهر من، ب -
 ربط می

 .دی به اون؟ زبون به کام بگیر االن می گم. هیمو اومده ایران
مگر می شود یک جمله کوتاه آنقدر زیبا باشد که بزرگ ترین کمدی 

 ها را رقم
 زند یاآنقدر وهم ناک که سهمگین ترین تراژدی سال شود؟

 ...چی؟ هیمو؟ داری شوخی می کنی، من.. من -
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لبخند مغموم لیلیث تیری بود که بر مغزش خطور کرد، هیمو آمده 
 بود تا

 !بفهمد، تا هورام را ببیند، و این توماِر بی قانون، کمی زود اتفاق افتاد
 .کجاست؟ می خوام ببینمش -

برخواست و به سمت آویز لباس پشت در اتاق رفت، مانتویی گرفت 
 و خواست

 بپوشد که با حرف لیلیث از حرکت ایستاد
کجا شال و کاله کردی؟ تازه صبح رسیدن، بذار فردا باهم می ریم،  -

 اهورا
 ...بردتشون هتلی مسافر خونه ای چیزی، یکم استراحت کنن بعد
مانتو را روی رخت آویز گذاشت و با نفسی کالفه خود را رهای 

 صندلی کرد،
 !ش رها می شد؟این باِر تلخ گناه، کی از دوش

*** 
تلخ بود که یک فوج ظلم کنند و فقط زیر ستم بی انتهایشان سر خم 

 کنی و
همانند برده های مفلوک و دهان بریده و الل شده از ترس و وهم 

 صدا یا گوش
 !هایی شنیده از سکوت باشی

سخت است که بخواهی نقاش این بوم رنگین و خوش رنگ و لعاب 
 خودت را

یگاه بودنت را انتخاب کنی! سخت است ولی به بکشی و مسیر و جا
 بودن و ها

 !و نیودن های پر منت می ارزد
می ارزد یک مشت از ما پولدار ترون، آقازادگی کنند و پولشان را به 
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 رخ 
شکم گرسنه بچه کاری که غذایش پوره سیب زمینی یخ زده است 

 بکشند و دم
 !از انسانیت و ژن خوب بزنند
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شم ها را بست و دهن ها را الل و گوش هارا کر کرد، صداهارا باید چ
 خواباند

و نگاه ها را باید خفا کرد و لختی دید مردمک را از زیبایی رنگ دانه 
 نترساند

 !تا آب از آب تکان نخورد و سر به دار ندهی
ما ها زنده ایم اما مرده ایم! چشمانمان باز است اما کوریم! گوش 

 هایمان تیز و
! لب هایمان نرم ولی اللیم! این نسل مرده ماست! نسل ما کریم

 سوخته نیست،
 !نسل ما ویران است

پونزده سالگی اوج بلوغ و هیجده سالگی اوج پیری یک فرد و 
 بیست سالگی

زمان مرگ خاموش مان است! از آن به بعد دیگر سراب است و 
 تحرک بی

 !اراده ما و نفس هایی که دیگر نمی کشیم
که خاک می خورد و شکم هایی که قار و قور می کند و جیب هایی 

 دلی که
هزیمت یافته که غم فکاهت وجودش کم نیست و دشوار مانند 

 سهل می شود و
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 !در آواری دیگر طوفان می آید
بدبختی مان این است که اللیم و از ترس جان لب از لب وا نمی 

 کنیم و مردن
که کوراب های ذهنمان را را به سر به دار رفتن ترجیح می دهیم! یا 

 می
پرورانیم و از آن کوه می سازیم و نمی دانیم هبوط کوه ها دردناک 

 !است
چهل ساله هایمان مو سپید باشند و عبوس، سی ساله هایمان بی 

 کار و هنوز
در خانه پدری مانده و بیست ساله هایمان به شوق کاری آبرومند 

 تحصیل کنند
 !و به کاهدان بزنند

این است و حتی بدتر از این که حتی نمی توانیم بر زبان دنیای ما 
 !آوریم
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دنیای ما این است که هر ساله زلزله و آتش سوزی و سیل به گردن 
 داشته

 !باشد و کشتار دسته جمعی بیافریند
دنیای ما این است که مردمان غیور اختالص های میلیاردی کنند و 

 مردمانمان
بی خانه مان بمانند و در فکر فردایی که نمی دانند زنده هستند یا 

 مرده سپری
 کنند! زندگی چونست که الل بمانی؟

استفهام این پرسش انکار است! باید به سر ببریم این ملت افسرده 
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 را که به
بیست نرسیده جام مرگ می نوشند و تمام موهایشان سپید است! 

 باید امید
 .شق های آبکیداشت به جوانان و ع

به تلخی مسمومیت باران و تجاوز به رویاهای یک دانشجو و به رخ 
 کشیدن

زور بازو، به ازدواج تلخ و اجباری و به گام های هرزه پو و چشمان 
 هرز

 !بین مردان زن داری که هیچ سیرشان نمی کند
هبوط یک ملت از همین جا شروع می شود! کاش به ما نفرین یاد 

 نمی دادند و
جایش آرزوی سالمتی و دل خوش را ورد زبانمان می کردند! این به 

 همه
 نفرین مرگ اثر داشت؟

یا فقط ارتعاش امواج منفی را سراسر جامعه پخش می کرد و ادبار را 
 اجبار

و گشنگی را الینفک می ساخت! مگر یک فرد چقدر تحمل دارد! 
 زنهار که

 .باید چشمانمان را بشوریم و طور دیگری ببینیم
قتی که از خوابیدن مارگارت مطمئن شد به سمت آی پدش رفت، و

 می دانتست
خوابش سنگین است و توپ هم در کنند بیدار نمی شود! گوشی را 

 گرفت و به
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 !دنبار شماره گشت
روی نام مورد نظر انگشت زد و منتظر ماند، بوق های ممتد و کشدار 

 پشت
ظار خسته بود، برعکس لیلیث خط کالفه اش می کرد، همیشه ازانت

 صبور، او
 خیلی عجول بود! صدای مردانه ای در گوشش پیچید

 .بله، بفرمایید -
لبخند دندان نمایی به لبش آمد، تیرش به هدف خورده بود، می 

 توانست
 !لحظاتی را خوش باشد و بچگی کند

 !سالم عمو اهورا، منم هیمو خانم -
دش قائل بود خندید! هیمو از احترامی که یک فسقل بچه برای خو

 یک فرد بالغ
و سواد داشت!  در جسم بچه بود، خیلی بیشتر از سنش می فهمید

 انگار که دنیا
 !دیده بود

 سالم علیکم ماموازل، چطور شده که شما به من زنگ زدی؟ -
لبانش را جمع کرد و به فکر فرو رفت، در تامل آن بود که چطور با 

 زبان
 !ن خواسته اش سازدبازی اش اهورا را مفتو

می خواستم بگم دعوت منو برای رفتن به شهربازی و نوش جون  -
 کردن یه

 !شام خوشمزه بپذیرین
از آداب و سخن گول زنک این بچه، یک تای ابرو اش باال رفت و 

 لبانش را
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جمع کرد تا نخندد، حقا که زیر دست لیلیث تربیت شده بود، مثل 
 خودش زبان

 !ل دیگرانباز و قهار در بردن د
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 اعطاعت می شه سرورم، امر دیگه ای نیست؟ -

خوشحال خندید و با لحن بچگانه و لهجه شیرینش به انگلیسی 
 گفت

 !خیر قربان! لطفا دیرنکن -
گوشی را قطع کرد و به فکر رفت، این از گام اول، بعدی را چطور 

 هدف
می گرفت؟ پر جنب و جوش خودش را روی مارگارت انداخت و 

 مارگارت
 ترسان و شوک زده از خواب پرید

 !یامریم مقدس -
با دیدن جسم ریزه میزه ای که بشاش از کارش خندان و پر سر و 

 صدا می
 خندید با اخم گفت

من ترسید! این چه کاری هست! آدم سکته کرد! چند بار گفتم  -
 زشت هست

 چرا گوش نمی دهی؟ این کار،
بی حوصله از توبیخ های همیشگی مارگارت پوفی کشید و چشم در 

 کاسه
 چرخاند

خیله خب، از این به بعد گوش فرا می دهم، فعال می خوام با  -
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 مستر اهورا
 برم بیرون، شما تشریف نمی آری؟

اخم درهم کشید و به چشمان سرکش سبزهیمو نگریست، می 
 دانست هیمو به

م می شود و این رفتار را کنار می گذارد ولی در خفا موقعش خان
 دوباره

 !تکرارش می کند
واه واه، چه چیزها، می داند مادرت؟ با مرد غریبه زشت است  -

 بیرون رفتن،
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 !از راه به درش نکن

 هیمو دهن کجی ای کرد و مچ گیرانه گفت
 منظورت اینه که زا به راهش نکنم دیگه؟ -

ا همان اخم خود جمله اش را صحیح کرد، هنوز نمی مارگارت ب
 توانست

خوب فارسی سخن بگوید، عامیانه و ادبی را باهم ترکیبی سخن می 
 گفت و

 !افعال را زود تر ادا می کرد! در گویش مثل ها که داغان بود
شدی عین مجید دست درازه ها، راستی دیدی فیلمشو؟ مجید  -

 خیلی خنگه،
 !گههمه چیزو اشتباه می 

 مارگارت چشم غره ای رفت و پر غیظ لب زد
دستت درد نکند، ادبت رفت کجا؟ مگر همسنت هستم که شوخی  -

 می کنی؟
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هیمو لبخندی به معنای خرابکاری زد و سعی کرد دلخوری مارگارت را 
 جمع

 و جور کند، سپس دلجویانه گفت
نه ماری جون، شما که بی جنبه نبودی، اصال بیا انگلیش صحبت  -
 نیم، اینک

 طوری راحت تریم هان؟
مارگارت می دانست وقتی این جاست و هر لحظه امکان دارد که 

 دیگر پیش
این بچه کوچک که همانند کودک خودش بود نباشد، پس دلرحمانه 

 گفت
می خواهم یاد گرفت فارسی، باید تمرین کرد، حرف را نپیچان، می  -

 خواهی
 با آن مرد بروی کجا؟

ن های سفید صدفی اش را نمایان ساخت و هیمو دوباره دندا
 خندان گفت
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می خوام برم شهر بازی عشق و حال، اهورا خان رو هم زا به راه  -
 !نمی کنم

 مارگارت تسلیم زبان این بچه مطیع گفت
باشد، چون خوب مرد هست، می گذارم بروی، به مادرت نمی گم، -

 ولی باید
 !بیایی زود

هیمو پر شتاب گونه های مارگارت را بوسه باران کرد و قهقهه زن به 
 سمت
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کمد لباس هایش رفت تا خودش را برای آن شب آماده سازد و کمی 
 دل

 !کوچکش را سرخوش کند
بالخره اهورا آمد و به همراهش رفت، مارگارت ماند و فکر این بچه و 

 رفتار
ه نبودند! همه چیز را های بزرگانه اش، از نظر او این نسل دیگر بچ

 خوب
 !می فهمیدند و خیلی زود بزرگ می شدند

دیگر عروسک هایشان را نمی گرفتند تا روی پاا خوابشان کنند و 
 نقش مادر

را تمرین کرده و بازی با عروسکان را به هیچ چیز ترجیح ندهند! این 
 نسل

 !حتی بچه هایشان هم بزرگ بودند
اما از ترس بچگی نکردنشان بچه هایشان هم زیادی می فهمیدند 

 به روز نمی
دادند تا مبادا از طرف بزرگ ترانشان دعوا شوند! آن ها بیشتر از ما 

 ها می
 !فهمند و بیشتر از ما حالیشان می شود

و من می ترسم، می ترسم از این نسلی که بچه هایشان، بچگی 
 نکرده و همین

ما کور بودن را  طور بزرگانه زندگی می کنند. می ترسم این ها هم از
 یاد

بگیرن و مرحمی برای نسل مرده ما نباشند! من از نسل بچه های 
 بزرگ شده،
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307 
 !می ترسم

هیمو که دل خوش کرد و تمام دستگاه ها را امتحان و جبییب اهورا 
 را خالی

ساخت، زنگ رفتن را زد، شکوهی خبر میهمانی دیگر را به اهورا داد، 
 تند

 .ی زود هیمو را دم در خانه اشان پیاده کردراند و او خیل
مارگارت را که دم درب دید، صبر نکرد تا هیمو به داخل برود، این 

 میهمانی
 شکوهی فرق می کرد، باید سریع حاظر می شد! اهورا که رفت، هیمو
خواست از آن طرف خیابان به سمت دروازه بیاید که با توقف ون 

 مشکی
 !ماند رنگ درست کنار پاهایش واقف

مارگارت ترسان خود را به هیمو رساند، مردان قوی هیکلی از آن 
 بیرون

پریدند و هیمو را از آغوش این زن که همه اش داد و هوار راه می 
 انداخت

 .بیرون کشیدند و به داخل ون انداختند
ون را راه انداختند و از جلوی دیدگان عاجز مارگارت نا پدید گشتند، 

 هوا
ایه ها خواب و مارگارت جیغ هایش به گوش هیچ تاریک بود، همس

 کس نمی
 !رسید، خسته روی جاده دراز کشید. جواب لیلیث را چه می داد؟

*** 
روی میز توالت کنار تختش، نسشت، به موهای فِر نارنجی اش 
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 نگریست، به
چشمان خماِر خماِر سیاه، به لبان نازک و قرمز، به پوست سفیِد 

 سفدش، دقیق
ی رنگ را بر موهایش کشید و کمی از مواج بودن شد، شانه آب
 موهایش
 .کاست
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دلش لک می زد برای دخترانه هایش، برای آرایش کردن ها و دامن 
 پوشیدن

ها! برای ناز کردن ها و عشوه ریختن ها! دروِن این لیلیث مرد نما، 
 دختری

 !لوند می زیست، که گاهی غرایزش فوران می کرد
یث می ماند و حسرت هایی که بی شمارند! دوست آن گاه لیل

 داشت برود،
برود جایی که زندگی نمیرد! جایی که زن باشد و زنانگی کند، نه این 

 که خود
 !را در توده ای از پلیدی ها غرق کند

نفسش تنگ تر از خوِد تنگ بود! نفسش ننگ تر از خوِد ننگ بود! 
 باید می

رفت، حد اقل آن شب باید به درون زنانگی هایش عزیمت می کرد 
 و بار سفر

می بست، می رفت، اما نمی خواست، آن سفر کدام و کجا نمی 
 !خواست

دلش می خواست از خود مرد نمایش برای همیشه برود و به 
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 رقصیدن ها و
الک زدن هایش برسد! کشو دوم میز را گشود، رژ قرمز را برداشت و 

 بر
ش مالید و مالید! هفت قلم آرایش را تکمیل کرد، و او با آرایش لبان

 چقدر
 !عوض می شد

چقدر تغییر را به جان می خرید! مگر سرخ آب سفید آب چقدر می 
 تواند یک

زن را به اوج زیبایی برساند! حال می فهمید چقدر مضحک و کریه 
 بود، خود

را نمی دید، را در پوسته مردانگی هایش رها کرده و لیلیث حقیقی 
 اما این

 !لیلیث با تمام حس زنانگی هایش، عجیب زیبا شده بود
به سمت کمد کشویی رفت و درب ریلی اش را کشید، پیراهن تنگ و 

 کوتاه
نقره ای را گرفت، عاشق یقه مدل پرستویی اش بود، یادش می آمد 

 که این
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 !پیراهن را برای جشن عروسی هورام خریده بود

ه بود تا زنانگی کند و ظرافت نشان دهد! اما هیچ وقت خرید
 نتوانست بر تن

کند چنین پیراهن بدن نمایی را، روز عروسی خواهرش فینال 
 مسابقات بود و

 !او دستش در پوست گردو ماند
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پیراهن را بر تن کرد، حال حتی هیکل بی نقصش هم تماشایی بود، 
 همان

کرد، بیست سال در هیکلی که برای ساختنش بیست سال تالش 
 باشگاه ها جان

 !کند و او را به این جا رسانید
انعکاس ساتع شده تصویرش از آینه به درون عنبیه چشم لیلیث 

 دیدنی بود،
زنی در آستانه چهل سالگی اما پر از زیبایی، ظرافت و جوانی! سر 

 شانه سفید
 .لختش با نقره ای پیراهن ترادف داشت

شکی وحشی اش که چشمانش را ، اما رژ قرمز و خط چشم م
 همانند گربه

های ملوس کرده بود، تضاد خاصی را ایجاد کرد! این لیلیث عجب 
 زنی شده

 !بود آن شب
غرق صورتش بود و ندید، اهورایی را که برای پس گرفتن کلت ها به 

 اتاق
لیلیث آمد و وقتی با درب نمیه گشوده مواجه شد، دیگر تعلل نکرد! 

 و با دیدن
 !یث، دیگر اهورای پر اراده سابق نشداین لیل

لیلیث گردنبند اهدایی اهورا را از کمد در آورده و خواست به گردن 
 ببندد،

همان گردنبند طالیی، با عکس لیلیث و سیب وسوسه کننده حوا! 
 خواست ببندد

 .اما نتوانست، حریف قفل گردنبند نمی شد
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ی آتشش را به مساعدت آورد، اما دستی داغ و پر حرارت، سراره ها
 قفل را

 !بست و پشت بندش، بوسه به پشت گردن لخت لیلیث زد
لیلیث شوکه، همانند برق گرفته ها سیخ بایستاد و به تصویر خود و 

 اهورا که
پشت او در آغوشش کشیده بود، درون آینه خیره شد، جان از کفش 

 رفته بود،
 !اواهورا چه کرد با دل او، غرایز او، زندگی 

قلبش همانند گنجشک کوچک می زد، که از ترس گربه سیاه و 
 طعمه شدنش،

بی طاقت بود! به طرف اهورا بر گرشت و بزاق دهانش را با زمحت 
 قورت

 داد، لبخند کج و یک وری اهورا،
با طمع گس اخم هایش، عاشقانه ای رقم زد، که ساعاتی از یادش 

 برد که او با
 !چه وضعی در آغوشش خیره نگاه ویرانگر اهورا شده است

 دوستش داشت، این مرد از خود راضی را دوست داشت، این دنیای
 پراز اخم،

این کهکشان لبخند یک طرفه اش را می پرستید، همان لبخند های 
 دلبر لیلیث،

 .که خود زنی می کرد برای به دست آوردنش
دستانش حصار لبان اهورا  نتوانست، دقیقا از جایی نتوانست که

 شد، ازهمان
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جا، اراده اش سست شد و خود را نصیب لب های اهورا کرد، لبانش 
 را چشید

 .و به معراج صعود کرد
اهورا آمده بود تا کمی همان اهورای قبل شود، همان اهورا که 

 احساسش را
پس غرورش خفه نمی کرد، همان اهورایی که مقاوم بود، اما 

 احساسش را
 ه بود،نکشت
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اهورا آمده بود تا آن شب با لیلیث خود را از نو بسازد، همخوابگی را 
 ضمیمه

 !ستون ریزش این برج کند و بازارمسالح فروشان گرم شود
دست بر کمر لیلبث برد و او را روی تشک نرم تخت کرد، که لیلیث 

 به
رف خودش امد، می خواست، مثل هیوا و هزار زن دیگر تاریخ مص

 داشته
 باشد، نمی خواست با این فضاحت اهورا را از دست دهد

، نمی خواست دستمال چرک یک بار مصرف باشد! با تمام قوا اهورا 
 را هل

داد و برای اولین بار، از شرم کارش چشم از صورت گر گرفته اهورا 
 دزدید

 !دستت بهم بخوره پوستتو کندم -
ر باال برد و نگاهش در برق لبخند مرموزی یک طرف لب اهورا را بیشت

 سیاه
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 دو گوی لیلیث گره خورد
 یادت رفته سر ده میلیارد پیشم گرویی؟ -

بدجنس بود و هی آن روز را به یاد می آورد! چطور با این حد از 
 بدجنسی

این مرد کنار می آمد؟ در حالی که آن صیغه نامه هر روز جلوی 
 !چشمش بود

 !کوفت زهرمار دیگه گور بابای ده میلیارد و هزار تا -
او را در تاج تخت هل داد، و چفتش کرد، زیر گوشش خم شد و 

 مجنون گفت
 یادت رفته زن دوم این مرد مستبدی؟ -

یادش نرفته بود و همین که یادش نرفته بود، او را می ازرد! چطور 
 آن

 وقاحت را از یاد می برد؟
 منو این جا کشوند؟ می دونستی این  -
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سرش را بلند کرد و به چشمان اهورا خیره شد و تلخند هایش را 

 روان گفته
 های درد ناک اهورا کرد

 !همن کل زندگیم  -
هیچ نگفت، فقط انگشت سبابه به لب های لیلیث کشید و مخمور 

 نگاهش کرد،
 دلش لک می زد برای با او بودن، خنده ای کرد و گفت

ا برای کاراش به احدالناسی جواب پس نمی و می دونستی که اهور -
 ده؟
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 بزاق دهانش را قورت داد و بی اختیار گفت
تو هم می دونستی که این لیلیث، همیشه ُمَسَخر شیطان رو به  -

 روش بوده؟
باز هم همان لبخند یک وری و تلِخ شیرین اهورا نصیبش شد، 

 همان هایی که
شیره وجودش را قلقلک می داد، اهورا چراغ خواب روی پا تختی را 

 خاموش
و پتو را روی خودش و لیلیث کشید و لیلیث را در اغوش خود حل 

 .کرد
و لیلیث خواند ته این قصه مبهم و بیشتر از قبل فدای اهورا با شد! 

 و آن شب،
 !زیبا ترین تجربه زندگی اش را رقم زد

از خواب پرید، همان طور که جان می کند تا با زنگ ممتد موبایلش، 
 ملحفه را

از خود جدا کند، با غیض به کسی که مزاحم خوابش شده فحش می 
 داد
 .سگ تو روحت مردم آزاِر بی کار -

 با دید ن نام شخص، تماس را وصل کرد و خواب آلود گفت
 جانم مارگارت؟-

سفید که به  اهورا از حمام بیرون آمد و با باالتنه لخت و حوله ای
 کمرش بسته
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 بود و با حوله دیگر موهایش را خشک می کرد! با صدای گریه ممتد
 مارگارت، تمام تنش لرزید
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 .میس لی لی، هیمو را دزد برد! هیمو از دستمان رفت-
اهورا با دیدن تغییر حالت لیلیث، روی تخت کنارش نشست که 

 لیلیث با شنیدن
 ارت شوکهان فریاد کشیداین خبر از دهان مارگ

چی؟ کی؟ کجا؟ چند نفر بودن؟ کدوم پدر سوخته ای چنین جرأتی -
 کرده؟

 نوای وحشتناک هق هق مارگارت مته به مخش بود
 .بس کن مارگارت، همون جا بمون می آم دنبالت-

 اهورا با فریاد لیلیث، حوله را روی تخت انداخت و متعجب گفت
 چی شده؟-

چید و به سمت کمد رفت رفت، لباسش را ملحفه را دور خودش پی
 پوشید، شال

 را سرش گذاشت و با عجله به سمت درب رفت
 .بپوش بریم اهورا، تو پارکینگ منتظرتم-

از پله ها که پایین می آمد، به شکوهی بر خورد، شکوهی با دیدن 
 عجله او

 خندید و گفت
 صبحت به شر، کجا با این عجله؟ بودی حاال؟-

 و زیر لب زمزمه کرد چشم غره ای رفت
 .کثافت-

بی توجه به تعجب شکوهی با دو پله ها را پایین آمد، اهورا آماده که 
 شد،

 
314 

سوییچ را برداشت و در ماشین نشست. لیلیث مشوش و داغان را 
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 که چنباتمه
 زده در صندلی شاگرد را دید، متحیر پرسید

 می گی چی شده یا نه؟ کجا باید برم؟-
لش را گرفت و آرام آرام آن را کند! استرس به مغز و ریشه شا

 استخوانش
 !رسوخ کرده بود

 .هیمو رو زدیدن، می ریم سوییتی که براشون اجاره کردی-
نفس عمیقی کشید و با نهایت سرعت به سمت هتل راند، باورش 

 نمی شد که
 !هیمو را دزدیده باشند، آن ها شب قبل شهر بازی بودند

ند، بی تعلل، به سمت درب رفت و زنگ را فشرد. به سوییت که رسید
 وقتی

که مارگارت درب را گشود، در آغوش لیلیث حل شد. از مارگارت جدا 
 شد و

 روی صندلی نشست که سرشار از تشویش گفت
 !توضیح می خوام مارگارت! همین حاال-

اهورا هم پس از پارک مازراتی اش، به داخل خانه آمد و درب را 
 پشت سرش

 بست، مارگارت هق هق اش را قطع کرد و گفت
مستر اهورا شب قبل به دنبال هیمو آمد و او را به ِفر)شهربازی( برد، -
 اما

وقتی که بازگشتند دم درب خانه، یک بک َون سر رسید و هیمو را 
 !ربایید

اهورا به کل موضوع هیمو را فراموش کرد، رو به پنجره بایستاد و 
 درحالی
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 نقض می کرد زیر لب گفتکه خنده اش را 
 .ادبیاتت تو حلقم-
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 لیلیث چشم غره ای به اهورا رفت و با غضب گفت

 ندیدی کی بودن؟-
 دوباره اشک هایش روان شد و گفت

 .قابل مشهود نبود! َمسک بر صورت داشتن-
 رو تز پنجره گرفت و با انزجار لب گشود

 .کار شکوهیه-
 از جایش جست و با غیظ گفت

 !می دونم باهاش چی کار کنم-
*** 

 صداهای بلند موسیقی و اهانت های ممتدشان، زنای بی شرمانه و
همجنسگرایی آن ها، لیلیث را وادار به خفا شدن پشت درب اتاقش 

 می کرد،
لیلیثی که نیم تنه و شلوار جذب مشکی بر تن داشت و بی هوا بر 

 کیسه بوکس
 .در اتاقش عقده خالی می کرد

ه کجال رسیده بود؟ از هیئات و مراسمات مذهبی و آش از کجا ب
 نذری، در

قعر مناسک قربانی و خون خواری و مشروبات الکلی می زیست، 
 محرم بود

و فحش های رکیک و مراسمات تحقیر آمیز آن ها را به دنبال 
 .داشت
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هرمیس از صبح لیلیث را در خانه محبوس کرده بود، در این هفته 
 حتی یک

اشرار بی حد و کثر آن ها حضور نداشت و هرمیس لحظه هم در 
 آنقدر

 .سرگرم باتالق کثافت کاری هایش بود که لیلیث را از یاد برد
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اما آن روز صبح، دستش رو شد و هرمیس تاکید کرد که باید در آن 

 محفل
حاضر باشد، از شکوهی غالمباره بیش از این انتظار نمی رفت، یکی 

 نیست
کوبد، لواطت از دهن می افتد، برای تو سر لیلیث زدن در سرش ب

 وقت
 !هست

یک مشت می زد و هزاران بار شریان لذت را در رگانش جاری می 
 کرد،

صورت هرمیس را کیسه بوکس می دید و از کتک خور کردنش 
 عشق می

 .کرد! حاج محسن محتشم کجا بود که این روزهای دخترش را ببیند
یرش! مطیع هرمیس و دفتر نقاشی نورا این روزهای تبعید به پذ

 بودن! طی
این یک سال، نورا کم بالیی سرش نازل نکرد، تمام دستانش را 

 ماالمال از
آثار شیطانی خالکوب کرد و چقدر خوش شانس بود که شکوهی 

 خودش به
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 .شخصه نظارت می کرد
به جز این، اگر نورا را تنها گیر می آورد، سیاه و کبودش می ساخت! 

 زنیکه
پنجاه سال سن داشت و در پنج سالگی اش واقف مانده بود. از نبود 

 اهورا در
 !این مزخرفات هرمیس و جیم زدنش، متعجب بود

اهورا و جیم زدن؟ آن هم در این مراسمات اجمالی ای که فقط 
 حرص خوردن

ث به ارمغان می آورد؟ در اتاق گشوده و هرمیس با را برای لیلی
 لبخندی

 .سرشار از تعفن به اتاقش پا گذاشت
لیلیث بدون توجه به او مشت می کوفت، نه طاقت نداشت، طاقت 

 نداشت یک
ملت در سوگ امام سومشان بنشینند و او جایی میان گله گرگ ها و 

 مردان و
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هین آمیز خواننده که مرلین منسون زنانی ترنس نما، به نوای تو

 بود، گوش
 !بسپارد

هرمیس لذت می برد، از فروکش کردن سرکشی این زن و تحمیل 
 اجبار به

او، سرخوش می شد، چشم از لیلیث برداشت و روی صندلی 
 بنشست، این مرد

 !گویی بیمار بود! یک بیمار روانی و مبتال به سادیسم حاد
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جوری تحریکت کرده! مثل یه سگ عقده کتک خور کردن من، بد  -
 زبون

بسته که با استبداد محبوسش می کنن، هار شدی! این هاریتو 
 !دوست دارم

دست از مشت زدن برداشت، روزی هزاران بار می آمد، یک جمله 
 می گفت

 .و او را پیر می کرد، مردک ابله، زندگی برای این زن نگذاشته بود
اید برات الرحمان خوند. یا به ِد پیری، من اگه بخوام بزنمت که ب -

 قول
 .خودتون خاکسترت کنن

نه لیلیث حالش خوب بود، این را از لحن لوتی و حرص خفه در 
 صدایش

تشخیص می داد، شکوهی متعجب از غرش لیلیث، پشت او قرار 
 گرفت و با

لبخند مرموز خود، انگشت سبابه اش را به کمر لیلیث کشید، دقیقا 
 همان جایی
 .گی را زده بودکه مهر برد

نه بابا! خوشم اومد، گشتن با اون پسره یاغی خوب جسورت کرده!  -
 شنیده

بودم که زن و شوهر بعد از یه مدت باهم خو می گیرن و شبیه هم 
 می شن! تو
 !که زن دومی

لیلیث چشمانش را بست و مور مور شدن را به جان خرید، نفس 
 عمیقی کشید
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 ردو زیر لب لعن می ک

 .لعنت بهت شکوهی، لعنت بهت -
شکوهی خوب بلد بود لیلیث را مهار کند، لگام سرکش او را در دست 

 بگیرد و
ساکت سر جایش بنشاند، آن حرکت بی شرمانه اش نشانه تهدید 

 بود! اگر لیلیث
 .به تفاعن ادامه می داد، معلوم نبود چه بالیی سر آن زن می آورد

دیگه تو محرم نیستی و همه جشن از چی می سوزی؟ از این که  -
 هات عذا

نیست؟ یا این که تحقیقات فوق سری تو او اون پسره، اهورا بهم 
 ریخت، عقده
 ای شدی؟

پس فهمیده بود! اهورا می دانست هرمیس می فهمد! هرمیس 
 راست می گفت،

به بن بست رسیده بودند، شکوهی هیچ آثاری از جرایم خود به جا 
 نمی

کارهایش را می کرد، هرمیس کار بلد تر از آن  گذاشت، خیلی تمیز
 بود که

 .فکرش را می کرد
ریاست واالترین درجه فراماسون به عهده منه! چیزی که عمرا اگه  -

 بتونی
حتی بهش فکر کنی، چه برسه که بخوای بفهمیش! تیمسار با اون 

 همه افتخار
و مقام، ده ساله داره دست منو رو می کنه و دریغ از یه سرنخ! شما 
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 ها که
 .دیگه جوجه های تازه کارین

لبخند مظفر هرمیس، ناقوس مرگ درسرش بود، راست می گفت! 
 هیچ کس

نمی توانست دست رزلی چون او را رو کند، اصال حواسش به طرز 
 پوشش

 خود نبود، او و شکوهی با لباسی باز؟
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این که یه کنجکاوی کوچیک راجب به جهنمی که توش گیر افتادم  -

 کردم،
 !چیزی نیست که بخواد زیر آب زنی و سر زیر آب کردن نام بگیره
قهقهه زد، شکوهی و ناقوس خنده هایش، باالخره لیلیث را می 

 .کشت
 .بگو جرئتشو ندارم و خودتو راحت کن -

یک نفس سر کشید، اصال چرا بطری آب را از روی عسلی برداشت و 
 دهن

به دهن این مرد می گذاشت؟ این مرد زبان حیوان را هم نمی 
 فهمید چه برسد
 !به یک انسان

 .شیطان اومد تا انسان، خلیف اهلل نباشه -
بطری آب را از لبش جدا کرد و شوکه به شکوهی نگریست، می 

 دانست این
گی از شکوهی مرد با منظور به اتاقش پا گذاست، این بی مقدم

 مالحظه کار،
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 .کمکی عجیب بود
و اما شکوهی خیره به نقطه تاریک کنج اتاق، انگار که در خال جانگیر 

 که
انتهای چاه خاطرات است، غرق شده باشد، سخن می گفت، لیلیث 

 کنار
هرمیس نشست، باید مقصود این مرد منفور را می فهمید حتی اگر 

 شده به
 .ضررش باشد

و عین بختک افتادی توی زندکیم تا یه آب خوش همین طور که ت -
 از گلوم

پایین نره، اگه فکر کردی می تونی دوباره یه جنگ اعصاب دیگه راه 
 بندازی

 .باس بگم کورخوندی
چشم غره ای به لیلیث رفت، باز با این زن خوب تا کرده بود و او هم 

 از آن
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ش، هرمیس هم از زیر و کولی می گرفت، لیلیث بود و الت بازی های

 بم خلق
 .او خوب با خبر بود

طرز حرف زدن امشبتو ندید می گیرم، فعال کارهای مهم تری  -
 ازگوشمالی

 .مادموازل دارم
دستی مابین موهایش برد و خیره نگاه هرمیس شد و آن را امتداد 

 .داد
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چه چیزی حضرت واال رو ازعیش زنبارگیشون محروم کرد و به کلبه  -
 حقیر
 ویش رسوند؟خ

بازهم تبسم رقیق و قاتل حس خوب لیلیث بر لبانش نقش بست، 
 این مرد نمی

 توانست خوشی و خنده لیلیث را مستدام نگه دارد
 .من حاال هم خودم رو از زبارگی محروم نکردم -

انگشت اشاره اش را مستقیم روی لیلیث نگه داشته بود، که تمام 
 تن لیلیث را

 لبانش را به منظور انزجار جمع کرد و زیر لب لرزاند و مور مور کرد،
 فحش روانه می کرد

 .انشاهلل هر چه زود تر دارت بزنن یه ایل از دستت راحت شن -
هرمیس شنید، خود را به نشنید زد، آن شب وقت ادب کردن لیلیث 

 نبود، باید
 !سخنانش را می گفت و خود را خالص می کرد

هر کجا که سر زدم، همه در مرز بودن است، کو مرز تازهایی که  -
 فراتر ز

 بودن است؟
نه واقعا حال شکوهی میزان نبود، میان بحث جدی و مهمشان 

 مشاعره راه
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انداخت. پا روی پا انداخت و با تعجبی ساختگی و لحنی سرشار از 

 لوده گفت
 ِت بدم؟ -
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ر چنبره زد، یا خودش را به خریت زده از تخت برخاست و روی دیوا
 بود، یا

 واقعا خنگ بود! عاقل اندر سفیهانه نگاهش کرد و همان طور گفت
تحمیل نمی شه، بلکه تو فضای مدرن و موقعیت جاری امروز  -

 نوعی
تفرعن رو به وجود آورد که این تفرعن موجب شده تا سر به اسمون 

 بسابین
 گی ادمی تو دوران مدرن و تو فضایو در برابراهلل سرکشی کنین. زند

زندگی امروزی، فقدان معنویت رو هم به بار آورد، یعنی انسان 
 معاصر که

به دنبال گمشده خودشون تو اقلیم و مملکت و روح، گسسته 
 ازآسمونن، اما

درعین حال نمی تونن به فطرت خودشون پشت کنن به طوری که 
 انسان

ارضا شده نمی بینه! به امروز تو فضای زندگی مدرن خودش رو 
 معنای

ساده تر، تو فکرش هنوز هم نقاط پنهونی هست که مدرنیته و 
 پست مدرنیته به

اون جواب نداده باشن! این اقلیم، همون اقلیم گمشده روحه که در 
 برابر

 .خداتون سرکشی می کنه
پس آمده بود تال لیلیث را وادار به پرستش شیطان کند و او را در 

 برابر سجده
به ابلیس، قناعت سازد! راهکار این شیاطین همین بود، با مناطق 

 آهنگین و
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فلسفه های به جا، ذهن و فکر طرف را به مشغله اندیشیدن این 
 موضوع، وا
 .می دارد

ولی او لیلیث بود، فرزند محسن محتشم! او از بچگی در این عقاید 
 می زیست،
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انست عقایدش را نابود بسازد، شکوهی و نه هیچ احدالناسی نمی تو
 نارسیس

 .چادر و حجابش را گرفت اما خدایش برایش مانده بود
ابلیس بسان تاریکی مطلق، تو مجاورت با روشنایی و نور رحمت  -

 الهی که
برخالف گذشته، بشر سعی در پی فنا شدن تو نیروی شیطونه، مبارزه 

 می
و هر  فتنش کردیطلبه! نگو تحمیل نمی شه، تو منو تبعید به پذیر

 دفعه هم
دست از پا دراز تر برگشتی، اگه قرن بیستم رو به تعبیر نیچه، دورانی 

 بدونیم
که نعوذباهلل، خدا مرده است، درعین حال دیوان هنیچه، با شمشیر 

 آخته تو
شهر داد بزنن که ما خدارو کشتیم، امروز مکاتب نو پدید دینی قرار 

 گذاشتن
اگه قرن بیستم، دوران زیر رادیکال بردن خدا که انتقام خدا رو بگیرن، 

 و
کشتن واهی اون به شمار می رفت، تو قرن بیست و یکم قرن انتقام 
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 الهی به
شمار می ره! شکوهی سعی کن بفهمی که این انتقام الهی تو فضای 

 ادیان
کالسیک وجود نداره، خدا تو این ادیان، رحمت نورش رو یک سره 

 تو زندگی
 .و این رحمت تداوم داشته و خواهد داشت انسان گسترش داد

چرا فکر می کرد این مرد که شیطان در تنش رسوخ کرده را می تواند 
 به راه

راست هدایت کند؟، راه راست به کنار، هرمیس را او را کج نکند، سر 
 به راه

 .شدن خودش پیش کش
مکاتب نو پدید دینی که به دنبال معنویتی فراتر از معنویت ادیان  -

 کالسیکن،
معنویتی رو دنبال می کنن که آموزه های فقهی نداره! شریعتی به 

 معنای
اخص نمی شناسه و دست آورد های خالص حالل و حرام رو تو 

 خودش جا
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جهنم غوطه ور نمی ده، حتی باید ها و نباید ها تو تصرف بهشت و 

 نیست و با
این تسافیر، پیروان این مکاتب ادعای فرا رسیدن عصر انتقام الهی 

 رو می
کنن، و مکاتب نوپدید دینی این طور به وجود می آن، اونا از 

 معنویت می کن،
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اما معنویتشون ملغمه ای از راست و دروغ بین عالم فیزیک و فرا 
 فیزیکه و

ط برقرار کنن که معنویت میون اون، سعی می کنن بین این دو، ارتبا
 نقش پل

ارتباطی رو داره. دین نو ظهور فرقه های جدید و مکاتب نو پدید 
 دینی، پل ها

پس از جهان دوم، مطرح شدن، تو با این اطالعات ناقصت داری من 
 و فرقه

شیطانیم رو با اون ها اشتباه می گیری و این نشون می ده از 
 تحقیقات فوق
اهورا داشتین به پیسی خوردین! ما از همون اول  سری ای که با
 بودیم، حتی

تو دوره موسی، یا قبل از میالد مسیح! اون موقع به صورت مستقیم 
 شیطان

 .رو نمی پرستیدیم ولی مخالف خدای واهی شما بودیم
تئوری مزخرفشان را می دانست، حوصله فهماندن به هرمیس را 

 نداشت، گفته
د، حقا که خوب دست هرمیس را رو کرد، بود برای جنگ اعصاب آم

 دستکش
 ها را از دستس رستاند و انگشتاتنش را باز و بسته کرد

هرچی بیشتر پیش می ریم، ادیان نو ظهور جا پاشونو بیشتر تو  -
 زندگی

امروز محکم می کنن، این دخترت بود که پایبندی منو به حجابم ازم 
 !گرفت

دگیم وسوسه ده میلیارد پول خودت بودی که بین گیر و گور های زن
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 رو تو
سرم انداختی و باعث شدی االن این جا اسیر باشم، شکوهی اگه تو 

 و امثال تو
از زمان عیسی و موسی تا االن خوره به جون ما بودین، به قول 

 خودت
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جرئت سرکشی نداشتین، کارتون سنگ انداختن تو کار پیامبر و جیم 

 زدن بود،
و پدید دینی! می دونی چرا؟ اوال به دلیل این که االن شدین ن

 شریعت خاصی
ندارین، ثانیا بخش خاصی از جامعه رو هدف قرار نمی دین و ادعای 

 جهانی
دارین که البته این یه مورد به تو یکی صدق نمی کنه، تو زاده شدی 

 تا خون
مسلمونا رو تو شیشه کنی، ثالثا این آموزه هاتون به زبون ساده و تو 

 دسترس
تموم عمومه، رابعا مدعی هستین راهی که پیامبران کالسیک 

 نتونستن فراهم
کنن رو تو دوران مدرن با پیامبران دروغین و هذب بادتون پیش 

 روی ما
قررار بدین! مثل مرلین منسون یا خود کثیف تو که اعضای فرقه، به 

 عنوان
 !یه بت می شناسنتون، یه بت که باید پرستش شه

پر فتوح هرمیس، گوشی اش در جیب لرزید و اتو  ضمن سخنان
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 پیام اخورا را
 همان طور که به حرف های شکوهی گوش می داد خواند

یاسین تو گوش نخون، یادت بیار که کیو دزدیده! به موقع اش می  -
 فهمه یه

 .من ماست چقدر کره داره
به درب نیمه باز و سایه مرد چهارشونه سترده شده پشت آن 

 سنگریست، پ
اهورا بالخره از زن عزیزش، هیوا جانش دل کنده بود! گوشی را در 

 جیبش
گذاشت، اهورا دست می گفت، شکوهی هیمو را برای این پایبندی 

 مضحک
 !دزدید

سفانه آدم ها، با این که به فطرت خودشون وابسته ان، تو ٴامت -
 تکاپوی تمنای

این فطرت به معنویت های نو گرایش پیدا می کنن، آدم دلش می 
 خواد همه
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چیزو تست کنه، و شیاد هایی مثل تو زیادن تا اون هارو از فطرت 
 اصلیشون
 .دور کنن

شکوهی که از قبل لیلیث را دایورت کرده بود، همان طور که پیام 
 اهورا را

 می خواند، پوزخندی زد و گفت
ا نیستیم، این آموزه های شیژانه که به آدم یاد می ده که این م -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 412 صفحه  

 

 باید روح
خودشون رو به عنوان خودکشی برای شیطان هبه کرد. باید روح 

 خودش رو
 تو اختیار کامل شیژان قرار بده و فرصت زندگی رو به آینده زندگی که

 .پیشروی یک جوون وجود داره
 گفتپس از حرفش، گوشی را به سمت لیلیث گرفت و 

این پسر هنوز هم بعد از ده سال نمی دونه باید چطور با من  -
 صحبت کنه،

 !گوشمالی الزم شده
خوب می دانست که وقتی هرمیس از گوشمالی حرف می زد، 

 منظورش نقص
 عضو بود! پس این طور تکام کارهایشان را زیر نظر داشت! خطش را

عجب موزماری دایورت می کرد و از جاسوسی او و اهورا با خبر شد، 
 بود

 .این حیوان صفت
خودتم خوب می دونی که دستت با صهیونیست تو یه کاسه  -

 است، شاخه
هایی از شیطان پرستی و حتی بعضی از مکاتب نو پدید دینی از 

 صهیونیست
 ها کمک می گیرن و مدارکی وجود داره صهیونیست ها برای کمک و

 ی کنن، به قولمساعدت به شیطان پرستی از هیچ تالشی دریغ نم
 تو بشر
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گسسته از خدا به دنبال نوعی اقتدار مجازی اَن که هیچ وقت به اون 
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 دست پیدا
نمی کنن، به دلیل وهم و سرابی از این اقتدار، تجربه کردن به شمار 

 .می ره
به سمت درب رفت و آن را بست و بیخیال به دیوار اتاق تکیه زد، 

 لیلیث قانع
اطالعاتی در مورد آن ها داشت که خودش هم تعجب بشو نبود و 

 !می کرد
ت ٴافقط نمی دانست این همه اطالعات دقیق از کدام منبع موثق نش

 .می گیرفت
هر جا که ندای تفرعن و ندای تاریکی و رذالت وسط بیاد، پشت  -

 پرده اش
صهیونیسم مخفی شده که ثروت و موقعیت خاص و ابزار اصلی 

 اوناست که
اف دینیه، قرار نبود اینو یکی مثل تو که عضو اصلی انجمن یه انحر
 نیستی

بدونی، چون دهنت قفل و بست نداره و مثل اوندفعه هوس دیدن 
 سربریده توی

حموم خونه اش رو می کنه، اما مثل این که اطالعاتت کامل کامله، 
 فقط

فراماسونری هم از فلسفه ابلیس پرستی جداست، این یه دسیسه 
 یعیاجتماعیه، 

برای به انحراف کشوندن نخبه های یک جامعه است، هرچند که 
 بخشی از

اقدامات اونا می تونه شیطان پرستی یا استفاده از نماد شیطان و 
 مجاز شمردن
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بعضی از اعمال شیطان پرستی باشه. رسیدن به واال ترین درجه اش 
 قدرت و

ی استقامت می خواد که من داشتم، هم من یه فرقه فوق حرفه ا
 متفرعن رو بی

سر و صدا رو انگشتم می چرخونم هم جربزه گردوندن فراماسون رو 
 دارم،

در اصل فراماسون ها برای این که تفکر دینداران جهان رو به ابتذال 
 بکشونن

و شیطان پرستی رو ابداع کردن و به شدت راه تبلیغ و گسترشش رو 
 پیش

 !گرفتن به اون پرداختن
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لیلیث برخاست، رو به روی شکوهی قد علم کرد تمام عقده این چند 

 سال را
خالی کرد، شکوهی خیلی پست بود، که بی محابا از نابود کردن 

 زندگی این و
 آن سخن می گفت

بذار بقیشو من بگم! تو هم طبق این فرهنگ پارادوکسیکال و  -
 مسخره، دختر

یه نخبه به حساب هرزه اتو فرستادی دم پر من چون می دونستی 
 می آم، چون

می دونستی اصل زندگی من نجابت بود و تموم اون رو ذره ذره ازم 
 .گرفتی

تو یه عقده ای شکوهی، یه عقل سلیم هیچ وقت پی نابودی یک 
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 مملکت رو
انقدر نمی گیره، به قول اهور، یک روز تو هم می فهمی که یک من 

 ماست
 !چقدر کره داره

ه تحکم و اقتادر و توهین های حقیقی در ت می خواست، آن همٴاجر
 برابر

شکوهی شجاعت می خواست و لیلیث باالخره کاسه صبرش لبریز 
 شد و تمام

 .حرف هایش را زد تا خالی شود
عواقبش مهم نبود، مهم نبود که شکوهی بشری مرموز و پست است 

 که هر
مبار کاری از آن بر می آید، مهم دل او بود که از حجم این درد های تل

 شده،
 .در حال ترکیدن بود

*** 
روی مو های طالیی اش دست می کشید و نوازش می کرد، عاشق 

 این بو و
این دختر بچه کوچک بود، همان دختر بچه ای که ده سال از او دور 

 بود! ده
سال مهر ندیدنش را پای برگه زندگی زده بودند و در حقارت روزگار 

 خفایش
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دختر بچه کوچک را، که نمی از خودش بود، می  کردند! او این

 !ستایید
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دخترکش شبیه سازی شده هورام بود! دختر بچه ای با بینی کوچک 
 و

 ...عروسکی، موهایی طال کوب، صورت گرد سفید و چشمانِ 
چشمانش سبِز سبز بود! سبزی محض جنگل، سبزی خالص و بدون 

 دخالت
ه می شدی، به هیچ رنگ مزاحم دیگر! وقتی در چشمانش خیر

 جنگلی از انبوه
درخت با سبز هایش می رفتی فارغ از دنیای خودت غرق درخت 

 های سبز
سایه دار می شدی! درخت هایی که سایه اش حاصل مژه های بلند 

 و پر پشت
 !هیمو بود

همیشه دوست داشت دخترش شبیه هورام باشد، مانند او خانمی 
 کند، مانند او

را در دام بی اندازد! حیف که هورام، از  زندگی کند و یهودای دیگری
 تنها

 !دارایی به جا مانده از جنگ ناتمانشان را آن طور پس زد
انقدر خیره نگاهش کرد که چشمان خسته اش باز شد، این بار 

 جنگل نگاهش
را از یهدا دریغ نکرد و مبهوِت مرد رو به رویش شد، باورش نمی شد 

 آن جا
 ...نور مهتاب، زیر سایه پدرباشد، در آرامش مطلق، کنار 

 !بابا -
دلش لرزید، چقدر انتظار شنیدن این کلمه را داشت، انتظار بابا گفتن 

 های
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دخترش، دوست داشت در تک تک ثانیه های زندگی دخترش می 
 بود، مثل

وقتی که برای اولین بار لب به کالم گشود، دوست داشت باشد و 
 برای دخترش

 ...پدری کند، برای دختری که حتی در شناسنامه هم مال او نبود
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 جاِن بابا؟ -

 با بغضی که راه گلویش را بسته بود، هیمو را در آغوش گرفت، پرده
صورتی رنگ نازک بود و نور مهتاب را به مرز های پدر دختریشان راه 

 می
او را بویید، هیمو داد، پتو را از روی هیمو برداشت و با تمام وجود 

 لرزان و
 مرتعش لب باز کرد

 .خیلی ترسیده بودم بابا، خیلی ترسیدم -
لعنت به نوچه های ادریس، چه کرده بودند با دخترش که این گونه 

 می لرزید؟
این گونه سر به سینه او چسبانده بود و محکم او را در آغوش گرفته 

 !بود
ود مالیمت باشند، گفته بحسابشان را می رسید، گفته بود با  مطمئنا

 دخترکش
 ...حساس است، گفته بود

نترس بابا، من این جام، دیگه کسی اذیتت نمی کنه، تا وقتی که  -
 من هستم

 .هیچ کس حق نداره اذیتت کنه
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از آغوشش جدا شد، می خواست تا می توانست به او بنگرد، تا 
 شاید اندکی آن

هیمو شده بود که  پنج سال نبودنش را جبران سازد! آن قدر غرق
 یادش رفت

چگونه هیمو او را شناخت! هیمو که او را تا به حال ندیده بود، هورام 
 را هم

 !به عنوان مادر نمی شناخت، از کجا می دانست او پدرش است
 تعجب کردی که چطوری شناختمت؟ -

لبخند زد، حقا که دخترش بود، از درایت او و زیبایی هورام، هیچ کم 
 !نداشت
بدون او طاقتش طاق نشد و دوام آورد؟ چطورهورام او را به چطور 
 لیلیث
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 !واگذار کرد
تعجب کردم، اما می تونم حدس بزنم از کجا فهمیدی! من واقعا  -

 .مدیونشم
و به شدت مدیون کسی بود که تمام این سال ها، جوِر نگه داری 

 هیمو را
د جبران کند! کی کشید! مدیان بود و خوب می دانست چطور بای

 وقتش می
رسید خدا می دانست! تره ای از موهایش را پشت گوش فرستاد و 

 با لبانی
برچیده دلبری می کرد، و چقدر داغ دل یهودا را می افزود با این 

 !کارش
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 یهودایی که هورامش، استاد دلبری کردن ها بود
 مامان می گفت مردی، اما هورام باور نداشت! منم باور نکردم. -

 چون می
 .دونستم زنده ای

یهودا ماند چه بگوید، اما یک لحظه تمامی معادالت ذهنی اش یر 
 !هم ریخت

اگر لیلیث راز او را به هیمو نگفت، پس او از کجا می دانست! حتی 
 هیمو،

هنوزهم لیلیث را مامان می خواند! چه مادری ای کرده بود برای 
 هیمو، که

بازهم لیلیث را مامان می وقتی می دانست مادرش هورام است، 
 دانست

تعجب نکن بابا، وقتی از مامان شنیدم که صورت هورام به خاطر  -
 اسید

سوخته کنجکاو شدم، آخه مامان می گفت هورام قبال با تو ازدواج 
 کرده بود و

تو هم خودکشی کردی، هورام یه دفتر داشت که همه چیزشو اون تو 
 می

نوشت، من هم به قول لیلیث دفترشو کش رفتم تا بفهمم کی این 
 بال رو سرش

آورده که تموم باورام نابود شد، هورام گفته بود مادر منه ولی من 
 جلوی اون

و اون روز به روز بیشتر زجر می کشه، هورام  به لیلیث می گم مامان
 گفته
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د که کی روش اسید بود که تو پدرمی و نمردی، ولی ننوشته بو

 پاشید! فقط
نوشته بود یه روز توی ساحل تو رو دیده و فهمید که نمردی، 

 چطورشو نمی
دونم، حتی نمی دونم چرا بعدش نموندی، من هیچی نمی دونم 

 !بابا
پس ننوشته بود، ننوشته بود تا خودش را خالی کند! ننوشته بود تا 

 هیمو بداند
رخ زیبای مادرش کرده بود!  پدرش، اسطوره اش، چه جفایی در حق

 ننوشت
تا هیمو نداند، ننوشت تا برای یهودا آبرو بخرد، ننوشت و هنوز 

 حرمت ها بر
 !قرار بود

مجبور بودم هیمو، هم من، هم مادرت، مجبور بودیم که نباشیم،  -
 تبعید شدیم

به جدایی و نداشتن تو، از مادرت دلگیر نشو، اگه حضانت تو رو داد 
 به

ه حتی اسمت رو هم تو شناسنامه تو و خودش ثبت نکرد، لیلیث، اگ
 فقط به

خاطر این بود که تو سرافکنده نشی! فقط برای این بود، یه شیر زن 
 مثل لیلیث

که می دونست بهترین تکیه گاه می شه برات رو مادر بدونی! من 
 هورامو می

شناسم، نمی خواست به خاطر صورت سوخته اش تو حقارت بکشی 
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 و جلو
تات شرم زده شی، می خواست با افتخار بگی مادرم یه کوه دوس

 غروره که
تنهایی و یه تنه من رو به این جا رسوند، اون می خواست بهش 

 افتخار کنی
هیمو! نمی خواست مادر های دوستات و ببینی و افسوس بخوری 

 که ای کاش
مادر منم مثل اون ها زیبا بود، یا حداقل صورت درست و درمونی 

 !داشت
اون بهترین زن رو برای مادر بودنت انتخاب کرد، من، هورام و تو 

 مدیون
لیلیثیم، لیلیثی که از جوونی و زندگیش زد تا تو رو به این جا 

 !رسوند
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در چشمان هم خیره بودند! بینشان خلع محض بود! هیچ چیز نمی 

 توانست
ست توان فضای حقایق روشن شده بینشان را پر کند، هیچ کس نمی

 توده سبز و
قهوه ای نگاهشان را از هم بدرد! هورام بد نکرده بود! هورام از 

 خودش، از
مادرانگی اش، از بچه اش گذشت تا هیمو شاد باشد، تا هیمو زندگی 

 کند، تا
 !افسوس نخورد که مادری سالم را دارا بود

هورام مادر بود و همیشه یواشکی برای دخترش مادری می کرد! 
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 حداقل
خیالش راحت بود که تربیت دردانه اش و شخصیت و آبروی او، با 

 لیلیث
 !شکل می گیرد و چه کسی بهتر از لیلیث تا برای هیمو مادر می بود؟
هورام وفا کرده بود و یهودا جفا! یهودا بد کرده بود، یهودا خیلی هم 

 بد کرده
بود، او هرمیس را می شناخت، می دانست چه حیوانیست، می 

 هردانست 
چیزی از او برمی اید، چطورندیده و نشناخته به عمل رفت و روی 

 صورت
 !هورامش، زنش، همسرش، تنها دارایی اش، اسید ریخت

لعن ها بر او که همیشه بی گدار به آب می زد و هرمیس هم از 
 همین

 خوشنود بود، از این که یهودا را از دور خارج کرد و ضعفش را نابود
 .ساخت

در زد و بند هرمیس، ضعف ها همیشه نابود می شوند، و چه خوش 
 شانس بود

لیلیث که هنوز هرمیس، هیچ ضعفی از او نگرفت! اما تا دلش می 
 خواست

 !زهر چشم حواله اش می کرد
من هیچ وقت از خودگذشتگی لیلیث رو یادم نمیره، اون مادر من  -

 بوده ولی
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وقتی دفتر هورام رو خوندم لیلیث فهمید،  قرار نیست مادرم بمونه،
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 کلی
سرزنشم کرد ولی اخرش مجبور شد همه چیزو بهم توضیح بده، من 

 خیلی
وقته قانع شدم که چرا هورام من رو به لیلیث واگذار کرده بابا، وقتی 

 اون همه
عشق لیلیث رو به هورام و به خودم می دیدم، فهمیدم که باید بهش 

 احترام
اون هم به نظرهورام، لیلیث قسمم داد تا این قضیه رو  بذارم، هم به

 به روی
هورام نیارم و مثل همیشه نقش بازی کنم، منم منتظر موندم تا تو 

 بیای! می
 !دونستم میای اما نه این طوری

دزدیدن هیمو از لیلیث، احمقانه بود ولی باید انجامش می داد، 
 دیگر تاب

ت و همین کافی بود تا نداشت از هیمو دور بماند! تاب نداش
 دیوانگی کند و در

 !ملع عام، دختر خودش را بدزدد
باید چند وقت پیشم بمونی بابا، می دونم لیلیث خیلی نگران می  -

 شه اما این
نگرانی الزمه، فقط امیدوارم هورام نفهمه که تو گم شدی! چون نابود 

 !می شه
 !و من اینو نمی خوام

نان یهودا می زد، بر لبانش کاشت و با لبخندی که مهر تایید را به سخ
 تمام

 !بچگی اش و شیرین زبانی اش، خندید
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تا هر چقدر که الزم باشه پیشت می مونم بابا؛ تا هر وقت که تو  -
 بگی

کنارت هستم! دیگه نمی خوام از دستت بدم، بعد لیلیث تو بهترین 
 تکیه گاه

 !منی
ولی چند با عشق در چشمان دخترش خیره شد، پنج سالش بود 

 برابر سنش فهم
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داشت! این آداب سخن، شخصیت و رفتاِر با وقار دخترش را از 

 !لیلیث داشت
لیلیثی که خود زنیت و دخترانگی نکرد تا اطرافیانش شاد باشند، 

 لیلیث مرد
 !بود تا هورامش زن بماند

*** 
گریمش آن شب زنگ تفاوت می زد و نگاشتن های رنگ و لعاب 

 شطاننقاب 
پرستان را برایش طراحی کرده بودند، چه کسی می دانست درون 

 مخوف آن
 شنل سیاه چه حکایتی نهفته بود؟

دستگاه ضبط صدا ی سترده شده را لمس کرد، چشم چرخاند و 
 تلقی نگاهش

را با هرمیس هم نوا کرد. هرمیسی که در شروف لواط با هم جنسش 
 در

 زه تاب می آورد؟فضای دیگری سپری می کرد، تا چه اندا
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تا چه اندازه در این لجن زار غرق می شد؟ چرا این صبر هایش پایان 
 نداشت؟

چرا از طفولیت شالوده ی صبور و خونسرد بودن را به یغما برده بود 
 تا با

دیدن چنین صحنات مستحجن نغمه ی القیدی را نجوا و با بیزاری 
 ناله های در

 .م کندهم پیچیده ی این میهمانی کثیف را هض
لعنت به شیطانی که دسیسه ای برای گند کاری های این ملت 

 نفرین شده بود،
تعدادی اور دوز کرده در گوشه کناره ی کلبه ی چوبی جان می دادند 

 و اویی
 .که در کنار دختری جای گرفت

دختری که موی کوتاه و سیاه را با چهره ی زشت خود هماهنگ 
 کرده بود،

نفس عمیقی کشید و برای ذره ای آرامش چشمانش را بست، 
 زیستن میا آن
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 همه گرگف دشواری بزرگی بود، دختر کراک را به مغز های خود روانه
 ساخت و با دیده ای خمار لب به سخن باز کرد

داداچ َع اون زیر پوستایای حالی به حالی که تو دلم وولی وولی -
 بخوره دم

 .؟ بعد فلش می چسبهدست نداری
نگاهش به الکل جاتی بود که نود درصد خون انسان را در آغوش 

 داشت،



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 426 صفحه  

 

دستانش را غالب یقه ی دختر کرد، حالش از این گنداب و کتابی که 
 مالفش

هرمیس نام داشت و هر چه را که می نوشت، اوی لیلیث مجبور به 
 عمل بود،

 .به هم می خورد
 .ال می پرسم عین ادم موقور می آینْیمدم نوکری کنم، چن تا سو -

به تدریج در انتهای حس مرگ می تازید، دست لیلیث را پس زد، 
 آب بینی

اش را باال کشیده و جیفه ی تنش را نصیب صندلی کرد. چقدر از 
 این الشه

 !منحوسی که ویران یک ملت شدند، منزجرش می شد
 .دستت رو بکش قربتی، بگو بینم چی می خوای بدونی -
رش کمین کرده و سپر گرفت، نمی دانست واقعا چه از این دختر کنا
 و

 .بیوگرافی اش می خواست؟ فقط رهایی از ان جا را خواستار بود
چرا اینجایی؟ چی تو رو به این سمت کشوند؟ دلیل این که به  -

 ابلیس گرایش
پیدا کردی چی بوده؟ می خوام رو راست باشی و همه چیز و برام 

 بگی، تک
 !به موتک، مو 

استهزای تبسمش محنت آور بود، اندوهی به وسعت مرگ خاموش 
 طفل یا
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 مرگ ستارگانی که در مهبانگ المروتی، متالشی شدند
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خودت فکر می کنی برای چی اینجام؟ چون یه حرومزاده ام توی -
 دین مردمی

مثل تو، هیچ جایی ندارم. کدوم خانواری سرپرستی یه دختر که 
 اوزحاصل تج

بود رو متحمل می شد که االن شاد و خرم در کانون گرم خانواده 
 !زندگی کنم

هرمیس منو ا این منجالب تنهایی کشوند بیرون! من که نخواستم 
 نامشروع به

دنیا بیام! همون خدایی که تو ازش دم می زنی هم نمی خواست که 
 من دنیا

 ام توهین کنم،بیام! من اینجام چون به اجباره! نه که به دین فعلی 
 نه! من

خوشحال تر از اون چیزیم که فکرش رو می کنی! گناه ترین اشتباه، 
 کوچک

ترین کاریه که هر روز انجامش می دم، بدون عذاب وجدان 
 واحساس

ناراحتی! این دینی که تو سنگشو به سینه می زنی، خیالی واهی ای 
 بیش

 مرده پرستی نیست! پیامبرا و امامایی که میگین مردن! تموم شدن!
 تو ذات

تموم ایرانیاست! این که تو جمع فقط به خاطر اشتباه دو نفر تحقیر 
 شی، کم

چیزی نیست! من اینجام چون خود خدات هم نمی خواست تو 
 دنیاش باشم! من

از رابطه نامشروع اومدم و این جا، این عمل تنها چیز روونیه که هر 
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 روز با
ا؟ چون یه نیازه! مثل نیاز تو که آمار باال انجام می شه! می دونی چر

 وقتی
تشنه ای میری سراغ آب! وقتی آب می خوری عذاب وجدان نداری 

 که چرا
رفع حاجت کردی! اما برای این موضوع، می شی تف سر باال! ما که 

 انگ
حرومی بودن خیلی وقته رو پیشونیمونه، آب از سرم گذشته، این جا 

 بودن
 !همون بهشتیه که تو مقدس ترین کتاب شما نقل شده دختر جون
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 !با انزجار به زن رو به رویش، با این عقاید عبث و نابود می نگریست
مطمئنن اگر تا صبح هم استدالل می آورد، او قانع نمی شد! چون 

 جامعه
هترین حرامزاده ای مثل او را نقض می کرد! اما دفاع عارفانه از دین، ب

 و
مهمترین عمل و جلوگیری از گسترش شیطان پرستی در اسالم 

 .است
 داری کامال اشتباه می زنی! پیامبرا و امامای ما شاید مرده باشن،-

 امام رضا می ولی هنوز هستن! این که یه مریض تا پاشو تو حرم
ذاره شفا می گیره وهم نیست! این که یه فرد فلج پیاده به کربال می 

 ره
 ا بطلبه خیال نیست! تو سرتو کردی تو کبک و هیچ کدوم ازتا شف

 معجزات دورت رو هم نمی بینی! تقصیر تو هم نیست! بودن با



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 429 صفحه  

 

شکوهی تمام زمینه های مرتد بودن رو فراهم می کنه! در ضمن، 
 خدا

 هیچ وقت نیازی که خودش در بدن انسان چه مرد و چه زن قرار داد
 رو گذاشت، اما راه درستش رورو نقض نمی کنه! خدا نیاز جنسی 

 هم نشون داد! این که تو با هر ننه قمری رو هم بریزی می شه
 .فاحشگی! نه ارضای نیازی که از تقدسش حرف ها به عمل اومده

 ازدواج یک اصل بزرگ، برای به زنا نرفتنه! برای رهایی از قید و
 بند روسپی گری! به خودت نگاه کن! فقط برای اینکه هر غلطی که

می کنی کسی باهات کاری نداشته باشه، یه دست بهت بزنن رفتی 
 اون

دنیا! انقدر مواد و کوفت و زهرمار کشیدی که شدی یه مفنگی 
 بدبخت

 !که هر لحظه امکان اور زدنشه
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نفس عمیقی کشید و سرش را در دستش گرفت، تمام سعیش را 

 می
 ای، به استخراج این کرد تا بدون هیچ انگ و برچسب تخریب کننده

 یاخته های مشرک می رفت! سرش داشت می ترکید و نبض می زد
 اسالم تنها دینیه که زن رو آزاد گذاشته! و صد البته تنها دینی که-

پیامبر بر سر متن دین ایستاده و از ابتدا تا انتها به واسطه ی این 
 متون

 و اسالمکامال الهی، نظارت کرده و نوشته شده! به همین دلیل ت
کمترین جنبش ها و مکاتب دینی رو شاهد هستیم که فرقه 

 شکوهی
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 !نایاب ترینشه که افراد مطرودی مثل تو رو دور خودش جمع کرده
که همینش هم شامل استعماره! با حمایت و پشتیبانی 

 صهیونیست به
وجود اومده و تا وقتی که هزینه هاش تأمین بشه هم تموم نمی 

 !شه
حس شعف و دردمندی از دینش دفاع می کرد، آن  تمام مدتی که با

 دختر القید
مشغول کشیدن مخدر بعدی اش بود! دینی که حاج بابایش به آن 

 معرفی کرده
بود، نباید این طور به تاراج می رفت! نباید دست روی دست می 

 گذاشت تا
نابودش کنند. دختر همان طور بی قید شنلش را کنار زد و روی شانه 

 اش
 خالکوبی شده را نمایان ساختجمله ی 

هرمیس واسه من خداست، خدای شما وجود نداره جوجه  -
 فوکولی، وقت تلف
 ...می کنی برا خودت

پوزخندی زد و از کنار دختر فاصله گرفت، زمانی اتالف وقت می کرد 
 که با

ان زن زبان نفهم لب به سخن باز می داشت. کاش در قعر گودالی 
 کفن پیچ می
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شد اما این سخنان را نمی شنید، و تو ای خدای هفت آسمان، 
 بردباری ات
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ستودنی است، و چه کسی می داند پس از مرگ چگونه آن ها را 
 زایل می
 کنی؟

سخنان بعدی و بعدی را ضبط کرد و گوش می سپرد، همه یشان 
 درد

مشترکی داشتند که تمامش منتهی به رها شدنشان از فلسفه های 
 د. بادینی بو

ذلت سه چیز را حس می کرد: دختران تن پرست، چشمان هرزه 
 بین، گام های

 !هرزه پو
می گفتند ما که به جهنم می رویم بگذار خوب خوب برویم و این 

 بود بازی
تلخ سرنوشت که جوانان عزیز هم وطنمان را به این راه ها باز می 

 .داشت
 و بل کنید به آتش می گفتند آن قدر زمزمه می کنند که اگر ال کنید

 دوزخ 
دامانتان را می سوزاند، چرا خدایمان را برای شیعیان مخاطره آمیز 

 می
 سازیم؟

خدایی که با وجود هزاران کهکشان از ما بی نیاز است اما چشمش 
 به مایی

می باشد که گناهانمان کم نیست.ای کاش راه هایی برای بهبود این 
 مخاطره ها

ها از اسالممان زده نشوند و در پی آن  بود، تا عزیزکانی مانند آن
 .جان دهند
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زمان شروع مراسم بود، دست از روابط خود کشیدند و گوشه ای به 
 عرفان

نشستند، نورا به سمت محراب رفت، محراب مقابل دیوار غربی قرار 
 گرفته و

پارچه سیاه رنگی به روی آن قرار داشت! باالی محراب، روی دیوار، 
 ستاره

 .نه نصب شده بودپنج پر وارا
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روی محراب دو شمع سیاه و روی پایه، خنجر مخصوص مراسم، 

 جمجمه
انسان، یک زنگ، یک آتشدان و یک جام قرار داشت! فضای سالن 

 تاریک و
ملموس از وهم شد! که برای نور بیشتر گوشه های سالن از شمع 

 سیاه استفاده
 .کردنند

ر داشت، پوشش وحشتناک نورا، آتشدان درست در مرکز محراب قرا
 تماما

سیاه همراه با ستاره ده پر وارانه آویخته به گردن بود! زنگ را از روی 
 پایه

برداشت و شش بار در جهت جنوب، شش بار در جهت شرق و 
 شمال به صدا

 .در آورد. به نظر می آمد جزء آدابشان باشد
و با لحنی خنجر را به دست گرفت و به سمت پنتاگرام وارانه رفت 

 نیایش
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 گونه گفت
به نام شیطان بزرگ و افتخار آور! لوسیفر من نیروهای تاریکی و -

 قدرت
 .شیطان را به درون فرا می خوانم

با خنجر پنتاگرام خیالی در هوا افزود، همان طور که به دیوانه بازی 
 هایشان

 نگاه می کرد چهار شاخش در آمده بود! نورا با فریاد ادامه داد
ندرون من خستخ دل، ندانم کیست، که من خموش و او در در ا-

 فغان و در
 .غوغاست

با خنجر پنتاگرام وارانه ای در هوا رسم کرد و آتش را افزود و به 
 نیایش

 ادامه داد
آتش سیاه برافروخته و در های تاریکی بر پاشنه خود چرخیده اند. -

 روح سیاه
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و شیطانی کاین ظاهر شده کسی که از دور دست می آید تا خواست 

 خود را بر
افراز هستی، فنا کند. بر حذر باش و از گمراهی انسان که همواره 

 همراه
اوست، از ابتدا تا نهایت نظاره کن! این منم خدای دیروز، امروز و 

 !فردا ها
 در توانایی نگهبان زبان و ابدیت بی مانند، غرق در دانایی بی همتا.

