


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زبرجد رخ#

 گفتارپیش#

 همه چیز، سیاهی است و سیاهی...

ای که نه جلوی پایت را، نه پیش رویت را، نه پشت به جایی رسیده

 بینی.سرت را و نه خودت را می

رسد به پوچی و زمین پشت سرت هم... پر از گام پسینت می

 هیچ...

 پلی نمانده که خرابش نکرده باشی!

 نمانده که پسش نزده باشی!آدمی 

 آید...و اینجاست که او می

 بار درد و تنهایی!ام و خودم و یک کولههنگامی که من مانده

 ام و روحی درهم شکسته و روانی از هم پاشیده...من مانده

 کند.اش، مرا زنده میو اوست که دم مسیحایی

 مردی از تبار گریگور

 ای تاریک، مبهم و خونینبا گذشته
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ها، نیرومندتر از که پس از دوازده سال گمنامی و زندگی در سایه

 همیشه برگشته

 تا انتقام بگیرد...

 شش کرسی

 شش نفر

 ی اصیلشش خانواده

 تواند قدرت را به دست بگیرد.تنها یک نفر است که می

 روابطی مبهم و فراتر از حد تصور

 هایی بدون قاتلقتل

 دخترانی زنده به گور شده

 مرده، بدون جسد مردانی

 های به دنیا نیامدهجنین

 گیردو عشقی که بین دو وارث قدرتمند شکل می

 نباید به ثمر بنشیند

 نهالی است که نباید پا بگیرد
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دختری بدون حامی، زخم خورده، به حکم آب و مردی با 

 چشمانی زبرجدی و قلبی پر از کینه، به حکم آتشی سوزان

 جان آتش شود؟شود اگر آب، آرام چه می

 

 نویسنده: سیلوا
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 زبرجد رخ#

 نخست_پاره#

 نخست_فرگرد#

 

 

 «خرداد ماه»

 

ی اعالم وصول چک را روی میز سدر قربانی، برگه

ی پیرمرد گذاشته؛ آن کاغذ به حکم کاری شدهکنده

ماند برای من! بخششی به ارزش چند عفو می

 زندگی!

 

پیرمرد پاکتی کاغذی را از گاوصندوق کوچک 

نشیند آورد، میاسازی شده در دیوار اتاق بیرون میج
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سررسید چکت یک ماه دیگه بود. خیلی »گوید: و می

 «عجله کردی.

 

گویم: ام، خیره به پاکت میپیچهبا نادیده گرفتن دل

سری قبلی، هشت و ده دقیقه روز شنبه، حسابم رو »

 «بسته بودن آدمات.

 

ش را هایسرم را سوی قربانی، وکیلش، که دست

چرخانم و کند، میمشت کرده و با اخم نگاهم می

 «توهین نباشه، جناب قربانی!»گویم: می

 

تاجر »کشد. ها را بیرون میخندد و سفتهپیرمرد می

برات که پیش از  باش؛ نه بدهکار. درسی شد

 «پر کنی. سررسید چک، حسابت رو
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هایش را کنار بگذارد؟ کی قرار است این بازی

گویم: تاب میچرخانم و بیا در کاسه میچشمانم ر

 «تفهیم شد قربان!»

 

این هم از »گوید: گیرد و میها را سویم میسفته

 «ها.سفته

 

شوم و هنگام برگشتن به خیز میبرای گرفتنشان نیم

امشب راحت »کنم. حالت اولم، براندازشان می

 «خوابم!می

 

کند. برخالف دهد و نگاهم میبه صندلی یله می

گریختم، خیره به همیشه که از نگاه خودپسندش می

چشمانش با نگاهی سرکش، ولی از درون پر از 

 دهم. ها را به دست ملکی میآشوب، سفته
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 «ماشینت رو ندیدم.»گوید: می

 

انگار که زیان زیر قیمت فروختن ماشینم برایم مهم 

توانستم بگویم؛ ود خیلی چیزها را مینباشد، جایش ب

مانند رخدادهای پنج سال پیش، اما تنها شانه باال 

 «دیروز فروختمش.»گویم: اندازم و میمی

 

دهد و با اندکی درنگ، انگار که در سرش را تکان می

خواهد حال سبک و سنگین کردن چیزی که می

تونی یکی خواستی می»گوید: بگوید، باشد، می

 «برداری.

 

همیشه، همین آش است و همین کاسه. اگر 

شناختمش، از این پیشنهادش ممکن بود بال نمی

 دربیاورم.
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خیزم و بینم، برمیپذیرش ملکی و نگاهش را که می

کمک بزرگی بود. »گیرم: دستم را سوی پیرمرد می

 «ممنون آقاجون.

 

حاال قراره باهاش »دارد. فشارد و نگه میدستم را می

 «چیکار کنی؟

 

به زودی خبرها به »اندازم. قیدی، شانه باال میبا بی

 «رسه.دستتون می

 

کند. دستم را رها و با همان ژست، نگاهم می

 «منتظرم.»
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کنم. دارم و خداحافظی میکالهم را از روی میز برمی

رود تا در را برایم باز کند. وقتی وارد ملکی جلوتر می

ک دستمزدش را درون شویم، چسالن خصوصی می

رود سوی کند و میدهم دستش. تشکر میپاکت، می

ها و من هم راهم را سوی راهروی منتهی به پله

 کنم.قسمت مسکونی ساختمان کج می

 

 زبرجد رخ#

 دوم_پاره#

 

مامی تا چند سال پیش، عاشق این بود که مادربزرگ 

صدایش کنیم؛ اما هنگامی که من و پندار و پرهام 

دیم و احساس کرد این عنوان، پیر نشانش بزرگ ش

دهد، تبدیل شد به مامانی؛ اگرچه که در حضور می

فردی جز اعضای خانواده، باید مامان آذر صدایش 

 کردیم.می
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با سروصدایی که در سالن اصلی در جریان است و 

ها در حیاط، باز هم چیزی به سرم کوفته بروبیای آدم

 سوزاند.میشود و چشمانم را می

 

چرخد و بازرسی مامی مانند همیشه، در آشپزخانه می

کنم و از آن گرمتر، پاسخ کند. به همه سالم میمی

 گیرم.می

 

گذارم و او، باز هم ای سر به سرش میچند دقیقه

زند. دوست ندارد ریزد و غر میموهایم را به هم می

کوتاهشان کنم و حاال که کمی بلند شده، پافشاری 

 کند کوتاهشان نکنم.می

 

دهد دستم و با انتقاد از مادرم، ظرفی پر از غذا می

گوید تا آخرش را نشاند و میتلما، مرا پشت میز می
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ی لباسم باید بخورم و اگر از آن بماند، آن را در یقه

 خالی خواهد کرد.

 

ی بهتر است یادم نرود که در این زمینه، پیشینه

 درخشانی هم دارد.

 

پرسد و من با دهان نشیند و از تلما مییم میروروبه

 «رفتن ماه عسل.»دهم: پر پاسخ می

 

پس تو کجا »پرسد: شوند و میچشمانش گشاد می

بودی؟ کی رفتن؟ کجا رفتن؟ کی میان؟ دیروز 

باهاش صحبت کردم چیزی نگفت چرا؟ این چه 

 «وضع غذا خوردنه؟ چرا عجله داری؟

 

خیزم، که برمیدر حالیگذارم و قاشق را روی میز می

 «خودش اومد... میگه بهت.»گویم: به سختی می
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میگی بریزنش تو »گویم: کنم و میبه ظرف اشاره می

 «یه ظرف که ببرمش؟

 

های روم، یکی از شریکسوی در اصلی که می

بینم. به همان آید، میها باال میآقاجون را که از پله

روم سوی کنم و میجا میسرعت، راهم را جابه

آشپزخانه و حیاط خلوت. ترمه وارد سالن اصلی 

کنم، ساختمان را شود و من در پشتی را باز میمی

 شوم.زنم و وارد پارکینگ میدور می

گذارم و بار مصرف را در سبد موتور میظرف یک

آورم و از بخت بدم، شوم. سرم را باال میسوار می

ین تیرداد، مانم؛ چون فالشر دوربدر همان حال می

کشم و تیرداد دهد. جیغ میدقیقا مرا هدف قرار می

که پیاده شوم، متوجه مردی خندد؛ اما قبل از اینمی

شوم که پیدا است در حال سخن گفتن بوده و می
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جیغ من، سخنش را بریده، چون همراه با دو مرد 

 اند.رویش، سوی من چرخیدهبهاندام رودرشت

 

رخانم و موتور را روشن چدرنگ سوییچ را میبی

ی پولدار کنم. به گمانم باز تارخ خان بوی آقازادهمی

ای به مشامش رسیده که ترمه را برای مهمانی دوره

 شرکا، از اصفهان کشانده تا اینجا.

 

از همان پنج سال پیش، آقاجون دیگر نخواست در 

گانه شرکا شرکت کنم. اگرچه که ارزشی هم شش

که به سرم آمده بود چشم نداشت. اگر از چیزی 

همه توانستم خودم را با آنپوشیدم، نمیمی

وگوهای اقتصادی و ناخوشایند تشریفات و گفت

 سازگار کنم.

 

 زبرجد رخ#
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 سوم _پاره#

 

کنم و سوییچ موتور و ظرف غذا را روی جزیره رها می

رفتم، جا ام که ظهر، هنگامی که باشتاب میگوشی

دارم. تلما چند باری زنگ زده و برمیگذاشتم را 

پاکان هم انگار فقط انگشتش را گذاشته روی 

 ام و تماس گرفته.شماره

 

خورد، گیرم و هنگامی که بوق میی تلما را میشماره

های منتهی به در پشتی، که در به پرهام که از پله

 کنم.آید، نگاه میشود، باال میآشپزخانه باز می

 

عسلم! چرا گوشیت رو جواب »با گفتن: تلما تماس را 

دهد و همزمان، پاسخ می« دادی؟ نگران شدم!نمی

آید داخل. سرم را به کند و میپرهام در را باز می

سالم »گویم: پاسخ به تلما می کنم و درسالم، خم می
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عزیزم. ملکی زنگ زد با عجله رفتم برای پس گرفتن 

شب به اجالس رسید امها. مامی گفت چرا نمیسفته

پنج به عالوه یک. گمونم آقات حسابی گله کنه از 

 «دستت!

 

رویم کشد و روبهپرهام کالهم را از سرم می

 ایستد.می

داریم میایم. زنگ زدم بگم »گوید: می خندد وتلما می

 «لباس بذاری برامون.

 

کند به کشم و او شروع میام میدستی به پیشانی

زند که آن خط هم غر میسفارش. پاکان از آن سمت 

خورد و فالن لباس خیلی به درد مراسم رسمی نمی

لباس را قرار بود فالن جشن بپوشد. گوشی را از 

ها  بحث کنند و دستم را دهم تا آنگوشم فاصله می

ی کنم.  کت و شلوار و جلیقهسمت پرهام دراز می
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دار پوشیده. مشکی با پیراهن سفید و کراوات نقش

 ب قرار است کاری کنند.گمانم امش

 

گویم: کنم و میهایش اشاره میبا ریشخند به لباس

شادوماد بگمت یا فقط قراره در حد من خوبم تو »

 «خوبی پیش بری پسر خاله؟

 

کند قطع می« بهت پیام میدم»تلما تماس را با گفتن 

فشارد. لبخند کجی به هنگام و پرهام دستم را می

ترمه رو قراره بندازن جلو.  بارکنم اینفکر می»ادای 

 بر لب دارد.« چطوری جوجه؟

 

اندازم و سوی یخچال تلفن را روی پیشخوان می

از زیر دین جناب قوامی دراومدن، حس »روم. می

 «آزادی از زندان رو میده به آدم.
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گوید: ی کراواتش میخندد و با سفت کردن حلقهمی

 «عمو اینا کجا بودن؟»

 

گویم: کشم و میخچال بیرون میپارچ شربت را از ی

 «گفت نزدیکن.»

 

خوای برات چی می»گوید: اندازد و میچانه باال می

 «بیارم؟

 

کنم. گذارم و از شربت پر میدو لیوان روی جزیره می

مامی به اندازه دو شب، غذا روونه معده بدبختم »

 «کرد.

 

 «ش.اینم بقیه»کنم. به ظرف غذا اشاره می
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پرسد: گیرد و میام را میسمتش گرفتهلیوانی که 

 «ت چیه؟حاال برنامه»

 

پیدا کردن یه »گویم: کنم و میکج نگاهش می

 «شریک و عقد قرارداد.

 

ریسک »گوید: دهد و با درنگ میسرش را تکان می

خیلی بزرگی کردی. اگه نتونی اقساط وام رو 

 «برگردونی...

 

اگه واسه من مهمل نباف! »پرم: وسط حرفش می

کاری از دستت میاد انجام بده؛ نمیاد سخنرانی نکن 

 «نه گوش شنیدن دارم نه برام مهمه چی میگی.

 

باشه. »پذیرد. کشد و سخنم را میلیوانش را سر می

 «به بابا...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خودت »کوبم. پدرش! لیوانم را روی جزیره می

 «پرهام! نه بابات نه پاکان نه هیچ بنی بشری!

 

دهد و سوی در ان میسرش را به افسوس تک

دونست همچین خاله موقع زاییدنت اگه می»رود. می

حیوونی قراره وارد جامعه بکنه، همون دم بند ناف رو 

پیچوند دور گردنت که مستقیم راهی سطل می

 «آشغالی شی.

 

منم دوست دارم! خوش »گویم: خندم و میمی

 «بگذره!

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _پاره#
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به سختی پشت سرش بوکله  موی لَخت تلما را

 زنم.توانم، گیره مویی به آن میبندم و تا میمی

 

ای روی سرم شود و بوسهپاکان از پشت سرم رد می

 «رنگت پریده چرا بچه؟»نشاند. می

 

کشم و هایم بیرون میی مشکی را از بین دندانگیره

ام، آن را به قسمتی که با دست دیگرم نگاه داشته

 «من خوبم. خوش گذشت ماه عسل؟»زنم. می

 

ایستد. برسی از جلوی آینه خندد و کنار من میمی

دهد: کشد و پاسخ میدارد و روی موهایش میبرمی

 «بله پس چی! جای تو خالی بود فقط!»
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خواستی سر خر می»گویم: زنم و میبه پهلویش می

 «ببندی به باربند ماشینت؟

 

 «آدم باش!»رود: تلما تشر میخندد و پاکان می

تونه حرف آدم نمی»گویم: زنم و میی آخر را میگیره

 «حق بزنه مادر من؟

 

ی رژ گونه را روی شود و فرچهرو به جلو خم می

کشد. احتماالً برای عوض کردن بحث اش میگونه

 «ها رو پس گرفتی؟سفته»گوید: است که می

 

آره. »دهم. ن مینشینم و پاهایم را تکاروی تخت می

مال شما رو هم گذاشتم روی میز. اون پاکت 

 «س پاکان.سفیده
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شنوم: دارد را میصدایش وقتی سویم گام برمی

 «متاسفم که...»

 

دلیلی »چرخم سویش. نشیند و میروی تخت می

بینم پاکان. تو خیلی بیشتر واسه تأسف خوردنت نمی

رای من کنه، بش میاز اونچه که یه پدر برای بچه

 «کردی. وقتش بود رو پای خودم بایستم.

 

کشد. روی نقطه ضعفش دست ابرو در هم می

آید که ام و او از این کار خوشش نمیگذاشته

از این طرز حرف »گوید: شود و میخشمگین می

 «دونی!زدنت متنفرم و خودت هم می
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حقیقت همیشه شیرین نیست؛ »اندازم. شانه باال می

. بدون که زحماتی که برام کشیدی رو اما برای من..

 «کنم.فراموش نمی

 

ی من نیستی؟ تو مگه بچه»شود. تر میاخمش غلیظ

مگه تو آغوش من بزرگ نشدی؟ این چند ساله چی 

 «چی برات عوض شده؟به سرت اومده انقدر همه

 

زنم. نباید! نباید نمک نشناس لبخندی عصبی می

ی من همون چیزی عوض شده باشه، تو برا»باشم. 

 «پاکان موندی و خواهی موند.

 

ی در روم. در آستانهخیزم و سوی در اتاق میبرمی

گویم: شان میزدهگردم و در چشمان شگفتبرمی

 «خوش بگذره!»
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 زبرجد رخ#

 پنجم _پاره#

 

کشم و روی میز ها را از پاکت بیرون میسفته

ق نامه را هم از گاوصندواندازم. قولنامه و تفاهممی

نشینم. آورم و روی صندلی پشت میز میبیرون می

پاکان بی خداحافظی رفته بود و تلما، فقط موهایم را 

 بوسیده بود و با بغضی سرکوب شده راهی شد.

 

خواستم به اقامتم در این خانه ادامه بدهم. دیگر نمی

شدم، همین که مسبب دعواهای بین تلما و پاکان می

شان بدون حضور من هم زندگیداد. آزارم می

داری، توانست بهتر باشد. بدون دعوا، بدون جانبمی

 بدون حضور فرزند تلما از همسر سابقش.
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ام آنقدر بی انصافی بود! حضور پاکان در زندگی

اش گرفت. من هرچه در پررنگ بود که نمیشد نادیده

ام به لطف او بوده. من ها به دست آوردهاین سال

ودم را به یاد ندارم و هرچه بوده، پاکان حتی پدر خ

 بوده و بس.

 

چرخانم و ی پشت سرم میصندلی را سمت پنجره

دهم. از وقتی شانزده ساله اش تکیه میبه پشتی

ای شرکا های دورهبودم، دیگر پایم را به مهمانی

ی شاهرخ و کردند نوهنگذاشته بودم. همه گمان می

تا درس بخواند.  تهمورس، جمع کرده و رفته خارج

 دانستند که...نمی

 

زنم. خیزم و از اتاق و بعد ساختمان، بیرون میبرمی

 باید جایی بروم که بتوانم فکر کنم.
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 باید از اینجا دور شوم؛ از همه... از خودم. 

 

 

ام، سال قبل، دو هفته مانده بود به تولد بیست سالگی

را  خواهد منکه منشی بابابزرگ، زنگ زد و گفت می

ببیند. آن روزها، بابابزرگ تازه در بستر بیماری افتاده 

 بود و دکتر منع کرده بود کسی به دیدارش برود.

 

بار آخری که دیده بودمش، گفته بود او را یاد 

هایش شق بازیشایگان، پسرش و پدر من، و کله

 اندازم و بعد از آن دیگر نرفته بودم تا ببینمش.می

 

ز احوال پرسی، پرسیده بود برای داخل که رفتم، بعد ا

خواهم یا سهام. االرثم ماشین میی سهمماندهباقی

من هم نه گذاشتم و نه برداشتم. گفتم خانه 
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کنم اما خواهم. خندیده بود. گفته بود خبرت میمی

 دیگر مهلتش را نیافت.

 

دیروز بعد از حدود یک سال و نیم، زنگ زدم به 

حضر و خانه را به نامم وکیلش، افتخاری، تا برویم م

 کند.

 

 زبرجد رخ#

 ششم _پاره#

 

فشارم و در را پشت سرم کلید را در مشتم می

بندم. روی دیوار دست می کشم تا کلید برق را می

که بعد از آن روز کنم. اینپیدا کنم و روشنش می

 آورد.دیگر نتوانستم ببینمش، قلبم را به درد می
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اند. تیک کشیدهمبله است و روی وسایلش پالس

که تماس گرفتم، افتخاری گفت دیروز به محض این

 کسی را فرستاده تا دستی به سر و روی خانه بکشد.

 

زنم و وسایلی را که و کنار خانه می سری به گوشه

 نویسم.ها نیاز پیدا کنم را میممکن است به آن

 

کند، واکنش پاکان است تنها چیزی که نگرانم می

این قضیه. از روز مهمانی سرسنگین بود و نسبت به 

ای، موضوع را گرفت. تلما به هر بهانهتحویلم نمی

کشید و اصرار داشت پا جلو بگذارم و پیش می

 معذرت خواهی کنم.

شود که فکر چند ساعت بعد، اوضاع همانطور می

خواهم گویم میکه میکردم. پاکان به محض اینمی

و داد و بیداد راه شود مستقل شوم، عصبانی می

 اندازد.می
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کنم و صبح، در مقابل من هم وسایلم را جمع می

زنم و ها را در پیک آپ بار میچشمان ناباور تلما، آن

 زنم بیرون.می

 

گیرد. حتماً داد کشد که خاله تماس میبه ساعت نمی

مان کشانده. ها را به خانهو بیداد پاکان و تلما آن

ساختمان بودند و ما، باال. ی پایین ها طبقهآن

 مان را میشد به راحتی وجب زد.ی بینفاصله

 

دورت بگردم خاله کجا گذاشتی رفتی آخه؟ بابات »

 «کنه!داره سکته می

 

آید کشم. صدای تلما در پس زمینه میاخم درهم می

 زند و صدای پاکان هم بلند است.که دارد زجه می

 «؟من کاری نکردم خاله! مگه رفتم کجا»
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یه ساعت دیگه »دهم: زنم و ادامه میتک خندی می

گردونم. چرا قشقرق به پا کردن پیک آپ رو برمی

 «اون دوتا؟

 

رود و صدایش رساتر به گوش تری میبه جای خلوت

ای داره آخه تنها زندگی کردن چه معنی»رسد: می

وقتی پاکان و تلما هستن؟ مگه اونا چن تا بچه دارن 

که بخوان برای دیدنت انتظار  یا چند سالشونه

 «بکشن؟

 

تلما بیست سالش بود که من را به دنیا آورد. با یک 

شود اقرار کرد که خاله حق حساب سرانگشتی می

 دارد.