 عناصر
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را بخوان تا مرا حرمت کنند و نیروهای طبیعت را امر کن تا تجلی 
 آمال من

 .شوند! بپاخیز مکن تو را می خوانم
رنگ خدایی بپذیرید. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما او  "
 را

 138 عبادت می کنیم).بقره، آیه )"
 موز شکوهی از دورنبض سرش بیشتر از همیشه می زد، برق نگاه مر

خنجری به قلبش بود! اصال توان تاب آوردن در این مراسم را 
 نداشت. افسوس

که از واکنش هرمیس در هراس بود، مر این از آنجا دور می شد. 
 دوباره

 خنجر را به سمت پنتاگرام وارانه نشانه رفت و ادامه داد
ستان کاین شیطان من قله ها را تصرف کرده ام قدرت تاریکی در د-

 !من است
اکنون من در قالب تو خواسته های شیطانی ام را تجلی می بخشم. 

 پندار مرا با
شکوه و عظمت باستانی تسخیر کن و مرا در الیه های نامریی در مرز 

 آلودش
 .تنها گذار

اصال دلش نمی خواست به تفسیر این متون فکر کند، در دل برای 
 خودش

نشود. جام را در مقابل پنتاگرام  شعر زمزمه می کرد تا صدای نورا را
 وارانه

باال برد و به منظور پیشکشی انگشت اشاره دست راستش را درون 
 رف فرو
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برد! انگشت را از ظرف خارج کرده و دور لبه جام، در جهت گردش 
 عقربه

 های ساعت گرداند و همزمان خواند
شم قدرتهای من از این جام می نوشم، من از این زندگی می نو-

 نهفته در
 !تاریکی مرا در بر گیرند

جام را یک نفس تا انتها نوشید، شعر هایش به پایان رسیده بودند 
 و چیزی به

ذهنش نمی رسید! خدا میدانست محتویات درون جام چه بود! نورا 
 سرخوش
 ادامه داد

همراه با بد ترین نیرو های شیطانی و عمیق ترینقدرت های تاریکی -
 به جهان

 .ماده باز می گردم تاشبی دیگر را تسخیر کنم
پس این قصه سر دراز داشت! کی می خواستند دست از این ادا و 

 اصول های
مسخره از خود درآورده اشان دست بکشند؟ آتش را خاموش کرد، 

 زنگ را
در خالف جهت ابتدایی به صدا در آورد و در آخر شمع ها را فوت 

 کرد. این
 ایستاد و خزئبل های نورا را ادامه دادبار شکوهی باالی سن ب

در این صحرای برهوت آنه و سنگ، صدایم را بلند می کنم تا تو -
 !بشنوی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 436 صفحه  

 

شرق و غرب را اشارت می کنم. شمال و جنوب را نشان داده و فریاد 
 می

زنمک مرگ بادا بر ضعفا ثروت بر اقویا! چشمان خویش باز کنید تا 
 ببینید ای

فکر های کپک زده! مرا گوش دهید ای کرور های سرگردان! من 
 مقابلتان

ایستاده ام تا خرد جهان را به چالش بکشم. تا قوانین اهلل را 
 استنطاق کنم! من

از شما برای قوانین طالیی اتان دلیل می طلبم و خواهم پرسیدک 
 چرا بر سر
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می ایستید؟ منم پادشاه قبر آنانی که خود را پیامبر می خواندند 
 جهان! هیچ

دروغ کهنی به من واقعیت نمی نمایاند! و همین ایینی پا بر جا 
 .نخواهد ماند

هر آن مجمعی که موفقیت و شادی زمینی من منجر نشود را مردود 
 .دانستم

بیچاره توییی که لذتت را در گرو اجازه دیگران قرار دهی! شیطانت را 
 صدا

یت را دریاب و خود را به دست هوس بسپار، کن و وسوسه زنا ریشها
 این

است راه سعادت، اری خدای تو مردوخ است. بیم و امیدت را به 
 شیطان

 .بگوف ترس هایت شفاء اوست
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همان که زمین را برای شما بستری و آسمان را بنایی ساخت، و از "
 آسمان

 داخآبی فرو فرستاد و بدان میوه ها برای شما رزقی برآورد، پس برای 
همتایانی قرار ندهید، در حالی شما می دانید که همه چیز آفریده 

 اوست.)بقره،
و اگر در آنچه که بر بنده خود فرو فرستادیم در شک و تردید 22 ( آیه

 هستید،
 اگر در این ادعا راست گو هستید }واقعا تردید دارید{ یک سوره مانند

 آن
پس اگر 23 ( اند).بقره، آیهبیاورید و گواهانتان را در برابر خداوند بخو

 این
کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد، از آن آتشی بپرهیزید که هیزم آن 

 آدمیان
 24 و سنگ هایند و برای کافران آماده شده است. )بقره، آیه )"

مراسم مزخرفشان تمام شده بود اما این سردرد بی انتها هنوز هم 
 ادامه داشت،

ماندگی میان نگاه های بی اندازه به طوری لبریزانه از حس در
 هرمیس، هنوز

 .هم تاب می آورد
*** 
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از بر پشت بام رفیع عمارت شکوهی، جنگل و دریا را می نگریست. 
 پاکت

سیگار را از جیبش خارج کرد و بر لب سردش گذاشت. پتو را دور 
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 خود
ا محکم کرد و به قرص تابان ماه دقیق شد. فندک طالکوب اژدها ر

 روشن و به
فیلتر سیگار آغشته کرد. خیلی وقت بود که دلش تنهایی مطلق می 

 خواست و
آسایشی که هیچ وقت نداشت! حلقه های دود را روانه هوای نیمه 

 ابری ظلمات
شب کرد و از گرمی دود های وارد شده در حلقش، لذت می برد. 

 روی
 .سکوی پرتگاه بام، نشست و پاهایش را آویزان کرد

این مه غلیظ خارج شده از حلقش را دوست داشت و با وجود 
 سوزان آن خو

می گرفت. انعکاس نور ماه در آب استخر واقع در باغ هرمیس، 
 درست در

زیر پای او، به صورتش می خورد و آن را روشن تر می کرد. باد ما 
 بین

خرمن موهای موج دارش در رفت و آمد بود و مه را به سهولت از آن 
 دور
ی ساخت. کنار درخت چنار، مردی را دید که سیگار بر لب، شب گرد م
 و

مبتال! آرام آرام قدم می زد! مردی که از وقتی متوجه آن، میان دو 
 درخت

چنار شد، سیگار را خموش و لب به خنده وا کرد. همانند دیوانه ها 
 قهقهه زد،

 اهورا با شنیدن صدای خنده لیلیث، با تعجب به پشت بام نگریست
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 و طوری که
 صدایش جلب توجه نکند، گفت

 .اونجا چیکار می کنی دیوونه؟ بیا پایین -
شیشه زهرماری ای را که پایین سکو نهان کرده بود، گرفت و آرام آرام 

 مزه
 کرد و همان طور مغموم خواند
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بیا ساقی، بزن سازی، برقصانم، چونان چرخی، بگردانم! سرم  -
 غوغاست،
دلم شیداست مرنجانم! من آن جانم، که جانم، می فروشم!  بفهمانم!
 پی الهامی

از وحی و سروشم، سروش آمد، به جانم عشق در افتاد. خروش آمد، 
 در این

خم جوشش افتاد. جوشش عشقی است، ه در دل می خروشد. از خ 
 وحدت همی

 .می می فروشد
چهره سر به زیرانداخت و اغوا گر خندید، دلش برای تک تک حاالت 

 مغرور
این مرد، ضعف می رفت و تمام وجودش برای آن پر می کشید. 

 شیشه
زهرماری را محکم به زمین بام کوفت، خنده اش تبدیل به پوزخند 

 شد و سپس
 باتمسخر گفت

نترس، اونقدری عرج دارم که اگه بیفتم و علیل شم خدجم نیفته  -
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 گردنت و
که منت جیب شوهر  بخوام خودم پرداخت کنم. از اون زنایی نیستم

 .رو بکشم
 .اینو خودتم خوب می دونی عزیزم

اهورا با دیدن شیشه ای که در دست او بود و لحن کشیده و نوح 
 حالت بیان

لیلیث متوجه شرب خم کردن او شد و گره بین ابروانش را تنگ تر 
 .کرد

هزاران بار به شکوهی اختار داده بود آن بار کوچک کنج عمارت را 
 منحل
باری که چنین فاجعه ای را برای لیلیث به بار آورد. جذبه کند! 

 صدایش را
 نثار بدخلقی وی ساخت

صداتو بیار پایین تموم اعضای این خونه رو بیدار کردی. البد با  -
 قمار می

خوای ادامه بقا تو تامین کنی! زنی که هر کوفت و زهرماری رو زیر 
 دستشه
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قرب بخوره تو سرش! انقدر خوردی که می بینه، می خوره عرج و 
 نمی

 !فهمی چی داری می گی
لیلیث پتو را دور خود تنگ تر کرد و با همان پوزخند روی لبش، به 

 چهره
ُبراق و تحکم نگاه اهورا، خیره شد! می دانست چقدر اهورا به آن 
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 شیشه های
مجوس، حساس است و دوای بی توجهی هایش را از آن می گرفت! 

 انقدر در
 گاهش غوطه ور بود که آرام لب زدن

صدامو بیارم پایین که زن عزیزت نفهمه شلوارت دو تا شده؟ تا  -
 کسی از این

ننگ و تحمیل بویی نبره؟ عارت می شه یه مشت شیطون پرست در 
 پیتی

 بدونن شوهرمی؟
جمله آخرش راچنان با غضب و فریاد بیان کرد، که اهورا شوکه شده 

 !بود
واقعا حالش مساعد نبود! تمام تنش بر اثر رعشه می لرزید و 

 ارتعاش صدایش
بر مغز و استخوان رسوخ می کرد. چشمانش پر از اشک شد و با 

 دیدگانی
تار، به هاله اهورا در تاریکی خوفناک جنگل می نگریست. موضع 

 اش را
 حفظ کرد وبا همان استبداد باطنی اش، سرزنش ها را آونگ ساخت

به سرت. تموم کن این هزیون گفتن های بچه گانه رو، همین  زده -
 حاال یه

 .دوش بگیر تا حالت جا بیاد
قطره اشکی روی گونه هایش چکید، احمق بود و با حماقت محض 

 برای این
تذکر های اهورا، جان می سپرد. برای اختار هایی که تهدید بود و اگر 

 عمل
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 .ش را نمی کشیدنمی کرد، عواقب خوشی از طرف وی، انتظار
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ت حرف زدن به او را ٴامگر همان لیلیث نبود که احدالناسی جر

 نداشت، حتی
شگوهی با آن همه ابهت گه گاهی در برابر او کم می آورد! پس چرا 

 در برابر
استبداد بی حد و کثر اهورا کوتاه می آمد؟ تلخ خندید و با بغض 

 صدایش گفت
ست دارم، بوی بد پیراهنش را دوست سیگار های بهمنش را دو -

 دارم. گفتند
 .دیوانه طرف زن دارد، گفتم دیوانه ام حتی زنش را دوست دارم

پاهای آویزانش را عصبی تکان داد و با هوار و جیغ حنجره اش، بلند 
 گفت

 .می دونی اهورا، دیوونم. حتی زنش رو هم دوست دارم -
اس سوزش ته مانده سیگار در دستش، دود شد و با احس

 انگشتانش، آن را به
گوشه ای پرت کرد. از حال خراب لیلیث، کالفه شده بود و با حرص 

 دستش
 .را بین موهای مشکی اش برد

خیله خب، دوست داشته باش، فعال بیا پایین بعدا در موردش  -
 .حرف می زنیم

هق هقش پایان یافت، اشک هایش را پاک کرد و روی پرتگاه 
 بایستاد، پتو

ری را از حول تنش رستاند و دستانش را از هم گشود، اهورا با خاکست
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 فهمیدن
 غرض لیلیث، ترسان گفت

بچه نشو لیلی، برای یه بارم که شده تو زندگیت حساب شده رفتار  -
 کن، این

 .حماقت، حاصلش جز پشیمونی چیز دیگه ای نیست
لیلیث مصمم لبخند زد و غرش آسمان و رعد و برق که فضا را طلعت 

 خشیدهب
 بود، مهر تایید بر تصمیمش داشت

سفانه خیلی بچه ام جناب احتشام. برای ممناعت دیگه خیلی ٴامت -
 !دیر شده
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این را گفت و هبوط کرد. بین زمین و آسمان معلق شد! آسمان بارید 
 و کورس

قطرات بارانش را نثار حضیض لیلیث ساخت! به درون استخر فرود 
 آمد و

ر آن فرو برد! همانند ماهی خود را به باالی آب استخر رساند سر به زی
 و با

رضایت و لبخند سرشار از شیطنت به اهورا نگریست که او عصبی 
 لب زد

تو بزرگ ترین احمقی هستی که تا حاال دیدم سرکار خانم دکتر  -
 !محتشم

لیلیث، یک طرف لبش را به باالسوق داد، همانند خوِد اهورا که هر 
 دوقت قص

 .دیوانه کردنش را داشت، به عمل می اورد
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مستی از سرش به طور کامل پریده بود اما عاشقی نه! دستش را به 
 طرف

اهورا دراز کرد و با همان لبخند منتظر به او نگریست، گویی قصد 
 رهایی از

 .آن آب سرد را داشت
اهورا پر تحکم به سمت استخر رفت و دست لیلیث را گرفت، اما با 

 تمام قوا به
درون آن پرت شد! لیلیث مظفر، از عصبانیت و صورت سرخ او، بی 

 محابا
 !خندید! گفته بود به کسی اجازه تهدد نمی دهد

اون طوری نگام نکن! گفتی بیا پایین اومدم، در ضمن این که  -
 دوش بگیرم

 .بود هم ایده خودت
 یک تای ابرو اش را از حرص، به باال پراند و با استفهام نگاهش کرد

 که پیشنهاد خودم بود؟ -
لبش را گزید، همان لب گزیدنی که اهورا را دیوانه می کرد و به اغما 

 می
برد! به جایی که در آن حال، کسی جلو دارش نبود. به طرف اهورا 

 شنا کرد
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 ردنش حلقه ساختو دستانش را دور گ

 .کامال -
لبخند مرموزی زد که لیلیث شیوا گون، به لبانش دست کشید و 

 زمزمه کرد
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 .من َنَسِخ اون گونه های پر از لبخندتم -
سرش را تکان داد و با آن لبخند یک وری اش، به لب گزیده لیلیث 

 می
 نگریست. در یک حرکت، لیلیث را بر دوشش گذاشت و بلند کرد

خارج شد و به سمت جنگل و انبوه درختانش رفت و به از استخر  .
 جیغ های

 ممتد لیلیث کوچک ترین توجهی نداشت
بذارم زمین روانی، ولم کن االن سر و کله شکوهی پیدا می شه، ِد  -

 مگه کری
 .مرتیکه؟ می گم بذارم پایین

به انتهای جنگل رسید، همان طور که از فریاد لیلیث لذت می برد، 
 محکم به

ن پرتابش کرد. درد بدی در کمرش پیچید. باران بی رحمانه فرود زمی
 آمد و

 به خیسی تنشان دامن می زد، ناله لیلیث که در آمد، ظفرمند گفت
بهتره هر چه زود تر این تاتر مسخره رو تمومش کنی! قرارمون  -

 دلبستگی
نبود که بخوای دم از عشق و وابستگی بزنی! بهت گوشزد کرده بودم 

 که
 !و بهم نزدیک نکن! مسبب حال االنت فقط خودتیخودت

یکباره تمام باور هایش را شکست! چطور آنقدر سنگدل بود و این 
 طور لیلیث

را زیر پاهایش خورد کرد؟ لیلیث خواست بگوید مگر می شود آن 
 لبخند بر

لبت باشد و من جان نسپارم؟ مگر می شود حمایت هایت را ببینم 
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 و نمی رم؟
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 مگر می شود تو سنگ باشی و من لیلی نباشم؟

صدای شکستن باور هایش، مانع پاسخ دادن لیلیث به بی رحمی 
 .اهورا شد

همیشه حرف زدن و اثبات مهم نیست! گاهی باید سکوت کرد و 
 حرمت نگه

 داشت. مثل اسرار عشق لیلیث به اهورا، که بهتر بود به گور می برد تا
 !افشایش می کرد

را در بغل گرفت و سر به زیر انداخت، چقدر حقیر شده زانو هایش 
 !بود

 اهورا هم کنارش نشست و پر تحکم تر گفت
در مورد اس ام اسای اون روز و افتاونت تو بیمارستان توضیح می  -

 خوام،
 .همین االن

سیکاری از جیب پیرهن سفیدش در آورد و گوشه لبش گذاشت، 
 نگاه خیره

اهورا دا که دید به او هم داد! سیار را با همان فندک طرح اژدهای 
 طالکوب

 روشن کرد و گفت
یه دیوونه به اسم مهام، چند سال پیش تو کف من بود! هرچند که  -

 بهش رو
نمی دادم. ولی اون االن حتی با وجود زنی که داره باز هم هواش 

 هرز می
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خصی. چیز خاصی پره، اون روزم رفته بودم یه تصویه حساب ش
 .نبود

پک محمکی به سیگارش زد و به نگار چهره لیلیث پشت دود غلیظ 
 سیگار

 !نگریست، چقدر این زن، وقتی که رام می شد جذاب بود
و اهورا نمی دانست که لیلیث دام نبود، عاشق بود که این طور 

 تسلیم خواسته
های اهورا می شد. با صدای خنده های پر عشوه یک زن به 

 ان آمدند وخودش
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 .محتاط به اطراف می نگریستند

با دیدن پرتو نوری که از روی زمین پدیدار و صدای پایی که هر 
 لحظه

نزدیک می شد، اهورا لیلیث را در آغوش گرفت و پشت درختی 
 .سترد

پیرهن جذب سفید، با خیسی آب باران، به بدن لیلیث چسبیده بود 
 و وضعیت

آورد. دهانش را گرفته بود و محلت تنفس را هم اسفناکی را پدید 
 !نمی داد

انقدر لیلیث را به خود فشرد، که تقریبا یکی شده بودند! درب روی 
 زمین باز

شد و یک مرد در حالی که زنی را در آغوشش داشت، از آن بیرون 
 !آمد

 !همان زیر زمینی که از قبل پیدایش کرده بودند
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 حرص زیر گوش لیلیث لب زداهورا فکش را منقبض کرد و پر 
 !ادریس -

از آن جایی که او به هیچ کجا دید نداشت، نمی توانست اشخاص را 
 ببیند اما

 !ادریس را نمی شناخت و تا به حال، رویتش نکرده بود
خنده ها و نجوا های زیر لبی آن زن به شدت مزمن و آشنا می آمد! 

 زنی که
 !چندین سال با او، عهد دوستی بسته بود

 این صدای نارسیسه! این جا چیکار می کنه؟ -
صدای پا که دور شد، لیلیث رااز خود جدا کرده و با چشم تمام 

 جنگل را زیر
 .نظر گذراند

 کلتا رو چیکار کردی؟ -
به درخت بید اشاره زد و در حالی که موهایش را می چالند تا 

 خشکشان کند،
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 گفت

 ه؟همون جا خاکش کردم. نقشه چی -
 .با دست خاک ها را کنار زد و کلت ها را در چنته گرفت

می ریم جایی که باید خیلی وقت پیشا ازش سر در میاوردیم ولی  -
 !قافل شدیم

کلت را از دست اهورا گرفت و درب چوبی واقع روی زمین را آرام 
 گشود،

 یادشان رفته بود قفلش کنند
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 !بر خوردنداز پله های طویل آن پایین آمدند و به بمبست 
 .به در کج و کنجل انبار نگریست

جایی که احسای می کرد، صد ها بی گناه را قربانی نفس می کنند؛ 
 البته این

بی گناهی، یعنی فدای ابلیس شدن و این جا انتهای نگون بختی 
 برای تمام

کسانی که کید ابلیس را می خوردند، بود؛ یا طناب دار محفل 
 هایشان و

 .ساطور برق آگین اسراعیل انتظارشان را می کشید
 .اهورا را کلت به دست درست در پشت خود احساس می کرد

ارام و بی صدا درب انبار را گشود و اما آن صدای مخوف جیر جیر 
 درب،

 .نوید حضورشان را را به اعضای درون انبار می داد
با قدم هایی که در کفش های خاک و خول خرده اش محبوس 

 بودند به داخل
 .انبار وارد شد

صدای گریه های دور و نزدیک و زمزمه هایی که بوی مرگ می داد 
 در آن

انباری که جای جای سقفش همانند قلب افراد معصوم حاضر 
 شکافته بود، به
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 .راحتی بر گوششان زنگ می زد
چکه چکه ی آب از شکافته های سقف گریزان و قطرات باران بند 

 ده را بهآم
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 .آغوش خود جای می داد
اهورا کلت را بر روی کارتون های پوسیده و پاره شده که در تمامی 

 انبار
 .قابل مشهود بود گذاشت

این انبار به همه چیز تشبیه می شد به جز سنخیت خودش، فقط و 
 فقط تخت

سال با ظاهری ژولیده و ۱۰ های چند طبقه که در آن خترانی باالی
 پلشت در

سفید که آن ها را به یاد خون آشام های خیالی می انداخت  لباسی
 با یخچال

زنگ زده ی کنج اتاق که در ُمَوَرب اش بود و نبودش فرقی نداشت و 
 چراغ

خواب های رنگارنگ که در آن تاریکی شب نورش نمایان بود، قانون 
 انبار

 .بودن را بر هم می زد
اول می توان با چشمانی خسته به سمت قفسه ای که با نگاه 

 فهمید که چندین
سالی بود کسی به ان رنگ و لعاب نداد نگریست. به سمتش قدم بر 

 داشت و
 .اهورا با دیدن او به طرف جعبه های خونین انتهای انبار رفت

قدم هایشان آغشه از احتیاط و سکوت بود تا صدای پایشان کسی 
 را هوشیار

 .نکند
به خاطر خاک هایی که پرونده های رنگا وارنگی که رنگ هایش 

 خورده
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است قابل رویت نبود را بر داشت و آرام در کیسه ای که گوشه انبار 
 پیدایش

 .کرد، گذاشت
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لباس های به رنگ شبشان کامال گواه پنهانی آمدن و یکی شدن در 

 تاریکی را
 .می داد

همان پیرهن جذب سفید و شلوار زاب دار مشکی ای را ان شب در 
 غر وتن ال

نحیفش که به لطف ورزش های ممتد ورزیده شده بود، پوشید تا 
 شاید به چشم

 .اهورا زیبا بیاید و مانند آن زمان شانس بزرگی نصیبش شود
اهورا با دسته ای از پودر های سفید که هشدار خوبی نمی داد به 

 سمتش آمد و
 کالفه گفت

 .کراکه -
چشمان غمناک مشکی با شنیدننام مخدر از دهان اهورا وا رفت. 

 رنگش در ان
صورت، ته ریش، لب و بینی مردانه اش بیشتر در قلوب آدمی نفوذ 

 .می کرد
 .رنگ سیاه دیوار های انبار فضای اندوه بارش را بیشتر می کرد

آنی پرونده ای را از آن کیسه نمدی مشکی رنگ یافت و چراغ قوه ی 
 قرمز

رنگی که در همان انبار پیدا کرد و در دستان اهورا محفوظ بود را 
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 گرفته و
 روی خط به خط پرونده سوق داد

 قربانی شماره هزار و نهصد و ده -
 نام مهتاب
 شهرت برزگر

 نام پدر موسی
 نام مادر سمانه
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 خریدار عبدل مصیب عرب
 به مبلغ سه سی میلیارد تومان

 دتعداد اعضا سه عد
 .نام اعضا قلب، کلیه و کبد

با فریاد خفیفی آن پرونده ی عذاب آور را پرت کرد و دستانش را 
 حائل

 .دهانش ساخت
پس پول های بی حد و کثر شکوهی از این منبع در می آمد! حق 

 داشت بگوید
 !ده میلیارد پول خوردی بیش، برایش نیست

*** 
وردنشان را رقص قطرات باران روی شسیشه و غلطیدنشان و سر خ

 می دید
و حض می کرد. عاشق ویوی این کافه و تلخیات قهوه اش بود. کافه 

 ای
روی دریا واقع شده با فضای نیمه تاریک که غم هایش را در خود 
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 حل می
کرد و تاری پنجره های بخار خورده سردی قطره باران را دلبرانه در 

 برش
رین قسمت آن غلطیده به جان می خرید. کافه ای که پنجره گوشه ت

 شاهد تمام
درد های گیلماه بود درد هایی که نهان قلب آزگارش شد و به نجوای 

 آهی که
 .می خیزید از سینه او گوش می سپرد

 شیشه ها چرا می گریستند؟"
حال او زار بود، شیشه ها اشک می ریختند! شاید فهمیده بودند 

 همدم ندارد،
ن روز را دلرحمانه شاید فهمیدند که باید همدم شوند، حداقل آ

 "!بگریند
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خیلی وقت بود که خودش را میان سکوت لب هایش جا گذاشت و 

 .دم نزد
خیلی وقت بود که آن گیلماه پر شر و شور سابقی که با مسخره بازی 

 های
لیلیث تکامل می یافت و هیچ کس حق گفتن باالی چشم تو ابرو را 

 به آنها
 !نداشت. از یاد برده بود

تالطم های دریا را پشت بخار شیشه و رقص باران می دید و 
 رویایش را

جمع کرده و عازم تالحق موج هایش شد. دریا هم آغوش رویایش 
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 بود و این
را شادی مبهم شیشه گواه می داد! زخم تقدیر ترمیم ندارد! فقط 

 گاهی فریبت
می دهد. فریب آن که مرحم آمد و درد تمام شد! اما درست همان 

 ظه کهلح
غرق تماشایش هستی سوزش نمک رویش را به رخت می کشد و 

 کامت را
 !تلخ می کند

زخم هایش سر باز شده بود و این فشار ها او را ویران تالزم موج 
 های دریا

کرد! در اوج جوانی غبار غم روی دلش نشست و پیر و زمین گیرش 
 !کرد

 !خیره عکس خودش و مهام بود
عکس دو نفره ای که در بیست و پنج سالگی اش گرفته بود! نباید او 

 را می
خواست، نباید به او دل می بست! اما بسته بود! ستاره های 

 بختشان را فارغ 
از تناقضات، با هم یکی کرده بود و با آن همه بدی مهام، نمی 

 توانست او را
 !از یاد براند

اغی ان، گداخت! با آن همه دستانش را حائل فنجان قهوه کرد و از د
 بدی چه

می کرد؟ در کجای دلش جا می داد؟ در کدام جهنم دره ای جار می 
 زد؟
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او جوانی، آینده و زندگی اش را پای مهام باخته بود! مهامی که در 

 نبرد
 !غایی اشان نبرد، اما گیلماه را سوزاند

راتش، خاطره کاش هیچ وقت او باز نمی گشت! کاش به همراه خاط
 می شد و

 !تهدید هایش را حواله دل بی طاقت گیلماه نمی کرد
و مهام فواصل پیش دستی می کردند که امواج  تا حدی بین او

 جدایی از
درونشان سر می کشید! او عاشق مهام بود و عاشق تر هم می شد، 

 صد
 !افسوس که مهام آدمش نبود

ل! در حقیقت، مهام هیچ آدم پایبندی به او، آدِم آدم بودن! آدم تأه
 نبود! اما

 خوب در دل گیلماه جای باز کرد، این را تار های سپید میان موهای
 !پرکالغی رنگش، گواه می داد

صدای شر شر باران و شالق جورش به دریا، آتش دلش را زبانه می 
 !کشاند

با صدای ویره گوشی اش و لرزیدن یک باره میز شیشه ای، به خود 
 آمد. نام
 !را که روی اسکرینش دید، به خود لرزید مهام

نه، نمی خواست! حداقل آن روز نمی خواست کسی را به 
 خلوتگاهش راه

 !دهد! یا به قول لیلیث، تار های تنیده دورش را از هم بدرد
 ...رد تماس داد، ریجکت کرد، یک بار، دوبار، سه بار، چهار بار
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ه پرستیژ مردان اما پنجمین بار تسلیم شد! تسلیم عکس خندان و
 مهام روی

اسکرین! گوشی را برداشت، سرد بود و این سردی را مدیون احوال 
 شرجی

شرجی دریا شد، حرف نزد و نفس کشید، نمی خواست شروع کننده 
 !باشد
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چی کار کردی با من؟ با زندگیمون؟ احضاریه می فرستی برای من؟ -
 گیلماه

ه نشو، خر نشو، ده سال زندگی رو بفهم داری تر می زنی بهمون! بچ
 با یه

اختالف احمقانه زیر سوال نبر؛ می فهمی از دیشب تا حاال که 
 فهمیدم

درخواست طالق دادی خواب ندارم، ترس از دست دادنت عین 
 خوره داره

تموم روحمو می خوره، با شکاکیات، بهتون زدنات همه چیز رو بهم 
 !زدی

ه تر می شم نباشی! من حتی دیوونم کردی و شرط می بندم دیوون
 اگه

فراموشی هم بگیرم، خاطره هامونو یادم نمیره گیلماه! بد نکن با 
 !من

به زنبارگی هایش می گفت یک احتالف احمقانه! اشکالی نداشت، 
 کاش گیلماه

بگذارد او هم طعم خورده شدن روح را بچشد! مهام برای خودش 
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 می گفت و
 .او فقط می شنید و پوزخند می زد! هیچ وقت پیشش نبود

در سرش جنگ بر پا می کرد و خودش با زن های دگر می پرید آن 
 وقت با

چه دبدبه ای از زندگی ده ساله اشان که جهنم بود حرف می زد؟ با 
 ناخنش

 .روی میز ضرب گرفته بود و گاهی هم اشکال فرضی رسم می کرد
ی مهام نمی داد! می دانست ساده اما حواسش را پی حرف ها

 است، می
دانست دیوانه استف با حرف هایش گول می خورد و خام می شود، 

 می
دانست اگر گوش بسپارد برای صدمین بار خود را قربانی زیاده 

 خواهی های
 !این مرد می کند

ناراحت نباش مهام، خودت دلمو زدی که برم، هوس داشتن تو  -
 کورم

ن جایی که فهمیدم بهترین دوستم، فاب ترین کرد، دقیقا از همو
 ِرِلت
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بود! دقیقا از جایی که فهمیدم بین من و دنیای پر هوس تو کیلومتر 
 ها

 فاصله است! عشقت تنها تکیه گاهم بود، اما االن خودم نکیه گاه
 خودمم، یک زن شکست خورده مأمن خوبی برای پیشرفتشه! حق

 یه که خودت خوب می دونی! دلم برایطالق دست منه، این چیز
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خودمک می سوزه که احمقانه پاسوزت شدم! یادمه وقتی لیلیث 
 فهمید

 که دارم با تو ازدواج می کنم نیشخندی زد و یه بیت شعر خوند که
 عشق هایی که از پس رنگی" !هنوز بعد از ده سال از ذهنم نرفته

 ام، ننگ شدی برام ازُبَود عشق َنَود، عاقبت ننگی ُبَود! ننگ بود مه
 وقتی که معیار زن بازی رو به آپشن اخالق نداشته ات اضافه

 کردی. جناب مهام استوار، فردا دادگاه یادت نره، بدون من سر کن
 !دیگه از این به بعد، با خیال راحت به کثافت کاریت برس

 حق داشت، گیلماه از آن ها نبود تا راز قوانینشان را بداند و او برای از
 دست ندادن گیلماه ده سال این راز را در سینه خفه کرد و واقعا برای

گیلماه مرد بود و گیلماه راز فاش نشده ان ها را نمی دانست تا 
 بفهمد مهام

 !چه از خود گذشتگی ای کرد تا با او بماند
 حرف آخرته؟ -

 جرعه ای از قهوه نوشید، چه قشنگ تلخی هایش را با زندگی او ست
 !کرده بود

همیشه حرف اول و آخرم همین بود، تو خودتو می زدی به  -
 !نشنیدن
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 سکوت بین مرز تلفن هایشان حاکم بود! این که مهام مغرور بی
 احساس این طور برای ماندن یک زن التماس می کرد، خودش یک
 نوع از عجایب هفت گانه بود و هضم این اتفاق سخت تر از اعجاب

 .رفتآن به شمار می 
 .دوست دارم حتی اگه از من جدا شی -
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 بوق ممتد و بی پایان در گوش هایش زنگ می زد، جمله آخر مهام
 ناقوس شده بود برایش و دوباره هوس دیوانگی و سادگی کرده بود،
 هوس ماندن و ترک نکردن این مرد، از همان حماقت ها دلت می

 !خواهد یک دل سر کتکش بزنی
تیمسار چه کرده بود با دل تک دخترش! چگونه می خواست در 

 چشمانش
بنگرد؟ چگونه می خواست حرمت های شکسته شده بین خودش و 

 دختر
مطلقه اش را پیوند دهد؟ بد کرده بود، هم به گیلماه و هم به 

 خودش، هم به
 !خانواده ای که از هم پاشاند

و جفت کفش ورنی، خیره به پارکت قهوه ای رنگ بود که با دیدن د
 سر بر

آورد و به مرد خیره شد. مرد چهره ای بسیار آشنا داشت، از همان ها 
 که

 !هرچه فکر می کنی یادت نمی آید او را کجا دیده ای
 خانم گیلماه احتشام؟ -

 گیلماه متعجب خیره به مرد ماند، او که بود، که گیلماه را می
ذهنش گشت و  شناخت؟ گیلماه جدی شد و بیشتر در پستو های

 به یک
 

361 
 !نام کهنه رسید

 ...فرزاد مرتضوی؟ قهار ترین جراح پالستیک تو ایران! و -
فرزاد خندید، هنوز هم این زن برایش جذاب بود و هنوز هم گاهی 
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 یادش
 !می افتاد! یادش می افتاد که چگونه فراموشش کرد

 !و پرو پا قرص ترین خواستگار تو-
داخت، نه از حیا! از شرِم انتخابش! یادش بود که سرش را پایین ان

 چطور
به این مرد بی محلی می کرد، مردی که حاال جا افتاده بود و سی 

 سال
 سن داشت! فرزاد به صندلی کناری گیلماه اشاره کرد

 می تونم بشینم؟-
هنوز هم متشخص بود و به قول لیلیث، اتو کشده! یادش به خیر، 

 چقدر با
 .سخره می گرفتند لیلیث او را به

 .خواهش می کنم، بفرمایید-
فرزاد نشست و در چشمان آبی گیلماه خیره شد، آبی هایی که دیگر 

 پر
 !حرارت نبودند، اما یخ بسته و فری شدند

 نگاه گیلماه به کت و شلوار مشکی و پیراهن سبز فرزاد بود، یادش به
 سبزخیر، چقدر عاشق رنگ سبز بود و در تمام لباس هایش رنگ 

 .حضور داشت
بعضی عادت ها و دوست داشتن ها هیچ وقت ترک نمی شوند، 

 مثل سبز
 !پوشیدن های فرزاد پس از چندین سال
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 مالقاِت پر شرور ترین دختر توی دانشکده علوم پزشکی آمریکا که از-
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 قضا عشق سابقت بود، منو شوکه کرده، شرمنده! از مهام چه خبر؟ از
 کردین و اومدین ایران دیگه خبری ازش ندارم، دقیقا از وقتی ازدواج

 .همون وقتی که اونو به من ترجیح دادی
حرف هایش برای گیلماه سنگین بود، دوست نداشت حماقت 

 هایش را به یاد
 .بیاورد و حقارت به جان بخرد! فرزاد مهره سوخته زندگی اش بود

 .ازش جدا شدم، اما مطمئن باش حالش خوبه-
شگفت زده نگاهش می کرد، باورش نمی شد آن گیلماه شر فرزاد 

 این طور
 !مغموم و خانم شده باشد

اوه! متأسفم. مهام آدم تعهد نبود، می تونستم این روزو پیش بینی -
 .کنم

تلخندی زد و به چشمان سبِز فرزاد خیره شد، حتی خوِد او هم می 
 دانست سر

 !انجام کارشان چیشت! حماقت کرده بود، حماقت
من یه عذر خواهی بهت بدهکارم فرزاد، نمی خواستم اون طور -

 غرورتو له
 کنم ولی مجبور بودم، زندگی من پر از اجباره و من هم به ناچار می

 .پذیرمشون
فرزاد محو صورت گیلماه شد، یک آن تمامی دوست داشتن هایش 

 مانند فیلم از
جلوی چشمش گذشتند! گفتنش شرم بود ولی هنوز هم دوستش 

 !داشت
وقتی مهام، بهترین دوستم بهم گفت که داره با عزیز ترین کسم -

 ازدواج می



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 462 صفحه  

 

کنه، نابود شدم. تو ذهنم شماتت می کردم ولی، وقتی که خودت 
 قاطع و محکم
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رابطمونو بهم زدی و مهامو انتخاب کردی، بخشیدمت. من همون 
 روز عشقتو

 .ه دل ندارمچال کردم گیلماه، هیچ کینه از گذشته ب
آن تلخند مضحک از لبانش دور نمی شد، مدیون این مرد بود و 

 حتی مدیون
خودش، مدیون بدی هایی که به خودش کرده بود، مدیون جفایی 

 که با انتخاب
 .اشتباهش به زندگی اش تحمیل کرد

 تو چی؟ ازدواج کردی؟-
خندید، شرمندگی گیلماه جالب بود! اصال تمام حرکات این زن 

 جالب برایش
 .بود

پنج سالی می شه که جدا شدیم، منم زندگی موفقی نداشتم، جنگ -
 !پشت جنگ

گارسون به سمتشان آمد و گیلماه دو قهوه دیگر سفارش دادف از 
 این که می

 .دید چیزی هست تا با روزگارش هماهنگ باشد امیدوار می شد
شنیدم بهترین جراح پالستیک توی ایران شدی! انقدر حادق که -

 ختگیسو
 !روی پوست یا صورت صد ها نفرو ترمیم کردی

گارسون قهوه ها را روی میز گذاشت و چمع را ترک کرد، فرزاد چند 
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 جرعه
 ای از قهوه خورد و گفت

 !منم شنیدم دست کمی از من نداری-
دست کمی نداشت اما، تباه شده بود و تمام زندگی اش به فنا رفته 

 بود! آنی
 .نش نقش بست، خوب شد یادش امدصورت هورام بر روی دیدگا

 اگه بهت پیشنهاد همکاری بدم قبول می کنی؟-
 

364 
جا خورد، انتظار چنین حرفی از گیلماه را نداشت، آن هم پس از 

 چندین سال
 !که او را دیده بود

 البته، چرا که نه، تو چه زمینه ای؟-
 مفهومش استکان و اشکال نا فنجان قهوه را در دست گرفت و به ته

 خیره شد،
چه مضحک بود که به فال قهوه اعتقاد داشتند! دنیا فال او را از قبل 

 گرفته
 !بود

یکی از عزیزام، تقریبا ده سال پیش قربانی اسید پاشی بوده اما تازه -
 اقدام به

 .عمل کرده
گرچه رضایت هورام را نداشت ولی هر طور که شد، او را پای تیغ 

 جراحی
اید با خودش قمار می کرد! هورام نباید لیلیث دوم می برد، هورام نب

 !می شد
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حتما فقط هر چه زودتر بهتر، چون من تا دو ماه دیگه باید آمریکا -
 .باشم

با لبخند و قدر دان نگاهش کرد، چقدر آن مرد خوب بود! ای کاش 
 طردش

 .نمی کرد. شاید با او خوشبخت می شد
 !گور پدر تیمسار و باندبازی اش کردند، زندگی او به تاراج رفته بود

*** 
قلم را به بوم کشید، این زن، این عشق نگاهش، این سبزِی جنگل 

 چشمانش،
تمام جانش را می مکید! او برای این زن می مرد، و به راستی مرده 

 بود و
دید که  مرده بود که چنان نابودی او را دید و الم تا کام حرف نزد،

 صورتش
سوخت، دید که جیغ کشید، دید که نامش را فریاد زد، و از همین 

 دیدن ها،
 

365 
 !مرد

در خلع ناقوس و بانگ سهم آورش می لغزید و روز به روز کودتای 
 مغزش

افزایش پیدا می کرد، گره کور انتقام رگ هایش را بسته و خون را به 
 خود

 !انتقام بودراه نمی داد و تمام و تمامش 
به قوطی خالی رنگ سبز نگریست، تمام سبزهای دنیا، در برابر 

 رنگینه های
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چشمانش کم می آوردند و زانو می زدند! سبز هایی که با عسل 
 مخلوط شده و

 !اکسیر عشق را پدید آورد و او! از این اکسیر سر مست بود
، با به چهره ماه روی هورام خیره شد، چهره ای که نمی دانست اسید

 آن چه ها
کرده! تک تک سلول های بدنش نام هورام را فریاد می زدند و او 

 شرمگین
تر از قبل، دست خالی بر می گشت و بغضش گلویش را می گرفت و 

 می
 گرفت! خیره به پرتره نگاه کرد و دردمند گفت

خیال نقش تو در کارگاه دیدم کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم -
 .نشنیدم

یس بهم می خورد، هرمیس می دانست و او را عاصی حالش ازهرم
 کرد،

هرمیس همه چیز را می دانست، مار خوش خط و خالی بود که 
 دومی نداشت

و مرگش هم نمی رسید تا یک دنیا از شرش خالص شوند! باید 
 خودش کم کم

 !نابودش می کرد، مانند هرمیسی که زنش را نابود کرد
ا با دستمال آبی رنگ، پاک کرد و زنگ آیفون به صدا در امد، قلمو ر

 روی
میز گذاشت، به سمت آیفون رفت، با دیدن شخص پشت درب، با 

 ترس به
 سمت اتاق هیمو رفت. درب را که گشود،
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او را روی میز مطالعه مشغول خواندن کتاب سفرنامه اش بود، این 

 دختر
بیاتش کامل تر همانند مادر و خاله اش، نابغه بود! در پنج سالگی اد

 از اوی
بیست و هشت ساله بود! نخبه بودن در خانواده محتشم الینفک 

 زندگیشان به
 !شمار می رفت

 .هیمو بابا -
هیمو سرش را از کتاب جذاب و دوست داشتنی اش، که از قفسه 

 کتاب خانه
 یهودا کش رفته بود، برداشت و عینکش را جا به جا کرد

 جونم بابا؟ -
ین همه عشق، این همه شباهت، این همه خرمن یهودا نتوانست ا
 موهای طالیی

و چشمان سبز، را دوست نداشته باشد، چقدر دخترکش شبیه 
 هورامش بود! به

سمت هیمو رفت و او را در آغوش کشید، موهایش را بوسید و 
 بویید، این

 !دختر، بوی زندگی می داد
قربونت برم من، یه مهمون دارم، نمی خوام بفهمه شما این جایی،  -

 حواست
باشه لو ندی ها؟ تو موقتی این جایی، پس یکم دندون رو جیگر 

 بذار، بعد از
 این ماجراها همه چی حل می شه، باشه؟



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 467 صفحه  

 

هیمو که از ته ریش های یهودا قلقلکش آمده بود، خندید و با 
 خوشی و عشرت

 پاسخ این پدر را داد و تمام بچگی هایش،
 .چشم، به قول مامان لیلیثم، سه نمی کنم -

نوای خنده هایش که اوج گرفت، دوباره خانه دلشان گرم شد، یهودا 
 چند باره،

 
367 

بوسه ای به صورت هیمو زد و از اتاق بیرون آمد، درب را باز کرد، 
 اصال

مرد  حوصله این مرد منفور را نداشت، این مرد نجس، این
 ...خودخواه

روی صندلی نشست و منتظر آمدن صدای کفش هایش شد،مهام با 
 کلید درب

خانه را باز کرد، همه اش یادش می رفت کلید دروازه را از یهودا 
 بگیرد و

 برای همین فراموشی تعلل کردن را به جان می خرید
 کجایی داداش؟ چه خونه سوت و کوره؟ -

لبخند تصنعی اش، به مرد رو به یهودا کالفه چشم چرخواند و با 
 رویش

نگریست، مردی چهار شانه، ورزیده، چشم سورمه ای، موی سیاه و 
 صورت

کشیده وسیبیِل حال بهم زنش، همین مردی که صد ها دختر 
 فدایش بودند و او

 !هزاران دختر را بد بخت کرده بود
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 این جام، تو پذیرایی، چه عجب، تو و کلبه درویشی ما؟ -
انه وار خندید و دست روی شانه یهودا گذاشت! شاید فقط مهام دیو
 یهودا تنها

 !دوست او در امور گفتمان بود
 !این حرفارو نداشتیم باهم ها -

مهام با صالبت همیشگی اش روی مبل کنار یهودا نشست و به 
 تصویر روی

بوم نگریست، عشق یهودا را درک می کرد، می فهمید که چقدرعشق 
 زیباست
دناک! همچنین که او در فراق می زیست و ازغم آن جان و فراق در

 می
سپرد، معشوقش او را نمی خواست و این پس زده شدن، این 

 نخواستن و له
 !کردن غرور، برای یک مرد تِه بی ابرویی بود
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اگه زود تر بهش می گفتی مرتدی و شیطان پرست، مجبور نمی  -
 شدی یه

ه سازی کنی! باید بهش می گفتی خودکشی مضحک رو براش صحن
 و جلوی

این عشق ممنوعه رو می گرفتی، یا اون رو هم مثل خودمون می 
 !کردی

بوم را از روی پایه برداشت و روی دیوار رو به روی شومینه نصب 
 کرد،

چه می گفت این مرد مفسد؟ خودش زن داشت و کارش تجاوز به 
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 دختران بود
 !طق می کردو به راحتی در مورد هورام پاکش ن

به هورامش که خدا برایش از او هم مهم تر بود می گفت مرتد 
 است؟ قطعا

 ...نابود می شد، قطعا از هم می پاشید
دوسش دارم، نمی خوام بیاد تو این آشفته بازار، همون که از غم  -

 دوریش
 ...بمیرم بهتر از اینه که

کرد! یک حرفش را قطع کرد، به قول معروف فاِز یهودا را درک نمی 
 روز

عاشق باند و زد و بنِد شیطانی شان بود و روز دیگر این طور متقابل 
 مکتب

 !نو پدید هرمیس جبهه می گرفت
این که چی یهودا؟ مگه نمی دونی تو قاموسمون ازدواج با یه خدا  -

 پرست
ممنوعه؟ بر فرضم که این غلطو کردی و هرمیس هم چشم پوشید! 

 صاف
صاف تو چشمم نگا می کنی راجب به مذهب و دینی که خودت 

 انتخاب کردی
بد و بیراه می گی؟ نه دایی، از قدیم گفتن خود کرده را تدبیر نیست، 

 بشین و
 !بکش! هنو مونده برسی

آمپر چسبانده بود و تند تند حرف می زد، یهودا بی روح و خنثی در 
 چشمانش
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369 
ایش گوش می سپرد، پشیمانی سودی خیره بود و به یاوه ه

 نداشت، ندامت
 !جایز نبود وقتی داشت به آخر راه می رسید

رم نکن بابا، چته سگ شدی پاچه می گیری؟ لب کالمم این بود  -
 که نمی

 !خوام گرفتاِر کار و بارم کنم، می خوام عشق کنم، مجردی زندگی کنم
 مشکلیه؟ نه تو مشکلی داری؟

ت قرمز شده اش کم کم به حالت اول بر مهام هوفی کشید و صور
 می گشت،

فشار زیادی رویش بود، هرمیس و جنس های نیمه کاره، لیلیث و 
 فضولی

هایش، زنش که تقاضای طالق داده و قهر کرده و در خانه پدری 
 چتر شده

 ...است، اهورا... آخ اهورا.. آخ اهورا
ه! دارم از چی کار به تو دارم، تقاضا طالق داده، حق طالق دستش -

 دستش
 !می دم یهودا، دارن دستی دستی ازم می گیرنش

حقته، نه که خیلی آدمی! چه توقعاتی دارن مردم این "در دلش گفت
 دوره
مهام داشت دیوانه می شد، حتی یک لحظه هم نمی  "زمونه

 توانست بدون او
بماند، او ده، یازده سال زنش بود! همدمش بود، چگونه طالقش 

 می داد و
 او را برای خود نداشت؟ دیگر
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غصه نخور داداش پسته بخور، بچه های باند اگه این حالو روزتو  -
 ببینن

دیگه ازت حساب نمی برنا! افت داره واسهکسی که عین پشه آدم 
 می کشه این

 !طور به خاطر یک زن از هم بپاشه آ
تا عقده هایش را تیکه نمی کرد و متلک وار به خیک مهام نمی 

 یبست آرام نم
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گرفت! همانند گوسفند سر هزاران آدم را برید و عین خیالش هم 

 نیست، چه بی
 !عارند این مشرکان بی دین

زهرمار، فردا که ازم طالق گرفت بچه های باند نون و آبم می شن؟  -
 توهم

 !تا وقت گیر میاری تیکه بنداز
را رو به رویش بایستاد، دلش می خواست با همین رنگ ها او 

 حاجی فیروز
کند و ساعت ها سوژه خنده اش شود، چطور این همه سال 

 تحملش می کرد؟
حیف که دست به زنش خوب نبود، برعکس اهورا یکی می زد صد تا 

 می
 !خورد، وگرنه زیرمشت و گلد هایش او را می کشت

برو به غلط کردن بیوفت، زنا ازین کارا خوششون میاد، نری زار  -
 بزنی

قمیشی بخونیا! برو ناز کشی که عاشق این کارن!  پاچشو بگیری
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 البته زیاد هم
خودتو کوچیک نکن که زنا اصال از مرد ضعیف و تو سری خور 

 خوششون
نمیاد، بر نمی گرده سر خونه زندگیت که هیچ، سه طالقه ات هم 

 .می کنه
تمام این حرف ها را با خنده می گفت، البته تمامش تمسخر بود اما 

 برای مهام
لوده های دوستانه آمد! تصورش هم خنده دار بود، ادریس با آن 

 همه غرور و
استبداد و تحکم به پای زنش افتاده و از گریه نای نفس کشیدن 

 !نداشته باشد
مهامی که اگر تو بگوید، یک ملت از ترس خودشان را خیس می 

 کنند! مهام
 ت،فگر با حرص کوسن را به طرف یهودا پرت کرد که خندیشان شدت
 یهودا جا خالی داد و کوسن به مبل رو به رویی یرخورد کرد

 !منو بگو دارم از کی مشاوره می گیرم، آقای کیاِن خانواده -
 

371 
چشم غره ای به یهودا رفت، سرش را به لبه مبل تکیه داد و پایش را 

 روی
عسلی گذاشت، یهودا یاد هورام افتاد که اگر او را دراین وضعیت می 

 دید
 !قطعا او را شب به خانه راه نمی داد

ور دارلنگاتو از روعسلی! ما که مث شما خدم و حشم نداریم،  -
 رلکس
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کردنت برابره با دو ساعت کلنجار رفتن من با این میز تا لکشو پاک 
 ...کنم

 پایش را برداشت و کالفه دستش را روی صورتش کشید
تم سر زمین شالی کاشتم خیله خب حاال، یه جور میگه لکه انگار رف -

 با همون
 !لنگا لش کردم رو میزت

یهودا خواست جوابش را بدهد که زنگ موبایل مهام به صدا در آمد، 
 مهام به

وضوح رنگش پرید اما زود خودش را جمع کرد، روی اسکرین گوشی 
 اش

 !نام اهورا فریاد می زد اما مهام خیال پاسخ یه آن را نداشت
ادریس به او می نگریست و دلیل کارش را  یهودا متعجب از رفتارِ 

 درک نمی
 !کرد

چرا ور نمی داری؟ اهوراست! می دونی که معموال به کسی زنگ  -
 نمی زنه

مگه این که خیلی کارش حیاتی باشه! اعصاب مصاب درست 
 حسابی هم نداره

 !سر پیچی از کاراش توئون داره آ
 ر و مغرور که همه ازترسیده بود و این را از نگاهش خواند،مهام متکب

وحشتش حتی گاهی غش هم می کردند از اهورا می ترسید! دمش 
 گرم این

 اهورای مستبد که دم اینمهام را اندکی قیچی می کرد
 

372 
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 !این بخواد توئون نشونم بده؟ مرتیکه دوزاری آدم شده واس ما -
 یخیلی ضایع داری انکار می کنی مشتی! یکم های کالسونه باز -

 کن! این
چه وضعه جا زدنه! درسته اهورا زیر دست هرمیسه و ف بگه باید 

 فرح آباد
باشی، ولی مشتی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیس، ببین کی 

 .گفتم
مشوش بود، استرس داشت و نمی توانست تاب بیاورد، اهورا با او 

 چه کار
ه اجبار داشت!؟ دوباره زنگ گوشی اش به صدا در آمد و ادریس ب

 برای به
 تاراج نرفتن غرورش پاسخ داد

 !می شنوم -
 اهورا روی مبل رو به روی شومینه لم داده بود و به تابلوی لیلیث می

 نگریست، عاشق این تابلو بود و نظیرش هیچ کجا پیدا نمی شد
خوبه، فک می کردم کری! دست به آب بودی که زنگ اهورا دو تا  -

 شد؟
سعی کرد آرام باشد، کارش به کجا  مهام نفس عمیقی کشید و

 رسیده بود که
 !اهورا تهدیدش می کرد

نوچ! خوش داشتم معطلت کنم، می دونی قیافت دیدن داره  -
 !حاجی مطربی

اهورا قاه قاه خندید و خندید، خیره تابلو لیلیث بود و همین او را 
 برای جنگ نا

 برابر با مهام مصمم می کرد
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بستن گاله ات کاِر سیم ثانیه اس، فعال کار مهم تری دارم، امان از  -
 روزی که

 !ببینم حرفم دو بار تکرار شد
با غیض دندان هایش را می سایید و به یهودا نگاه می کرد، حیف 

 که همیشه
 

373 
 !قدرت دست اهورا بود و بس

 !تو بگودمتم قیچی می کنم! وقت ندارم برام روضه بخونی، کار -
نمی دانست چرا با حرف های این مرد منفور خنده اش می گرفت، 

 شاید جوک
 !های کمدی سال را تعریف می کرد

آفرین مرد باهوش، ده امتیاز! منم همینو می خوام! فردا فلون  -
 ساعت که اس

می کنم برات زیر زمین اجناس منتظرتم، ببینم چطور می خوای 
 !قیچی کنی

 .تیجه رسیدی، خیلی وقته که منتظر این روز بودمخوبه که به این ن -
 !بیشتر از کوپنت حرف می زنی، عزت زیاد -

تلفن را که قطع کرد، موبایل را به شدت به دیوار کوفت و با صدای 
 بلند و

 فریادش سکوت خانه را شکست
 .سگ تو روحت -

*** 
صدای ضبط ماشین را کم و کنار صندق صدقات پارک کرد، بالخره 

 بازی
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تمام شده بود! بازی ده ساله و کش مکش های ماقبل آن! گیلماه را 
 دوست

داشت، نمی توانست نابودی اش را ببیند! خودش هم خوب می 
 دانست که

گیلماه با او ذره ذره آب می شود! می دانست ولی زیادی خودخواه 
 بود، دوست

داشت گیلماه زجر کش شود ولی وقتی پس از مشاجره های بی 
 پایانش با

هرمیس پا به خانه بنهاند، گیلماهش را در تالطم غذا های سوخته و 
 بوی

 !سوختگی در خانه داشته باشد و گم نکن
 

374 
اما داشت از دست می داد، خودش کرده بود، هرچه که آن روز 

 غرامت می
داد، جزای هر چه کرده بود است! هنوز مانده بود تا جزا و غرامت، 

 جدایی
 !کوچک ترینش بوداز گیلماه، 

کتش را مرتب کرد وعینک آفتابی را از چشمانش رستاند، شیطان 
 پرستی

چون او که صیغه محرمیت و طالق نمی شناخت! تمامش فیلم و 
 !سکانس بود

 .در فرقه آن ها محرمیت احمقانه ترین چیز ممکن به شمار می رفت
ت سپا به محضر گذاشت و رو به روی گیلماه بایستاد، فقط می خوا

 آبی
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چشمانش را در خود حل کند! نه، بدون گیلماه نمی توانست دوام 
 !بیاورد

داری می ری، ته این ده سال زندگی رو بمبست کردی! خیالی  -
 نیس، ولی

بدون من همیشه عاشقتم، چون دوست دارم از حقم می گذرم، از 
 حقم می گذرم

 !تا تو خوشحال باشی
م روزگارش را می کاوید پوزخندی زد و در چشمانش خیره شد، خص

 و به
خود لعن می فرستاد، واقعا احمق بود، احمق بود که با هر حرف 

 کوچکی خر
می شد تا مهام آن طور دور بگیرد و با زبان بازی،خیاِل فریب او را در 

 سر
 !بپروراند، هر چه که بود حداقل او دگر گیلماه سابق نمی شد

گوِل کت و شلوار و ظاهر شیک و پیکتو خوردم! ولی هنوز اون قدر  -
 احمق

نشدم که با چهار تا فدات شم، قربونت برم، از چاله بیفتم تو چاه، 
 لیاقت تو

همون هرزه هان که وقت و بی وقف، با شندین صدای بوق ماشینت 
 و لباس

دم بو های رنگی رنگی، منو به اونا بفروشی! من خودمو تباه تو کرده
 و
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خودمو به غیر از این قانع می کردم، اما همه چی تموم شد آقای 
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 استوار،نیم
ساعتی میشه که پای این برگه رو امضا زدم، نوبت توعه که شرت رو 

 از
 !زندگیم کم کنی

صورتش از خشم گر گرفته و چشمانش آماده باریدن بود، نمی 
 خواست ضعف

واست زاِر نگاهش را ببیند، او فقط نشان دهد، و مهام هم نمی خ
 آبی محض

 !نگاهش را می خواست
بدون حرف گزافی پای برگه را امضا کرد و خودکار را روی میز 

 بگذاشت،
گیلماه هم از زندگی اش رفته بود! خواست سوار ماشینش شود که 

 ...دید
دید گیلماهش به سمت ماشین فرزاد می رود! همان فرزاد رفیق 

 شفیق دوران
التش! پس گیلماه زیر سرش بلند شده بود که دلش طالق می جه

 !خواست
چه مضحک و درد آورد بود صدایی که همانند خنجر در قلبش 

 رسوخ می کند
و می گوید لیاقت گیلماه واال تر از فرزاد و امثال هم است! و چه 

 عذاب آور
 !تمام می شد " بهم می آیند " که تهش با

، او را از چالش مغلوب ذهنی اش صدای زنگ اس ام اس گوشی اش
 بیرون

 !کشاند، اهورا بود... ساعت قرار را فرستاد
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از دور برگردان خیابان را دور زد و به سمت عمارت هرمیس راند، 
 اصال

دلش رویارویی با اهورا را نمی خواست، آن مرد حتی پتانسیل 
 سرنگونی اش

وله می را هم داشت، وهم به اهورا بر خوردن همیشه در سرش ول
 خورد و

حواسش را پرت می کرد، او دلش غرق نگاه گیلماه بود و زنگ اس ام 
 اس

 
376 
 .اهورا

از پله های زیر زمین اجناس پایین رفت و درب زهوار درفته و زنگ 
 زده را

 !گشود، تاریک بود، نه اهورایی حضور داشت، نه دار و دسته اش
فت دیوار نگهش داشتند، آنی دست و بالش را از پشت گرفتند و چ

 از پشت
دستش را با طناب ضمخت بستند و به گوشه انبار پرت کردند، 

 همان طور که
دو پایش را هم اسیر می کردند، اهورا مستبد و محکم به انبار نمور 

 پا گذاشت،
 ...دو بادیگارد مخصوص اهورا اتاق پشت او گارد گرفتند و اما اهورا

 رش در چشمان مهام خیره بودبا لبخند یک طرفه و حرص درا
خب جناب مهام! سری نمی زنی، سراغی نمی گیری! مجیورم می  -

 کنی بعد
از اون همه سال که سر زده پا به کلبه حقیرم گذاشتی این طوری ازت 
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 پذیرایی
 !کنم

تکانی خورد و پش از آن پیچ و تاب هایش را بیشتر کرد، در آن 
 طناب تنگ

نمی توانست حتی نفس بکشد، چه پدر کشتگی ای با او داشت که 
 این طور در

روز روشن پس از از دست دادن گرانبها ترین عضو زندگی اش، آن 
 طور

 !خفتش کرده بود
بس کن این مسخره بازی هارو مرد! این چه کاریه که می کنی؟  -

 شوخیت
 گرفته تو این اوضاع؟ یا دلت خاله بازی می خواد؟

، سنی ازش گذشته بود و در عمرش آدم رذلی چنان او ندیده خندید
 بود! حتی

هرمیس هم به پای این ابلیس کشف نشده نمی رسید! این شیطاِن 
 پنهان در

 
377 

 .تاریخ به عزیز ترین کسانش حمله ور شده بود
ببند دهنتو تا خودم نبستم، فک کردی شهرهرته بزنی و در ری؟ نه  -

 مشتی،
 .را نیس، حداقل تو قاموس اهورا نمی تونی پیداش کنیازین خب

چاقو را از جیبش در آورد و روی بازوی چپ مهام گذاشت، باید 
 انتقام لیلیث

را می گرفت، باید می فهماند که لیلیث هم ناموس اوست و دست 
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 درازی به
ناموس اهورا رد کردن تمامی خط قرمزش هایش را به حاصل 

 !داشت
قصد چپ نگا کردن به لیلیثو دلشتی، نشون به شنفتم یه شبی،  -

 اون نشون،
 پشت کاجا، زخم و الشش کردی! درست شنفتم؟

 این درست شنفتم آخری اش از تمام تهدید های دنیا سهمگین تر به
 شمار می

رفت! طرفداری اهورا از لیلیث و این لحن چاله بازاری گونه اش، او را 
 از

رای مستبد! اهورای بی رگ و بی اهورای قبل دور کرده بود! از اهو
 !روح

چاقو را به روی پالتوی مشکی رنگش کشید و ریش ریشش کرد! 
 پالتوی بلند

 !و مشکی رنگی که به چشم گیلماه، خیلی به آن می آمد
نکن اهورا، یه کاری نکن که بعدا عین سگ پشیمون شی، داری با  -

 دم شیر
 !بازی می کنی

د، به قول لیلیث، بیشتر از کوپنش چاقو را محکم به بازویش فرو بر
 حرف می

ت می خواست! نه کری خواندن های ٴازد! تهدید در برابر اهورا جر
 پوچ که

 !تهش هیچ نبود
این رجز خوانی ها عواقب خوشی نداشت! فریاد بلند مهام، لبخند 

 یک طرفه
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378 

د ااش را به صورتش برگرداند! خیلی وقت بود که این لبخند را از ی
 !برده بود

از کی تا حاال توله کفتار شیر شده؟ شیرم باشی دمت بخواد بره زیر  -
 پام

قیچیش می کنم! شریک قافله و هم کاسه دزد، هم دم در آورده برا 
 !من

هیچ نمی گفت، همچنان فریاد می کشید و ناله می کرد! حقش 
 بود، عاقبت

بستنش و دو  کفتاری چون او، بد تر از این ها بود، باید صلیب می
 دستش را

میخ می کوباندن! مانند وقتی که هرمیس، خائن و راپورت چی های 
 فرقه را

این طور می کشت! اصال باید آتشش می زدند و خاکسترش را 
 رهسپار باد می

 !کردند
ببر صداتو آبروی هرچی قاتله رو بردی! هنوز مونده تا اصل کاری!  -

 ما رو
باش با کی اومدیم سیزِده به در، زرت زرت آدم می کشی اون وقت 

 طاقت
 !ضرب سطحی یه چاقو رو نداری

میان موهایی که روی پیشانی اش پریشان ریخته بود، همانند 
 پلنگ زخمی ای

به اهورا می نگریست! از نظر اهورا مهام هیچ نبود! پوچ بود و تو 
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 !خالی
نفور در جانش خانه کرده بود  مدعی و سقوط کننده تمام عدم ها که

 و با او می
 !زیست

ببین داری برای کی خودتو به جلز و ولز می اندازی! برای لیلیث!  -
 بدبخت

اون خودش صدتای من و تو رو می ذاره تو جیبش! لیلیث کسی 
 بود که من

رو تو مسابقات جهانی بوکس شکست داد! کم چیزی نیست! سعی 
 کن بفهمی

تا خسته شه، خواست ناشی عمل کنه و در که اون خودش خواست 
 آخر از

 
379 

مشت های من بهره ببره! مضحکه اهورا خان! مضحکه از شیر زنی 
 دفاع

کنی که خودش می تونست زود تر از تو این کار رو بکنه! من خفتش 
 نکردم،

خودش اومد سراغم! داشت تو زندگیم دخالت می کرد! مجبورم کرد 
 کتکش
 !بزنم

تش یورش برد و یقه اش را گرفت، دوست داشت خفه اش به سم
 کند! چه

راحت از مشت زدن هایش به لیلیث می گفت! چه راحت خودش را 
 ول داده
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بود و همه چیز را از یاد می برد! مهام با آن همه دبدبه و کبکبه در 
 برابر یک

 !ضربه چاقوی اهورا، بدجوری باخته بود
اییده کسی که بخواد به زن اهورا تو چیز خوردی مرتیکه، مادر نز -

 چپ نگاه
کنه! اگه زود تر ازینا نزدم چپ و راستت نکردم، دنبال کارای ترخیص 

 لیلیث
 !از بیمارستان بودم

هیچ نمی گفت، مردمک چشمانش از این گشاد تر نمی شد، 
 شوکهان و دردمند

 !به صورت قرمز و برافروخته اهورا خیره بود
زی که در سرش می رفت و می آمد! باورش لیلیث، زن، اهورا! سه چی

 محال
بود، لیلیثی که احدالناسی را در حد خودش نمی دانست، زن دوم 

 !اهورا شود
 !اهورایی که ده سال پیش با هیوا ازدواج کرده بود

داری شوخی می کنی! لیلیث هیچ وقت زن دوم نمی شد!اونم زن  -
 مردی که

لیلیث، همونی نیست که با دخترعموش ازدواج کرده بود! نه این 
 پنج سال

 !پیش، تو اون بار، با سردی و بی قیدی، باهام بهم زد
 

380 
بعد از جمله آخری که گفت، تازه عمق فاجعه را درک کرد، گاف داده 

 !بود
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نباید می گفت! انگار داشت با خودش فکر می کرد و بلند آن را به 
 !زبان آورد

حاال اهورا بود که شوکهان و بدون یقه اش در دست اهورا شل شد، 
 تکان

 !خوردن مردمک هایش، به مهام می نگریست
می دانست مهام کثافت عالم است، می دانست هر غلطی که در 

 ذهن آدمی
 .خطور کند را انجام داده و خواهد داد

درک رابطه با محارم، برایش دردناک بود! نمی توانست چنین چیزی 
 را

در سرش بگنجاند که لیلیث ندانسته  هضم کند! نه نمی توانست
 چه خبطی را

 !مرتکب شده بود
اگر لیلیث می فهمید قطعا می مرد! نباید می فهمید! نباید می 

 دانست! این
 !مردک چه گناه کبیره ای به گردن لیلیث انداخته بود

با دست به دو تا بادیگار هایش اشاره کرد، خون جلو چشمانش را 
 !گرفته بود

آن دو، کتف های مهام را گرفتند، که اهورا شروع کرد طعم زهر چاقو 
 را به

 !پیکر مهام خوراندن
 !این به خاطر رابطه با محارم -

 !آن یکی بازویش هم غرق خون شد
 .این به خاطر لیلیث -

 !سمت چپ شکمش را مورد اصابت قرار داد
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 !اینم به خاطر گیلماه -
 

381 
 !چاقو را بلعیدسمت راست شکمش هم 

*** 
وحشت زده از خواب پرید، هزارمین باری بود که آن خواب دردناک را 

 می
دید و به همان اندازه از آن وحشت داشت. خواب همان شب 

 نحس! همان
 .شبی که اسید بر صورتش پاشید و رخش را نابود ساخت

چه شب سهمگینی بود! پس از آن تنها صدای امواج پرتالطم دریا را 
 می
نید و دیگر هیچ! تا که نور قرمز و آبی آمبوالنس را احساس کرد و ش

 فریاد
های لیلیث که زمین و زمان را فحش می داد. خوب به یاد داشت 

 که شکست
 .لیلیث پس از دیدن رخ اسید خورده او آغاز شد

پس از مرگ حاج محسن و خانم جانشان که از ته دل بهشان 
 وابسته بود، این

از آن بی اعصاب تر و خشن تر شده بود. حتی طور نشکست! بعد 
 حوصله

 !خودش را هم نداشت. تا اینکه اهورا آمد! آخ وقتی که اهورا آمد
اشک هایش را پاک کرد! هرگاه که این خواب را می دید در خواب 

 اتشک
می ریخت و به شدت گر می گرفت. بی توجه به خزئبل مألوف در 
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 جانش،
فقط می خواست خودش را سرگرم کند. از پله های سالن پایین آمد. 