 «یک ساعت دیگه میام.»
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 زبرجد رخ#

 هفتم_پاره#

 

ی تلمای ورودم به خانه، با اخم و تخم عمو و گریه

کند اشاره میشود. خاله است که خاموش همراه می

روی مبل بنشینم و هنوز باسن مبارک را روی مبل 

ام که صدای پاکان میان زمین و هوا خشکم نگذاشته

 «کی اجازه داد بشینی؟»کند: می

 

رسد را شوم و اولین جوابی که به ذهنم میسیخ می

اختر؛ حق دارید جناب نیک»آورم: به زبان می

 «یلم رو ببرم.ی وساکس. االنم فقط اومدم بقیههیچ

 

 «بشین!»زند: عمو تشر می
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اینجا »گوید: کند به عمو و میپاکان خشمگین رو می

 «ی منه و من...خونه

 

من هم بزرگتر »دهد: تفاوت پاسخش را میعمو بی

 «این جمعم. بشین.

 

کند به سخن گفتن: نشینم و عمو شروع میمی

بشه، اما خواید بذارید ازتون جدا فهمم که نمیمی»

به نظرش احترام بذارید. بچه که نیست بزرگ شده! 

 «این همه اصرار شما برای مستقل نشدنش چیه؟

 

که دقیقا به خاطر این»زند: خیزد و داد میپاکان برمی

 «فهمه خیلی چیزا رو!س! نمیهنوز بچه
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من همه چیزم رو »زند: ایستد و داد میرویم میروبه

 تی و برات کم گذاشتم؟پای تو نریختم؟ چی خواس

 «چرا انقدر بی چشم و رویی؟

 

ی خاموش تلما اوج خواند و گریهنامش را می عمو

 گیرد. می

 

چه کم گذاشته بود؟ هیچ! حق هم داشت منت بگذارد 

چشم و رویی را به من اما حق چسباندن صفت بی

 نداشت.

 

روم. خیزم و با گفتن خداحافظ، سوی در میبرمی

 رسد به من.سویم و در چهارچوب در، می دودتلما می

 صورتش قرمز است و چشمانش پر از اشک.

گوید پاکان خشمگین است و چیزی گفته؛ من هم می

ها در اوج خشم، سخنی که روی گویم که آدممی
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دانم چند سال آورند. نمیدلشان مانده را به زبان می

 ها روی دلش مانده بود.بود این

 

سوییچ موتور را از جیبم بیرون آیم و بیرون می

توانستم به پرهام بگویم کشم. روز دیگری هم میمی

 تا وسایلم را بیاورد.

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _پاره#

 

ی تشک را پهن زیپ ساک روتختی را باز و رویه

اندازم روی تخت و در هایم را میکنم. بعد لباسمی

گی را ای به این بزرکنم. خانهکمد دیواری را باز می

 تواند سروسامان دهد. کسی مثل من نمی
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آورد و ها را داخل میپرهام آخرین کارتن کتاب

هنوزم باورم »کند. خودش را روی تخت پرت می

خواست نمیشه بابام اون حرفا رو زده! اگه پارال می

 «مستقل شه اول همه بابام میزد تو دهنش!

 

کمد  دارم و درها برمییک چوب رختی از روی لباس

گردم، نگاهی از روی اندوه کنم. وقتی برمیآویزان می

دارم. رختی بعدی را برمیاندازم و چوبسویش می

اگر حرفی زد، واس خاطر داداشش بود وگرنه دل »

 «بابات برا من نسوخته.

 

کند تا روبه رویم بنشیند. پایش را از تخت آویزان می

 «داشته!انصاف نباش! بابای من همیشه هوات رو بی»
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زنم و چوب رختی دستم را سویش اشاره پوزخند می

ی جناب پاکان هم همین نظرو درباره»روم. می

 «اختر کبیر داشت.نیک

 

ام. اخم شود از موضوعی که پیش کشیدهدلخور می

 «ش بودی!تو... مثل بچه»گوید: کند و میمی

 

آنکه برگردم، ماند. بیدستم روی در کمد می

ی عشقش از یه مرد دیگه! این ره! بچهآ»گویم: می

 «چیزیه که پدربزرگت گفت! یا تلما یا سهمش!

 

ها خیلی دانم که این حرفروم؛ خودم هم میتند می

هم قشنگ نیستند اما... خیلی هم اشتباه به نظر 

 رسند.نمی
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من »اندازم. نشینم و سرم را پایین میی تخت میلبه

منت محرومیتش از و تلما اونی نیستیم که پاکان 

تونست نکنه و بعداً منتی سهمش رو سر ما بذاره. می

نذاره سر کسی! اونم وقتی همه داشتن بهش 

تونی یه سهام گفتن عشق کیلو چند وقتی میمی

 «میلیاردی داشته باشی!

 

وقتی برای خرید این »دهم: کشم و ادامه میآهی می

 سوله کم اوردم، کمکم نکرد؛ چون مطمئن بود من

زنم زمین؛ اما آقاجون بهم کمک کرد. پولش رو می

ای هم که گرچه با کاغذبازی، اما... به هر حال... سفته

از پاکان گرفتم رو تلما قاطی مال خودش داده بود و 

 «دونستم؛ وگرنه امکان نداشت قبولش کنم.من نمی

 

تلما همسن من »دهم: چرخم  و ادامه میسمتش می

سالش بود پرهام؟ اون حق  ش چندبود... مگه همه
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یه زندگی خوب رو داشت... یه مرد که عاشقش 

شور این شرکت لعنتی رو ببرن که هم باشه! مرده

 «شایگان رو ازش گرفت و هم...

 

گذارد و خودش ام میگره کرده دستش را روی مشت

شینی این روزی چند بار می»کشد. را سویم می

 «کنی؟زندگی کثیف رو زیر و رو می

 

کشم و با انزجار پشت دستم را زیر چشمم می

با بقیه آدمای دور و برم  هربار که خودم رو»گویم: می

کنم! تلما رو با هم سن و ساالش، مقایسه می

م رو با بقیه... یه چیزی کمه! یه... یه خأل خانواده

مونه. جا! مث یه خشتک پاره میبزرگ هست همه

دونی؛ اگر میکسی ممکنه متوجهش نشه اما خودت 

چسبه بیخ هم بعدا متوجهش شی، دیه فکرش می
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کنه. انقد که خودتم باورت میشه مغزت ولت نمی

 «ادامه دادن غیرممکنه!

 

کند و مرا در آغوش ام حلقه میدستش را دور شانه

ام هم ترین شاهد زندگیکشد. حتی نزدیکمی

 هایم را درک کند.تواند احساس و گفتهنمی

 

 زبرجد رخ#

 نهم _پاره#

 

 «تیر ماه»

 

ی ی سوم چیپس پیاز جعفری را در کاسهبسته

ریزم و داد ست، میبزرگی که هنوز دو سومش خالی

 «کجا موند پندار؟»زنم: می
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پارال با موهای پوش کرده، سرش را از اتاق بیرون 

با بابا رفتن »دهد: آورد و مانند خودم پاسخ میمی

 «گالبدره.

 

ست برای آغاز نگرانی در کلمه کافیهمین چهار 

های عجیبی این چند روز به گوشم درونم. زمزمه

ی تمام رسیده بود. پندار یکی بود مثل پدرش؛ و آینه

نمای پدربزرگش. بارها به خود گفته بودم اگر آن 

 اندازه مانند پدربزرگش نبود، شاید...

 

کنم با حس سوزشی در پشت گردنم، سرم را خم می

از داشتن کارخونه جوجه کشیت سیر »زنم: میو جیغ 

 «شدی؟
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خندد و سنجاق دستش را روی جزیره تیرداد می

 «فکر نکنم!»اندازد. می

 

گذارد ای که آورده را روی سینک میپرهام سبد میوه

 «همینا بودن؟»پرسد: و می

 

گذراند و با خانم واحدی زیر و روی سبد را از نظر می

 «ها آقا پرهام؟زن این میوهچرا ری»گوید: اخم می

 

زند و با اش میپرهام کف دستش را روی پیشانی

ای خدایی چه انتظاری بابا آخر هفته»نالد: لودگی می

 «دارید؟ میوه نیست اصالً!

 

کند و خانم واحدی سبد را در سینک خالی می

 «خواستی دور بری خیلی!غر نزن! نمی»گوید: می
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خدا از »گوید: مظلوم می خاراند وپرهام سرش را می

 «دهنت بشنوه خانم واحدی!

 

داداشت و »پرسم: گیرم و آرام میبازویش را می

 «بابات برای چی رفتن؟

 

 «دونم خبراییه.می»گوید: اندازد و میشانه باال می

 

هایم، شهراد، شادی و نامزدش، با آمدن عمو زاده

شود. همهمه، بیشتر از پیش می حسام، سروصدا و

بار همه را دور وست داشتم قبل از رفتن شادی، یکد

 هم جمع کنم و مهمانی بدهم.
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دهم اما خودم تابی وجودم را به میزبانی پیوند میبی

 گونه نیست.دانم که اینبهتر از هرکس دیگری می

 

ی پندار پیدا گذرد و سروکلهساعت از نه شب می

را شود. بعد از یک دور حال و احوال با همه، ممی

کشاند و همزمان با درآوردن کتش، سوی اتاق می

 کند.خبرهایش را رو می

 

همه اونجا بودن؛ خاله و عمو و دایی و زندایی. »

خواد ها نیستن، میآقاجون گفته بود حاال که بچه

 «وصیت کنه.

 

دهد دستم. زیپ ماند و او کتش را میدهانم باز می

کند و میکاوری که همراهش آورده بود را باز 

 آورد.هایش را بیرون میلباس
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 «چرا انقدر زود؟»پرسم: شوکه می

 

کند و سوی های آستین پیراهنش را باز میدکمه

 «میشه یه دوش بگیرم؟»رود. سرویس می

 

 «ذارم.البته! برات حوله می»گویم: گیج و منگ می

 

روم و بندد، سوی کمد میدر سرویس را که می

گردم. جناب قوامی وصیت درونش را میتمرکز بی

 کرده!

 

هایش کنم و لباسحوله را داخل سرویس آویزان می

گردد، روی گذارم. تا زمانی که برمیرا روی تخت می

 شمرم.ها را مینشینم و ثانیهتخت می
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نویسم و به پایان نامه میدر ذهنم هزاران فیلم

د ندارد رسانم؛ اما در این بین یک پایان هم وجومی

 بهره بگذارد.ی شوم، بیکه مرا از این تحفه

 

 زبرجد رخ#

 دهم _پاره#

 

شود و پندار از آن بیرون در سرویس که باز می

تاب دستانم را به هم پرم و بیآید، از جا میمی

ببخش منتظرت » پیچم تا سخنش را ادامه دهد.می

 «گذاشتم.

 

م تا گیردهم و پیراهنش را میسرم را تکان می

 بپوشد.

قربانی و گرشاسبی هم اومده بودن. اموالش رو »

 «کنه.تقسیم کرد و گفت ذره ذره به نام می
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بندد. های پیراهنش را میگردد سویم و دکمهبرمی

خوام. سهم خودم بابا گفت من سهمی از زنم نمی»

 «رو دارم و همون یه سهم برای خانواده بسه.

 

خودم دو دوتا  شوند و در ذهنچشمانم گشاد می

دایی »دهد: چینم که پندار ادامه میچهارتایم را می

 «تارخ گفت سهم. گفت نصف؛ قبول کرد.

 

بیند، افتد و پندار که حالم را میسرم به چرخش می

چی »نشاند. گیرد و روی تخت میبازوهایم را می

 «شدی تو؟

 

 «تلما رو بگو!»نالم: زنم و میدستش را پس می
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جود و بعد از اندکی درنگ، ی لبش را میگوشه

خوای... گفت سهم؛ آقاجون گفت چی می»گوید: می

 «اما نیازی بهش ندارم. مستقیم بزنینش به اسم نینا.

 

 شوم.گیرم و رو به جلو خم میسرم را در دستانم می

 

به »گیرد. شود و دستانم را میجلوی پایم خم می

تم! ببین منو! دیگه مرگ پندار این سری خودم پشت

 «قرار نیست کسی اذیتت کنه!

 

کشانم. کنم و نگاهم را سویش میسرم را رها می

 «دونستی چرا هیچی نگفتی؟ ها؟تو که می»

 

تا اآلن »گویم: زنم و با غصه میهایش میروی شانه

شون بودم! از گیر این نصف سهم و قانونای کوفتی

شایگان که کوش اآلن... از اآلن همه میفتن پی دختر 
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کجاست! طهماسبی بیفته بمیره عمو وکالت منو فسخ 

کنه و مجبورم خودم برم تو هیئت مدیره و با اون می

 «آدمای کثیف چش تو چش شم!

 

کشد. گیرد و خودش را کمی جلو میدستانم را می

باشه... باشه آروم باش عزیزدلم! همه چی درست »

 «میشه! بهت قول میدم!

 

گیرم. دوباره درست نیست اما آرام می گیرم.آرام می

ی شوم. همهدر برابر پندار و سخنانش رام و آرام می

پنج سالی که دور خودم را خط قرمزی کشیده بودم، 

پندار و پرهام عذاب کشیدنم را دیده بودند. گفته بود 

 پشتم خواهد بود؟

 

 «مطمئن؟»
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هایم دهد، پشت دستسرش را به تایید که تکان می

خیزم. نگاهش کشم و برمیهایم میوی گونهرا ر

خیزد. چه آید و بعد او هم برمیپشت سرم کش می

توانست بکند؟ ساده است اگر بخواهم به می

دل ببندم. در این میان باز هم خودم  پشتیبانی او

 هستم که باید هوای خودم را داشته باشم!

 

آید و مرا گردم، شادی سویم میبه سالن که برمی

ی آینده هفته»کشاند. ی سالن میگوشه سوی

ریزی کردیم! به مون رو برنامهمهمونی خداحافظی

 «ها گفتم. دوست دارم باشی حتماً!بچه

 

 زبرجد رخ#

 دوم_فرگرد#

 یازدهم _پاره#
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 «مرداد ماه»

 

سالم عزیزم. مهمونی خداحافظی ما افتاد »

 نداریم.ی هفته آینده. حتماً میای بهونه شنبهپنج

پدر صحبت کردم. حتماً  راستی راجع به اون قضیه با

بیای. گمون کنم چند نفر استقبال کردن. شیرینی من 

 «یادت نره.

 

خوانم و بعد پیامی که شادی فرستاده را چند بار می

شوم، جیغ هایم مطمئن میکه از سالم بودن چشم

تا به حال از دعوت شدن به یک  کشم.ای میخفه

ی، تا این اندازه خوشحال نشده بودم. حتی میهمان

اگر این مهمانی، برای مهاجرت تنها دخترعمویم و 

 رفتنش، برایم ناراحت کننده باشد.
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فرستم و سر جایم پیامش را برای پرهام و پندار می

توانست به پرم. این میهمانی میباال و پایین می

 های بهتر، امیدوارم کند.روز

 

گیرد. در صدایش پرهام تماس میبه دقیقه نکشیده، 

 توان خوشحالی را لمس کرد.هم می

 

کند. کت و در اولین فرصت، تلما موهایم را مرتب می

کنم. اگر بنا خرم و اندکی ولخرجی میشلواری می

است در این مهمانی چیزی پیش بیاید که به درد 

 بخورد، پس ارزش کمی خوش گذراندن را دارد.

 

ام، شات را بین خورده غرق در افکار شکست

چرخانم و پایم را با ضرباهنگ موسیقی، انگشتانم می

زنم. مردک آشکارا برای بستن قرارداد، روی زمین می

 مرا هم بخشی از آن دانست!
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پر من نشد و ی پکرم را دید، دمشادی که قیافه

نگذاشت پرهام هم دنبالم بیاید. شاید بهتر بود همان 

ندلیم را جمع می کردم و فلنگ سه سال پیش، بار و ب

بستم. به پندار گفته بودم را قبل از این جریانات، می

 آیم.ها برنمیاز پس این جریان

 

شود و برای رفتن به دیوار مردی وارد تراس می

کند. بوی عطر خنکش سوی چپ، از جلویم عبور می

چرخانم. کشم و نگاهم را سویش میرا به مشام می

که ایستد و هنگامیی از من میی دومتردر بازه

کنم، جامش را برای من باال بیند نگاهش میمی

 گیرد.رود و نگاه میمی

 «جذابه.»
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گردد سویم. ابرو باال ماند و برمیجام روی لبش می

 «ببخشید؟»گوید: دهد و میمی

 

گرفته، به با همان دستی که جام بین انگشتانش جای

رو میگم.  چشمات»کنم. چشمانش اشاره می

 «جذابن.

 

رود. گردنش ی لبش به... لبخند البته، باال میگوشه

 «لطف داری مدونا...»شکستم اگر پوزخند میزد. را می

 

گذارد تا من ادامه دهم. باقی سخنش را ناگفته می 

 «نینا.»گویم: کنم و میدستم را سویش دراز می

 

گیرد و بوسه دهد. دستم را میابروهایش را باال می

 زند.ای روی انگشتانم می
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«Ara. Enchanté Maddona». 

 )آرا. از مالقات شما خوشحالم بانو.(

 

 زبرجد رخ#

 دوازدهم _پاره#

 

 

زنم از شنیدن نام آشنایش، لبخندی از سر گیجی می

اندازد. جام را بین و او نگاهش را به زیر می

هایش را جمع گیرد و لبانگشتانش به بازی می

ی بحث نباشد. نامش کند؛ انگار که مایل به ادامهمی

رسم، کنم و وقتی به جوابی نمیرا در ذهنم تکرار می

ولی گام اول را  گیرمام را از دیوار میتکیه

از مهمونی لذت »کند. ام که متوقفم میبرنداشته

 «بردی انگار.نمی
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دهم. زبانم را روی ام را به دیوار میدوباره تکیه

کشم و هایم میجای مانده روی دندانشیرینی به

 «نه.»گویم: می

 

کنم. از همین زاویه، چرخانم و نگاهش میسرم را می

گذرد را ی شفافش میین عنبیهتوانم نوری که از بمی

 ببینم.

 «حرفات با مقدوری رو شنیدم.»

 

ای که فشارم. آن لحظههایم را روی هم میپلک

بازویم را لمس کرد، تنها توانستم جلوی خودم را 

 بگیرم تا دستش را از جا قطع نکنم.

 

دهد و بعد، نگاهش را جام را در دستش تاب می

به عنوان یه »: دهدچرخاند. ادامه میسویم می
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ت رو جایی که میگم تونی سرمایهپیشنهاد، می

 «بخوابونی.

 

کنم. سرم را کمی کج و چشمانم را تنگ می

 کنم چیزی نگویم تا خودش ادامه دهد.میتالش

 

مایل نیستم ولی »گیرد. زند و نگاه میلبخند می

 «مجبورم بگم که... نیاز نیست اونطور نگاهم کنی.

 

شود و جام را سمت ه پوزخند میلبخندش تبدیل ب

گرچه باید بگم که با اون ژست »برد. هایش میلب

 «باز هم خوشگلی.

 

 «کنم!تعجب می»گویم: افتم و میبه خنده می
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آورد. رود و جام را پایین میاخمش در هم می

از این »چشمانش کمی شوخ طبعی به خود گرفته. 

 «که گفتم خوشگلی؟

 

اش. لب زیرینم را به پرواییدهم از بیمیابرو باال 

کند. یک گیرم که نگاهش، شکارم میدندان می

آورد. نگاهش... هر دختری را به آسانی از پای درمی

 «که گفتی شریکت شم.نه. از این»گویم: می

 

اندازد اما پیشنهاد شراکت را رد شانه باال می

همین  تونمفقط یه پیشنهاد ساده بود. می»کند. نمی

 «االن پسش بگیرم!

 

چرخانم. رو میگویم و نگاهم را به روبههومی می

پس »دهم: چسبانم و ادامه میشات را به لب می

 «خیلی هم جدی نبود!
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کنم. تکیه از سنگینی نگاهش را روی خودم حس می

گیرد و پیش از رفتن سوی در تراس، کارتی دیوار می

 «نم.مومنتظر جوابت می»گیرد. سویم می

 

کنم و او سرش را به منظور احترام، کمی نگاهش می

 رود.کند و میخم می

 

 ی جذاب!زادهحرام

 

ام از دیدن نامش، چند روم و چهرهشات را باال می

ام رود. احساس بدی در معدهثانیه در هم می

کند. شراکت؟ با او؟ با کسی پیچد و دگرگونم میمی

اکت با یکی از دادم به جای شرکه... ترجیح می

 ها خودم را قطعه قطعه کنم!زکریان
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

 امکان ندارد با او شریک شوم!

 

 زبرجد رخ#

 سیزدهم _پاره#

 

کنم: دهم و دوباره هجی میکالفه نفسم را بیرون می

 «سُــلــــوکــــی!»

 

چرخاند و تره موی چشمانش را در کاسه می

عرض »زند. دار بلوندش را پشت گوش میحالت

 «بینم توی لیست!زیز! اسمتون رو نمیکردم ع

 

من هم »گویم: نشانم و میاخمی بین ابروانم می

گفتم باهاشون تماس بگیرید لطفاً! من قرار مالقات 

 «نداشتم.
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کند و با اش را با انگشت اشاره لمس میپیشانی

اندازد؛ بعد هم لب میلی لیست را نگاهی میبی

 «اجازه بدید.»کند. میگزد و زیرچشمی نگاهم می

 

مرد اول باالخره! می»غرم: گیرم و زیر لب مینگاه می

 «زنگ بزنه!

 

بینم که وارد البی چند لحظه بعد، خودش را می

خورد. نگاهی به شود و با دیدن من کمی جا میمی

اندازیم و اوست که سویم سرتاپای یکدیگر می

واقعی، کند و با لبخندی آید و دستش را دراز میمی

 «خوش اومدی نینا جان!»گوید: می

 

که اینجا بیایم، شاید هزار بار سخنان پیش از این

 آقاجون را در ذهنم تکرار کرده بودم.
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی دارون زکریان که تازه پسر منفور و طرد شده»

برگشته؛ سی و اندی سالشه. دو سه ماه پیش شد 

ی مدیرعامل موقت شرکت پاک گستران و نماینده

ها نداره... میگن گی ئه ای به زندر. عالقهشرکت ما

اما مطمئن نیستم. کار بلد و کاریزماتیک... همونی بود 

ای، ماشینش رو ناکار که با پسرا تو مهمونی دوره

کردید. حواست باشه با کی طرفی! همه مشکوکن که 

این دوازده سال کجا بوده و االن برای چی برگشته... 

 «دنش مزایای زیادی هم داره!البته... باید بگم تور کر

 

البته که ماشینش را به خوبی یادم است! اسکوترم 

مانده بود داخل باغ و ایشان با کمال آرامش، رفته بود 

 رویش!

توانست اما تور کردنش چه مزایایی برای من می

 داشته باشد؟
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 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گذارم و محبتش را با دستم را در دست گرمش می

دهم. مرا سوی لبخند و تشکر کوتاهی پاسخ می

ست که انتظار کند. مانند همانیدفترش راهنمایی می

ای سراسری و با طراحی سفید و داشتم. پنجره

مشکی. در عین مردگی، گرمای خاصی از فضا 

خیزد؛ یا شاید هم من زیادی هوادار اینگونه برمی

 ها هستم.سبک

 

مان: کند در گرم کردن فضای بیندستی میپیش

 «ها منتظرت بودم!زودتر از این»

 

های جلوی میزش بنشینم و خواهد روی مبلاز من می

 نشیند.رویم میاو هم روبه

 «تصمیمم قاطع نبود.»
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کند. زند و ژستش را کمی خودمانی میلبخند می

 «حاال قطعیه؟»

 

دهم و با نگاهی آشکار به دفتر، ابروهایم را باال می

ی، بهتر اگه شرایط رو برام توضیح بد»گویم: می

 «تونم تصمیم بگیرم جناب زکریان!می

 

دهد و پا روی پا را به پشتی صندلی میاشتکیه

زند رسم، لبخندی میاش که میاندازد. به فامیلیمی

 «نگو که از همه چی خبر نداری!»گوید: و می

 

دهم و مانند خودش به پشتی صندلی تکیه می

ی با چی ترجیحم اینه خودت بگ»گویم: مغرورانه می

 «طرفم!
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 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این رک »زند. کند و لبخند میچشمانش را ریز می

 «بودنت رو پای چی بذارم؟

 

 «نینا سلوکی بودنم!»زنم. پوزخند می

 

شاید هم به عنوان »گوید: اندازد و میابرو باال می

 «ی قوامی!عضوی از خانواده

 

چند سالی هست که من نه زیر »اندازم. شانه باال می

کنم نه سلوکیان و نه اختر کار میی اسم نیکسایه

 «دونستی!قوامی. احتماالً این رو هم می

 

 «البته! از کجا شروع کنیم؟»

 

 زبرجد رخ#
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 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چهاردهم _پاره#

 

گونه سیخ و اتوکشیده، ایستاده و هر از گاهی، همان

سو. نفسم را با سو و آنچرخاند ایننگاهش را می

دهم هایش، میردنحرص، از دست کوری درآو

رویش، زنم و روبهبیرون و ساختمان را دور می

 ایستم.سوی خیابان میآن

 

کند. بوق اش نگاهم میمتعجب از پس عینک دودی 

اش را آید سویم. باید بگویم تیپ رسمیزنم و میمی

دهم. با این موهای شلخته و شلوار کتان و ترجیح می

هایم زیادی نزدیک تکپوش آستین کوتاه، به فانتزی

 شده.

کنم که شوم و به این فکر میبه راه رفتنش خیره می

ام به این آرامی و با طمأنینه دگیمن، چند بار در زن

 ام.قدم برداشته
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ی کند. شیشهایستد و از باال نگاهم میکنار موتور می

دهم باال و همزمان با اشاره زدن کاله کاسکت را می

 «بشین دِ!»زنم: به پشت سرم، تشر می

 

با تمسخر نگاهی به ترک موتور می اندازد و دوباره 

تی میای دنبالم، نگفته وقتی گف»چرخد. سوی من می

 «بودی قراره سوار موتور بشم!

 

ببخشید کابین »گویم: زنم و میبا تمسخر پوزخند می

هاتو ببری باال و کیف ندارم که توش بشینی دست

 «کنی!

 

خیر سرت قراره ببریش پای »کنم: زیر لب اضافه می

 «معامله و ریدی تو حفظ کالست!
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خندی شد، کجانگار که باقی سخنم را شنیده با

 «موردی نیست!»گوید: زند و میمی

 

با حفظ فاصله،  شود وبا کمی درنگ، سوار موتور می

 کند.دستانش را کنار پاهایش ثابت می

 

آخ! زلیخا بودم »گویم: دهم و میسرم را تکان می

حواسم نبود! کجاوه میارم برات سری بعد یوسف 

 «جان!

 

اینو باید »پرسد: گیرد و میمیکاله کاسکت را باال 

 «بپوشم؟

 

 «هرطور میلته!»اندازم. شانه باال می
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خورد و شود، تکان میموتور که از جا کنده می

 گیرند.دستانش، کمرم را می

 

 «ریم؟داریم کجا می گینمی»پرسد: می

 

 «جاده مخصوص.»گویم: کنم و میسرعتم را کم می

 

 «چه خبره اونجا؟»: آورد و گویدسرش را نزدیک می

 

 «قراره بریم موتور سواری.»

 

خوای مسابقه اون رو که فهمیدم. تو جاده که نمی»

 «بدی!

 

 «فهمی!می»زنم: داد می
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 زبرجد رخ#

 پانزدهم _پاره#

 

 

نزدیک بیست دقیقه بعد، جلوی یک درگاه بزرگ که 

ایستم. پس از تماسی تنها ضدزنگ خورده، می

. دستی برای مردی که در را باز شودکوتاه، در باز می

ی خاکی که کمی به کنم و وارد محوطهکرده، بلند می

شویم. کنار پیست موتورسواری شباهت دارد، می

ها دور میز ی محوطه، بچهساختمان کوچک گوشه

 اند.های ماست، گردآمدهی دورهمیبزرگی که ویژه

 

خواهم میکنم و از آرا بان پارک میموتور را زیر سایه

گذارم و پیاده شود. کاله کاسکت را روی موتور می

 رویش قرار گیرم.چرخم تا روبهمی
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 «ای، محل نده. بگو تاجرم.ازت پرسیدن چیکاره»

 

ی عینکش، موهایم را در بازتاب عکسم در شیشه

گیرد. کاله اش میکنم و او از حرکاتم، خندهمرتب می

ا هم سوی گروه گذارم و بدارم را روی سرم میلبه

شود، پسرها که بلند می رویم. صدای هو کشیدنمی

 «ها؟چطورین االف»پرسم: خندم و بلند میمی

 

گوید: خندند و یکی از پسرها میهمه می

 «تر از تو!مشغـــــول؛ اما نه مشغول»

 

کند را نادیده اش که به روشنی، به آرا اشاره میکنایه

 کنم.دوستم معرفی میگیرم و آرا را به عنوان می
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های اسکناس در یک اندازم. دستهنگاهی به میز می

ای بزرگ ریخته شده و این بار، یکی از ظرف شیشه

 شمارد.ها دارد میدختر

 

خواهد که پای پلیس به اینجا جایی که دلم نمیاز آن

برسد، مجبورشان کرده بودم دور مواد و نوشیدن را 

بطری دلستر دستمان  خط بکشند. یکی از پسرها دو

ها نیومده. این امروز یکی از بچه»گوید: دهد و میمی

 «تونه شرکت کنه.دوستمون هم می

 

کنم. سرش را به دهم و به آرا نگاه میچانه باال می

ی شاید دفعه»گویم: دهد و میمخالفت تکان می

 «بعد.

 «صد و بیست و هفت تومنه. نینا؟»
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من امروز مسابقه »گویم: میبرم و ام را باال میبطری

 «نمیدم. کفگیر ته دیگه.

 

 خندم.شوند و من میهمه خوشحال می

 

 «خب؟»گوید: آرا با صدایی آرام می

 

 زبرجد رخ#

 شانزدهم _پاره#

 

کنم که شیشه را جلوی دهانش گرفته و نگاهش می

 کند.منتظر به من نگاه می

 

 «خب!»کردم. تیزتر از آنی است که فکر می
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 «بریم!»گویم: کشم و میشیشه را سر می

 

اینجا »پرسد: کنم. میاش میسوی سوله راهنمایی

 «مال کیه؟

 

 «کنه؟چه فرقی می»

 

دارد. به آقای آرام و اندیشمند، کنارم گام برمی

اوردمت »گویم: کنم و به آرا میای میپورپرویز اشاره

 «اینجا که شرایط شراکت رو برات توضیح بدم.

 

دهد. از چرخد و حواسش را کامل به من میمی سویم

آید. کامالً به کسی که سخن این اخالقش خوشم می

 گذارد.گوید، احترام میمی
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گویم: هیچ سخن دیگری میکنم و بینگاهش می

 «من هیچ پولی برای شراکت ندارم.»

 

دهد و بعد از چند لحظه اندیشیدن چانه باال می

ای بدی برای احداث خواینجا رو می»گوید: می

 «کارخونه؟ فکر نکنم بخوای بفروشیش!

 

گیرم تا چشم در رویش قرار میچرخم و روبهمی

نکته »روم. چشم شویم و همزمان، رو به عقب می

خوای شریک همین جاست! چند درصد از اینجا می

 «شی؟

 

ها که دستگاه ماشین آالت و»پرند. ابروهایش باال می

 «!با هوا ساخته نمیشن
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اگه من بگم »گویم: کنم و میهایم را جمع میلب

 «ها با من چی؟اون

 

اندازد و کند. نگاهی به اطراف میچشمانش را ریز می

 «سهم قابل طرحیه!»گوید: می

 

معلومه »پرم. زنم و به هوا میهایم را به هم میدست

 «که هست!

 

گیرد. کمی فکر ایستد و بطری را با دو دستش میمی

 نگرد.کند و سوله را میمی

 «پونصد متره اینجا؟»

 

ایستم و اصالح دست به سینه، روبه رویش می

 «چهارصد و پنجاه.»کنم: می
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 «خوبه!»گوید: دهد و میسرش را تکان می

 

 زبرجد رخ#

 هفدهم _پاره#

 

 «ش مال خودته؟همه»پرسد: کند و میدرنگ می

 

سوله داشتم تو یه »گویم: کنم و مینچ بلندی می

خواستم بکنمش کارخونه. پولم جاده قم. می

رسید. چند ماه پیش یکی از دوستام، باباش نمی

 «ورشکست شد.

 

اون سوله رو »دهم: کنم و ادامه میبه سوله اشاره می

جا با این معاوضه کردم. تجهیزاتش رو نمیشد جابه
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کرد. آقاجون قسمتی از پولش رو داد و من خورد 

 «دادم بهش.خورد پس 

 

تجارت رفاقت »گوید: زند و میخندی میتک

 «شناسه!نمی

 

نه مطمئناً؛ ولی از رفاقت میشه »اندازم. شانه باال می

 «سود کرد!

 

ای کند. سکوت، چند دقیقهاندیشمند، تایید می

شکند: مان جریان دارد و اوست که آن را میبین

 «کشه سر پا بشه؟چقدر طول می»

 

گویم: زنم و با اندکی درنگ میچانه میدستم را زیر 

 «سه ماه بهم وقت بده.»

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 «دو ماه وقت داری.»گوید: خودپسندانه می

 

 «حله! بریم داخل رو ببینیم.»

 

گیرد و از در باز ی احترام میدستش را به نشانه

 رویم داخل.سوله می

 

پرسد: زند و میها را کنار میپالستیک روی دستگاه

 «ها رو؟سرویس کنه دستگاهکسی رو داری »

 

آره. مهندسا و کارگرا »گویم: دهم و میچانه باال می

 «معلقن هنوز.
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گوید: کند و میدستانش را پشت کمرش جمع می

 «مواد اولیه چی؟»

 

با چند تا شرکت صحبت کردیم. یه سریا که وارد »

کردن، به خاطر شرایط تحریم گفتن قرارداد می

بندن. اگه بتونیم با داخلیا قرارداد ببندیم نمیجدید 

 «بهتره.

 

چند تا کارشناس »گوید: دهد و میسر تکان می

فرستم فردا بیان برای تعیین ارزش. کاری که می

 «نداری؟

 

 «خوبه.»گوید: دهم و او مینچی تحویلش می

 

ی آییم، پورپرویز بند متصل به قالدهبیرون که می

ردنی افراشته، کنارش با اقتدار سگ محبوبم، که با گ
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چرخاند و دارد، در دست دارد. سرش را میقدم برمی

آید که بند از دست با دیدن من آن چنان به وجد می

خورد. از شود و رو به جلو تلو تلو میپورپرویز رها می

ی پرت کردن خودش در آغوشم و جایی که سابقهآن

زنم: داد مینشینم و پهنِ زمین کردنم را دارد، می

 «تر پسر خوب!آروم»

 

آید اما چند گام مانده که به چنان با سرعت میهم

کند و جلویم باال و من برسد، سرعتش را کم می

کنم، پرد. دستم را که سویش دراز میپایین می

گذارد و زبانش هایم میپاهای جلویش را روی شانه

 آورد. اوایل زبانش را روی کلرا برایم بیرون می

خارانم که مالید. پشت گوشش را میصورتم می

 کند.بندد و کیف میچشمانش را می

 

 «پرشن ماستیفه؟»
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چرخانم و پرسشی نگاهش نگاهم را سویش می

نژادش رو »گوید: کند و میکنم. به سگ اشاره میمی

 «گفتم.

 

احتماال! به »کنم. اندازم و نوازشش میشانه باال می

 «اسم سگ سرابی خریدمش.

 

دنبال یه »خیزم. کشم و برمیدستی به سرش می

ی خودم. بهم گفتن گشتم که ببرمش خونهسگ می

بینی چقدر بزرگ شده. این نژاد خوبه؛ اما می

 «تونم ببرمش توی آپارتمان.نمی

 

قصد داری تنها »پرسد: افتیم سوی انبار و میراه می

 «زندگی کنی؟
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چند وقتی »ویم: گدهم و میسرم را به تأیید تکان می

 «هست مستقل شدم!

 

 «که اینطور!»گذرد تا تنها بگوید: چند ثانیه می

 

 زبرجد رخ#

 هجدهم _پاره#

 

ام و تماشاگر کارشناسانی به سینه ایستاده دست

کنند و چیز را زیر و رو میهستم که بادقت همه

ها را دارند. ملکی و دستیارانش هم آنیادداشت برمی

ماند، کنند و هرچه از دیدشان پنهان نمیمیکنترل 

 نویسند.می

حد ی بارتِو تا اینکردم نوهگاه با خودم فکر نمیهیچ

خبره و کارکشته باشد؛ البته، از حق نگذریم، از 

ام. کسی نبود تر ندیدهدارون، پدرش هم، زیرک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش مخالفتی کند یا چیزی غیر نسبت به سیاست

ره تصویب شود. حتی آقاجون از نظر او در هیئت مدی

آورد. همه به فکر سود هم روی سخنش نه نمی

گاه به زیان خودشان بودند و تصمیمات او هیچ

داران نبود. پیامدش هم میشد پول روی پول سهام

 گذاشتن و باال رفتن ارزش ریالی سهام شرکت.

ام به حد گذرد و کالفگینیم ساعت دیگر هم می

در که طول و عرض سوله را رسد. آنقاعالی خود می

 اند.ام، ساق پاهایم به فغان آمدهگز کرده

 

گیرم. اش را میآورم و شمارهام را بیرون میگوشی

 ام را ذخیره نداشته باشد.دانم شمارهدور از ذهن می

 

 «زکریان. بفرمایید.»
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کنم تا با نکوبیدنش به در دستم را مشت و تالش می

 ا در امان نگه دارم.هایش رو دیوار، استخوان

 «وقت بخیر جناب زکریان! سلوکی هستم.»

 

تاب ادا شدن نامش، توانم لبخندش را از بیمی

وقت شما هم بخیر مدونا! مشکلی پیش »تصور کنم. 

 «اومده؟

 

خیر! »گویم: فشارم و میهایم را روی هم میدندان

زنگ زدم سوالی بپرسم. کارشناسان شما برای 

کارخونه اومدن یا سنجش ارزش گذاری خرید قیمت

 «سرمایه گذاری؟

سنجش ارزش سرمایه گذاری؟ با کف دست روی 

فرستم. این زنم و به خودم لعنت میام میپیشانی

 چه کوفتی بود؟
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رود که چرا آن اندازه خندد و من یادم میمی

 خشمگین شده بودم.

 

سخت نگیر نینا جان. بگذار جای سوال یا ابهامی »

 «مدیره باقی نمونه.برای هیئت 

 

کنم ام را با انگشت اشاره و شستم لمس میپیشانی

 «رواله!»گویم: و آرام می

 

شوم بعد از آن چه بینمان رد و بدل اصالً متوجه نمی

آیم که دارم رو به شود و هنگامی به خودم میمی

زنم. رویم، لبخند ژکوند میهای روبهیکی از دستگاه

زنم و نگاهی به ساعت باال میهای پیراهنم را آستین

 اندازم. سه ساعت است منتظرم!می
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پرم و سویش زند، از جا میملکی که صدایم می

 «تموم شد؟»روم. می

 

بندد. دهد و در خودکارش را میسرش را تکان می

 «یه اصالحاتی باید توی قرارداد انجام بدیم.»

 

 نگفتم؟ گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

 

 زبرجد رخ#

 نوزدهم _پاره#

 

 

ملکی منتظر ایستاده تا پای قرارداد را امضا کنم. 

دهم و نفس عمیقی خودکار را در دستم تاب می

ی بینمان را کم بینم که پندار فاصلهکشم. میمی
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که کنارم بایستد، امضایم را زیر کند. پیش از اینمی

زنم. خدایا خودت آخر و ی قرارداد میده صفحه

 قبتمان را ختم به خیر کن.عا

دارد و به وکیل آرا ملکی آن را از زیر دستم برمی

اند و دهد. اعضای هیئت مدیره دور میز نشستهمی

 تماشاگرند.

 

ای تا ایستادن، به ایستد، قلبم فاصلهآرا که کنارم می

کنم و بیند. دستان کرختم را در هم قفل میخود نمی

 زنم.میبه سختی رو به دوربین لبخند 

 

ام کرده. عادت ندارم ام، کالفهشالی که به سر کرده

به پوشیدنش. کاش کاله خودم را برایم بیاورند؛ دارم 

 شوم!خفه می
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کشد و اش را برایم بیرون میآرا صندلی کناری

هایم را زنم و دستنشینم. لبخندی تشکرآمیز میمی

گذارم. کاش میشد هرچه زودتر گورم روی پاهایم می

 را از این جهنم گم کنم.

 

کشد، نفسم دست پندار که انگشتانم را به چنگ می

کنم اما نگاه او، دوخته شده به برد. نگاهش میرا می

آرا که در حال سخن گفتن است. انگار سرب داغی 

 اند و سرم به دوران افتاده.هایم ریختهدر گوش

 

کند: گذارد و زمزمه میپندار لیوانی را جلویم می

 «بخورش.»

 

دارد و فشار آرامی به دستش را از روی دستانم برمی

 کند.پایم وارد می
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ام به زنم. آشفتگیدارم و لب میلیوان را برمی

 فهمم.اش را نمیست که مزهایاندازه

 

گذرد و چند بار به من اشاره دانم چقدر مینمی

بخش دانم که به یک آرامشود؛ فقط این را میمی

و تخت خودم، تا آرام بگیرم و دمی  نیاز دارم

گونه، دگرگون کرده فراموش کنم که چه، حالم را این

 است.

 

کشم و دستش خیزد، نفس راحتی میپندار که برمی

 خیزم.گیرم و برمیرا که سویم دراز شده، می

 

گیرد. به ناچار ایستد و دستش را سویم میآرا هم می

دهم. دست میکنم و با او دست پندار را رها می

گزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. سپاس»

 «باعث افتخار من بود همکاری با شما.
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 گوید:فشارد و با لبخند میدستم را می

«My pleasure, Maddona»! 

 )باعث افتخار منه، مدونا(

 

 زبرجد رخ#

 بیستم _پاره#

 

کنم. کاش در حال زنم و خداحافظی میلبخند می

توانستم از امروز، نهایت استفاده ودم تا میبهتری ب

 را ببرم.

  

کند تا باال بروم. پندار در را برایم باز و کمک می

بندد و من، نخستین کاری که خودش در را می

کنم این است که شالم را از سرم بکشم و کاله می
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برد، بپوشم. تا پندار ماشین را از پارکینگ بیرون می

کنم اما بعد پشیمان باز می های مانتویم رادکمه

کنم. پیش از شوم و شالم را هم دوباره  سر میمی

خواهم مرا به ام، از او میتغییر مسیر سوی خانه

 ی شهر را خبر کنم.مان ببرد. دوست دارم همهخانه

 

ی شیرینی و سالم بلند هنگامی که همراه با جعبه

سته شوم، پاکان که روی مبل نشباالیی وارد خانه می

 خورد.خواند، جا میو کتاب می

 

اگرچه تفاوت آشکاری در حالم ایجاد نشد، اما 

 توانستم گامی بزرگ بردارم.

 

تواند ترس مرا از آن شرکت و هیئت هیچ چیز نمی

 اش از بین ببرد؛ هیچ!مدیره
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ام. خاله و هایمان را همیشه دوست داشتهدورهمی

سالن زیبایی در تلما که تقریباً هفت روز هفته را 

جا کار گذرانند و عمو و پاکان هم، یکخودشان می

هایم، زیاد کنند؛ به همین خاطر، من و خاله زادهمی

 شدیم.دور هم جمع می

 

رسد، از دیدن من و لبخند پاکان، تلما که به خانه می

خورد و بعد، اشک شوق در چشمانش اول جا می

رد و گیزند. هردویمان را در آغوش میحلقه می

 خندد.سپس، می

 

گاه رنجاندن این دو برایم خواسته نبوده؛ اما هیچ

گاهی پیششان باشم، احساس گونه و گهکه ایناین

 دهد.بهتری به من می
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شام، با پاکان پیتزا درست می کنیم و تلما هم که 

 ماند، سیب مخصوص.کاله میسرش بی

 

کنند، واقعی میلبخند و لذت بردنشان از کاری که 

 انگیزاند.ی من را برمیاست و غبطه

 

گونه، مرا تواند اینکنم که چه چیز میبه این فکر می

فهمم تمام چیزهایی که تاکنون، به وجد بیاورد و می

ها محروم کرده و منِ درونم را شکنجه خود را از آن

 ام.داده

 

دهد به هنگام خداحافظی، پاکان سوییچی دستم می

که گوید دیگر از موتور استفاده نکنم. اینو می

بخواهم دستش را پس بزنم، در این موقعیت، کار 

 رسد.ای به نظر نمیپسندیده
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بوسم. ی هردویشان را میگیرم و گونهسوییچ را می

 دانم.شود؛ میدلم برایشان تنگ می

 

رود داخل، تلما برای گفتن چیزی دل دل پاکان که می

تمام شب، از گفتنش واهمه داشت کند. چیزی که می

 برد.و مرا تا مرز خفگی پیش می

 بردیا در راه ایران است.