 می
 .خواست حواسش را معطوف ماسواء یهودا سازد

 تمام این خاطرات خو گرفته با او بود، روزی هزار بار از جور آنان
استرحام می خواست و به ادبار خویش می خندید. غصه رخ یا 

 فرزند از
دا ودست رفته اش را نمی خورد! او فقط عاجزانه خواستار برگشتن یه

 .بود
 

382 
دلش می خواست بار دیگر کنار شوهرش باشد، کنار او نفس بکشد 

 و زندگی
کند. همین آزارش می داد! به سمت سرویس بهداشتی رفت و روی 

 صورتش
آب پاشید. در آیینه کوچک با قاب سفید که تضاد خاصی با کاشی 

 ابی
 .سرویس داشت، به خود خیره شد

دست کشیدف باید کوتاه می آمد! باید رام به نیمه سوخته صورتش 
 خواسته

خواهرش می شد تا شاید لیلیث از حال زارش پا پس می کشید و 
 اندکی مثل

قبل می شد! همان قدر آرام. همان قدر ساکت. این مرد نمایی 
 خواهرش را

 .دوست نداشت
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از سرویس خارج شد و با حوله صورتش را خشک کرد. آنی نگاهش 
 به

ویس افتاد! خیلی وقت بود که دلش می خواست از درب کنار سر
 اشیاء درون

آن اتاق با خبر شود. به سمت درب رفت و دستگیره اش را فشرد. 
 1 قفل بود

خواست بیخیال شود که نگاهش به باالی درب افتاد. جایی طاق 
 مانند که کلید

سترده شده بود. کلید را گرفت و درب را گشود. پایش را که به آن 
 اتاق نهاد

 .تمام تنش سست شد. ناباور و شوکه به دیوار آن می نگریست
تمام دیوارهای آن اتاق از تابلو هایی که نقش او را در بر داشتند پر 

 بود! با
امضا خاص یهودا و تاریخش! تمام تاریخ بر می گشت به شیش 

 ش! بهسال پی
 همان موقعی که با یهودا به تازگی اشنا شده بود و به عنوان کار آموز

 .کنارش دوره می دید
همان موقعی که اغوای قهوه ای چشمان یهودا گریبانش را گرفت. 

 آن همه
 

383 
عکس از رخ او در خانه پدری گیلماه چه می کرد؟ اصال نقاشی های 

 یهودا
 ه روی واقع بود، چه کار داشت؟در اتاقی گه در انتهای را

دسته کلید را از کیفش در آورد و درب را باز کرد. بالخره تمام شده 
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 بود. ده
سال در محبس ماندن، پایان یافت و او سنگینی به وسعت کوه را از 

 پشتش
برداشت. شالش در در آورد و روی کاناپه انداخت و دستی میابین 

 موهای
شده بود. به طوری که انگار در هایالیتش کشید.تمام تنش سبک 

 آسمان پرواز
می کرد. حتی فکر به آن هم جز محاالت به شمار می رفت، مهام و 

 رضایتش
 به طالق؟ طالق گرفته بود و سبکبال پرواز می کرد. مانتو اش را از تن
رستاند و به سمت سرویس بهداشتی رفت. قصد وارد شدن در آن را 

 داشت که
اتاق یهودا، صامت ماند. پس این پرده از  با دیدن درب نیمه باز

 حقیقت هم
 کنار رفته بود! آرام وارد اتاق شد و هورام را کنار عسلی، قاب عکس بر
دست دید. همان قاب عکس عروسی اشان که یهودا، پنهانی و دور 

 از چشم
تیمسار به دستش رساند. خواست قاب عکس را روی میز بگذارد که 

 چشمش
ی رنگ چوب افتاد. بدون وقفه، خم شد و کاغذ را به کاغذ روی پاتخت

 در دست
گرفت. مثل اینکه شوک عظیمی به آن وارد شده بود. به نوشته های 

 کاغذ نگاه
 .کوتاهی انداخت و دریافت که آن خط بوی یهودا را می داد

 .به نام او که تمام جانم از اوست "
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 .سالم گیلماه عزیزم
ضایت حاجی، باالخره به مراد بعد از چندین ماه دویدن و جلب ر

 .دلم رسیدم
 

384 
من و هورام تقریبا یک ماهه که عقد کردیم و تو خونه نقلی کنار 

 ساحل زندگی
می کنیم، طرد شدن از آدم یه سنگ می سازه و این سنگ شدن برای 

 من
فرشته ای مثل هورام رو به ارمغان آورد. نگران نباش، هنوز شکوهی 

 از
 جم با خبر نشدهقضیه ازدوا

و قرار نیست بفهمه. برای ساختن تک تک آجر های این زندگی نو پا 
 ذره ذره

شیره جونم مکیده شد، نه از بی پولی و غرض و وام های ممتد، بلکه 
 ترس از

دست دادن هورام عین خوره افتاده به جونم و داره نابودم می کنه. 
 به تیمسار

سالم منو جانانه برسون و بگو بی خودی دست و پا نزنه که بیشتر 
 تو باتالقی

کخ برای خودش ساخته فرو می ره. تو این یکی دو سال، با شناخت 
 کاملی که

از شکوهی پیدا کردم، عمرا اگه دم به تله های پیش و پا افتاده 
 .تیمسار بده

. خودش یادت نره بهش گوشزد کنی که خود کرده را تدبیر نیست
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 کرده که
لعنت بر خودش باد. داره تاوان حماقت های خودشو می ده. گیرم 

 که عمر نوح
کنه یا که بیشتر، کشتی شکسته دل دریا چه می کنه؟ وقتی پسرش، 

 کسی که
از خونش بود رو برای عالقه اش به موسیقی و عشقش به نقاشی و 

 هنر و صد
ون، باید فکر این روز البته تن ندادن به نظام ار خونه پرت کرد بیر

 هارو هم
می کرد. فکر این که پسرش شبا رو تو کدوم جهنم دره ای صبح می 

 کنه! عقل
سلیم به این پی می بره که تهش از کدوم فرقه سر در میاوردم اما کو 

 عقل
سالم؟ یک عمر با ذهنیت کثیف و خراب سر کرده و باقی عمرش هم 

 به اون
واب و داشتن دو تیکه نون، افتادم ادامه می ده.فقط برای یه جای خ

 بین یه ملت
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خدا نشناس و وحشتناک که سهل ترین کارشون خونخواریه! از طرز 

 حرفم
طوری برداشت نکن که فکر کنی ممنون آر شکوهی ام. نه! انقدر 

 کثافت
ت تکون خوردن هم ندارم. درسته ٴاکاری با اسم من انجام داد که جر

 که برام
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اسیس کرد و تونستم توش تدریس کنم و از این طریق با موسیه ت
 هورام آشنا

شم، اما گند کارق های بی حد و کثرش هیچ کدوم ازینارو حبران 
 نمی کنه. در

صورتی که حتی خونش رو هم بمکم هم سیر نمی شم! اگه اون 
 شب اتفاقی با

یکی از دوستام به پارتی نمی رفتم و اونجا با شکوهی آشنا نمی 
 تا باشدم 

پیشنهاد دادن حقوق خوب و مزایای عالی کاذبش جذب اون فرقه 
 لعنتی نمی

شدم، االن شرایط بد تری داشتم! می شدم یه ساقی بزرگ مواد که 
 بزرگ

ترین دلخوشیش رسیدن زود به زود جنس به بدنشه! راستی، بهش 
 بگو از ازل

خوش شانس بوده! طبق خواسته قلبیش، یکی از دخترای حاج 
 محتشم،محسن 

رفیق شفیق روزای دورش، عروسش شد. حیف الیق نبود تا چنین 
 روزی رو

ببینه و حض کنه. امیدوارم سرش به سنگ بخوره و کارش و رو به 
 بچه هاش

ترجیح نده. سرت رو در نیارم خوااهر بزرگه، در حال حاضر اوضاع رو 
 به

رف راهه. ارتباط برقرار کردن باهات خیلی سخته ولی حتما باهات ح
 .می زنم

 "کوچیکه شما، یهودا
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گیلماه آرام به سمت هورام که از وقتی نامه را در دست گرفت، یک 
 میلی متر

هم تکان نخورده بود رفت و او را به سمت خودش برگرداند. 
 شوکهان در

چشمان گیلماه خیره شده بود و نفس نمی کشید. کاغذ ار دستش 
 به زمین افتاد و
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او را وادار به نشستن روی تخت ساخت. گیلماه  پاهای سستش
 نفس عمیقی

 .کشید و کنار او جای گرفت. خیلی دیر فهمیده بود
 ...خیلی

عاشقت بود. بیشتر از هر چیزی که فکرش رو بکنی. عاشقت بود و  -
 برای

همین ترکت کرد. نمی خواست آتو دست شکوهی بده چون اگه 
 شکوهی از

ازدواجش بو می برد، می شدی برگ برنده اش و به واسطه تهدید 
 هایی که

سر تو به یهودا می کرد، اونو می کشت! مجبور شد ترکت کنه. تحت 
 فشار

بود و نمی خواست جون تو رو به خطر بندازه. از من خواست تا 
 عین کوه

پشتت بمونم و هواتو داشته باشم. گه گاهی برای از تو و هیمو 
 ل بزنمبراش می

و از لحظه لحظه بزرگ شدن هیمو عکس بگیرم و براش بفرستم. 
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 اون این
طوری سر می کنه! با چهار تا خبر از طرف من که ممکنه واهی و ففط 

 جهت
خوشحال کردنش باشه و عکس هایی از هیمو که تموم زندگیش 

 شده! حرف
زدن و ایمیل هایی ک برای هم رد و بدل می کردیم آسون نبود! با 

 ار تاهز
شعر و غزل و رمزی حرف زدن سرشو هم می آوردیم. تمام تماس ها 

 و پیام
هاش چک می شه و اون شکوهی انقدر موزماره که حتی اگه یه 

 گوشی جدید
با یه خط نو هم پنهونی بگیره، بدون وقفه می فهمه چون امنیت 

 سیستم کوفتیش
هیچ وقت قویه! این تجربه ایه ک یهودا از اعضای اون فرقه داشت و 

 تٴاجر
انجام دادن چنین کاری رو نداشت. چون می دونست تهش سر 

 خودشو به باد
می ده و بنابراین من هم هر چند وقت درمیون باهاش در ارتباط 

 بودم چون
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نمی خواستم تو دردسر بندازمش. هورام، یهودا روی هزار بار به خاطر 

 اون
رسته. بعد از اون اتفاق، سانحه تو ساحل، به خودش لعنت می ف

 یهودا دیگه
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 .اون یهودای سابق نشد
سرش را در دستش گرفت، این حجم از اطالعات ثقیل در یک روز 

 برایش به
شدت دردناک بود. با غضب به سمت گیلماه برگشت و تا می 

 توانست عتاب
 .کرد

ازت توقع نداشتم چنین چیز مهمیو این همه سال ازم پنهون کنی.  -
 من تو رو

مثل لیلیث می دونستم و برات احترام قائل بودم. می دونستی تک 
 تک سلول

های بدنم برای داشتنش پر می کشه و اون وقت تو حتی بروز 
 ندادی که

خواهرشی! احساس می کنم این هاله حماقت بد جوری دور متو 
 گرفته و

 .چشمامو کور کرده
دیر یا زود دستان لرزان هورام را در دستش گرفت، می دانست باید 

 جواب
پس دهد. حق داشت صدایش مرتعش باشد و خودش را احمق 

 فرض کند. عالم
 .و آدم آن دو خواهر را به بازی می گرفتند

گوش کن هوری، تو حق داری ازم دلگیر باشی و داد و هوار راه  -
 !بندازی

حتی این حق رو هم داری که زیر گوشم بزنی. اما به خدای احد و 
 واحد قسم

ت و پام بسته بود. منو به روح مامان قسم داده بود و نمی که دس
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 ذاشت که این
قضیه رو بهت بگم چون می دونست قصه می خوری. چند وقت 

 بعد از این
 ...نامه دیدمش. اومده بود تا برای همیشه خداحافظی کنه
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بغض سد ادامه حرف هایش شد. سخت بود از آن روز سخن گفتن، 
 سخت بود

 .ن شاقی، نفسش را بند می آوردای
 (فلش بک) "

به عمارت باشکوهشان رسید، مشوش به زنگ کنار دروازه خانه اشان 
 نگاه

کرد. دوست نداشت با تیمسار رو به رو شود. تیمساری که با نام پدر، 
 تمام

 زندگی اش را گرفت
 عزمش را جزم و زنگ درب را به صدا در آورد. اعصاب هیچ چیز را

نداشت فقط می خواست همه چیز سریع پیش برود. دقایقی بعد 
 صدای مهربان

 تارا به گوش رسید
 .بله، بفرمایید -

 رو به روی دوربین آیفون بایستاد و بی رمق لب زد
 .یهودام تارا جون. بی زحمت در رو باز کن -

 صدای فریاد تارا رو حتی از پشت آیفون هم می شنید
 .اومدی تارا به قربانت خودتی پسرم؟ چه بی خبر -

حقا که این زن به جای مادرش بود و چه مادری خالصانه ای در 
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 حقش کرده
بود. درب باز شد و او پا به خانه روز های خوشش گذاشت. همان 

 خانه ای
لحظات بد و خوبی که داشت با عزیزانش رقم خورده بود! به سالن 

 که پا
ت و به راه روی رسید، گذاشت، مستقیم از پله های مارپیچ باال رف

 حتی منتظر
قربان صدقه رفتن تارای ترسان از سر رسیدن تیمسار نشد. بدون 

 مکث درب
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اتاق گیلماه را گشود و وارد شد. گیلماه هراسان به سمتش برگشت و 

 همانند
برق گرفتگان نگاهش می کرد. یهودا و خانه ممنوع الووردش؟ 

 خواب می دید
 به منظور آشغوش باز کرد و گیلماه شانه را روی میز دیگر؟ دستش را

گذاشت و با همان موهای پریشان به آغوش برادرش پناه برد. 
 وابستگی آن ها

عمیق بود و انتها نداشت. بوسه ای به سر گیلماه زد و او را از خود 
 .جدا کرد

پر شتاب و با عجله تمام آن چیز هایی که باید می گفت را مرور کرد 
 زدو لب 

وقت ندارم گیلماه. به زحمت آدمای شکوهی رو پیچ زدم تا بیام  -
 این جا و

برای چند دقیقه ببینمت و امکان پیدا کردنم خیلی زیاده که مطمئنا 
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 غرامت بدی
داره! اومدم ازت خداحافظی کنم. وقتی فهمیدم چند روزی مرخصی 

 گرفتی و
 .اومدی ایران، تعلل نکردم و فرصت رو غنیمت شمردم

 زمش را جزم و زنگ درب را به صدا در آورد. اعصاب هیچ چیز راع
نداشت فقط می خواست همه چیز سریع پیش برود. دقایقی بعد 

 صدای مهربان
 تارا به گوش رسید

 .بله، بفرمایید -
 رو به روی دوربین آیفون بایستاد و بی رمق لب زد

 .یهودام تارا جون. بی زحمت در رو باز کن -
 را رو حتی از پشت آیفون هم می شنیدصدای فریاد تا

 .خودتی پسرم؟ چه بی خبر اومدی تارا به قربانت -
حقا که این زن به جای مادرش بود و چه مادری خالصانه ای در 

 حقش کرده
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بود. درب باز شد و او پا به خانه روز های خوشش گذاشت. همان 

 خانه ای
ش رقم خورده بود! به سالن لحظات بد و خوبی که داشت با عزیزان

 که پا
گذاشت، مستقیم از پله های مارپیچ باال رفت و به راه روی رسید، 

 حتی منتظر
قربان صدقه رفتن تارای ترسان از سر رسیدن تیمسار نشد. بدون 

 مکث درب
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اتاق گیلماه را گشود و وارد شد. گیلماه هراسان به سمتش برگشت و 
 همانند

برق گرفتگان نگاهش می کرد. یهودا و خانه ممنوع الووردش؟ 
 خواب می دید

 دیگر؟ دستش را به منظور آشغوش باز کرد و گیلماه شانه را روی میز
گذاشت و با همان موهای پریشان به آغوش برادرش پناه برد. 

 وابستگی آن ها
ود عمیق بود و انتها نداشت. بوسه ای به سر گیلماه زد و او را از خ

 .جدا کرد
پر شتاب و با عجله تمام آن چیز هایی که باید می گفت را مرور کرد 

 و لب زد
وقت ندارم گیلماه. به زحمت آدمای شکوهی رو پیچ زدم تا بیام  -

 این جا و
برای چند دقیقه ببینمت و امکان پیدا کردنم خیلی زیاده که مطمئنا 

 غرامت بدی
برات تنگ شده بود. اورت داره! اومدم ازت خداحافظی کنم. دلم 

 جدید
شکوهی گریبان گیرم شد! سه پیچ شده به طور تمام وقت اونجا 

 باشم و خودمو
وقفشون کنم. این یعنی حتی از موسسه هم بکشم بیرون! من تا 

 خرخره تو لجن
فرو رفتم و نمی تونم ساز مخالف بزنم چون کلکم کنده است. هیچ 

 کس هم
 . نمی خوام هورامو قربانی هواحریف شیطانی مثل شکوهی نمی شه

هوسشون کنم برای همین دارم با یه صحنه سازی می رم. حداقل تا 
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 وقتی که
شکوهی سر به نیست شه. هرچند ک چنین چیزی دور از واقعیته. 

 اگه دست
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 .شکوهی به هورام برسه، قطعا نابود می شم

حرف می زد! خواست برود که گیلماه دستش را کشید، چه با عجله 
 از رفتن

 .می گفت و گیلماه از این واژه واگیر دار واهمه داشت
نرو یهودا، بابا داره تموم سعیشو می کنه. شاید بتونه یه کاری کنه.  -

 من نمی
 .خوام تو رو هم از دست بدم. خوب می دونی که بدون تو نمی توتم

 ردپوزخندی زد و با موهای اغواگر روی شانه های گیلماه بازی ک
تا اون بخواد به خودش بجنبه و سرنخ بگیره، امام زمون ظهور می  -
 .کنه

بحث جون هورام در میونه، قطعا نمی تونم چنین ریسکی کنم. 
 !مجبورم گیلماه

مجبورم که با این تحمیل زندگی کنم. به اندازه کافی تحت فشار 
 هستم، خواهشا

 .دمنم انجام بتو دیگه منصرفم نکن که این بهترین کاریه که می تو
با اشک در چشمان بردارش نگریست، براور دیگری هم داست اما 

 یهودا چیز
 .دیگری بود

برو، خدا به همراهت، تموم سعیمونو می کنیم تا نجاتت بدیم،  -
 خدا لعنت کنه
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 .مسبب تموم این تشویش و دوری و نگرانی هارو
. هیچ نگفت، نمی توانست کار را از اینی که هست سخت تر کند

 باید می رفت
و نباید بی تابی ایجاد می کرد. به سمت درب رفت و بار دیگر به 

 چشمان آبی
خواهرش نگریست، اشک که از چشمانش بارید، از عمارت بیرون 

 ".زد
گیلماه اشک هایش را پاک کرد، هنوز هم آن روز نحس را از یاد 

 .نبرده بود
 !هیچ وقت از یادش نمی رفت. هیچ وقت
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مقصر نبود، ولی خیلی بد تو تنگنای فشار قرار داشت. تموم  -
 سعیش این بود

 .که جون تو رو تو خطر نندازه و بتونه ازت محافظت کنه. همین
هیچ حرکتی انجام نمی داد. حتی گریه هم نمی کرد، هورام نق نقو را 

 گریه
 نکردن! آرام خودش را به او نزدیک کرد و در گوشش گفت

اگه مژده بدی، برات یه خبر خوب دارم. چند روز پیش یه ایمیل از  -
 یهودا به

دستم رسید که گفت داره برمی گرده. یعنی به کمک لیلیث خیلی 
 چیزا از این

مرتیکه شکوهی کش رفتن. ولی گفت لیلیث هنوز چیزی از این 
 ماجرا نمی

 که دونه. قراره خودش خودشو ار این منجالب بکشونه بیرون. حیف



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 512 صفحه  

 

 اون سر
 ...نخ ها این جا نیستن تا بده دست تیمسار

آنی هورام وحشت زده برگشت و با چشمان گرد و حالی نامساعد 
 حرف گیلماه
 را قطع کرد

بهش بگو به هیچ وجه پای پلیسو وسط نکشه. تو هن به بابات  -
 هیچی نمی

گی. این همه سال توسط تهدید های شکوهی دست از پا دراز تر تو 
 اشتحیقی

در جا می زد. این چند وقت رو دندون سر جیگرش بذاره. گیلماه 
 قول بده که

 .چیزی نمی گی
گیلماه متعجب از حرکات هیستریک هورام آرام و یاکت دستش را 

 گرفت و
 دلگرم گفت

 نمی گم هورام. آروم باش. چی شده که این طوری بهم ریختی؟ -
جب داستانی نفس عمیقی کشید و سرش را به دیوار تکیه زد. ع

 شده بود این
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 !شکوهی و باند بازی هایش

دفعه آخر لیلیث خواست زرنگی کنه، پلیسو تو جریان قرار داد،  -
 مثل این که

همون روزی که از بیمارستان مرخص شده بودم بهش زنگ می زنن 
 و
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تهدیدش می کنن که منو می کشن، وقتی لیلیث بر می گرده خونه 
 یه حموم پر

ن و جنازه بی سر یه دختر توی وان با یه ورق کاغذ مواجه می خو
 .شه

شکوهی خیلی پست و خطرناک تر از اون چیزیه که نشون می ده و 
 تظاهر

می کنه. نمی خوام حاال که دارم یهودا رو به دستش میارم از دستش 
 .بدم

این بار گیلماه بود که شکوه به هورام می نگریست که یر آخر هورام 
 از این

 جنگ اعصاب بیرون آمد و ذهنش را به چیز دیگری متمرکز کرد
مهام چی شد؟ طالقتو گرفتی آخر؟ یا که این قصه باز هم سر دراز  -

 دارد؟
از حالت شوکه در آمد و با یاد مهام دوباره حرصی شد!خدا را هزاران 

 مرتبه
 .شکر که از آن توده شیطانی رهایی یافت

اس راس تو چشمام نگاه می کنه می آره تموم شد. مرتیکه پررو ر -
 گه طالقتو

می دم ولی هنوز عاشقتم! یکی نیست بهش بگه برای من حرف 
 !بیخود نزن

تو به زن بازیت برسی وقت نمی کنی عاشق باشی! مرتیکه روانی 
 همه رو با

 .هم می خواد، سیرمونی نداره
حرص خوردن های بیش از اندازه گیلماه آدم را به خنده وا می 

 ت، در اوجداش
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ناگوار بودن آن روز، هورام بی محابا قهقهه زد. این را راست می 
 گفت، مهام

 .جدا سیرمانی نداشت
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 .خوشحالی من به کنار، اگه لیلیث بفهمه به کل شهر شام می ده -

بالش را از روی تخت گرفت و در آغوشش کشید و به رخ سوخته 
 هورام

 .نگریست
 .طر من از مهام کتک خوردآره، چقدر به خا -

خیره به آن نیمه نگاه می کرد. هورام معذب کمی خود را جا به جا 
 کرد و

 .سرش را پایین انداخت
با یه دکتر فربه خوب صحبت کردم. هم دانشگاهیم بود! قرار شد  -

 قبل رفتنش
از ایران، بساط عمل صورتتو جفت و جور کنیم. خواهشا این دفعه 

 دیگه
 .ممانعت نکن که خیلی ناراحت می شم

تا کی ساز مخالف می زد؟ این همه مخالفت او را به کجا رسانده 
 بود؟ سرش

 را بر نیاورد اما آرام گفت
 .هر طور خودت صالح می دونی من مخالفتی ندارم -

تحول حالت گیلماه چشم گیر بود! از بغض به شور و شوق رسید! 
 حتی فکر

ای عملش هم غیر ممکن بود. این راضی به جلب رضایت هورام بر
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 شدن ها
 .را مدیان شریان تحمل و شکیبایِی دوری از یهودا بود

*** 
هندزفری را در گوشش گذاشت و آرام آرام در جنگل خانه شکوهی 

 قدم
 می زد. هوا بارانی بود و او حالش از این هوا بهم می خورد. هوای

به این سردی و  شرحی شمال همیشه همین بود و لیلیث هیچ گاه
 خیسی
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 باران عادت کرده بود، اما خیسی خاک و بوی نم گرفته اش را دوست
داشت و با بوی آن عشق می کرد. خودش هم از خاک خیس بود و 

 با
 .خاک خیس جنگل می زیست

خیلی دور شده بود، نمی دانست مقصدش از خانه بی سر و ته 
 شکوهی

ی رود. حتی ساعت را هم ندید. کجاست، نمی دانست به کجا م
 فقط می

دانست لباس خواب نازک صورتی اش که باد مرز پیراهنش را می 
 درید

و پای برهنه ای که در خاک کشیده می شد و موهای کوتاه فر 
 پریشانش

مجعد، همانند شبگرد هایی که د خواب راه می روند می رفت و 
 کاری به

براق تر و حس خوب مسیر و مقصود نداشت. چشمانش از همیشه 
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 زندگی
 .در رگ هایش جاری تر

رفت و رفت و رفت اما از انبوه جنگل، به امواج دریا رسید! نمی 
 دانست

غایت عمارت نفرین شده هرمیس به دریایی که از آن متنفر بود ختم 
 می

شود. خواست راه رود اما کلبه ای را انتهای عمود نگاهش دید! کلبه 
 ای

خالی نبودن آن را می داد، رو به روی  چوبی با نوری که نوید
 چشمش

بیداد می کرد، لیلیث بود و خوضش. اگر به کلبه نمی رفت و سرک 
 نمی

کشید، قطعا می مرد. شن های نرم ساحل پاهایش دا نوازش می 
 کرد و

صدای موح دریا حالش را دگرگون می ساخت. صدای آهنگ را زیاد 
 کرد

کس نفمید چرا لیلیث آن همه تا صدای تالطم دریا را نشنود. هیچ 
 از دریا

 تنفر داشت. به کلبه که رسید، بدون آنکه به سر و وضعش توجه کند
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هندزفری را از گوش هایش خرج و درب نیمه باز کلبه را بیشتر 

 .گشود
سرش را درون کلبه برده و وقتی یک تخت دو نفره با شومینه روشن 

 و
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 آویزان بود و پوست خرسی که به جای سر بریده گوزنی که در دیوار
 فرش در پارکت آن پهن بود را دید و اثری از بنی بشر در آنجا پیدا
نکرد، به داخل رفت و به کنجکاوی اش بیشتر دامن زد. تابلوی 

 بزرگی
در باالی شومینه نصب بود و به دیدگان مبهوت لیلیث چشمک می 

 زد! آن
تابلو در بر گیرنده نقش زتی با موهای نارنجی و عریان که با ملحفه 

 ای
قسمت هایی از بدنش راپوشانده و آن زن لیلیث بود! نمی توانست 

 چشم از
آن تابلو بردارد. آن زن تنها شباهتش به او، فقط پوست سفید و 

 موهای
 !نارنجی رنگش بود

جعبه مخمل چشم از تابلو برداشت و متوجه میزی شد که رویش 
 قرار

 داشت. به سمت میز رفت و جعبه سورمه ای رنگ را گشود، با دیدن
گردنبند در آن، دهانش باز ماند! گردنبند لیلیث، با سیبی که در 

 دستش
داشت! یک گردنبند فوق العاده زیبا و درخشان که تئوری وحشتناک 

 لیلیث
 !و سیب در دستش را به نمایش می گذاشت

تش بود و با بوسه ای که بر سر شانه اش فرود غرق گردنبند در دس
 آمد

 .هول شد و گردنبند از دستش در جعبه افتاد
 !تولدت مبارک لیلیث آدم -
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شوکه برگشت، باورش نمی شد که اهورا با همان لبخند کج کنج 
 لبش ببیند
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 !که چشمان سرد و بی حسش بخندد
 اهورا. چطوره؟یادم تو را فراموش! برگه سبزیست تحفه  -

 خیره نگاهش می کرد، چطور عاشق این اهورا نمی شد؟ چطور این
 اهورا را فراموش می کرد؟ چطور فدای این مرد زن نمی رفت؟

 .دستت مرسی مرد! مسرورم کردی! حتی خودمم یادم نبود -
نمی خندید اما تلپاتی نگاهش، ستاره دتباله دار کهکشان دلش بود! 

 خیره به
اهورا، سعی در تقلید لبخند جذاب یک طرفه اش  کفش های ورنی

 .کرد
 اهورا یادش بود روز میالدی را که حتی هورام و گلیماه هم از یاد برده

 !بودند
 تقابل لیلیث و لیلیث، تقدس آیه این رمز! جالب نیست؟ -

خیره نگاِه چشمان سیاه لیلیث را با ریتم قدم هایش هماهنگ و 
 بافت قرمز

سلش مردانه اش تضاد خاصی با پریشان حالی و مشکی و شلوار ا
 پوشش

 باز لیلیث، ایجاد کرده بود
این جا پارادوکس تو و لیلیث چشم گیر، مشهوده! مثل هرمیِس  -

 .مؤمن
 از مثال مسخره آخر اهورا قهقهه های بلندی نصیب ارتعاش تار های
صوتی لیلیث شد، راست می گفت! چه تناقضی عمیقی بود هرمیس 
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 و
 دن! هرمیس و خداپرستی و سر به راهی! رو به روی اهورامومن بو

بایستاد، خیره نگاهش کرد و همان طور که با دست یقه پیرهن 
 مشکی زیر

 بافتش را درست می کرد گفت
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نوچ! هرمیس و جانماز آب کشیدن شاید یه باطل نما به شمار بره!  -
 اما

و آتیش گر گرفتیم و با سر من و لیلیث خوِد خوِد ترادفیم. این که ت
 رفتیم

 .تو جنجال و بی کم کاست لیلی قصه شدیم، نمی تونه تناقض باشه
انگشت سبابه اش را خم و روی گونه نرم لیلیث کشید و با لبخند 

 مرموز
خودش، دنیای تیره او را روشن کرد، و ای کاش که این تالزم ها 

 تالحق
 .شود

ری باهاش می جنگی و از هنوز هنخوابه شیطان نشدی! بلکه دا -
 همه

 !مهم تر تو که معشوقه ابلیس بودن رو به آدم ترجیح ندادی
لبخندش عریض تر شد، عاشق این نرد و بود و حیف این عشق که 

 نهان
باشد و نتوان بر زبان آورد. عشقی که با جانسپاری و غم دل همراه 

 است
و عاقبت ندارد، این عشق ها تیره روزگارت می شوند! این که در 
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 چشمان
 اهورا می نگریست و نمی توانیت مرز های فاصله بینشان را رد کند،
لبانش را صاحب شود، نمی توانست در آعغشش حل شود و تشنه 

 یکی
 شدنشان بود، تیشه به جانش می زد! نه، نم

رچند که این صیغه می ی توانست! اهورا متعلق به او نبود، ه
 توانست

نقضش کند، اما اهورا خودش به لیلیث هشدار داده بود که دل به او 
 نبندد

 چرا که زن دارد و این زن هیوا نام را عاشقانه می پرستد. بلی، اهورا
 .حتی به خاطر آن زن، سیلی به صورتش نواخت

 روینه، اما بودن آدن هایی که حواشون باشم،اما من االن رو به  -
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شیطانم که میوه ممنوعه این سرزمین بی آب و علفه، منم شیطان 

 رو
انتخاب کردم اهورا، آدم های زندگیمو برای برای همین ابلیس از 

 دست
 دادم! من همیشه برای حوا هاشون میوه ممنوعه بودمو از بهشت

 .روندمشون
لیث چه اهورا مبهوت مانده بود، نمی دانست با این پاسخ رک لی

 .کند
نمی دانست این زن که دلبری هایش را به این سبک حواله اش می 

 کرد و
نمی دانست با متمایز بودن این زن چه کند؟ لیلیث تلخیات جمله 
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 اش را
مانند سم به رگ های اهورا تزریق کرده بود و این را از چشمان تنگ 

 و
از  سردش خواند! با موزخندی که حاصل زهر کالمش بود، دستش را

 یقه
اهورا به پایین کشید، روی سینه ستبرش اشکال فرضی رسم، و اهورا 

 را
دیوانه می کرد! اما قصد لیلیث دیوانگی نبود! دوست داشت همان 

 شب،
 مرز ها را بشکند! دست در جیب اهورا فرو برد و پاکت مارلبرو را

 بیرون کشید. فندک طالیی اهورا از جیب خودش خارج کرد و از او،
 ه گرفت. با نوک انگشت به سر پاکت ضربه زد و تخ سیگار را برفاصل

لبانش گذاشته و روشن کرد.فضای بینشان سنگین شده بود! جو 
 بدی نگاه

سرشار از تمیخر لیلیث و پک های حلقه حلقه اش را احاطه کرده 
 !بود

اهورا روی صندلی کنار میز بنشست و گردنبند لیلیث را به بازی 
 گرفت

 به بالین، تنها مرا رها کن، ترک منه خراب شبگردمبتال رو سر بنه -
کن. عشق این شیطان آب و نون نمی شه واست. همون طور که 

 برای
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لیلیث نشد. بگزین ره یالمت و ترک ره بال کن! قرار نیست از این 

 ورطه
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چیزی نصیبت شه، بکش بیرون لیلیث! تو که آخر و عاقبتشو خوب 
 می

 !دونی
 ه روی اهورا، روی صندلی نشست و پا روی پا گذاشت و همانرو ب

 طور که نیکوتین وارد مغز می کرد، به فندک طالیی طرح اژدها خیره
 .شده بود

این درد باید باشه که بی مایه فطیره! لیلیث یه افسانه است اهورا!  -
 این

منم که واقعیتم، این منم که طبق اون خرافات مزخرف که عقیده 
 پوچ این

خیل شیطان پرستاست دارم جون می دم! نه تو آدمی، نه من حوا! 
 ره

 سالمت من همون شیطانیه که سر آخر سرمو می بره باالی دار! ترک
 !بالی من ندیدن اون شیطاِن شبگرد مبتال نیست

 حرف هایش را می شنید اما اندکی از آن را قبول نداشت. این ابلیس
 شبگرد مبتال، او را پای دار می برد اما باالی دار نه! آنقدر خیره آن

 .گردنبند طالیی بود که تار می دید
پا گذاشت روی خاک، زمین رو شکافت، قد کشید، هوا رو بلعید،  -

 بعد
چرخید دور خودش اما، به جای اول رسید. آدم تنهایی آدم نبود! 

 خدا
! لیلیث رو که به عنوان خوب می دونست یه جفت این وسط نیازه

 همسر
آدم گزینش کرد، لیلیث تسلیم کبر ابلیس، ساز مخالف زد و آدم رو 

 برد
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 زیر منگنه! به خدا گفت آدم رو نمی خواد چون عاشق شیطان بود! از
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جنم سرکش اون خوشش اومد و فریب غرور بی انتهاش رو خورد. 

 خدا
 رو به اون ترجیح داد، حوا روکه دید لیلیث هم مرتد شد و شیطان 

فرستاد! هوایی که برعکس لیلیث، از خاک پدید اومد! از جنس آدم! 
 لیلیث

از آتیش بود و از جنس شیطان! این تضاد عناصر مانع بهم رسبدن 
 می

شد! لیلیث معشوقه شیطان شد، اما هیچ وقت نفهمیدن که چرا 
 بعد ها میوه

ده شه، و همین طور به خدا ممنوعه رو به حوا داد تا از بهشت رون
 گفت

 .که نسل آدم رو می کشه
 .خاکستر سوخته سیگار را روی مبز می ریخت

درد هایش به همراه آتش کوچک روی سیگار می سوخت و خاکستر 
 می

شد، سیگار می کشیدند تا آرام شوند، تا درد هایشان را در خفای 
 دود

م شوند! زن ها با سیگار نهان کنند و خفگی را به جان بخرند اما آرا
 خیلی

چیز ها آرام می شوند! آن ها الک می زنند، پیراهن کوتاه می پوشند 
 و

با سرخ آب سفید آب، غم درونشان را می پوشانند و می رقصند و 
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 می
 رقصند و می رقصند! و امان از روزی که زنی این مضحک های زنانه

 .آرامش نکند و دست به سیگار بزند
نیست که بشه به همین راحتی راجبش حسادت زن ها چیزی  -

 !حرف زد
 یکی سر تز از خودشون، جاشونو پر کنه دست به هر کاری می زنن،
فریب سیب پالسیده که شوخیه! شما مردا هیچ وقت نمی فهمین 

 که وقتی
یه زن معشوقش رو گرم خنده با یکی دیگه ببینه، غیرتشو می کشه 

 و اونو
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نه. هیچ وقت درک نمی کنین که با این از خودش متنفر می ک

 کارتون چه
 ضربه ای به اعتمادشون می زنین و چه اجحافی که در حقشون نمی

کنین. لیلیث که خرافاته! من طرف صحبتم با مرداییه که با 
 خودخواهی

 .تمام روح زن ها رو از تنشون جدا می کنن
لوده ها، راست می گفت، زن ها دنیای عجیبی دارند، به قول یکی از 

 مثل
کانتوری که سیم هایش پیچ در پیچ شده یا هندز فری ای که گره 

 خورده
 .پیچیده اند

آن ها همیشه ابزار تمکین و ارضای نیاز نیستند، امتحانشان کنید، 
 آن ها
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 عاشقانه ترین سرود خداوندند. شعری که در معراج ال به الی ابر ها
زن نبود، مجنون از نوشته شده و خواندنش سواد نی خواهد! اگر 

 عشق
لیلی ظرفش نمی شکست و فرهاد از نداشتن شیرین کوه نمی کند. 

 اگر زن
 نبود، مرد هم نبود! قفل گردنبند را باز کرد و زنجیرش را ال به الی

 .انگشتانش می چرخاند
 عشق همین زن هاست که پسر بچه های احمق رو مرد می کنه! و -

همین زن ها هستن که مادر نی شن و عاشق! همون طور که هیچ 
 مادر

 عشق بچشو به عقل نمی فروشه، هیچ بچه ای دعای خیر مادرشو به
ضرر ترجیح نمی ده! اگه تمام زن های دنیا با عقل راه تربیت 

 بچشونو
پیش می گرفتن، ینگ رو سنگ بند نمی شد. مثل من که مدیون 

 عشق
 !به خودم بودممادرم، هرچند ناتنی، 
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همه مدیانند، همه فرزاندان به مادران عاشق خود بدهکارند! همه 
 موظفند

تا پای جان فدایشان شوند. مادر ها یک دنیای جداگانه برای 
 فرزاندان خود

 .هستند و امان از کسی که از داشتن چنین نعمتی محروم باشد
هر طور که بچه تو جنین شناسی یه مبحث هست که می گه زن  -

 بزاد،
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 بهش صدمه وارد می شه. غیر از اون خیلی از زن ها هستند که فدای
بچه هاشون می شن، درصورتی که زیر ستم و شتم شوهرای 

 نسناسشون
یه تن سالم ندارن! اما برای آینده اون بچه مطیع و راِماین مرد های 

 نر
 را ازگن بهشتزیر پای مادراست. اهو می شن. بی خود نیست ک می

جایش برخاست و پشت لیلیث جای گرفت، گردنبند را به گردن 
 لیلیث بست

و با برخورد دست گرم اهورا با سردب پوست لیلیث، مور مور شده و 
 به

لیلیث و سیبش دست کشید. گردنبند فوق العاده ای بود! گردنبندی 
 طالیی

با نگین های کوچک قرمزی که سیب را احاطه کرده بودند و 
 درخشش

 .ر گردنبند را ببشتر به رخ می کشیدندز
سی سالگیت مبارک لیلی! هیچ وقت این گردنبند رو از گردنش  -

 جدا
نکن! خوب می دونی ک برای زنده موندن وقت زیادی ندارم. پس 

 دست
 .بجنبون! هرمیس باید خیلی زود تر از این ها منحل بشه

 به تار مشکی موهای اهورا نگریست، موهایش یک دیت مشکی
 پرکالغی

 !بود
این تونور لعنتی نمی تونه شیشه عمرتو بشکونه! برای زمین  -

 زدنش راه
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 ...زیاده! بهت گفته بودم که اگه پیگیر نشی عود نی کنه و تو
از این بحث ممتد خسته بود! به تنها چیزی که توجه نمی کرد 

 توموری
 ر ساخت! امان ازبود که وضع جسمانی اش را نابود و دیدگانش را تا

 !لیلیثی که تا او را پای تیغ جراحی نمی برد، ول کن نبود
 هرگز نتوان رشته مرگ را برید، هرگز نشود جامه تقدیر درید! لحظه -

 ای دیگر به زیر خاک گور، طعمه ای گردیم برای مار و مور. حتی سر
درد های بی حد و اندازه هم نمی تونن منو وادار به زندگی دوباره 

 .ننک
من نا امید نیستم و ابدا نمی شم، فقط با تقدیر نمی جنگنم! این 

 خواست
خداست و من و تو عددی نیستیم که بخوایم تو تصمیم گیریش 

 .دخیل باشیم
حریف تصمیم مزمنی که روی مغز اهورا هک شده بود، نمی شد، 

 نمی
توانست به او بفهماند خدا هیچگاه بِد بنده اش را نخواسته و نمی 

 !اهدخو
نمی توانست بگوید خدا راضی به درد کشیدن های اونیست و راه 

 مقابله با
این تونور مننژیوم هم هست و اما اهورا خود راهش را سوا کرده بود 

 و
 .طی بک خط مشخص پیشمی رفت

 باشه مشتی! مرغ یه پا داره. این کلبه رو از کجا پیدا کردی؟ خیلی -
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 .خفته. آدم یاد شکارچیا میفته
با شور و شوق به کلبه می نگریست! اگر گیلماه این جا بود قطعا 

 ساعت
 ها این کلبه را سوژه می کردند و می خندیدند! کجا رفته بود آن روز

 های سرخوششان؟
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این جا محل اتراق منه، یه جایی دور از هرمیس و آدماش، یه  -

 جایی که
 !فقط خودتی و دریا و موج

الب بود! لیلیث متنفر از دریا و اهورای عاشق امواج تضاد بینشان ج
 !او

و همین تضاد های کوچک بود که روزی در دلش استارت عاشقی را 
 !زد

*** 
 ...اقا گل بخر... تو رو خدا اقا مامانم مریضه، آقا اسپند هم دارما -

نگاهش به پسرک ژنده پوشی بود که روی سیاهش از هر رو سفیدی 
 سپید تر
دلش، روحش، جسمش تنها در پی حرفی سیر می کرد که بود، اما 

 زن محمد
محتشم با ناله هایی فاقد سودا او را دوباره رام کرده بود... رام این که 

 به جلد
لیلیث رعوف برگردد، لیلیث تو سری خور ساده، هنوز آن به پا افتادن 

 های
زن محمد محتشم را به یاد داشت که به چه اندازه در حق روحش 
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 اف میاجح
 کرد

لیلیث به خدا اشتباه کرد، به خدا دلش رضا نبود، تو رو به جون  -
 خاک خان

 ...داداش قسم بیا رضایت بده، بیا تا خالص شه
زیادی هق و نق می زد، حد اقل برای اویی که سخت پوست انداخته 

 و در جلد
مردان فرو رفته بود، زن محمد محتشم غیر قابل تحمل می آمد، 

 رمگر لیلیث د
 دادگاه بانگ هایش را هوار نکرد که همه چیز خوب پیش نمی رود؟

مگر فریاد نکشید که روزی به پایش خواهند افتاد؟ به ذهن 
 مغلوبشان خطور

نمی کرد که روزی لیلیث محتشم طالع بینی قوی داشته باشد، 
 هورام که به قول
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ن بار خودش مهر و محبتی به وسعت ستارگان شب داشت و هما
 اول خود را

 .به مویه های زن محمد باخت
آخر نگفت این مردک شیطان صفت که حال در بیمارستان دار فانی 

 را وداع
می کند، سرپناهش را از او گرفته و او را آواره و منت کش مردمان 

 غریبه
 ...کرده بود

دلش رفته بود، آدم هر چه قدر تظاخر کند باز هم در برابر شیون های 
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 ملتمس
 یک زن برای شوهرش وا می دهد، مگر او عمویش نبود؟

چرا نمی توانست دوستش داشته باشد؟ چرا در چشمان منفذ 
 جناب محتشم وی

برادر زاده نبود؟ و هزاران چرا های دیگر که در سرش می چرخید و 
 می

 .غلطید و می رقصید، مانند برگی معلق بر آب برکه
م تا عین یه گوشت فاسد خیلی محترمانه برو بیرون خانم محتش -

 شوتت نکردم
بیرون، تو و اون شوهرت چی فکر کردین؟ بزنین، بشکین، برین، 

 بیاین و به
خیالتون لیلیث غالم حلقه به گوشه؟ برو به شوهرت بگو مال حروم 

 باال نکشه
تا عزراییل این جوری دنبالش نکنه، این تو بمیری از اون تو بمیری 

 ها
 .نیست، می دونی نره، اما رو نروی که بدوشم

توهین ها و طعن هایش را سوا کنیم، قلبش به راستی بلعکس گفته 
 هایش می

تپید، نگاهش نگران دو دو می زد و صدایش بی کران می لرزید، چرا 
 نمی

 توانست بدی هایش را نادیده نگرید؟
د همان طور که کبریت بر الوار های تر اندیشه هایش می کشی

 دست پسرک را
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گرفته و به سمت بانکی که کنار اداره پست قرار داشت برد، عابر 
 بانک هم

نه نیاورد و چند صد هزار تومانی در حوالی میلیون را به ماهوری 
 سپرد که

دستی به سر گوش پسرک کشید و مبلغ ناچیز را ال به الی کیسه ی 
 وسایلش

 .محفوظ کرد
درش مریض است توجه نکرد و در خیالش که او به ناله هایی که ما

 مجبور به
کذب بود و اگر چنین چیزی صراحت داشت این پول پنهانی نونی 

 برای چندین
 .شبش می شد

پسرک در پوست خودش نمی گنجید و فکر خرج کردن پول در 
 سرش ولوله

ای به پا کرد که آرام نشدنی بود، اما این ها هیچ کاستی از مشغله ی 
 ذهنیت

لیلیث نداشت، صفحه گوشی اش را روشن کرد و رخسار دلبر اهورا 
 چشمک
 .می زد

چرا نمی توانست این مرد زن دار را دوست نداشته باشد؟ چطور 
 برای پدر

 زن همان مرد زن دار، ناراحت بود و در تالطم دیدن او با خود جنگ
 اعصاب داشت؟

ای کی به دریا رسیده بود که بیمارستان رو به روی موج ه
 خوروشانش دهن
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کجی می کرد؟ کی دل به محاورت داده بود؟ کی پستو های کاهگلی 
 اش با

 خفیف ترین پس لرزه ویران شد؟
خاک بر سر بی رحمی کنند که تهش برای او سرو دل رحمی می 

 .کاشت
 کجا آقا؟ -
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شادی بود، همکارش که قبال در همین بیمارستان پا به پای هم کار 

 ند،می کرد
لیلیث جراح بود و وی پرستار، چه شد که آرزو هایش را هم به دست 

 های
 سیلی زن باد سپرد؟

کاله بافت مشکی اش را بیشتر پایین اورد، با صدای بمی که 
 مخصوص روز

 های مبادا بود بگفت
 .محتشم هستم، اومدم مالقات اقای محتشم -

رد، به یاد کجی گوشه لب شادی، دل و دماغ نداشتنش را به یاد آو
 آورد اگ

زمان دیگری بود به قطع یقین با قیافه ی پوست انداخته اش 
 خواستگاری

مفصلی از شادی می کرد و تا دلش می خواست در دل به او می 
 خندید، اما

کجا رفت آن روز هایی که بی محابا سر در همین اتاق عمل ها، 
 دکتران مرد
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 جوان را دست می انداختند؟
یلیونی دستتونه و نمی دونین این وقت شب ماشاهلل ساعت م -

 زمان مالقات
نیست، ولی از اون جایی که از خویشوندان جناب محتشم و همکار 

 قبلیم که
این جا کار می کرد هستین، بفرمایین طبقه ی باال اتاق صد و سی و 

 .یک
دلچسب خندید، دنیا را می توان خرید اگر پارتی داشت، همه چیز را 

 با رو در
بایستی صله ی ارحام به آسانی می توان به دست آورد، صله ی 

 رحمی که در
 .نام دارد "پارتی بازی" مواقع نیاز

دمت آب گرم کن شادی جون، امیدوارم فرجی بشه و یه شوهر  -
 خوب گیرت

بیاد تا چند تایی قر خالی کنیم. در ضمن اشتب نزن، آقا نه خانم، 
 .لیلیثم بابا
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و حرف هایش را در ذهن شادی ای ثبت کرد که متحر و با و رفت 
 دهانی باز

به رفتن لیلیث می نگریست، این حجم از تحول در سرش نمی 
 !گنجید

زن عمویش که او را دید نگاه تندی حواله اش کرد و لیلیث در هدف 
 خلقت این

زن ماند سودی نداشت که هیچ، بیهوده اکسیژن حدر می داد مانند 
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 شکوهی و
 !ر و دسته اشدا

چشم غره ای به لیلیث رفت و از ان جا دور شد، پا به اتاق گذاشت، 
 حتی

 آوایش هم تبسم داشت
 سالم عمو جان، اندر احوالتتون مزاحمت ایجاد کردم؟ -

محمد با دیدن روی مردانه ی لیلیث خندید و بر روی تخت ملحفه 
 سفید آرام جا

 به جا شد
 مراحم همیشگی من چطوره؟ -

سیوشرتش را بیشتر جلو کشید و بی توجه به محمد، روی کاله 
 صندلی کنار

تختش جای گرفت. هیچ گاه حتی فکرش را هم نمی کرد که 
 بخواهد چنین

 !روزی در کنار او بنشیند
گفته بودم زمین گردهه، چه زود سزاشو دادی! هرچند که دیگه -

 آخرای
 .عمرت بود

د! شکل لیلیث خیره ش ملحفه سفید را کمی جلو تر کشید و به سر و
 این موهای

 .کوتاه مردانه او را از ظرافت زنانه ای که داشت، به دور ساخته بود
این شمایلی که برای خودت درست کردی، خیلی به رویای حاجی -

 شباهت
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داره، می دونی از چی حرف می زنم؟ رویای پسر داشتن! خیلی 
 دوست داشت

 .ه اش می کردخدا بهش پسر می داد و طلب
چشم غره ای به محمد رفت، از این حرف های عارفانه و دایه 

 مهربات تر از
مادر بودنش دم مرگی، متنفر بود! بی قید به پشستی صندلی تکیه 

 زد و گفت
طلب  "چه زود گذشت ها"و "یادش به خیر ها"اگه قصدت از این-

 مغفرته که
ودی می رسته و باید بگم کور خوندی! بهت گفته بودم این روز بز

 توهم ذلت
رو با چشمات می بینی! نه من دل رئوفی دارم، نه تو ادم پاکی 

 هستی که
بخوای انسان باشی، توبه گرگ مرگه جناب محتشم، حتی عارم می 

 آد که با
 .اسم فامیل خودم صدات کنم

سرفه ای کرد و خودش را باال تر کشید، تا راحت تربه پشتی تخت 
 .تکیه دهد

طلب بخشش نمی کنم، چون از کارم پشیمون نیستم. اما بعد -
 مرگ همه چیز

به صاحب اصلیش بر می گه، تمام اموالی که چه ناحق گره شده، چه 
 !به حق

پوزخندی زد و حرفش را قطع کرد، این محمدخان آدم بشو نبود، 
 فقط می

 .خواست تلکه اش کند
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ز بیشتری ازت ذات بد نیکو نگردد چون که بنیانش بد است! چی-
 انتظار نمی

 .رفت
بی توجه به تیکه های لیلیث، نامه ای را از زیر بالش سفید روی 

 تخت، در
 آورد و گفت

دست کسی بر نرسد به شاخ هویت تو، تا برگ نخلیت او از بیخ و  -
 بن
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 بر نکنی! دیگه نیازی نیست از محتشم بودن عارت بشه، چون از
 !یاولش هم محتشم نبود

با تعجب نگاهش کرد، این مرد یک تخته اش کم بود! دم مرگش 
 هم این تن

 .لرزه دادن هایش را رها نمی کرد
چی داری می گی مرتیکه؟ باز چه کلکلی تو کارته؟ بس کن این -

 شیوه های
 .مسخره نون درآوردنو

نامه را به دستش داد و با لبخند نگاهش کرد، لیلیث نامه را گرفت و 
 آن را
 دخوان

سالم زهرای عزیزم. اگه تو این مدت با من زندگی کردن، جفایی -
 دیدی یا

کمبودی حس کردی، من رو ببخش! حاج خانم بیست و خورده ای 
 سال پیش
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بارور نمی شد، هرچی دوا و دکتر کردیم فایده نداشت، مریم جانم 
 هر روز

بیشتر از دیروز غصه می خورد و از این که نمی تونست برای حاج 
 نمحس

محتشم، امین یک محل، بچه ِبزاد، پیر تر می شد. نمی تونستم 
 نابودی همسر و

همدم روز های سخت زندگیمو ببینم و دم نزنم. برای همین به 
 واسطه محمد،

از یک مردی که دو دختر دوقلو داشت، یکی رو خریدم! شزط 
 خریداری، این

ان بود که اسمش لیلیث باشه، اما من زهرا ثبتش کردم و دیگر
 لیلیث صداش

می کردن! پدر و مادر اصلیت، توان نگه داریتو نداشتن و برشکت 
 !شده بودن

نگهت داشتیم و بعد از پنج سال هورام متولد شد! و تو و هورام 
 شدین زندگی

من و حاج خانم! دلم نمی خواست که هیچ کم و کسری تو زندگیت 
 احساس
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م، قربان تو ، حاج محسن کنی و اگر کردی که من شرمنده ات
 .محتشم

شوکهان بود و نامه از دستش افتاد! چشمانش تار شد و فقط 
 توانست لب بزند

 !این خط حاج باباست-
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محمد نفس آسوده ای کشید، باالخره این کوه سنگین از دوشش 
 برداشته شده

 .بود
پدرت قبل از فهمیدن قمار باز شدن تو این نامه رو نوشت، چون -

 می خواست
بعد از مرگش به دستت برسه، گفت شاید بعد ها پدر و مادر 

 حقیقیتو پیدا کردی
و عمرش به خاطر فهمیدن عیاشی تو، کفاف نداد و سکته کرد، تا 

 بفهمه پدرت
 !چه ادم کثیفیه

نفسش باال نمی آمد، سرش گیج می رفت و دیدگانش تار بودف 
 سرش تیر می

 کشید و هیچ نمی فهمید
 پدرم کیه؟-

سرش را در دستش گرفت، به چشمانش خیره شد و بی جان زمزمه 
 کرد

 !شکوهی-
 !چشمانش سیاهی رفت و همان جا، دنیایش تیره و تار شد

*** 
نفسش می گرفت، خفای تنفس را با جان و دل احساس می کرد. 

 دلش خواب
می خواست و رهایی! شاید هم توفی روح از تنش، که بی یهودا 

 هنوز هم در
 .یستتنش می ز
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 آینه کوچک منبت کاری شده را از روی میز کنار تختش برداشت و به
صورت سوخته اش نگریست، گیلماه می گفت دوباره بر می گردد، 

 می گفت
 .رخش دوباره طلعت می گیرد و هورام سابق می شود

چه مضحک بود امید واهی اشان! چه احمقانه به زیبایی به تاراج 
 رفته اش

برگشت داشتند و این نا امیدی اش، قطعا یهودا را باز نمی امید 
 گرداند، بلکه

 ...داغ دل می افزود، می افزود و می افزود
درب اتاقک گشوده شد و قامت خسته و بی روح لیلیث را نمایان 

 کرد، خسته
تر از آنی بود که بتواند یکی به دو کند، خسته بود و این کرختی 

 روحش را
 .حتشم داشتتماما از محمد م

 از خبر های ناگوار و بی مقع اش، از سرطان واگیردار ضد سربی که به
 !رگانش تزریق کرد

 .افتادم، افتادم در آبی افتادم، گر آبی خوردم من، دلشادم، دلشادم -
لیلیث یه چیزی اش بود و او این خواهر بی رمق و ناتوان را نمی 

 شناخت! این
 !خواند، لیلیث هوار کش نبود خواهر نا امید، با چنین بیتی که

جونم به قربونت لی لی، باز چی شده؟ صداقتو دیدی تو راه؟ بازم -
 زخم زبون

 ...زد؟ گفتم نیا، گفته بودم این مرتیکه
به دیوار تیکه داد و سر خورد، این خواهر دلسوز را هم از دست داده 
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 بود،
 .این هوراِم محتشم را که خواهرش بود را هم نداشت

آن گونه با خویش بمهرم که بسمل شدن به جان می پذیرم،  من از-
 بس که پاک

 
414 

می خواند این آب پاکیزه که عطشان مانده ام، بس که آزاد خواهم 
 شد، از

 !تکرار هجا های همهمه، در کشاکش این جنگ بی شکوه
نگران بود و این نگرانی را مدیان محسن محتشم و دلدادگی اش به 

 !لیلیث بود
 !نمی توانست او را دوست نداشته باشد، لیلیث خواهرش بود

سینه ماالمال درد است، ای دریغا مرهمی! دل ز تنهایی به جان -
 آمد، خدا را
هزار بار گفتم برای هزارمین بار  "اال بذکراهلل تضمئین القلوب" .همدمی

 می
گم، هرگلی که از تیم دنیا خوردی، هر کارت زردی که نصیبت شد، 

 هستممن 
لی لی. روی من حساب کنف شاید هیچ وقت برای هیمو مادر 

 نبودنف اما
برای تو خواهرم! هیچ چیزی نمی تونه ما رو از هم جدا کنه، بهت 

 قول می
 .دم

خواهرش بود، هورام هنوز هم خواهرش بود! فاصله ها خوار شدند و 
 در
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چشمانش رفتند ولی هورام هنوز هم خواهرش بود! هورام عزیزترین 
 کس

 !زندگی اش بود! هورام هنوز هم خواهرش بود
پشت سر نیست فضای زنده، پشت سر باد نمی اید، پشت سر -

 خاطره موج به
ساحل صدف سرد سکون می ریزد! تمام شد روز های خوش با هم 

 بودنمون
 !تم، دیگه خواهرت نیستمهوری! من دیگه لیلیِث محتشم نیس

چه می گفت لیلیث؟ از چه جدایی حرف می زد؟ خواب نما شده 
 بود! قطعا

خواب نما شده بود یا که در خواب حرف می زد و هزیون می گفت! 
 شاید هم

 !تب داشت و در دمای باالی آن می سوخت
 

415 
بعضی وقتا فکر می کنم سرت می خوره به سنگ و آدم می شی! -
 ی از اونول

جایی که تمام معادالت دنیا رو با رفتارت بهم ریختی، فهمیدم تو ادم 
 نمی شی

که هیچ، عین مست و پاتیل ها رفتار می کنی! یعنی چی که من 
 خواهرت

نیستم؟ اگه نمی شناختمت فکر می کردم ازون زهرماری ها کوفت 
 .کردی

ه حق داشت، او که هیچ نمی دانست، نمی دانست که خنکای سای
 در اقلیت
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 !آفتاب برایش مرگ خاموش یک تاریکی در مغز و روحش بود
نمی دانست فرزند حقیقی شکوهی بودن، فرزند یک مفسد بی عار 