 

 زبرجدرخ#

 سوم_فرگرد#

 یکم_و_بیست_پاره#

 

 «شهریور ماه»

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زنم و سوییچ را دور ی البی را در آسانسور میدکمه

چرخانم. عاملی، نگهبان ساختمان، چند انگشتم می

تماس گرفت و گفت ساعت پیش که کارخانه بودم، 

ای را آورده و هنگامی که آمدم، بروم پیک بسته

 بگیرمش.

 

جا  کنم، ازایستم و سالم میجلوی پیشخوان که می

پرسد. خیلی این رفتار خیزد و احوالم را میبرمی

 اش را دوست دارم.آقامنشانه

 

شود و از پشت پیشخوان، گلدان تقریباً خم می

طرفای ظهر »گوید: میگیرد و بزرگی را سویم می

پیک اوردش. پرسیدم از طرف کیه، گفت توی کارت 

 «نوشته شده.
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های قرمز گلدان کنم و نگاهی به آنتوریومتشکر می

گیرم و وقتی اندازم. با دو دست گلدانش را میمی

دست شوم، با یکوزن بودنش میمتوجه کم

ها را بیرون الی شاخهگیرمش و کارت البهمی

زنم و کارت ی آسانسور را میبا آرنج دکمهکشم. می

 کنم.را باز می

 

با باز شدن درب آسانسور، نگاهم را از کارت 

کشم. وارد آسانسور گیرم و نفس عمیقی میمی

اش دست دست شوم و برای خواندن بقیهمی

کنم. باید برسم خانه و زیر دوش به تمام می

 احتماالت فکر کنم.

 

دانم در ادامه، به چه که میتوانم. با وجود ایننمیاما 

کنم و به خواهم رسید، کارت تاشده را دوباره باز می

 رسم.اطمینان می
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دارم را با فکری آشفته، روی گلدان و کاله لبه

ها زیر گذارم و خودم را با همان لباسپیشخوان می

رسانم. نیاز دارم فکر کنم. نیاز دارم دوش حمام می

های روی کارت هنم را خالی کنم و بعد به نوشتهذ

 فکر کنم.

 

کَنَم و با همان تاپ تنگی ی تنم را میپیراهن مردانه

پوشم، ام میهای باالتنهکه برای پوشاندن برجستگی

گذارم قطرات سرد آب، نشینم و میکف کابین می

 ام بریزند.روی سر و تنه

 

 یک قرار شام ساده.

 ساده؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فشارم و آب سرد را کامالً باز را به هم می هایمدندان

 کنم. ساده تویی نینا!می

 

آید و هایم پایین میام تا روی گونهموهای بلند شده

ی مرا از دختر بودن، نینا بودن، بازیچه بودن... از همه

 کند.چیزی که هستم، بیزار می

 

کنم و کند. دست دراز میآب سرد نفسم را تنگ می

هایم از شدت لرز و خشم به م. دندانبندآب را می

های عصبی را خورند و عضالت صورتم، پرشهم می

 دارد.به تمام تنم، گسیل می

 

 زبرجد رخ#

 دوم_و_بیست_پاره#
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قدر کوبم. آنکنم و به دیوار میدستانم را مشت می

ها تالش حس شوند و ورم کنند. سالکه از درد بی

ودن دور باشم، از دختر کرده بودم دور باشم؛ از نینا ب

بودن، از شکننده بودن، از ضعیف بودن... و حاال؟ 

ام به همان پنج سال پیش. آن روزهایی که برگشته

سن و سالم با یک جمله، مانند تمام دخترهای هم

ها پرواز شکستم و با یک کلمه، به آسمانمی

های مختلف کردم؛ روزهایی که همه به بهانهمی

و پی هرچیزی بودند، جز خودم؛ جز شدند نزدیکم می

 نینای وجودم.

 

آیم. کنم و از کابین بیرون میخودم را بلند می

 پوشم.کَنَم و حوله میهای خیسم را از تن میلباس

 

دهم ی سرویس تکیه میدستانم را به میز جلوی آینه

و چند دقیقه از پس تارهای مویی که دیدم را 
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شوم. از درون ره میاند، به خودم خیدار کردهخدشه

آینه، به تلفن همراه و کارت که روی میز گذاشته 

کنم و بعد، نگاهم را سوی دستان بودم، نگاه می

 گردانم.سرخم برمی

 

کنم. دارم و دستم را دور آن مشت میتلفن را برمی

بندم و تا چند دقیقه به همان حال چشمانم را می

 مانم.می

 

زنم و ام، کنار میرفتهگموهایم را از روی صورت آتش

ی دارم. خواسته تا با شمارهکارت را از روی میز برمی

اش تماس بگیرم. لحنش هم صمیمانه شخصی

خورد تا نخ نیست و بیشتر به دعوت یک همکار می

دادن. گلی هم که فرستاده بود، گلدان بود؛ نه دسته 

 گل یا حتی جعبه.
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گشتم؛ بود، برمییک روز باید به جایی که از آن من 

 حاال چرا آن روز، امروز نباشد؟

 

کنم و با دومین بوق، نفسم را در سینه حبس می

 کنم.آزادش می

 

خواهم گزم و میرسد، لب میبه بوق چهارم که می

 دهد.لرزد و پاسخ میقطع کنم که تلفن در دستم می

 

کنم گوید اگر مایلم تا به سراغم بیاید. مخالفت میمی

پرسم قرار است تالفی موتور سواری شخند میو با نی

 آن روز را سرم دربیاورد؟

 

ریزد و ی آرامش، چیزی را در درونم فرو میخنده

گوید آن روز یکی از بهترین روزهایی بوده که چیز می

جدیدی را تجربه کرده و اگر بنا به تکرار آن باشد، 
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دهد چند ماهی را تنهایی و بدون حضور ترجیح می

 رین کند.من تم

 

از اوضاع و احوال کارخانه، یک ماه مانده تا بازگشایی 

ی پرسد و از قرارداد با چند شرکت تأمین کنندهمی

 مواد اولیه می گوید.

 

گوید که دوست دارد هرچه زودتر در آخرهم می

کارخانه راه بیفتد و اگر چند روز زودتر بتوانیم تولید را 

یریم، به سود همه شروع کنیم و تبلیغات را از سر بگ

 است.

 

روم، یادم شود و به سالن میتماس که قطع می

ام. پیامی افتد که برای گلدان از او تشکر نکردهمی

ادبی نشود و خالف انتظارم، فرستم تا حمل بر بیمی

 گیرم.به دقیقه نکشیده پاسخ می
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امیدوارم که واقعا دوستش داشته باشی؛ چون در »

ت اضافه دیگه هم به خونهنظر دارم که چندتای 

 «کنم.

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_بیست_پاره#

 

 هشت و پنجاه و شش دقیقه.

 

هرگز آدمی نبودم که دیر به قراری برسم. ساعت 

اش پنج دقیقه طول هشت دل از حمام کندم و همه

کشید تا لباسی که برای خریدش دو ساعت وقت 

سی  ی بعد،گذاشته بودم را، بپوشم. از پنجاه دقیقه

دقیقه را نشسته بودم روی تخت و برای آمدن یا 
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پرسید چرا؟ خب... خنده نیامدنم چرتکه انداختم. می

 ترسم!آید، ولی میدار به چشم می

 

از اولین باری که یک نفر مرا به جایی دعوت کرده، 

گذرد؛ اما انگار این بار تفاوت دارد. هفت سالی می

ه بردیا شاید گذشت پنج سال از آخرین باری ک

کار را کرد و من پذیرفتم. ترسم از دل بستنی این

 است که پوچ باشد.

 

ام و حاال، نزدیک رستورانی که دعوتم کرده، ایستاده

ی پیش، با خود و تمام جمالتی که تا بیست دقیقه

 کردم را، دوباره بازگو می کنم.تکرار می

 

شود هشت و پنجاه و نه دقیقه، وارد ساعت که می

آسانسوری که بیرون از مجتمع و جدا از بخش 

 شوم.تجاری برج است، می
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شود، نگاهی کوتاه به افراد در رستوران که باز می

که گام بعدی را به سوی اندازم. قبل از اینمی

تر رستوران بردارم، فردی با تر و روشنقسمت شلوغ

پرسد که کند و میلباس فرم مشکی راهم را سد می

 ی زکریان هستم؟مهمان آقا

 

ای در دهم و او مرا سوی دری شیشهسر تکان می

 کند.ی دیگر رستوران هدایت میگوشه

 

آید. نه دوست زیادی از رستوران رفتن خوشم نمی

آمد دارم نه اهل رفیق بازی هستم؛ اما کم پیش نمی

 خانه.ها برویم سفرهکه با بچه
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کنم و بعد یچنان او را دنبال مشود و من همدر باز می

ترین میز به دیوار هم او را نشسته، پشت نزدیک

 بینم.ای، میشیشه

 

خیزد و من از مردی که مرا آورده، با دیدنم، برمی

دارد و دستش را کنم. گامی رو به جلو برمیتشکر می

 «شب خوش مدونا!»گیرد. سویم می

 

گذارم و او مانند بار اولی دستم را درون دستش می

 زند.ید، روی دستم بوسه میکه مرا د

 

 «شب شما هم بخیر، مستر!»

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_بیست_پاره#
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گیرد و صندلی را برایم بیرون لبخندش عمق می

هایی که تنها دو سانت لژ دارند، تا کشد. با کفشمی

ی نشینم. چهرهکنم و میرسم. تشکر میاش میچانه

دانم چه ه خوبی میام، ولی بتفاوتی ساختهآرام و بی

 ی ساختگی، در جریان است.شورشی زیر این پوسته

 

ممنون که »نشیند. گردد و میسر جایش برمی

 «اومدی.

 

دستی کوچک و گوشی همراهم را روی میز کیف

 «باعث افتخار منه.»گویم: گذارم و میمی
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از اونجایی که »گوید: گیرد و میمنو را سویم می

پسندی، ترجیح دونستم چه سبک غذایی رو مینمی

کنه.  دادم بریم جایی که همه نوع غذایی رو سرو

برای بار بعدی فکر کنم دستم بیاد که باید کجا 

 «ببرمت.

 

جدی که »کنم. زنم و منو را باز میخندی میتک

 «نیستی!

 

کند و همزمان، گذارد، بازش میمنو را روی میز می

اندازد. دستانش را سفیه به من می نگاهی عاقل اندر

کند و با برانداز کردن منو، روی میز گره می

ما تازه با هم همکار »اندازد. ابروهایش را باال می

 «شدیم نینا جان!
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اندازم و با ورق زدن منو، سخن شانه باال می

من توی غذا »گیرم. دوپهلویش را نادیده می

رو بیشتر دوست گیر نیستم؛ اما ایرانی و هندی سخت

دارم. ترجیحم اینه سری بعدی من شما رو ببرم 

 «پاتوقمون.

 

دهد و مانند خدمت میمنو و سفارشاتمان را به پیش

 «حتماً! باعث افتخاره!»گوید: خودم می

 

اوضاع »پرسد: کنم که میاز پنجره به بیرون نگاه می

 «چطوره؟

 

گویم: ها میماشیندهم و خیره به نور چانه باال می

خوبه خدا رو شکر. فکر کنم بتونیم بازگشایی رو »

 «بندازیم جلو.
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خیلی »دهم: چرخانم و ادامه مینگاهم را سویش می

 «قشنگه شب اینجا!

 

کند. بندد و باز میچشمانش را به تأیید می

 «طوره. اوضاع خودت رو پرسیدم.همین»

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_بیست_پاره#

 

 

 

گویم: کنم و میام را کج و کوله میبه عادت، قیافهبنا 

 « خوبم!»
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ی باز و زنجیر نازک خندد و نگاه من سمت یقهمی

سفیدی که روی پوست سفیدش مشخص است. 

تا وقتی که از کاری که در حال »دهم: ادامه می

 «برم، خوبم.انجامش هستم لذت می

 

از »گویم: میگردانم و نگاهم را به چشمانش برمی

ها برم. چرخیدن نقالهراه رفتن بین کارگرها لذت می

 «ها رو دوست دارم.و سروصدای دستگاه

 

ی با فاصله دادن انگشت اشاره و شستم، اندازه

انقدم »گویم: دهم و میکوچکی را نشانش می

 «مهندسی یاد گرفتم.

 

خندد و مانند پدری که از فرزند خردسالش می

ی ، چه یاد گرفته، منتظر ادامهپرسد در مهدمی

 «و دیگه؟»ماند. عرایضم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

گویم: گیرم و میی متفکری به خود میچهره

هم بهم یاد دادن.  ریزی یکی دوتا دستگاه روبرنامه»

اسمش رو گفتن بهم... االن یادم نیست... ام... اون 

 «کنه.ها رو کنترل میکه میزان ورودی

 

 کند.و بانمک نگاهم می دستانش را زیر سینه چلیپا

 

 «چیه خب؟»پرسم: اندازم و باخنده میشانه باال می

 

کند تا دهد و چشمانش را گشاد میچانه باال می

نشان دهد هیچ هدفی در رفتارش پنهان نکرده. 

 «هیچی! ادامه بده.»
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زنم به او. ابرو دهم و زل میام را به صندلی میتکیه

 «تموم شد!»یم: گوکشم و با حرص میدر هم می

 

منم خوبم! ممنون که »گوید: زند و میخندی میتک

بندی هم آماده شدن و های بستهپرسیدی! طرح

ترجیح دادم تا شما هم نگاهی بهشون بندازی و نظر 

 «بدی.

 

جدی؟ »گویم: شوم و میزده روی میز خم میذوق

 «قشنگ شدن؟

 

ه زند و جلد چرمی آیپدی که تا حاال متوجلبخند می

بله. »کند. حضورش روی میز نشدم را، باز می

 «پسند از آب در اومدن.مشتری

 

 زبرجد رخ#
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 ششم _و_بیست_پاره#

 

 

 

به نظر من مشکلی ندارن. با »دهد. آیپد را دستم می

چندتا شرکت تبلیغاتی برای تیزرها تماس گرفتیم؛ 

 «اما هنوز قرارداد نبستیم برای تولیدشون.

 

زنم. از ها را ورق میدهم و طرحمیسرم را تکان 

آید و های کرم خوشم میسبک طراحی قوطی

 اند!های رویشان هم بانمکطرح

 

جذابن به نظرم! شنیده بودم تیم طراحی باذوق و »

 «فعالی دارید.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام، متوجه تماس تلما ی گوشیبا روشن شدن صفحه

فرستم که با او تماس شوم. پیامی برایش میمی

 فت.خواهم گر

 

گوید: نشیند و میهایش میلبخندی از غرور روی لب

 «طوره!همین»

 

پرسم: دهم، میهنگامی که آیپد را دستش می

 «مهندسای ناظر کی میان؟»

 

گذارد. اش میکند و آن را در کیف دستیقفلش می

احتماالً شش ماه آینده؛ تا زمانی که خط تولید »

 «شه.برداری بی بهرهمحصوالت مو هم آماده

 

کنم و گیرد، سکوت میبا ظرفی که جلویم قرار می

که وسوسه شوم قاشقم را درون آن پیش از آن
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با کدوم »پرسم: غذای زرد رنگ، فرو کنم، میپیش

 «کارخونه قرارداد بستید؟

 

گوید: دارد و میدستمال را از درون لیوانش برمی

 «صَپا. لطفاً! شروع کن! کار دیگه بسه!»

 

شوم. خدا را شکر دهم و مشغول مین میسرم را تکا

توانستم شام بخورم. با که زیاد نیست وگرنه نمی

کند به ظرفم ماند. اشاره میاین وجود، نیمی از آن می

 «اگه دوست نداری بگم...»پرسد: و می

 

فهمم که تا چه پرم و به آنی میمیان حرفش می

ونستم نه نه! زیاد نت»آید. اندازه از این کار بدش می

ش رو بخورم، دیه برای شام جا بخورم. اگه همه

 «ندارم.
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کنیم، سخن دیگری تا زمانی که شاممان را تمام می

شود. آرام و باحوصله غذا مان رد و بدل نمیبین

آید هنگام خورد و روشن است که خوشش نمیمی

 غذا خوردن، حرفی بزند.

 

ف از داد احدی، حرآقاجون هم سر میز غذا اجازه نمی

کار و دیگری و چیزهای مانند این بزند و همه، 

عادتشان شده بود که جز از غذا و تشکر بابت آن، 

 چیز دیگری نگویند.

 

 زبرجد رخ#

 هفتم _و_بیست_پاره#

 

کنم که هنگام برگشت، در آسانسور، خدا را شکر می

ی کابین توانم در گوشهفرد دیگری نیست و می

گیرد؛ ام و نگاه میپریشان شدهفهمد که بایستم. می
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ی همکف، پارکینگ را اما پیش از فشردن دکمه

گوید محال است بگذارد ماشین بگیرم. زند و میمی

گوید این دختر کجا و آنی که آن روز حتماً با خود می

 مرا سوار موتور کرد کجا!

 

چرخانم تا شویم، چشم میوقتی که وارد پارکینگ می

متعلق به او باشد، ببینم؛ اما با  اثری از ماشینی که

شود. فشردن دزدگیر، چراغ پونتیاکی روشن می

کنم تا ماشین زده دور و برم را نگاه میشگفت

خندد و دیگری را در حال چراغ زدن ببینم. آرا می

 «از این طرف، مدونا.»رود. سوی همان پونتیاک می

 

 ایستم. انگار کهشود و شوکه میچشمانم چهارتا می

چند  داشتن ماشینی مانند این، غیرقابل تصور باشد.

کردم چرا فکر می»روم. زنم و سویش میبار پلک می

 «ها سوار شه؟آرا زکریان نباید از این ماشین
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ماند تا کند و منتظر میدر ماشین را برایم باز می

بنشینم. انتظار بوی سیگار را دارم که خودم را هم 

بندد و تا هنگامی که کاپوت یکند! در را ممتعجب می

کشم اما تنها بوی زند، عمیق بو میماشین را دور می

 کنم.را حس می Jarعطر سرد 

 

دونستی من چون نمی»بندد. نشیند و در را میمی

 «های کالسیک هستم!عاشق ماشین

 

اندازم و به حرکاتش هنگام روشن شانه باال می

نه! خیلی »نم. ککردن و راه انداختن ماشین نگاه می

 «عجیبه برام!

 

ی نه به اندازه»گوید: اندازد و مینگاهی سویم می

 «موتور سواری نینا سلوکیان!
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راه »گردانم. دهم و رو برمیکالفه نفسم را بیرون می

اندازم( و رسمی که انتخاب کردم... )شانه باال می

 «عالقه نبود! مجبور شدم.

 

 «حاضر نشدی؟ ایهای دورهاز وقتی تو مهمونی»

 

گیرد، سرم را سوی با بغضی که در گلویم جای می

دوست ندارم در »چرخانم. ی ماشین میپنجره

 «موردش حرف بزنم.

 

خوام! قصدم ناراحت عذر می»گوید: دلجویانه می

 «کردنت نبود.

 

 زبرجد رخ#
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 هشتم _و_بیست_پاره#

 

گویم: که سویش بچرخم، میآنکشم و بیآه می

دونم! آدما همیشه همدیگه رو ناخواسته ناراحت می»

 «کنن!می

 

من برای شود وسکوت بدی بینمان حاکم می

شوم. شکستنش، دست به دامان ماشین قدیمی می

 «ضبط نداره؟»

 

سرش را به نفی  اندازد ونگاهی شوخ به من می

شنیدن صدای موتورش رو دوست »دهد. تکان می

 «دارم.
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ایستد، پیاده ام میجلوی ساختمان خانههنگامی که 

گیرم و شود تا در را برایم باز کند. دستش را میمی

 «ممنون بابت امشب.»شوم. پیاده می

 

من هم »گوید: زند و با نگاهی درخشان میلبخند می

چرخد سوی ساختمان و می« ازت ممنونم که اومدی.

 «کنی؟ی چندم زندگی میطبقه»تا بگوید: 

 

 «اومد تو قیق آسمون باشم.خوشم نمینهم. »

 

پرسد: کند و با گیجی میچشمانش را گشاد می

 «چی؟»

 

اصطالحه! »کشم. افتم و شالم را جلو میبه خنده می

 «ینی خیلی باال، عمق آسمون... نمیای باال؟
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نه عزیزم. »رود. ای درهم میاش برای لحظهچهره

هم کنم دارون تا همین االنش ممنون. فکر می

 «حسابی از دستم عصبانی باشه.

 

« چطور؟»پیش از آن که مجالش را بیابم تا بپرسم 

 کند.زند و خداحافظی میروی انگشتانم بوسه می

 

ی تلما را آیم، شمارهاز آسانسور که بیرون می

گیرم. امشب بنا بود خواستگاری ترمه، دختر دایی می

تا  تارخ باشد. در رستوران هم حتماً زنگ زده بود

 گزارش دهد!

 

 «کجایی عسلم؟»
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کنم و هنگامی که با نور اندک در خانه را باز می

شوم، آهی از آسودگی ها روبرو میدیوارکوب

ها را روشن کشم. دست کم حواسم بوده که آنمی

 «بیرون بودم عزیزم. سالم. چی شده؟»بگذارم. 