 بودن، چه
دردی دارد که عالج نا پذیر است! او هیچ از این باراِن بی ابر نمی 

 دانست،
 !از این آسمان بی زمین خبر نداشت

، دست به کاری زنم که غصه سر آید! بر سر آنم که گر ز دست برآید-
 راس

می گی، این توهمات مزمِن بی رحم هیچ وقت دست از گلوم بر 
 !نمی داره

 !حداقل تا خفه ام نکنه بی خیالم نمی شه
حالش خراب بود و دلش گواه مرگ می خواست، اصال دلش کما می 

 !خواست
مرگی موقت که چند سالی از دنیایش عقب باشد! از زندگی دست 

 بکشد و فقط
 !آسوده بخوابد

چند سالی بی دغدغه زندگِی سرشار از ترحمش سپری کند و 
 بساطش را از

این ورطه عمیق جمع کند! پس از آن اگر بیداری بود، فراموشی 
 مطلق باشد و

 ...هیچ یادش نیاید! و اگر مرگ بود که َفَبها
ت اسهزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آئینه تصویر م-
 پر
 

416 
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اندیشه از کوه شد باز جای! دنیای خودت فردای خودت، بهشت و 
 جهنم خودت

رو، فقط خودت می سازی! نذار خونه آرزو هات که با جون و دل سی 
 سال

سر پا نگهش داشتی، با یه باد آوار بشه! تو رئیس خودتی لی لی، 
 اینو همیشه
 .یادت باشه

 شد و روی صندلی جای گرفت، قرار بود از کف اتاقک بیمارستان بلند
صورت هورام را عمل کنند و دقایقی دیگر او را برای عمل آماده می 

 کردند
 !و وی هورامی دیگر می شد

هوا خفه بود و این خفگی بیمارستان با بوی الکل همیشگی بوده و 
 هست که

 چقدر به تهوع درد سینه اشف دامن می زد
صالح کار کجا؟ مِن خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به -

 کجا؟ دیگه
کم کم خدا هم فراموشم کرده هوری! همون خدایی که حاج بابا، با 

 عشق می
گفت که شاید بنده اش اون رو فراموش کنه، اما اون بنده رو از یاد 

 !نمی بره
 !فراموشم کرد! منو بین خوبیای دنیوی اش گم کرده هورام

  ٍ  حاِل هورام را از هم درید لبخند تلخی زد و شیرینِی
 ...خدا هم فراموشم کرده-

هورام پوزخندی زد و به چهره داغان لیلیث نگریست، سری تکان داد 
 و
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 متأسف گفت
 تو چی؟ تو چند بار در روز از خدا یاد می کنی؟ چند بار در روز سر به-

 سجده فرو می بری؟
 

417 
اخت، حرف حساب که جواب نداشت! داشت؟ سیلی سر به زیر اند

 روزگار
صدا ندارد! فقط درد است و این درد حتی از سرطان هم کشنده تر 

 است،
 سرطان شیمی درمانی دارد و طبیب نظاره گر درد هایش است،
اما این درد فقط روحت را می مکد، بی هیچ دارویی، بی هیچ 

 امیدی! دوایش
 !دخندیدن بر آن است و درد کشی

 هله نومید نباش که تو را از یاد براند، گرت امرو براند، نه که فردات-
بخواند؟ استوار باش لیلیث، اون کوه صبر و مقاومی که من از 

 خواهرم می
شناسم این لیلیث ترسو و ناامید رو به روم نیست! کفر نگو تا کفر 

 نبینی! خدا
 "وَر الَرحیمَو ُهَو َغف" !همیشه با توئه حتی تو بد تریش شرایط

بساطش را در کوله باری از غم جمع کرده بود تا به موقع اش پا از 
 دنیا

برکشد و از این قانون بی سلطه رهایی یابد! کجاست ان شاعر خلق، 
 تا زندگی

 اش را از نو رقم بزند؟
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این -
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 وسط رخت
کرد، خوبی به ما نیامد! تا اومدیم دو دقیقه خویش! دنیا هرچه جفا

 بخندیم،
بندری رفت تو زندگیمون! کی می رسه به اخر قصه تا هم من راحت 

 ِبکََپم،
هم دیگه خبری از این دردای مزمن یهویی برام اتفاق نیفته! گداخت 

 جان که
 !شود کار دل تمام و نشد! بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

قل کمتر رنج می کشید! کمتر پنجره کثیف و روی بس بود دیگر! حدا
 کریه ان

 !برایش باز می شد و کراهت برایش مهتری می گرفت
 

418 
ترا زین تنگ زندان ها دمی باشد به میدان ها، مگر خفته است پای -

 تو؟ تو
پنداری نداری پا! چشماتو ننبد روی زندگی! جنگی که شروع کردی 

 رو تموم
هیچ وقت از میدون جنگ فرار نمی کنه. اگه دیدی یه کن! یه سرباز 

 مدت
تموم در های دنیا رو روی خودم بسته بودم فقط برای یهودا بود و 

 بس، ولی
 "کی باشد کاین قفس جمع گردد وندر خود کارو کام من گردد؟"االن

گیلماه سراسیمه به اتاق آمد و خلوت خواهرانه اشان را بر هم زد، رو 
 به روی

 لیلیث و هورام بایستاد و با آرامش نگاه و لبخند صدایش گفت
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 .باید برای عمل آماده ات کنیم هورام، وقت نداریم-
لیلیث نگاهی به گیلماه انداخت و از جایش برخاست، همان طور که 

 در گوش
 هورام خم می شد به گیلماه اشاره زد

 .یک دقیقه-
 .سپس در گوش وی با نجوایی آرام سرود

نوشت غم انگیزی که کرم ابریشمف تمام عمر قفس می چه سر-
 بافت، ولی به

 !فکر پریدن بود! یهودا مرده، درک کن اینو
رو به روی گیلماه بایستاد و با باز کردن سر صحبت با او، مجال 

 پاسخ دادن
 هورام به جمله سنگینش را نداد

 !اول سپردمش به خدا، بعد به تو، خودت ردیفش کن-
 !گینش را به هورام دوخت و از آن جا بیرون زدنگاه آخر و سن

*** 
 

419 
 گل مریم را از روی میز گل فروشی گرفت و بی رمق به سمت بوگاتی

مشکی هرمیس رفت، سوییچش را از کانتر گرفته بود و سر هرمیس 
 هم خبر

نداشت. هرچند که برای وی، ماشین های میلیاردی پارک شده در 
 پارکینگ

 .ک ترین چیز در جهان هستی به شمار می رفتعمارت، کوچ
بوی مریم در ماشین پیچید و شامه اش را قلقلک داد، چشمانش 

 نمی دید، چند
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وقتی می شد که کور گشته بود! از همان بیست سالگی اش هاله 
 جهل بر

حفره های چشمانش تنید و دیدش را تار کرد و نگذاشت تا چهره 
 گرگین

 !ره اش را بفهمدنارسیس با نام مستعار مسخ
او حتی در مورد مهام  !"مهام" نگذاشت دوستانش را بشناسد و حتی

 هم اشتباه
می کرد! پا روی پدال گذاشت و سبقت گرفت! این دفعه او باید تند 

 می رفت
 .تا جلو بزند! نه آن که کورکورانه به دنبال سو سوی چراغ امید باشد

ا می راند. باید در این تصمیمش را گرفته بود، باید پیش تر از آن ه
 کورس

 مرگ اول می شد و جام قهرمانی را از آن خود می کرد! حتی اگر خدا
نخواهد! باید هرمیس را زمین می زد. حاال که دور دور او بود، اگر 

 دنیا تند
 .رفت، جریمه اش می کرد

پشت میله های سبز قبرستان پارک کردو گل را برداشت. خیلی سال 
 بود که

ه این جا باز نکرده بود، چندین سالی می شد که نه پدرش پایش را ب
 را دیده و

نه بر سنگ قبر سردش دست کشیده بود! با پاهی سستش به داخل 
 قبرستان پا

 .گذاشت و بی اختیار زیر دلش خالی شد
 

420 
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او دیگر لیلیث محتشم نبود! او دیگر زهرای حاج محسن نبود. او 
 لیلیث

شکوهی فرزند هرمیس شکوهی یا به عبارتی بهتر، فرزند ابلیس 
 )نائل( نام

داشت. روی سبزه های خودروی قبرستان پا می کشید و بی اراده به 
 انتهای

 .قبرستان، جایی میان دو درخت نارنج کشیده می شد
قبرستانش سرد نبود، تهی نبود، فقط محل آرمیدن پدرش بود! حتی 

 اغگر آن
قی اش نبود. دستانش را روی نام کشیده نستعلیق پدر، پدر حقی
 سفید محسن

 گذاشت و نوازشش کرد! بهار نارنج ها را از روی قبرش کنار زد و گل
 .مریم را روی آن گذاشت

تبسم مغموم لیلیث، او را با دیگر روز ها متمایز می ساخت! این 
 لبخند در

 رد. اینحق روز هایی که هوار کش، سرکش و لوت بود، اجحاف می ک
لیلیث، همان لیلیث مجنون اهورا نبود! این لیلیث همان خانه 

 خراب کن
 !هرمیس و رجز خوان و پر مدعا نبود

او آن روز، دختر خجالتی و سر به زیر محسن محتشم بود. تبسمش 
 را غلیظ

 کرد و با سردی تمام صدایش گفت و گو را آغاز کرد
رای خانم جون می اوردی! مریم اوردم برات حاج بابا، از همونا که ب-

 می
گفتی خانمم مریمه و منم عاشق مریم و گلشم! حاجی کجایی ببینی 
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 دخترت با
 حجب و حیاش چشم بازار رو کور کرده؟

سرش به زیر انداخت، انگار که مانند هر وقت خطایی می کرد، حاج 
 بابایش

با غلظت اخم توزیده در شماتت، رو به رویش بود و با سر تکان 
 بهدادنش 

 
421 

منزله تأسف او را تا حد مرگ شرمزده می کرد. با غم به قرمزی اسم 
 پدرش

 نگریست و با خنده هیستریکی خودش را آرام کرد
خیلی مردی حاج بابا! خیلی. حیف من که قدرتو ندونستم. حیف -

 من احمق که
کارم غر زدن سر تعصاباتت بود. نمی دونستم یه روز به قدری دلم 

 اینبرای 
غیرت و این شرف تنگ می شه که توباتالق بی ناموسی و ننگ 

 شکوهی
فرو می رم و صدامم در نمی آد! حیف که خیلی دیر فهمیدم من رو 

 از چه
مخمصه ای نجات دادی. من خیلی بد کردم و تو هیچ وقت 

 فهمیدی! نبودی تا
ببینی دختر سر به زیر تو چطور تسلیم کبر اهورا، زن دوم یه مرد 

 بدمست
شد! که چطوری نیم متر پارچه رو به حجاب و چادر فروخت و شد 

 یه الت
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االتی که تنها افتخارش تک پر بودن تو حرام خوری قمار و سک زهر 
 ماری

خوردن بود. هرچند که حجاب فقط به ظاهر پوشیده نیست، اما من 
 حتی

حجاب باطنی رو هم نداشتم! ندیدی که شریان شرارت شدم به جای 
 .شرمم

فسش را کالفه فوت کرد و به یاد خاطراتی گریبان گیر شده بود، ن
 دلش هوای

رفتن کرد. هوای داشتن دو بال برای صعود به معراج و آغوش پدری 
 که می

دانست با این اوصاف هنوز هم زهرایش را عاشقانه دوست داشت. 
 دستی به

 موهای کوتاه مردانه اش کشید و بی روح لب باز کرد
م داراییتو باال کشید و یه آبم روش! داش ممدت داش ممدت تمو-

 خونه و
زندگیمونو گرفت! کجایی حاجی بازاری ببینی از من چی ساخت! من 

 شدم یه
شیر زن تو پوسته یه مرد عوضی که الواتی تنها دفاع زندگیشه، که با 

 زور
 

422 
بازو و مشت زدن هاش زنده است. خیلی وقته که از دنیای زنونه ام 

 فاصله
گرفتم. خیلی وقته که از هرچی لطافت و ظرافته دور شدم. ته 

 طغاریت کنج
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خونه پوسید و با درد صورت اسید خورده اش روزی هزار بار می میره 
 و

زنده می شه! دیروز داش ممد خانت که به امید خدا نفس های 
 میآخرشه، 

گفت حاجی عاشق یه پسر تا عصای دستش بشه و هزب اهلل الینفک 
 ترین

چیز زندگیش باشه، نه یه دختر خراب که ننگ و عارش بشه! نیستی 
 ببینی

زهرات یه پا مرد شده! تو تا ابد با غیابت پیشم حاضری حاج بابا. 
 می دونم

داری من تو حجاب نمی میرم. می بینی لباسمم بکنن تنم یه سربه! 
 االنش هم

لباسم چادر حجابم محسوب می شه، لباسی که روی بی مرامی 
 استخون شونه

هام پهنه! من تا ابد مدیون قبول کردن حضانتم از تو هستم حاجی! 
 از این که

منو به فرزند خوندگی گرفتی و حتی از دختر خودت هم بیشتر 
 !دوسم داشتی

توجه این حاال که شاهرگ خیابونا روی بازوی چپم خال کردم، م
 فالکت و

 !این بدبختی شدم
یادش آمد از بس که به او بها می داد، هوار هورام در خانه اشان 

 همیشه به
راه بود و متعرض از عشق پدرش به لیلیث نصف سال را از ان ها رو 

 می



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 542 صفحه  

 

گرفت. یادش به خیر، آن دوران های بی ریا که شرط های عمرش را 
 با

 .بطالت نمی بست
هان دارای گوش های کر نمی جنگنید و از ترس که با مصلحت خوا

 برگش به
تا این جایی که او بود، فواصل غوغا  ریشه نمی چسبید. از آن جا،

 !می کردند
 

423 
و او ترسو ترین شجاعِ غصه اش شد که بی درنگ با یک سرفه، تمام 

 عمرش
 .را روی عرفشان باال می آورد

اشک سایه ها رو هم دیدم! این می بینی حاجی؟ پاشیدم، آره! من  -
 جا سایه ها

کشیده ترن بابا، من که فقط مخاطب این نمایشم، دیوار پشتم اون 
 قدری بدون

سایه است که شک می کنم حتی به حضور بودنم، من از ذیدن تاتر 
 گرگ ها

رو دیوار، بیمار تر شدم از امنیت مردن، عشق تو مردنی ترین هجای 
 شعر

باب، تمرین غرق شدن می کنم حاجی، اگه به  من بود! امروزم اینه
 راه نزنم

 .یه بازنده ام، لعنت به من اگه نجنگم یه ثانیه
خم شد و بوسه ای از عمق وجودش بر سر سنگ مزارش زد و سر شار 

 از
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شعف، از جایش برخاست. چند قدمی دور نشده بود که صدایی او را 
 واقف

 .ساخت
 لیلیث؟ -

فتابی و کالهی که بر سر نهاد، رو به برگشت، مردی که با عینک آ
 رویش بود

را نمی شناخت. سرگردان نگاهش می کرد، این مرد که بود؟ او را از 
 کجا می
 شناخت؟

 تو دیگه کی هستی؟ -
کاله و عینکش را در آورد و در چشمان متعجب لیلیث خیره شد، 

 امکان
نداشت! این مرد، چندین سال پیش مرده بود! قطعا مرده بود! 

 ورامش دره
سدگ خاطرات از دست رفته او نشسته بود! طبعا او در خیال بود! 

 بیداری آن
 

424 
 !روز هایش خوب تلخ بودند

یهودا! این امکان نداره، تو پنج شیش ساله که مردی، دارم خواب  -
 می بینم،

 .آره دارم خواب می بینم
سرش را در دستانش گرفت، اما یهودا به سمتش آمد و دستان سرد 

 و لرزان
لیلیث را از سرش جدا کرد، لیلیث پدر شد یهودا را به هقب هل داد و 
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 با اخم
در چشمانش خیره ماند، حاال می فهمید شباهت این چهره از پرتره 

 های اتاق
 .ت می گیردٴاهورام نش

ن هورام، یه جور مردن واهی دسیسه بود! یه جور محافظت از جو -
 و زندگی

بی روح! همون شیش سال پیش بابت چنین موضوعی تن به 
 صحنه سازی

 .دادم، نه تو خواب می بینی نه من یه روح تو توهماتتم
دستش را از دست یهودا در آورد و کنار سکوی کنار قبر حاج محسن 

 نشست،
او را ندید و با شگفتی به یهودا می نگریست، تا به حال از نزدیک 

 ارتباط
مسقیم نداست، ولی هورام نقش رخش را زیادی بر بوم می آورد! با 

 تمسخر
 خندید و ناباور گفت

مگه خاله بازیه! خنده داره یهودا! تو یه بز دل ترسویی! غرق شدن  -
 تو

دریا دسیسه ای برای نابودس هورام بود نه برای محافظت از 
 جونش! می

ی رو بهونه ای برای این کارت قرار دونم می خوای سفسطه شکوه
 بدی،

چون کوچک ترین چیز زندگیمم به اون مرتیکه بنده! ولی اون قدر 
 احمق

بودی که تسلیم شدی! هوراتم خیلی ساله که انتظار اومدن رو می 
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 کشه و من
 

425 
بهش می گفتم تو خیاالته! نگو که خودم از قافله عقبم! چطور 

 تونستی این
ا زنت بکنی؟ اصال هورام به کنار، هیمو چی؟ یهودا خان، کار رو ب
 هیمو

حتی نمی دونه مادرش هورامه! حتی نمی دونه پدرش به خیال 
 خام من مرده

بوده! اینا آثار ترس احمقانه و بچگانه و شونه خالی کردن بی موقعه 
 !توعه

اگه جنم نداشتی از زنت مراقبت کنی غلط کردی هوس عشق و 
 عاسقی به

زد! با این که می دونستی گرفتار کثافت کاری های شکوهی سرت 
 ای ولی

بازم هورام رو پابند خودت کردی! به چه حقی به خودت اجازه چنین 
 کاری

رو دادی! می دونی چقدر تو اون فرقه لعنتی سر خم می کنم تا 
 هورام آسوده

 خاطر باشه! اصال می دونی چه جفایی در حق وفای هورام کردی؟
ا می دانست، از تمام این حقایق که بار دیگر پتک شد و همه اش ر
 بر سرس

 !فرود امد خبر داشت، او از عمق باتالق فرو رفته خود با خبر بود
آروم باش لی لی، هورام می دونه که زنده ام، هیمو هم می دونه  -

 که مادرش
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هورامه و پدرش منم، نمی تونستم دست روی دست بذارم تا 
 هورامو اتوی

کوهی کنم، مجبور بودم برم، من باید برای حفاظت از جون دست ش
 هورام،

ترکش می کردم و تا این بازی کوفتی تموم نشه نمی تونم برگردم، 
 همون

 .هیچ به نفع خودش ازمون جلو تره۱۵۵ بازی که فعال شکوهی
کالفه شده بود، چه بازی ای، چه اجباری، چه اسارتی؟ چه 

 ندانستنی؟ از این
 .زدن های یهودا دیوانه شده بود دو پهلو حرف

چی داری می گی برای خودت ترمز بریدی؟ بازی کشک چیه؟  -
 شکوهی

 
426 

اون قدر بچه نشده که مثل تو بخواد حیله هاشو رو کنه! داری چی 
 کار می

کنی با خودت و خواهر بخت برگششته من؟ هیمو رو کجا دیدی؟ 
 اصال از

 !کجا می دونی که اون از وجود تو با خبره
کنار لیلیث نشست و در چشمان نافذش خیره شد، به راستیی که 

 این زن فدا
شده بود، فدای خواسته های هرمیس، نارسیس و ادریس! این زن 

 فنا شده یک
 !تباهی مضحک بود

گوش کن، من وقت ندارم تا مو به مو برات قضیه رو باز کنم چون  -
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 اگه
شکوهی من و تو رو با هم ببینم خیلی بد می شه، خودت می  آدمای

 دونی که
سایه به سایه دنبالمونن پس یک شرایط رو درک کن. اومدم بهت 

 بکم که
دزدین هیمو کار شکوهی بوده! حاالحاال هم قصد بروز دادن نداره 

 چون
فکر می کنه هیمو دختر توئه و این شده یه برگ برنده دیگه که 

 خوب باهاش
لون می ده! لیلیث مفلوکانه ازت خواهش می کنم بی گدار به آب جو
 نزن،

 نری خر شکوهی رو بکری و شروع کنی به هوار کشی و الت و لوت
بازی! شکوهی دقیقا همینو می خواد، می خواد که ازت یه زهر 

 چشم بگیره تا
 .یه بالیی سر هیمو بیاره

هودا می نگریست، سرش را به دیوار تکیه داد وهمانند دیوانگان به ی
 می

دانست شکوهی هیمویش را دزدیده است، عاجز شده بود و عجز 
 هایش را

 .هیچ کس نمی شنید
هیچ کس نمی فهمد دیگر توان ادامه این بازی را ندارد، نمی فهمد 

 تمام خطا
 

427 
های شکوهی به نفع او تمام شد و کارت زرد هاش برای لیلیث بود و 
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 به امید
ت قرمز سر می کرد! دلش انصراف می خواست و ای کاش گرفتن کار

 گوش
 .شنوایی وجود داشت

می گی چی کار گنم؟ برم با ماچ و بوسه خرش کنم؟ می فهمی  -
 شکوهی کیه؟

دیر بجنبی کلک تو صد نسل قبل تو رو با هم تو سیم ثانیه می زنه، 
 این

 شکپهی خیلی پوست کلفت از این حرفاس که دم به تله من و توئه
 .تازه کار بده

یهودا مصمم نقشه اش را در سر گذراند و حیله اش را در پشت 
 چیرگی

 مردمک چشمانش نهان کرد
 !و توهم دخترهمون آدمی! تو لیلیثی لیلیث! به خودت بیا -

لیلیث برآشفت رویش را به سمت یهودا بر گرداند و با تمام قوایش 
 فریاد کشید

ن مرتیکه خدا نشناس پدرمن فقط حاج محسن بود و بس! او -
 هیچ نسبتی با من

 .نداره جز این که شب و روز جونمو می گیره
یهودا دستش را روی شانه لیلیث گذاشت تا آرامش کند که لیلیث 

 عصبی او را
 !از خود جدا کرد، چقدر از مرد بدش می آمد

من اگه جای هورام بودم، یک لحظه هم دلم نمی خواست -
 ببینمت! فک نکن

 اف شده، پشت گشتو دیدی، خواهر منم می بینی! افتاد؟دلم بات ص
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یهودا ترسید، نه از لیلیث و گفته هایش، از روزی که هورام هم این 
 طور

جبهه بگیرد و او را نخواهد! خودخواه بود و همین خصلت زنده 
 نگهش داشته

 !بود
 

428 
هورام مث تو از سنگ نیس لیلیث! نه من، نه هورام یک لحظه هم -

 نمی تونیم
بدون هم زندگی کنیم، اگه می بینی این فراق کبری شده، بدون از سر 

 !اجباره
 .هورام هم خوب اینو می دونه

لیلیث خندید، بلند هم خندید، خنده هایش از سر خوش نبود، او 
 تمام و کمال

 !رفتن یهودا آغاز کرده بودخنده هایش را با سخره گ
خواهر منو بایه احمق ساده لوح اِشِتب گرفتی داداش! هورام دیروز -

 عمل
کرد، می دونم می دونی یا نه، اما یه نسناِس از خدا بی خبر رو 

 صورتش اسید
پاشید، به همین سادگی! نمی دونم کیه که اگه می دونستم کیه که 

 کلکش کنده
ناامیِد منزوی سابق نیست! دکترش می  بود! هورام دیگه اون هورام

 گفت
عملش با موفقیت کامل بود و به زودی پوست صورتش بر می 

 گرده! فکر این
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که بخوای تلکه مهلکه هات بکنیش رو از سرت بیرون کن! اون بخواد 
 احمق

 .باشه من نمی ذارم
یهودا فقط نگاهش کرد، لیلیث بهترین خبر عمرش را به او داده بود، 

 صورت
رامش داشت ترمیم می شد، می توانست بار دیگر زیبا باشد! می هو

 توانست
 بار دیگر زنانگی کند،

می توانست برای هیمو مادر باشد! با لبخند عمیقی به لیلیث می 
 نگریست و در

همان حال عقب گرد کرده و دور شد! اما برگشت و با لبخندی هر 
 لحظه

 دپررنگ تر می شد، خواهر زنش را غافل گیر کر
 !و اما درمورد اهورا-
 

429 
 خیره نگاهش کرد و چشمکی نثار باقی حرف هایش کرد

 !بهم میاین-
رویش را گرفت و قدم تند کرده و از دیدگان مبهوت لیلیث ناپدید 

 شد! و لیلیث
 !ماند و بهم آمدنی که حتی یهودا هم متوجه اش شده بود

*** 
خت! عکس ها را یکی چشمانش خیره به دوربین روشن مقابلش دو

 یکی مرور
کرد، عکس های اهورا و جلوه های لبخند یک طرفه ویرانگرش را می 
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 دید و
می سوخت؛ هر روز بیشتر از قبل در باتالق عیق عشقش فرو می 

 رفت و عالج
 !نمی یافت

دل می سوزاند برای خودش و قلب احمقی که با یک نگاه تا انتهای 
 این عشق

او را اهورا می خواند! همیشه منطقی بود! می دوید و تفسیره حرف 
 همیشه با

 !بار پاک عقلش را باخته بود منطق عمل می کرد! ولی این
مگر می شد زنی چنان او با آن همه ابهت و دلیری که یک ملت از 

 ترسش زبان
به کام می گرفتند و از خدم و حشم جلویش خم و راست می شدند، 

 گرفتار چنین
ر هزارم به این کافه چوبی کنار دریا بیاید و معضلی شود و برای با

 خودش را
 مواخذه کند؟

همیشه تناقض رفتارش و کردارش آشکار و به شدت در ذوق می زد! 
 همه

چیزش متفاوت و در تمام کار هایش پارادوکس موج می زد! باور 
 نمی شد این

 .بار هم چشم بازار را کور سازد و عاشق مرد زن داری چنان اهورا شود
 

430 
بریده بود و دوا می خواست تا دوباره سر پا شود! دوباره مثل آن روز 

 های
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اولش بی خیال و فارغ از تمامی این خزئبالت توهمی و جان گیر که 
 فقط و فقط

دچار درد است، باشد و به زمین و زمان از شجاعت و الت بودنش 
 .فخر بفروشد

حتی دیگر نمی توانست در چشم گیلماه خیره شود! خودش پیش 
 گیلماه اعتراف

کرده بود و غرورش را زیر پا گذاشت! گفته بود برادر مستبد و بی 
 خودش را

خواهان است که در خانه مشترکش با هیوا سیلی ای به صورتش 
 کوفت که هنوز

 !هم ضرب دستش می سوزد
وست سفیدش و کبودی خوب می دانست این سوختن از قرمزی پ

 پس از آن
نبود، او از صدای شکستن گوش خراش قلبش جز می گرفت و با 

 خشم تاول
دست دوستی می داد! احمق بود و به طرز مفلوکانه ای این حماقت 

 را دوست
 !داشت

نمی خواست ترک اهورا کند و بدون فکر به آن لبخند و آن نگاه براق 
 ته چاهی،

ت زندگی اش به هم ریخته بود و فقط به به خواب رود! تمام معادال
 امید آن که

اهورا را ببیند پا به خیابان می نهاد و لباس های مارک دارش را 
 آغشته به عطر

 !رز می کرد
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اما این بار آمده بود تا خام نشود، آمده بود تا ترک بال کند و خر 
 نباشد! می

از خواست از خودش شر عشق را دور کند و زندگی اش را ملموس 
 روزمرگی

های قبل از نو بسازد! دلش خرد شدن زیر نگاه و لبخند مرموز اهورا 
 را نمی

 !خواست
 

431 
دلش می خواست آدم شود و تن به هرچیزی ندهد که او را خار می 

 کند و به
چشم اهورا فرو می راند! لیلیث بود و هزاران سودا! لیلثی که بنی 

 بشری حق
به او نداشت و علیل می کرد کسانی را که در  از گل نازک تر گفتن را

 کارش
 .دخیل بودند

چه کند که خدا راه خوبی را برای تنبیه او انتخاب نکرده بود! حاضر 
 بود در

آتشدان بسوزد و این طور هر روزه آب نشود و انتظار دیدن اهورا را 
 !نکشد

 !بد به این مرد مستبد مبتال شده بود و نمی توانست ترک کند
کمپ ترک عاشقی را هم ابداع می کردند تا او تنها نباشد،  کاش

 حداقل آنجا از
خوبی های اهورا برای هم اتاقی هایش بگوید و شب ها به یادش 

 سیگار دود
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 !کند! به یادش اسکرین گوشی روشن کند و رشک ببرد
خیره به عکس بود و اشک می ریخت! عوارض ترک اهورا جان سوز 

 !بود
وار داشت که به جان خریدنش کار لیلیث و یک سری عواقب ناگ

 صبر ایوبش
 !نبود

هیچ کس حتی به ذهنش هم نمی رسید دکتر لیلیث محتشم، 
 فرزند محسن محتشم،

با آن الت بازی هایش و سنگدلی اش یک روز در کافه ای کنار دریا، 
 خیره به

 !عکس مرد زن دار، اشک بریزد و از خدا او را خواهان باشد
زندگی یک زن را به خاطر عشق مضحک او به هم  می دانست خدا

 نمی ریزد
تا او خوش باشد و نماز شکرانه به جا آورد! بی توجه به نگاه خیره 

 دیگران که
ترحم را در خود جا داده بود، می گریست! شهر کوچک بود و او 

 دکتری حاذق
 

432 
 !و زبر دست که عالم و آدم می شناختنش

کم کم آبرویش می رفت، اگر می فهمیدند چنین زنی با چنین ابهتی 
 عاشق مرد

زن دار شده بود چه می کردند؟ به قول خانم جان مریمش، به تف 
 به صورت

می افکنند یا انگ هرزگی می زنند؟ شاید هم با تمام نفهمی 
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 هایشان بگویند حتما
 !عیبی داشته

تمام عمرش را صرف گور بابای مردم، آبرو و کسب و کارش! او 
 خواندن و

گرفتن آن مردک کوفتی درکترا و تخصص کرده بود ولی با خشم 
 کوچک و

 !نگاه طماع رییس بیمارستان؛ تمام زحماتش به دود هوا رفت
این طور بود که پایش به قمار باز شد و عشق اهورا! اصال انگار ال به 

 الی
باختش حاکم ها نرمی اوراق دل و گیشنیز اهورا گم کرده بود و با 

 کنترات کرده
بودند تا گم گشته اش باز گردد و جایی میا زوزه شغال ها آشکار 

 !شود
موهایش بلند شده بود و به اجبار هماننند قبل شال و مانتو می 

 پوشید و در شهر
گشت می زد! باید در اصرع وقت کوتاهشان می کرد ولی با یاد 

 آوری خشم
 !دید، به آن دست نمی زد اهورا وقتی که موهای کوتاهش را

یاد بیتی افتاد که همیشه خدا ورد زبان هورام بود و وقتی از موهای 
 بلند طالیی

اش که دست و پا گیر بود می نالید بر زبان می آورد، افتاد! هورام 
 لبخند می

زد و با همان موها یک طرف صورتش را می پواشند و درد مند نجوا 
 می کرد

کمند است، موهای من از عصر همان روز گفتند او عاشق موهای -
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 !بلند است
حقا که از عصر همان دیدار تلخ در کنج همین کافه و روی همین 

 صندلی، دست
 

433 
به موهایش نزد و اجازه رویش را صادر کرده بود، مثل عشقی که 

 هیچ وقت
 !جلوی رشدش را نگرفت تا این طور پر بار شود

نار بگذاشت! اشکانش را پاک کرد، خاک بر دوربین را خاموش کرد و ک
 سر

احمقش کنند، حقا که لیاقت تف خوردن از ملت را داشت! قهوه اش 
 را برداشت

و با همان کیک شکالت معروف خورد، سر به سمت پنجره کناری 
 .خم کرد

و دید روی سخره های کنار دریا مردی که دستش را ال به الی 
 موهایش برده

ری های هایالیتش را دلبرانه با رژ قرمزش روی بود و با زنی که چت
 صورت

ریخته بود و دست به سینه به آن مرد می نگریست! دلش به درد 
 آمد! اهورا

 !زنش را دوست داشت، می دانست
نگاه از لبخند مرموز هیوا گرفت و لبانش را روی هم فشرد! کاش می 

 توانست
ضجه ها و ناله این جا هم همانند قبال آنقدر کتکش بزند تا فقط 

 هایش به گوش
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برسد، حیف که در انظار بودند، که ابرو برایش بر عکس این زن مهم 
 .بود

با غیظ ورق دردستش را جا به جا کرد و با چشمانی که آماده باریدن 
 بود، دوباره

 راه چسباندن خود به اهورا را از پیش گرفت
 ؟عدم تمکین! بهونه دیگه ای نداشتی تا از شرم خالص شی-

ابروان اهورا باال پرید، حد پررویی این زن منافق را درک نمی کرد! 
 چقدر می

توانست وقیح باشد که این طور طلب کار و حق به جانب جبهه می 
 گرفت و

 !طلب برگاشتن می کرد
معلومه که داشتم، هرزگی، اعتیاد، مشرکی، شیطان پرستی! بسته یا -

 بازم بگم؟
 

434 
زنان را طالق گویید، آنان را به هنگامی که عده نگه  هرگاه خواستید "

 می دارند
طالقشان دهید و شمارش روز های عده را نگه دارید و از حداوند 

 .پروا کنید
آنان }زنان طالق داده شده{ را از خانه اشان بیرون نکنید، خودشان 

 هم بیرون
نرند مگر آن که کار ناشایست آشکاری }مانند زنا{ مرتکب شوند. این 

 ها حدود
و احکام خداست و هرکس از این مرز ها بگذرد قطعا به خود ستم 

 .کرده است
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تو نمی دانی}فردا چه می شود{ شاید خداوند پدیده دیگری وجود 
 بیاورد).طالق،

 1 آیه ) "
این زن رها می شد و به امید خدا بعد از ده سال از شر منحوس 

 دیگر به رویش
هم تف نمی انداخت چه برسد به نگاه! باید زود تر از این ها دست 

 به کار می
شد و خودش را از این کنه مسر می رستاند! هیوا دریده تر از قبل 

 همان طور
 دست به سینه گفت

دردم ازینه که به گناه نکرده محکوم شدم!اگه این دالیلی که گفتی -
 اینرو روی 

ورق می دیدم انقدر نمی سوختم! من خودمو و تنمو هیکلمو، 
 تمامشو در اختیارت

 ...گذاشتم این تو بودی که
پر شتاب دست هیوا را گرفت و فشرد، این زن موقعیت و زمان و 

 مکان نمی
فهممید، چاک دهنش را باز می کرد و ریچار می بافت بدون ان که 

 ببیند کجاست
ن حرف هایش نشسته اند! هرچند، هرزه و چند گوش در حال شنید

 که حیا
 نداشت! زیر گوشش خم و آرام گفت

خفه شو، اول بذار اسمت از شناسنامم پاک شه، بعد جار بزن -
 روسپی گری تو
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435 
خونته! ِد من اگ می خواستم حال و حول کنم که تن جنس تو رو 

 به حساب نمی
 !ل میت می کردماوردم؛ اون وقت به جای جنابت، باید غس

هیوا هل داد که سکندری محکمی خورد ولی زود خودش را جمع 
 کرد، لیلیث

این نزدیکی های اهورا و هیوا را از آن باال می دید و می سوخت، 
 نمی دانست

جریان چیست، فقط به هیوا حسادت می کرد، عین گدای گشنه ای 
 که به پیتزای

 !در دست شخص حسادت می کند
را رو به روی اهورا گرفت و برای دست پیش  انگشت اشاره اش

 گرفتن راه
 !عتاب را در پیش گرفت

شکوهی پدرتو در میاره! از لج دیدن نابودیت زیر دست شکوهی -
 هم که شده

طالقمو می گیرم و اون وقته که صدای ناله هات واسه کتک هایی 
 که خوردی
 !شنیدن داره

ارج شد، باید می لیلیث دوربین و کیفش را برداشت و از کافه خ
 رفت، نباید می

ماند! محکم به سمت هیوا یورش برد که چست فرار کرد و از 
 دیدگان اهورا نا

پدید شد! زنیکه دو هزاری! به جایی رسیده بود که اهورای مستبد را 
 تهدید می
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 !کرد! به او می فهماند ناله های پس از کتک چیست
اله لیث را شال و کبا حس فلش دوربینی به سمت نور برگشت که لی

 کرده و در
دید!  حالی که از سرما می لرزید و لیوان کوچکی در دست داشت

 لیلیث لبخند
زنان به سمت اهورا رفت، این عکس هم در کالکشن حاالت اهورا 

 .ثبت شد
 لیوان را به سمت اهورا گرفت و با نیش باز گفت

 
436 

 !غصه نخور، ذرت بخور-
اهورا خندید و به زن بشاش رو به رویش نگریست، باورش نمی شد 

 ان زن سی
سالش باشد! دست کمی از بچه سه ساله نداشت و اهورا نمی 

 دانست که گاهی
باید بچه بود و بچگی کرد تا درد ها و زخم های یک زن سی ساله 

 که عاشق
مرد زن دار می شود فراموش شود و کمتر وجود بسوزاند و حسرت و 

 آه نام
 !گیرد

خنده اش تبدیل به قهقهه شد، لیلیث هم خنده اش گرفته و پا به 
 .پایش می خندید

جدا این زن فرشته نجاتش بود، همه جا ظاهر می شد و اسباب 
 خنده را فراهم

می کرد، او که نمی دانست همین زن که فرشته نجات می نامدش، 
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 چه زجری
 .کشید تا با خود کنار بیاید و ذرت بخرد

ذرت بخرد و بهانه ای برای غافل گیری اش به سمت اهورا داشته 
 باشد، اهورا

نمی دانست که لیلیث همه اش دنبال بهانه بود تا ظاهر شود و 
 شادش کند! نمی

 !دانست که چطور در کافه خون و دل می خورد تا از یاد براندش
همان طور که با هم می خندیدند، ذرت را از دست لیلیث گرفت و 

 ش رابوی
استشمام کرد، نمی دانست لیلیث از کجا فهمید که او عاشق ذرت 

 است، قاشقی
 خورد و با لبخند گفت

 .خوشمزه است-
ی زمزمه کرد! خاک بر سر بود "نوش جان " لیلیث لبخند زد و زیر لب

 دیگر،
یک ساعت با خودش کلنجار رفته بود تا اتمام حجت کند و راه 

 فراموشی را پیش
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بگیرد ولی حاال کنارش دوربین به دست و با نگاهی ذوق زده و 

 مشتاق که از
ذرت خوردنش لذت می برد و بایستاده بود در دل گور بابای همه 

 چیز را نجوا
 می کرد

*** 
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مشت محکمی به درب ریاست هتل زد و با فریاد های مخصوصش 
 لرزش به
 پا کرد

 .ش بذارمکجاس اون عباس تراش؟ کجاس تا حقشو کف دست -
این دختر آدم بشو نبود، آن دفعه به اندازه ی کما رفتن کتک خورده 

 و حال
بدون هیچ هراسی با لنگ به درب هتل به آن معروفی می کوفت، 

 عباس تراش
با دیدن تک پر معروف، مورد عنایت قرار ندادن شلوارش جای شکر 

 .داشت
 .پنجه طال، کم پیدا بودی، یک ساله بازار رونق نداره -

لبانش را گزید، ای کاش با جفت پایش روی شکم ایربکش می پرید 
 تا بترکد

اومدم حقو پس بگیرم، حق آخرین بازی، حق حدر رفتن یک سال  -
 زندگی،

 حق کثافت کاری تو، حق پول شویی هات، مفهومه یا بازم بگم؟
از پشت میز ریاست کم تر چهره ی پلیدش نمایان بود، با تعجب 

 کامال ساختی
 لبانش را کج کرد و لیلیث تا چه اندازه از تظاهر می رمید،

از چی حرف می زنی، تو باختی و این ضرر زیادی به اعتبار چندین  -
 سالم
 .زد

چاقوی نهان را از جیب کتش در آورد و پایش را بر روی شکم و چاقو 
 را بر
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438 
 گریبان خویش گرفت

ای دراز خودتو باال سر من ببند دهنتو مسواک گرون می شه! گوش -
 تصور

نکن، فقط زر بزن چجوری با اون شکوهی عوضی دست به یکی 
 کردین؟ تا

 .این دفعه راستی راستی اعتبارتو نبردم زیر سوال
سردی چاقو در گلویش آزار دهنده بود، حد اقل برای ترسوی خپلی 

 .مانند او
از اولش  می گم می گم، فقط اون چاقو رو بذار کنار؛ قول می دم -

 .برات بگم
 دفتر دستک روی میزش را به هم ریخت و با فریاد گفت

 .می شنوم، عجله کن که وقت برا شر و ورات ندارم -
آب دهانش را قورت داد، گلوی خشکش را که تر کرد با چشمای ور 

 قلمبیده ی
حاصل از بیم تمام ماجرا را گفت، مو به مویش را کنکاش و سیر تا 

 پیازش را
 ...یره ریختروی دا

*** 
آنچه که بر شما حرام شده است: مردار و خون، گوشت خوک و  "

 آنچه از
حیوانات حالل گوشت که در ذبح آن نام غیر خدا برده شده باشد و 

 حیوان خفه
شده، یا با زدن مرده، یا از بلندی افتاده و مرده است. یا دامی که با 

 شاخ
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ان از آن خورده اند، حیوانی دیگر کشته شده باشد و آنچخ دردنگ
 همچنین حرام

است. دامی که به پای بت ها و برای احترام ان ها ذبح شده باشد و 
 نیز حرام

استو این که گوشت دام را با چوبه های قمار تقسیم می کنید، این 
 ها همه

نافرمانی خداست. امروز کافران از تخریب و ضربه زدن به دین شما 
 نا امید
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بنابراین از نان نترسید و از من بترسید. امروز برای شما دین را شدند، 
 کامل

کردم و نعمتم را برای شما تمام نمودم و اسالم برایتان به عنوان دین 
 .پسندیدم

پس هرکه در قحطی و گرسنگی }به خوردن گوشت های منع شده{ 
 ناچار

 شود، بی آنکه به گناهی تمایل داشته باشد، مجاز است از آن ها
 استفاده کند،

 2 زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است).مائده، آیه )"
سوپ گوشت برای خود ریخت، سوپی که تا به حال به زیر دندان 

 هایش نرفت
 .اما مزه اش بس عجیب دل انگیز بود

 .راه دیگه ای نداری، آبرومو بر می گردونی -
بود و عجب زبون دراز شده بود این زن، شاید به راستی پیر شده 

 نمی توانست
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 !از پسش بر آید
خب که چی بشه! یک سال پیش بهم باختی، دیگه سفسته ی  -

 بازی دوباره و
 برگردوندن آبرو چه صیغه ایه؟

صیغه ی نابودی تو جناب شکوهی، ای کاش بفهمی این زن از نسل 
 و زاده ی

 تو و به همان اندازه مخاطره آمیز است،
من این حرفا حالیم نی، امشب می ریم، عجب سوپ خوش مزه  -

 ایه، ناکس
 .چه آشپز هایی هم داری

قهقهه ی نورا که به هوا رفت با تعجب به او نگریست، روان پریشی 
 چنان او

درعمرش ندیده بود، زنیکه ی نچسب! آن شب را باید در تاریخ ثبت 
 می

دوازده نفره در سالن  کردند، او و خانواده ی حقیقی اش بر روی میز
 غذا
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 خوری شام می خوردند، این جمله پوزخند الزم نبود؟
باشه، قبول می کنم اما باز هم می گم هیچ کس توانایی اینو نداره  -

 که هرمیسو
 .ببازونه! حاال تو هی زور بزن

نورا قاشقی سوپ برداشت و به لبه ی کاسه مالید و ان را در دهان 
 گذاشت

وم، باید خیلی جالب باشه، همچین صحنه ای رو از دست نمی ه -
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 .دم
 لقمه اش را قورت داد و با خوردن لقمه ای دیگر حرفش را تایید کرد

صد در صد، بدون حضور تو که اصن مزه نداره، اون دفعه نبودی،  -
 این

 .دفعه رو عمرا بذارم نباشی، باید باختن شوهر عزیزتو ببینی
گر لبان هرمیس شد و پس از آن با انگشت  لبخند مرموزی احاطه

 سبابه به
 کاسه ی سوپ لیلیث اشاره کرد

 گفتی خوش مزه اس، دوسش داری؟ -
پی در پی سوپ ها را در معده می ریخت، به طرز عجیبی این سوپ 

 خوش
 مزه بود

 .عالیه، تو این یک سال چنین چیزیو رو نکرده بودی -
لبان نورا نقش بست، اگر شبیه سازی شده ی راز تبسم هرمیس بر 

 می فهمید
 هم به همین اندازه با لذت این سوپ را می خورد؟

 می دونی گوشت چیه که ان قدر با اطمینان می خوری؟ -
بی قید شانه اش را به هوا نازل کرد، چه اهمیتی داشت، مهم مزه ی 

 خوشش
 بود
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 .یا گوسفنده یا گوساله، البته مطمعن نیستم -
 ی اش را پیش زمینه ای برای حقیقت گفتارش کردپلید

گوشت قربونیه مهمونی قبله، اگه می دونستم این قدر دوست  -
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 داری همیشه
 .برات درست می کردم

لقمه در دهانش ماند، او چه گفت؟ گوشت انسان؟ همان دخترک 
 مظلومی که

قربانی شده بود؟ شوخی که نمی کرد؟ ناباور سر تکان داد و از روی 
 بر میز

 خاست
نه نه نه، این امکان نداره، با من شوخی نکن که جنبه ندارم یهو  -

 می زنم
 .کاسه کوزتونو دو شقه می کنم

خندیدن آن زن و شوهر نفرین شده مهر تایید حرف شان را داشت، 
 آن قدر ان

شب تهوعش را به جا اورد که زرد آبی باقی نمانده بود، خدا خودش 
 ببخشد

 .سته گریبانش شده بودبدی هایی که ناخوا
*** 

گیلماه رو به روی تی وی لم داده بود و ثانیه به ثانیه، صدای زنگ 
 اس ام اس

گوشی اش بلند می شد، وضع روحی اش خیلی بهتر از قبل شده 
 بود، دقیقا از

 .وقتی که با فرزاد همکار شد
مسلما مسبب زنگ ممتد یک ثانیه ای گوشی اش، فرزاد بود که آن 

 طور لبخند
 را روی لب های گیلماه جاری می کرد، تقریبا مهام را از یاد برده بود و

 سعی می کرد خود را سر خوش نشان دهد،
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حتی وقتی که عکس سالگرد زدواج خود و مهام را تکه تکه کرد هم 
 بی روح

بود، انگار از همان اول هم عاشق مهام نبود و توهم دوست 
 داشتنش را می

اده آهین گیلماه رشک می برد که توانست طی سه ماه آتش زد، از ار
 عشقش

 .را فروکش کند
هرچند با کمک فرزاد و اشتباه دیرینه ای که سال ها در گوشش زنگ 

 می زد،
او فرزاد را دوست داشت، همان مرد جذاب سبز دوست را، همان 

 مرد اتو
کشیده همانند زن های وسواسی در انتخاب لباس هایش شب را به 

 روز می
 .رسانید

همان مردی که با گلیماه و زبردستی اشان، رخ از دست رفته خویش 
 را

بازگرداندند! ده دقیقه ای خیره لبخند یواشکی گیلماه بود که با سوت 
 غلیظ او

 از فکر در آمد
کجایی زن داداش؟ تو هپروتی؟ بیا بیرون بابا، گشتم نبود بی خود  -

 زحمت
 .نکش پیداش نمی کنی

که هورام با حقیقت های اشکار زندگی اش رو به رو شد، او را  از وقتی
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 زن
داداش می خواند و خدا می دانست چه حس نابی در رگ های 

 هورام رخنه
 می کرد، کنترل تی وی را برداشت و صدایش را کم کرد

آخیش، سرسام گرفتم، اینم فقط واسه خودش الکی ور می زنه، تو  -
 که تو

 ...خلسه و منم
خورد، داشت گاف می داد و این حواس پرتی اش هورام را  حرفش را
 به خنده
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وا داشت، ضمن قهقهه هایش جمله گیلماه را ادامه داد، حتی 
 یادش رفت که او

 !در فراق می سوخت
 پرِت فرزاد، هوم؟ -

او هم خندید، و ریسه اش را تا بی نهایت این خط موازی امتداد 
 داد، کاش

فرزاد می شد و فریب ظاهر گرگ مهربان در پوستین  همان اول پرت
 میش

مهام را نمی خورد، حداقل شمار روز هایش بی هوا تباه نمی شد و 
 درعمق

 !سی سالگی اش، چهل ساله نبود
کنارهورام، روی چهار پایه رو به روی بومش نشست، مانند همیشه 

 دست
، ی می کردهایش رنگی بود و بوم آغشته از رخسار یهودا برایش دلبر
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 هر
 !دویشان دلتنگ بودند، دلتنگ یهودایی که کم جفا نکرده بود

سه ماهه رفته آمریکا، قراره فردا برگرده و بره پیش تیمسار! خیلی  -
 خوبه

که هست هورام، و من چقدراحمق بودم که اونو به مهام ترجیح 
 دادم، تیمسار

جون و  راست می گفت، من کور شده بودم، منگ بودم، قهرهای تارا
 تیمسار

رو نمی دیدم، هرچند که خود تیمسار می دونست مهام چه مار 
 خوش خط و

خالیه و لب از لب باز نکرد، من هم نمی بخشمش، اول خودم رو 
 بعد هم

اونو! من و یهودا و خیلی از ادم های دیگه رو فدای زندگیش کرد، 
 شاید اگه

یک بیشتر سعی می کرد تا قانعم کنه، ده سال از زندگیمو به پای 
 مهام نمی

ریختم، حاال که از بند اسارتش جدا شدم می فهمم زندگی یعنی چی! 
 به قول

لیلیث خودم رو توی یه قفس تنگ محبوس کرده بودم و دنیا رو 
 فقط تو اون
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د، این دلیل کور می دیدم که تموم قشنگیاش تو مهام خالصه می ش
 !بودنم بود

خدا دوسم داشت که فرزاد و سر راهم قرار داد، می دونست منم 
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 قربونی
احساسم و بازیچه مهام بودم که یک بار دیگه فرصت زندگی بی 

 دردسر رو
برام فراهم کرد. گاهی حتی خجالت می کشم به فرزاد نگاه کنم، 

 وقتی یاد
و زیر پام له کرد، دقیقا حرف های رکیکم می افتم که چطوری غرورش

 همون
موقع است که شرمنده می شم، اما اون هنوز هم دوسم داره، ولی 

 من دلم می
 !خواد زمین وا کنه و منو ببلعه

هورام هیچ نگفت، مسخ نقاشی یهودا روی بوم شده بود و با 
 دستمال دست

هایش را پاک می کرد، با تبسم عمیقی با گیلماه همدردی می کرد و 
 خیلی

 .وش حال بود که متوجه اشتباهش شدخ
واقعا هم خوشحال بود که گیلماه آن توده نحس را از خود رستاند، 

 گیلماه پرتی
 حواس هورام به یهودا را که دید، لب باز کرد

یهودا بر می گرده، خیلی زود هم برمی گرده، می دونم اونم داره  -
 زجر می

ه، مثل تو که تالش کشه، اونم داره تالش می کنه تا زود تر برگرد
 کردی و

شدی همون هورام قبل، منتظر بمون، همین روزاست که زنگ این 
 در رو

بزنه، من می شناسمش! اون قدری که یهودا رو می فهمم اهورا رو 
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 درک نمی
 !کنم

با تعجب نگاهش می کرد، این که یهودا به زودی بازمی گشت را می 
 دانست،

تش با او را درک نمی کرد، اما نام شخص آخر جمله گیلماه و نسب
 صدای
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زنگ موبایلش رشته افکار را ازهم درید و مجال درگیر شدن بیشتر را 
 به نام

 .جمله آخر گیلماه نداد
از گیلماه عذرخواست و به سمت بالکن رفت، صدای خندان وخوش 

 حال لیلیث
 درگوشش پیچید

 به ، سالم بر خواهرعزیزم، چطوری؟ -
سی سالش بود؟ انرژی هوار کشش عکس این را به  جدا این زن
 اثبات می

رساند، بی اختیار با خنده او، خندید و لیلیث، غم خفای دلش را با 
 خواهر

عزیز گفتن هایش نهان کرد. حداقل درخیالش هورام هنوز خواهرش 
 !بود

سالم لی لی، کبکت خروس می خونه! به امید خدا اون شکوهی  -
 سرشو

 مرده؟گذاشته زمین و 
لیلیث مشوش روی پارکت اتاق اهورا قدم بر می داشت و پوست 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 573 صفحه  

 

 لبش را می
جویید، اهورا پوفی کشید و از همان چشم غره های خوفناکش را 

 نصیب
لیلیث نا آرام و هیستریک کرد، لیلیث با چشم غره اهورا صامت 

 بایستاد و
 سعی کرد آرام باشد

اک نکنه سقط نمی شه، زهی خیال باطل! اون مرتیکه تا منو زیر خ -
 زنگ

 زدم ببینم حالت خوبه، یا چیزی نیاز نداری؟
اهورا از روی تخت برخاست و با قدم های محکم خود را به لیلیث 

 رساند،
 هورام متعجب از لرزش صدای لیلیث گفت

لیلیث تو حالت خوبه؟ همین دو ساعت پیش هم دیگه رو  -
 دیدیم! مطمئنی
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 !چیزی نشده؟ کم کم دارم نگران می شم
 اهورا کالفه بازوی لیلیث را فشرد وعصبی زیر گوشش لب زد

این چرت و پرتا چیه سر هم می کنی؟ تو که بد ترنصف جونش  -
 کردی، برو

 . سر اصل مطلب
لیلیث لحظه ای همان قد و لوت سابق شد، دست پیش گرفت و با 

 غیظ گفت
 .خیله خب بابا -

کشید وسعی کرد لودگی را از خود دور کند، واقعا نفس عمیقی 
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 مضحک شده
و ابرویش را برده بود، سعی کرد با همان لوتی گری و دست پیش 

 گرفتن،
 .کار را پیش ببرد

 ...خب، حاال که اصرارمی کنی بدونی باید بگم که -
صدای ویبره گوشی هورام بلند شد، گوشی را از گوشش فاصله داد و 

 باقی
لیث را نشنید، نام مهام را که روی اسکرین دید، هول حرف های لی

 کرد و تند
 به لیلیث گفت

 .لی لی من پشت خطی دارم، بعدا بهت زنگ می زنم، فعال -
تماس را که قطع کرد، لیلیث نفسش را آسوده رها ساخت و روی 

 دیوار سرد
اتاق اهورا سر خورد، واقعا درتوانش نبود به هورام بگوید، اهورا 

 متاسف
 سر تکان داد و با چشمان لیلیث ستیز کرد

 .اون طورنگاهم نکن اهورا، پشت خطی داشت -
اهورا روی تخت نشست و به برق نگین گردنبند سیب و لیلیِث، 

 لیلیث خیره
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شد! این گردنبند عجیب به پوست سفید لخت زیر تاپ مشکی و 

 خرمن موهای
 .نارنجی رنگش می آمد

کنی لیلیث، هورام حق داره بدونه، خیلی وقته  نباید دست دست -
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 که بهونه
دیدن هیمو رو می گیره و تو هم به بهونه های مختلف می 

 !پیچونیش
لیلیث نفس عمیقی کشید وهمان طور که در گرداب عمیق چشمان 

 اهورا غرق
 می شد، لب زد

می دونم اما رمق ندارم، به یه مادربگم بچه ات تو دستای یه  -
 تشیطان پرس

رذل اسیره! سعی کن درک کنی اهورا، من کم برای هیمو مادری 
 نکردم، صد

 .برابر بیشتر از هورام زجر می کشم
اهورا می دانست ولی، اگر استبدادش را به رخ نمی کشید که اهورا 

 نبود، یا
اگر میان کشاکش این جنگ بی سکون، در خلوت لیلیث گم نمی 

 گشت، بازهم
 .اهورا نبود

وکه به گوشی می نگریست، مهام با او چه کار داشت؟ هورام اما ش
 گوشی را

 برداشت و سرد گفت
 بله؟ -

نمی توانست با قاتل احساس گیلماه خوب باشد، حتی اگرگیلماه او 
 را مانند

 .دستمال چرک، به سطل زباله افکنده بود
 .باید ببینمت هورام، هر چه سریع ترباید ببینمت -

 .هورام متعجب به صدای پشت گوشی اش، گوش می سپرد
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و چرا فکر کردی که من قبول می کنم؟ خیلی بی چشم و رویی  -
 مهام، هنوز

 !مهر طالقت خشک نشده
مهام کالفه و پر شتاب کلمات را بیان می کرد و این هورام را نگران 

 می
 ساخت

 .مهمه باید قبول کنی، البته اگه جون هیمو برات -
این بار نه متعجب نه شوکه، فقط مبهوت حرف مهام دلش پیچ می 

 خورد،
 .فوجی از استرس در رگ هایش رسوخ کرده بودند

 هیمو؟ -
 مهام کالفه تر از قبل اما همان طور پر شتاب و سماجت ادامه داد

آره، دخترت هیمو، اومد و نیومدش با خودته. حتی اگه یه ذره  -
 وجودش

چند از مادری که بچه اش رو به این و اون حواله می  برات مهمه، هر
 کنه،

 .هیچ انتظاری نداردم. آدرس رو برات اِس می زنم، خیر پیش
گیج و منگ به آدرس توی باکس مسیج می نگریست. مانتو و 

 شالی را
سرسری پوشید و به حال رفت، گیلماه با دیدن ظاهر شال وکاله 

 کرده هورام،
 متعجب گفت

 چیزی شده؟ لیلیث طوریش شده؟ خیر باشه. -
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 هورام نا آرام سری به معنای نه تکان داد و گفت
می خوام یکم دوربزنم حال و هوام عوض شه، خسته شدم تو  -

 خونه، می تونم
 ماشینتو غرض بگیرم؟
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گیلماه مشکوک سری تکان داد و سوییچ ماشین جنسیسش را از 
 جاکلیدی در

 آورد
 نه! خیالم جمع باشه که چیزی نشده؟ البته، چرا که -

اگر اندکی دیگر صبر می کرد قطعا از حال می رفت، سوییچ را از 
 دست

 .خفه ای خانه را ترک کرد "نه" گیلماه گرفت و با گفتن
*** 

پا به هتل گذاشت، عجب شب غوغا پذیری بود! برق رموز در 
 نگاهش چه

رسید کجی لبش را شوقی را در دل هومن ایجاد کرد، به رزرویشن که 
 نمایاند

خب خب خب، ببین کی این جاست، معشوقه ی قمار! این بار که  -
 قصد

 نداری منو تلکه کنی، داری؟
 خودنویس روی میز را برداشت و دلربا روی کاغذ کاهگلی نوشت

 .گندت با مجری در اومده ِبیبی! دو هیچ به نفع من -
وضی شیوا به گرده ی چشمک به رویش افشاند و با بال های قر

 داخل
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 اسانسور نفوذ کرد، زیبا نبود،
نمی دانست چرا همه چشمشان دور و ور او پرسه می زند، حتی 

 که زمانی
مرد نما شده بود! پشت بام را که دید زهر خندش را حواله ی پرتو 

 ماه کرد،
 .او ان شب از تمامی کسانی که وی را اواره ساختند انتقام می گرفت

با پا گشایش در سالن، جیغ و همهمه دوباره در شریان خونش 
 جوالن گرفت،

حتی شکوهی مار صفت هم نتوانست او را از ذهن طرفدارانش به 
 دور کند،
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 .به خصوص که آن شب بازی را می برد
هرمیس پشت میز زنگ زده، مجرِی مردار تن با همان لباس های 

 بدن نما و
، تنها و تنها غرور بر باد رفته را خجسته کرد، عباس تراش مستتر

 پشت میز
 بنشست و نخ نامریی اش را درون نگاه شکوهی آویخت،

حال می فهمید چرا چشمان، بی شباهت به چشمانش نیست! و او 
 خواند از

چشمانی که روزی ترفند هایش پشت برقی از آذرخش نهان بود، 
 مجری قری

 ج نگاه محرمات کردبه بدنش داد و کرشمه هایش را خر
سالم بر حضارعزیز، امشب بازی دو نفره ی بیست و یک و داریم با  -

 تک
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 .پر معروف و شکوهی ای که ده میلیارد معامله کرد
خندید و خندید و خندید، اصال چرا نباید بخندد؟ مگر نمی گویند 

 بخند تا دنیا به
ست و رویت بخندد؟ او خواستار خوب خندیدن بود، ورق ها را بردا

 برد زد،
 مثابه ی او را گرفت و بلعکس عمل می کردند

 چند؟ -
 و او تداعی کننده ی ماضی نام داشت

 .خیلی زیاد -
 .سیگاری روشن کرد، باالخره به این صحنه دست یافت

 مثال؟ -
 لبخندش عریض و نگاهش خبیث شد،

 .به قیمت جونت شکوهی -
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ان خود گذاشت، این مرد نمادی از سیگار را از دستش قاپ زد و بر لب

 بیزاری
بود که به فرزندش هم رحم نداشت، چه فرقی می کرد از ژن و شکم 

 که زاده
شده؟ مهم سی سال زندگی در پیکره ی محتشم ها بود و او چه 

 خوب این را
 درک می کرد

همچین قیمتی وجود نداره، یه چی بنداز وسط عالقه ای به بانک  -
 دار بودن

 .ندارم
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ه بی درد سر پیچ و تاپ راه را برایش باز کرد! او لیلیث محتشم آن چ
 شب

 ...فرزند ابلیس نام داشت
پول کیلو چند بود؟ سفته های کش رفته را وسط انداخت، از حدقه 

 در آمدن
چشمان شکوهی بلوای خنده را در دیبای هفت رنگ وجودش نو پا 

 کرد
که سپر بالت کردی  اگه باختی عالوه بر پاره کردن این سفته ها -

 باید هر چی
 .می گم گوش کنی هرمیس

مثال چه می خواست بگوید؟ ته تهش تقاضای رهایی خودش را 
 .داشت

گنده حرف می زنی بچه، بپا گیر نکنه تو گلوت، مث که حالیت  -
 نشد من کیم،

 .کارت و بده تا اون روی سگم باال نیومد
 و باز هم ریسه ریسه قهقهه را میهمان شور بازیشان کرد

 !گرخیدم جناب، نکن این کارو بامن -
 یک کارت به هرمیس داده و یک کارت خودش گرفت،

 .یدونه دیگه بده -
 

452 
بخواه شکوهی جان، بخواه تا مزه ی برد با تقلب زیر دندان های 

 خوش بیاید،
 .کارت دیگر را افزود

 ه دومی هفت و تو؟اولی د -
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 نگاهی به کارت هایش انداخت
نه و هشت، در مجموع هیفده، طبق بانک دار بودن یک پوئن  -

 مثبت متعلق
 !به منه و ثمره اش هیجدهه، پس من بردم

چرخ گردون گر دو روزی به مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال  "
 دوران

 "غم مخور
نه طوفان حوادث ببرد از دست مده دولت این کشتی نوح، ور -

 .بنیادت
دوپامین ذکاوتتو به کار بنداز هرمیس خان، این من نبودم که ادعای 

 برد
 !داشتم، افته برات که به یه بچه ببازی

 کارت انداخت، کارت دیگر و غلظت دود نگاه هرمیس خاکستر شد
دو تک زدمت، من بردم تک پر،هیچ وقت یه شر پرست رو تهدید  -

 .نکن
ل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی گرچه منز"

 نیست، کان را
 "نیست پایان غم مخور

کارت را فضل دستانش کرد، این مرد دست شانس را قطع کرده بود، 
 این بار

 هر دو تک آور بودند، برگ دیگر را که داد،
خندید، طبق دست به یکی کردن هایش با عباس تراش و چینش 

 ورق ها به
یث قبل بازی، او ورقش باید شاه می بود، کارت دیگر طور دلخواه لیل

 را داد
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 که شکوهی خواستار کارت دیگر شد
 .رو کن کارتاتو تا چهارمی رو بدم -

 کارت ها را روی هم چفت کرد
 .فکر کن یه درصد! اون کالهو خودم از سرت بر می دارم -

 شانه هایش را در محفل قمار باال انداخت،
 اعداد ورقت؟ مجموع -

 تک تکشان را شمرد و لب زد
یازده، یازده و سرباز، این امکان نداره، من از بیست و یک بیشتر  -

 .شدم
 پنجه هایش طال بود، نرم می رفت و نرم می امد

وقتی یه پرنده روی شاخه می شینه اعتنایی به شکستن یا  -
 نشکستن شاخه نمی

ودمو باور کردم شکوهی! کنه، مهم خودشه که دو تا بال داره، من خ
 دو دست

 .هیجده بردمت
 مجری قرهایش را توقف داد و شگفت زده لب زد

تک پر برد، اون دوباره برگشت تا ببره؛ اون شکوهیه معروف و  -
 .زمین زد

یک صدا، آوای نام تک پر از زبان تماشاچیان ناقوس مرگ برای زنگ 
 خطر

 های شکوهی بود،
سابش دندانش لذت غرور را دوباره زنده کرد، هرمیس شکوهی به 

 تک پر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 583 صفحه  

 

 .معروف باخت
 چی می خوای؟ -
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جونت  "راز تبستم چشمش را نمی فهمید کسی که در دل زمزمه کرد

 و "رو
 در زبان چیز دیگری بار اورد

اومدن به یک مهمونی دوستانه! تو من و نورا، فردا شب تو  -
 کلیسای

 .زتعزی
 بر روی میز خم شد و خود را به او نزدیک کرد

چه نقشه ای تو سرته؟ بازی با من از تو دهن شیر رفتن هم بد  -
 تره، می دونی

 !که
از روی میز بلند شد و با گفتن حرف آخر مخفل با شکوهشان را ترک 

 کرد
 !هیچ کس پدرشو دور نمی زنه، جناب شکوهی! ملقب به ابلیس -

 !اند دلی را که فریب نگاه این زن را خورده بودو با گفته اش سوز
*** 

خزان عمر کوتاه است، ریشه و تیشه نمی شناسد، فصل پنجم ندارد، 
 در بند بند

سلول هایش مرگ طغیان می کند و در سی و دوم ماه ها و ساعت 
 بیست و

 .پنجش، همه چیز سامان می یابد
ر می کند و در عشق همیشه بی کاراست! آوخ ها نثار زنگار خزان عم
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 آخر
خزان است که کوتاه می آید، حتی وقتی که رقص ستاره ها در 

 کهکشان حک
 .می شود یا که نگار خورشید مایل به مرگ، نمایان شود

سوز چراغ نیمه سوخته خیابان را آب می کشد یا که هجای شعرهای 
 من را از

ه می هم می ُبَرد! مغز های کثیف پر ادا و کرشمه، یک زندگی را بیو
 کند و

 
455 

 .ترانه های دفتر سیمی زیر پنجره و پرتو ماه را از هم می گستراند
شاید هم دل های رود مانند را می شکافاند! بند های پانسمانش را 

 سه ماه پیش
باز کرده بود، سه ماهی می شد که هورام سابق درغیاب آفتاب 

 همبازی ماه
 .گرفت شده و زیبایی رخش را از خباثت عالم

سوختگی اش عمیق نبود و خودش خوب می دانست با یک عمل 
 ساده دوباره

بر می گردد، دوباره همان طور زیبا می شود! همان هورامی که با 
 انبوه

جنگل سبز در چشمانش که با باتالق نگاه اهورا تلقی می شد، شده 
 !بود

این زیبایی بی مفهوم را نمی خواست، دلش می خواست یهودایش 
 می دید ورا 

از او می پرسید اگر با دنیا قهر بود، با رخ معشوقش چه کار داشت 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 585 صفحه  

 

 که آن
 .طور او را سوزاند و آلت دست بدبختی هایش قرار داد

دلش می خواست یهودا این روز هایش را می دید و تپضیح می 
 داد، توضیح

می داد که با هیوا چه کار داشت! او به اندازه بیست و خورده ای 
 سال سنش،

 .توضیح می خواست
یاد یک هفته پیش افتاد، همان یک هفته مزمن و جان گیر که ذره 

 ذره همراه با
 .برف های روی بوم، با پرتو آراِم نور، آبش کرد

 (فلش بک، یک هفته پیش) "
مهام داده بود، رساند. با تعجب به با سرعت نور خود را به ادرسی که 

 تابلویی
 که عکس فنجان را با نور های مخفی کارشده در آن، چشمک می زد

 .نگریست! با شک به پله های ممتد کافه نگاه می کرد
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همان کافه ای که محل قرار های یواشکی اش، دور از چشم حاج 

 محسن، با
ی پله های چوبی کافه می یهودا بود! شمرده شمرده پایش را رو

 گذاشت و باال
می رفت و با نگاه تار خود حاکی از اشک، به دنبال خاطرات از دست 

 رفته
 .خود و یهودا می گشت

هر چه بیشتر می جست، کمتر به نتیجه می رسید، خاطره هایشان 
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 هم به سوگ
دوری آن ها نشسته بودند، در چوبی کافه را گشود و وارد شد، وارد 

 شدن
 !نا و هجوم شریان خون به گونه هایش، هماناهما

جایی میان قفسه های کتاب و گلدان های بلند رز آبی، در نرمی 
 مخمل دو

مبل، یهودا را یافت! دقیقا در همان جای همیشگی و همان مخل 
 !همیشگی

و اما یک شیطان از جنس قباحت و یک نماد از وقاحت جای او را 
 اشغال

کرده چتری اش و آن رژ سرخ و گل رز کرده بود و با موهای مش 
 قرمز در

 .دستش، کرشمه هایش را خرج یهوا می کرد
یهودا اما رنجور بود، بی روح و یخ، ولی تبسم داشت! هورام قسم 

 می خورد
که تبسم را بر لبان یهودا می دید، و این دیدن ها کرانه های درد او 

 را، با زخم
 .هایش نمک خور می کرد

یهودا رو به روی هیوا بشیند و خیره عشوه های امکان نداشت که 
 او، لبخند

بزند! قدم های سستش را استوار کرد. ضربتی از این تاتر سایه 
 دردناک نوش

 .کرد که تا آخر عمر در یادش جاودان می ماند
رو به روی یهودا بایستاد و تلخ نگاهش کرد، و یهودا آشفته از دیدار 

 او، با
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ش به عجز، شوکه برخاست. هورامش را دیده بود! پس دچار شدند
 از شش

 .سال فراق، هورامش آمده بود
 هورام پوزخندی زد و رو به روی یهودا گفت

قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری! حاج بابا یه چیزی می  -
 دونست

که مخالفت می کرد! شکوندی هر حرمتی رو که تا حاال نگه داشته 
 .بودم

ور به صورت ترمیم شده و انبوه جنگل سبز نگاه او می یهودا نابا
 نگریست و

پژواک نیشترهای هورام در سرش مرور می شد. هزار باره قلب 
 هورامش را

شکاند، این عاشق بیچاره هر چه که داشت را باخت. قدرت تکلم 
 نداشت ولی
 آرام گفت

 ...هورام -
می  هورام خنده هیستریکی سر داد، حتی در آن حال هم دلش

 خواست از ته
 !دل جانم بگوید، درک این حالش، پنج سال فراق می خواست

هیچی نگو، این قصه دیگه تموم شد، تو موندی و این زن  -
 شوهردار عوضی

که با همه تیک می زنه! اون هم شوهر این زن که اگه تو رو این جا 
 ببینه،
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 .خونت رو می ریزه! خالیق هر چه الیق
قبل از این که یهودا هورام را از اشتباه خالص کند هیوا از جایش 

 برخاست و
رو به روی هورام بایستاد، با پاشنه کفش ورنی قرمزش، روی مخ 

 یهودا
 .یورتمه می رفت و خون چشمان هورام را می افزود

درد داره هوری جون؟ جاش می سوزه؟ واسه بقیه حروم برای  -
 خودتون

 
458 
؟ شما که خانوادگی خوب بلدین خودتونو به مردای زن دار حالل

 !بچسبونین
نمونه اش همین خواهر دردونت لیلیث! هیچ می دونی چند وقته 

 با اهورا
ریخته رو هم؟ بذار خودم بگم، معلومه که نه! مثل همیشه سرتو 

 کردی تو
برف و دنیای احمقانه ات، خوب گوش کن ببین چی می گم، به 

 لیلیث بگو
ورا هر چیزی رو توی یه تایم مشخص استفاده می کنه! بهش بگو اه

 تاریخ
 .مصرفش که تموم شه بازم این منم که براش می مونم

با استیزاه و ترحم سر تا پای هورام را نگریست و خنده های تمسخر 
 آمیزش

 را حواله هورام کرد و هورام لحظه ای دلش شجاعت مردانه و قدرت
تار بود تا خوب جوای توهین هایش را بوکسوری لیلیث را خواس
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 .دهد
آخی، حیف شد که جور گناه لیلیث رو تو دادی! تر و خشک با هم  -
 می

 !سوزن هوری خانم
با سیلی محکم یهودا به صورت هیوا، نگاه مشتاق افراد حاضر در 

 کافه دیدنی
شد. هورام نا باور عقب گرد می کرد و در چشمان ملتمس یهودا 

 وداع می
 !گفت

رزش گوشی در جیبش، او را به خود آورد، باکس پیام را باز کرد و ل
 پیام را
 خواند

نوش جونت هورام، قضیه هیمو فرمالیته بود، خواستم یکم با  -
 حقایق پیش

 .روت آشنات کنم، امیوارم سر عقل بیای
باعصبانیت تمام، گوشی اش را توی جوب آب پرت کرد و با تمام قو، 

 عق
 

459 
این حقایق زیادی تلخ بودند! سهت بود دختر عمویت را با زد! 

 شوهرت در
لوکس ترین کافه شهر، در حال معاشقه ببینی! تلخ بود و این تلخی 

 دنیایش را
 ".سیاه کرد

گوشه نشین شده بود و فقط ظلمت شب را می دید، عاشق سیاهی 
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 چ تاریکی
ه محضآن بود. سیاهی ای که کم از زندگی خودش نداشت، ملحف

 سفید رنگ را
 .روی خودش کشید و خیره تابلو های رو دیوار خون می خورد

لیلیث هم با ذره ذره آب شدن های هورام له می شد، صد ها بار از 
 او پرسید

چه دیده که آن قدر ناخوش است و هورام مهر یکوت لبانش را به 
 خیرگی پر

 .تالطم لیلیث، پاسخ می داد
با لیلیث قهر نبود، می دانست خواهرش عاشق اهورا است، می 

 دانست در
کشتن جهر اهورا او روزها جان می سپارد و با این دانستن ها اندکی 

 از حرف
 .های هیوا را باور نداشت

لیلیث شاید جانش را فدای اهورا کند، اما می داند که او زن دارد! 
 چشمان

می داند به اهورا نزدیک شدن لیلیث همانند او کور نیست! لیلیث 
 یعنی آونگ

 .های خطر در بر هبوط کویر
و چقدر فاصله میان این دو خواهر بود! در این هفته به اوج جنون 

 رسیده بود
و جدا باور نمی کرد که یهودا را با هیوا دید! لیلیث پرده را کشید و 

 دل از
آمده، منظره نابود هورام دل کند، می توانست حدس بزند به ستوه 

 اما نه تا این
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 !حد
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اسکرین گوشی اش را روشن و ساعت را چک کرد، وقتش داشت 

 تمام می
شد، هرچه زود تر باید به قرار خود و شکوهی می رسید، اما نگران 

 هورام
بود و نمی توانست تنهایش بگذارد. در اصل ساعت بهانه بود، او می 

 خواست
 .ندعکس اهورا را روی اسکرین ببی

عاشق بود و حماقت می کرد، حماقت های کودکانه برای زن سی 
 ساله ای

مانند که عار به شمار می رفت! انگار دیوار های اتاق داشتند هورام را 
 می

 !بلعیدند، دیوارهایی آغشته به سبک و سیاق یهودا
به تابلو های یهودا، با نگاه یهودا! عکس های دو نفره یشان و نگاه 

 قهوه ای
لبخند های بی شرم هیوا را یادش می آورد! یک هفته گذشته را او! 

 در اتاق
 .نمور یهودا تحصن کرده بود

پوزخند خاطراتشان را به جان خرید و تکه های آوار زندگی اش را 
 جمع می

کرد، گیلماه می گفت یهودا بر می گردد، یهودا بر گشت و چه 
 سوغاتی هم با
 !خودش آورد
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ال هیوا را به او ترجیح دهد؟ دیگر حتی چطور توانست این همه س
 اشک

هایش هم نمی باریدند، خشک شده و قصد باریدن نداشتند، 
 تحمل ریشخند

عکس هایشان را نداشت! تحمل دهن کجی تابلو های یهودا و 
 خیرگی مزمن

 !او
چاقوی جیبی لیلیث را از روی میز گرفت و به جان عکس های بوم 

 هایی سر
 .چشمک می زد را پاره کرد شار از نقش رخ یهودا،

 
461 

باید می مرد و عشق یهودا هم باید با این عکس ها می مرد! یک 
 هفته اعتکاف

کافی نبود تا که او را فراموش سازد؟ تمام عکس هایشان را نابود کرد 
 و با ته

 ...مانده ای از عیش، روی تخت بنشست ولی دید
موهای ژولیده و ظاهری  دید مردی سیاهپوش، با ریش های بلند و

 آشفته تر از
روحش که قامت بلند وی، به مرز های چهار چوب درب نفوذ کرده 

 بود، خیره
 .و با لبخند سرد خود نگاهش می کند

لیلیث قسم خورده بود نگذارد یهودا به او نزدیک شود، چه کرده بود 
 این مرد

ن بیروکه حریف هفت خان لیلیث شده بود! رویش را برگرداند و به 
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 از پنجره
 .نگریست

لیلیث نباید می گذاشت حاال که داشت ترک یهودا می کرد، او به 
 منش راهٴام

پیدا کند و لیلیث پشت دیوار آن اتاق لب می جویید و مانند 
 همیشه با کوفتن

 .مشت به دیوار، حرصش از یهودا را خالی کرد
از لوالی درب می دید که یهودا به سمت هورام رفت، کنار پایش زانو 

 زد و
دستش را گرفت، هورام همان طور مغموم و ساکت به بیرون می 

 .نگریست
سیه مژگان من، موی سپیدم را نگاهی کن. سپید اندام من، روز  -

 سیاهم را
نمی بینی؟ پریشانم دل حسرت نصیبم را نمی جویی؟ پشیمانم، 

 ذرنگاه ع
 خواهم را نمی بینی؟ گناهم چیست جز عشق؟

 بغضش را قورت داد و لرزان زمزمه کرد
گناهم چیست جز عشق، تو روی از من چه می پوشی؟ مگر ای  -

 ماه، چشم
 

462 
 بی گناهم را نمی بینی؟

لرزش صدایش،جوشش اشک چشمان هورام را به راه انداخت، اگر 
 آن صحنه

ت شنیدن این نوای لرزان را نداشت! انگار کذایی را نمی دید، طاق
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 دستان
 !لرزان کسی با آرشه صدایش بر روی سیم حنجره یهودا ساز می زد

آن دست ها از تکراری شدن نت هایشان و کوک نبودن ساز، چه می 
 دانستند؟

دلش طاقت نداشت و این دل رحمی ها، کم کم او را از دنیای بی 
 رحم خود،

 .جدا می کرد
ا نمی فهمی، ز اشکم بی خبر ماندی و آهم را نمی بینی، زبانم ر -

 سخن ها
 .خفته در چشمم، نگاهم صد زبان دارد

 روی به سمت یهودا برگرداند و با بغضی که چانه هایش را می لرزاند،
 کلمات را ادا کرد

 سیه چشما! مگر طرز نگاهم را نمی بینی؟-
د، در چشمان در چشمان یهودا خیره شد و تا می توانست تالفی کر

 یهودا می
زیست و سبزی نگاهش، چنگ به تارو پود یهودا می زد. گفته بود 

 هیمویش
 !شبیه هورام است! چه شباهت آشکاری

این سه ماه را در چشمان هیمو می نگریست و حض می کرد، هیمو 
 تنها

 .بارمانده از ثمره عشقشان بود
د گرفتم تا میل من، سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خو -

 بر آید
کام دوست! دلم برات تنگ شده بود هورام، بعد از پنج سال تبعید، 

 حقم نیس که
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ازم رو بگیری، اونم تو این شرایط بحرانی! خیلی وقته که دیگه آخر 
 این قصه

برام مهم نیست! خیلی وقته که برای دیدن دوباره لبخند های تو، 
 عقده هامو

کنم و مثل همیشه قوطی رنگ، سبز ها رو کم می  روی بوم خالی می
 .آره

خواست بگوید، لب باز کند و راز تنهایی اش را بپرسد! خواست حرف 
 بزند،

اما سکوت کرد! یهودا هیچ وقت او را نمی خواست! نمی دانست 
 چطور آن

 !همه مویه می زد
گوشه گیری انتخاب شخصی خود ساخته است، پس چه اصراری  -

 به ترک
 گیری می کند؟ گوشه

لب های المروتش به ریشخند باز می شوند و همان 
 قدرغرورمضحکی که از

 یهودا مانده بود را به تاراج می بردند
که تو رو با اون دیدم، آخرین باری بود که خندیدم!  اولین باری -

 رفتی و
دست دست نکردی و من دیدمت! قسم می خورم که اون شب تو 

 ساحل دیدمت
که بطری اسید رو تو روم پاشیدی! اون قدر مضحک شده بودم که 

 حتی
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خودمو از هیمو هم مخفی نگه داشتم! به زخم زبون های لیلیث 
 گوش نمی

دادم، به التماس گیلماه برای اقدام عمل توجهی نمی کردم! می 
 دونی چرا؟

چون می خواستم بیای و این حال منو ببینی، ببینی و برام توضیح 
 اقتبدی! لی

 !نداشتی یهودا، نه لیاقت منو، نه لیاقت این صبر و تحمل رو
پس باالخره به رویش آورد! به رویش آورد و خزان امید های یهودا 

 را از هم
درید، چگونه به او می فهماند بی تقصیر است! چگونه بی گناهی 

 اش را ثابت
 

464 
نمایش می  می کرد؟ یا که بر حسب اتفاق بودن آن ویداد را به

 کشید؟هورام
 !قطعا هیچ گاه او را نمی بخشید

در باطن من، جان من از غیر تو ُببرید، محسوس شنیدم من آواز  -
 !بریدن

یک طرفه به قاضی نرو هوری، خودت خوب می دونی هیچ کس 
 جای تو رو

توی قلب من نمی گیره، هیوا زن برادرمه! دلیل نمی شه وقتی من و 
 اون تو

یعنی دارم به تو خیانت می کنم! آخه کدوم بی غیرتی کافه نشستیم 
 با زن

برادرش می ریزه رو هم که من دومیش باشم؟ اون هم برادری مثل 
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 اهورا که
به زور اون زنیکه رو تحمل می کنه، هیوا هم مثل همیشه اومد 

 !چس ناله کنه
اومد از وضعیت اهورا بگه و یه سری چرت و پرت دیگه راجب به 

 لیلیث که
ی تو مخیالت کسی هم نمی گنجه! عشوه های خرکی اون رو به حت

 پای گناه
 !ناکرده من نریز

شکست، باور های کسی،پشت لوالی درب شکست! نمی توانست 
 ان همه خبر

ناگوار را یک جا هضم کند! اهورایش، مردش، برادر یهودا بود! چطور 
 باور

ودا برای می کرد؟ یا که چطور می پذیرفت؟ امکان نداشت، قطعا یه
 خودش

حرف می زد! خودش را با این جمالت مسخره قانع نمی کرد تا این 
 که سخنان

 یهودا ادامه یافت
هم من و هم تو به لیلیث ایمان داریم، می دونیم اون حرف هایی  -

 که هیوا تو
کافه بهت زد، تمومش حسادت بود، وگرنه ذره ای از اون ها حقیقت 

 نداره،
نماد قدرت و دلیری تو چشماش غوغا می کنه این که لیلیث، زنی که 

 و
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شجاعتش اون رو از صد تا مرد قوی تر نشون می ده، نمی تونه زن 
 دوم کسی

مثل اهورا که تموم زندگیش رو تسلیم کارش کرد، بشه! پس دیگه 
 حرفی نمی

مونه هورام، من و هیوا هیچ چیزی بینمون نبود، جز یه دلسوزی 
 احمقانه که

 .خرجش می کردم من
چرا صدا ها خفه نمی شد؟ چرا او گوش هایش می شنید؟ نه یهودا! 

 اشتباه
نکن، آن کوه استقامت شکست، چنگال کبراهورا جانش را گرفت و 

 !تسلیم شد
 ...اوایل کم کم عاشقش کرد و بعد ها

سقوط باورها که می گویند همین جاست! زنی در آستانه خفای چهر 
 چوب

ز اعتماد خواهرش بشکند و اعتبارش له شود! هیوا دری، این طور ا
 راست

 !می گفت، روزی تاریخ مصرف او هم تمام می شد
و یهودا هیچ نگفت، نگفت از شب هایی که هیوا مست به خانه اش 

 می آمد و
تمام غرایزش را تحریک می کرد، نگفت برای خلع سالح کردن عشوه 

 های
هیوا، او را بیهوش می کرد تا به هورام پایبند بماند، نگفت چون اگر 

 می گفت،
 هورام طغیان می کرد

ای که زان کوری، احوال دل و جان چونست؟ دل من چونست؟  -
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 جان
چونست؟ جانان چونست؟ بسه دیگه این همه دروغ، خودم 

 باچشم های خودم
ت محسوس دیدم گل رز دستش بود و توی لعنتی که به قول خود

 شنیدی صدای
 !بریدن، لبخند داشتی

نفس عمیقی کشید و نگاهش را از هورام گرفت ولی، نگاهش به 
 زنی افتاد که
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چمباتمه زده در پشت درب و زانوهایش را تکیه گاه سرش قرار داده 
 بود،

 !حتی یهودا هم سقوط این زن را دید
ونس غمگسار من، بی گر تو نباشی یارمن، گشت خراب کار من، م -

 تو به
سر نمی شود. هورام، من خیلی کار ها برای نگه داشتن حرمت های 

 بینمون
 !کردم! ای کاش بودی و می دی تا االن این طور بهتون نمی زدی

نبود، دیگر حتی سایه زن هم نبود، البد کوچ کرده و از دنیایشان راه 
 عزیمت

 !مان لیلیث سابق نبودرا در پیش گرفت، در هر حال، این زن دیگر ه
حتی اگه من هم نخوام باور نکنم، این دل المصب نمی تونه  -

 خودشو بی تو
ببینه! نمی تونه و تو مدیون این نتونستنی که االن حرف هاتو باور 

 !کردم
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حاال تبسم داشت،می دانست هورامش اول و آخر مال اوست! می 
 دانست که

نمی توانند، لیلیث کجاست تا اگر دنیا را هم از او بگیرند، هورا را 
 ببیند،

 !بالخره این تالزم ها تالح شد! حداقل برای یهودا و خواهر عزیزش
من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت، دانستم که عشق از  -

 پرده
عصمت برون آرد زلیخا را! بالخره طلسم این شیش سال هم گذشت 

 و من
 .کنار تو و هیمو می مونم

ند، بماند و بر ریشه جدایی تیشه بزند، او این حال آمده بود تا بما
 خوبش را

مدیون لیلیث بو، لیلیثی که ندانسته کاری کرد تا دونفر از شر دو 
 شیطان

 !برهند! شیطان هایی که آن شب خوب کارشان را ساخت
شیطان هایی که پوتک به دست، آجر به آجر خانه زندگی اشان را 

 آوار می
 

467 
ین شیطان ها خطرناک بودند، داد بر آنان که نمی توانستند کردند! ا
 از برشان
 .حذر کنند

قصد جفا ها نکنی، ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل  -
 !من

عشق تو بر بود ز من مایه مایی و منی؟ خود نبود عشق تو را چاره ز 
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 بی
 !خویشتنی

ل،هر روز سرباز عشقشان، غره نبود! زخم بود که در این شیش سا
 می کرد و

جانشان را می مکید، ولی به پایان رسید و تمام شد! دلشان برای 
 هم می تپید و

نمی توان مقصر تمام این جهر ها را نادیده گرفت! هرمیس باید 
 .نابود می شد

عقل از تو تازه بود، جان از تو زنده شود، تو عقل عقل منی، تو جان  -
 جان

 ...بگم، بگم که چرا رفتم و چرا منی! حاال می خوام بهت
سرش را پایین انداخت، نمی توانست بیان کند،حتی فکر به این 

 معضل شیش
سال پیش، او را تا این حد، زمین گیر کرده بود، چه برسد به زبان 

 !آوردنش
هورام تبسم کرد، می دانست که یهودا قطعا بی تقصیر است! مهم او 

 بود که از
 .بی گناهی معشوقش خبر داشت

 !زبانی برای طعن نیست، دو گوش می ماند و باور پذیری هایش -
همیشه شرمنده این مهربانی های بی دریغ هورام می شد، همیشه 

 او بود که با
رفتار خود، یهودا را در راستای شرم، جایی میان خوبی های خویش، 

 تلکه
مسار گفت، از نداشتن می کرد! و یهودا گفت، از جفای هرمیس و تی

 اقبال و
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سیاه بختی خود! گفت و گفت و هورام هم استدالل هایی که بی 
 گناهی یهودا را

 
468 

 !به اثبات می رساند را پذیرفت
*** 

 چادر مشکی را از کیف چرم قهوه ای سوخته اش در آورد و آن را روی
ر را صندلی شاگرد ماشین قرار داد، با دو دستش ، حول کش چاد

 گرفت و
 !حائل سرش کرد! می دانست در سرش نمی ماند و باالخره می افتد

سوییچ را از ماشین برداشت و به داخل کیفش افکند، از ماشین 
 پیاده شد و قدم

هایش را تند کرد، نمی خواست با قافله پیمان ببندد، یا که از پنجره 
 سیمان

سرباز لحظه ای گیرد! پا به ورودی اداره گذاشت که با صدای خرم 
 پوزخند

 بر لبانش هدیه شد
 .سالم خانم دکتر، وقتتون به خیر -

سرش را تکان داد! آن روز اعصاب خودش را هم نداشت چه برسد به 
 سرباز

های ایستاده در اتاقک نگهبانی! نمی دانست چه سری در آن اداره 
 نهفته بود

خ می که هرگاه پا به آن می نهاد، چهره اش بی روح و نگاهش تل
 !شد

شاید از خاطرات مزمن و طاقت فرسایی بود که از بچگی گلوگیرش 
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 ماند! بی
موران، به ٴاحرف اضافه و با سر تکان دادن در برابر سالم های دیگر م

 سمت
 .بخش جنایی رفت

درب سفید و کمی فرسوده را گشود و بدون هیچ تقه ای به درب، 
 .وارد شد

وده شده شر بر آورد و به تیمسار متعجب از درب بدون اجازه گش
 قامت

 .افسرده و شانه های افتاده تک دخترش خیره شد
 

469 
سابقه نداشت پای گیلماه به آگاهی باز شود، هیچ گاه از دیدن 

 پدرش پشت آن
میز مخوف قهوه ای و صندلی خاکستری چرخ دار و پروژه های ثقیل 

 و
 ی آمدخودکار آبی ای که در دستش می چرخید، خوشش نم

سالم تیمسار، مزاحم اوقات کاریتون که نشدم؟ هر چند که از نظر  -
 تو، ما

 !همیشه دست و پا گیرت بودیم
اخم هایش را در هم کشید، نگاه گیلماه به اسم روی سینه اش خیره 

 مستشار"شد
حتی نام پدرش را هم از یاد برده بود، پدری که تیمسار بود  "احتشام
 وهنوز

 !دبازنشسته نشده بو
پدری که در تمام عمری که داشت برایش تیمسار بود و حق گذاشتن 
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 القاب
دیگری روی آن را نداشت! القابی مانند پدر، مانند بابا! خیلی وقت 

 بود که
 .دیگر از اخم هایش هم نمی ترسید

جذبه های مجذوب خویش برای گیلماه رنگ باخت و خیلی وقت 
 بود که

تیمسار برای گیلماه خنثی شده بود! با دست به صندلی کنار میزش 
 اشاره کرد،

سالی که نکوست از بهارش پیداست! از جبهه گرفتن گیلماه معلوم 
 بود که

 دعوا در پیش داشتند! مستبد گفت
 !بشین -

گاهی شباهت های او و اهورا به شدت به چشم می امد! اهورا و او 
 یک روح

همان طور مستبد، همان طور غره به خود، در دو جسم بودند، 
 همان طور بی

روح، سرد و خشک! حقا که پدر و پسر بودند! وقتی دید نمی نشیند 
 گره
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 ابروانش ا بیشتر در هم کشید
چرا اومدی اینجا؟ اگه می خوای بحث های تکراری رو پیش  -

 بکشی، فقط
نیاوردم تا برای  داری اطالف وقت می کنی! من وقتمو از سر راه

 چیزی که
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 !نه تو قانع می شی نه من، صرف کنم
عصبی شد، گر گرفت! او هیچگاه وقتش را از سر راه نیاورده بود تا 

 برای
بچه هایشش خرج کند! ولی راست می گفت، هیچ وقت قانع نمی 

 شد، نمی
 !فهمید تک تک بچه هایش را در پی کارش فدا کرده بود

ل یک مشت ارزال دست و پا می زند و نمی فهمید پسرش در چنگا
 آن یکی

روز به روز بیشتر از اشتباهش غرق در باتالق شکوهی می سوزد، 
 نفهمید

 !که چگونه تک دخترش را فنا کرد
اوراق در دستش را روی میز افکند و متشنج روی میزش خم شد و 

 دو دستش
 را حائل میز کرد

 یا نه؟خوب چشاتو وا کن ببین این قانع ات می کنه  -
نفس های عصبی گیلماه و تن صدای باالیش، او را وادار به بررسی 

 اوراق
کرد! وقتی که با دقت خواند، طالقنامه را به گوشه میز پرت کرد و 

 سف بهٴامت
 گیلماه نگریست! خود کرده را تدبیر نیست! هست؟

خب که چی؟ این روزتو ده سال پیش بهت گوشزد کردم! دقیقا  -
 همون موقی

شاتو بسته بودی و عین ترشیده ها خونه رو برای این پسره که چ
 یک ال قبا

جهنم کرده بودی، همون موقع که کلت باد داشت و به اسم عاشقی 
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 پاتو کرده
 

471 
بودی توی یه کفش و فقط می گفتی مهام! من همون موقع این 

 روزاتو دیده
 !بودم

و هیستریک  دستانش را از روی میز برداشت و بر سرش گذاشت
 خندید! پس

تیمسار توانایی پیشگویی هم داشت و رو نمی کرد! خواست تک 
 تک صحنات

 .ده سال پیش را بر سرش بکوبد
بر سرش بکوبد و به او بفهماند که هیچ گاه با ازدواج او و مهام 

 ناراضی نبود
و تنها خود را مخالف اعالم می کرد ولی از ته دل رضایت در رخش 

 موج
که پدرش بود، حیف که احترامش واجب و حرمت ها  می زد،حیف

 هنوز
 !وجود داشت

نگفتی تیمسار، نگفتی مهام چه جونوریه! نگفتی مهامو از کجا  -
 شناختی و

برای چی باهاش ساز مخالف می زدی؟ تو هیچ وقت نگفتی چرا 
 راضی به

ازدواجمون شدی! کدوم پدری دخترشو تباه می کنه؟ چرا وقتی 
 هویتشو

 فهمیدی لب از لب وا نکردی؟
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روی صندلی نشست و در چشمان نفوذ ناپذیر تیمسار دقیق شد، 
 انگار اهورا

نگاهش می کرد! سرش را به زیر انداخت، نمی خواست به تیمسار 
 بنگرد و

 !یاد اهورا را در دل تازه کند
تو دنبال یکی ای که تموم کاسه کوزه هارو سرش بشکونی،  -

 همیشه همین
باهاش خو گرفتی، از بچگی هر وقت که اشتباهی می کردی بودی و 

 می
خواستی با بهونه های الکی دیگران رو مقصر جلوه بدی و خودت رو 

 تبرعه
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کنی، سهل انگاری خودتو ننداز گردن من، خودت خوب می دونی که 

 مخالفت
های من به جا بود! کدوم خانواده شریفی دختر نابغه اش رو می ده 

 ست یهد
پسر الاوبالی و عیاشی که افتخارش خالکوبی های روی دستش بود 

 و
زهرماری خوردن های بی شمارش؟ برای همین بود که شرط 

 ازدواجتون رو
دادن حق طالق به تو گذاشتم که جز شرایط ضمن عقد امضا شد، از 

 این بابت
خیلی بهم مدیونی، هرچی از حقیقت های این پسر بهت می گفتم 

 تو گوشت
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نمی رفت، من هم از اول هیچ چیز راجب بهش نمی دونستم 
 گیلماه، اما وقتی

که فهمیدم بهت گفتم و بازهم تو گوشت نرفت، تو گوشت نرفت که 
 به چند

دختر باکره تجاوز کرده بود! تو گوشت نرفت قربونی های این فرقه 
 کوفتی

 رو اون فراهم می کنه! بهم انگ دروغ زدی و من هم بهت گفتم این
 خط این

نشون که با زار بر می گردی! مسبب حال االنت فقط خودتی، من 
 اسکورتت

می کردم! از دور مراقب بودم آتیش ندونم کاری های مهام دامنت رو 
 نگیره و

سعی می کردم جلوی گندکاری هاشو بگیرم، هیچ مدرکی برای اثبات 
 جرم

منتظر مهام نداشتم و بهونه تو هم همین بود! زود تر از این ها 
 شنیدن خبر

طالقت بودم، فکر نمی کردم انقدر صبور باشی که تو خونه اون ننگ 
 صفت

 !دووم بیاری، مسرورم کردی گیلماه
ناباور به تیمسار می نگریست، دیگر شباهت بین او و اهورا چشم 

 گیر نبود،
تنها پژواک صدای تیمسار در سرش طنین می انداخت، می دانست 

 مهام
ست اما متجاوز بودنش را باورنداشت یا که گویی زنباره ای بیش نی

 نمی
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 .خواست باور کند که در چنین حماقتی دست و پا می زد
تیمسار راست می گفت، گیلماه کور شده بود، حتی اگر همان زمان 

 بیشتر از
رذالت مهام سخن می گفت، گیلماه باور نمی کرد و از پدرش متنفر 

 !می شد
 !ست پیش گرفت تا خودش را تبرعه کندمانند همیشه د

پس اعتراف کردی که می دونستی و چشمام رو باز نکردی! به  -
 دخترت

نگاه کن، من یه مطلقه ام تیمسار! از خودت بدت نمیاد؟ زندگیت 
 شده جهنم

ومحبست این اتاق نموره! تموم بچه هات تو لجن کارهای تو دست 
 و پا می

 یمسار! گناه نا کرده ما چیه؟زنن! سرتو از تو برف در بیار ت
کالفه پرونده زیر دستش را روی میز سر داد! این دختر آمده بود تا 

 روزش را
زهر کند، حرف در کتش نمی رفت، فقط بحث و دعوا می خواست و 

 !بس
 !گیلماه بود دیگر! انتظار دیگری جز این نداشت

بس کن گیلماه، این من نیستم که باید غرامت ندونم کاری هاتون  -
 !رو پس بده

خودتون زندگیتونو تباه کردین! خودتون چاه رو به راه ترجیح دادین، 
 وگرنه

 .من بهتون گوشزد کرده بودم
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عصبی پاهایش را تکان می داد، واقعا سرش را در برف فرورانده بود 
 و

اهورا در کشاکش جنگ نا برابر با اطرافش را نمی دید، نمی دید 
 شکوهی

 روز به روز بیشتر تومورش عود می کند و یهودا... و یهودا در حصار
تنهایی خویش، دلتنگ دختر و همسر، موهای مشکی رنگش رفته 

 رفته رو به
 !سپیدی می رود
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نه اتفاقا خودت بس کن تیمسار، این یهودا نبود که به اراده  -
 شد، خودش طرد

تو بودی که از خونه پرتش کردی! تو بودی که مجبورش کردی برای 
 داشتن

یه سرپناه سر از خونه شکوهی در بیاره! اسم خودتو گذاشتی پدر؟ 
 نه، تو فقط

یدک کش این لقبی! هی ترفیع گرفتی و شدی تیمسار! تو هر تقدیر 
 نامه ای

ن وقت اسم تو هست، تو هر جنایتی، منجی و قهرمان تو بودی، او
 ده ساله که

استپ خوردی روی این پرونده! جون یهودا برات مهم نیست، به فکر 
 اهورا

باش، اهورایی که به خاطر این کار بی خیال سالمتی و تومور تو 
 !سرش شده

تو رو به جون عزیزت دست به کار شو، انقدر به بهونه های مختلف 
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 این
می دونی چه  پرونده رو عقب ننداز! شکوهی آدم خطرناکیه، خوب

 کار هایی
از دستش بر می آد، برای رضای خدا هم که شده یه بار قهرمان 

 زندگی
 !خودت باش بابا

خیلی کار ها از دستش بر می آمد! شکوهی اگر می خواست یک 
 ایران را به

گند می کشید! شکوهی همان آدمی بود که دخترش را به فساد 
 کشاند و با

ش کرد! شکوهی خیلی خطرناک دسیسه قمار وارد باند بازی های
 !بود

ال اله اال هلل! دختر یکم به حرفایی که می زنی فکر کن! شکوهی  -
 یکی از

ارذال ذائد الوصفه، یکی که عین آب خوردن کثافت کاری می کنه و 
 هیچ

آثاری از خودش به جا نمی ذاره! مثل شوهر سابقت، ده ساله برای 
 این پرونده

یه سرنخ کوچیک! اگه یهودا اشتباه  خون و دل می خورم، دریغ از
 کرد و داره

چوب اشتباهشو می خوره، من صد برابر بد تر از اون دارم تاوان می 
 دم! این
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که راست راست جلو چشمم رژه می ره و وقتی که من تو کار هاش 
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 دخالت
کنم، دم ازمرگ یهودا می زنه و تهدید می کنه، درد کمی نیست، 

 خودش به
ایی یه مرگ تدریجیه! برگ برنده بزرگی دستشه گیلماه، خیلی تنه

 !بزرگ
شکوهی خطرناک بود، اهورا خطرناک تر! شکوهی هنوز اهورا را 

 نشناتخته
بود و نمی دانست مار در آستین می پروراند و هنوز اهورا را مهره 

 سوخته
 !فرقه اش می دید

د! زیپ و این دست کم گرفتن ها مطمئنا سرش را به باد می دا
 کیفش را باز

کرد، کاغذ تا شده کنج کیف را از آن خارج و به چشمان کنجکاو 
 تیمسار
 !سپرد

 !سرنخ می خواستی، اینم از سرنخ -
کاغذ را از دست گیلماه گرفت و آرام و با دقت خواند، خواند و شادی 

 کم کم به
رگ هایش تزریق شد، رقص فوجی از ماه را در آسمان دید و بی 

 تخیال دول
 !پرواز شد

می دونستم اهورا موفق می شه، همیشه یه کورسوی امیدی بود!  -
 گفته بودم

دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، فقط باید صبر پیشه کرد! 
 تنها
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 !دوای کار این پرونده است
بی حوصله در چشمان خونبار تیمسار نگریست، نه که عصبی باشد، 

 نه این
 !خون در چشمانش الینفک جذبه اش بود و با آن می زیست

حاال که به قول خودت سرنخ رو یافتی می خوای با این گنج نایاب  -
 چی کار
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 کنی؟

سرخوش یک طرف لبش باال رفت، درست مثل اهورا، یعنی تارا هم 
 مانند

لیلیث از این لبخند های همتا و مجنون تیمسارغش و ضعف می 
 کرد؟

هدف اصلی شکوهی پوچ جلوه دادن زندگی بشری، ندیده گرفتن  -
 معنویت و

به محاق بردن خدا ومعلق نگه داشتن یه جوون ایرانی بین زمین، 
 آسمون،

دین، خانواده، اسالم و ایرانه! انقدرتومملکت افسردگی وبدبختی 
 هست که

جوونامون دست به این خوشی های یک ساعت می زنن که هزار 
 ساعت
ش فقط و فقط عذابه محضه! منظور از معلق، معلق بودن بین بعد

 حقیقت و
مجاز تا به پوچی برسن و در آخر خودکشی کنن، باید از ریشه 

 نابودش کرد،
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اگه از همون اول از روش درست دست آورد های عمیق عارفانه 
 اسالمی رو

به جوونا معرفی می کردن و پوچی و تهی گری اون ها رو نمایان 
 می شد،

 !شاهد ریزش پیروان هر چند ناچیزشون بودیم
سری به عنوان فهمیدن و تایید تکان داد، با این حرف تیمسار بر 

 خالف دگر
شعارهایش، کامال موافق بود، یعنی لیلیث چگونه در آن جا تاب می 

 آورد و
 تحمل می کرد؟

پدر من، آدم باید دور از جون خر باشه که از چاله در بیاد بیفته تو  -
 ه،چا

کدوم آدم عاقلی بدبختی و گرونی مملکت رو به خون خوری ترجیح 
 می ده؟

 !مگه این که زده باشه به سیم آخر، اینا مغزشون مریضه
سرش را تکان داد،حقا که تا به جنون نمی رسیدند به دنبال این 

 نابودی ها نمی
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 رفتند، انی انگار چیزی یادش آمد که پر شتاب گفت

کی بهت داد؟ اگه اهورا داد چطوری پیدات کرد؟ تو این ده اینو  -
 سال یک

 !لحظه هم نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم
زیپ کیفش را بست، می دانست اگر بگوید دوباره بحث و دعوا 

 !پیش می آید
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نمی دانست آن زن چه هیزم تری به تیمسار فروخته بود که چشم 
 ندیدنش را

به میان می آمد راه جدال را پیش می  داشت. یا هر گاه که نامش
 !گرفت

لیلیث، چند وقت پیش اومد پیشم و این رو از طرف اهورا بهم  -
 !داد

پوزخند تیمسار ناقوس اعصاب گیلماه شد، دوباره قصد متشنتج 
 کردن فضا را

داشت، دوباره می خواست لیلیث را هرزه بخواند و انگ نحسی به 
 !آن بزند

ند، گیلماه خوب می دانست چه فرشته ای لیلیثی که هیچ کس ندا
 !است

لیلیث شکوهی، فرزند ارشد هرمیس شکوهی! شریک دزد و رفیق  -
 !قافله

چی شده این خانم کاسه داغ تر از آش در اومد؟ این دفعه نوبت کیه 
 تا سکته
 اش بده؟

لیلیث کم هوایش را نداشت، کم از خودش گذشت نکرد تا او آسوده 
 بخوابد، کم

از مهام کتک نخورد و تحقیر نشنید تا بتواند طالق گیلماه را از آن 
 شیطان

 !پرست بگیرد
حقش این نبود که این طور در ذهنیت تیمسار کریه جلوه دهد، 

 نمی خواست
 .خوبی های لیلیث فراموش شود
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اشتباه نکن، لیلیث فرزند ارشد حاج محسن محتشم بود و والغیر!  -
 این که بعد
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از سی سال فهمید حاج محسن پدر واقعی اش نبود، اون رو از 
 اصالت و

نجابت حاج محسن دور نمی کنه! مهم نیست زاده شکم کیه، مهم 
 اینه که پیش

 !کی تربیت شده و با اخالقش خو گرفته
کاغذ را دوباره برداشت وهمان طورکه اطالعات درون آن را رو نوشت 

 می
خند زد، لیلیث و نجابت! پارادوکسی کرد، به گفته های گیلماه پوز

 بود برای
 !خودش

چی بهت می رسه ازین که حق به جانب طرفداری اون تف سر باال  -
 رو می

کنی؟ کسی که باعث و بانی مرگ حاج محسن بود، لیلیث پدرش رو 
 سکته داد

گیلماه! هیچ وقت اون روز رو یادم نمی ره که شکوهی عکس عای 
 مستهجن

رو در حالی که پای قمار، سیگارمی کشید، ظاهر  این دختره پتیاره
 کرده بود

و به دست حاج محسن سپرد! کم کوس رسوایی و چوب حراج به 
 آبروی

 حاجی نزد! اگه اون روز حاجی بیچاره رو سکته نمی داد و راهی
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 !بیمارستانش نمی کرد، تو جاده تصادف نمی کردن
ت می کرد یا نمی دانست حق را به پدرش بدهد که ندانسته قضاو

 تفاعن بار
شکوهی کند! تمام زندگی لیلیث را گرفته بود، ذره ذره نابودش کرد و 

 یقینا
 !لیلیث از دست او می مرد

داری راجب به یه زن مستقل سی ساله حرف می زنی تیمسار نه  -
 یه دختر دم

بخت که با چهارتا قمار بازی کردن و شال از سر گرفتن ترشیده موند! 
 یه

گی مستهجن انگار تو کاباره ها جمعش می کردن! اون جوری می 
 فقط دیگه
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چادر و شال سر نمی کرد، مثل من، مثل تموم آدم هایی که منجلی 
 می شن! از

قمارهاش فاکتور بگیریم، لیلیث بهترین و شجاع ترین شیرزنی بود 
 که تابه

ر حال باهاش مواجه شدم، که صد البته قمار بازی هاشم تقصی
 شستشوی مغزی

 !شکوهی و دخترش بود
 ورق و کاغذ را رها کرد و سرش را در دستش گرفت، هر چه از پاکی و
دلیری آن زن می گفت، تیمسار بیشتر منزجر می شد، دلش برای 

 حاج محسن
 !می سوخت که آن همه سال چنین ماری را در آستین پروراند
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خوام دم پر  بهش بگو گورش رو از زندگی پسر من گم کنه، نمی -
 اهورا

ببینمش، این دفعه اگه کالغا خبر برسونن خیلی بد می شه! بهش 
 نمی خورد

 !ذلیل شه و تن به زن دوم شدن بده
از جایش برخاست،کیفش را روی دوشش گذاشت و لبه های چادر 

 مشکی اش
را گرفت، با حقارت سر تا پای تیمسار را رصد کرد و با نیشتر تیر 

 آخرش را
 زد
سی سالشه نه یه پسر پونزده ساله چشم و گوش بسته،  اهورا -

 بزرگ ترین
تصمیمات زندگیش به احدالناسی اجازه دخالت رو نمیده ختی تو 

 تیمسار!اگه
بخواد کاری رو بکنه، براش مهم نیست باب میل تو هست یا نه، اون 

 کارو
انجامش می ده چون خودش دوست داره! ولی می دونی، لیاقت 

 تو اون زنیکه
تفلون، هیواست! همون دخترهرزه معتاد که عروس گلت باشه! نه 

 که بردار
زاده حاج محسنه! بذار در کوزه آبشو بخور، انقدر پزشو بده و از 

 افتخارات
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 .هرزگیش حرف بزن تا پیش دروهمسایه سربلند باشی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 619 صفحه  

 

تق تق کفش های پاشنه دار و ورنی اش را پژواک اتاق ساکت کرد و 
 به
 !عت از اتاق خارج شد، خوب نیشش را زده بودسر

*** 
دست از دست این موجود منفور کشید، از چسبندگی بی حد و 

 کثرش به خود
 منزجر می شد و اشمئزاز سراسر وجودش را فرا می گرفت. او یک عمر
فواصل میان خود و هر چه جنس ظریف بود را حفظ نکرد تا این مار 

 خوش
 !خط و خال برایش دور بگیرد

شناسنامه کوفتی را در جیب شلوار اسلش سرمه ای اش نهاد، مگر 
 چند سالش

بود که تن به این اجبار سپرد! سر و تهش را می زدی بیست سال 
 می شد! رو

به روی آن زن مجوس بایستاد و با غضب و دندان های چفت شده، 
 جذبه اش را

 .نمایان ساخت
ایم! چیزی بیشتر از  ببین یارو، ِمن بعد من و تو فقط یه همخونه-

 این تو خیالت
 ...پر و بال نده، من حتی عارم می آد نگات کنم چه برسه به

حرفش را خورد و آژنگ ویرانگر ابروانش را در هم کشید! کاش عرق 
 شرم با

 !جبین این زن آشنا بود تا کمی امیدوار می شد
 هآخرین باریه که دارم اینو گوشزد می کنم، اسمی که تو شناسنامم-

 فقط یه خط
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 خوردگی زود گذره! مفهومه یا حالیت کنم؟
 با ترس ساختگی از مرد فاصله گرفت و سر به زیر انداخت
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چشم، نمی دونم چرا انقدر از من بدت می آد ولی، هرچی تو بگی، -
 هرچی تو
 .بخوای

 با ته مانده غرورش تملق
ز خشم، یک می کرد و مجیز می گفت! با چشمان قرمز و سرشار ا

 قدم به زن
 .نزدیک شد و کتفش را گرفت

 ...تو نه، آقای احتشام! تکرار کن-
از درد کتفش کمی خود را عقب کشید و با بزاق دهانی که قورت داد 

 آرام جمله
 مرد را تکرار کرد که او، برآشفت دادش را هوار کرد

 ...بلند تر-
می برد!  کتف زن را بیشتر فشرد، از درد هایی که می کشید لذت

 هنوز مانده
بود تا طعم واقعی درد را بچشد، با صدای گرفته ای نامش را فریاد 

 زد. از جیب
شلوارش کیف چرم قهوه ای عسلی اش را درآورد و دسته کلیدی را از 

 آن خارج 
 کرد. کلید را به دستان لرزان زن سپرد و پر حرص لب زد

م کن ! فعال گورتو گاینم کلید اون طویله ای که تو باید توش بتمرگی-
 اونجا، تا
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 .بیام تکلیفمو باهات روش کنم
کلید را که گرفت، دو پا داشت، چهارتای دیگر هم غرض کرد تا فقط 

 از دست
این مرد غضبناک متواری شود. با پاهای لرزان به سمت ماشین 

 سفید آخر سیستم
غروضی شکوهی رفت و به راه افتاد. با صدای زنگ گوشی اش از فکر 

 و
 خیال در آمد و به آن پاسخ داد
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چیه محتشم؟ تموم شد! دیگه نمی خواد جوش بزنی، از االن تا -
 آخرعمر زنش

 .شدم، اگه زنگ زدی اینو بشنوی باید بگم موفق شدی
باورش نمی شد که تمام شده باشد! تمام دغدغه های ذهنی و 

 دلمشغولی اش بابت
ردن این و صلت و نابودی چنین موضوعی بود. بابت به هم خو

 زندگی اش
خوبه، دختری که هرزگی می کنه لیاقتش خیلی کمتر ازیناست ولی -

 از اونجایی
که پیشونیت همیشه بلند بود، گیر خوب معتمدی افتادی و 

 همچنین عالی دینتو
ادا کردی. از این ساعت به بعد دیگه من دختری به اسم تو ندارم، 

 دختری که
گری تو خونشه و برای یک قرون دوزار دین و ول معتلی و روسپی 

 خدا رو



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 622 صفحه  

 

به چند تا مهمونی و خوش گذرونی بفروشه به درد الی جرز دیوار 
 .می خورده

 پایش را روی پدال فشرد و بالنش را گاز گرفت
مالی هم نبودی که به خاطر از دست دادنت غش و ضعف کنم.  -

 مرتیکه
 ون وقت برای من حرفتو اختیارت دست اون حاجی مفلک بازاریه ا

 از یک قرون دوزار می زنی! پدری که بخواد برای یه لقمه نون چرب
 زبونی برادر بزرگ ترش رو بکنه و با حقارت براش دوال راست شه

 نباشه کالسش بیشتره. انقدر ناز و التماس اون حاجی رو بکش تا
 .بمیری! قول می دم سر قبرت شمع روشن کنم

داشبورد انداخت، او هم چنین پدر کالشی گوشی را قطع کرد و روی 
 را نمی

خواست! پدری که پادوی برادر هزب اللهی اش شده بود و هر روز 
 بیشتر

برایش سر تعظیم فرود می آورد. مرد، پا به کلبه ته باغ نهاد و مهیج 
 به اطراف
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 .نگریست
به را لکلبه ای روی امواج ساحل، کلبه ای چوبی با عکس لیلیث! آن ک

 دوست
داشت، کلبه ای که بعد ها رفیق شفیق روز های تنهایی اش شده 

 بود! دستی از
پشت، شانه هایش را گرم کرد، به طرف شخص برگشت و در 

 چشمان قبیحش
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 خیره شد
 کار رو تموم کردی مشتی ماشاال؟-

با شنیدن چنین پسوندی از دهان مرد، قباله ازدواج را به صورتش 
 پرت کرد و

ل مخمل قرمز نشست. تمام بدبختی هایش از حضور روی مب
 منحوس آن مرد

آب می خورد. هرمیس از لجاجت و حرص بی کالم وی، مسرور 
 خندید و به

قباله نگاهی اجمالی انداخت. از نظرش این پسر هم، مانند پسر 
 مستشار خوب

 .جفتک می پراند
ین تو ا تازه کاریو چیزی از قوانین و آیین ابلیس گرایی نمی دونی!-

 مناسک
زنای با محارم یکی از واال ترین لذت ها و الینفک ترین چیز این 

 مجموعه
است! پس این صیغه های موقت و دائمی پوچ عبث ترین چیزیه 

 که بخوام به
 ...حسابش بیارم! اما

دستی ما بین مو های بلند خاکستری که دور شانه هایش آزاد 
 گذاشته بود، برد و

دستانش را مشت کرد! نگاهش رفته رفته  کمی پریشانشان کرد!
 ملتهب می شد،

شکوهی هیچ نمی دانست که برای دانستن زیر و بم این تشکیالت 
 تا چقدر از

 .عمرش را پای تحقیق در این باره گذراند
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و اما تو! اینجا ایرانه مشتی! وسط یه مشت بچه مسلمون باید -
 پیرو این قانون

می شدی! فکر کردی خیلی برام مهمه که بخوام دختر ترشیده محمد 
 محتشم رو

از خمره در بیارم؟ این حربه برای به دام انداختن یه سری افراد 
 باهوش که از

طرف تیمسار هایی که پشت این در کمین کردنه، که اگه روزی به 
 این موضوع

 بسوزن و پی ببرم، پابند وصلت با ارذال بشن، اون وقته که باید
 بسازن! یه

 مسلمون با یه شیطان گرا! تلفیق جالبیه مگه نه؟
با حرص سرش را به تاج سلطنتی مبل نکیه داد، این مرد روزی 

 جانش را می
گرفت! اصال شاید تومورمغزی ای که بعد ها دچارش شد، آثار حرص 

 خوردن
 !های بی حد و کثرش از رذالت این مرد نشأت می گرفت

هی! قمارت خوبه ولی با یه ورق باز در افتادی! دو تک زدی شکو-
 دیگه بهونه

ای وجود نداره تا سد کار شه، به قول خودت با این حربه کثیف از 
 خودتون

شدم. حربه مزخرفی که طی موافقت شروط تو و یک ازدواج 
 تحمیلی با یک

 ابلیس پرست شکل گرفت! حاال بگو کجای کارم؟
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سورمه ای چشمانش را در روی میز چوبی کنار مبل بنشست و 
 ظلمات چشمان

وی، دقیق کرد. موهای پرپشت و لخت مشکی، چشمان مستبد و 
 سرد و صورتی

پر و کشیده و ته ریش مردانه ای که داشت، هرمیس را شبهه می 
 !انداخت

به نظرش خیلی آشنا می آمد و انگار این برق مسر غرور را جای 
 دیگری رویت

یک طرفه که تمسخر کردن را به کرده بود!به خصوص آن لبخند 
 چالش می

کشید. لبانش را جمع کرد تا بتواند بیشتر در مغزش رسوخ کند و در 
 سر از

 
485 

 .مرموزیت کردارش در آورد
نمی دانست چرا او را پذیرفت، شاید چون جذبه و استبدادی که 

 داشت رضایت
به چشمش  هر ظالمی را جلب می کرد، یا که جنم رفتارش را دید و

 .خوش آمد
جربزه ای که در نگاه هیچ یک از اعضا، نایب ارشد و رئسا مشهود 

 .نبود
یک پسر بیست ساله و آن همه ابهت مردانه اعجاب را میهمان 

 نگاهش می کرد،
ابهتی که او در چهل و اندی سال زندگی اش، نه دیده و نه تجربه 

 کرده بود! آن
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وغا می کرد اما خودش را پسر همان بود که سخاوت در چشمانش غ
 خودرأی
 .می نمود

حتی آن قدر جنم داشت که پای حرفش بماند و هیوا را خرکش کند 
 و مردانگی

اش را به اثبات برساند! به نظرش نقطه قرمز اعتماد، همین پسر 
 بود. تحمل

هیوا کم چیزی نبود و از نظر شکوهی متحمل شدن خاندان محتشم 
 ها بدبختی

 .داشتای بود که مرهم ن
محمد که پادویی در خونش بود و تا بوی پول به مشامش می 

 خورد، سر خم می
کرد! اما امان از حاج محسن اشان! یک عمر در پی اخاذی از آن می 

 کوشید و
هر بار بیشتر به بمبست می رسید و هیچ عایدش نمی شد! انگار 

 حاج محسن
 .افسارش را به دست گرفته و می تازاند

ازاد، زار و زندگی اش را به سخره گرفته بود! باید بدجوری هم می ت
 فکری

تازه می کرد! باید برای دیدن دوباره لیلیث هم که شده، به حاج 
 محسن می فهماند

او هرمیس است و پدر زهرای او! هرمیسی که نیمه دیگر شیطان نام 
 !داشت
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خوب گوشاتو وا کن ببین چی می گم شازده، این جا می آن و می -
 رن اما

کاروانسرا نیست، این جا قتل عام می شن ولی کشتارگاه نیست، این 
 جا روابط

جنسی مثل بقیه نیاز های آدمی اعم از غذا خوردن، واجبه اما مرکز 
 فساد نیست

 یه وبه امضمام پرستش نیمه دیگه تاریکی و دور کردن ضجه و مو
 احساسات

لطیف از خودت! این جا باید خشن باشی تا بتونی زندگی کنی پس 
 سعی کن از

اون استبداد همتایی که داری استفاده کنی و با این خلق، خو 
 بگیری! من هم

آدمی نیستم که برای نفس لوامه ات دل بسوزونم، در چنین مواقعی 
 باید برای

ی! این جا فقط با به کار خوش آمد گویی به جناب عزراییل آماده باش
 گیری نفس

اماره صعود می کنی و به معراج می ری! و البته خیلی چیزای دیگه 
 که تو

مراسمات بهشون پی می بری و حاال حاال برای تازه کاری مثل تو 
 زوده که

بدونی! که صد البته اگه پیشه صداقت توی رفتارت صراحتا مشهود 
 باشه خیلی

داری با کی هم سفره می شی، ما این  به نعفته! حواستو جمع کن
 جا اهلل نامی

نداریم، این جا بهشت و جهنم و خزئبالت دینی مضحک اسالم جز 
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 حرامات
مذهب من به شمار می ره! ما خودمون توی قعر گودال جهنمیم، 

 جهنمی که با
دستای خودمون درست می کنیم و ازش نهایت لذت رو می بریم، 

 اصل دوم
نه که از هر چیزی که بهت داده می شه و شیره قانون این آیین ای
 لذت رو بچشی

حتی با وحشتناک ترین محرمات محض که تفکر به اون هم 
 دیوانگی به شمار

میره! پس دیوانه باش و تأمل کن که اگه قانون آخر رو که تاییدیه 
 خاص برای

افرادی که لغزش پا و دهن لق و ذهن سرکش و کنجکاوی تو کارهای 
 غیر
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مرتبط به او هاست رو زیر پا بذاری، بی برو برگر نیست می شی، یه 
 طوری

که انگار از همون اول هم وجود نداشتی! در مورد مراسم قربانی و 
 آتیش زدن

 اجساد پس از اون چیزی به گوشت خورده؟
هر لحظه بیشتر مشت دستانش تنگ می شد، صورتش قرمز شده 

 بود و گر می
هورایش را به کدام جهنم دره ای فرستاده بود؟ به گرفت! تیمسار ا
 امید چه چیزی

 او را راهی اجتماع وقیح شکوهی کرده و چه انتظاری داشت؟
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رگ گردنش باد کرده بود و فکش چفت تر از همیشه، آماده رزم با 
 شکوهی به

سرمی برد! مگر می توانست از آن مراسم آتش سوزی خفقان آور 
 مزخرفشان

اشد؟ او یک سال در باره فرقه اشان تحقیق کرده چیزی نشنیده ب
 بود، یک سال

 .خودش را به آب و آتش زد تا یهودا را از چنگالشان برهاند
با اراده تمام و کمال خودم پا به فرقه گذاشتم، پس تحمیل هیچ -

 .معنی ای نداره
اگه قرار بر اینه که تسلیم فلون نفسم بشم، االن اسم اون زن بیت 

 المال صفحه
شناسناممو خط خطی نمی کرد! دست کم گرفتن اهورا غرامت داره 

 شکوهی،
 .پاش که برسه هستن کسایی که بخوان زیر پام سجده کنن

چپق را از کشوی مخفی درون میز خارج کرد و تنباکو را در سر آن 
 ریخت،

نقش و نگار بی نظیر آن چشم را به بازی می گرفت! می دانست 
 خیلی قیمتی
 .وری بود آن مرداست! چه جان

پس پیشونی کبودنشون بر اثر سجده به تو دیدن داره! رجز خونی -
 رو بذار کنار

مرد، به وقتش عمل کن و گوی و میدون رو به چالش بکش که از 
 این خوی
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جشورانه یک مرد، خیلی خوشم می آمد. فعال باید از ریزه کاری 
 شروع کنی

 !بعد به محراب و منبر برسی
پشت مه های خاکستری و فضای مملو از وهم، بیشتر منفور به نظر 

 می رسید،
چپق را از لبانش جدا کرد و با رها کردن دود از دهان، بلند فریاد 

 کشید
 .هادی، بگو اسنادو بیاره-

به نظر می آمد آن مرد چهارشانه و هیکلی گارد گرفته پشت درب، 
 !هادی باشد

ب گشوده و شخص وارد اتاق مردی که هم هیکل خودش بود. در
 گشت! و اهورا

با فاجعه رو به رویش کنار آمد، فاجعه ای به نام حضور بی موقع 
 !یهودا

فکر نمی کرد به این زودی او را مالقات کند و یهودا با دیدن روی 
 مستبد برادر

بزرگ ترش، شوکه و واقف ماند. شوک عیظمی با دیدار اهورا به او 
 وارد شده

ست اهورارا آن جا ببیند و او هم همانند خودش بود. نمی خوا
 قربانی رذالت
 .شکوهی شود

از سنگدلی تیمسار با خبر بود ولی فکر نمی کرد تا این حد پیشروی 
 !داشته باشد

هیچ گاه به ذهنش خطور نمی کرد که اهورا را آوانگارد این بازی 
 مخاطره آمیز
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جمع و جور کرد، کند. تیمسار هم شورش را در آورده بود! خودش را 
 نباید می

گذاشت هرمیس از نسبت خونی آن ها بویی ببرد که اگر می 
 ...فهمید

خب، این بالخره این اسناد نایاب رو گرفتین! ببینم تا کجا پیش -
 .رفتی

همان طور که خیره به اهورا می نگریست، اوراق در دستش را به 
 شکوهی
 .سپرد
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ن رو چهره نگاری کردیم، حتی بعضی از اشخاصی که ذکر کرده بودی-
 بچه

های تیم تحقیقات ازشون عکس داشتن اما طبق دستورات شما 
 بهشون نزدیک

نشدیم بنابراین این عکس ها با دوربین هیچ کدوم از اعضای تیم 
 .گرفته نشده

آمار حاج محسن و طایفه اش رو نمیشه گرفت و شاقی کار خودش 
 رو داره که

 .ولی رد محمد محتشم رو زدیم از وظایف من خارجه
همان طور که عکس ها را روی میز می گذاشت و حواسش را 

 معطوف آن ها
 می ساخت لب زد

رد محمد رو زدین؟ شوخی جالبی بود پسر! محمد پدر شریف -
 هیواست، کسی
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که بیخ گوشمونه و پدر زن این دوست عزیزمون، همین امروز ازدواج 
 .کردن

اور های یهودا را می گویم. می دانست مهیب بود! صدای شکستن ب
 شکوهی به

همین سادگی شخص وارد باند بازی اش نمی کند فقط نمی 
 دانست چرا به این

جورتن داده بود؟ سرش به زیر انداخت و رویش نمی شد به 
 چشمان توبیخ گر

 اهورا بنگرد. خواست بوید تسلیت می گویم اما ناچار لب زد
 .تبریک می گم-

بی اهورا بیشتر سر به زیر افکند، شکوهی که اوراق را با پوزخند عص
 مرتب

 کرده بود با دست به سمت درب اشاره زد
 .برای امروز کافیه، خیر پیش-

سر تکان داد و با نگاه مغموم ملتمس خود، جمعشان را ترک کرد! 
 پس از رفتن

 او، شکوهی جانانه خندید و گفت
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ذکاوتش صد برابر این جثه و سنیه  به سن و سال کمش نگاه نکن،-

 که گذرونده،
مصداق بارز پدرشه. هر چند که با این تفاوت که پدرش یه تیمسار 

 حاذق و
کاربلده و اون گنگستر بازی رو بیشتر به دفاع از میهن ترجیح داد. راه 

 دادن
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پسر چنین تیمساری به این فرقه دلیل بر سهل گرفتن من و 
 بیخیالیم نیست! این

جوجه پسر حتی اگه جاسوس اون مرتیکه مداح هفت تیر کش هم 
 باشه، هستن

کیلیو متری رو هوا 400 کسایی که چنین مگس هایی رو تو شعاع
 .محو کنن

می شع گفت انقدر اطمینان از این تشکیالت و نیروی های 
 امنیتیش سر ریز می

 .شه که من به تک پسر مطرود یک تیمسار سرپناه بدم
از دهان شکوهی، نامحسوس نفس آسوده  "تک پسر" با شنید کلمه
 کشید. پس

هنوز آمار او را نگرفته بود و نمی دانست آن تیمسار هفت تیر کش، 
 پدر اوست

و قطعا بعد ها هم نخواهد دانست. کالفه دستی به صورتش کشید 
 و گفت

 این عکسا چیه؟ اون اسناد؟ قراره چی کار کنم؟-
و کام گرفت، این پسر مثل  چپق را دوباره به دهانش گذاشت

 خودش بود! از
 !همان هایی که از گزافه گویی رنج می برد

این اشخاص، افرادی هستن که تو باید تک تک آمارشونو در بیاری! -
 کین؟

چین؟ کجا ساکنن؟ چی می خورن؟ چی می پوشن؟ چه ساعتی 
 وقت قرصاشونه

نیست و االآخر. این مأموریت کوچیک خیلی برام مهمه پسر! مهم 
 چند سال
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طول می کشه، فقط می خوام دقیق و درست باشه! پس بهونه 
 خوبی برای به

 .اثبات رسوندن درایت و شجاعتت به شمار می ره
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عکس ها را از دستش گرفت و به چهره ها خیره شد، دختری 

 محجبه و چادری،
مردی هم سن و سال شکوهی با محاسن بلند و زنی پخته و 

 با دیدن اینمحجبه! 
خانواده مذهبی، حیران به شکوهی نگریست، ارتباط این دو 

 پارادوکس را با هم
 !درک نمی کرد

اون حاجی بازاری، برادر پدر زنته! فکر نکنم با وجود هیوا پیدا -
 کردنشون

خیلی سخت باشه. هرچند که اون مار افعی، خیلی وقته که 
 باهاشون قطع رابطه

 .یرو راه قوانین من بودکرده! قطع رابطه ای که پ
با شک نگاهش می کرد، نمی تونست به آن پرده سورمه ای 

 چشمانش رسوخ
کند و دستش را بخواند، این بار دگر چه خوابی دیده بود؟ دوباره می 

 خواست
چه خانواده ای را از هم بپاشاند؟ اوی مشرک را چه به این هذب 

 !اللهی ها
د! این پسر هنوز هم از خودش نگاه مردد اهورا را که دید، قهقهه ز

 مطمئن
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نبود! از جایش برخاست و به طرف درب رفت، چاره ای نبود، وقتی 
 که هرمیس

دستور صادر می کرد بی چون و چرا باید به آن عمل می شد، قبل از 
 خروجش

 از اتاق گفت
 .نترس، اون قدرا هم رذل نیستم که به دخترم آسیب برسونم-

! عکس دختر حدود هیجده ساله رفت و درب را پشت سرش بست
 را برداشت

و به آن نگریست! پس آن دختر با حجاب چادری، فرزند شکوهی 
 !بود
*** 

نوای دل انگیز اذان از رادیو در اتاق می پیچید و گوش هایش 
 هایش را
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نوازش می کرد، کفش های چرم قهوه اش را از پای رستاند و دمپایی 
 راحتی