 

 «سالم! هیچی! نیومدن.»

 

نم و کیفم را کهایم را با روفرشی عوض میکفش

کنم و گذارم. شالم را از سرم میروی پیشخوان می

 «وا! چرا؟»گویم: با شگفتی می

 

ساعت هفت »توانم ببینم. جا میاخمش را از همین

دونم زنگ زدن گفتن پسره پشیمون شده؛ من که می

زند( نتونستن پسره از اول دلش نبود! )تک خندی می

اصالً! میگن از هرچی راضیش کنن. اهل زن نیست 

 «دونه!زنه، زده شده. خدا می
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 «ترمه چطور بود؟»

 

داد! به زمین و زمان فحش می»گوید: پکر می

 «دونی چه حالی داشت بیچاره!نمی

 

کشم و نوک انگشتانم را روی طرح لبخندم می

 «عیب نداره. بزرگ میشه!»گویم: می

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_بیست_پاره#

 

ر این چند سال از آن واهمه داشتم، فرا ای که دلحظه

رسیده. دیروز بود که تلما زنگ زد و گفت آقاجون 

ها دره جمع شوند. این دورهمیخواسته همه در گالب
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دانستم که چه در انتظار من است. عجیب نبود، اما می

که کسی بداند، به دیروز بود که خواست بدون این

برداشت،  شرکت بروم و همانجا، نه گذاشت و نه

گفت در این خانواده، من این شانس را دارم که با 

قطعیت وارد هیئت مدیره شوم و برایش مهم نبود که 

 خواهم که این کار را انجام دهم یا نه!می

 

دهم، دست پندار روی زانویم که پیوسته تکانش می

 زند آرام بگیرم.نشیند و تشر میمی

 

اند و ما شستهآقاجون و مامی روی مبل باالی سالن ن

 ها، کنار یکدیگر.نوه

آقای مددی، دفترداری که از هنگامی که به یاد دارم، 

مسئولیت رسیدگی به امور دفتری خانواده را برعهده 

 اند.داشته و قربانی، طرف چپ آقاجون نشسته
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دایی تارخ از آنچه نصیبش شده، راضی نیست و من 

مرا  ام همین االن بپرم وسط و بگویم: عذرآماده

بخواهید! من آنی نیستم که چشمش پی سهام 

 کوفتی آن شرکت باشد!

 اما خب! من کیستم که تصمیمی بگیرم؟

 

 «خانم تلما...»

 

 زند.قلب من در دهانم می

 

 «نصف سهام شرکت و...»

 

کند و سند زرد رنگی های دستش را زیر و رو میبرگه

و باغی به نشانی )برگه را عقب جل»کشد. را بیرون می
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ی رویش را بخواند( باغ بیست کند تا بتواند نوشتهمی

 «هکتاری انگور در لـُ...

 

م بوده. معادل جهیزیه»پرد: تلما میان سخنش می

 «خوامش.نمی

 

اندازد و او، پلک روی هم مددی نگاهی به آقاجون می

 گذارد.می

 

 «سند رو بزنم به اسمِ...»

 

 «سلوکیان، فرزند شایگان.نینا »گوید: آقاجون می
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چرخاند. مان مینویسد و بعد نگاهش را بینمی

دهد و پندار، دستم ام را دستش میقربانی شناسنامه

 فشارد.را می

 

 زبرجد رخ#

 امسی_پاره#

 

 

 

روم. هایی لرزان، سویش میخیزم و با قدمبرمی

 «منم!»

 

توجه امضا گذارد را بیهایی که جلویم میبرگه

پیچد را ام مینم. احساس بدی که در معدهکمی

زنم. اثر انگشتم را که گیرم و تنها امضا مینادیده می
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زنم، انگار دستی که از ابتدای ی آخر میروی برگه

حضور دو مرد غریبه روی گلویم نشسته، نفسم را 

 کند.تنگ می

 

رسانم. کنم و خود را به سرویس میعذرخواهی می

کنم که م و خودم را مجاب میزنآبی به صورتم می

همین االن به جمع برگردم و بگویم: نخواستم! 

عطای مالتان را به لقایش بخشیدم! ارزانی خودتان! 

دانم که نه دلش را دارم، نه از ولی به خوبی می

 آیم.پسش برمی

 

کشم و با با صدای زنگ تلفنم، دستم را روی جینم می

ال قوز شده در آورمش. قوز بادو انگشت، بیرون می

 این موقعیت!

 «بله؟»
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 «عصر بخیر مدونا!»

 

درشتی که تا نوک زبانم آمده بود که بارش کنم را 

 «عصر شما هم بخیر مستر!». خورمفرو می

 

دارم و باشدت روی صورتم حوله را از آویز برمی

 «احواالت شریف؟»کشم. می

 

خوبم، ممنون که پرسیدی. »گوید: خندد و میمی

 «خودت چطوری؟

 

که در سرویس را باز و با نگاهی به سالن، برای این

ببینم کسی حواسش به من هست یا نه، راهم را 

ام کنم. احساس بیماری معدهسوی آشپزخانه کج می

خوبم! »جای بدنم است. در حال سرایت به همه

 «ممنون که پرسیدی!
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کنم مدونا... راستش زنگ زدم برای خواهش می»

روز شنبه... شماره تلفنت رو فراموش کرده  یجلسه

که دیر بشه، بودم به منشی بدم و گفتم قبل از این

 «خودم تماس بگیرم.

 

دارم و زیر آبسردکن یخچال لیوانی از قفسه برمی

زحمت »گیرم. تنم در حال آتش گرفتن است. می

 «شد. لطف کردی.

 

مصاحبت با شما نصیب هرکسی نمیشه مدونا! سر »

 «رسی! اتفاقی افتاده؟نظر نمی حال به

 

نه؛ چیزی »طبلی در سرم در حال کوفتن است. 

 «نیست... ینی... خوب میشم.
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 «بینمت.باشه؛ مواظب خودت باش. می»

کند. چرا باید برای فهمیدن حال بدم پافشاری نمی

 برایش مهم باشد اصالً؟ 

 

 «خدانگهدار.»

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_سی_پاره#

 

 

 

 

شود و س، پندار وارد آشپزخانه میبا قطع تما

 «زکریان بود؟»گوید: می
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دهم. لعنت به من برم و سر تکان میلیوان را باال می

و فکری که در سرم در حال جوالن دادن است! گفته 

بود هوایم را دارد؛ حاال زمانش نرسیده که ثابت کند 

 ماند؟تا چه اندازه پای سخنش می

 

اش را به کابینت کند و تکیهمیلیوانی از آب پر 

پرسد: کند و میدهد. با موشکافی نگاهم میمی

 «ی بین شما دو تا چیه؟رابطه»

 

اندازم و لیوان خالی را داخل سینک شانه باال می

 «مهمه؟»گذارم. می

 

تفاوت اندازد و بیبه تقلید از من، شانه باال می

 «نباشه؟»گوید: می

مانم، یا کاری دست خودم ی دیگر اینجا بیک دقیقه

 دهم، یا او.می
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گیرد و روم که بازویم را میسوی درگاه آشپزخانه می

داری با »رویش قرار گیرم. کشد تا روبهمرا عقب می

 «خودت...

 

برات مهمه؟ برات مهمم؟ پس با من ازدواج کن »

 «قبل از اینکه کاری دست خودم بدم!

 

و چند ثانیه  دبُرَشوک ناشی از کالمم، صدایش را می

 «چی؟»زند: کند. لب میبا بهت، نگاهم می

 

مگه نگفتی مراقبمی؟ اآلن سهامدارم! مراقبم باش! »

 «شوهرم باش!
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گیرد و مرا به عقب هل خشم، کل صورتش را فرا می

شود و تا به ی جزیره کوبیده میدهد. کمرم به لبهمی

شود و خودم بیایم، بازویم در مشتش فشرده می

 شوم.در پشتی کشیده می سوی

 

کنم. دانم گناهم چیست اما مقاومتی هم نمینمی

 ام!دیگر بریده

توجه مرا به دنبال خود افتم و او، بیبه گریه می

 کشد. می

 

اندازم نرسیده به انتهای باغ، خودم را روی زمین می

 «کنی؟بسه دیگه! داری چه غلطی می»زنم: و جیغ می

 

ای به خون نشسته چهره شود رویم و باخم می

 «چه زری بود زدی اونجا؟»غرد: می
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زند: کوبد و داد میهایم میبا پشت دست روی لب

 «الل شدی چرا؟ میگم چه زری بود زدی؟»

 

 زبرجد رخ#

 دوم _و_سی_پاره#

 

 

 

هایم ی دردناکی را روی لبکشد و بوسهمرا جلو می

کشم که تکانم مینشاند. سرم را با انزجار عقب می

خوای؟ اینو می»گوید: دهد و با صدای بلند میمی

خوای کسی که بیست خوای بشم شوهرت؟ میمی

سال برادر و حامیت بوده بشه شوهرت؟ تو که تحمل 

نداری ببوسمت برا چی چرت میگی؟ نکنه رابطه با 

 «پسر زکریان برات آب و نون نشد که...
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م و خودم را دور نوازاش میسیلی محکمی به چهره

زنم: کنم و جیغ میکنم. تمام نفرتم را جمع میمی

 «خفه شو!»

 

 «جلو نیا کثافت!»گویم: دارد که میگامی سویم برمی

 

چرخد و در موهایش چنگ سرگشته دور خودش می

« نگفتی با خودت من با بقیه یه فرقی دارم؟»زند. می

بچه »کند. چرخاند و نگاهم میسرس را سویم می

 «بازی نیست! من...نشو نینا! زندگی بچه

 

منم بچه نیستم! اشتباهم این بود از آدم »زنم: داد می

 «اشتباهی انتظار زیادی داشتم!

 

من همیشه پشتت بودم نینا! همیشه »زند: داد می

 «کسی بودم که حواسش بهت بود!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اون روز گفتی »دارد: زنم و صدایم خش برمیجیغ می

است بهم هست... فک کردم جدی از این به بعد حو

بودی! فک کردم قراره بیشتر مراقبم باشی! فکر 

 «کردم توی لعنتی...

 

شکند و در همان حال برد. بغضم میماتش می

کردم تو انسانی! شرافت فکر می»کنم: اعتراف می

گفتن من مقصرم تو باورم داری! وقتی همه می

ری کردی! وقتی از دختر بودنم بیزار شدم تو کا

 «کردی که...

 

از پیش کشیدن آنچه گذشته، بیزارم. چرا دل خوشم 

 کرده بود به چیزی که وجود نداشت؟

تو شجاعم کردی. تو باعث شدی قدرت به دست »

کردم اگه یه مرد توی بیارم و من... منِ احمق فکر می
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دنیا وجود داشته باشه، اون تویی! گفتم وقتشه دست 

وشالی و مردم تو بشی! بکشم از این همه مرد بودن پ

االن هم خوشحالم که ثابت کردی که همیشه تو 

 «اشتباه بودم.

 

آورد و من که افسار شگفت زده، نامم را بر زبان می

ی هیچی نگو! دوباره هرزه»زنم: ام، داد میپاره کرده

این ماجرا منم! دوباره مقصر منم و منم که خودمو 

 «عرضه کردم!

 

تا کلیدم را بردارم و  گردم سوی ساختمانبرمی

گورم را گم کنم. با این افکار نسنجیده، کم کم دارم 

کنم که همین کسانی که برایم باقی کاری می

تر از اند هم، پشتم را خالی کنند. پندار مهممانده

 همه!
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 زبرجد رخ#

 سوم _و_سی_پاره#

 

هایی آرام، از کشم و با گامام را جلوتر میکاله هودی

شوم. صدای فریاد دایی تارخ هنوز دور میماشین 

 زند.هم در گوشم زنگ می

تو... تنها چیزی که بهش معروفی، دختر یه خائن »

بودنه! خودتو پشت این ظاهر مسخره قایم کردی که 

چی؟ همه از ذات کثیف و نیتت خبر دارن! توام مثل 

پدرتی! توام از تخم و ترکه همون مردتیکه عیاش 

 «کاری!خیانت

 

لغزد را با پشت ام میطره اشکی که روی گونهق

 کنم.دست پاک می
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فکر کردی کسی تو اون شرکت، تو رو آدم حساب »

کنه؟ چقد بدبختی تو دختر! اصالً باید بهت بگم می

دختر یا پسر؟ ها؟ دلتو خوش کردی به پسر زکریان؟ 

کس دل ت؟ کسی که هیچتر از پدر هرزهیکی کثیف

ش؟ چی فکر کردی نداره؛ حتی خانوادهخوشی ازش 

 «با خودت؟

 

کنم و به سختی هلش قفل در آرامگاه را باز می

دانم چقدر از آخرین باری که اینجا دهم. نمیمی

کنم کسی هم به سرش ام گذشته و گمان نمیآمده

 زده باشد پایش را به اینجا بگذارد.

 

کنم. بوی نا روم و لوستر را روشن میپیش می

زند ولی اتاق تمیز است و غبار کمرنگی ام را مییبین

خورد. کنار مزار های مزار، به چشم میروی سنگ
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گویم: زنم و با صدای بلندی میشایگان چمباتمه می

 «سالم جیگرا! من اومدم!»

 

کنم مامان یابد و تصور میصدایم در فضا پژواک می

اش گذاشته، تشر مهری که دستش را روی سینه

 «م ترکید!بال بگیری دختر ورپریده! زهره»: زندمی

 

ببین کی »و پشت بندش صدای پر از شوق بابا شاه: 

 «اومده! راه گم کردی باباجان؟

 

گویم: کشم و با بغض میام میآستینم را روی چهره

 «ت نشده؟پارهخوبی بابا؟ دلت تنگ آتیش»

 

کدوم »دهم: خندم و خودم پاسخ میمیان گریه می

 «ش تنگ نمیشه؟ه دلش برا بچهپدریه ک
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گویم: کشم و میدستم را روی تراش نامش می

دیدی بزرگ شدم بابا؟ دیدی دیگه حرفاشون برام »

 «عادی شده؟

 

دیدی »گویم: گیرد و با هق هق میام اوج میگریه

پوست کلفت شدم؟ مطمئنم اگه بودی بهم افتخار 

کرد کردی! مطمئنم اگه بودی کسی جرئت نمیمی

بهم بگه باالی چشمت ابروئه! اگه بودی تلما این 

 «کشید!همه عذاب نمی

 

کنم و با کف دست روی سنگ هایم را پاک میاشک

دونی چیه؟ من خیلی وقته دیگه دنبال می»زنم. می

اثبات کردن خودم نیستم. پس... دنبال اثبات 

گناهی تو هم نیستم. قرار باشه منو به زیر بکشن، بی

کشم پایین. من مثل تو ترسو و ودم میهمه رو با خ
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ام که نشون میدم! خرتر از اونیدفاع نیستم. کلهبی

خواد، منو تحقیر کنه؛ حاال دایی هرچقدر که دلش می

کنم روزی هزاربار با خودش بگه غلط کاری می

 «کردم!

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_سی_پاره#

 

ام حد سر رفتن را پشت سر گذاشته. جای حوصله

کنم و کالفه، پایم را روی زمین پایم را عوض می

بار هم نگاهم زنم. از زمانی که آمدم، حتی یکمی

 نکرده!

 

خواهی برسی آرا زکریان؟ با این رفتارها به کجا می

که نادیده گرفتن من، ترفند جدیدی است برای این

 سویت کشیده شوم؟
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 هنگامی که برای بار هزارم، از آن سر میز، زیرچشمی

کنم. اندازم، احساس بیچارگی مینگاهی سویش می

 آدم باش نینا!

 

برد تا احتماالً نگاهی به دست چپش را که باال می

ساعت بیندازد، نگاه سرکشم سوی برقی که در 

دود. برای چند اش نمایان است، میانگشت حلقه

کنم. حلقه؟ در این یک هفته ازدواج لحظه، هنگ می

 کرده؟

 

ام یم خیلی جدی به او فکر کردهگوخب حال نمی

 اما...

زده نگاهم را از او گیرم، هولمخاطب که قرار می

فهمم که تازه، برای نخستین بار از آغاز کَنَم و میمی

 کند.جلسه، نگاهم می
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کنم دهم. گمان میکنم و پاسخ میصدایم را صاف می

مخ افراد حاضر دیگر پاسخگو نیست چون منشی 

 کند.الم میجلسه، تنفس اع

 

اش در آنِ واحد، هرکسی که نشسته بود، از صندلی

 شود.کَنده و مانند توپ، سوی دیگری پرتاب می

 

خالف اخالقی که از او سراغ دارم، با تک تک افرادی 

پرسی دهد و احوالاند، دست میکه دور میز نشسته

 کند.می

 

جدیتی که پیش از این حتی در نگاهش هم دیده  

 جایش را به شوخ طبعی داده! با همه میشد، حاال

گوید. ی کمرنگی سخن میکند و با لهجهبگوبخند می

 اشتباه نکنم کمی هم چاق شده!
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کند و رسد، چشمانش را تنگ میبه من که می

ی گیرد؛ اما نگاه من سمت حلقهدستش را سویم می

انتظار دیدار با بانویی به این »رود. دست چپش می

 «و نداشتم!اندازه زیبا ر

 

فشارم. نزدیک گذارم و میدستم را درون دستش می

 است از این برخورد، به گریه بیفتم.

 

 «ی افرا شما هستید!پس مالک کارخانه»

 

 دهم.زده سر تکان میبهت

 

 «از آشناییتون بسیار خوشحالم بانو...»
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 «سلوکیان!»یابم: صدایم را باز می

 

بله! سلوکیان! اسمتون یکم آه... »دهد. سر تکان می

ی سلوکیان به رنگ برای من سخت اومد. خانواده

هاشون معروفن؛ پس اگر اشتباه نکنم، آبی چشم

 «دختر مرحوم شایگان هستید! من هم....

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_سی_پاره#

 

 «بینم که با نینا جان آشنا شدی آرسن!می»

 

چرخد. چشمانم را سر هردویمان سوی صدا می

کنم و دوباره سوی مرد روبه رویم گشاد می
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بله! »گوید: کند و میگردانم. دستم را رها میبرمی

 «افتخار آشنایی با این بانوی زیبا رو به دست اوردم!

 

ایستد و ی آرسن میآید و شانه به شانهجلو می

کنم هنوز هم فکر می»گیرد. دستش را سویم می

 «متعجبی مدونا!

 

نگفته بودی... شوکه »گویم: هم و میدبا او دست می

 «شدم!

 

زند. همقد با او ی آرا میخندد و به شانهآرسن می

هنوز »تر است. چطور متوجه نشده بودم؟ ولی چاق

 «هم این عادتت رو ترک نکردی، آراس؟

 

کنم. کشم و دستش را رها میابروهایم را درهم می

 «پرواز چطور بود؟»
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پردازد و آرا، هایش میسیی احوالپرآرسن به ادامه

 «خوب! خودت چطوری؟»ایستد. کنارم می

 

خوب! مث »گویم: تفاوت میدهم و بیباال می چانه

 «روزای دیگه!

 

گردم. اندازم و سوی آرا برمینگاهی به آرسن می

 «شما دو قلویید؟»

 

گذارد. خندد و بطری آب و لیوانی را جلویش میمی

 «متأسفانه!»
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زده، به حرکاتش هنگام خالی کردن آب و شگفت

پرسم: کنم و میاش نگاه میانگشت خالی از حلقه

 «چطور؟ بده مگه؟»

 

تعارف آن را از او گیرد و من، بیلیوان را سویم می

 «گاهی آره!»گوید: زند و میپذیرم. لبخندی میمی

 

عجیبید! من همیشه »گویم: اندازم و میشانه باال می

اشتم یه خواهر یا برادر داشته باشم! اون دوست د

 «وقت... خدایا!

 

 دارد.بندد و لیوانش را برمیدر بطری آب را می

 «ها هست پشت این شباهت.داستان»

 

نکنه دوست »گویم: خندم و به شوخی میآرام می

 «زده؟دخترات رو بُر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کند، برقی بندد و هنگامی که باز میرا میچشمانش

شود نگاه بگیرم و جهد، باعث میها میکه از آن

متاسفم! فقط یه »هایم بچسبانم. لیوان را به لب

 «شوخی...

 

 «شوخیش هم قشنگ نیست!»

 

خیله خب! فهمیدم »گویم: کنم و میدهانم را کج می

 «خشن شدن بلدی!

 

با »گرداند. افتد و لیوان را روی میز برمیبه خنده می

 «من بیا.

 

 زبرجد رخ#
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 ششم _و_سی_پاره#

 

ایستد تا من داخل کند و کنار میدر دفترش را باز می

اش را دوست دارم. چه بروم. خب! جنتلمن بازی

 کسی ندارد؟

 

گوید: دارد و میی بزرگی را از روی میز برمیجعبه

 «خیلی فکر کردم ممکنه چی دوست داشته باشی...»

 

زند. یچرخاند و لبخند مسرش را سویم می

 «امیدوارم ازش خوشت بیاد.»

 

اندازم و جعبه را از دستش ابروهایم را باال می

بذارش »کند. گیرم. سنگین است و رهایش نمیمی

 «روی میز و بازش کن!
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این »کنم. کشم و مردد نگاهش مینگاهم را باال می

 «چیه مستر؟

 

داخلش رو »گذارد. زند و آن را روی میز میلبخند می

خودت ببین... اگه منظورت اینه به چه منظور... 

 «سوغاتیه!

 

کنم و ام را کج میولوچهبا نگاهی به جعبه، لب

ببخش که اینو میگم... اما سوغاتی برای »پرسم: می

 «من؟

 

ام شود و انگشتش را روی گونهگامی نزدیک می

اشکالی داره آدم برای کسایی که »کشد. می

 «ه؟دوستشون داره، چیزی بخر
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رود و لبخندی نینای درونم، ته دلش غنج می

کشم و زند، ولی من گامی پس مینما میدندان

تونم زحمت افتادی... ولی من... نمی»نالم: می

 «قبولشون کنم.

 

ام... راستش فکر »گوید: خورد و متعجب میجا می

 «کردم شکالت خیلی دوست داری! برای همین...می

 

فشارم و لرزی که از ت میی کیفم را در مشدسته

من... متاسفم! ولی... »کنم. گذرد را مهار میتنم می

 «نباید زحمت میفتادی!

 

چرخم و با جوشد. میی سرم میمغزم در کاسه

بار نباید وا بدهم! روم. اینسرعت زیادی سوی در می

 بار نه!این
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 زبرجد رخ#

 چهارم _فرگرد#

 هفتم _و_سی_پاره#

 

 

 «مهرماه»

 

روزها، همگی سخت مشغول کارند. تقریباً از هر  این

گذرانم تا خیالم روز، دوازده ساعت را در کارخانه می

 از بابت پیش رفتن کارها، راحت باشد.

 

ی پیش و دو روز پس از آن نشست، آرسن به هفته

دست پدرش به ریاست شرکت منصوب شد و 

آرا کارش را شروع کرد. البته فعالً بنا بود وردست 

 بایستد تا همه چیز را یاد بگیرد.
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آرا هم از آن روز، دیگر نه زنگ زد و نه من به شرکت 

رفتم. اصالً روی دیدنش را نداشتم. تا زمانی که 

فهمیدم هدفش از این کارها چیست، ابدا مایل نمی

دیدمش، چنان موجی نبودم ببینمش.هنگامی که می

آورد می از احساسات ناشناخته به قلب و روحم هجوم

که مجال هرگونه فکر و کردار هوشمندانه را از من 

گرفت! حس دوگانگی عجیبی در وجودم شکل می

خواهمش و از سویی کنم میگرفته. احساس می

خواهد هرگز نزدیکم نشود. اگر هوس دیگر دلم می

 کنم.تر میشد با آن کنار آمد؛ البته گمان میبود راحت

 

 و اما دارون!

های پیش که در حال باال آمدن از پلهاز چهار ماه 

تر به نظر ی آقاجون دیده بودمش، سرحالخانه

خورد برادر بزرگتر آرا رسید. در حقیقت، بیشتر میمی

 باشد تا پدرش.
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با یک حساب سرانگشتی و داشتن پسری با بیش از 

کنم کمتر از پنجاه و پنج سی سال سن، گمان نمی

پوش خودباور و شیکچنان سال داشته باشد؛ ولی آن

کردم که بیش شناختمش، باور نمیاست که اگر نمی

 از چهل داشته باشد.

 

ای در چشمانم درنگ کرد و گفت مرا که دید، لحظه

 چشمان شایگان و اخالق تهمورس را دارم.

تشکر که کردم، با لحن خشکی گفت برای گفتن 

 واقعیت نیازی به تشکر نیست.

 

ه هر حال این بیست سال خب! تعریف نکرد انگار! ب

را با انگ دختر یک خائن، پشت سر گذاشته بودم. 

نزد همه، دختر شایگانی بودم که پدرش خیانت کرد 

و با اختالسی کالن، پای همه را به ماجرایی بی سر و 

 ته کشید و دارون هم، از این ماجرا، مستثنی نبود.
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سه باری در این مدت سر زده و میان آرسن دو،

اش ازدواج متوجه شدم که با دخترعمهسخانش 

اش را رفته سر حوصله ی مورد عالقهکرده و رشته

دنبال کرده و حاال هم که درسش تمام شده، برگشته 

کنی و پدرش نه گذاشته و نه برداشته، گفته یا کار می

یا جیره و مواجب قطع. او هم گفته ریاست شرکت را 

 بدهید من و کارتان نباشد.

 

کند؛ اما وقتی دیدم با کردم شوخی مییاول فکر م

ساز یکی از مهندسین مشاور بر سر درصد روان

زند، متوجه شدم موجود در محصول نهایی چانه می

 زند.که بلوف نمی

 

های مختلف مجبور به آنقدر این چند ماه به بهانه

ام که تعداد مانتوهایم از دو به حضور در جمع شده
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لما، موفقیتی است که او دوازده رسیده و از دید ت

ام نتوانست در پنج سال به دست بیاورد. مادر بیچاره

توانم به آنچه پیش از این بودم، کند میفکر می

 برگردم؟

 

حال با گذشت تقریباً دو ماه از آخرین نشست پنج 

ها رسیده ی یک، نوبت یکی دیگر از میزبانیعالوهبه

اری و فرا و به رسم هرساله، با آغاز فصل جدید تج

ها برپا ی زکریانرسیدن پاییز، مهمانی در خانه

 شود.می

 

تا جایی که به خاطر دارم، یک بار آن هم هنگامی که 

پانزده سالم بود، پایم را به عمارتشان در دزاشیب 

گذاشته بودم. باغی پر از درختان سر به فلک 

ای به سبک قرن نوزده میالدی. ی کاج و خانهکشیده
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ها را خط ی مهمانیهم که کال دور همهپس از آن 

 کشیدم.

 

مهمانی شرکا آخرین جایی بود که پس از شرکت 

کردم؛ اما آقاجون با تماسی که مادر، به آن فکر می

دیروز داشت، مطمئن شد که حتماً به این مهمانی 

 خواهم آمد.

 

هایم را به پایان که خودزنیدیروز هم پس از آن

های ی کافی به کاشیازهرساندم و سرم را به اند

حمام کوبیدم تا خود را به تمام شدن این کابوس 

 قانع کنم، به تلما زنگ زدم و شرح ماوقع کردم.

 

پیشنهادش این بود سر و سامانی به موهای 

ام بدهم و یک روز هم کار را تعطیل کنم تا با شلخته

دانست چقدر هم برویم خرید؛ البته که نمی
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سامان مرا به پرتگاه بهپیشنهادهایش حال نا

 تر کرده!نزدیک

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_سی_پاره#

 

 «حالت چطوره نینا؟»

 

ام که باالی سرم ایستاده و با نگاهی به مربی

اندازم و در حالی که کند، میموشکافی براندازم می

سالم »خیزم. بندم، برمیباند بوکس را دور دستم می

 «روشا! خوبم تو چطوری؟

 

ام، باز گیرد و آنچه پیچاندهباند را از دستم می

دهد و نگاهش را به چشمانم می« خوبم!»کند. می
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سه ماه نبودی... االنم اومدی حواست سر »گوید: می

 «جاش نیست! چی شدی؟

 

دهم و به حرکات ای تلخ بیرون مینفسم را با خنده

 «مفصله!»شوم. تر و فرزش خیره می

 

که روی آن نشسته بودم،  دستکشم را از سکویی

تونی تعریف اگه می»پوشد. دارد و برایم میبرمی

کنی بگو! اگر هم نه... خودتو خالی کن! فکر کنم 

 «ی سه ماه تو خودت ریختی!اندازه

 

را  زنم و بطری آبمای را روی موهایم میتل پارچه

رویم. ی دیوانه میدارم و با هم، سوی کیسهبرمی

 «ت!طور هم هسهمین»
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تون... گفته از باشگاه زنگ زده بودن خونه»گوید: می

 «بودن نیستی. ازدواج کردی؟

 

دیوونه »دهم. خندم و دستم را در هوا تکان میمی

 «شدی؟ مگه عقلمو از دست دادم؟

 

از اون »اندازد. خندد و ابرویش را برایم باال میمی

 «اول عقلم داشتی مگه؟ گرم کردی؟

 

کوبم و دم عمیقی به هم میهایم را دستکش

 «آره! االن فقط نیاز به مبارزه دارم!»گیرم. می

 

با این »برد. گیرد و سوی میت گالبی میدستم را می

ترسم کار دست خودت بدی. با این خرابیت میکله

 «تمرین کن. خواستی مبارزه کنی حریف برات دارم.
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 «خوام.می»کنم. گیرم و نگاهش میگارد می

 

یادت »گوید: گذارد و میام میرا روی شانهدستش 

باشه نینا... اولین قدم مبارزه، شناخت حریفه. 

دونی تا چه حد وقت با کسی در نیفت که نمیهیچ

 «قدرت و مهارت داره.

 

فلسفی حرف »گویم: اندازم و میابروهایم را باال می

 «زنیا روشا!می

 

دیگرش چرخد تا سوی شاگردان کشد و میآه می

 «شروع کن.»برود. 

 

 زبرجدرخ#
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 نهم_و_سی_پاره#

 

گردد تا مرا از روی صندلی جلو پاکان دوباره برمی

خوای بریم لباس بخری هنوزم میگم! می»نگاه کند. 

 «االن؟ دیر نمیشه ها!

 

ای به تلما که کنارم نشسته و انگار از غرهچشم

ی روم و دوباره سوکند، میپنجره بیرون را نگاه می

چند بار بگم! لباس من مشکلی »گردم. پاکان برمی

 «نداره!

 

ها و کردند حاال که بناست به این نشستفکر می

 کند؟جمعشان برگردم، چیزی تغییر می

 

گوید: فشارد و با اخم میهایش را روی هم میلب

 «آقاجون خوشش نمیاد!»
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برم رسم! صدایم را باال میی جوش میدارم به نقطه

 «من مشکلی باهاش ندارم! تمومش کن!»یم: تا بگو

 

شود، قلبم در دهانم ماشین که وارد خیابان می

 تپد.می

شده در حیاط که در میدان دیدم پروژکتورهای نصب

کشم و دست تلما را گیرند، نفس عمیقی میقرار می

 فشارم.می

شویم، در تمام طول مدتی که از ماشین پیاده می

آوریم و با افراد حاضر هایمان را درمیروپوش

ام از تلما، به کنیم، بیشترین فاصلهپرسی میاحوال

 یک متر رسیده.
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دهم و پاکان مرا با دارون و همسرش دست می

شناسد و همسرش کند. دارون از پیش میمعرفی می

 کند.برایم چشم تنگ می

 

زند که داشتن لبخند روی صورتش غر میتلما با نگه

طور زی گفته که خلق آسترید ایناحتماالً پسرش چی

گوید که ترمه را برای تنگ شده و خیلی سربسته می

پسرش لقمه گرفته بودند و هر دو خانواده راضی؛ اما 

پسر نارضایتی خودش را اعالم کرده و گفته بود 

 خواهد با شخص دیگری ازدواج کند.می

 

انصافی است اما دلم از به نتیجه نرسیدن بی

 شود.ی دایی تارخ، خنک میورزانههای طمع تالش

 

تعجب کرده بودم که چرا دایی تنها آمده و کسی را با 

 خود همراه نکرده!
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باره ام که با بلند شدن یککنار تلما و پارال نشسته

گردانم تا کسی آقاجون از روی صندلی، سرم را برمی

 را که آقاجون به احترامش بلند شده را ببینم.

 

کشد تا مرد قامت خمیده و طول میچند ثانیه 

آید را به خاطر آورم. پوشی که سویمان میشیک

بارتِو است. هنوز هم ابهت نگاه خاکستری رنگش را 

حفظ کرده. پشت سرش هم مریم بانو، همسرش، که 

آمد بازوی آرا را گرفته و با مهربانی، به همه خوش

 گوید.می

 

 ود.رزند و سویش میآقاجون میز را دور می

دهد و با آقاجون عصایش را به دست دیگرش می

 «خوش آمدی تهمورس جان!»دهد. دست می
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کنند و دیگر خوش و بش میای آرام با یکچند لحظه

همه، خوش آمدید »آیند. بعد، سوی میز ما می

 «عزیزان!

 

چرخاند و در پاسخ سالم دیگران، نگاهش را می

رنگ رسد، ددهد. به من که میسری تکان می

 کند. انگار که بخواهد بفهمد من که هستم.می

 

 زبرجد رخ#

 چهلم _پاره#

 

روم دانم که کارم پذیرفته است یا نه؛ اما جلو مینمی

 کنم. به او و مریم بانو.و سالم می

 «م، نینا، دختر شایگان.نوه»
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شود و دست لرزانش را سویم تر میلبخندش عمیق

 «خوش آمدی نینا جان!»گیرد. می

 

کنم. سپس دست فشارم و تشکر میدستش را می

گیرم قیمت مریم بانو را میمزین به انگشترهای گران

نگاهی با « پس نینا جان شما هستی!»و در پاسخ به 

که چیزی بگویم، کنم. پیش از آنآرا رد و بدل می

شود و با لبخند، نگاهی به آرا خودش متوجه می

خیلی از شما تعریف  آرامایس»گوید: اندازد و میمی

 «کرده.

 

گویم: شوم و با تته پته میباره حیران میبه یک

 «ام... ایشون... لطف دارن نسبت به من!»

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای با گذارم مامی جلو برود. لحظهکشم و میکنار می

کنم و نگاه خشمگین دایی تارخ برخورد می

 کشم.زده، ابرو درهم میشگفت

 

 «سالم عرض شد مدونا!»

 

سالم! »گویم: گردم و شرمنده میآرا برمیسوی 

 «ببخشید! احواالت شریف؟

 

 «متشکرم! خوبم! خودت چطوری؟»زند. لبخند می

 

ناموسا؟ »پرسم: روم و آرام میکمی جلوتر می

 «آرامایس؟ چیا گفتی به مریم بانو؟
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چیزایی که باید »گوید: کند و میبازویم را لمس می

 «گفتم!می

 

گوید که باید تا چیزی بگویم اما می کنمدهان باز می

دهم. با نگاه بندم و سر تکان میبرود. دهانم را می

تو با »نشینم. کنم و میگر تلما برخورد میپرسش

 «این پسر زکریان در ارتباطی؟

 

اندازم و ناخودآگاه، سرم سوی دایی شانه باال می

کند. چرخد که با موشکافی و اخم نگاهم میتارخ می

 «. چطور؟آره»

 

خواستگار ترمه که گفته بودم... همین پسرش »

 «بوده!
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کنم و با شدت نگاهم را به تلما چشمانم را گشاد می

 «شوخی نکن!»گردانم. برمی

 

گویم که شب خواستگاری، من و او با هم دیگر نمی

 ایم!بوده

من فکر کردم »گوید: دهد و میسرش را تکان می

رای این دندون تیز اون یکی پسرشو میگی. همه ب

 «کردن. قضیه مفصله!

 

شود و از ی آرسن پیدا میچند دقیقه بعد، سروکله

کند. همه، متعجب روحی مهمانی، گله میسردی و بی

زنند به ما و از راحتی من با این خانواده، زل می

 افتد گردن من.زحمت معرفی هم می
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و  کندپندار و پرهام را به یک دست بیلیارد مهمان می

شود و ها، باغ شلوغ میبا آمدن سری بعدی مهمان

 رود.هرکس، به سویی می

 

آرسن گفت مهمانی بازگشت موفقیت آمیزش را 

ها را کمتر کنند اند تا هزینههمزمان با نشست گرفته

 ی دوستانش را دعوت کرده تا بد نگذرد.و او، همه

 

 گذرد انگار!بد هم نمی

 

 زبرجد رخ#

 یکم _و_چهل_پاره#

 

ی لباس پوشیدن هایش از شیوهپارال میان غر زدن

شود و با چشم به پشت باره ساکت میمن، به یک
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پسر خوشگله داره میاد اینوری! »کند: سرم اشاره می

اوف! نینا خیلی هاته! حیف که نساخته... دیروز رفتم 

 «ای گرفتم.نقره اتفاقاً! مشکی تموم کرده بود ناچارا

 

کنم و با قرار گرفتنش بین من و ام را مهار میخنده

 چرخم.پارال، کامالً عادی سویش می

 «ها!خانم»

 

افتخار آشنایی با چه »گیرد. دستش را سوی پارال می

 «کسی رو دارم؟

 

 «پارال هستم!»دهد. شود و دست میپارال بلند می
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بیست و پنج ساله از تهران! ایشون »کنم: اضافه می

دونم. سی و ا هستن؛ منتهی سنش رو نمیهم آر

 «اندی ساله از تهران.

 

خوشبختم »خندد. رود و آرا میغره میپارال چشم

 «خانمِ پارال.

 

اینجا »گویم: کند و من میپارال سرش را خم می

 «کنی مستر؟چیکار می

 

گیرد و سرش را کج دست راستش را سویم می

بکنم؛ اما قصد داشتم ازت درخواست رقص »کند. می

ی من پخش نمیشه! گفتم شاید آهنگ موردعالقه

 «دوست داشته باشی نگاهی به اطراف بندازی.
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کنم و سوی نگاهی به پارال که دهانش باز مانده، می

 «امم... حاال... البته! چرا که نه؟»گردم. برمیاو 

 

ای بودن با این مرد واضح است که حاضر نیستم ثانیه

 را از دست بدهم؟

 

خیزم. پارال چشمکی برایم گیرم و برمیدستش را می

کند و من در ی زشتی میزند و با دستش، اشارهمی

 توانم اخم کنم!پاسخ تنها می

 

کند. شویم و او به انتهای باغ اشاره میاز میز دور می

 «ی مریم بانوئه. دوست داری بریم؟اونجا گلخانه»

 

گیرم. آغوش میدهم و خودم را در سرم را تکان می

هرجایی به غیر از بودن تو این جمع رو ترجیح »

 «میدم.
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 «طور!متأسفانه من هم همین»زند. لبخند می

 

برم و سرم را برای دیدن نوک درختان کاج باال می

 «همسر آرسن اینجا نیست؟»گویم: می

 

 «گرده ایران.برای سال نو برمی»

 

 زبرجدرخ#

 دوم _و_چهل_پاره#

 

 

 

گردانم. اش برمیکنم و نگاهم را به چهرههومی می

 «راستی چندتا خواهر برادرید؟»
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رود و با درنگ ای درهم میاش برای لحظهچهره

سه برادریم. خواهرم، آلین... هفت سال »گوید: می

 «پیش فوت شد.

 

ریش برجستگی استخوان فکش را از زیر ته

آم... متأسفم! »توانم ببینم. کمرنگش هم می

 «واستم ناراحتت کنم!خنمی

 

خندی به لب کند و پوستبازویم را لمس می

 «موردی نیست نینا جان!»نشاند. می

 

کند تا من نخست، رسیم و در را باز میبه گلخانه می

وارد شوم. مخلوطی از عطر گل، خاک و نم در بدو 

ای را که انبوه رسد. دیوار شیشهورود به مشامم می
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گذرانم انده، از چشم میپتوس و پیچک سوئدی پوش

 «گیاه ماه تولد من!»گویم: و با ذوق می

 

واقعا؟ پیچک »پرسد: کشد و میابرو درهم می

 «شیطان؟

 

اییه! البته این چیزا سلیقه»دهم. سرم را تکان می

ورا و بگونیای دو رنگ هم به ماه بهمن نسبت آلوئه

کنم پتوس بهتر از همه گویای دادن؛ اما من حس می

 «یت منه.شخص

 

مرا سوی میز و صندلی سنگی میان محوطه، 

نویسد. اش میکند و چیزی در گوشیراهنمایی می

نشیند و نگاهش را دور و اطراف روبروی من می

 «گیاه ماه تولد خرداد چیه؟»چرخاند. می
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 «خردادی؟»گویم: شوم و میبا ذوق به جلو خم می

 

شنیدی که آره. »گوید: افتد و میبه خنده می

 «کنن؟عنصرهای همسان، همدیگه رو جذب می

 

ام را باال و سرم را در پذیرش سخنش تکان چانه

 «دونم! خرداد مکمل بهمنه.آره می»دهم. می

 

اش، های خباثت روی چهرهبا پدیدار شدن نشانه

ی بسی خوب من و پرهام این رابطه»دهم: ادامه می

 «کنه.رو توجیه می

 

 «پرهام؟»پرسد: کشد و میهم میابروهایش را در
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دهم و با انگشتانم روی میز طرح تابی به گردنم می

برادر پندار. اگرچه من برادر ندارم، ولی »زنم. می

دونه چجوری رحمتش رو شامل حال خب... خدا می

 «ت کو؟همه بکنه. راستی برادر دیگه

 

زند و در گلخانه که باز دستانش را روی میز گره می

 «رفته مسافرت!»گوید: د، میشومی

 

چرخانم و با دیدن سینی در سرم را سوی در می

چیز من همه»گویم: دست یکی از آقایان خدمات، می

 «خورده بودم!

 

ها را روی میز بگذارد. کند تا ظرفآرا به مرد کمک می

 «ممنونم جناب.»
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یک دور هم با هم صرف »گوید: و رو به من می

 «ست؛ درسته؟ارفه دو هفته دیگهکنیم تا شام. معمی

 

با یادآوری روزی که ترس رسیدنش را دارم، آه از 

از پسش »گویم: خیزد و با ناله مینهادم برمی

 «برنمیام!

 

تر از تو قوی»شود تا دستم را بگیرد. روی میز خم می

 «هایی. من بهت ایمان دارم.این حرف

 

 «ممنون ازت!» زنم.به سختی لبخند می

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_چهل_پاره#
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 «دو هفته بعد»

 

کنم و کمی در جام جلویم در بطری آب را باز می

کنم پوست ام و حس میریزم. از درون گر گرفتهمی

سرم هم در حال عرق کردن است. جام را به لب 

سوی میز نشسته، چشم در چسبانم و با آرا که آنمی

دنگ شوم. از آغاز نشست حواسش شش چشم می

 امبه من بوده و با لبخند و نگاه مطمئنش، خودباوری

 «خوبی؟»زند را باال برده. لب می

 

ی کنم و پارچهدر پاسخ سرم را باال و پایین می

کنم. برایم ابرو باال مانتویم را در دست، مشت می

اندازد و سرش را سوی دارون که در باالی میز می

 د.کند، می چرخاننشسته و سخنرانی می
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مانم و به این رخ جذابش میی نیمچنان خیرهمن هم 

اش چه طعمی کنم که بوسیدن زیر چانهفکر می

تواند داشته باشد؛ یا حتی قرمز کردن گردن می

 سفیدش! لعنت خدا بر من!

 

زنم و تالش خواند، لبخند میدارون که نامم را می

ام پیچ کنم به احساس تهوع مزخرفی که در معدهمی

ایستم و خورد، اهمیتی ندهم. کنار آقاجون میمی

چرخانم. همه منتظر نگاهم را دور میز کنفرانس می

بودند ببینند جانشین آقاجون در شرکت که خواهد 

ی ای دربارهکنم چند کلمهبود. به سختی تالش می

 پیشرفت و از این دست چرندیات، به زبان بیاورم.