 .پوشید وبه طرف مستراح حجره رفت
دکمه سر آستین شیکش را که دختر عزیزش از آمریکا برایش سوغات 

 آورده
بود، باز کرد. قطرات سرد شیر آب را به نوبت میهمان صورت و 

 دستانش
 !کرد، مسح سر و بعد پا را انجام داد و آرامش خرید

خواند. از  جا نمازش را پهن و اقامه بست. بلند و مردانه نماز می
 همان ها که



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 636 صفحه  

 

آرزو داری پشتشان قامت ببندی، کلمات عربی را شیوا بیان می کرد 
 و لیلیث

 .چه لذت می برد از این بلند نماز خواندن های حاج بابایش
سر از سجده برداشت و دست هایش را با آسمان رسوخ داد، دلش 

 برای
از او دخترش پر می کشید! دختری که در غربت دست و پا می زد و 

 دور
 !بود! چقدر این خدا ارامش دارد

مگر چند دو ال راست شدن ساده تا چه اندازه آدمی را آرام خواهد 
 ساخت که

 او این گونه ذهن مشغوشش تحول پیدا کرده بود؟
سجاده را جمع کرد و درون درایور جای داد، روی صندلی نشست تا 

 کفش
رد حجره شد و با هایش را بپوشد پسری کوتاه قد و الغر اندام وا

 دیدن حاج
 :محسن، شرمنده سر به زیر انداخت

 .سالم حاجی، شرمندم به خدا
آن لنگه از کفشش را هم پوشید و کت خاکستری رنگش را بر تن 

 کرد، ته
ریش جوگندمی و موهای پرپشت و نیمه سفیدش، طلعت خاصی را 

 به جذبه و
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 هیبتش افزود

 ! چی شده؟سالم پسر، دشمنت شرمنده-
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دکمه سر آستینش را که بست، پشت میز بنشست و با دست به 
 صندلی کنار

 :میز اشاره کرد
 .بشین بابا، بعد با خیال راحت هر چی می خوای بگو

پسر همان طور شرمزده و خجل، با سری که به گریبان به تو رفته 
 بود، روی

صندلی کنار میز نشست و با انگشتانش بازی کرد، نمی دانست 
 چطور بگوید،

چطور بزرگواری این مرد را زیر پا می گذاشت و بی رحمانه خزئبل 
 های

 :خودش را می گفت
حاجی بیشتر از این شرمندم نکن، قرار نبود تا این ساعت از ظهر 

 طول
بکشه، صاحاب کارم گفته بود تا ده ولی انقدر اضافه کاری به پستم 

 خورد که
 .تا یک درگیر شدم

کشید و جدی با کمی اخم به پسر نگریست، دستی به ته ریشش 
 دل نگرانی

هایش را درک نمی کرد، پسر باشعور و پرتالشی بود! این که این 
 گونه عذر

 !می خواست، جای تأمل داشت
گرفتاری مثل حدیث شتره، دارا و ندار، کبیر و صغیر نمی شناسه!  _

 دم هر
 !خونه که به دلش خوش بیاد می شینه

تمامی نداشت! نمی توانست اندازه این خوبی خوبی های این مرد 
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 ها را با
دیگران مقایسه کند و اندازه خوبی این مرد را می فهمید! می فهمید 

 نمی سود
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 !یافت دیگر کسی که هچون او رویش نورانی باشد

در خانه اش به سوی صغیر و کبیر باز بماند و استثنایی برای خلق 
 خدا قائل

نشود تا مبادا خدایش دل چرکین از آن رو برگرداند و با پتک بر 
 سرش بزند،

یک عمر آبرومندانه زندگی کرده بود تا آبرو ضامن خوشبختی اش 
 !شود

واهلل حاجی، عروسی خواهرمه، همین شهریور می ره سر خونه  -
 زندگیشو

هنوز جهازش تکمیل نیست! مجبورم که دو شغله کار کنم تا بنده 
 لویخدا ج

خانواده شوهرش از نداری پدر خدابیامرزم خجالت بکشه یا حسرت 
 یه جهاز

مجلل رو داشته باشه، وهلل که غیرتم اجازه نمی ده آه کشیدن هاشو 
 ببینم و

درک کنم که هیچ پولی برای برگذاری جشن عروسیش تو چنته 
 ندارم، خانواده

به جایی  سفانه توقعات زیاد و ناٴاداماد خیلی تشریفاتی ان و مت
 دارن که من

توان پذیرشش رو هم ندارم چه به عمل اون، نمی خواستم گریه 
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 زاری کنم
حاجی، نمی خواستم نا شکری کنم، همین که تن سالم دارم تا کار 

 می کنم و
 !خرج مادر مریض و جهاز خواهرم زهرا رو یکی یکی می خرم کافیه

 .ببخشید سرت رو درد آوردم حاجی
زد، در دل چنان او را در دل قهرمان می دید که  لبحندی به روی پسر

 از
نظرش، خواهر زهرا، باید دستان این برادر با غیرت را می بوسید و از 

 آن
متشکر می بود، چه کسی در آن دوره زمونه تن به این مشقت می 

 داد تا خفت
 خواهر نبیند؟

از همین االن از شغلت اخراجی پسر، دیگه تموم شد، دیگه مهم  -
 ت کارینیس
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 !بودی یا سر به هوا، تو اخراجی
لبخند در لبان پسر ماسید، باورش نمی شد آن حاجی رو به رویش 

 حاج
محسنی باشد که چند دقیقه پیش حرف از شتر و کمک به هم نوع 

 !می زد
 بیچاره ترسیده بود و با لکنت گفت

احتیاج چ...چر..چرا حاجی؟ اشتباهی ازم سر زده؟ من که گفتم  -
 دارم، تو رو

 .خدا بدبختم نکن، تا آخر عمر پادوییتو می کنم حاج محسن
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حاج محسن القید به پسر نگاه می کرد تا این که خندید و در 
 چشمان پسر خیره

شد، چقدر خواهرش برایش عزیز بود که آن طور سماجت به خرج 
 !می داد

ن چرا زود هول می شی پسر، من که نگفتم از حجره حاج محس -
 مرخص می

شی، داشتم نوید می دادم که به زودی باید از اون دکون در بیای! 
 آدمیزادی،

گناه نکردی که خواهر عروس داره و مجبوره خرجشو متقبل بشه! 
 من تا

جایی که از توانم خارج نباشه از ته دل و با رضایت کامل جهاز 
 خواهرت رو

ل نتخاب وسایتکمیل می کنم، ماشاهلل حاج خانم سلیقه خوبی تو ا
 .عروس داره

پسر رنگ به رنگ شد، از جوش خروش بی فکرش عصبی بود، 
 شرمزده سر

 !به زیر نهاد و آرام لب می جویید، خیلی مرد شریفی بود
دیگه نمی دونم با این حد از شرمندگی چی کار کنم، حاجی ای  -

 کاش می
ذاشتی منت بنده خدا رو سرم نباشه و بتونم منت خدا رو داشته 

 اشم تا آخرب
 .عمر مخلیصیشو کنم

حاج محسن خندید، این پسر خیلی بانمک بود، یا به قول بنده 
 هم خر را"خدایی
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 "می خواست و هم خرما را

نگران نباش پسر، حاال حاال پیش این بنده خدا کار می کنی تا  -
 خورد خورد

 وامشو بدی، چون اسم خواهرت زهراست و اسم دختر منم زهر، برای
سالمتیش که تو غربت داره درس می خونه، خودم رو از این 

 مساعدت دریغ
 .نمی کنم

پسرک خندید و پر ذوق و شوق از جایش برخاست، به سمت حاجی 
 آمد و

خواست دستش را ببوسد که خاج محسن مانع شد و در حرکت 
 غافلگیر کننده

 ی لپش را بوسیدا
خیلی مردی حاجی، انشاهلل که دختر خانمتون صحیح و سالم بر  -

 !می گرده
 تا خواست حرفی بزند درب باز شد و چهارچوب درب حجره از قامت
حظورش لرزید، از قامت این مرد نامرد که سال ها بود او را میان 

 خوبی ها
 !و بدی های زندگی اش رها کرد

 جا کجا؟مستشار! تو کجا؟ این  -
مستشار کاله شاهپوری اش را از سر رستاند، چند قدم جلو آمد و 

 دست در
دست حاج محسن گذاشت، این بزرگ مرد را خیلی وقت بود که 

 !نمی دید
اومدم ببینمت محسن، چند سالی می شه که ازمون غافل شدی،  -
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 خبری نمی
 !گیری، سری نمی زنی

ل مستشار، جای او را اشغاپسر از صندلی بلند شد و با بفرماییدی به 
 کرد،

حاجی خندید و روی صندلی پشت میزش نسشت و رو به پسر 
 گفت
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 !پسر،دو تا چایی گیالن دبش بیار که یار قدیمی اومده -
 پسر سری خم کرد و آروم لب زد

 .چشم آقا -
مستشار به هیبت تنومند حاج محسن نگریست، چند سال پیش، 

 جوان تر بود و
 !چروک های کنار چشمش، مانع این امر می شد حاال

خوشا به سعادت من، چه روزیه امروز! چند سالی می شه  -
 ندیدمت! خیلی

حرف ها باهات دارم مستشار، رفتی و حاجی حاجی مکه! نگفتی یه 
 محسن

 .اینجا چشم به راه یه دوست قدیمیه! آی بی معرفت
موهایش مستشار کالهش را روی میز گذاشت و دستی مابین 

 کشید، او هم
 .دلش بهانه دیدن حاج محسن را می گرفت

اتفاقا منم اومدم تا حرفامو بزنم! اشتباهات این پسر یه دنده  -
 اسیرمون کرد و

هم من و هم اهورا داریم تاوان می دیم! برای همین وقت نمی 
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 کردم بیام و سر
 !بزنم

به اخم های در هم رفته و چشمان جدی مستشار نگریست، 
 یشه همین طورهم

 .بود،خشک و جدی! انگار این جنایت ها خوب رویش تاثیر گذاشت
اهورا؟ پسر بزرگت؟ همونی که با زهرای من نمی ساخت و همیشه  -

 گیساشو
 می کشید؟

مستشار آهی کشید و سر به زیر انداخت، چقدر آن روز ها زود می 
 !گذشت

موریتش به جنوب رفتند، که هیچ ٴاهمان روزهایی که به خاطر م
 کدام از بچه
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ها، هم دیگر را به خاطر نداشتند تا این که گیلماه و لیلیث، یک دیگر 
 را در

دبیرستان رویت کردند و پا به پای هم، به اوج رسیدند! آنگاه نه 
 لیلیث از

وجود اهورا با خبر بود، نه هورام می دانست یهودایی هم هست! 
 ه جنوباین ب

رفتشان، این فواصل بیش از حدشان، باعث شده بود که یک دیگر را 
 !نشناسند

 !آره حاجی، همون پسرم -
 حاج محسن قاب عکس عروسی هورام و یهودا که روی میزش بود را
برعکس کرد تا چشم مستشار به آن بیفتد! لبخند تلخی زد و عکس 
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 را گرفت،
 !ته باشدچقدر دلش می خواست در آن جشن شرکت داش

نمی خوای خبری از یهودا بگیری؟ به واهلل که گناه داره، پسره رو  -
 ویلون و

سیلون خیابونا کردی که چی مستشار؟ ماشاهلل هوب جربزه اشو 
 داشت که

روی پای خودش وایسه و برای خودش مار سر هم کنه، وقتی که 
 اومد

 خواستگاری هورام، فهمیدم پسر خودته! فهمیدم مثل پدرش جنم
 داشتن یه

زندگی مرفه رو دارهو با ازدواجشون موافقت کردم، در حالی که 
 قبلش سخت

مخالف بودم! وقتی که همه چی رو برام تعریف کرد خیلی شوکه 
 شدم

مستشار! این که برای ساز و تنبک، برای قلم دست گرفتنش، از خونه 
 پرتش

کردی بیرون خیلی درکش ثقیل بود! نمی تونستم چنین چیزی رو 
 !باور کنم

ولی مثل پسر خودم دستشو گرفتم و بلندش کردم! یک ساله که 
 دارن باهم

 !زندگی می کنن و تو هنوز هم نیومدی تا خبر از پسرت بگیری
پسر دو چای را در استکان کوچک کمر باریک ریخته بود و آن را روی 

 میز
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تشار سر گذاشت، سر قندان را برداشت و جمعشان را ترک کرد، مس
 به زیر

 !انداخت و پوزخند زد! حاجی چه می دانست از سر به را بودن یهودا
از سر پا بایستادنش و به النه مار خزیدنش! حاج محسن نمی 

 دانست، نمی
دانست که این پسر چه آتشی به دامنشان انداخت و خیلی راحت با 

 نهان
 !کردنش از هورام و او، شانه خالی می کرد

رد منفور و بلند قدی به حجره پا گذاشت و با دیدن درب باز شد، م
 مستشار در

کنار حاج محسن، لبخند ملموس از رموزش را بر لبناش جای داد و 
 خندان
 گفت

به به، حاجی بازاری و مداح دوزاری کنار تیمسار کالش و مدافع  -
 حقوق

 !زن! چه صحنه ای هم سر رسیدم! حیفه ثبتش نکرد
نحس او، به طرف حاج محسن  مستشار شوکه مبهوت حضور

 برگشت و ناالن
 گفت

 این ابلیس این جا چی کار می کنه؟ -
تک خنده ای کرد و سرش را تکان داد، این حد از رموِز اسراری که در 

 خود
گنجانده بود، اشرار را زمین می زد! به طرف مستشار رفته در 

 چشمانش
 !چیره شد، چقدر از این مرد منفور منزجر بود
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ونده این شیطان رجیم رو بشناسی، اون چه که قابل درک هنوز م-
 نیست،

فرستادن تک پسر عزیزت تو چنگال منه! توئه بسیجی معتقد به 
 امام رو چه به

 مرتد کردن َوَلد؟
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خون خونش را می خورد! قرار نبود در برابر حاج محسن حرفی از 

 یهودا و
گرفتاری اش بزند، که اگر می زد، زندگی هورام را به تاراج می داد. 

 تمام
 !تنش می لرزید. اگر گاف می داد حاج محسن از دست می رفت

اعوُذ بللِه منش الشیطاِن رجیمف شرتو کم کن مرتیکه، تا ندادم -
 عین گوسفند

 .ذبح شده، دارت بزنن
ین رجز خوانی واهی قهقهه ای زد و رو به روی مستشار بایستاد، از ا

 اش
 !لذت می برد! از تهدد هایی که پوچ بود

بی صبرانه منتظرم به حرفی که می زنی عمل کنی! چند ساله عین -
 سگ

مریض خیابونی برای یه سرنخ کوچیک دم تکون می دی و تهش 
 هیچی

عایدت نمی شه! تو اگه آدم بودی پسرتو راهی خیابونا نمی کردی تا 
 به من پناه

االن یکی از بزرگ ترین ُتجاِر صادر کننده مواد های پند کیلو بیاره و 
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 گر می
به اقصی نقاط کشور های پر نفوذ بشه! خود کرده را تدبیر نیست 

 هفت تیر
کش! تو اگه می تونستی سر منو به دار بدی، از جوجوه سروان و 

 سرهنگ
به خط نمی کردی تا یهودا تو نجات بدن! پسرت تا خرخره رفته تو 

 حاال لجن،
 .اگه می تونی منو زمین بزنی، این گوی و این میدان

حاج محسن با بهت به مستشار می نگریست، آخر کارش را کرد و 
 این رازی

 !که سال ها نهان نگه داشته بود را فاش ساخت
این چی می گه مستشار؟ یهودا مواد قاچاق می کنه؟ با چه دوز و -

 دقلی وارد
ن و دل خوردم نون حالل سر زندگی دختر من شد؟ یک عمر خو

 سفره ام
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 بیارم! آخ چه کردی مستشار؟

شکوهی مسرور از جنگی که بر پا کرده بود، رو به حاج محسن کرد و 
 گفت

حرص نخور مداح دوزاری، ماِل دنیا که ارزش این همه جوش زدنو -
 !نداره

 نگبگو ببینم از دخترم چه خبر؟ آخ اگه بدونی چقدر دلم براش ت
 .شده

گر گرفت، می دانست انتهای حرف هایش به این می رسد! فقط 
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 نمی دانست
 چگونه شرش را به دور کند! نفس عمیقی کشید و کظم غیظ کرد

اسم زهرای منو به زبونت نیار، قرار شد هیچ وقت پیشو نگیری، -
 چی از

 جونش می خوای؟
پوزخندی زدی زد و رو میز حاج محسن خم شد، هیچ وقت نمی 

 همید کهف
 !دختر او، نبودش چه ضرری به کار و بارش می زد

به پا نچایی حاجی بازاری! لیلیث منو چه به زهرای محمد؟ طهارت -
 و پاکی

رو پیرهن دریدی با این استداللت، شنیدم فرستادیش اون ور آب 
 دکتر بشه! تو

که حالل و حروم سرته، خبر داری زهرای فاطمه ات به چه فسادی 
 بند شده؟

شمانش را بست و دستانش را مشت کرد، تحمل هر چیزی را چ
 داشت به جز

 !توهین به لیلیث. دیگر داشت شورش را در می آورد
وقتی راجب به زهرا حرف می زنی، دهنتو آب بکش! این وصله ها -

 به دختر
 !من نمی چسبه

 عکس ها را از جیبش در آورد و روی میز افکند، همان طور که مظفر
 نگاهش می کرد، لب زد
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به دختر تو شاید، اما لیلیث از جنس من، زاده زن من و از نسل -
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 !شیطانه
 .خوب چشماتو وا کن ببین زهرای مطهرت تو چه گندابی غرق شده
حاج محسن عکس ها را گرفت، با دیدن لیلی که نیمه عریان، پای 

 میز قمار،
د، نفسش گرفت، قلبش تیر ُشرِب خم می کرد و پول حرام می خور

 کشید و ِخر
 ِخر افتاد. شکوهی دیوانه وار خندید و گفت

 خداوندا چرا ننگ آفریدی؟ شتر کم بود که الدنگ آفریدی؟-
 مستشار پر شتاب به سمت حاج محسن رفت و با داد گفت

 !یکی زنگ بزنه اورژانس، حاجی از دست رفت-
یدن داد و هوار کنارب به سر می برد، با شن محمد که در حجره

 تیمسار،
سراسیمه از حجره بیرون آمد که شاگرد به سمت تلفن رفت و 

 اورژانس را
 .خبر کرد

محمد با دیدن شکوهی تمام تنش سست شد و از ترسش، پشت 
 درب حجره ماند

و به درونش پا نگذاشت، شکوهی نگاهی به تیمسار انداخت و 
 گفت

 !هنوز کارم تموم نشده، هدف بعدی تویی-
حجره بیرون زد و محمد سترده شده را که دید نیشتر غرور را  از

 نمثارش
 .کرد! عینک آفتابی را به چشمانش آویخت و از آنجا به دور شد

و مستشار مانده بود و حاج محسنی که سکته را رد کرده و دلی که از 
 همیشه
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 .بیشتر در تالطم استیطال می سوخت
*** 
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ات گوشی اش زد، هیمو، اهورا و هورام، چه بوسه ای بر اسکرین ش
 ساده

همه چیزش را باخت و حسرت عشق اهورا قمار دلش را سوز کرد، به 
 لیست

 .مخاطب رفت و دستش بر روی حرف اهورا ماند
زنگ می زد و آخرین وداعش را می کرد، او باید زود تر از اهورایش 

 نیست
الحریم او را  شود، اهورای باطنی و ظاهری، و ای کاش الرحمان

 بیامرزد
 برای مرگی که خود دسیسه اش کرده بود،

 یک بوق، دو بوق و سه
 جانم لی لی؟ -
دیر فهمیدم، جان گفتن هایش را خرج صغیر و کبیر می کرد و "

 تبعیذی قائل
نام داشت را جان دل تعبیر کرد، کاش تا  "جان" و او بله ای که "نبود

 همیشه
 لی لی اش بماند

 خوبی؟ -
ش بغض داشت، صدایش نگران شد، او چه می گفت؟ بالیی صدای

 که بر سر
لی لی اش نمی آمد؟ گربه ای که پشت حوض در کمین شکارش 
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 نبود؟ بود؟
 چی شده؟ -

لب گزید تا بغض خورد، تا پس از سال ها مثل همیشه بلور های 
 آبشخور

 اشک را مخفوظ نگه دارد
 .دوست دارم اهورا، خیلی هم دوست دارم -

تماس را قطع کرد و گوشی اش را در جوب انداخت، اعترافش را کرده 
 بود،
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 حال کوله باری پشتش نبود، چیزی نداشت، او مستحب مرگ بود،
با توقف ماشین شکوهی نزد کلیسا چوب به دست کمین کرده و با 

 پیاده
شدنشان از ماشین ضربه ی محکمی به سر هرمیس زد، نورا شگفت 

 زده به
 مرد سر تا پا سیاه پوش رو به رویش نگریست،

مردی که با پوزخندی بر لب چوب را در دستانش می چرخاند، چوبی 
 که

حاصل بیهوشی شوهرش شد دستمال کلروفروم را بر بینی عملی اش 
 بگذاشت

 و محکم فشرد، او را هم مدهوش دستمال معطر کرد،
دستانش را الی چشمانش باز شد، او کجا بود؟ چرا حصار تناب 

 محفوظ کرده
بود؟ درب کلیسا باز شد و وی را دید، ابلیس زاده ای در آستانه ی 

 .ملکوت
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ده روز مهر گردون افسانه بود و افسون، فکر نمی کردی رو دست  -
 بخوری

 .نه؟ اونم از کی! از فرزند ابلیس
باورش نمی شد، که لیلیث او را در جوال کرده باشد، لیلیثی که روزی 

 او، وی
 .را در پیش داشت

 این مسخره بازیا چیه، باز کن دستمو، نورا کجاس؟ -
 در سر آمدن بود اما نمی توانست به این موضوع یقین بیاورد

 .خیالت نباشه، اون سگ جون جاش امنه، فعال من و توییم و خدا -
با دستش به دیوار های کلیسا اشاره کرد چطور ممکن بود؟ دیوارها 

 اغشته از
قران بودند و از همه مهم تر عدد عبجد هفت صد و  هر سوره ی
 هشتاد و

شیش، به مبنای)بسم اهلل الرحمان الرحیم( زبان درازی می کرد، 
 لیلیث تمامی
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 ...کلیسا را از هر نجاستی مطهر کرد و نام خدا را جاودان ساخت
 .من پدر تو اَم، تو نمی تونی با من این کا رو بکنی -

 ه ی پایش کرد، چرا این ابلیس منقرض نمی شد؟لگدی حوال
پدرمن فقط حاج محسن محتشمه، اینو تو سرت فرو کن، تو فقط  -

 مهلکه ی
عذابی، از وقتی فهمیدم روزی صد بار خدا رو شکر می کنم که منو به 

 پدر و
مادرم فروختین، لطف بزرگی رو شاملم کردین ولی دلیل نمیشه 
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 لیلیث محتشم
 .ندنت بگذرهاز تعفن زنده مو

مهلهل لب لیلیث محنتی بر روی اندوه هایش بود، اوهیچ نمی 
 دانست

برشکست شده بودم، نورا تازه زایمان کرده بود، گفتن بچه ها  -
 دوقلو اَن،

رفتم پیش محمد، تنها دوست موحدم بود، گفت برادرش بچه دار 
 نمیشه، گفت

 ن شد، یکیبرادر زنش افسردگی گرفته، اون گفت و من نونم تو روغ
 از قل

ها رو فروختم به محسن محتشم و یکی دیگه رو پیش خودم نگه 
 .داشتم

 حرفش را قطعه قطعه کرد
خداوندا هزار بار شکرت که او را وصله ی تن کثافت بازی کارهایشان 

 نکرده
 ای
 اون قلم کجاست؟ -

 خودش را تکان داد تا شاید ریسمان شل و او رستانده شود
به همین جا خطم نمیشه، تو منجلی شده بودی، گفتن رفتی  -

 آمریکا برای
مسابقات بین المللی، ابلیس عذاب می کشید، نسل من باید اونو 

 می پرستیدن،
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اما تو نبودی، دستم ازت کوتاه بود تا این که اومدی، دیدمت و 
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 فهمیدم تو قمار
 .د از ما می شدیحرف نداری، من چاره ای نداشتم، تو بای

 دستش را باال آورد و سخنش را برید
بسه، دیگه نمی خوام بشنوم، اما می خوام برات قران بخونم تا  -

 قبل از مرگت
 .خرسند باشی

کتاب قران را گرفت و سرش را بوسید، خدایش او را ببخش، او بیش 
 از حد

 دلش را در راهت فدا کرده است
 صفحه هایش را ورق زد

نه نه نه، نکن این کارو، ازت خواهش می کنم با من این نه نه نه  -
 کارو نکن،

 .خواهش می کنم
 و او خواند و خواند

به نام خداوند بخشنده مهربان. آنگاه که خورشید به هم بپیچد. -
 آنگاه که

ستارگان تیره شوند. و آنگاه که کوه هاغ حرکت داده شوند. و آنگاه 
 که شتران

گاه که حیوانات وحشی گرد آورده شوند. ماده وانهاده شوند. و آن
 وآنگاه که

دریا ها جوش آورده شوند. و آنگاه که افراد با همجنس خود قرین 
 شوند. و

هنگامی که از دختران زنده به گور شده بپرسند. به کدامین گناه 
 کشته شدند. و

آنگاه که نامه اعمال باز شوند. و آنگاه که آسمان از جا کنده شود. و 
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 کهآنگاه 
چهنم برافروخته شود. و آنگاه که بهشت نزدیک شود. هر کسی پی 

 ببرد چه
فذاهم کرده است. سوگند می خورم به آن ستارگان غیب شونده. 

 همان روندگان
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پنهان شونده. سوگند به شب چون پشت کند. سوگند به صح چون 

 .بدمد
نزد صاحب  که قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است. نیرومندی که

 عرش،
مقامی بلند دارد. در آن جا مورد اطاعت فرشتگان و امین است. و 

 همنشین
شما محمد دیوانه نیست. و قطعا آن فرشته وحی را در افق 

 درخشان دیده. و او
 .در امر غیب بخیل نیست. و قرآن سخن شیطان رانده شده نیس

جایش ی گفت و قران را در "صدق اهلل علی العظیم" تمام که شد
 بگذاشت،

نورا را به سوی شوهرش برد، دبه ی نفت را بر سر هر دویشان خالی 
 کرد

من بیمرم، از دست نارسیس تو امان نمی مونی، اون شیره ی  -
 جونتو می

 .مکه، نمی ذاره به این جا خطم شه
و او نمی دانست از مرگی که خانوادگی بود، منحنی ی لبش کش 

 رفت و دبه
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سر کلیسا کرده بود را کنار انداخت، فندک را ی نفتی که نصیب سرا
 روشن و

 ابی و نارنجی نورش او را به خرف آورد
 بیشتر از کوپنت حرف می زنی! هیمو کجاست؟ -

با ترس به لیلیث نگریست، حتی در ذهنش هم خطور نمی کرد که 
 روزی

 !تهدید هایش را عملی کند، که روزی چنین جربزه اش را نشان دهد
هیمو دیگه کیه؟ بس کن این بازو مزخرف.، این کارت برات بد -

 تموم می شه
 ...لیلی

پر شتاب به سمتش رفت، یقه اش را گرفت و فندک و آتشش را به 
 پوست

 گردنش نزدیک کرد
 

508 
 .آها، پس نمی دونی هیمو کیه! اشکالی نداره، یادت می اندازم-

فریادش به هوا رفت، حاال فندک را به پوست گردنش زد که صدای 
 می فهمید

 !سوختگی چیست که مردار قربانی آتش می زد
 .یادم اومد، یادم اومد-

فندک را از روی پوست گردنش گرفت و زیر گوشش پر خشم زمزمه 
 کرد

 !زر بزن-
گردنش را عقب کشید، این زن آن شب عجیب رم کرده بود، انگار 

 داشت
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 !می گرفتانتقام صد ها هزار نفر را یک تنه 
هیمو دختر یهودا! گروگانش گرفتن ولی توسط خوِد یهودا! من -

 اینجا هیچ
 .کارم، پای منو وسط نکش

از حرصش فندک را محکم به گوشه کلیسا پرت کرد و موهای دمب 
 اسبی اش

 را با غرشی زیر لب، با تمام قوایش کشید
فکر کردی من خرم آره؟ شیش ماهه منتظر این لحظه ام تا عین -
 یووناح

باهات رفتار کنم، درست مثل رفتار خودت با دیگران! چه لذتی داره 
 هرمیس؟

 خوش می گذره نه؟ موقور می آی یا موقورت بیارم؟
از شدت کشیده شدن موهایش، سرش به عقب برگشته بود و توان 

 پاسخ نداشت
 فقط توانست دردمند بگوید

 .کار من نیست، از هیچی خبر ندارم-
د، از هرمیس جدا شد، فندک را که گرفت پر غیظ موهایش را ول کر

 لب زد
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 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این قال و گذشت اختر و -

 کار آخر شد، آن پریشانی شب های دراز و غم دل، همه در سایه
 گیسوی نگار آخر شد! بهت می فهمونم لیلیثو دور زدن چه عواقبی

 .داره
را بندازد، به اهلل قسم که قصدش تنها ترساندن  نمی خواست فندک
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 شکوهی
 ...گرفتن اعتراف بود اما جهت

از پشت کسی دهانش را گرفت، فندک را او از دست لیلیث گرفت و 
 به پیکره

هرمیش انداخت! لیلیث تقال کرد تا از دست آن شخص رها شود اما 
 نمی

 !توانست، منگ بود
تصوراتی همچون پرژکتور نمی توانست چیزی را هضم کند! آنی 

 روی
دیدگانش نقش بستند! مردی با موهای سپید روی صندلی بسته، 

 در حال آتش
 !گرفتن است، که لیلیث را تفاعن می کند

این همان رویایی بود که هم در بیداری و هم در خواب می دید! 
 رویایش به

حقیقت پیوست! این مرد همان شکوهی بود که می سوخت و 
 لیلیث را لعن می

 !فرستاد
و زبانه کشید آتشی که می سوزاند پیکره ی پدر و مادر حقیقی اش 

 را، دود در
حلقش نفوذ کرد، زانو زده و چشمانش سست در حال مسدود شدن 

 بود، نغمه
ود می کرد اما را دوست داشت، او به برزخ صع "اشهد ان ال اله اال"ی

 همان
دست مانع مرگش شد، او را از اتش زبانه کشیده رستاند و زندگی 

 دوباره ای
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 ...به او بخشید
*** 

 ما دو تن بودیم دو تن از آب و گل، زیر جور این بازی در ره خاک و
 !خل

 گاهی در کبر صبور روزگار آتش می شدیم و در مذاهب محاسن های
. زیر جهر یک عده که طردمان کردند. یا که در ضخیم می زیستیم

 نفوس
 شرعی ادیان خرد می شدیم. زیر غیرت و بیکاری و بازار کساِد کاباره
های شوم، له شدیم و دل از خدایی کندیم که از اولش هم برایمان 

 !نبود
 زمانی که دو تکه پاره پیراهن را بر تن خواهرم کردند و در ازای نفس

به بازار فاحش روانه اش کردند و روسپی  کشیدنمان خریدنش!
 بارش

 آوردند! از همان روزی اهلل برایمان رنگ باخت که مادر آن روسپی
 کرانه های سخاوت را از هم گسیخت و برای افیون شوهرش، مردان

عرب را تمکین می کرد، تا شاید ما زنده بمانیم و نفس کشیم! 
 کشاکش

 !ا در شریان خون، جریان دهیمبازی روزگار را از هم بدریم و جنگ ر
 فرار کنیم و ضمن سیاهی مرگبار شب گم و گور شویم. تا که کافری

دستمان را بگیرد و با خدایش آشنایمان کند، شاید در دنیای آن خدا 
 پدری

معتاد نباشد و مادرش تن فروشی نکند و خواهری فروخته نشود. و 
 من
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خواست و من از  تنها گشتم در میان آن خدا، کافرش، شیطان می
 آن ها

شدم. دیدم تفاوت ها را از آن خدا و این خدا. دنیایش را پسندیدم و 
 در
 

511 
عمارتش وقف پیدا کردم. معیار هایش را به جان خریدم و قوانینش 

 را
برای انتقام از جوری که به خواهر و مادرم تحمیل می کردند، 

 .پذیرفتم
تحمل درد هایی تازه! که خبر پذیرشش شروع دنیایی جدا بود و 

 آوردند
مادرم را کشتند و توله ای از جنس نجاست برایمان به یادگار 

 .گذاشت
نطفه ای حرام حاصل همخوابگی بی حد و کثرش با سگ پویان! تا 

 که
 نورا در قعر گور زایید، دو دختر همسان از جنس من. همان روز که

و سه بچه، یک عیال و کافر را گرفتند و اعدامش کردند! من ماندم 
 جیب

 !خالی از فقر
 فقری که تیشه به جانم زد و یکی از دختر هایم را به حاجی بازاری به
 واسطه برادرش با پول کالنی فروختم. فروختیم و با آن توله حقارت
ساختیم تا که آن ها از من پیشی گرفتند و اوج را پسندیدند! آن جا 

 بود که
ما فراماسون شدیم! و از وضعیت لیلیثمان با خبر گشتیم که طبق 
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 وصیت
 کافر، که نقل می کرد: تمام افراد خانواده یک ابلیس پرست، ملزم به

پرستش او هستند و وال غیر. پی آن رفتیم و به قید و بند چنین 
 فسادی

کشاندیمش و بار دیگر حس لذت را به انتها رساندیم. آن جا بود که 
 صعود

 !کردیم و شکوهی شدیم
 !شکوهی ای از جنس ابلیس

*** 
تنش کرخت و دستانش کشیده و جانش رهنمود جاده ی تهوع می 

 بود، چشم
 

512 
گردانید، متروکه ای که او را بلعیده بود را نمی شناخت، برای مرگ 

 هرمیس
و نورا متاسف بود اما پشیمانی در ذهنش خطور نمی کرد، با صدای 

 زنی سر
 بر آورد و چشمانش غالب توپ را گرفتند

 .زود تر از این ها انتظار به هوش اومدنت رو داشتم لیلیث خان -
چشم گرداند، اهورا را کنار خودش دید، او هم تازه به هوش آمده 

 بود، درست
 !مثل خودش به صندلی با طناب بسته

توی کثافت هرمیس و نورا رو کشتی! توی آشغال پای منو به این -
 رگ بازم

 !کردی
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افسوس که دستانس محصور ریسمان و پاهایش با زنجیر قفل شده 
 بودند،

وگرنه می دانست با این نارسیس چه کند! صدای مردی از پشت 
 سرشان آمد

 که روزی جز مهم ترین آدم زندگیشان بود
 !سزای یک آدم فضول که توی همه چیز سرکشی می کنه همینه -

ا لمس کرد که با چشمان برزخی از پشت سرشان موهای لیلیث ر
 اهورا مواجه

 شد، دیوانه وار خندید و گفت
آخ ببخشید به مرزهای زنت تعرض کردم! آخه می دونی، قبال ازین -

 حرفا با
 .هم نداشتیم

لیلیث متعجب در حالی که دهانش به اندازه یک غار باز بود به مرد 
 رو به

 رویش می نگریست
 !مهام-
 

513 
مد و با پوزخند اهورا را می نگریست، لیلیث مشوش بود اما به جلو آ

 اهورا
عین خیالش هم نبود! انگار نه انگار که بین دو رذل گیر کرده اند! با 

 دست به
 جراحت بدن مهام اشاره کرد و گفت

هنوز زخم بدنت خشک نشده دنبال پدید اومدن ضرب چاقوی -
 جدیدی؟
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روی اهورا خم شد و یقه عصبی خندید، این مرد آدم نمی شد، به 
 اش را

چشبید، که اهورا پوزخند زد! حتی با وجود دستان بسته اش هم از 
 او می
 !ترسید

چنان ضرب چاقویی بهت نشون بدم که دیگه وقتی کارت گیر منه، -
 قد علم
 !نکی

 اهورا به صورت سرخش نگریست، سپس از خنده ریسه رفت! لیلیث
 "لعنتی"

ای زیر لب گفت، تخس بازی های اهورا آخر منجر به مرگشان می 
 شد! مهام

 .با دیدن تمسخر اهورا یقه اش را رها کرد
به سمت لیلیث آمد و دست روی نقطه ضعفش گذاشت! حاال او 

 بود که قهقهه
 !می زد! قرمزی چشمان برزخی اهورا، بیشتر به خنده اش دامن زد

اما نگاهی به لیلیث انداخت و نارسیس هم خنده اش گرفته بود، 
 گفت

بالخره باید می مرد! عمرش سر اومده بود! این همه فساد برایه -
 این همه

 !عمر خیلی زیاد بود
تکانی خورد که مهام کمی دور شد، منزجر به نارسیس نگاه کرد و 

 گفت
تو اگه عرضه جا نشینی اون بدبختو داشتی که اتهام قتلشو پشت -

 اسم من قایم
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نمی کردی! تو حتی از سایه خودتم می ترسی، غیر از این بود االن نه 
 من این

 !جا بودم نه اهورا
خندید و به اهورا نگریست، چقدر از درایت این مرد خوشش می 

 آمد، از
 !استبدادی که هیچ یک از اطرافیانش نداشتند

ا ت بس کن لیلیث، باالخره باید یکی به جای من می رفت باالی دار-
 بتونم

ماباقی این تشکیالتو اداره کنم. حاال این تو بودی که با اون روش 
 حرف

 .کشیدن مزخرفت قربانی شدی
اهورا چشمانش را ریز کرد، یک سر قضیه بو دار بود، این که نارسیس 

 این
 !جا باشد و دم از جانشینی بزند

 هیمو کجاست؟-
برگرداند! در مهام کالفه چشمانش را درشت و سپس به حالت اولیه 

 این حالش
هم دست از قلدر بازی بر نمی داشت! این زن و مرد از عجایب 

 !بودند
 !هرمیس که بهت گفت! توسط یهودا ربوده شده-

پوزخندی زد و به شمایل مضحکش خیره شد، فکر می کرد با بچه 
 طرف

 است! حقا که احمق بود
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مو اون گوشایی که باال سر من دیدی، سایه خودته، گفتم هی-
 کجاست؟

پوفی کشید و روی سکوی رو به روی لیلیث نشست، سیگاری روشن 
 کرد و
 گفت

نقشه یهودا بوده که هیمو رو بدزده، تا تو رو با هرمیس در بندازه، -
 می
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دونسته حریفشی و این بال رو سرش می آری، برای همین اون روز 
 توی

 ...ادهقبرستون چنین چیزی رو بهت گفت! تو هم که س
با دهانی باز به سمت اهورا برگشت و او را نگریست، اما او هنوز هم 

 بی قید
 بود! سرگردان سری تکان داد و گفت

وایسا ببینم، تو دیگه چرا قاطی باند بازی شکوهی شدی، هیچ -
 دلیلی برای این

 !جا بودنت وجود نداره مهام
غلیظ پک محکمی به سیگارش زد و دودش را به هوا فرستاد، مه 

 دود،هوای
 ...مطبوع و قبار، نیشتر مهام

چه دلیلی قانع تر از این که من برادر هرمیس شکوهیم! یعنی -
 عموی تو! و

 .عموی نارسیس
شگفت زده نگاهش می کرد، نمی توانست چنین چیزیو باور کند، با 
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 ترس به
 سمت اهورا برگشت و داد زد

 این چی می گه؟-
نارسیس جعبه فلزی را از روی سکو برداشت، همان طور که به 

 سادگی لیلیث
می خندید درش را باز کرد، سرنگی بیرون آورد و سرنگ را ازمایعی، 

 پر
 !کرد

داره می گه عموته! کسی که تقریبا یک سال باهاش بودی، شرعا -
 .عموته

دیگر توان صحبت نداشت، مسخ بود! انگار دنیا دور سرش می 
 !دچرخی

تصویر مضحک مهام، صدای خنده پرعشوه نارسیس، سرنگ توی 
 دستش،

 
516 

 !آخ سرنگ توی دستش
 به سمت لیلیث آمد که هوار اهورا به فضا رفت

 .داری چه غلطی می کنی دستت بهش بخوره زنده ات نمی ذارم-
 همان طور که هوای سرنگ را می گرفت رو به مهام گفت

 .ز می خونهدهنشو ببند، زیادی رج-
و لیلیث اما منگ بود، گویی وجود نداشت، نمی توانست باور کند، 

 هضمش
 .مهام دهان اهورا را بست خیلی سخت بود! دستش را گرفت،

پنبه را الکل زد و به دست لیلیث کشید، از سردی الکل به خود لرزید، 
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 انگار
 تازه موقعیت ر ا درک کرده بود که داد زد

مو ازم گرفتی بس نبود؟ دیگه چی از جونم ولم کن کثافت، زندگی-
 می خوای؟

ناسیس همان طور که سرنگ را به دستش نزدیک می کرد، نجوا 
 گونه گفت

 .جونتو-
تا خواست به پوستش برساند، صدای آِژیر پلیس سراسر محوطه را 

 گرفت و
 بانگ های که از بلنگو می آمد

 .شما توسط پلیس محاصره شدید-
مهام نبود! هر چه گشت او را ندید! غیب  سرنگ از دستش افتاد،

 شده بود، به
سمت اهورا برگشت، لبخند مرموز روی صورتش آژنگ ابروانش را 

 می
 !افزود، پس باالخره کارش را کرده بود

*** 
 

517 
تلفن های مکرر هورام روی مخش بود، چند روزی می شد که خود را 

 غرق
طاقت نداشت لیلیث  نجات لیلیث ساخته و هیچ نصیبش نشد!

 ویرانگر آن طور
 !ساکت و مغموم کنج سلول هایی سرشار از دزد و قاتل بزیستد

نارسیس لب از لب باز نمی کرد و حرف نمی زد، حاضر بود پای دار 
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 برود و
لی لب باز نکند و کاسه کوزه ها را در سرش نشکند، بلوا و فشاری که 

 رویش
 .بود، کم کم از پا درش می آورد

را طالق داده بود و آسوده به خانه می رفت و سر به بالین می  هیوا
 نهاد! از

همه بیشتر قهر لیلیث عذابش می داد و ذهنش را به هم می 
 ریخت! می دانست

 !دل لیلیث با او صاف نخواهد شد ولی باید تحمل می کرد
شکوهی همه چیز زا به هم ریخت و خود پر کشید، زندگی چند تن 

 از انسان
های بی گناه و خارج از گود را به چالش کشید تا پیش ابلیسش 

 !شرمژده نباشد
 !ببه هیچ کس رحم نکرده بود

زار و زندگی برایشان نگذاشته بود و لیلیث قربانی این داستان شده 
 و در

زندان به سر می برد و بد تر از آن، برای روز اعدامش لحظه شماری 
 می

 !انش را بریده بودندکرد! این اواخر سر درد هایش ام
نمی توانست خوب متمرکز شود، ضعیف شده بود! تومورش عود 

 !کرده بود
یا که گویی وقت داشت تمام می شد! زمانش به پایان می رسید 

 ولی درد هایش
 .با قرص ها هم تسکین نمی یافت

فشار های اعصاب به سر درد هایش اضافه شده بود و فرصت 
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 حضور در
 

518 
ه و محاکمه لیلیث را نمی داد، گوشی اش را برداشت و شماره دادگا

 هورام را
 !گرفت، چه صبری داشت این زن

 چته هورام؟ چرا دس از سرم بر نمی داری؟ -
به زخم زبان ها و تلخ مزاجی های اهورا عادت کرده بود، می 

 دانستند تومور
 در سرش او را این طور عبوس و خودرای ساخت، سکوت می کردند و

 بحث
 را می پیچاندند

 !بیا عمارت، باید باهات حرف بزنم -
پوفی کشید و گوشی را قطع کرد، قوطی قرص هایش را در کف 

 دست خالی
و یکی را جدا کرده و به همراه آب نوشید، حوصله تیمسار را نداشت، 

 می
 !دانست این ساعات از غروب در خانه است

ایی رفت، با دیدن به عمارت که رسید، بدون مکث به سالن پذیر
 گیلماه و

فرزاد، هورام مشوش و تیمسار میر غضب روی مبل چمباتمه زده، 
 یک تای

 !آبرویش را به باال پراند! این جا یک خبری بود
جواب سالمشان را به سردی داد و روی مبل کنار فرزاد جای گرفت، 

 چند
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 ماهی می شد که با گیلماه ازدواج کرده بودند، دقیقا بعد از عمل
 !هورام

حوصله وراجی های فرزاد را نداشت و در برابر چاق سالمتی هایش 
 تنها سر

 .تکان می داد
وقتی که تارا آمد و سینی چای را به اهورا تعارف کرد، طلسم سکوت 

 را
 شکست، این زن حق مادری به گردنش داشت

 
519 

 .ممنون تارا خانم، زحمت کشیدی -
زیر شامه اش در رفت و آمد بود! نوید  بوی غذا های جور واجوری که

 می
داد، همه اشان شام در خدمت مستشار هستند، هورام از پوست 

 کنار ناخنش
 دل کند و عصبی گفت

 !اهورا می دونی یهودا کحاست؟ یک هفته است که غیب شده -
ناگهان موجود کوچکی از پله های مارپیچ سالن باال به پایین آمد و 

 همان طور
می کشید، چشمش به اهورا افتاد، پله ها را دو تا یکی که خمیازه 
 کرد و خود

را در آغوش اهورا انداخت، دلش برای این موجود کوچک و بوی رز 
 تنش

تنگ شده بود، موجودی که او را به یاد لیلیث می انداخت، درست 
 !مثل او
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سالم عموجونم، چرا نمی آی پیشم، دلم زود زود برات تنگ می  -
 .شه

دستی مابین خرمن موهای طالیی اش کشید و بر چشمان سبزش 
 بوسه

سر خوشی در گوشش گفت،  "منم همین طور"کوچکی زد! زیر لب
 تمام حس

 .ناب این بچه را کوالید و حواسش را از سردردش پرت کرد
نمی دونم کجاست، مگه بعد از دست گیری نارسیس پیشتون  -

 نیومده؟ شما که
 !خوب عکس پست می کردین

باالخره نیشش را به گیلماه انداخت که فارغ از تمامی دردهایشان 
 عکس های

مکرر از خودش و خاندانش در اینستاگرام به اشتراک می گذاشت، 
 گیلماه نیش

 .زبان اهورا را که گرفت، در حالی که به او بذحورده بود، آرام گفت
نداره، وا داداش، یه چهار تا عکس نا قابل که دیگه نیش و کنایه  -

 لیلیث
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گرفتاره خب ما هم ناراحتیم، نمی تونم خودمو برای این موضوع، از 

 کل دنیا
 !محروم کنم

اهورا با غیظ به سمتش برگشت و با چشمان قرمز و اخمی که در اثر 
 سر

 .دردش داشت به گیلماه نگریست
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لیلیث در زندان به سر می برد و هنوز حکمش معلوم نبود، معلوم 
 بود مین

میرد یا زنده می ماند، آن وقت گیلماه آن طور القید از محدودیتش 
 سخن می

 !گفت
اگه منظورت از کل دنیا اون گوشی فکستنی و شثون تا فالووره که  -

 باید بگم
 .خوب براش ساخته شدی خانم دکتر

چشم غره ای به گیلماه رفتفرزاد به حرمت بزرگی اهورا دستبه روی 
 دست

تا ادامه ندهد، تارا هراسان از دعوای در پیش مانده  گیلماه گذاشت
 گفت

حاال که چیزی نشده اهورا خان، این ماسماسک خیلی وقته که  -
 شده رفیق

 .روزای تلخ این جوونا
مستشار خسته از این کل کل های همیشگی اهورا و گیلماه، از 

 حالت سکوت
 خود خراج شد و رو به اهورا گفت

غیب شد، می ترسم این بار هم سرخودش و اومد، اما دوباره فچ -
 هممون رو

 .به باد بده، تلفنش خاموشه و خیلی وقنه که نیومده
هیمو را در پایش جا به جا کرد و متعجب و متفکر زیر لب زمزمه 

 مانند گفت
 یعنی چی؟ کجا می تونه رفته باشه؟ -
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 بعد با استفهام و تمسخر رو به هورام گفت

است که اره و اوره و شمسی کوره رو جمع کردی تا  مگه بچه -
 !پیداش کنی

 !ریشش تا نافش رسیده
مستشار چشم در کاسه چرخاند، به هیمو اشاره کرد و تلخ و گزنده 

 گفت
بچه نیست، احمقه! به اندازه این نیم وجبی هم فهم نداره! اون از  -

 سری پیش
ن که زن و بچه اش که خودشو تو لونه مار پنهون کرده بود این از اال

 رو ول
 .کرده معلوم نیست کدوم گوریه

تارا لب گزید و آرام به کف دستش زد، خم شد و زیر گوش مستشار 
 گفت

جلو بچه مراعات کن مرد، این حرف ها چیه راجب به پدرش می  -
 !زنی

سف ٴاتکان داد که تارا مت "ادامه نده" تیمسار دستش را به عنوان
 سرش را

چرخاند، اهورا متعجب و سرشار از شگفتی به آن ها می نگریست، 
 آن ها

 !دیگر خیلی القید بودن
دیگه خیلی نوبرشو آورین! من نمی فهمم لیلیث داره گوشه زندون  -

 آب خنک
می خوره اون وقت توی هورام و بغضیای مثال دوست، بی خیال در 

 مورد
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ه هستین تو چه غیبت چند روزه یهودا جلسه تشکیل دادین! متوج
 بحرانی به

سر می بریم؟ می دونین هر لحظه امکان داره حکم اعدامش صادر 
 بشه! دیگه

 !دارین شورشو در می آرین
تیمسار همان طور تلخ و سرشار از زهری نام لیلیث سرش را به تاج 

 مبل
 سلطنتی نشسته در آن، تکیه داد و پوزخند زد
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بشر هیچ فرقی با زن سابقت نداره! بی  سنگشو به سینه نزن! این -
 گناه تا پای

دار می ره ولی باالی دار نمی ره! هر کی خربزه می خوره پای لرزش 
 هم

 !می شینه
اهورا چشمانش را بست و دستانش را مشت کرد، خودخوری می 

 کرد تا
تیمسار را نشورد و جلوی آفتاب پهن نکند، لیلیث زنش بود! باید 

 حرمت نگه
گیلماه و هورام متحیر و ناراحت به تیمسار می  می داشت!
 !نکریستند

بی گناهی و پاکی لیلیث مثل روز روشن بود، فقط نمی دانستند چرا 
 تیمسار

این کینه مندرس را دور نمی انداخت! هیمو با صدای بلند خود، جو 
 ساکت و
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 محزون سالن را به هم ریخت
؟ خیلی وقته که راستی عمو اهور، می دونی مامان لی لی کجاست -

 ندیدمش،
 !دلم برای اون بیشتر از تو تنگ شده

مبهوت به بچگی های هیمو خیره بودند، چه می کردند؟ چه پاسخ 
 این بچه را

می دادند؟ میی گفتند مامان لیلی اش کجاست؟ هورام به خودش 
 آمد و این

 فاجعه را جمع و جور کرد
 اقت فعال جای شماخاله لیلی رفته مسافرت، شمام پاشو برو تو آت -

 این جا
 !نیست

گیلماه چست از جایش پرید و دست هیمو از دور گردن اهورا 
 رستاند و او را

 در آغوش گرفت
بریم عمه جون، بریم که االن تاتر شروع می شه و بلیطمونو باطل  -

 .می کنن
 

523 
ر تات با هزاران حربه هیمو را به اتاقش برد تا لباس تنش کند و به

 بردش،ب
تیمسار بالبانی از انزجار برچیده و لحنی سر شار از سرزنش به هورام 

 تشر
 زد
این دختر هنوز به اون زن می گه مامان؟ سعی کن از دهنش  -
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 بندازی
عروس، دیگه نمی خوام تو این خونه از اون زن به عنوان مادر هیمو 

 .یاد شه
هورام آرام سر تکان داد و ناراحت از طرز فکر تیمسآر نسبت به 

 خواهر
ی گفت قبل از آن که خون اهورا به جوش "چشم"هزیمت یافته اش

 آید، در
حالی که نگرانی اش را بآبت یهودا از یاد برده بود، سرشار از استفهام 

 گفت
جریان لیلیث به کجا رسید؟ دادگاهش کیه؟ یعنی تاحاال بی  -

 یشو به اثباتگناه
 !نرسوندن؟ من فکر می کردم فقط یه سو تفاههم کوچیکه

اهورا پوزخندی زد و رویش را از هورام گرفت، همیشه همین طوربود، 
 وقتی

می خواست سیاست کند کوچک ترین نگاهی به حول طرف متمایل 
 نمی کرد

 و حرفش را می زد
 ی و حکمکی می خواد ثابت کنه؟ شوهر فراری تو؟ یا تیمسار قاض -

 رونِ 
ارجمند؟ اصال درک نمیی کنم چطور چنین فکری می کردی! همین 

 روزا
دادگاهش مشخص می شه، تاریخ دقیقش مشخص نیست، یعنی 

 هنوز به اون
درجه نرسیدی قتل دو تا آدم سر و مر و گنده رو با یه سو تفاهم 

 کوچیک
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 تشخیص بدی؟
تا به بهانه  فرزاد، گیلماه وهیموی حاضر را که دید به حیاط رفت

 ماشین
 

524 
روشن کردن، جو متشنج خانه را ترک کند، دلش نمی خواست در 

 بحث های
 .خانوادگی اشان دخیل باشد چون اصال به اومربوط نمی شد

گیلماه خداحافظی سردی گفت و جمع ازهم پاشیده یشان را ترک 
 کرد، هورام

 گنگ و سرگردان گفت
، یهودا این طور می گفت، اگه من تشخیص ندادم اهورا خان -

 منظورت از
آدم سر و مر و گنده شکوهیه که اون نبودش پر سود تر از وجود 

 .لجنشه
با همان پوزحند روی لبش، همان طور که هنوز به هورام نمی 

 نگریست گفت
بچه خرمی کرده! وجود لجن اونت برای این جماعت فکاهی  -

 واجب بود تا
 !درس عبرت بگیرن

گرفت، فکاهت اجتماع را از عمد کنایه زده بود تا مستشار  تیمسار گر
 کمی از

 .خجالت آب شود، فقط کمی از رفتار خود احساس شرم کند
معلومه که باید به دست قانون سپرده می شد، نه این که یه زن  -

 الت قمار باز



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 678 صفحه  

 

 .بکشتشون و آب از آب تکون نخوره! زهی خیال خام
شمان قرمزش را نصیب تیمسار و اهورا از جایش برخاست و برق چ

 بر او
 .عتاب کرد

احترام خودت و حرمت بزرگ تری کوچک تری رو نگه دار، کم از  -
 دست

کارهای خودت نکشیدم و متاسفانه یه چیزی به اسم ادب مانع می 
 شه تا

 !پتکش کنم
تارا از جایش برخاست و اهورا را روی صندلی نشاند، زن بیچاره 

 زینب بال
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کش شده بود و هی پرچم سفید علم می کرد، هورام اما هیچ نمی 

 شنید، فقط
 .در شوک مانده بود، یهودا هیچ گاه نگذاشت پی گیر کار لیلیث شود
شاید مراعاتش را می کرد و نمی خواست عمق فاجعه را به او بفماند 

 و بیشتر
 از این درکنترات زخم هایش سهیم باشد، مبهوت لب زد

 !یعنی چی! من نمی فهمم -
 نفسش را آرام فوت کرد و شقیقه اش را ماساژ داد، هرگاه که این طور

 اعصابش اوج می گرفت، سر دردش تشدید می شد
فهمش ثقیل نیست، تو خودتو زدی به نفهمی! گروه تحقیقات  -

 رفتن اون
مخروبه ای که نارسیس رو دستگیر کردن، تمومش رو گشتن و فیلم 
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 های
ن مداربسته اون جارو زیر و رو کردن، هیچ اثاری از اون شب دوربی
 نبود،

 ولی من مطمئن بودم اون شب دوربین ها روشن بوده، برگ برنده و
اعترافات نارسیس تو اون فیلم هاست ولی نیست شده، به جاش یه 

 فیلم دیگه
تو همون تاریخ ثبته، این یعنی عمق فاجعه! یکی دوربینارو هک 

 کرده و فیلم
 اک شده، شیر فهم شد هورام خانم؟پ

هورام نا باور سر تکان می داد و شوکهان به جوش و خروش اهورا 
 می

نگریست، اهورا بلند شد، به اطرافش نگاهی انداخت و وقتی متوجه 
 غیبت

 گیلماه و فرزدا شد، آسوده گفت
مطمئنم کار اون مهام حروم زاده اشت، بعد از شالق هایی که از  -

 نوش جون
و فراری که نابهنگام بود، دست هیچ بشری بهش نرسیده،  کرد

 معلوم نیست
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 .کدوم قبرستون چالی تمرکیده

هورام هم متقابال از جایش برخاست و پوزخند زد، انگار تازه واقعیت 
 ها رو

به رویش روشن شده بود، چند قدم به اهورا نزدیک شد و با تمسخر 
 گفت
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وشی ترفیع گرفتی جناب سرهنگ، دیگه شما که خوب با آدم فر -
 دردت

چیه؟ چرا ننه من غریبم بازی در می آری؟ عین اسفند رو آتیش باال و 
 پایین

می پری که چی؟ که بگی خیلی ناراحتی؟ نه جونم، گناه شما خیلی 
 وقته که

 .شسته شده
بدون اطالف وقت از پله های سالن باال رفت و از دیدگان خونبار 

 اهورا محو
زیر لب ال اله اال اللهی گفت و دست مشت شده اش را به دیوار شد، 

 کوفت،
هورام چه می دانست که دردش، زن اوست! زن دومی که حتی 

 هورام هم از
وجودش بی خبر بود و نمی دانست که خواهر مغرورش، تن به این 

 وصلت
 !داده است

*** 
تشنه بود، تشنه ی اهورایی که جانش را درید، شریانش عمیق 

 ردش را بهد
 .تاراج کشاند، دردی صحو آور به منظور عشق را کشتن

او دیگر حتی اهورایش را هم نداشت، اهورای حیله گری که برای 
 رسیدن به

مقصودش او را بازیچه ی پلیس بازی خود کرده بود، احمق ها هم 
 شعور

 !دارند اما بعضی ها شعور الزم
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دیگر پشتیبانی  چه کسی بیاید؟ چه کسی او را می خواهد؟ اصال
 برایش مانده
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 بود؟ دل به اهورای زن دار خوش می کرد که با کذب به او حالی کرد،
 دوسش ندارد یا به خواهر معلوم الحالش؟

چرا درد هایش تمام نمی شدند و جاده ی مرگ را باز نمی کردند؟ 
 چرا

فت؟ او ازراعیل بر سرش نازل نمی شد؟ خدا تاوان چه را از او می گر
 که

 .شرک گو نبود، او عاشقانه با خدایش به معراج می رفت
به گوشه ای از زندان رفت و نسشت، به درب بسته سلولش 

 نگریست و آرام
 خواند

 زندوِن در ِبَلنِد و باز َنبوِنه )در زندان بلنده و باز نمی شه(-
 شعر و غزل بدون ساز َنبوِنه )شعر و غزل بدون ساز نمی شه(

 نامرد َرِفِق ِدل راز نبونه )دل دوست نامرد راز نمی شه(
 قلم می دست می ِدل َفراوون )قلم تو دستم و درد دلم زیاده(

 نامه ِنویسمه روی تخِت زندون )روی تخت زندان نامه می نویسم(
 مه دل ِپره َغمه آهای عاشقان )دلم پر از غمه آهای عاشقان(

 (جرم عاقی افتادم تو زندان به0 به ِجرمه عاشقی َدِکتمه زندان
 دو تا کوِتر بیمی َدیمی آسمان )مثل دو تا کبوتر تو آسمون بودیم(

پر و بال گیِتمی دشت و کوهستان )توی دشت و کوهستان پر و بال 
 می

 (گرفتیم
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 به ِجرم عاشقی َدِکتمه زندان )به جرم عاشقی افتادم تو زندان(
 ثل بیچاره مجنون(عاشق َبیمه مثل بیچاره مجنون )عاشق شدم م
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سرش را به دیوار سلول تیکه داد و از ته دل گریست! هق هق می 
 کرد و

 !خاطراتش با اهورا را به یاد می آورد، اهورایی که بازی اش داده بود
مامور زنی به سمتش امد و او را از سلولش بیرون کشید، چه قدر 

 دوست
 !داشت پلیس، شود

ستان منتقلش کنند؟ او دیگر پایش را به آن می خواستند به بیمار
 جا نمی ذاشت،

او خواستار مرگ بود، از ته دل می خواست زود تر از اهورایش به 
 دیدار

 خدا برود و چه کسی این را درک می کرد؟
 .نبرینم بیمارستان، حالم خوبه -

مساعی هایش در شعف واضح نگاه داشتن صدایش به ثمره رسید، 
 زن اما بد
 رو درهم کشیدخلق اب

نمی خوایم ببریمت بیمارستان، قراره جناب سرهنگ ازت بازجویی  -
 .کنه

نه، این را دیگر در لیست خواهانش نمی خواست، به اتاق بازجویی 
 رسیدند،

 .ای کاش که سرهنگی در کار نباشد
وارد شد و چادر را روی سرش کشید، سر بر روی میز نهاد و درد 
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 هایش را
والی درب را شنید، سر بر نیاورد، آن ها می تجزیه کرد، سوت ل

 خواستند
 .پرسش و پاسخ راه بی اندازند، پس به او ربطی نداشت

 .لی لی -
درد دفع شد، خون رفع شد، خشم زبانه کشید، رگ هایش را پر کرد، 

 سرش را
 بلند کرده و تندخویی اش را نثار مرد رو به رویش کرد
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 .یار، لیلیث مرد، اینو تو کلت فرو کناسم منو به زبونت ن -
سرد شده بود، یخی این روز هایش را دوست نداشت، چه اهمیتی 

 قائل بود،
 دنیایی که باب میلش کار نمی کرد؟

اخم هایش را در هم کشد، چشمانش را بست، سرش را در دستانش 
 گرفت،

زیر نظر بودند، حرف هایشان را مستقیما تیمسار می شنید، اما چه 
 اهمیتی

 !داشت وقتی که لیلیثش این طور دلزده بود
فکر کردی الکیه؟ با یه مرد مهربون باشی، هواشو داشته باشی، -

 نصف شب
 زنگ بزنی بگی دوست دارم، بعد ادعای مردن بکنی؟

را نمی شنید و خورد شد، ای کاش این حماقت هایش را از اهو
 بیشتر از این

 ...تحقیر نمی شد
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در صندلی رو به رویش نشست، راست می گفت این زن رنج خورده 
 لیلیث

 .هوار کش نبود
تو شرعا و قانونا زن منی! باش احساساتتو مخفی کن، ولی یادت -

 نره که
 ...چشمات حرف می زنن

آن ده  حرفش را برید، او هم تا وقت گیر می آورد، آن شب کذایی و
 میلیارد را

یاد آوری می کرد، اما مگر می شد از حقیقت فرار کرد! او به جد 
 همسرش

 !بود
به همه خوبی کنی، از خودت غافل شی، تهشم هیچ مرامی برات  -

 !نذارن
مرام نداشتی تا اونجا که اوضاع به نعفت بود، ادعای وفاداری می 

 !کردی
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، تا تهش بمون نه تا جای خوبش! لعنتی، وقتی می گی هستم بات

 چیکار کردی
اهورا؟ گند زدی به زندگیم! خنکای این سایه داشت اهمیت می 

 گرفت، بد تیشه
 !به اقلیتش زدی

درجه ی لباسش از سرگردی آن روز به سرهنگی امروز رسید، حدس 
 زندش

سخت نبود، او یک درجه ترفیع گرفت، به قیمت کشتن لی لی اش، 
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 آیا شرینی
 نبود؟بده 

 .درجه ی نو مبارک -
طعن حرفش نیش داشت، ای کاش ماری او را می زد اما این حرف 

 را نمی
 .شنید

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و این ها -
 به زکاتم

دادند، هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا 
 صبر و

ه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت ثباتم دادند، دوش وقت سحر از غص
 شب آب

 .حیاتم دادند
لیلیث پوزخندی زد و سر به زیر انداخت، راست می گفت، به قیمت 

 بازی
 !دادن لیلیث، مستحق بود که به این درجه برسد

نیشخند لیلیث را که دید، اهورایی که به هیچ بشری دلیل و برهان 
 برای

 کارش نمی داد، شروع به توضیح کرد
ی اولین بار تو زندگیم اشتباه حدس زدم، اومدی ایران، دنبالت برا -

 بودم، یه
دکتر بی عار ولی سرکش، اوایل برای مرگ والدینت متاسف بودی اما 

 کم کم
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افتادی تو دور قمار، شکوهی سپرد هوا تو داشته باشم، من همیشه 
 بودم، تو

ی هرمیس اومدی توی باغ نبودی، اون قدر گذشت که تو با حیله 
 تو گروه، می

 ...دونی این داستانی بود که بعد ظاهری قضیه رو نشون می داد
دلش می خواست بگوید منظورت چیس، اما درد خماری که عالج 

 .نداشت
ده سال تو اون فرقه لعنتی خون و دل خوردم، ده سال شب و روزم  -

 برام بی
معنی بود، زار و زندگیمو پای این عملیات کوفتی فنا کردم، توقع 

 داری بعد از
موفقیتم بهم صد آفرین بگن وتمام! انسان تو پارادوکس فاصله بین 

 فهمیدن و
فراموش کردن زندگی می کنه، پس سعی کن فراموش کنی. این 

 طوری کمتر
 .زجر می کشی

موشش می کرد؟ آن چه بی عار از فراموشی حرف می زد! چگونه فرا
 لبخند

یک طرف، عکس روی اسکرین، نگاه قیر مانند، چطور می شد این 
 گنج

 نایاب را از یاد برد؟
حس یه کارگردان احمقو دارم، که پالن هاشو بازیگرایی با  -

 شخصیت واهی
پیش می بردن، با یه سناریو از پیش تعیین شده! حسی که انگار تو 

 کل زندگیم
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 .صیدمبا یه ملودی غلط رق
دستانش را مشت کرد، او هم رنج می برد از توموری که مغزش را به 

 یغما
داده بود، رو نمی اورد، جلوی لیلیث اثری از درد هایش نمایان نمی 

 کرد، نمی
 !خواست به درد هایش بیافزاید

 !تو متهم به قتل عمد هرمیس شکوهی و نورا شکوهی هستی-
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ی اندازه نجوای بم تار حنجره اش را می فدای سره اهورایش، او ب

 پرستید،
پلک هایش مزاحم بودند، کاش پلک نمی زد تا شب در مشکی اش 

 را از آن
 خود کند

 .برام مهم نیست، دیگه هیچی مهم نیست -
هوای اتاقک تلخ بود و خفقان، چگونه تاب می آورد؟ چگونه او را در 

 اغوش
 زهر خندی زد و آرام گفت نمی کشید؟ چگونه لبانش را مهر نمی زد؟

تو اگر پیش منی، خویش منی، نیش چرا؟ می کنی قلب مرا عرصه  -
 تشویش

 چرا؟
تیمسار داشت سخنانشان را می شنید، مالمت هایی در انتظارش را 

 می کشید
به سبب رو دادن به این زن که از نگاه پدرش شیطانی فاحشه بیش 

 .نبود
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 پوزخندی زد و در ادامه گفت
وند یکی یار جفا کارش ده دلبری عشوه گر و سرکش و ای خدا -

 خونخوارش
ده، چند روزی جهت تجربه بیمارش کن، با طبیبان دغل پیشه سر و 

 .کارش ده
به چشمان براق اهورا خیره شد، فریبش داده بود و چه خنجری که 

 بر دل بی
 !نوای لیلیث فرو نکرده بود

 .خوای بپرس من آماده ام برای باز جویی، هر چی که می -
سرش را ما بین دستانش گرفت و دل لیلیث را ریخت که شاید آن 

 تومور لعنت
 .شده آزارش داد

چطوری می خوای از زیر این اتهام در بری؟ برات وکیل گرفتم، قراره  -
 برن
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دوربینای کلیسا و اون مخروبه رو چک کنن، فقط دعا کن که فیلما 
 دست

 .رنه کارت زارهکاری نشده باشه، وگ
خندید، نه از مسرت، بلکه سخن های اهورا را به سخره می گرفت، 

 چه دل
خوشی داشت، دعا کند تا رهایی یابد؟ او تازه به این محبس خو 

 .گرفته بود
دعا کنم که چی بشه؟ دیگه برام هیچی مهم نیست، چه چیزی  -

 !بهتر از مرگ
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 !حاال چه به حق، چه نا حق
 خسته بود، چرا این زن دنده ی لجش را رها نمی کرد؟

نمی ذارم تو این مهلکه بسوزی، نجاتت می دم. نباید آتیش  -
 ندونم کاری های

 .شکوهی دامن تو رو بگیره. نمی ذارم که بگیره
 !بر آشفت دستانش را بر روی میز کوفت، رخ دیوانه اش را ندیده بود

ه خودت مبتال کنی؟ که هر نمی ذاری که چی بشه؟ منو بیشتر ب -
 روز بیشتر

 از قبل تو ورطه نداشتنت غرق شم؟
این بار او بود که پوزخند می زد! نمی خواست لیلیثش نباشد و 

 تنهایی با درد
 !این تومور لعنتی بمیرد

 .عشقت که روا باشد، دهن ها را می بندم -
 لبخند زد، اگر که دهن ها را می بست، می ماند و عاشقی می کرد!

 سرش را
 کج کرد و با استفهام گفت

 چطوری وارد فرقه شکوهی شدی؟ -
نمی خواست آن روز ها را تداعی کند، اما نمی شد پاسخ لی لی اش 

 !را ندهد
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 !لی لی ای که حال، ِلیلی شده بود

یهودا طرد شده بود و بی عقل، به گروه شکوهی پیوست! همه چیز  -
 از

ودا شروع ش! حتی ده سال تباهی زندگی تصمیمای کورکورانه یه
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 !من
حرفش را قطع کرد، تا تهش را خواند، مگر می شد نفهمد چیزی را 

 که شب و
 روز به آن فکر می کرد، تلخ خندی زد و متحیر گفت

 یهودا برادرته؟-
اشاره ای به نام روی لباسش کرد، ذهنش خطا داد، مغزش هنگ 

 کرد، آخر
 ر پیچ و مبهم بود؟داستان همه تا این حد پیچ د

این نامی بود که هیچ جوال دوزی را در کیسه ی  "اهورا احتشام"
 دلش فرو

نمی برد. گیلماه خواهر اهورا و یهودا، فرزند مستشار احتشام، بود. 
 یادش آمد

 !که یهودا این را با هورام گفته بود
یهودا گفته بود، اما من باور نمی کردم! بسمه، برای امروز بسمه،  -
 گه نمیدی

 .خوام چیزی بدونم. دیگه حالم داره ازین بازی پیچید بهم می خوره
نفسی کالفه کشید، شاید اوهم جای لیلیث بود از این همه 

 ندانستن ها عاصی
 می شد

 !آروم باش لیلیث، هنوز رفع اتهام قتل عمد از روی پیشونیت مونده-
ه بود؟ عاجز سرش را در دستش گرفت، چرا نمی فهمیدند که او برید

 نا نداشت
 .و نمی توانست برای یک درام دیگر بکوشد

همه آدم ها از این که بعضی چیزا رو دیر متوجه می شن متنفرن،  -
 منم خارج 
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 .از این قائده نیستم
با اینکه دردش آرام گرفت اما ذهنش دیگر کار نمی کرد یاد اعترافش 

 افتاد،
 به قرمزی ماهی حوض کشاندشرم در پوستش دوید و لپ هایش را 

شاید خداوند منو با طبیب دغل پیشه، رو به رو نکرد، اما در عوض  -
 با یه

 !لیلی مواجه کرد که راه مجنون شدن رو یادم داد
 !و این بود سر آغاز یک رویا. رویایی تلخ اما شیرین

درسته من اعصاب هیچ بنی بشری رو ندارم، اما تو خارج از این  -
 فلسفه
 .هایی

به اهورای مستبد و خودرأی چنین حرف هایی نمی آمد. برای اهورا 
 همان

ضد حال ها و زورگویی هایش بهترین دیالوگ های این کتاب به 
 شمار می

 .رفت
ای مرا در سر هر مویی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه  -

 .یکبار جدا
یک خندیدند، صدایشان در هم تلفیق شد، درد از یادشان رفت و 

 صدا گفتند
 ...پرسید عاشقی چیست؟ گفتا چو ما شوی بدانی -

*** 
 وارد شد، عجب اتاقک مخوفی بود، عذاب روزگارش رو به روی او، بر
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صندلی میز اعتراف نشسته و دست هایش را قفل و زنجیر کرده اند، 
 چه

سرنوشت شومی داشت! کنارش نشست و بی حرف در چشمان 
 سورمه ای اش
 لعن فرستاد،
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 ...گیلماه -
 سیلی خورد، نوش جانش، خوش مزه تر هم میل خواهد کرد

یک عمر منه احمقو خر فرض کردی! جزات خیلی بیشتر از اعدامه  -
 !مهام

 .تو باید سنگسار می شدی
اخر کلماتش بغض شنا می کرد، حق پری زاده ای چون او، کسی 

 مثل مهام
 .نبود

 .ی تونی بهم انگ عاشق نبودن بزنیدوست داشتم، هنوزم دارم، نم -
مو هایش را از پشت کشید، او ظریف بود، به لطافت پیله ی 

 مونارک، آموخت
 از لیلیثی که یک تنه با دنیایش جنگید،

دوسم داشتی که زور بازو تو نشون می دادی، دوسم داشتی که تو  -
 خیابون

می  بین اون همه ادم لهم کردی؟ دوسم داشتی که دوز و دغل سوار
 کردی؟

 دوسم داشتی که هر روز با یه زن غریبه می گشتی؟
 اشکش روان شد، خاک بر سر هر چی عشق و عاشقی کنند،
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نه آقا، تو فقط برای پدر من اومدی جلو، با خودت گفتی پدرش  -
 تیمساره،

 دختره هم خر، چی از این بهتر! توی پست منو ابزار سد راه پدرم می
 .دونستی

ه بود، فهمید و جان از دل او گزید، نمی توانست پس باالخره فهمید
 فدای این

 .دو گوی آبی نشود، خودش خواسته بود تا این همه بد باشد
اشتباه نکن، تو عزیز ترین کسی هستی که من دارم، می دونستم  -

 اخر لیلیث
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 ...به باد می ده سر همه مونو

مزمه کرد که انگار با حرفش را خورد، جمله ی آخرش را جوری آرام ز
 خود

 سخن می گفت،
 .تا حد مرگ کتکش زدی، عمو با برادر زاده اش این طور نمی کنه -

نمی خواست حرفی بزند، فقط دوست داشت گیلماهش او را باور 
 کند

می خواست تو رو ازم جدا کنه، بحث جدایی من و تو بیاد وسط  -
 هر خری که

 .واسطه بشه رو می کشم، اما لیلیث نباید می مرد
 لگدی به صندلی زد و او چپه بر روی زمین فرود امد،

می دونه که،محکوم به چندین ضربه شالقی، اون روزو از دست  -
 .نمی دم

گیلماهش بی حرمت نبود، اصال بی حرمتی در واژه ی زندگی اش 
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 وجود
 ؟نداشت، چه بر سرش آورد این دنیای بی مروت

و او باید می فهمید که روح به تاراج رفته ی دختران، انتقامشان را 
 گرفتند

*** 
با اشمئزاز به مرد رو به رویش می نگریست، این مرد کی می 

 خواست سایه
 شومش را از این بوم بی دیوار بردارد؟ اهورا آمد و کنارش نشست، از

 .حضورش راضی بود
اورد، یک جورایی هم از اگر اهورا را نداشت نمی توانست تاب بی

 تیمسار
دلگیر بود و هم ممنون دارش! به راستی که اگر اهورا نبود عاقبتش 

 چه می
 .شد؟ مسلما در مرزی میان هبوط و صعود معلق می ماند
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یا حتی یک روز ضمن تمام خوبی ها و بدی های روزگار گردن می 
 کشید و

ی آمد و پیرهن تحمل را می تار آُخره را هوار می کرد! صبرش سر م
 .درید

 .چند سالی در بر جور این مرد تاب می آورد
در اصل جسمی نداشت تا تاب بیاورد، در واقع او بدون هورام و 

 گرمی
حضور او و لمس بلور تنش مرده بود. نمی توانست دست دست 

 کند و بی صدا
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 .بگرید، او کم کم جان می داد
در اسطبل اسب های شکوهی می کم کم از بین می رفت و نا امید 

 زیست. نمی
توانست زندگی کند، صحنه سازی مرگش، ضجه های هورام در 

 سرش مرور
 .می شد و او را از نفس کشیدن وا می داشت

به حضور این تکیه گاه عادت کرده بود، از همان وقتی که بچه محل 
 هایشان

ن اسر بازی گل کوچک مین کوچه، به باد کتکش می گرفتند؛ از هم
 وقتی که

اهورا یک تنه تمامشان را حریف بود و نمی گذاشت کسی از گل 
 نازک تر به
 .او بگوید

مگر چند سالش بود که تیمسار آن شب، او را از خانه به بیرون راند؟ 
 مگر چه

گناهی مرتکب شده بود؟ چون نقاش بود و گیتار می زد؟ چون 
 مانند اهورا

 ده بود؟خود را تسلیم خواسته های تیمسار نکر
اشتباه می کرد! اهورا همان موقع هم تسلیم نشد و با تصمیم و 

 اراده خودش، به
آن حیطه پا گذاشت! اهورا مستبد و خودرأی را چه به اجبار؟ او فقط 

 یک بار
 .اجبار را پذیر فت و به آن تن داد
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 !زمانی که شکوهی دستور ازدواج او و آن زن، هیوا را صادر کرده بود
عکس ها و پرونده ها را روی میز گذاشت و به چشمان هرمیس 

 .خیره شد
برق ذوق در نگاه هرمیس، مشت دستانش را هر لحظه تنگ تر می 

 .کرد
 !بببینم چه کردی سپهبد! مثل این که خیلی سر بلندم کردی -

سیگار را از جیبش که در آورد، یهودا متعجب به سیگار در دست 
 اهور، چشم
بود. باورش نمی شد اهورایی چنان او، تن به دود داده گشاد کرده 
 باشد. وقتی

جست و جوی اهورا را برای یافتن فندک دید، دست به جیب برد و 
 فندک

 .طالیی با نقش اژدها را به دستان جست و جو گر اهورا سپرد
اهورا هم به نوبه خودش، با همان پرستیژ و سر تکان دادن، تشکر 

 کرد، پک
 اول را که دود ساخت، خونسرد گفت

دختره رتبه یک کنکور زمان خودش بوده، چند سالی توی آمریکا  -
 درس می

خوند، یه دختر فوق مذهبی که کم مونده بود به صورتش پیچه 
 بزنه! ولی

امریکا خوب بهش ساخته! چند ماهیه که اومده ایران، تو بیمارستان 
 همین

ماه هم خوب مشهور شده! یه  شهر مشغول به کاره، تو همین چند
 دختر مذهبی

 و سر به زیر، شده یه زن الت و قمار باز! آمار قمار هاشو توسط یکی از
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دوستام در آوردم، تو همه قمار ها برنده اون بود که بهش لقب تک 
 پر می دن،

فعال دست از قمار کشیده چون کار بهتری داره، دیگه از اون چادر 
 چاقچور

، پوشش بازی داره و دلیریش زبون زد عام و کردنش، خبری نیست
 خاصه،

پدرش هم از اون حاجی بازارای های چشم و دل سیر بود، تو همین 
 بازار چند
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تا حجره فرش فروشی داره خیلی مرد مومنیه، چند ماه پیش، قبل از 
 اینکه

 ندختره بیاد ایران، وقتی که داشتن از این بیمارستان به یه بیمارستا
 دیگه

انتقالش می دادن، آمبوالنس ترمزش می بره و اون و همسرش که 
 توی

آمبوالنس حضور داشت، با هم فوت می کنن. این حاجی بازاری، 
 عالوه بر

اون دختری که نخاله دراومد، یه دختر بیبی فیس دیگه هم داره که 
 اون یک

سال پیش ازدواج کرده و حاال هم شوهرش مرده! اگه اشتباه نکنم 
 توی دریا

غرق می شه و دختر بیچاره بیوه شده! البته دختر اولشون هم بچه 
 خودشون

نیست و مثل اینکه از تو می خرنش و حاال اون دختر الت و قمارباز، 
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 دختر
 !توعه شکوهی

یک سری اوراق و آدرس را به دستان ضمخت و کریه شکوهی سپرد 
 و تیکه

 د. تمام این اطالعات را اززده به مبل، یک پایش را روی دیگری قرار دا
یهودا گرفته بود، سه سال برای جمع آوری این امار زحمت کشیده 

 .بود
از شانس خوبش، یهودا خان عاشق هورامی شد که پدرش حاج 

 محسن و
خواهرش لیلیث نامی بود که دختر شکوهی به حساب می آمد! 

 دلش برای آن
 .زن بیچاره می سوخت

محتشم ها، وقتی می فهمید پدرش  پس از این همه سال زندگی با
 شیطان پرست

است، چه حالی می شد؟ یهودا که با هورام ازدواج کرد، یک سال به 
 پای

ازدواجی که از همان اول آجرهایش را به اشتباه چیده بود، ماند و 
 درآخر زیر

 .ظلم و ستم شکوهی مجبور به خودکشی صوری شد
 

541 
گیرش نشد، هیوا را که حتی ادم تا یک سال اول هیچ چیزی دست

 هم حسابش
نمی کرد و اتاقش را از همان روز اول، با او جدا کرده بود. چشم 

 ندیدنش را
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داشت و از نظر او، حتی نگاه کردن به آن زن، نماز وحشت می 
 .خواست

کم کم شکوهی از درایت اهورا دریافت که باید به درجات باال تر برسد 
 و وی

در همین یک سال، اعتماد او را خریده بود تا  را صاحب منصب کرد.
 به

 .وقتش خوب به اعتماد واهی اش، ضربه بزند
یهودا را دست راست اهورا کرده بود.هیچ کدامشان نقطه ضعف 

 دست
شکوهی نمی دادند، حتی اهورا مقابل هرمیس، همانند نوچه ها با 

 یهودا رفتار
 .می کرد تا آسیب نبینند

نمی خواست هرمیس از هم خون بودنشان بو ببرد و سرشان را به 
 .باد دهد

اهورا تنها امیدشان بود، تنها نور چشم تیمسار بود که شب راحت 
 سر به بالین

 !می نهاد و می دانست اهورا قطعا موفق می شد
هرچند که این دانستن از ته دل نبود، ولی اندکی او را سر پا نگه می 

 .داشت
خوش خندید، چه خوش خنده بود این بشر! یک شهر از شکوهی سر

 گنداب
کار هایش می مردند و زنده می شدند، آن وقت او بی محابا می 

 .خندید
کار مثبت دیگری که بلد نبود، فقط می توانست این امر را بد نام 

 سازد! از
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جایش برخاست و بی توجه به ابتذال به بار آورده اش، به سمت 
 .درب رفت

! خوب خودتو نشون دادی، وقتشه که زیر دستیت هم یه آفرین -
 تکونی به

هیکل گل و گیوه اش بده! وظیفه اشو بهش گوشزد کن اهورا، 
 ماشین دم دره،
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تا بیست دقیقه دیگه بیرون می بینمتون، ببینم چند مرده حالجی 
 .مرد کوچک

ا لرزاند، از جمله های آخرش را با جدیت تمام بیان کرد و دل یهودا ر
 اتاق

خارج شد و پوزخندی بر لبش نشست! انگاری که درمورد جربزه 
 اهورا

اشتباه نمی کرد. همان طور که فکرش را می کرد، از پس تمام دست 
 انداز

 .های این تحقیقات یک تنه بر آمد
با اینکه آمار تک تک کار های حاج محسن و لیلیث را از همان سی 

 سال پیش
ان را می دانست، تنها می خواست اهورا را داشت و همه چیزش

 محک بزند،
 .می دانست جمع آوری اطالعات از آن خانواده به سهولت نیست
می دانست هزاران دنگ و فنگ دارد، فقط نمی دانست این پسر 

 چطور از
پستی بلندی هایش بر آمد! یهودا مشوش از مبل پرید و رو به روی 
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 اهورا
یچید و متعجب به لنگ های روی هم بایستاد، دستانش را درهم پ

 رفته و اخمان
 .درهم گسیخته اهورا را از نظر گذراند

چی می گه این اهورا؟ باز چه نونی گذاشت تو کاسمون؟ نکنه داره  -
 دستمونو

 رو می کنه؟
جای پاهایش را عوض کرد و پک محکم و پر حرصی به سیگار 

 دومش زد،
 چطور قانعش می کرد؟

 .لعنت بهت تیمسار -
یهودا سیگار را روی مبل خاموش کرد و پارچه نفیسش را  "هیس" با

 سوزاند،
با لبانش بازی می کرد و به فکر فرو رفته بود. فقط بیست دقیقه 

 !وقت داشتند
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یه زن رو هدف قرار داده، مثل این که ازون ابلیس پرستای متعصبه  -

 که داره
گرفتن و قرار شد بری دمشو  کم کم تو فرقه نفوذ می کنه. آمارشو

 بچینی تا دم
پر نباشه! ضعیف نباش و ادای احمقا رو در نیار! تا وقتی که اینجایی، 

 باید
خودتو باهاشون وقف بدی، خواسته شکوهی چیزی نیست که بشه 

 باهاش خو
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گرفت، فقط نمی خوام زود وا بدی، تو مجبوری با اجبار های 
 تحمیلی ستیز

 .، جنگیدی نترس، ترسیدی بمیرکنی! نباید می جنگیدی
توقعی بیش از این نداشت، اهورا همین بود، از مرگ نمی ترسید، از 

 جهل
وجود روزگارش وهم نداشت و خیلی زود در نبرد های پیش رویش 

 پیروز
 .می شد

می بافی؟ برو سراصل مطلب، وقت برای  چرا آسمون ریسمون -
 روضه

 .خونی نیست، یک کلوم حرفتو بزن و تمام
قوطی کوچک شیشه ای را که دستمال پیچ شده بود، از کشوی 

 مخفی میز در
آورد و به دست یهودا سپرد، نمی دانست مایع بی رنگ درون آن 

 چیست،
 .احساس خوبی نداشت، این قوطی بوی خون می داد

اسید، باید اسید بازی راه بندازی و دقیق صورتشو هدف قرار  -
 بگیری! عین

م نکن، به خودت بفهمون که اون زن، یه بچه ها دست و پاتو گ
 !شیطان پرسته

اینا باید تیشه به ریشه نسلشون زده شه، تو نزنی، قانون می زنه! 
 بحث اجبار

و تحمیل خواسته های شکوهی وسطه، نمی خوای عاقبتت بشه یه 
 تیر توی

 مغز و خالص! هوم؟
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یک حال خوب، در دستانش می لرزید، حالش میزان نبود و در توازن 
 نوسان

بود! مردمک چشمانش گشاد و تنگ می شد، به قوطی نگریست، 
 مایع درونش

 .کم بود! فقط جزیی از رخ شخص را مورد صدمه واقع می داشت
ولی باز هم نمی توانست مانند اهورا از سنگ باشد، مگر می شد آن 

 همه
، تتفاوت در دو برادر موج بزند؟ به ساعت موچی در دستش نگریس

 پنج
 .دقیقه وقت داشتند! تصمیمش را گرفته بود

با شکوهی نمی شد شوخی کرد، آن قضیه رمان یا داستان های 
 خیالی زاده

ذهن یک نویسنده نبود که بتواند با یک حرکت قهرمان قصه شود، 
 او فقط می

 .توانست در این جنگ تسلیم شود
اهی کرد! نگ ترسیده بود و به جز برای مرگ، باید پرچم سفید علم می

 مطمئن
به اهورا انداخت و از درب بیرون رفت، رفته بود تا کار را تمام کند، اگر 

 آن
زن شیطان پرست بود، حقش بیش از یک خراش و نصیب شدن 

 مردار
 !صورت، به شمار می رفت

اهورا یقه پالتوی بلند مشکی اش را درست کرد و دستی مابین 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 714 صفحه  

 

 موهای مشکی
انگارد ها رهایش نمی کردند و نمی اش کشید، دریغ که این آو

 گذاشتند سر و
 .همش را ماست مالی کنند

به صانحه رسیدند، دریا! چه روح لطیفی داشت آن زن شیطان 
 !پرست

دستانش را در جیب پالتویش فرو برد و با شک هایی که خوره شده 
 بود لب زد

 .یه چیزی اینجا اشتباست، قضیه خیلی بو داره -
 

545 
که یکی از بادیگارد های درجه سه شکوهی که برای این  وقتی

 ماموریت ها
آماده نگهبانی می شدند، زن را به یهودا نشان داد، ابروان اهورا باال 

 !پرید
یک زن شیطان پرست بدون هیچ محافظ و نگهبانی، تنها و بی 

 کس، لم داده به
شن های دریا که با لباس سیاهش مستتر شده بود! خیلی مشکوک 

 می زد! با
 همان لحن قبلی اش زمزمه کرد

 .یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست -
حیف که بحث شکوهی در میان بود و اگر موضوع آن زن چیز 

 دیگری هم
بود و به کذب مورد حماقت قرار گرفته اند، راه پس و پیش نداشتند 

 و می
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 .بایست تا ته پیش می رفتند
یهودا اما نمی شنید، فقط خود را از اهورا دور کرده بود و به سمت 

 سوژه
فراز می رفت و خودش را قانع می ساخت. با خودش می گفت اگر 

 آن زن،
نارسیس و یا نورا بود، قطعا اسید را روی چشمانش می پاشید و سر 

 به
 .نیستش کند

اضی اگر آن زن مانند نورا بود می توانست از صورت سوخته اش ر
 باشد و

به نقص عضوش قهقهه بزند، مگر همین ها نبودند که هورام را از 
 وی دور

 کرده و زندگی اهورا را از هم پاشانده بودند؟
باید از نابودی این زن شروع می کرد و تا کم کم به شکوهی می 

 رسید، امواج
دریا پر شتاب یکی پس از دیگری به سمت ساحل می پریدند و باد 

 های
 .آن، تن یهودا را می لرزاند حاصل از
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به سمت زن رفت، باید کار را تمام می کرد، شال مشکی رنگش را 
 جلو کشید

بود و خود را میان سیاهی شب، خفا ساخت، درب قوطی را باز کرد، 
 اهورا با

 .دست به بادیگرد ها اشاره زد
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 محافظان از پشت زن را غافل گیر کردند و آن را محصور قفل
 دستانشان

ساختند. یهودا چشمانش را بست و بدون فوت وقت، محتویات 
 درون قوطی را

به یک طرف صورت زن پاشید، قصدش آسیب جدی و کوری 
 چشمان زن

 .نبود، برای همین یک سوم آن را روی رخ زن مهمان کرد
اما امان از وقتی که چشمانش را گشود، دل خودش هم اسید خورد، 

 زن فریاد
ود را در آغوش دو مرد تکان می داد! زانوان یهودا خم می زد و خ

 شد! به
 .پای زن زانو زد و پا به پای او، فریاد کشید

می دانست یک جای کار می لنگد، اهورا ترسان به سمت آن ها قدم 
 برداشت و

با دیدن چهره آن زن، با دست به سر خود زد. مطمئنا خواب بود، آن 
 زن

 نبود، بود؟ بیهوش در آغوش یهود، هورام
هورام می سوخت و یهودا آتش می گرفت! چه آتشی به دامنش 

 آویخته بودند؟
لعنت بر شکوهی کذاب بی صفت که چنین هورامش را نابود 

 ساخت، اهورا
موبایل هورام را که بی هوش بر زمین افتاده بود از جیب مانتویش 

 .برداشت
ر تماس به لیست کانکت رفت، نام لیلیث را که یافت، فی للفو

 گرقت. تازه از
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عمل برگشته بود. خسته و بی حوصله در رختکن لباس هایش را از 
 تن

رستاند، گوشی اش را که روشن کرد، بیست میس کال از هورام را 
 روی

 
547 

 .اسکرین دید
دلشوره به بدنش رسوخ کرد، شماره هورام را گرفت و پس از سه بار 

 تماس
 ر گوشش آونگ زدمجدد صدای بم مردانه ای د

 خانم محتشم؟ -
لیلیث دستپاچه و هراسان روپوش سفید را از تنش در آورد و لباس 

 های
 .خودش را به تن کرد

بله؟ شما؟ برای خواهرم اتفاقی افتاده؟ د جون بکن مرتیکه چرا  -
 الل شدی؟

از غرش و هوار های لیلیث پشت تلفن اخم هایش در هم کشیده 
 شد، چه بد

 !دهنی بود این زن
متاسفانه خواهرتون رو در حالی که روی صورتش اسید پاشیده  -

 بودن، بی
 .حال کنار دریا تو ساحل پیدا کردیم

لیلیث حاال می توانست صدای داد و هوار های یک مرد را تشخیص 
 دهد! به

 دیوار تکیه زد و از آن سر خورد، با صدای لرزان و مرتعش، باهزاران
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 کردزحمت لب باز 
یاخدا، هورام حامله است، کدوم صاحاب مرده ای این بال رو سرشو  -

 آورده؟
 کجاست؟ کدوم دریا؟

سرش را در دستش گرفت، دلش می خواست داد بزند و بگوید پدر 
 کذاب بی

صفتت این بازی کثیف را راه انداخت، ولی لب گزید و در حالی که 
 خود

 خوری می کرد، نالید
 

548 
 .هیجده -

پس از این که قطع کرد، تازه متوجه جمله اول لیلیث شد، هورام 
 حامله بود! با

ترس و شوک یهودا را از هورام جدا کرد و به ماشین برد، می دانست 
 خیلی

 زود سر و کله اورژانس و ماموران آگاهی همکار پدر عزیزش، سر می
 رسند،

ذر ساده با گوشی هورام آن ها را خبر کرده بود و خود را یک رهگ
 .جلوه داد

نباید آن ها را این جا می دیدند، پشت سخره ها پارک کردند و 
 منتظر به

 .هورام بیهوش و افتاده روی شن های خیس نگریستند
آن شب یهودا هم مرده بود.از آن شب به بعد، دیگر یهودایی نمانده 

 بود تا زنده



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 719 صفحه  

 

د وشن کرباشد، وقتی که حضور لیلیث و اورژانس را دید، ماشین را ر
 و از

 .آن جا دور شد، چه کرده بود یهودا
با دستان خودش زنی را که حامل ثمره عشقشان بود را سوزاند، و اما 

 یهودا
 .منگ بود، گویی در این دنیا به سر نمی برد، انگار مرده بود

*** 
ازدحام، هلهله، شورش و تفاعن دسته جمعی مردم برای نیست 

 کردنش قابل
م ساده دلی بودند که اشد مجازات را تقاضا باور نبود، چه مرد

 !داشتند
حضور پدر و مادرش را حس می کرد، جایی میان آتش زبانه کشیده 

 ی مردم،
و او چه قدر دلش برای بابا گفتن لک می زد، برای غر زدن سر مادر 

 بیچاره
 .اش، برای بد خلقی کردن هایش، او می بایست به معراج رود
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ی میان آغوش خدایش جا باز کند، توبه ای که کرده بود، باید جای
 احساس

نزدیکی او و خدایش را چندین برابر می کرد و حتی فحش های 
 مردم ظاهر

 .بین هم او را نمی شکست
جایی بین دو افسر زن، دید کسی را که از خودش بود، پس او را هم 

 گرفته
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س دازه ی نارسیبودند، چه دنیای کثیفی بود! او ی بی تقصیر به ان
 مفسد تاوان

 !می داد، چه خشک و تری را سوزاندند
 .بر جایگاه متهم بایستاد، اتهام به عشق اهورایش

دستاتنش عرق کرده بود و تنگی دستبند آهنی صبرش را به ستوه 
 اورد، متهم

 .اول خودش و متهم دوم نارسیس و متهم آخر مهام
قاضی که بر مثابه ی خویش بایستاد او نیشتری به رخ آشنایش زد، 

 ان روز
 !چه نا به جا قضاوت کرد

 .آغاز را با همان چکش معروف به سر برد،
پس مهام استوار که به فکر فرار بود را هم گرفتند! مهامی که زیر 

 مشت
هایش له شد، از او خواستند که از خودش دفاع کنند، چه مسخره! 

 رمگر غی
از این بود که او به مرگ محکوم می شود؟ حکم مهام را هم بریدند، 

 چندین
 ضربه ی شالق و حلق آویز از طنابی که اعدام نام داشت،

نیمه ی دیگرش که ابلیس نام داشت، آن روز حکمش در آستانه ی 
 مرگ و

 .معلق ماندن از طناب قطور زار می زد
 ...و او
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، بگذار هزاران تهمت بزنند، بگذار بگویند که او نگاهش به اهورا بود
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 هم
دست هرمیس منزجر بود، بگذار هرچه خواستند نثار کنند، چرا اهورا 

 با
 ماسک اکسیژن و رخی که زرد بود در جوار حکم رانی حضور یافت؟
اهورا چشمانش را بست و آرام باز کرد و نمی دانست که با این 

 کارش
رسوخ داد و لرزش تن لیلیث، پایان  آرامش را به رگ های لیلیث

 گرفت،
از او خواستند که از خود دفاع کند، چه کشکی، چه دفاعی، مگر 

 نگفت مفسد
فی االرض؟ به قول پدرش وقتی گفتند مفسد فی االرض اعدام رو 

 !شاخش بود
 به اهورا می نگریست لب زد همان طور که

عنی ای جز قاضی ای که به عدالت معتقد نیست، اعتراف براش م -
 مسخره

کردن نداره! یک سال پیش با رشوه های کلون خونمونو ازمون 
 گرفتی! بعد

از اون مرد شدم، مردی که چشم ناپاک روش سو سو نزنه، حاال هم 
 جمع کن

این مسخره بازیاتو جناب قاضی، زود تر حکم رو ببر، اون که خونه 
 بود رو

گذشت، چه یک کاریش نکردین، این که قتل عمده، آب که از سر 
 وجب چه
 .صد وجب

دهان حضار از زبان تند و تیزش به غار هرا مراجعه کرد و تنها 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 712 صفحه  

 

 اهورایش
بود که تحسین او را می نگریست و تیمسار تاسف خورد برای دو 

 پسرش که
در دام دو خواهر محتشم افتاده بودند، قاضی چشم غره ای به 

 لیلیث رفت و
 حکم را صادر کرد

حکم قتل عمد اعدام است و جرم قمار جریمه ۰۵۰ طبق مصوبه ی -
 ی نقدی
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 ...اجرا می گردد13 ... ضربه شالق، حکم در مورخ ۵۰ و

که درب دادگاه با پر شتاب گشوده و  "ختم جلسه"خواست بگوید
 مردی مقتدر

وارد گشت! چشم وکیل لیلیث از دیدن آن مرد برق زد! پس به 
 موقع رسیده

 !بود
 مرد رو به روی قاضی بایستاد و پر تحکم گفت

دست نگه دارید، مدارکی دارم که بی گناهی لیلیث محتشم رو به -
 اثبات می

رسونه! فیلم هایی که از دوربین اون مخروبه و کلیسا ضبط شده، که 
 نشون

 .دهنده قاتل اصلی، یعنی نارسیس شکوهی به شمار می ره
دید، گیلماه اشک هایش را پاک هورام پر شور فریاد می زد و می خن

 کرده و
 .او را در آغوش کشید! لیلیث نگاهی به مرد کرد
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یهودا بود! همانی که دوربین ها را هک و فیلم ها را تهیه کرده بود! 
 یهودا

 !چشمکی به لیلیث زد و حکم تبرعه او را خرید
*** 

به آیینه و موهای بلندش خیره شد. موهایش را صافی دائم و 
 مشکی پر

کالغی کرد و دیگر از موهای فر اغواگر نارنجی خبری نبود!چند وقتی 
 بود

که به سوالر می رفت و آفتاب می گرفت تا شاید رنگ پوستش تیره 
 شود و

 !از لیلیث گذشته فاصله بگیرد
تمام آثار گذشته اش را پاک کرده بود! حتی عکس های اهورا را! 

 خطش را
 گی می کرد. در اصل خودش را ازعوض کرده و در آپارتمانی نقلی زند
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 ...همه دور ساخت! حتی از گیلماه
گیلماهی که عزیزش و نیمی از جانش بود! او هرچیزی که به اهورا 

 مربوط
می شد را از خود رستاند! گیلماهی که خواهر اهورا باشد را نمی 

 !خواست
حد و  نمی خواست بار دیگر اهورا را ببیند و یاد حماقت های بی

 اندازه اش
 !بیفتد

 به خانه هورام و یهودا هم نمی رفت و از آنها خواسته بود تا تنهایش
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بگذارند، فقط گاهی برادر زاده اهورا، هیمو را به خانه اش بیاورند. 
 هیمویی

 !که یک عمر برایش مادری مادری کرده بود
یک ماهی می شد که خودش را محبوس و تارک دنیا ساخت! 

 سرنوشت او
م چنین نوشته شده بود! چنین که یک آب خوش از گلویش پایین ه

 نرود،
عاشق مردی متأهل بشود؛ از همان مرد هم بازی ببیند و آلت دست 

 مضحکه
 !هایش شود

 توجهات مزمن و واگیر دارش را ببیند و روز به روز بیشتر در آن غرق
شود، با این که می دانست اشتباه است؛ اما بیشتر دل بدهد! 

 ویی که ازنار
اهورا خورده بود، دردش عمیق تر از تیشه های شکوهی وسعت 

 .گرفت
او حتی به لبخند یک طرفه و جادوگر اهورا هم قناعت می کرد! 

 راضی بود
مال او نباشد اما آن لبخند زیبایش را از او دریغ نکند! تفاوت ره 

 دوست
 !داشتن های او و هدف سرنگونی اهوراف از کجاست تا به کجا

لش می خواست با اهورا بماند و زمین گیر شود! دلش برای با د
 اهورا بودن
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خیلی چیز ها می خواست، این اهورا بود که او را نخواست. لیلیث را 
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 حتی
 !خدایش هم دوست نداشت، چه برسد به بنده اش

تا یک ماه پیش از عاشق اهورا بودن عذاب وجدان خوره مانند 
 روحش را
! عذاب وجدان داشت که اهورا دوست بدارد، احمق بود و می مکید
 در اندیشه

 .آن که اهورا هیوا را دوست دارد و پایند اوست، به سر می برد
تا این که از میان حرف های بچگانه هیمو فهمید از هم جدا شده 

 اند. باز هم
عین خیالش نبود، او در ترک بود! همان طور که فرد معتاد مواد 

 مخدر را
ترک می کند و فقط گاهی هوس کشیدنش در سر، می چرخد، او 

 هم ترک
 .کرده بود

فقط گاهی بد هوای عاشقی آن مرد مستبد در سرش ولوله راه می 
 انداخت! یا

مثل معتتای بود که پس از ترک دوباره شروع به مصرف می کند اما 
 توان

می خرید جنس را ندارد! او هم پس از ترک دوباره شروع به عاشقی 
 کند

 .ولی اهورا را ندارد
سرنوشتش هرچقدر که تلخ نوشت، او پذیرفت! پذیرفت و تصمیم 

 گرفت وقتی
اهورا سراغ او را نمی گیرد، او به کاناپه چرم قهوه اش رنگ خانه اش 

 لم
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بدهد و به تماشای تلویزیونش بپردازد! تا شاید اهورایش این طوری 
 راحت

 .هایش و بدون دلیری هایشباشد! بدون لیلیث، بدون الت بازی 
خیلی وقت بود که تصمیم گرفت زن باشد! پوسته محکم و قرص 

 مرد بودن
را از تن برهعاند و به دنیای زنانه اش برگشت! دگر نه الت بود، نه بی 

 سر
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 و پا و یه ال قبا! خودش را میان هجا های خروشان پیدا کرد و آن را

 !گسترانید
الق خوب رویش تأثیر گذاشت! شال مشکی اش را آن پنجاه ضربه ش

 روی
سرش محکم کرد، صدای بوق ممتد ماشین پشت درب، نوید 

 رسیدن آژانس
را می داد. کیف و موبایللش را برداشت و به سوی خانه محتشم ها 

 !رفت
پول آژانس را حساب کرد و از ماشین پیاده شد! ای پرستیژ خانمانه 

 و تق تق
را بیشتر می پسندید! تا پا از ماشین بیرون  کفش های پاشنه دارش

 گذاشت،
 !جسم کوچکی، دست هایش را به دور پای او حلقه کرد

 .مامان لی لی! دلم برات تنگ شده بود-
به همیوی چسبیده به پایش نگریست! هرچه خواست این مامان 

 گفتن های
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 "هیمو را از سرش بردارد نشد که نشد؛ می گفت من دو مادر دارم
 نماما

حتی دور از چشم هورام، وقت هایی که او را  " هوری و مامان لیلی
 به

خاطر شیطنت های بچگانه اش تنبیه می کرد در گوش لیلیث می 
 گفت که او

 !را بیشتر از هورام دوست دارد
 هیمو را در آغوش کشید و زیر گوشش گفت

 !منم دلم برات تنگ شده بود، عزیز دل خاله-
ید کرد تا این مامان گفتن ها از دهن هیمو تأک "خاله" از عمد روی
 بیفتد که

فقط اخم های تخس هیمو در هم رفت. هیمو را از آغوشش جدا 
 کرد و پایین

گذاشت؛ چشمش به هورام و یهودایی که با حزن نگاهش می کردند 
 !افتاد
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دلش برای تک خواهرش پر می کشید! نمی توانست وا دهد، باید 
 اهرش را

محفوظ نگه می داشت! هورام دردمند تبسم را به لبانش جا داد و 
 به سمتش

 .آمد
 چطوری بی معرفت؟ تنهایی خوش می گذره؟-

او هم محزون لبخند زد! تنهایی بدون هورام سم بود! کشنده تر از 
 !زهر
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 .همانقدر گیراف همانقدر ویران کننده
 !خوش نمی گذره ولی، می گذرونیم-

و به پارچه های سیاه روی دیوار عمارت محمد  دست هورام را فشرد
 محتشم

خیره شد! گل های سفید و پیچده در هِم روی سه پایه و عکی عمو 
 جانِ 

هورام، بد جوری ریشخند روزگارش شده بودند! سرد و بی حس به 
 یهودا که

کنار دروازه سیاه خانه محتشم نکیه داده بود، سالم کرد و منتظر 
 پاسخش

 !نماند
ه کردن به چشمانش او را یاد اهورا می انداخت! به وزیر حتی نگا

 وزراء
میهمان در خانه محتشم نگاهی اجمالی کرد و پی زن عموی 

 عزیزش که
افعی تر از هیوا بود گشت! با دیدن حال زار و صورت خیس از گریه 

 اش،
 .ناخود آگاه شاد شد! خندید و بشاش به سمتش رفت

، نه به خاطر مرگ ناگوار شوهر سالم خانم محتشم! تسلیت می گم-
 !شیادت

به خاطر از دست کلیه اوالش که از پدر من باال کشیده بود و آس و 
 پاس شدن

تو و اون دختر هرزه فراریت! حتی نمی تونی تصور کنی که چقدر 
 خوشحالم
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 !این حالت رو می بینم

چشمکی به چین صورت زن عمو زد و گوشه ای از سالن خانه 
 شست! ازن

این بسته بودن دست و پای زن عمویش به دلیل حضور میهمانان 
 اشرافیشان

 کیف می کرد! گفته بود زبانش تلخ است، نگفته بود؟
هورام آمد و بی توجه به زن عموی حرصی اش گوشه دیگری از 

 سالن
منتظر وکیل محقق ماند! هرچه بیشتر از لیلیث دور می شد، برای او 

 بهتر
ال ها مانده بود تا وضع روحی اش سامان پیدا کند و بود! حاال حا
 شوریدگی
 !را رها سازد

هورام هم مثل باقی میهمان ها نجیب زاده، اشرافی و آقا زاده بود! 
 لیلیث هم

بود، اما فقط تا وقتی که محمد محتشم حقایق زندگی اش را پتک 
 نمی کرد و

 !بر سرش نمی کوبید
بلند و لباس سیاهی را دید که آنی کنار ستون، مردی با ریش های 

 خیره به او
اهورا نبود! اهورا نمی توانست به  نگاه می کرد! نه، آن مرد یقینا

 خانه پدر
زن سابقش بیاید و در سوگواری اش سهیم باشد! خودش به هورام 

 گفته بود
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 !که شکوهی او را اجبار به ازدواج با هیوا کرده بود
دوباره باز کرد! حدسش چشمانش را بست و پس از چند دقیقه 

 درست بود،
باز هم توهم آمدنش را زد! چیز عجیبی نبود، پس از  اهورا نیامد و او

 رفتنش
همیشه این توهم مزمن با او بود، حتی در خانه اش! سرش را تکان 

 داد تا این
 .وهم دست از سرش بردارد
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هیمو پر شتاب باالی صندلی ، روی پاهای لیلیث پرید و سرش را به 
 سینه

اش چسباند؛ همان طور که مو های طالیی هیمو را نوازش می کرد، 
 با چشم

به دنبال هیوا گشت! اعجاب انگیز بود که جیفه نحسش در مراسم 
 ختم پدرش

 !حضور نداشت
 ویرانگرش صد ای مردی درست در زیر گوشش، او را از بین خیاالت

 !بیرون کشاند و وی به ضلع چهارم جهان هبوط کرد
دنبالش نگرد، پیداش نمی کنی؛ بعد از متواری شدن مهام اون هم -

 گورش رو
 .از زندگیمون گم کرد

سریع السیر سرش را چرخاند و به چشمان ملتهب پشت شیشه 
 عینک و لبخند

به منزل یک طرفه اهورا نگریست، پس توهم نزده بود! جدا اهورا 
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 پدر زن
سابقش پا گذاشت! پوزخندی زد و سرش را برگرداند، حاال که در ترک 

 بود
 و خودش را ازهمه چیز محروم کرد، چرا؟

چرا باید می آمد و تمام آذوقه دوست نداشتن های تحصن یک 
 ماهه اش را بر

هم می زد؟ مگر معتاد مخدر ببیند هوایی نمی شود؟ مگر دلش 
 دوباره هوس

 تزریق آن کوفتی به تنش را ندارد؟ چرا درک نمی کردند او با اعتیاد و
 رویت اهورا همین حال را پیدا می کند؟

 هیمو خندان و پر ذوق در آغوش اهورا جای گرفت و صورتش را به
صورت اهورا چسباند، تصویر قشنگی بود، هیمو با موهای طالیی 

 خرگوشی
ه و با عشق بسته و اهورایی که جانانه او را در آغوش کشید

 استشمامش می
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 !کرد

عمو جونم، دیگه دعوت های منو برای رفتن به شهربازی نمی -
 پذیری ها،

 حواست هست؟
در دل به زبان بازی های هیمو خندید و قربان صدقه اش رفت، 

 خوب می
دانست چطور حرفش را به کرسی بنشاند! اهورا سر هیمو را بوسید و 

 همان
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 م محلی های لیلیث بود لب باز کردطور که خیره ک
جان عمو جون؟ اگه قول بدی بری پیش مامانت، امشب می  -

 برمت
 .شهربازی، می خوام با خاله لیلی حرف بزنم

 کاش برمی خواست و فریاد می زد که نام مرا مخفف نکن تا بیشتر
 فدایت نشوم! کاش از جایش کناره می کشید و به خانه ای که مأمن

 بود پناه می برد! هیمو از آغوش اهورا پایین آمد و دردهایش شده
اخم هایش را تخس مانند در هم کشید و دوباره شیرین زبانی را 

 آغاز
 کرد

 !می رم ولی، من همین االن هم پیش مامانم بودم -
 چشم غره بچگانه ای به اهورا رفت و مشغول سر و صدا و بازی با

وز پشت لیلیث بچه های هم سن و سال خودش شد، اهورا هن
 بایستاده

 !بود، انگار واقعا قصد داشت دوباره لیلیث را نابود کند
یک ماهی می شه ازش طالق گرفتم! اگه می بینی االن اینجام،  -

 اومدم
 دهن این زنیکه زیاده خواهو ببندم، نه عموی خدابیامرزت برام مهمه
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 نه دختر هرجاییش! مثل اینکه هنوز من رو ِخر کش دختر هرزشون
 !می دونن

 باز هم هیچ نگفت، تصمیمش را گرفته بود، او دیگر راِم بازی های
 چشمان براق و تن صدای بِم اهورا نمی شد و فریب لبخند یک وری

 اش را نمی خورد! چه اعجاب انگیز بود! اهورایی که برای
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 جواب پس نمی داد، کارهایش به احدالناسی
دلیل حضورش در آن مجلس را برای لیلیث توجیه می کرد و لیلیث 

 هم
احمقانه در فکر آن بود که تا چه حد ریش می توانست صورت اهورا 

 را
مردانه و جذاب کند؟ لیلیث که هیچ نگفت، سیاهی مردمک 

 چشمانش را در
 .برگرفت

 وردف می دانستفشار درد سرش آنقدر زیاد بود که روی دیوار سر خ
تومورش عود کرده و کم کم از پا در می آورد! درد سرش که پیش 

 آمد از
خانه بیرون زد و لیلیث باز هم نفهمید که اهورایش درد می کشد تا 

 به همراه
 !او ذره ذره آب شود

با ایما و اشاره هورام دریافت که وکیل حاذق محمد محتشم بر 
 کالشی، آمده

 !فت و رو به روی مرد بایستاداست! به اتاق میهمان ر
من هیچ حق و سهم االرثی ندارم و جزء ورثه ها نیستم! چون  -

 فرزند
 حقیقی حاج محسن نبودم! من دختر خوندشم و تنها کسی که ورثه

 اصلیه خواهرم هورامه، می خوام هر چیزی رو که پدرم قبل
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 ام ببخشم، بهمرگش وصیت کرده بود تا به نام من بشه رو به هور

 اندازه کافی برای حضانت من زحمت کشید، نیازی به یک قرون دو



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 724 صفحه  

 

 !هزاری که مسبب نصف بدبختی هامون بود ندارم
 جناب محقق کاغذ در دستانش را جا ب حا کرد و به چهره زن

 نگریست! باورش نمی شد آن زن الت و هوار کش یک سال پیش در
 ن زن آرام منطقی و مسلطدادگاه که آن طور معرکه گرفته بود، ای

 !رو به رویش باشد
هر طور که خودتون صالح می دونین خانم محتشم، بنده مأمورم  -
 و

 .معذور! پس لطفا این جارو امضا کنید
 !پای برگه را امضا کرد و تمام اموال محتشم ها را به هورام بخشید
 به تک خواهرش، به دردانه اش. به اندازه کافی از اموال شکوهی

 !یبش شده بود! اموالی که خوب می دانست باید چکارشان کندنص
 هورام وقتی که این موضوع را فهمید، شوکه ناباور به لیلیث که
 لبخند پر اطمینانش را نثاتر ناراحتی حاصل از کردارش کرده بود،

 !نگاه می کرد
 !فکر نمی کردم بخوای برای م خون نبودنمون از حقت بگذری -

 این خواهر کوچک تر تنگ شده بود، از همان دلش برای قهر های
هایی که ساعت مشخصی داشت و همیشه خودش برای آتش بس 

 پیش
 قدم می شد! مثل همان وقتی که جنازه زن سر بریده را در وان حمام
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 !یافتند و لیلیث اجازه خبر کردن پلیس را صادر نمی کرد
 نتوانست خود داری کند! هورام را در آغوش کشید و عمیق عطر
 !تنش را بویید، فکر کردن به ان روز های دور داغ دل می افزود

 !بوی رز می داد، همان عطر معروف
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 این سهم حق توئه هورام! لب و لوچه اتو اون طور نکن که دیگه -
 !روم اثر نداره

 ی ورقه را امضا کرد و ازبی توجه به لحن پر لوده لیلیث، دلخور پا
 اتاق خارج شد، لیلیث برگشت و با تمسخر و نیشخند به محقق

 نگریست
 در ضمن جناب محقق! برو کالتو بنداز هوا که به خاطر کالشی و -

 شارالتان بازیتون ازت شکایت نکردم! بدم نمیاد پشت میله های
 هک زندون ببینمت! جای با صفاییه، آدمای اونجا عین خودتن، حیف

 دیگه رمق دادگاه پاسگاه ندارم، وگرنه پروانه وکالتتو باطل می
 کردم، امیدوارم آدم شده باشی که بعیید می دونم، به قول حاج بابا

 !ذات بد نیکو نگردد چون که بنیانش بد است
 نیش زبانش را زد و او هم متقابال از اتاق خارج شد، دیگر آن خانه

 به هورام ارث رسیده بود! یهودا و مال محمد محتشم نبو.د! آن خانه
 هورام گوشه ای از سالن در حال پچ پچ بودند! می دانست هورام

 .دارد گله اش را می کند
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 دلخوری در صورت هورام موج می زد، چاره ای نداشت، این

 تنهای کاری بود که از دستش بر می آمد! خواست از آنها خداحافظی
 واقف ماند کند که با حرف یهودا

 ...نباید قبول می کردی هورام، اونم خواهرته! می ترسم دوباره بره -
 حرفش را برید، مثل اینکه آن یک ماه به قدری تغییر کرده بود که

 می ترسیدند سرش را دوباره به باد دهد واگر دوباره از طرف
 !صداقت اخراج شود، دست به دامن قمار شود

 !لیلیث را در این شرایط نمی فهمیدیهودا خیلی احمق بود، درایت 
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 نمی داند از یک سوراخ دوبار نیش بخورد! یادشان رفته بود ان زن
 "سگ چانی" لیلیث است! لیلیث و ارداه آهنینش یا به قول شکوهی

 !اش
نترس دایه مهربان تر از مادر! سعی کن از کیسه خلیفه نبخشی!  -

 این
 امه، هر گلی هم کهموضوع یه مسئله کامال شخصی بین من و هور

 بزنم به سر خودم زدم! مثل اینکه یادت رفته من همون لیلیثم،
 مارنیستم پوست بندازم بنابراین دست زنتو بگیر و مثل این یک ماه

 .سراغمو نگیرین
 رفت و به صدای هورام که آرام نامش را بر زبان می آورد توجه
انست نکرد! هیچ وقت دلش با یهودا صاف نمی شد! حتی نمی د

 !چرا
 !دلیل نفرتی که به داشت را نمی یافت
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 برای آخرین بار تمام خانه را با چشمانش وجب کرد تا شاید اهورا
 را ببیند و برای یک ماه دپیش رویش به اندازه کافی آذوقه رویا جمع

 !کند! اما ندید انگار نیست شده بود
 !صفحه گوشی اش را روشن کرد و به عکس اهورا خیره شد

 دلچسب بود، مثل آخرین سیگاِر قبل از ترک! این هم یکی دیگر
 .ازعوارض پس از ترک اهورا

*** 
از آژانس پیاده شد، مانتوی نخی سفید و شال و شلوار فیروزه ای بر 

 تن
ت اسداشت و پیراهن بلند آبی اش را زیر مانتو پوشانده بود. درست 
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 که
دلیری و لوتی گری قبلش را نداشت،اما تحکم و غرورش بیشتر 

 افزایش
یافت. تره ای از موهای صاف و مشکی اش را از شال بیرون ریخته 

 بود
و با کفش های کالج محکم و مقتدر بودن را پیرهن می درید. هنوز 

 هم
مانند قبل صدای امواج مزمن دریا آزارش می داد. بی توجه به 

 خروش
حد و کثر مطلق دریا، عینک را از چشمانش برداشت و به سمت بی 
 درب

ورودی بیمارستان رفت، دو سالی می شد که دلش برای آن اتاق 
 نقلی و

بوی رز پر می کشید! هین رفتنش به سمت آسانسور، شادی را دید 
 که

 همان طور پر هیاهو و پر جنب و جوش، سر به سر خدمه پیر می
هایش بر او، از خنده ریسه می رفت. گذاشت و با اثر شیطنت 

 نگاهش
که به لیلیث افتاد، خنده اش را خورد و مبهوت ان زن تحول یافته 

 !شد
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 .آرام به سمتش راه افتاد و سعی کرد با شگفتی نخندد

لیلیث! تویی دیوونه! چقدر عوض شدی! کارگاه مد و فشن راه  -
 انداختی
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 !ن؟ لعنتی چه موی مشکی بهت میادیا زدی تو کار هزار چهره بود
از واکنش مسخره شدای نتوانست جدیت خود را محفوظ نگه دارد 

 و
خندید، این زن با سی سال سنی که داشت، همانند بچه ها سخن 

 می گفت
 و ذوق می کرد. خنده اش که قطع شد، کیفش را محکم تر گرفت

ین چه ذوقیم می کنی آخه، چطوری بدون من این دوسالو تو ا -
 دخمه

 !دووم آوردی
شادی دهن کجی ای کرد و بی توحه به عنق مفهوم حرفی که می 

 زند،
 قبل از اینکه لیلیث را ترک کند گفت

وای که چقدر طاقت فرسا بود لیلی! آخه خواستگاری صداقت هم  -
 دلیل

بود تو قهر کردی؟ خدا بده شانس! این همه جلو چشمش رفتیم و 
 اومدیم

 !دریغ از یه نگاه
 ادی غر غر کنار از کنار لیلیث گذشت و پوزخند را بر لبان لیلیثش

کاشت. او ناخواسته غم به دل لیلیث افزود و نیشتر عمیقی را به 
 قلبش

رسوخ داد. شادی راست می گفت هیچ کس همانند او آنقدر بیچاره 
 نبود که

 ساله ای مثل صداقت، او را از۰۵ فقط برای جواب رد دادن به مرد
دارند! از شادی دلگیر نبود، شوخی های دوستانه جدی کارش وا 
 گرفتن
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نداشت. صالبتش را حفظ کرد و تقه ای به درب مدیریت زد. با 
 بفرمایید

 
565 

صداقت دستگیره درب را فشرد و با همان زهرخند مهر شده 
 برلبانش
 .وارد شد

 صداقت برخاست و حیرت زده به لیلیث نگریست، آن زن اغوا گر با
موهای فر نارنجی و پوست سفید را در آن نمی یافت. تحول یک 

 باره
این زن اعجاب انگیز بود، زنی که حتی در محل کارش هم، کسی 

 تٴاجر
 .گفتن باالی چشم تو ابرو را به او نمی داشت

 به به! دکتر محتشم عزیز. قدم رنجه فرمودین! فکر نمی کردم دیدار -
 .مجددی هم در کار باشه

مانی بود که چهره اش را تغیر داد، از تمام دنیا فاصله لیلیث ه
 گرفت،

 ولی هنوز همان زن با آن خوی عصبی و دارای زبانی از نیش عقرب
 زهر آگین تر بود. روی میز صداقت خم شد، برق عصبی نگاهش را

 خیره چشمان متحیر صداقت کرد و سرد گفت
ی هستم که خودت کردی که لعنت بر خودت باد! ملزم به یادآور -
 چه

بهتون هایی حواله ام کردی، تا منو، لیلیث محتشم، قدر ترین جراح 
 مغز و

 اعصاب رو از کار بیکار کنی! تفهیم شد؟
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تیکه هایش را که شنید، خیالش جمع شد. این زن همان محتشم 
 معروف تند

خوی قبل بود. چشم غره ای به صداقت رفت و روی صندلی کنار 
 میزش

ست چشمان حیرت زده صداقت را از حدقه نشست. دلش می خوا
 .در آرد

خب، جناب صداقت. چه چیزی باعث شد که مزاحم اوقات شریفم  -
 بشین؟
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 نکنه بعد از دو سال آزگار می خوای کار بچگانه و مضحکتو توجیح
 !کنی

نفس عمیقی کشید و دستانش را در هم قالب کرد. منتظر یک 
 جنگ

 !ا تمام لیلیث بوداعصاب و فریاد های ن
 .شنیدم شکوهی فوت کرده -

با شنیدن نام شکوهی، رادار های لیلیث فعال شد. صداقت و 
 !شکوهی

پارادوکس در نان هایشان موج می زد! چه سنخیتی باهم داشتند 
 که آن

روز و در آن موقعیت بحثش را پیش کشیده بود! عجب موزماری 
 بود این

ت از نامش بر نمی شگوهی! پس از مرگش هم یک ملت دس
 !داشتند

جالبه! می تونم حدس بزنم چی می خوای بگی. باید احمق باشی  -
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 تا
 .چنین چیز مبرهمی رو نفهمی! ما ازین گال از شکوهی زیاد خوردیم

بگوید، لیلیث به فرح آباد  "ف" سرش را پایین انداخت. فکر نمی کرد
 می

 اید اگر او لیلیثرود. حق لیلیث آن توطئه و آن طرز برخورد نبود. ش
 را اخراج نمی کرد، پایش دوباره به قمار بازنمی شد! خودش را به

 .صداقت نزدیک تر کرد و در چشمانش خیره شد
 راست و حسینی بگو تو یکی رو چند خرید! تویی که همه رو می -

 .ذاری تو جیبت
ازپشت میز برخاست و به سمت پنجره اتاقش رفت. پرده را کنار زد 

 و به
 .آبی محض دریا خیره شد
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دو سال پیش اومد سراغم! حقا که ابلیس بود و خوب وسوسه می  -
 !کرد

 از من خواست تا ازت خواستگاری صوری کنم. اولش دوست نداشتم
قبول کنم اما تاسیس یک بیمارستان دولتی اون هم توی پایتخت 

 با پرداخت
زی نبود. این طور شد که هزینه تمام و کمال از طرف شکوهی، کم چی

 ت
و به پیشنهاد ازدواج احمقانه من جواب رد دادی و من طبق نقشه، 

 مردن
 اون مریض بیچاره زیر عمل که عمرش به دنیا نبود رو بهونه ای برای

 .بیرون کردن تو قرار دادم
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چیز جدیدی نبود! شکوهی برای به چنته گرفتن او دست به هرکاری 
 زده

از خدا بی خبر گرم که حداقل جان او را گرفت.  بود! دم این نارسیس
 از

 .جایش برخاست، این خزئبالت برایش تکراری شده بودند
از شکوهی به من زیاد رسیده، اونقدر پیزای بد تر نصیبم شده که  -

 این
موضوع در برابرش هیچه! اگه دیگه امری نیست مرخص شم.خیر 

 .پیش
 ، واقف شدبه سمت درب راه افتاد که با صدای صداقت

 .دکتر چند لحظه لطفا -
 برگشت و کالفه، منتظر ادانه نطق صداقت شد

 بفرمایید -
 چند قدمی جلو آمد، لبخندی زد و تریاق عصبانیت این زن را یافت

 دلم نمی خواد که دکتر فربه ای مثل تو رو از دست بدم، برگشتن -
 م.مجوزت با من. ازم شکایت کن. تو این دوسال خیلی افت داشتی

 مرگ و
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 میر تو جراحیامون زیاد شده بود. می خواستم زود تر این تقاضا رو

 !داشته باشم ولی از عکس العمل شکوهی می ترسیدم
گفته بود که کََمکی با آن لیلیث گذشته فرق کرده بود. همان لیلیثی 

 که پیرو
 غرور و لجبازی اش، پای قمار باخت! اگر یک ماه پیش یا دو ماه

 پیش
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 این پیشنهاد را می داد، قطعا آبرویش را می برد و داد و قال راه می
انداخت. نمی خواست دوباره در لجنزار فرو رود و در ورطه 

 فرومایگان
 .غرق شود

لبخند پر اطمینانی زد، او سال ها برای این جایگاهش زحمت 
 کشیده بود

 می کنم از فردا می رم دنبال مجوزم. مطمئن باش که ازت شکایت -
حتی به قیمت باطل شدن تمام آبروت! اتاق خودم رو برام آماده کن، 

 دلم
 !برای بوی رزش تنگ شده

 لبخند مظفری زد و با روز خوشی جمع را ترک کرد. از این که دوباره
با خودش ستیز نمی کرد و سرش را به کار خودش وا می داشت، 

 راضی
 .بود
*** 

ییشرت گشاد مشکی رنگ عینک دودی را به چشمش گذاشت و سو
 و رو رفته

را پوشید و کاله کپی به سر گذاشت و با شالگردن گردنش را پوشاند، 
 موتور

زهوار در رفته شکوهی که هنوز هم در دستش بود را برداشت و به 
 مرکز

 .شهر حرکت کرد
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نمی خواست آن صحنه را از دست دهد، باید با چشم می دید، با 
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 چشم می دید و
محضم از حس لذت آن، عذاب درونی اش را کاهش می داد، حاال که 

 تبرعه
شده بود و یهودا او را از چنین روزی نجات داده بود، باید آزادانه به 

 محل
 .وداع می رفت

یهودایی که لحظه آخر سر رسید و جانش را خرید، تا قبل از فنا 
 شدنش، نجات

باشد! بی توجه به پیدا کند و حداقل بتواند برای اهورا مرهم 
 سرعتش دستش

 .را روی دسته موتور می فشرد و گاز می داد
باید به موقع می رسید و می دید، نمی خواست چشمش به اهورا 

 بیفتد، نمی
خواست یاد آدم فروشی اش بیفتد، فقط می خواست آوارگی و مرگ 

 نارسیس
 .را به چشم خودش ببیند

ن روز هایی که الت و با چشم خودش ببیند و حض کند! هیچ وقت ا
 قمار

بازش ساخت را از یاد نمی برد، هیچ وقت از یاد نمی برد که شب 
 آخر چه

 .حرف هایی در گوشش زد و چه تحقیر هایی که نکرد
او برای تماشای این مرگ، خیلی وقت بود که خچد را آماده ساخت! 

 اما
آمادگی حضور اهورا را نداشت! اهورایی که می دانست مریضی اش 

 یشه بهت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 735 صفحه  

 

 .جانش می زد و رمق حضور در این محفل باشکوه را نداشت
فقط می خواست همانند آن ها که از رنج بردن او، لذت می بردند، از 

 مرگشان
به اوج برسد! حتی مرگ مهامی که چند سالی رفیق شفیق و بازیچه 

 دستش
 .بود! باالخره باید نابود می شدند
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ن همه دبدبه و کبکبه یک شبه خاکستر شد! همانند شکوهی که با آ
 هرمیسی که

با ادعایش گوش یک ملت را کر می کرد و یک جهان را بی سر و صدا 
 به

 .فساد می کشاند و آب از آب تکان نمی خورد
آن ها هم مانند هرمیس بودند که باید خاکستر می شدند، اما این 

 طوری مهیج
رد می شد تا ترافیک را تر بود! از میان سنگالخ های کوچه فرعی 

 پشت سر
 .بگذارد و به موقع، در آن اعدام حضور یابد

اعدام یک عمر پشیمانی و حسرت جوانی که پیر شده و راه بازگشت 
 !نداشت

به محل اغدام که رسید، موتور را پشت ماشین های صف کشیده 
 پارک کردند،

ی شده در ماشین هایی که از آِن خانواده های داغ داِر فرزندان قربان
 مناسک

 !هایشان بودند
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همان لحظه، ماشین فرزاد کنارش بایستاد و گیلماه از آن پیاده شد 
 و بادیدن

لیلیث، شوکه در آغوشش کشید، خیلی وقت بود که این دوست را 
 !نمی دید

 .دوستی که خود را محبوس خانه اش ساخت
وال حالی برای اح از آغوش گیلماه در آمد، بی روح بود و سرد، هیچ

 پرسی و
حتی گذراندن اوقات کنار گیلماه را نداشت، مثل منزوی شدندش در 

 طول این
 !چند هفته

شوکه ام کردی، فکر نمی کردم بیای، خوشحال شدم که دیدمت،  -
 دلم برات

 .تنگ شده بود
بی توجه به حرف های گیلماه، پوزخند محوی زد و به فرزاد که در 

 تالطم
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 پارک کردن ماشینش بود اشاره زد و گفت

 .مبارکه! به میمنت ده سال دیگه رو تر بزنی -
گیلماه ناراحت از زخم زبان زدن های لیلیث، سر به زیر انداخت، 

 لیلیث در
زندان به سر می برد و او و فرزاد با جشن مختصری عقد کرده بودند! 