 

شود، ی من بلند میها براهنگامی که صدای کف زدن 

رود، اما هنگامی که نگاهم در لبخندم از بین نمی

ها چشمانی ریز شده و لبخند کجکی صاحب آن چشم
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توانم لبخند بزنم. احساس تهوعی افتد، دیگر نمیمی

ام باال آمده و نفس کشیدن را که داشتم، حاال تا مری

کند. چه کسی پسر فخرایی را برایم سخت می

 د؟دعوت کرده بو

 

شود؛ به راستی این حالی نیست پندار متوجه حالم می

که برای فهمیدنش نیاز به نبوغ باشد؛ به ویژه اگر 

 باربد جلوی چشمم باشد.

 

هایم توی آید. همیشه از قرصبا لیوانی سویم می

گذاشت. همیشه حواسش بود. همیشه... جیبش می

 بود!

 

ست که روی مایع درون نگاهم به قرص سبز رنگی

ایستد و لیوان درحال از هم پاشیدن است. کنارم می

 «رنگت میزون نی. بخورش!»کند: زمزمه می
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آیم، روی مبلی درون یک اتاق نسبتاً به خودم که می

ام تا افت فشاری که چندی پیش به بزرگ لم داده

ی سراغم آمده بود را جبران کنم. بنا بود معارفه

اندازه حالم  آنجانشین دارون هم انجام گیرد و من 

ی ماجرا. به هرحال، بد بود که نمانده بودم برای بقیه

ها بین افراد این چند شرکت، انحصاری است و پست

چرخد. شرکت که رسیده بود به آرسن و خانواده می

 گرفت.به گمانم اینجا را آرا به عهده می

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_چهل_پاره#

 

 

با تلفن همراه  پندار روی مبل کناری نشسته و

رود! رود. به واقع هم ور میمی« ور»اش قدیمی
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کارت محافظش را در آورده و قابش را باز کرده. سیم

اش را هم گذاشته روی میز جلویش و آنچه و باتری

 کند.از موبایل باقی مانده، زیر و رو می

 

اینجا »نشینم. گیرم و میدستم را به سرم می

 «کجاست دیگه؟

دانم اینجا کجاست! یک ماه هم نشده که البته که می

آقاجون خواست به اینجا بیایم و این مسئولیت 

 انگیز را بپذیرم.نفرت

 

دفتر آقاجونه. یه »گوید: کند و میموبایل را فوت می

 «ساعته مث سنگ افتادی رو اون کاناپه!

 

من هزار بار گفتم »مالم. کنم و چشمانم را میاخم می

 «و بزنن!قید من
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خواهد بچه شوم و هایی که دلم میدلیل مانند وقتبی

پنج سال »زنم: کنم و غر میبهانه بگیرم، بغض می

شون... که تهش بیام و چشم تو دور بودم از همه

 «چشم شم باهاشون؟ که...

 

آید. عصبانی شده. کنارم خیزد و سویم میبرمی

دهد و نشیند و انگشتش را جلوی نگاهم تکان میمی

گذارم تا نشنوم. هایم میمن، دستانم را روی گوش

تا حقیقتی که بارها سعی داشته در گوش هایم فرو 

 ام را، باز هم تکرار کند.کند و من نادیده گرفته

 

پنج ساله مدام همینو میگی! پنج ساله داری فرار »

کنی از اون آدمایی که بیرونن و هی به خودت می

رو فراموش کردی و میگی برای خودم! خودت 

چسبیدی به یه سری افکار مزخرف و بیهوده که 
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خودت رو، ذهن مسمومت رو قانع کنی به خاطر 

 «نجات خودت، قید خیلی چیزا رو زدی!

 

پاشو جمع کن خودتو! »زند: با نفرت و غیظ تشر می

رسید به اگه دایی لیاقت داشت کل سهم آقاجون می

مش پی سهم اون! اگه عموت لیاقت داشت االن چش

ناچیز پدرزنش نبود! هم آقاجون هم پدربزرگت 

خوای دونن که راه درستی رو رفتن! تو چرا میمی

خالفش رو بهشون ثابت کنی؟ فرار کنی که چی 

بشه؟ گیریم به جای پنج سال، پنجاه سال خودت رو 

 «از این و اون قایم کردی! آخرش که چی؟

 

سرم  دست از»نالم: شوم و میدر خودم جمع می

 «بردار پندار!
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وقتی که خودت »غرد: شود و میرویم خم می

تونی پشت خودت باشی، انتظاری از بقیه نداشته نمی

باش! من دیگه نیستم! خسته شدم از تکرار 

مکررات! تا االن حمایتت کردم؛ اما از االن دیگه 

خودتی و خودت. یا کنار بیا با این واقعیت، یا بکش 

اربلد ضعیفی مثل تو نیاز نداره. قبل کنار. این کار به ک

ما باشی، آبرومندانه بکش که مایه سرافکندگیاز این

 «کنار.

 

 زبرجد رخ#

 پنجم_و_چهل_پاره#

 

 

 «آبان ماه»
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با خشم، پشت سر منشی وارد اتاقی که باالی 

« مدیرعامل»اش با خط بزرگی نوشته شده درگاهی

یشه م»گویم: شوم و با صدایی کنترل شده میمی

تون به خودش زحمت بده به من بگه مدیر یکی

 «اییه؟کارخونه دیگه چه صیغه

 

گونه افسار پاره منشی که انتظارش را نداشته من این

اجازه وارد اتاق شوم، پشت چشم نازک کنم و بی

ی صندلی ی آرسن که روی دستهکند و با اشارهمی

 رود.آرا نشسته، بیرون می

 

 گوید:خیزد و باخنده میبرمیآرسن 

«New look Lady»! 

 

خب! انگار متلکش به کاپشن و لگ چرمی و کاله 

تر از رخداد اهمیتتر و بیارزشدار سرم، کملبه
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گیرم و نگاهم را اش مینادیده پیش آمده است.

چرخانم که عینکش را از روی چشم سوی آرا می

منتظر پاسخم. شود. دارد و از پشت میز بلند میبرمی

 صبرانه!بی

 

 «خوش آمدی نینا جان. بشین، لطفاً!»

 

بازم. جلو آورد اما خودم را نمیگاردم را پایین می

نشینم. آرسن بیرون ها میروم و روی یکی از مبلمی

 «چیزی میل داری بگم بیارن؟»پرسد: رود و آرا میمی

 

ی من به قیافه»گویم: دهم و میسرم را تکان می

وره اآلن میل به چیزی، بجز توضیح داشته خمی

 «باشم؟
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خب؟ بپرس تا »نشیند. رویم میخندد و روبهمی

 «بگم!

 

 «لطفاً با آرامش!»گوید: کنم که میدهانم را باز می

 

هم هایم را رویکشم و دندانابرو در هم می

 «این یارو که فرستادین کارخونه، کیه؟»فشارم. می

 

کدوم آقا منظورته »گوید: و میاندازد پا روی پا می

 «نینا جان؟

 

همون »غرم: گیرم و مینیشگونی از ران پایم می

آقایی که امروز اومد تو دفتر من و ادعا کرد مدیر 

 «چیز رو به اون بسپارم!ست و خواست همهکارخونه
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خب خودش »پرسد: اندازد و میابروهایش را باال می

 «گفته. مشکل کجاست؟

 

هایی چفت شده با دندان شوم ومی به جلو خم

مشکل اینجاست هنوز یک ماه از افتتاحیه »گویم: می

چیز رو دست گرفتید! سرخود مدیر نگذشته، شما همه

 «گیرید!کنید و من رو نادیده میمشخص می

 

 «نینا جان...»

 

 زبرجد رخ#

 ششم _و_چهل_پاره#
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هیچ کدوم »شود. کنم و او ساکت میدستم را بلند می

ای از اینا توی قرارداد نیومدن. توی کارخونه نماینده

 «شما هست اما نه مدیر منصوب شده.

 

کند و پس از گذشت چند لحظه از سرش را کج می

اجازه دارم حرف »پرسد: تمام شدن حرفم، می

 «بزنم؟

 

دهم و حاال اوست که اخمو، سر تکان می

دم، بهت زنگ ز»هایش را درهم کشیده. سگرمه

ی پیش رو ی سه هفتهبرنداشتی. منشی هم جلسه

تونی بیای. بهت یادآوری کرد که گفته بودی نمی

میشه بهم بگی چجوری قرار بوده از نظرت مطلع 

بشم وقتی یک ماه تموم گوشیت رو جواب 

 «دادی؟نمی
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 «چیزی راجع به موضوع جلسه نگف...»

 

م قرار نیست اهمیت هر جلسه رو برات یادآوری کن»

 «که شرکت کنی!

نشاند. حق تحکم درون صدایش مرا عقب می

 نداشت... حق ندارد مرا قضاوت کند!

 

حق با شخص شماست. »گویم: خیزم و میبرمی

 «ببخشید که خاطرتون رو مکدر کردم!

 

حرفم تموم »غرد: با صدایی آرام ولی پر از خشم می

 «نشده.

 

محضرم نشینم تا عرایضش را به به ناچار می

 برساند.
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سروکله زدن با دویست نفر کارگر مرد کار شما »

 «نیست! قبول کن نینا جان!

 

کنم کنم و با قدرتی که تالش میدستانم را مشت می

 «از پسش برمیام!»گویم: در سخنم نشانش دهم، می

 

دونم! اما نیازی نیست انجامش بدی برمیای! می»

 «وقتی مجبور نیستی!

 

 «به جای من تصمیم گرفتین!»: گویمبا آرامش می

 

 «ها داری اذیت میشی!زیر بار این مسئولیت»

 

 بیند زیر فشارم. او هم...کنم. او هم میسکوت می

 «تموم شد؟»
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 «کنم!فکر می»گوید: دهد و میاش را به مبل میتکیه

 

من نیازی به ترحم »شوم. خیزم و دور میبرمی

 «ندارم!

 

ام من شبیه افرادی»خیزد. برمیکشد و اخم درهم می

 «که حس ترحم دارن نسبت به کسی؟

 

 دانم! نه!نمی

 

گذارم و دفتر را با پاسخ میپرسشش را بی

 کنم.خداحافظی ترک می
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ی کند و من به نشانهآرسن متعجب نگاهم می

کشم و ی کالهم میخداحافظی، دو انگشتم را به لبه

 روم.سوی آسانسور می

 

 زبرجد رخ#

 هفتم _و_چهل_پاره#

 

ام. آیم، راه همیشگی را در پیش گرفتهبه خود که می

هایم را به روم و باد سرد، گونهراه ناهموار را باال می

اندازد. دوساعتی به گمانم گذشته از سوزش می

ی کاپشنم را زمانی که شرکت را ترک کرده ام. یقه

هایم فرو کشم و دستانم را درون جیبباال می

پنج روز -رم. در این یک ماه، شاید هر چهاربمی

رفتم. نپرسید این بار این مسیر را پیاده باال مییک

روز بگویم. ماه چه بر سرم گذشته؛ شاید یکیک

شاید یک روز برسد که گوش شنوایی باشد تا از 
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های ها و ناگفتهی دلم را باز و گفتههمان ابتدا، سفره

 ام را یک کاسه کنم.زندگی

 

ها برای کارخانه، ماه برگشته بودم و آناز یک پس

مدیر انتخاب کرده بودند؟ محال بود بگذارم آب 

خوش از گلویشان پایین برود. آن مردک ریاحی 

 باز!حقه

 

شود. با روم، از جمعیت کاسته میباالتر که می

نزدیک شدن به عصر و کوتاهی این روزهای سال، 

 آید.کمتر کسی به اینجا می

رسم، دیگر امکان ندارد بتوانم اهگاه که میبه پن

بیشتر از این به شکمم گرسنگی تحمیل کنم. داخل 

 دهم.شوم و سفارش یک لیوان چای و کیک میمی
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شود بنشینم و باید این اوضاع را تغییر دهم! نمی

جایم و دست روی دست بگذارم تا کسان دیگری به

و ببینم  توانم ساکت باشمبرایم تصمیم بگیرند. نمی

زند. باید فکری حرفی که من باید بزنم را دیگری می

به حال این ماجرا کنم و اگر نه در این بازی، آنی که 

 بازد، منم!همه چیزش را می

 

گردم، ریموت و سوییچ ماشینی که بعد به خانه برمی

از معارفه، آقاجون داده بود و گفته بود کالس 

گذارم و پیشخوان میاش را حفظ کنم، روی کاری

روم. صبح پیش از بیرون ی سالن میسوی پنجره

ام را با های گلدان آنتوریوم اهداییزدنم از خانه، برگ

 دقت، مانند تمام این چند ماه، دستمال کشیده بودم.

های بیشتری برایم خواهد فرستاد و گفته بود گل

های بزرگ و کوچکی کنار حاال، ردیفی از گلدان

ی بزرگ سالن داشتم که به قول خودش، مریم پنجره

بانو بزرگشان کرده بود. اسم چندتایشان را یاد 
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گرفته بودم. نخل کنتیا دومین گلدانی بود که برایم 

فرستاد. سهم من ماهی یک گلدان بود که اولین 

ی هرماه، برایم فرستاده میشد. گلدان این شنبهیک

رهم تنیده ی دماه هم، یک پاچیرا بود که دو ساقه

 رسید.داشت و بلندایش تا کمرم می

 

های زیرپوستی آرا تلما مدام در گوشم از مخ زدن

بار، کردم. یکاش میگفت و من هر بار، مسخرهمی

ی هم از دهانم پرید که دوست دارم گلخانهآن

دانستم بنا است او این شخصی داشته باشم؛ چه می

غرض رش بیکار را بکند؟ از کجا معلوم که این کا

 نباشد؟

 

زند که آخر کدام گربه محض رضای عقلم نهیب می

 گیرد؟خدا، موش می
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ی که آن بندهقصد مزاح و تفرّح است حاال نه این

 خدا را بخواهم به گربه یا هرچیز دیگری، تشبیه کنم.

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_چهل_پاره#

 

تا تماسم را با لحنی خشک پاسخ دهد، دندان روی 

 «بفرمایید!»روم.  قرار، راه میفشارم و بیلب می

 

کشم و هایم بیرون میلب پایینم را از بین دندان

 «سالم. بدموقع که مزاحم نشدم؟»گویم: می

 

 «چند لحظه...»
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شنوم که طرف خط میای را از آنصدای دختربچه

گوید و آرا پاسخش را چیزی را به زبانی دیگر می

رود که ط دیگری میدهد. بعد انگار به محیمی

 «سالم! نه! جانم؟»گوید: سروصدا است و میبی

 

دانم چگونه، ولی صد در صد دلخور است. نمی

 دانم.می

 «ام... راستش تماس گرفتم که...»

 

دهم و به جان نفس سنگینم را به سختی بیرون می

بابت رفتار امروزم عذرخواهی کنم. »گویم: کندن می

 «ن بود...برای خودم هم دور از ذه

 

 «پذیرم.اتفاق افتاده دیگه؛ عذر خواهیت رو می»
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 پذیرد! مردک...طور! میکه این

 «ممنونم!»

 

خواهش » کنم.لبخندش را از پشت تلفن حس می

 «کنم مدونا!می

 

آخر هفته... اشکالی نداره »گویم: جوم و میلبم را می

زند. کف میپرسم... )قلبم در دهانم ببخش میکه...

خواستم دعوتت کشم( میدستم را روی شلوارم می

 «خوای بری!کنم. اگه جایی نمی

 

دهم و دستم را روی نفسم را نگران بیرون می

ای نینا؟ دعوت کردنت چه کشم. دیوانهام میپیشانی

 بود؟
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آخر هفته! اگه منظورت »گوید: کند و میهومی می

 «ست، نه!جمعه

 

دهم. و از سر آسودگی بیرون مینفسم را به آرامی 

 «فرستم پس!آدرس رو می»

 

 «منتظرم مدونا!»

 

کنم و چند باری در جایم، باال و تماس را قطع می

 دانم.پرم. کامالً در اشتباهم. خودم میپایین می

ی کاله کاسکت را زنم و شیشهجلوی پایش ترمز می

 «بپر باال دیر شد!»دهم. باال می

 

کند و بعد، با خنده سر تکان ای نگاهم میلحظهچند 

دهم و با نگاهی دهد. کاله کاسکت را دستش میمی
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خوب شد »گویم: قیمتش میگران به بافت ظریف و

خوایم بریم گفتم یه چی اسپرت بپوشیا! مگه می

 «مهمونی آخه؟

 

نشیند. اندازد و مینگاهی به هودی اورسایز من می

 «مگه نمیگی دیر شده؟»

 

کشم تا دهم و خودم را جلو مینفسم را بیرون می

راحت بنشیند. پس از سخنان تلما و چیزهایی که 

تر خواهم حواسم را جمعی آرا گفته بود، میدرباره

هایش درست از زنیکنم تا بفهمم چه اندازه از گمانه

 آید.آب درمی

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_چهل_پاره#
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گویم: کنم و میی چوبی اشاره میلِنگهبه در چهار 

 «اینجاست!»

اندازد و نگاهی به تابلوی سبز تاشوی جلوی در می

 «جالبه!»سپس به خود در. 

 

کنم و خودم را روی صندلی چوبی پشت میز پرت می

نشیند. دیر رسیده بودیم ولی رویم میآرا هم روبه

ها همگی باز بودند. رستوران هم شلوغ است مغازه

ی افراد حاضر در ها. همهمهبق معمول آخر هفتهط

عاشق »گویم: کنم و میرستوران را با لذت گوش می

 «اینجام!

 

اش دستی الی موهای نامرتبش که روی پیشانی

گوید: برد و با نگاهی به اطرافش میریخته، می

 «کنه!های شلوغ معذبم میحضور تو محیط»
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شرم »دهد: یزند و ادامه مخندی میپاچه تکدست

 «آوره!

 

گیرد و او، آن آید و منو را سوی آرا میخدمت میپیش

زنم و زند. دستش را پس میرا به من تعارف می

من غذاهای اینجا رو از برم. خودت »گویم: می

 «انتخاب کن.

 

گوید: کند و با نگاهی اجمالی میمنو را باز می

 «قفقازی باشه ممنون...»

 

دو پرس »گویم: نم و میکخدمت میرو به پیش

خوام. )رو به تون رو میقفقازی، من دوغ مخصوص

 «خوری؟گویم( محشرن. همراهش چی میآرا می
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 «ساالد فصل، لطفاً!»

 

رود و من دستانم را زیر چانه، خدمت میپیش

دلم تنگ شده »زنم به او. کنم و زل میگاه میتکیه

 «بود برات!

 

 «د!مشخص بو»گوید: خندد و میمی

 

ام را گیرم و چهرهی لب زیرینم را به دندان میگوشه

 «یادم ننداز!»کنم. مظلوم می

 

ی دستمال جلویش را به بازی زند و گوشهلبخند می

گذرد تا نگاهش را باال آورد. گیرد. چند ثانیه میمی

 «مرخصی خوش گذشت؟»
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اندازم و با انگشتانم روی میز ضرب شانه باال می

ودم رو مجبور کردم که هر هفته یک یا خ»گیرم. می

کنم( نوردی. )به خودم اشاره میدو بار برم کوه

 «شیش کیلو کم کردم!

 

متوجه کاهش »گوید: اندازد و میابروهایش را باال می

وزنت نشدم؛ ده سال پیش هم همین بودی. البته 

 «راه نبودی.زمان معارفه... انگار زیاد روبه

 

 کنم. سعی کرده بودم کنار بیایم اما...میباال را نگاه 

 «گردانم( اما اآلن خوبم!آره. )نگاهم را سویش برمی»

 

گوید. گوید باورم نکرده، اما چیزی نمینگاهش می

 کند.دارد و بازش میبروشور روی میز را برمی
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 زبرجد رخ#

 پنجاهم_پاره#

 

 

 

کنم، نگاه و هنگامی که شروع به حرف زدن می

 کند.ا کامل به من معطوف میحواسش ر

دونم گفتنش بعد این همه سال درسته یا نه... نمی»

وقتی شونزده سالم بود... خب... من از همون موقعی 

که پدربزرگم اعالم کرد من و عموم توی یه سهم 

های تو شریک هستیم... خودت در جریان این ازدواج

ها بودن که طمع در تو هستی! از همون موقع خیلی

ها رو به هوس انداخته بود. بار رصدی از سهم، اوند

ی پدربزرگ بود، من هم آخری که مهمونی توی خونه

 «بودم. پدربزرگ اعالم کرد و همه فهمیدن.
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دانم کشم و نمیکف دستانم را روی چشمانم می

برای عرقی که الی موهایم راه گرفته، چه باید بکنم. 

کنم. را جمع می هایمانگشتانم را در هم گره و شانه

شب مهمونی میرفخرایی... یه اتفاقاتی افتاد که... »

خب... تصمیم گرفتم که بعد از اون خودم رو از 

جمعشون دور کنم. انقدر که بهم گفتن خودت 

عوض کردم. انگار که  مقصری، سر و تیپم رو

 «گناهم و...خواستم ثابت کنم من بی

 

کشم. م میخندم و دستانم را روی بازوهایتلخ می

 دانم از کجا به تنم نشسته.این سرمای ناگهانی نمی

آپ آرتیستی بودم برای دیدی... میکمن رو که می»

 «خودم! و بعدش... این شدم!

 

نگاهش روی من ثابت مانده. هنگامی که می فهمد 

کشد و به پشتی میلی به ادامه ندارم، عقب می
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پس چون تو رو مقصر »دهد. صندلی تکیه می

 «ونستن، فرار کردی از چیزی که قبالً بودی.د

 

نالم: دهم و درمانده میهایم را باال میابروها و شانه

آره، برای حفاظت از خودم. اون روز هم موقع »

 «دونم! گذشت!معارفه... نمی

 

سعی »نشینم. دهم و صاف میهایم را عقب میشانه

 «کردم تمومش کنم.