 به
د که از وخامت لیلیث حق می داد که ناراخت باشد، تقصیر او نبو

 اوضاع بی
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 .خبر ماند
نمیشه فرزاد و با مهام مقایسه کرد، خودت که خوب می دونی  -

 چقدر دوسم
 داره، خودت که شاهد اون روزا بودی و می دونی که فرزاد چقدر برای

 .داشتن من تالش کرد
نیشخندش پر رنگ تر شد و با دست به شانه گیلماه کوفت، چندین 

 مار افعی
 !دوره کرده بودنداطرافش را 

به هر حال، تو که تو سری خوردنت و تن به خفت دادنت خوبه،  -
 دیگه چه

فرقی می کنی مثل مهام باشه یانه! نکنه منظورت اون روزاست که 
 می

دونستی من با مهام طرح دوستی ریختم ولی قرار مدار ازدواج 
 گذاشتین باهم؟

 هوم؟
زمن لیلیث می با دهان باز به تلخی نیش زهر آگین حروف م

 اندیشید، حتی در
ذهنش هم خطور نمی کرد که روزی چنین پناهگاهی، بخواهد این 

 طور سنگ
 روی یخش کند

تلخ نباش لیلیث، به خدای احد و واحد فکر نمی کردم تو قاتل  -
 شکوهی سمرده
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بشی! حتی روحمم خبر نداشت که قرار نیست آزاد شی، از طرفی 
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 خانواده
از آمریکا اومده بودن، مجبور شدیم به اون سرعت ازدواج کنیم. فرزاد 
 یه

ملت عمری حماقت ازدواج من و خفه خون گرفتنم تو اون ده سال 
 رو تو سرم

 !کوبیدن، تو دیگه نمک به زخم من نپاش
پوفی کشید و چشم چرخاند، وقتی که هورام را دید که به سمتش 

 می آمد، بی
را معطوف هورام قرار داد، دلش برای  توجه به گیلماه، تمام حواسش

 این
 !خواهر تنگ شده بود

 هورام متعجب به سمت آن ها آمد و رو به لیلیث گفت
سالم، هرچی بهت زنگ می زدم تلفنت خاموش بود، فکر کردم  -

 مثل همیشه
 !پیچوندی و نخواستی بیای

بی قید بود اما تمام تنش از استرس می لرزید، بی خیالی ان ها را 
 ک نمیدر

کرد، مرگ خواهر دوقلو اش نزدیک بود و ان ها بیخیال جویای 
 احوال یک

 دیگر بودند، دستانش را در هم غالب کرد و گفت
 !هیچ وقت چنین صحنه ای رو از دس نمی دم، اینو یادت باشه -

گیلماه به فرزاد که به آن اشاره می زد به طرفش بیاید، فهماند برود و 
 در

 دنبال یهودا می گشت رو به هورام گفتحالی که با چشم به 
یهودا کجاست؟ تیمسار می گفت می آد، چطور تونست از قید  -
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 دیدن این
 صحنه بزنه؟

هورام نگاهی به لیلیث انداخت و سرش را پایین برد، نمی خواست 
 جلوی
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لیلیث علت نیامدن یهودا را بگوید، کمی معتل کرد، اما نگاه خیره و 
 نگران

 گیلمآه را که دید گفت
اهورا ناخوش احوال بود، مثل همیشه با خودش لج کرده و فقط  -

 به خوردن
قرص های همیشگیش اکتفا می کنه، یهودا هم نگرانش بود، گفت 

 کنارش می
مونه، از طرفی هیمو رو هم باید یه جوری دست به سر می کردیم، 

 مجبور
 .شده بود نیاد

زخندی زد و جمعشان را ترک کرد، لیلیث با شنیدن نام اهورا پو
 نیامده بود تا

از مریضی های اهورا و لجبآزی های بی حد و کثر او حرص بخورد و 
 از

 نگرانی دق کند،
آمده بود تا مرگ نارسیس را ببیند و کیف کند. ازدحام و جمعیت 

 مردم پشت
سیم های توری و تفاعن های ممتدشان برایش لذدت بخش بود، 

 میآن هلهله
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و اجتماع لعن گویشان، خود را جای داد و عینکش را بیشتر به  مردم
 سمت

 .چشمش سوق داد
با توقف ماشین سبز و سفید آگاهی و حضور مقتدر تیمسار در لباس 

 نظامی و
نارسیس بی روح با دستبند فلزی در دستش میان دو زن چادری، 

 حواسش را
 .جمع کرد و بیشتر دقیق شد
نمی یافت، مگر می شد نباشد؟ مگر  هر چه کاوش می کرد مهام را

 می شد
چنان متجاوزی را در این صحنه به مرگ نکشانند؟ به وفور می یافت 

 که مهام
قرار نیست اعدام شود و خبری از پیکر نجسش نبود! زیر لب آرام 

 گفت
 

574 
 پس مهام کجاست؟ -

فرزاد که کنارش بایستاده بود، آرام خم شد تا صدایش به گوش 
 لیث برسدلی
متواری شد! دقیقا قبل از آزادی تو و بعد از شالق هایی که نوش  -

 !جون کرد
لیلیث عینکش را از چشم در آورد و فرزاد می توانست چشمان از 

 حدقه در
امده لیلیث را ببیند! حتی در ذهنش هم این ذگاوت مهام خطور 

 نمی کرد! این
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 حجم از کثافت! بلند فریآد زد
 چی؟؟؟؟؟؟ -

اه و هورام که به جمعشان اضافه شده بودند، از ماجرا باخبر گیلم
 گشتند و

 گیلماه با زهرخند در لبش، شگفتی یلیث را تکثیر کرد
بعد از چندین ضربه شالقی که متحمل شده بود، خودش رو زده  -

 بود به بی
حالی، سرباز احمق هم وقتی می خواد بیاردش فکر می کنه بی رمقه 

 و جون
ی کنه به امون خدا! می فهمی! مهامو، اون مارو خوش نداره، ولش م

 خط و
خالو ول کرده بود! اونم که چنین موقعیتیو تو خواب هم نمی دید 

 !در رفت
متعجب و گیج، پشت به جمع کرد تا ماجرا را درک کند، انگاشتانش 

 را ال به
الی سیم توری برد و سرش را به آن تکیه زد، اما با حس صدای 

 پوزخند
 .از پشت سیم توری، سر برآوردشخصی 

نارسیس بود که از آن دو زن خواهش می کرد کنار لیلیث واقف 
 نگهش دارند،

چشم غره ای به ان صحنه رفت، این زن حتی دم مرگش هم دست 
 از سر

 !کچلش بر نمی داشت
 

575 
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 چیه، باز چه سفسطه ای برای تبرعه روی هم چیدی؟ -
با همان زهر لبخندش، انگاشتانش را ال به الی سیم توری برد و آرام 

 لب زد
به الِم لیلیثت قسم که این قل اگر به دار رود، می رود و تیشه به  -

 جان به جان
می زند، جهان من به همین جا خطم نمی شه، به زودی می بینمت! 

 یا مثال سر
! بدرود خواهر پل صراط یقه اتو به خاطر این بی توجهی می گیرم

 .جان
صورتش رااز انزجار مچاله کرده بود! تفی به صورت نارسیس افکند و 

 رو
 !از آن گرفت، بالخره باید زهرش را می ریخت! مثل پدر بی صفتش

ببین دوزاری، این دری که داره روت بسته می شه، کلید وا شدن  -
 نداره، یرو

ارم حالت جا که یک ملت از شر بوی تعفنت در امون باشن. امیدو
 .بیاد

دو زن در کنارش دو طرف دستش را کشیدند و محلت مصاحبت 
 بیشتر را به

آن ندادند، هورام بازوی لیلیث را گرفت، می دانست هر وقت این 
 حقیقت را به

 !یادش می انداختند چقدر به هم می ریخت
باالی دار رفت، طناب را دور گردنش انداختند، قبل از بستن 

 چشمانش با
چه سیاهرنگ، چشمکی به لیلیث زد! لیلیث مشت محکمی به پار

 سیم موفت و



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 743 صفحه  

 

 .آرزو کرد هر چه زود تر این مسخره بازی تمام شود
تیمسار به طرفف وهار پآیه رفت، نگاه خیره آش را از روی لیلیث 

 گرفت و با
شمارش سه، پایش را به پایه صندلی زد و نارسیس اعدام شد! 

 صدای دست و
دم ناقوس در سرش بود، لیلیث چرخید تا بیشتر جیغ و هورای مر

 نبیند، قلش
 !اعدام شده بود
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گیلماه و هورام خرسند یکدیگر را در اغوش کشیدند، گوشی فرزاد 
 زنگ

 خورد، همان طور که جمع را با هم ترک می کردند به آن پاسخ داد
 جانم یهودا؟ -

زدن یهودا آن هم در  با شنیدن نام یهودا هر سه متوقف شدند، زنگ
 این ساعتی

که می دآنست چه قرار بود بشود، کامال غیر منطقی بود و بی 
 !اساس

 چرا طقره می ری یهودا، اهورا چش شده؟ -
صدای فریاد بلند فرزاد و نگرانی تشویش آمیز او از دنیایش، هبوط 

 .کرد
 ...یا ابلفصل -

*** 
سرش را در دستش طول و عرض حال خانه اش را هزار باره پیمود، 

 گرفته
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بود تا لرزش دستانش آرام گیرد، پرتو آفتاب بهاری به پرده توری 
 سفید رنگ

 .خانه اش تجاوزش می کرد و پایش را فراتر می گذاشت
بباز تاب نور، موهای مشکی لیلیث را روشن می کرد، شادی مبهم 

 عشق
 اهورا را رخم تقدیر از هم می درید و آبشخور طلعت رویش را از

 تشنه لبان
 !دریغ می کرد، ارام نمی گرفت

تشویش تیشه به جانش می زد و مانند عروسک کوکی یک راه از 
 پیش تعیین

شده را طی می کرد، در هیبت جالل روز، تمام سرش تیر می کشید و 
 قی می

شد. نمی توانست باور کند این همه ادبار هاله سیاه اطرافش را پدید 
 !آورد

اشت تا از هم بگسلد و مرگ خاموش زندگانی هاله ای که تریاق ند
 اش را
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دوباره زنده کند، آنقدر که دوستانش دشمن بودند و از پشت خنجر 
 می زدند،

 .از مصاحبت با آن ها می هراسید
نگاه پر تب و تابش در بستر به سر می برد و روز به روز بیشتر اسیر 

 صدای
بمش می شد، صدایی که می رفت تا نباشد، تا خودش را از لیلیث 

 دریغ کند و
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 .جسم متحرک مرده اش را بیشتر بکشد
تفسیر نام او صفت اهورا بود و موصوفش حضور نداشت تا مرخم 

 حال
 .مشوش امروزش باشد

نه من نمی تونم، نمی تونم این کارو باهات بکنم اهور، من نمی  -
 خوام تو رو
ست بدم، نمی خوام تو رو هم نداشته باشم! آره، می ترسم! هم از د
 از مرگت

می ترسم، از نداشتنت می ترسم! این کار از دست من بر نمی آد، 
 کاش

 !بفهمن
اسکرین گوشی اش را روشن کرده بود و با عکس اهورا و آن لبخند 

 معروفش
یخن می گفت، جدا به سیم آخر زده بود، روزی هزاران بار قسم می 

 رد کهخو
دیگر اسم اهورا را نیاورد، ولی باز عهد می شکست و به صفحه 

 اسکرینش
 !می نگریست و از درد می گریست

می دونی که توی قانون زندگی من ترس از ماسواهلل وجود نداره،  -
 خودت

اینو بهم فهموندی، فقط از دست دادن تو لیاقت هر ترسی رو داره! 
 هر

ین یکی دیگه از توانم خارجه، ریسکی که وجود داشت رو کردم! ا
 نمی تونم با

 !جون تو بازی کنم، نمی تونم
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دکمه خاموشی گوشی اش را زد و روی کاناپه پرتش کرد، طلسم 
 کنترات پیاده

روی در قدم گاه را شکست و روی مبل لم داد، این همه دکار خاذق و 
 زبر

 کند؟ دست! چرا او؟ چرا باید صداقت زنگ بزند و خواهش
چرا او باید قربانی این جنگ نا برابر می شد؟ چشمش به تلفن روی 

 میژ
عسلی آفتاد، واهمه پاسخ دادن به آن خوره شده یود و عین مته در 

 مغزش
رسوخ می کرد! دکمه پیغام گیر را زد، باآلخره که چی؟ تا کی خود را 

 میان
 این چهار دیواری پنهان می کرد؟

به حون هیمو گوشی رو بردار، اگه جون اهورآ لیلیث، یهودام! تو رو  -
 برات

مهمه جواب بده، یک هفته است که تو بیمارستان بست نشستیم و 
 خون و دل

خوردن تنها کاریه که ازمون بر می اد، آره، اهورا هیلی بهت بود کرد؛ 
 حق

داری نخوای دیگه ببینیش، ولی داداشم داره از بین می ره، جلو 
 چشمم پر

یچ کاری از دستم بر نمی آد، با خودت لج نکن، اگه پرمی شه و ه
 بالیی سر

اهچرا بیاد خودتو برای جازدنت می بخشی؟ حداقل با خودت 
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 روراست باش،
فکر کن بدون اهورا می تونی زندگی کنی یا نه! اگه اون قدر از سنگ 

 شدی
که دیگه جون اهورا هم برات مهم نیستمن دیگه حرفی ندارم، 

 خودتی و
اگه داری تب آزردن خود، بسم اهلل! این گوی و این میدان، جودانت، 

 روز
 .خوش

بوق ممتد تلفن نته دیگری بود که با حرف های یهودا نمک بر زخم 
 تازه سر

باز شده نام گرفت، صدای سهودا هنوز در گوشش زنگ می زد! نه، 
 واقعا
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 !نمی توانست بدون اهورا زندگی کند
اگر بالیی سر اهورا بیاید خودش را نمی بخشد، اصال برای همین 

 سببدست به
کار نمی شد، چون می ترسید، می ترسید و می ترسسد! بوق ممتد 

 قططع شد و
صدای دیگری سکوت خانه را حاکم شذ، صدای گریه و ضبحه یک 

 .زن
لیلیث، می دونم صدامو می شنوی، فقط نمی دونم چرا داری -

 دست دست می
نی! این، اون آخری نیست که تو برای داستانت می خواستی! قرار ک

 نبود
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اهورا بره زیر گل و تو هم نابود بشی، قرار نبود انقدر کینه ای باشی و 
 برای

لذت و حس انتقام چند ساعته، نیمه دیگه عمرتو نابود کنی! در 
 حالی که می

هفته است تونه خوش تر باشه! من، هورام، تارا، یهودا و فرزاد، یک 
 که پشت

در بسته اتاق اهورا اتراق کردیم! شب و روزمون شده دعا و التماس، 
 روی

منو زمین ننداز، نذار بیشتر از این زجر کش بشم، نذار لیلیث! دوباره 
 راه

 !نابودی رو پیش نگیر
عصبی از جایش برخاست و با حرص دو شاخه تلفن را از پریز کشید 

 و آن
د، هر چه شیشه روی میز بود را بر هم ریخت را به طرف دیوار پرت کر

 و
 !ناقوس وحشتناک نوای شکستن را به جان خرید

ناقوس صدای شکستن گلدان پر از آب گل مریم،گل های محبوب 
 !حاج محسن

چرا هیچ کس متوجه ترس او نمی شد؟ چرا نمی فهمید که سه 
 سالی می شود

خاطره خوبی  پایش را به اتاق عمل ننهاده بود و از آخرین عملش
 نداشت؟

آخرین عملش بود که او را از نجات دادن اهورا منع می کرد، عملی 
 که بیمار
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با آن مرگ نابه هنگامش هراس مردن اهورا زیر دست او را می افزود، 

 تمام
 .تنش می لرزید

قرص هایش تمام شده بود و او پای بیرون رفتن از محبسش را 
 نداشت! مانند
یس و باران خورده کنج دیوار خانه اش نشست و زانوان گنجشک خ

 لرزانش
را در آغوش کشید، ای کاش کسی او را درک می کرد،ای کاش می 

 فعمیدند
 .که او بیشتر از ان ها زجر می کشد

اگر اهورا در آن عمل می مرد باز هم خودش را نمی بخشید، نه او و 
 نه

ی فهم مانده بود! کسانی که حال التماسش می کردند! ای کاش کم
 گلوله گلوله

اشک هایش را روان گونه های سرخش می کرد و سر به روی زانو 
 هایش
 !گذاشت

کاش دفاعی هم وجوپ داشت از خودش بکند! زنگ آیفون خانه 
 اش او را از

وهم رستاند، این وقت روز که تمام آشنایانش در بیمارستان به سر 
 می بردند،

 ست باشد؟این شخص پشت درب که می توان
یقه قایقی تاپ سفید رنگش را مرتب کرد و به سمت آیفون رفت، با 

 دیدن
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 :شخص پشت درب، شوک زده اشک هایش را پاک کرد و آرام نالید
 !مستشار احتشام -

دکمه آیفون را فشرد و درب را گشود، شال مشکی رنگی بر سر 
 گذاشت و

ه باز بگذاشت مانتوی هم رنگ آن را به تن پوشاند، درب خانه را نیم
 و روی

 .صندلی میز چهار نفره اش نشست
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با یک دستش آرنج را تکیه گاه سرش قرار داد ومشوش با ناخن 

 دست دیگرش
بر روی میز ضرب گرفته بود، وقتی قامت محکم تیمسار در 

 چهارچوب درب
 خانه اش نمایان شد، از جایش برخاست

 .سالم تیمسار، خوش اومدین -
نگاه تیمسار خیره چشمان قرمز و پف کرده لیلیث شد و با سر 

 جواب سالمش
 را داذ، با دست به مبل طوسی مشکی خانه اش اشاره کرد و گفت

 .بفرمایید بشینید -
باز هم فقط سر تکان داد و روی مبل نشست، به سمت آشپززخانه 

 رفت تا
 چایی ساز را روسن کند که با صدای تیمسار متوقف شد

 !ین، برای پذیرایی نیومدمبش -
از تحکم صدای تیمسار گوش به فرمانش روی صندلی گاهواره ای رو 

 به
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 روی تیمسار جای گرفن
وضع اهورا وخیمه، همون اهورایی که یک عمر عاشقش بودی!  -

 اومدم تا
 !دلیل درجا زدنت رو بدونم

پوزخند روی لب لیلیث جا خوش کرد، سرش را باال آورد و در 
 چشمان

مسار خیره شد، تمام حرف های گیلماه از گوشش گذشت و نیشتر تی
 !شد

تف سر باال بودم! چوب حراج و کوس رسوایی می زدم! اهورا باعث  -
 شده

که این خفت رو متحمل بشین و بیاین خونه یک هرزه که لیاقتش 
 زن دوم
 !شدنه؟
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 ا مرگ پدرشمیان حرفش پرید، برای ستیز نیامده بود، نیامده بود ت
 را پتک

کند و بر سرش بکوباند، آمده بود تا برای زندگی پسرش تصمیم 
 !بگیرد

 !تصمیم مرگ و زندگی
گوش کن بچه،نمی دونم اون گیلماه دهن لق چقدر از حرفای منو  -

 برای تو
چاپار خبر کرد، اگه مشکل اینه، مهر تایید روی حرف هام می زنم، و 

 قصد
از تو سر جاش هست! امروز اومدم  کتمانش رو ندارم،کدورت من



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 752 صفحه  

 

 رضایتتو
بگیرم، اومدم تا به عنوان یه دکتر نگاهت کنم، نه فرزند ابلیس! نه 

 دختر
 !شکوهی

پوفی کشید و خپد را جا به جا کرد، نه مثل این که تیمسار قصد 
 پایین آمدن از

 خر شیطان را نداشت
بغهمی من دختر ارشد محسن محتشم بودم و الغیر! ای کاش اینو  -

 !تیمسار
اتهام کشتن شکوعی برای اثبات این امر بس نبود؟ اگه امودی 

 رضایت بگیری
 زخم زبون زدنت برای چیه؟

هنوز هم جسور بود،مثل حاج محسن، ولی او این جسارت را به 
 هرمیس تتبیق

می داد! در سرش نمی رفت که لیلیث ذره ای از خصوصیات 
 هرمیس را

 !ترین مرد حولش می بیندنداشته باشد و او را منفور 
صداقت می گفت این تیم جراحی که از اقسام نقاط جهان آماده  -

 شدن با تو
تکمیل می شه، می گفت تنها دکتر کشوری که از پس این عمل بر 

 میای! می
گفت هستن دکترایی که بتونن عنلش کنن ولی قچل زنده موندن 

 اهورا رو نمی
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 !َمِنت نیم من شی ده! اودم رضایت کنم از
دیکر نمی توانست صاف صاف در چشمان مستشار بنگرد و رویش 

 را زمین
 بیندازد، سر به زیر انداخت! چرا هیچ کس حرفش را نمی فهمید؟

سه سال پیش یه عمل نا موفق و یه بیمار مثل اهورا که مننژوم  -
 داشت،

سفانه به خاطر سهل انگاری یکی از ٴاداشتم، اونم از نوع سوم! مت
 دکترای

همکار، فوت کرد و تموم کاسه کوزه عا سر من شکست! بعد اون 
 دیگه هیچ

عملی نداشتم و استعفا دادم! من با کسی لج نکردم تیمسار، من می 
 ترسم

 !اهورا هم...، نمی تونم تضمین زنده موندنشو بدم
رفته تیمسار نگریست! سرش را کم کم باال آورد و به اخم های در هم 

 به
 !چشمان خونبار و لبخند محوش. چقدر این مرد شبیه اهورا بود

ده یازده سال پیش، که تو و گیلماه راهی آمریکا شدین، هم من و  -
 هم حاجی

خوب می دونستیم یه نابغه تحویل این جامعه می دیم، نابغه ای 
 که جون خیلی

نشکست! هر دوتون ها نجات می ده! ایمان این دونستن، از هم 
 شهره

شدین اما تو خودت رو توی این شهرت گم کردی! حالل خوری و 
 خوردن

نون بازو ارضات نمی کرد که زدی تو کار قمار، که حاال هم خوب 
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 داری
تاوان می دی! نیومدم سرزنشت کنم، اومدم بگم دست گیلماه نمک 

 داره، نمک
نباش! یادت  نخور و نمکدون نشکن! برای عمل اهورا نمک پرورده

 بیار که
برگشت رخ خواهرت رو به گیلماه مدیونی، به گیلماه و فرزاد، حاال به 

 خاطر
دل گیلماه دینتو ادا کن! نذار از کرده اش پشیمون شه، نذار حرمت و 

 قدمت
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دوستی چندین سالتون به خاطر یه ترس احمقانه از بین بره که اگه 

 بره، دیگه
، تموم پل های پشت سرت خراب می شن و فرصت جبران نداری

 حتی اگه
هنوز ذره ای عشق اهورا تو سرت می چرخع واقف نمون، می دونم 

 تو هم
 !دلت به مرگش رضا نیست، وقت رو طلف نکن لیلیث

آن قدر شیوا و محکم سخن می گفت که دلت می خواست ساعت 
 ها به آن

همان  گوش بسپاری و لذت ببری! حقا که پدر همان پسر بود!
 پسری که

داشت حان می داد، تیمسار خوب می دانست چه بگوید و چگونه 
 در تنگنا

 .قرارش دهد
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خوب با خصوصیات پارادوکس لیلیث آشنا بود، شاید در زبان 
 نیشش می زد

و انگ فرزند هرمیس بودن را به پیشانی اش می کوفت، اما خوب 
 می دانست

 !ودخلق خویش تولد دیگری از حاج محسن محتشم ب
سرزنش اویخته در چشمان تیمسآر خنجری به قلبش بود، طاقت 

 نداشت قدر
کار های گیلمماه را نداند، طاقت ضربه دیگری از زندگی را نداشت، 

 سرس
را تکان داد، نمی خواست امواج منفی را به جانش رسوخ دهد، او 

 قطعا می
 توانست نگاه تیره و. خمار اهورا را دوباره بازگرداند و شریان

 خونشش را به
 !تب و تاب بیندازد

گیلماه و فرزاد خیلی برای هورام زحمت کشیدن، هیچ وقت تالطم  -
 قبل از

عملشون رو یادم نمی ره، تو اون برحه زمانی که من تازه ماجرای 
 این که

شکوهی پدر منه رو از محمد محتشم فهمیدم، هیچ کاری از دستم 
 بر نمی
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نه تموم بالر سختی هاشو به دوش کشید، در اومد، گیلماه یه ت
 ضمن، متقابال

هیچ وقت بدی های اتهورا رو فرامموش نمی کنم، فقط به خاطر 
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 دینی که به
گیلماه دارم امروز همراهتون می آم، وگرنه خیلی وفته که از اهورا 

 !بربدم
 !شما هم نگران نباش، عروست دختر یه شیطاتن پرست نمی شه
تیمسار سر مست از رضایت او سرتکان داد، دقیقا همین را می 

 خواست،
اعتراف رهایی اهورا و به عهده گرفتن عملش و لیلیث به هیچ یک از 

 شعار
 !هایی که می داد، اطمینان نداشت! مطمئن نبود از اهورا بریده باشد
یا که فقط به خاطر رهایی از دینی که به گیلماه داشت تن به این 

 هد.ففطعمل د
این را گفت تا دل رنجور تیمسار با وی صاف شود، او هیچ گاه به 

 مرادش
نمی رسید! تیمسار از جایش برخاست، خرم نگاهش را به لیلیث 

 دوخت و
 گفت

 !من توی ماشین منتطرم، معتل نکن -
سری تکان داد و به اتاقش رفت، از لحن امرمابانه اش چشم پوشید 

 و سعی
باشد، باید روی تک تک انفاس اهورا کرد روی رفتارش مسلط 

 متمرکز می
 !شد
*** 

 آغوش گیلماه گرم و پر از اطمینان و شور امید بود! انرژی مثبت و
 عالقه ای که از عرفان با خدایش یافت راهش را به این جا کشانده
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بود! قامت ورزیده اش در لباس آبی رنگ تماشایی بود! مشوش 
 نبود
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 .ه کار کندو می دانست چ
 .خودش را می شناخت ، برای زنده ماندن اهورا هر کاری می کرد
 حتی اگر خودش را هم می کشتف جان اهورا را نمی گرفت! نباید
تسلیم می شد! با اهورا بودن را می پرستید! و خالصانه تصمیم 

 گرفته
 .بود برای دوست داشتن های بجنگد

 خود جدا کرد و به سرشار از حس شعف و سرخوشی، گیلماه را از
چشمان آبی اش نگریست، نمی دانست چشمان آبی گیلماه به که 

 رفته
 .بود که میانشان نخاله در آمد

 بسه دیگه گیلی، چلوندیم، دم اتاق عمل خوبیت نداره، نگران حال-
خان داداشتم نباش، اون مردک مستبد تا منو نکشه، خودش زیر 

 خاک
 شاید باورت نشه ولی با اون نمی ره! اون آبغوره هاتم جمع کن!

 چشای در اومده و خیس قرمزت شبیه غورباقه شدی؛ حاال این فرزاد
 .می گه دختره رو انداختن به من

 بینی اش را چین داد و با حرص به لیلیث نگاه کرد، استرس و
اضطرابش از یاد رفته بود، لیلیث خوب بلد بود با لوده هایش داغ 

 دل
 ند و دل دیگران را سرخوش سازد و خودخود را در درون مدفون ک

 !خون بخورد
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دوباره همان گیلماه سابق شده بود، همانی که بی محابا پای کل کل 
 با

 !لیلیث می نشست و از هیچ چیز ابایی نداشت
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 زبونتو گاز بگیر دختر، االن وقت این حرفاست؟ جون به جونت-

 !کنن همون لیلیث بی عاری
 ماه انقدر مضحک بود که لیلیث پوزخندی بر لبانشتقدس کالم گیل

 جای داد! مگر می شد اهورایش در میان مرگ و زندگی معلق باشد
 و او بی عار فقط در فکر کم ناوردن واژه از میان فرهنگ لغات

 وسعیس سپری کند تا در برابر گیلماه کم نیاورد؟
 !پوزخندش تبدیل به قهقهه هیستریک شد! شاید واقعا بی خیال بود
 شاید این بی خیالی حاصل بی حالی اهورا و بی هوشی مطلق او به

 شمار می رفت که حالش را خراب نمی کرد، شاید چون با اهورا
برخوردی نداشت و تنها جسم تنومدنش را بی جان بر روی تخت 

 می
 .تالش می کرددید و مصمم برای نجات دادنش 

 او حاضر بود برای لبخند گیلماه هر کاری بکند، در هر شرایط
 سخت و سهل، حتی اگر ته ان به خودخوری مزمنش خطم شود. با

 حضور بی موقع شادی و اخم روی صورتش، دست از خنده
 برداشت و زیر گوش گیلماه خواند

 مستشار اون قدراهم بد قلق نیست! اینو منی می گم که یک عمر-
 روسپی می شمردتم! شاید برای تو و یهودا سر سوزنی ارزش قائل
 نشه ولی جونش برای اهورا در می ره! از من به شما نصیحت که

 .دم پرش نشین، بدجور روی پسر ارشدش تعصب داره
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 چشمکی حواله گیلماه کرد تا با این کارش به او بفماند تنها قصد
 داشت والغیر! حرف هایش جزءعشرت و مسرور ساختن او را 

 شوخی جبنه دیگری را حامل نبود. دست شادی را گرفت و به اتاق
 .عمل رفت! و گیلماه را با هزاران هزار فکر و خیال تنها گذاشت

لیلیث رفته بود تا تکیه گاه خانواده اشان را نجات دهد، تا از قید و 
 بند

 دانست چقدرمرگ رهایش کند و دوباره او را باز گرداند. نمی 
احتمال موفقیت لیلیث وجود داشت، فقط می دانست احتمال 

 مرگ
 !اهورا زیاد بود، خیلی هم زیاد

 ولی لیلیث ریسک زاده بود! ریسک پذیر و پر نفوذ! حتی در مقابل
 !جان اهورا. دستش را به سمت آسمان کشاند و دعا را آغاز کرد

 ی گفت حاذقصداقت می گفت مو الی درز کار لیلیث نمی رود! م
حتی در این کارش هم با لقب پنجه طال شهره گرفت و نگران 

 .نباشند
 گیلماه بهتر از همه از کار فوق العاده تمیز لیلیث با خبر بود و سعی
 کرد این حس انرژی منفی را از خودش دور کند! کوه استوارشان به

 صندلی تکیه زده بود و تنها به درب نیمه شیشه اتاق عمل می
 .تنگریس

 کوه استواری که جایی میان کنج دیوار، دخترش را تماشا می کرد و
 منتظر به پایان رسیدن این جنگ یک طرفه بود. قدم هایش را به
 سمت کوه رساند! کنارش نشست و دستش را گرفت، پدرش را
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 دوست داشت حتی اگر مستشار آن را نمی خواست! حتی اگر او را

 .ش و می کرد و به جد نمی گرفتآلت دست مضحکه های
 کار خوبی کردی تیمسار! هیچ کدوممون قادربه گرفتن رضایت-

 لیلیث که رو دور لج افتاده بود رو نداشتیم. کار خودت بود! از این
 که رفتی و قضیه رو فیصله دادی، از این که این سنگای مسخره رو

 .واکندی ممنونم بابا! مدیون کار امروزتیم
 گیلماه کشید و به گوشه دیگر سالن نگریستف نمیدست از دست 

توانست روی خوش نشان دهد. حالش میزان نبو. پسرش در 
 آستانه

 مرگ قدم می زد و دخترش می خواست که او آرام باشد! مضحک
 !برای یک لحظه اش بود

 مغلطه نکن! هیچ سنگی وا کنده نشده، این قضیه هنوز هم ادامه-
داره! ای زن هنوز هم همون لیلیثه! همون هرزه ای که تو ذهنیت 

 من
وجود داره و مطمئن باش هیچ وقت جایگاهش تغییر پیدا نمی 

 .کنه
 اون دختر هرمیسه! این خودش یه دلیل مبرهم برای تنفر من از این

 .زن به شمار می ره. ماباقی بماند
 کی به دوپوفی کشید و چشم از تیمسار برداشت، رمق بحث و ی

 نداشت، واقعا تا کی می خواست ادامه دهد؟ چرا دست بر نمی
داشت؟ مگر خودش پاکی و نجابت این زن را با چشم ندیده بود؟ 

 پس
 چرا انقدر اغین موضوع را کش می داد و تمامش نمی کرد؟
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 بعضی وقت ها دلش برای تارا می سوخت، چگونه پدرش را تحمل

 .عا حیف بودمی کرد. تارا واق
 زنی که تمام عمرش را پای تیمسار ریخت تا فقط با او بماند، زنی

 .نابارور که آن ها را بچه های خونی خودش می دید
تحمل کردن این مرد مستبد و خودرأی به تنهایی خودش داستانی 

 .بود
 هورام از کنار تارا برخاست و به سمت یهودا رفت. این چند وقته

 .نابود شده بود
 غصه لیلیث را می خورد هم غصه اهورا را. هیموی بیتاب راهم 

پیش مارگارت گذاشته بودند و خود یک هفته بست در این 
 بیمارستان

 .سپری می کرد
 نمی خواست این جو متشنج را متحمل شود و بعد ها روی روانش

 .تأثیر بگذارد
غصه نخور یهدا، دلم تاب نداره این طور آشفته ببینمت. اهورا -

 یخیل
 سهل انگاری کرد! هر چند که لیلیث بهش هشدار داده بود اما مثل

 تمام خودرأیی های دیگه ای که داشت، یه گوشش در بود و یه
 گوشش دروازه! دیگه کم کم دارم زیر این فشار جون می دم. اون از

شکوهی اینم از عمل یپبی موقع اهورا! بساط بدبختی هامون 
 تمومی
 .نداره

 مهمان سبزی نگاه هورام کرد، می دانست چقدر نگاه خسته اش را
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 !برایش کم گذاشته بود

 چهره اش دیگر آن معصومیت بچگانه قبل را نداشت، پس از
 !عملش، پخته شده بود

 زیبا شده بود و بیشتر از قبل دل می برد. شکوهی را کشتند،
 را کهنارسیس را دار زدند. زندگی از دست رفته او چه می شد؟ آن 

 بر می گرداند؟
 این نیز بگذرد! کل زندگیمونو با این جمله کلیشه ای سر کردیم اینم-

 روش! حواستو معطوف هیمو نگه داشته باش هورام. اهورا قوی تر
 از اونیه که بخواد در جا بزنه. اگه بهوش بیاد و از بی تابی و بال
 بال زدنامون با خبر بشه، با همون پوزخند گیرا و حرص درارش

 بچه ایم که از تالطم اون1 می گه همتون بچه این! راست هم می گه
 خدا هنوز ^دستگاه با نوار لرزون سبزش می ترسیم. خدا نرفته،

هست! خدا هست هورام. صدامونو می شنوه. اینو منی می گم که 
 ده

 .مشرک زندگی کردمسال با یه خیل شیطان پرست 
 باز هم صدای دلگرمی یهودا برایش الالیی شده بود، همان قدر گیرا

 و عاشقانه! یک عمر در حسرت دیدن دوباره این باتالق گود در
 !چشمانش به سر می برد و تبحر را پیرهن دریده بود

 خدا هست و هنوز هم همون قدر عاشقانه حواسش به ماست. می-
 .دونم
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ی دانستد چقدر انتظار کشیدند. چقدر ثانیه ها را به بازی گرفتند نم
 و
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در اغماض خشم سر به خم آوردند و دم نزدند. پشت درب اتاق 
 عمل

فوجی از آدم های وابسته به نوید خوش تملق ثانیه ها را می کردند 
 و

 .مجیز می گفتند
 نساعت ها را می گذراندند و خون دل می خوردند. به انتظار نشست
 سخت بود. این که ندانی انتظار چه را می کشی سخت تر! خبر

 مرگ یا زندگی؟ آن ها فقط می خواستند آن عقربه های لعنتی وقت
 .را بگذرانند و این لحظه های نفس گیر را به اتمام برسانند

 .می خواستند عظمت سد بغض گلویشان را بشکنند و خالص شوند
 تیک تیک طغیان گر ساعتآن ها فقط از وقت می ترسیدند. از 

 .روی دیوار، ترسناک بود و این وهم کم کم امنشان را می برید
 .اهورا کم کسی نبود و نبود اوف مصادف با نابودی خیلی ها می شد

 خاک سرد است و یاد ها را می راند، اما برای لیلیث قطعا خاک
همیشه گرم می ماند. البته اگر خودش هم به آن ملحق نمی شد! 

 این
 .را همه اشان خوب می دانستند

ساعت ها گذشت و سرخی چشمانشان، تسبیح یاقوتی قرمز رنگ 
 در

 آغوش انگشت های تیمسار و تقدس کتاب آسمانی در دست تارا و
 نجوا های دعا مانند گیلماه و استرس و اضطراب یهودا و هورام،

 !دود شد
 

593 
 ، که خنجر آب درهمانند خاکستری غلطان و رقصان رهسپار باد
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آتشش زدند و نیستش کردند. درب اتاق عمل گشوده و شادی 
 گریان

از آن خارج شد. نمی توانست در چشمان گیلماه بنگرد، نمی 
 خواست

 .این مسیر طویل را خرامان طی کند. فقط می خواست برود
 گیلماه بادیدن شادی به سمتش رفت و وقتی که متوجه چشمان

دش فرو ریخت. زانوانش سست شد و اشکبارش شدف تمام وجو
 پیش

 .از سقوطش به پیکر بی جان شادی چنگ زد
 چی شه؟ شادی اگه نگی نمی ذارمت بری. تو رو به جون مادرت-

 قسم بگو چی شده؟
شکوه بودند، همانند ماهی قرمز در تنگی یک تنگ! دهانشان 

 خشک
 شده بود و قوای انجام هیچ کاری را نداشتند. شادی مستأصل اشک

 .هایش را پاک کرد و گیلماه را پس زد
 .من هیچی نمی دونم، بذار دکترش بیاد باید از خودش بپرسی-

ناگهان صدای فریاد لرزان لیلیث بلند شد که با داد و لحنی نا 
 مفهموم

 جار می زد
 چرا عقب کشیدین لعنتیا، یه بار دیگه احیاش کنین. از تالش دست-

 .نکشین
هودا سد راهش شدند، تمام تنشان خواست برود که هورام و ی

 کرخت
 بود و سوزن سوزن می شد. بعد از آن همه کشاکش بی ترویج،
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 لیاقت خبر خوش شنیدن را داشتند، نداشتند؟ صدای یهودا شادی را

 مصصم در لجاجت را به انسجام وا داشت
 خانم، به این جمع نگاه کن. عین مرده های متحرک چندین ساعته-

 به این در زل زدیم. به نظرت این جمع طاقت انتظار رو داره؟که 
 بگو و خالصمون کن. مرگ یک بار شیون یک بار. اهورا حالش

 چطوره؟ عملش موفقیت آمیز بود؟
 شادی فقط هق می زد. یهودا چندین مرتبه سوال آخرش را تکرار

 کرد که شادی دست گیلماه را گرفت و دردمند نالید
 نمی زد. هر چی بهش شوک وارد کردیم اثراواسط عمل نبضش -

 .نداشت. تموم کرد. متأسفانه بیمار فوت شده
 "ابلفضل" گوش هایش زنگ می زد! نگاهش تار شده بود. نعره یا

 !یهودا، تسکین دردش نبود
 با دست به سر کوبیدن هورام و سر خوردن تارا از روی دیوار،

 ی گذاشت، رویمانند پرده پرژکتوری که فیلمی را به نمایش م
 .دیدگانش جلوه می کرد

 اهورا رفت، باالخره کار خودش را کرد و مدفن گور شد! صدای
 جیغ لیلیث به همراه هق هق خفه اش به وضوح می آمد

 .بذار رو دیویست -
چشمانش رفت تا روی هم بیفتد. ولی دید سقوط مردی را که 

 تسبیح
 

595 
 یگر استوار نبود. دیگر محکیاقوتی به دست از صندلی افتاد! د
 .نبود! هبوط کوه ها، همین جاست
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*** 
به صفحه روشن آینه نگریست، صورت کبود و چشمان گود رفته اش 

 را وقتی
دید که مانند جنازه شدن را به جان خرید، خیلی وقت بود، که مرده 

 !بود
 !زندگی نکرد و فقط مرده بود

شب بود و دلش در لرزش یک عشق دوباره می کاوید و صدباره می 
 چروکید،

تنهایی هایش شانه هم دردی نداشت و الالیی های بی ثمری که در 
 گوشش می

 .خواندند، خیال خام بود
از سر و سامان رهانده بود و یک عشق گرفت آنش را! آنقدر می 

 سوخت و
باشد و رحمی بی حس می زیست که هیچ نمانده بود تا مرحم 

 روزگار را
 .نشانش دهد تا شاید او هم اندکی روی خوش زندگی را ببیند

زنگار این ورطه را بدرد و آن همه عزیز، از دست ندهد! با درد به 
 چشمان

اهورا خیره بود، به لبان قرمز و یک وری، به چشمان مشکی براق 
 شیطان و

 .رخساری بی کم و کاست
برق نگاه و این لبخند معرف حضور  چقدر دلش برای این دیدن این

 یک
جهان، تنگ شده بود و در انتظار دیدن آن می سوخت، می ترسید 

 این بار هم
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 !دیدنش پشت پستو های بی کران خواب های مزمنش، رویا باشد
می ترسید این بار هم در کوراب دیدنش به سر ببرد و کنترات سراب 

 و
 

596 
شد! هرچه بود، باید از رخساری که خوابش را از هم نگسیخته با

 چندی پیش
 .محو گشت و دیگر نداشتش، فیض ببرد

 اما انگار واقعیت بود، انگار آن مرد، واقعا اهورا بود و او در خیال نمی
زیست! خواب نمی دید و وهم را پیرهن نمی درید! انگار واقعا اهورا 

 امده و
 !اخم کرده است، اخمی با همان ریشخند

بخند بر نگار لبانش نقش می بخشید، قدرت تفکر شاید هم ل
 نداشت، نمی

توانست تشخیص دهد! اهورا که ان جا بود، گور پدر تمام افکاری که 
 مانع

 !دیدن شود و اهورا به جد، واقعی بود
همانند عکسش در اسکرین گوشی! تابناک بود و سوزناک! زیر لب 

 آرام نالید
وس که در تو، مجنون یک عمر پی لیلی در خود دویدم. افس -

 .ندیدم
وقتی جواب نشنید و باز هم آژنگ ابروان اهورا، نصیبش شد، با 

 اشک هایش
خندید! خندید و خندید تا اشک هایش بغض نشوند! تا راه گلویش 

 را نبندد و او
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 .بتواند یک دل سیر درد و دل کند. حتی اگر جواب نشنود
بت لفظی می او فقط می خواست، با اهورایش خلوت کند! مصاح

 خواست چه
کار وقتی که چشمانش سخن می گفت؟ آن قدر طلعت رویش 

 جانگیر بود که
کمی خم شد، انگشتش را نوازش مانند به رخش کشید اما، عکس 

 !بعدی آمد
گوشی اش را خاموش کرد و از عکس اهورا دل کند، دلش طاقت 

 نبودش را
صدای  نداشت! دلش طاقت نداشت نباشد و بدون او مردگی کند.

 ویبره اس ام
اس گوشی اش که از روی میز بلند شد، سراسیمه به سمت آن، 

 .یورش برد
 

597 
 بدون خواندن نام شخص، تکست را باز کرد

 .تن در آغوش غریب و دل در آشوب توست -
دستان لرزانش را روی دهانش گرفت، این تک بیت را دوست 

 داشت، مثل
هنوز هم جرات خواندن نام  سخن چشمان اهورا، حرف می زد!

 شخص را
نداشت! نمی خواست دوباره خودش را ببازد و تسلیم خفاش لکنت 

 شود. با
 لرزش دوباره دستش، تکست دیگر را خواند

 !دال چونی، دال چونی دال چون! همه خونی همه خونی، همه خون -
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روز ها با تلخی گذشتند، با بی رحمی، با خفای تنفس و با اهورا، اما 
 ...حال

فریاد نام آن ها، تمام نشدنی بود و سهمگین، مثل خشم در بستر 
 روز های

آهنگین! مگر باهم قرار پریدن نگذاشته بودند؟ پس چرا یکی آز ان 
 ها زود تر

 پرید؟ دستش را روی کلمات برد و آرام تایپ کرد
 .این دنیا تک و تنها شدم من، گیاهی در دل صحرا شدم مندر  -

گلی می رویید و خار به دور آن می تنید! تنیدن هار به دور گل، 
 حکایت آن

روز های اخرشان بود! مثل پستی بلندی های بی سکون! گوشی در 
 دستش

 لرزید و نگاهش را مسخ متن کرد
 ! شدم منچو مجنونی که از مردم گریزم، شتابان در پی لیال -

لبخند روی لبش را هیچ جوره نمی توانست جمع کند، اعتراف 
 شنیده بود،

اعترافی دیر،اما خوش! ولی باز هم می لرزید و در آشوب نگاه اهورا، 
 می

 سوخت. همان طور با لبخند نوشت
 

598 
 .چه بی ثمر، می خندم. چه بی اثر می گریم -

ند زد، و همان طور محزون به قافیه های این شعر نگریست و تلخ
 نوشت

 به ناکامی چرا رسوا شدم من؟ چرا عاشق چرا شیدا شدم من؟ -
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عاشق شدن یک شهر از عاشقی او، افسانه نبود! همانند او برای 
 تسفیر نام

اهورا! خسته بود و دیگر توان زندگی نداشت! بریده بود و فقط 
 حرکت می

 ...دهدکرد! اگر می دانست اهورا را هم از دست می 
اما پیام  "آخرش یک من می مانم و یک تو "می خواست بگوید

 بعدی که آمد،
 دست کشید و آن را خواند

فراموش نخواهم کرد نگاه خیره ای که دم رفتن، نفیر عشق می زد،  -
 اما

 !تظاهر به تنفر می کرد
بد کرده بود که این طور سرزنش می شنید؟ شاید واقعا هم بد کرده 

 بود! شاید
ر این وهم و این نداشتن، خودش بود و شاید این اهورا بود که مقص
 می

 خواست نباشد! دوباره گوشی لرزید و نگاه خیره او را به آن دوخت
شاید من همان شخصیت مبهم داستان بودم که بی سر و صدا  -

 بساط رفتن می
چیند و بار سفر می بندد تا از چشم افتادنش، خنجری به قلب 

 !خویش نباشد
بار نتوانست خوددار باشد، با ترس به نام شخص نگریست،  این

 بالخره از
به عنوان  "اهورا" دلمشغولی هایش جلو تر قدم برداشت! نام

 فرستنده این پیام،
 .به عنوان شخصی که می خواهد برود و وداع کند، دردناک بود
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هوا سرده، جلوم سرابه، نرو تنها.. . نرو، نفس بی تو برام عذابه نرو  -
 تنها
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 ...نرو

پیام را که نوشت، تکست بعدی اهورا تمام دلخوشی های قبلش، 
 آوار شد و بر

 .سرش فرو ریخت
هنوز تو فکرم، تو فکر لیلی ای که دم رفتن، باید و تیره و تارش  -

 کنم! رفتن
 ...آسونه اما، چنگ زدن به تریاق فراموشی نگاه خیره تو

چشمانش گشاد شده بود و دهانش به اندازه یک غار باز گشت! 
 رفتن دوباره

اهورا را نمی خواست! نمی خواست دوباره نداشته باشدش! نمی 
 خواست حاال

 !که از مرگ رهیده بود، نباشد
 (فلش بک) "

جو پر تالطم اتاق عمل تنش را به رعشه می انداخت، نگاهش خیره 
 آن دستگاه

رکت صاف بود! چندین باره به آن شوک می با خط صامت و بی ح
 دادند و او

فقط به جسم بی جان آهورآ می نگریست. همان طور که بغض راه 
 گلویش را

 بسته بود فریاد زد
چرا هیچ غلطی نمی کنین؟ مگه نمی بینین داره می میره، مگه  -
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 نمی بینین
 ...دیگه نفس نمی کشه؟ چرا عقب کشیدین نامردا... چرا؟

ران حاذق دیگر، دست آز کار کشیدند و عقب گرد کردند و تمام دکت
 محزون و

سرشار از ترحم به لیلیث می نگریستند، هیچ امیدی نبود! با صدآی 
 محزون

 شادی که برای اخرین بار آرام می گفت
 .تموم کرد -
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به خودش آمد، ملحفه را رویش کشیدند، به خدا حق می داد، شاید 

 اگر او هم
ذباهلل جای خدا بود، اهورا را برای خودش بر می داشت! ولی فعال نعو
 او

 !بیشتر به ان مبتال بود! به قدری که بدون آن می مرد
شادی که به بیرون رفت و نگاه خیره و نگران دیگر حضار را که 

 سنگینی
دوشش بود، از هم درید و دستگاه شوک رآ دوباره گرد و ملحفه را 

 کنار زد،
 .زنده می ماند. با صدای لرزانش فریاد کشیداهورا باید 

 .بذار رو دیویست -
با تمام قوایش به او شوک داد، نه با ترس، این بار از عشق مایه 

 !گذاشت
اهورا چند سانت به هوا پرید و این بار هم اکسیر عشق جواب نداد، 

 دستگاه
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 .کوفتی را که عالج نبود، کنار گذاشت پای تخت اهورا زانو زد
 دل اهورا را در آغوش کشید و زار زد، شیون می کرد و آرام نمی از ته

گرفت. با صدای طوالنی تیک تیک دستگاه و آن نوار سبز و نوید 
 حوش

 دکتر، سر برآورد
 .بهوش اومد -

شوکهان به اهورا نگریست! اهورایش نمرده بود، تنهایش نگذاشته 
 ".بود

لش نمی خواست به از یاداوری آن روز وحشتناک بیرون امد، اصال د
 آن روز

 فکر کند! پیام آخری که از از اهورا دید، ارتعاش بدنش را افزود
خدانگهدار لیلی! شاید یک روز میون هجاهای همهمه پیدات  -

 .کردم
 شوکه بود، فقط به صفحه گوشی می نگریست، زیر لب زمزمه کرد
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از من است این غم که بر جان من است، خود کرده را تدبیر  -
 !نیست

هیچ کاری از دستش بر نمی آمد، سرش تیر می کشید قبلش از جا 
 کنده می

شد، گوشی در دستش شروع به زنگ خوردن کرد، نام گیلماه را که 
 دید،

 !برداشت اما هیچ نگفت. توان هیچ چیز به جز سقوط را نداشت
برای یه ساعت دیگه پرواز داره! چمدونشو بسته و  لیلیث، اهورا -

 راهی
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فرودگاه شده، لیلیث تو رو جون هیمو یه کاری کن، نمی خوام دیگه 
 بره و

 .نباشه، دست بجنبون لی لی، فقط تویی که می تونی واقفش کنی
نمی خواست دیگر بشنود، جرات هضم و حالجی این موضوع را 

 نداشت،
ی رفت تا دیگر نباشد؟ مگر بچه بازی بود گوشی را قطع کرد، اهورا م

 که
 !یک نفر را مفتون کند و برود

چه کاری می توانست بکند؟ او خیلی وقت پیش آب پاکی را روی 
 سر اهورا
 .ریخت

 (فلش بک)"
از پشت شیشه جذاب تر بود، نگاه بسته نایابش آرام آرام دل لیلیث 

 را به تباهی
از ته دلش به اهورای می کشاند، دستش را روی شیشه کشید و 

 طاقباز خوابیده
روی تخت سفید و دستگاه های حول آن نگریست که مدهوش به 

 خواب رفته
 .بود

دلش نمی خواست اهورا را نداشته باشد و حاال که داشت، نمی 
 خواست این

طوری رویتش کند! در حالی که هنوز هم دلگیر بود! دلگیر بود ولی 
 غرامت
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 مورفین او، جانش را گرفته بودپس از ترک 
شیشه و غبار روی آن، بیشتر زخم دل می افزود و پیکر لخت اهورا و 

 سیم
های وصل شده روی آن، دردناک بود! اهورایی که غرور و تکبرش خار 

 می
 !شد و در چشمان خصمان فرو می رفت

چشمانش را از اهورا گرفت، تمام بیمارستان فهمیده بودند عاشق 
 این مرد

صف جان روی تخن خوابیده است، ضمن این دانستن چه احترام ن
 هایی که

 !قائل نبودند برای اهورا
انگار تمام بیمارستان فهمیدند که او از انسان نیست و خدا او را از 

 یک جنس
دیگر آفرید، تا هر روز بیشتر آوخ دل لیلیث بیشتر کند و گالبتون 

 های در راه
 !زینت ببند مانده را یک باره در سفره دلش

این آذین بستن، کار دستش داده بود و حتی یک لحظه هم نمی 
 توانست بدون

دیدن اهورا چشم روی هم بگذارد، پشت درب شیشه ای تحصن 
 کرده بود و

 !شب همانجا می خوابید
همکارانش و ماباقی پرسنل از رفتارش در شگفت بودند، از لیلیث 

 محتشم غره
سخت ترین شرایط خود می خندید و  به اقتدار و صالبت خود که در

 هیچ چیز
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 !را به جد نمی گرفت
و لیلیثی که یک پایش نمازخانه بود و نماز های شکرانه و یک 

 پایش پشت
درب اتاق اهورا و اشک های روانش! و اهورا خروش این دریای نا 

 آرام را
 !می دید و دردمند می خندید
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می دانست لیلیث طاقت جفا با او را ندارد! می دانست لیلیث آدم 
 فراموشی

 نیست و از هر که حذر کند، آخرش یک او می ماند و یک لیلیث! 
 بودن زندگی اش کار دستش داده بود

کاری که اهورا را به دامش انداخت و بدون این مرد نمی توانست 
 نفس بکشد،

می توانست خالصانه بی ادعا دوستش مردی که حاال زن نداشت و 
 داشته باشد

 !و روزی هزار بار برایش بمیرد
برایش می مرد ولی باز هم نفس می کشید تا روی اهورا را از یاد 

 نبرد! تا
بدون او برزخ را متحمل نشود، تا بدون او قرار پریدن نگذارد و به 

 قول
 !دنی استفروغ، بفهماند پرواز را باید به خاطر سپرد، پرنده مر

او هم پرواز را خوب به خاطر سپرد تا به موقع اش، مرد مردن باشد! 
 بهونه

نکیرد و برود! مثل شاهینی که در هوا رها می شود یا اهورایی که در 
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 زمان
 !کوروش باقی ماند و از آن به بعد کم کمک کشتنش

از شیشه سر خورد و رپی زمین جای گرفت، تسبیح یاقوتی قرمز در 
 دستش

زمزمه می  "الحمدهلل" دانه به دانه با انگشت، کنار می زد و زیر لبرا 
 کرد

 !و حس شعف را در خود حل می کرد
سایه حضور مردی را احساس کرد، سر بر آورد و خیره آن شد، این 

 مرد هم
پس از آن خبر، شانه هایش خمیده شد و دلش کوچک! لیلیث با 

 دیدن تیمسار،
 .از جایش برخاست

ندلی آبی رنگ زنجیره ای رو به روی پنجره شیشه ای تیمسار به ص
 اشاره
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 کرد، روی صندلی که نشستند تیمسار شرمزده لب باز کرد
 .فکر کنم یه عذر خواهی بهت بدهکار باشم -

لیلیث لبخند زد، تمام دنیا به او عذر خواهی بدهکار بودند، تیمسار 
 که در

د! یادش آمد که چقدر حاج برابر آن ها چیزی به حساب نمی آم
 بابایش تیمسار

 را دوست داشت و برای او احترام قائل بود
می دونین چیه تیمسار، من عاشقی رو از خدا یاد گرفتم، زمانی که  -

 گفت صد
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 !بار اگه توبه شکستی بازآ
تیمسار حاال می فهمید ادب و شخصیت به جای هیمو از کجا 

 ت می گیرد وٴانش
ین زن را می گیرد! حاال می فهمید چرا حاج چرا بهانه ندیدن ا

 محسن از خبر
 .قمارباز شدن زهرایش سکته کرد

و حاال می فهمید که ورا اهورا برای آزادی اش دست و پا می زد و 
 هیوا را

طالق داد! برای فهمیدن این ها خیلی دیر بود، دیر بود اما بالخره 
 فهمید! جلو

 ضرر را هر وقت که بگیرند منفعت است،
برای همین دیر فهمیدن هم باید نمازشکرانه به جا بیاورد! دیر و 

 زودش مهم
نیست، مهم این است که تیمسار بالخره فهمید! لبخند یک طرفه 

 اش میان ریش
سپید و سبیل جذاب مردانه اش جای گرفت و دل لیلیث ضعف 

 رفت! چقدر
 !شبیه اهورا بود

ممنونم که اهورا رو نجات دادی عروس! اینکار فقط از دست تو بر  -
 می
 !اومد
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با شنیدن لفظ عروس از دهن تیمسار وا رفت! پس تیمسار جریان 
 صیغه نامه
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را می دانست! می دانست و این طور تحقیرش می کرد! تحقیرش 
 می کرد و

 !انگ زن دوم بودن را به پیشانی لیلیث می چسباند
سرش را به زیر انداخت، پس دیگر الزم نبود بگوید کنار شوهر بودن 

 غرامت
نمی خواهد، داد بکشد و فریاد بزند این محرمیت بین او و اهورا 

 !الکی نیست
 !این محرمیت بود که منجر به طالق اهورا و هیوا گشت

کاری بود که از دستم بر می اومد، کار شاقی بود ولی انجامش  -
 !دادم
ایش برخواست، پیر شده بود اما سرپا تر و تنومند تر از لیلیث از ج

 بود،قد بلند
 .و چهار شانه، هیکل ورزیده و ورزشی مانند اهورا و قدم های استوار

شیر زن مثل تو کم پیدا می شه که بهونه ادا کردن دین به دیگران  -
 رو

 !سرآغاز روا کردن حاجتش بدونه
د، خجسته از یکی شدن دل و رفت، رفت و لیلیث در بهت مان

 تیمسار با او، از
صندلی بلند شد، تا خواست به سمت شیشه قدم بردارد، نگاه اهورا 

 با چشمانش
 !تلقی شد و با انگشتش به او اشاره می زد تا به اتاقش بیاید

سرش را پایین انداخت و لباسانش را عوض کرد، پا به اتاق اهورا 
 گذاشت و

ل شادش روی صندلی کنار تختش با دیدن چشمان خندان و د
 نشست، نمی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 781 صفحه  

 

 !خواست ظاهرش را بر هم بزند، او هنوز هم از اهورا دلگیر بود
 !سر تا پا گوشم -

اهورا به پرش خورد، توقع این تلخ زبانی را از لیلیث نداشت، توقع 
 نداشت
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پس از این همه دنبالش دویدن، سرد باشد و آتشش را فرو کش 
 !کند

 بی؟خو -
سرش را در دستانش گرفت، مگر می شد او را در آن تخت سفید 

 کذایی ببیند
 و خوب باشد؟ پس با خفای صداقت لب زد

 نه -
بی توجه به داد و فریاد چشمان خروشان اهورا سر به زیر انداخت، 

 این چشم
 ها آخر کار دستش می دادند

 چرا؟ -
 این نفس عمیقی کشید و روی صندلی چفت تخت اهورا نشست،

 اهورایی که
او می شناخت، مگس را در هزار کیلومتری روی هوا می زد، می 

 دانست
 !چرا اما می خواست از دهان لیلیث بشنود

 .چون تو این جایی-
درد داشت و لبخند بر لبش نمی آمد! این زن خیلی عاشق بود، این 

 را از
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لرزش صدایش و بغض نهانی گریبانش فهمید، هرچند که او همان 
 یثلیل

عاشق اما پر اراده را می خواست، همان لیلیثی که در هر شرایطی 
 ظاهر می

 !شد، مثل آن روز در دریا، با یک لیوان ذرت
 .من خوب می شم، ناراحت نکن خودتو -

قطره اشکی از چشمانش چکید، دردش از این بود که خوب می شد 
 و دیگر

برای او نبود! دردش از این بود که به غیر از آن روز ها، اهورا را 
 !نداشت
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 .نمی تونم-
دست دراز کرد و روی گونه سفید و بی روح لیلیث کشید، قطره اشک 

 از شرم
گرمای دست اهورا متواری شد! لبخندش کش آمد، نه برای اشک 

 های لیلیث،
 .وپوش سفید، دلربا تر شده بودبرای رخ زیبایی که به واسطه آن ر

 چرا؟-
دست گرم اهورا را همان طور که بر گونه اش نوازش مانند کشیده 

 می شد،
 !گرفت و فشرد! لیلیث مانده بود و استفهامی که انکاریست

 .چون تو اینجایی-
تک خنده ای کرد که درد به مغز و استخوانش رسوخ یافت! نمی 

 خواست
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ببیند، دستش را ازدست لیلیث جدا کرد،  لیلیث او را این طور رنجور
 طاقت

این همه مهر را نداشت، هر چند که هنوز هم استبدادش را رها 
 .نکرده بود

ترک منه خراب شبگرد مبتال خیلی موئثر بود! اون قدری مقید ترک -
 به این

تارک بودی که هر روز و هر شب پشت پنجره شیشه ای آی سی یو 
 چنباتمه
 !می زدی
و بود که نیشخند می زد، اهورا نمی فهمید، فهمش ثقیل این بار ا
 بود! نمی

 گرفت که باید بعضی چیز ها را ترک کرد و عوارض پس از ترکش را
پرداخت! او اهورا را ترک کرده بود ولی صیغه ای که جاری بود، 

 عوارض
 !پس از ترک به شمار می رفت

 !مرده بودگرچه آب رفته باز آمد به رود، ماهِی بی چاره اما  -
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از جایش برخاست و کنار تخت اهورا رفت، با دستانش ان قسمت از 

 سرش
 که مو داشت و نتراشیده بودنش را نوازش کرد و با درد گفت

فکر می کنی آدم ها چطور از چشم می افتن؟ حتما که نباید قاتل  -
 احساس

وت و جلباشن و ارث پدری باال بکشن، حتما که نباید دل بشکونن 
 دوست و
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پشتت دشمن باشن، آدم ها با بودن هایی که باید باشن و نیستن! 
 با به بازی

گرفتن عمری که نباید می گرفتن و گرفتن! با دوست دارم هایی که 
 باید بگن و

نمی گن، با توجه هایی که باید بکنن و نمی کنن، از چشم می افتن 
 و تموم می

 !شن
به پیشانی مردش زد، دم از تنفر دست از نوازش برداشت، بوسه ای 

 می زد
اما عاشق بود! چانه هایش می لرزید دل تاریک اهورا را بیشتر سیاه 

 می کرد
 .خوب شو کوه استوار، هبوط کوه ها خیلی دردناکه-

نگاه خیره اش را از اهورا گرفت و اتاق را ترک کرد، پس از آن دیگر 
 هیچ

 !وقت سمتش نرفت، هیچ وقت
" 

ید و به قول معروف شال و کاله کرد، کیفش را گرفت لباسش را پوش
 و مصمم

سوار ماشین گیلماه شد، شب قبل ان را به لیلیث غرض داده بود، 
 گویی می

 .دانست بد جوری به دردش می خورد
بدون توجه به بوق ممتد و سرعت بیش از حدش فقط می راند. می 

 خواست به
انتها برسد، فقط نیم ساعت وقت داشت، در اتوبان ترافیک سنگینی 

 رخ داده
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 .بود و ماشین ها به صف شده بودند
به نظر می آمد تصادف شده باشد، ده دقیقه ای وقت گذراند و در 

 اولین فرصت
به فرعی پیچید، دعا می کرد که پروازش حداقل یک ساعتی تاخیر 

 داشته
 .ند و راند تا به مقصد رسیدباشد. فقط را

وقتش تمام شده بود، االن می رفت و از دستش می دآد، مشوش 
 خود را به

سالن فرودگاه رساند و دور خودش چرخید تا اهورا را پیدا کند! می 
 خواست

 .برآی کسی که می رود به جای انتظار، جاده بکشد اما نمی توانست
این نداشتن ها را جبران خودش اهورا را رانده بود، پس خودش باید 

 .می کرد
 ترک آهورا از دست او بر نمی امد، چرا که بی عرضه تر از این حرف ها
بود. حتی اگر او می خواست ترکش کند، عکس روی اسکرین گوشی 

 جانش
 .را می گرفت

به پشت شیشه رسید، مردم را کنار زد و مردی را چمدان به دست 
 دید که به

ند کودکی که ذوق می کند، به شیشه ساعت دستش می نگرد، مان
 می کوفت و

اهورا رآ صدا می کرد، برایش مهم نبود که مردم فکر کنند دائم آلخمر 
 .است
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او دیوانه نبود، فقط زیادی عاشق بود! اهورا با دیدن لیلیث که 
 خیسی اشک،

صورتش را احاطه کرده و مانند کودکی رها یافته آز مهر مادر، آن طور 
 در

 .ه اوست، به سمتش آمدتآلطم نگا
لبخند به لب داشت اما نه یک وری، آین دفعه لبخندش کآمِل کامل 

 بود! مثل
 قرص ماه. پشت شیشه که رسید، لب زد
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 .می دونستم که می آی -
لیلیث هم تلخند زد، دستش رآ روی شیشه گذاشت، نمی خواست 

 برود، آرام
 گفت

 ست نرو برف و کوالک زده راه خرابدل به دریا زده ای پهنه سراب ا -
است نرو، این جماعت همه گرگند مبادا که تو را، پی یک شام بزرگند 

 مبادا
که تو را، دانه و دام زیاد است، مبادا که تو را، خشم و اوهام زیاد 

 است، مبادا
 ...که تو را... تا مبادا که تو را... باز مبادا که تو را

پیوستگی کلمات را از هم می هق هقش مانع بیانش می شد و 
 درید، به طوری

کلمات آخرش را از هم گسسته بیان می کرد. اهورا خندید، از همان 
 خنده

هایی که برق نگاهش چشم هر بشری را مجذوب خود می کرد، تکه 
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 کاغذی
 را باال اورد و لیلیث، لیلی گون، نوشته هایش را خواند

باشد غم تو جان به جانم  دیشب خواب دیدم تو را در بر او، تا که -
 .بکند

لبخند از لبش رفت، اهورا دستش را روی دست لیلیث از پشت 
 شیشه قرار

داد و در چشمانش دقیق شد، کاغذ از دستش رها و سقوط کرد. که 
 می گفت که

تمام قصه ها تالزم ها تالحق می شوند؟ او که اهورایش چمدان به 
 دست گرفت

 .و رفت
رفت و ندانست که زنی پشت آن شیشه را کشت، رفت و نفهمید که 

 لیلیث، پس
 !از آن دیگر هیچ وقت زنده نشد

 رفت، خراب شد تصویرش، حتی اگر خدا فرستد، باران اسیدی برای
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تطهیرش، برف و پاکی برای تشبیهش، محمد و عیسی برای 

 تضمینش یا که
 .، خراب شد تصویرششیطان را برای تقصیرش، تمام شد

 .تقصیر شب نیست، حدیث ما بود دراز
 کیانا بازیار

 3/1397شروع / 7
 3/1398پایان / 31
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