 

 «نوردی؟کِی دوباره میری کوه»

 

نگو که »گویم: کنم و با خنده میچشمانم را گرد می

 «خوای بیای!می
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باور کن برای »گوید: زند و میلبخند کجی می

 «نیستم! کنی، پیرنوردی اونقدری که فکر میکوه

 

 «من نگفتم که پیری!»کنم: اعتراض می

 

سوالم کامالً »گویم: کنم و میهایم را جمع میلب

 «ای ئه؛ اما چند سالته؟غیرحرفه

 

 «سی و اندی!»گوید: چرخاند و مینگاهش را می

 

مشخص  بهتره تکلیف منو»گویم: کنم و میاخم می

کم بدونم و هر کنی که چند سال ازم بزرگتری! دست

 «ای باهات نکنم!شوخی
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ترسم بگم و از می»گوید: اندازد و میشانه باال می

 «سن زیادم بترسی!

 

کنم اما ظرف غذا دهانم را برای اعتراض باز می

رود چه گیرد و یادم میجلویم روی میز قرار می

 گفتم!داشتم می

 

 زبرجد رخ#

 یکم _و_پنجاه_پاره#

 

 

 «ش رو بخورم!کردم بتونم همهفکر نمی»
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کشم و سویش ماه را نفس میهوای سرد آبان

ند کگردم. دستانش را در جیب شلوارش فرو میبرمی

 «ممنون بابت امشب!»چرخد. و سویم می

 

که از برق چشمان روشنش آنزنم و بیلبخند می

 «خواهش میشه مستر!»کنم: چشم بگیرم، زمزمه می

 

گیرد. دلم دهد و نگاه میلبخندم را پاسخ می

ام را های چند سالهخواهد باز نگاهم کند. ناگفتهمی

داشتم امشب شنیده بود و سکوت کرده بود. دوست 

طور خاموش باشد. که اینچیزی بگوید نه این

 کنم درحال قضاوت من است.احساس می

 

آورد انگار، چون چشم سنگینی نگاهم را تاب نمی

 «چیزی شده؟»پرسد: دوزد در چشمانم و میمی
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ام فرو دهم و دستانم را در جیب هودیچانه باال می

 «افتادم!یاد اولین باری که دیدمت، »کنم. می

 همان اول گفته بودم چشمانش جذاب است!

 

رسیم و وارد خیابان پاچنار به نبش خیابان خیام می

چنان ها همشویم. هنوز ساعت ده نشده و مغازهمی

 اند.غلغله

 

 «خونه یا بچرخیم تو بازار؟خواد بریم قهوهدلت می»

 

اگه شما هم »گوید: کند و میرو اشاره میبه روبه

ا راه رفتن نداری، دوست دارم امشب اینجا مشکلی ب

 «رو بگردم.

 

 «تا حاال بازار نیومدی؟»
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نه! پیش »اندازد. چرخد و شانه باال میسویم می

 «نیومده.

 

ی جوی آب، کنم و پایم روی لبهیک ثانیه غفلت می

ی دهم و به شانهخورد. تعادلم را از دست میپیچ می

و مرا دوباره سرِ پا  گیردخورم. بازویم را میآرا می

مواظب باش! چرا داری از وسط خیابون راه »کند. می

 «میری؟

 

شلوغه »کشم. کنم و بازویم را بیرون میاخم می

 «خب!

 

برای همینه از »زند: دهد و غر میسرش را تکان می

 «های شلوغ خوشم نمیاد!محیط
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دستم رو بگیر! »گوید: گیرد و میبازویش را سویم می

 «دارم گمت کنم!دوست ن

 

ای خیره به بازویش شود و چند لحظهنیشم باز می

بیند، با دست دیگرش، مانم. درنگم را که میمی

 کند.گیرد و دور بازویش حلقه میدستم را محکم می

 

کنیم تا به بازار راهمان را از بین جمعیت باز می

 پاچنار برسیم. ظلم است او را تا بازار بزرگ ببرم.

 

ها استقبال کند. فروشکردم از بساط دستفکر نمی

موهای رنگی های ریز و درشت و کشوقتی گیره

رنگی را دید، تاب نیاورد و از من خواست تا چندتایی 

 جدا کنم.
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اش آنجا بود که متوجه حضور دختری در زندگی

 شدم؛ سیلوا!

 

 زبرجد رخ#

 دوم _و_پنجاه_پاره#

 

 

خواهد هنگامی که میکنم و کارت دستش را اخم می

 «قرار نشد حساب کنی!»قاپم. روی میز بگذارد را می

 

شوکه شده، به دستش و بعد دست من که کارت را 

 «این چه کاریه؟»کند. گرفته، نگاه می

 

شود و کارت خودم را سوی تر میاخمم غلیظ

 «شما مهمون منی!»گیرم. دار میصندوق
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رستوران را حساب که صورتدو شب پیش هم از این

 پرداخت کرده بودم، به وجود نازنینش برخورده بود.

گفته بود هنگامی که او هست، به قول معروف، دست 

بار، او در جیبم نکنم. من هم خندیده بودم که این یک

کنم سخت توانسته بود مهمان من است. گمان می

خودش را مجاب کند که من پرداخت کنم؛ اما امروز، 

 یست کوتاه بیاید!جوره قرار نهیچ

 

کند که آرا دار درمانده به هردویمان نگاه میصندوق

 «لطفا چند لحظه صبر کنید!»گوید: می

 

گیرد و سوی خود دستی که کارت او را گرفته، می

کنم که با جدیت کشد. چشمانم را برایش گرد میمی

دوست ندارم چیزی رو تکرار کنم نینا »گوید: می
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برگردون توی کیفت و اجازه نده جان! لطفاً کارت رو 

 «که بیشتر از این، صدامون باال بره.

 

آلودش، که براق شده و رنگ خیره در چشمان اخم

گردانم سبز خود را از دست داده، کارت را به او برمی

 های درهم!ایستم؛ با سگرمهو کنار می

 

ایستم شویم، جلویش میچند گام که از کافه دور می

دهد، من هم رو به عقب، رفتن ادامه می و او که به راه

که برام تعیین تکلیف بدم میاد از این»دارم. گام برمی

 «کنی!می

 

من »دهد. نگاه جدی و اخمویش را به چشمانم نمی

 «هم دوست ندارم که چیزی رو تکرار کنم!
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این درست نیست که به »برم: صدایم را کمی باال می

اری! چندین ساله ذغرور و شخصیت من احترام نمی

 «من نذاشتم کسی حسابم کنه!

 

کند و جدی . درنگ میگیرداش را میجلوی خنده

 «من هرگز همچین کاری نکردم نینا جان!»گوید: می

 

االن! جلوی ملت همین کارو »کنم. به کافه اشاره می

کردی و به این فکر نکردی که ممکنه من از این کارا 

 «خوشم نیاد!

 

های کاپشنش فرو برده، هایی که درون جیبدستبا 

ذاشتم شما اگه می»گوید: اندازد و میشانه باال می

 «حساب کنی، غرور من لگدمال نمیشد مدونا؟

 

 زبرجدرخ#
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 سوم _و_پنجاه_پاره#

 

 

 

فرق داره! من »گویم: گیرم و پکر میکنارش جای می

هام رو پرداخت کنه وقتی دوست ندارم کسی هزینه

تونم از پسشون بربیام! دم دستم تو جیبمه و میخو

تا االن اجازه ندادم کسی، کاری که االن کردی رو 

 «انجام بده!

 

هیچ »گوید: کند و میام حلقه میدستش را دور شانه

فرقی نداره! من هم دوست ندارم وقتی یه خانم با 

منه به فکر پرداخت هزینه باشه. به اخالقای من 

رم نهادینه بشه؛ حاال هر عادت کن! دوست دا

 «کنه.ای که بینمون هست؛ فرقی نمیرابطه
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اندازد و فشارد؛ دستش را میبازویم را به آرامی می

ربطی هم به شخص خاصی نداره. کال »دهد: ادامه می

چیزیه که باورش دارم و دوست دارم شما هم بهش 

 «احترام بذاری.

 

گویم: کشم و با غرولند میام را در هم میچهره

 «خودخواهِ خود رأی!»

 

کشد. خندد و زیپ کاپشنش را تا باال میمی

 «پذیرم که همچین آدمی هستم!می»

 

 کشم.با اخم، پاکت سیگار و فندکم را بیرون می

 «متشکرم!»دارد. زنم و یکی برمیتعارف می

 

کنم. گیرم و روشنش میفندک را زیر سیگارش می

م نیست ما اومدیم معلو»گوید: زند و میپکی می
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هوای سالم استنشاق کنیم یا تو هوای سالم سیگار 

 «بکشیم!

 

من آدم »کنم. خندم و سیگارم را روشن میمی

 «ها نیستم!پیروی از کلیشه

 

چرخد. آورد و سوی من میسیگارش را پایین می

 «دوازده سال به خودم قول داده بودم سیگار نکشم!»

 

 «چرا؟»پرسم: یدهم و مابروهایم را باال می

 

اندازد و آن را در دستش نگاهی به سیگار دستش می

سیگار همراه خوب نیاز داره! »کند. جا به جا می

 «پیداش نکردم!
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« االن...»گویم: کنم و میبه سیگار دستش اشاره می

شوم. کاری بهتر از ضایع رفتار و در دم ساکت می

 توانستی انجام دهی نینا؟کردن نمی

 

ام آورد و سوال نپرسیدهخندد و دستش را باال میمی

 «آره! همراه خوبی هستی!»دهد: را پاسخ می

 

زنم و سیگار را برای کام وگشاد میلبخندی گل

خوشحالیه  مایه مسرت و»آورم. بعدی، باال می

 «مستر!

 

 ات!ی نداشتهارواح عمه

 

 زبرجدرخ#

 پنجم_فرگرد#
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 چهارم _و_پنجاه_پاره#

 

 

 «آذر ماه»

 

 شش از هفت.

 

هنگامی که معاون این تعداد رأی را اعالم کرد، 

کس برانگیخته نشد. در حقیقت چیزی تعجب هیچ

نبود که تعجب کسی را در پی داشته باشد. تنها 

خودش رأی ممتنع داده بود. پنجاه سال جایگاه 

مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره در دست 

جایی ساده، تغییری در اصل ها بود و یک جابهریانزک

 کرد. موضوع ایجاد نمی
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نظرشان آخر این شد که یک نفر دیگر رئیس هیئت 

مدیره شود تا مدیر عامل وقت آزادتری داشته باشد؛ 

اما به گمانم این نخستین گام برای کم کردن نفوذ 

این خانواده روی شرکت بود و بس؛ چون برایشان 

ی مده بود کسی به سن آرا، نیامده همهسنگین آ

 ها را تصاحب کند.جایگاه

 

کند، جمع ساکت میکروفونش را که روشن می

چرخد. لبخندی ی سرها، سوی او میشود و همهمی

اش را جذاب کرده و تر، چهرهبه زیبایی هرچه تمام

 زند.چشمانش از غرور برق می

 

وز تشریف تون که امربار دیگه، ممنون از همهیک» 

که اعتماد کردید و من رو به اوردید و ممنون از این

ی بزرگ، پذیرفتید. عنوان عضو کوچک این خانواده
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دیگه بتونیم از اینی که امیدوارم که در کنار هم

 «گزارم.تر باشیم. سپاسهستیم، موفق

 

های چندباره که تمام صدای تشویق و کف زدن

گوید: میشود، عمو پوریار رو به جمع می

ی آخر امسال، در گذاری سه ماههسیاست»

ی بعدی هیئت گیره. لطفاً تا جلسهاختیارتون قرار می

 «مدیره، مطالعه بفرمائید. وقتتون بخیر.

 

شود و ای در اتاق بزرگ کنفرانس ایجاد میهمهمه

ام را از میز فاصله خیزند. من هم صندلیهمه برمی

در آخرین صندلی از دهم تا برخیزم. از جایگاهم می

اعضای هیئت مدیره، بین عمو شهاب و حسابرس، 

رویم، جایی که آرا نگاهی به آن سوی میز، دقیقاً روبه

 اندازم. رفته!نشسته بود، می
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دارم و همراه عمو، از اتاق خارج کیفم را برمی

خواهم اما مجبورم اعتراف کنم از این شوم؛ نمیمی

ام، چقدر ایی را ندیدهکه امروز پسر یک القبای فخر

 خوشحالم!

 

پاید، چون... خدا لعنت ام دیری نمیاما خوشحالی

های دوران نوجوانی را! سر جایم خشک کند حماقت

 شود چشم برای دیدن او.شوم و همه تن میمی

 

 «نینو!»

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_پنجاه_پاره#
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چشمانم را از انزجار، از حسی که هیچ ربطی به او 

بندم و با د، اما او، یادآور آن حس است، میندار

ای به کنم. خدایا امروز را تصمیم گرفتهدرنگ باز می

یک راهی، از دماغم بیرون درآوری؟ انگار فراموش 

 کرده بودم میرفخرایی یک پسر دیگر هم دارد و او...

 

درد و نینو مرتیکه دیالق! خانم »به جای گفتن: 

« مون خانم کافیه!چرخه تو دهنت، هسلوکی! نمی

 «بردیــــا!»نالم: می

 

چقدر »گیرد. ایستد و دستش را سویم میجلویم می

 «محشر شدی دختر!

 

شود، اما در پایان به چیزی دهانم باز و بسته می

گیرم. تلما گفته زنم و دمی میرسم. لبخند مینمی

 گردد. اینجا؟ االن؟بود برمی
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با صدایی از گذارم و انگشتانم را در دستش می 

 «نظر لطفته!»گویم: دست رفته، می

 

از آخرین بار که »فشارد. زند و دستم را میلبخند می

 «دیدمت، خیلی عوض شدی!

 

 «بینمت!بردیا! خوشحالم می»

 

شود، بردیا با لبخند سوی آرا که به ما نزدیک می

آرامایس! شنیدم »کند. چرخد و دستم را رها میمی

 «عاملیّت شدی!که مدیر 

 

بزنم به »دهد: گیرد و ادامه میدستش را سوی آرا می

 «تخته تکون نخوردی پیرمرد!
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که دهد؛ اما پیش از اینخندد و با او دست میآرا می

آید، پاسخ دهانش را باز کند، آرسن که سوی ما می

کردیم این چند سال ما هم فکر می»دهد: بردیا را می

نوزم همون جوونک جاهلی باعث شده یکم بپزی! ه

 «که قبالً بودی!

 

رسد، تالش نوبت خوش و بش با آرسن که می

سروصدا گروهشان را ترک کنم که دست کنم بیمی

شود و مرا سر جایم چپ بردیا، دور مچم حلقه می

مان دارد. سرم را به تندی سوی نقطه تماسنگه می

 خیزد.چرخانم و آه از نهادم برمیمی

 

کنم و دستم را به آرامی ام را جمع میلب و لوچه

گیرم که نگاهم با کشم. سرم را باال میبیرون می

که کند. نه اینآرا تالقی می« غیر قابل فهم»نگاه 
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کنم تا واکنشش را ببینم اتفاقی، از قصد نگاهش می

کنم که چرا واکنش آرا برایم و بعد با خودم فکر می

 مهم است!

 

 زبرجد رخ#

 ششم _و_هپنجا_پاره#

 

 

گویم: دهم و میسپس خیلی عادی، چانه باال می

انتصابت رو تبریک میگم مستر! خوشحالم که به »

 «جایگاهی که سزاوارت بود، رسیدی!

 

خب! ممکن است متلک به نظر برسد، اما راستش را 

 گفتم!
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ی جدید ی هیئت مدیرهپاکان گفت روزی که معارفه 

چرا صحبتی از  بود، از دارون سوال شده بود که

مدیریت آرا به میان نیاورد، او هم گفت که پسرش 

برای به دست آوردن چیزی که سزاوار آن است، 

 نیازی به سفارشِ او و یا هرکس دیگری، ندارد.

 

 

دهد. در این شرکت، ویژه بودن هم همین معنی را می

چیزی به اسم سزاوار بودن و یا توانایی وجود 

 ها باشد.ت، توانایی آقازادهکه خواسنداشت؛ مگر این

 

گزارم از باور شما، سپاس»گوید: در پاسخ تنها می

 «مدونا!

 

آمدی بود که خب، به واقع داشتن حق رأی، تنها پی

 عضویت در هیئت مدیره برایم داشت.
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دانم چرخم. میکنم و سوی بردیا میسرم را خم می

خواهد. آن روزها، منظورم حدود شش سال چه می

ای بین من و او شکل گرفت و یک است، رابطهپیش 

 سال، به درازا کشید.

 

شبی که آن بال به سرم آمد، بردیا مرا خونین و مالین  

پیدا کرد و از آنجا بیرون برد. پس از آن، من بودم که 

پیاپی، او را پس زدم و نخواستمش. دلیلش؟ چیزی 

 خواستم را به دست نیاوردم.که در رابطه با او می

 

ام، باور داشت من تنها کسی که پس از خانواده 

ودم و طرف مرا گرفت، نه قربانی این ماجرا ب

 برادرش را.
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که ایران را ترک کند، چهار ساعت تمام پیش از آن

پشت در اتاقم نشست تا در را به رویش باز کنم و 

 خداحافظی کند؛ اما نکردم!

 

خواهد ببیند که باز هم رفت و حاال برگشته و می

زنم؟ پسر محبوب میرفخرایی را؟ احمقم پسش می

 ر را انجام دهم؛ اما دلی که...اگر باز هم این کا

 احمق نشو نینا! تو کجا و او کجا!

 

 «نینو، عزیزم؟»

 

 گردم.زنم و به دنیای واقعی برمیافکارم را پس می

 ام و او.اند و من ماندهآرا و آرسن از ما دور شده

 

 «باید حرف بزنیم!»
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 «موافقم!»دهم. سرم را تکان می

 

شت کمرم در برابر چشم همگان، دستش را پ

کند. یادم گذارد و مرا سوی خروجی راهنمایی میمی

رفته بود که ما روزگاری اینگونه بودیم؟ کاش زمان 

 دادم!دیگری را پیشنهاد می

 

 زبرجد رخ#

 هفتم _و_پنجاه_پاره#

 

 

کنم و خودم را با ی مبل پرت میکتم را روی دسته

دونستم می»اندازم. شدت روی نشیمن مبل می

 «کشه!امشب جلوی شما هم این موضوع رو پیش می
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هایش نشیند و با در آوردن چکمهتلما کنارم می

دونی که چی خوای چی بگی بهش؟ میمی»گوید: می

 «خواد!می

 

برم و رو به جلو خم کالفه دست الی موهایم می

 «واقعیت رو!»نالم: شوم. میمی

 

مادر، به دعوتش، چند روز بعد از نشست شرکت 

دیگر را دیده بودیم و خواسته بود دوباره، یک

 مان را از سر بگیریم.رابطه

 

درنگ پیشنهادش را رد کردم و او امشب، هنگام بی 

ی پدرش، سر میزمان آمد، ای در خانهمهمانی دوره

کنارم نشست و آشکارا با من گرم گرفت. پس از 

ی همه، از که درخواست رقصش را رد کردم، جلواین
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مان، دوباره فکر کنم. ی رابطهمن خواست که درباره

اش میشد؟ نه! چرا باید این مرد اصالً حیا حالی

 دانستند!ی ما میمیشد؟ همه درباره

 

فشارد. گذارد و میام میتلما دستش را روی شانه

 «دونی که دوستت داره!عسلم، می»

 

دن نشیند و با شل کری مبل میپاکان روی دسته

خوای خودم باهاش حرف می»گوید: کراواتش می

 «بزنم؟

 

 «نه!»گویم: اندازم و خفه میسرم را باال می

 

زند. خورد و کنار پایم زانو میتلما از روی مبل سر می

هرچی تو دلته بریز بیرون قشنگِ مامان! نمیشه که »

 «طور!این
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تاب دهم و بیسرم را به پشتی مبل تکیه می

مادر من، انگار متوجه نیستی! بردیا دنبال »گویم: می

نینو اومده؛ نه من، که بعد اون اتفاق، نینو رو با 

 «های خودم خاک کردم!دست

 

همه سال نگفتم من آن گویم. اینچیز را نمییک

زمان بردیا را انتخاب کردم تا کسی چشمش پی من 

 نباشد. نگفتم بردیا را سپر کردم در برابر بقیه. 

ترسیدم! پس از هایشان میون از قضاوتنگفتم! چ

آن هم متوجه شدم که کارم بیهوده بود؛ چرا که این 

رابطه نتوانست مرا در امان نگه دارد؛ و هنگامی این 

را فهمیدم که دیگر دیر شده بود و او حتی نتوانست 

 سپری در برابر برادرش باشد.
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خواهد بگوید خیلی به گمانم می کند.پاکان اخم می

گوید. سخنش را سال گذشته! تمامش کن! اما نمی

زنم و اشکی خیزد. پلک میآورد و برمیبه زبان نمی

هایم هایم انباشته شده، روی گونهکه پشت پلک

 لغزد.می

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_پنجاه_پاره#

 

نینا »گیرد. گردد سر جایش و دستانم را میتلما برمی

خوای ش! تا کی میخوای کافیه بگی بهجان! اگه نمی

 «ازش فرار کنی؟

کسی تو »گوید: گردد و میپاکان راهِ رفته را باز می

زندگیت هست که بیشتر از پسر بهزاد، سرش به 

 «تنش بیارزه؟ اصالً... کسی تو زندگیت هست؟
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ترسم از گفتن دارد! میسخنش مرا به خنده وا می

نفر هست ام کسی نیست، ولی یککه در زندگیاین

االن جدی »خوش تغییر کرده. ام را دستکه زندگی

 «بودی که این حرفو زدی به من، پاکان؟

 

من که تو کار تو »اندازد و با گفتن: شانه باال می

 شود. دوباره دور می« موندم!

 

گوید: آورد هنگامی که میتلما صدایش را پایین می

 «بهت حق میدم اگه چشمت دنبالشه.»

 

کی رو »پرسم: م و گیج میکنپرسشی نگاهش می

 «داری میگی؟

 

گرم کننده کند و با لحنی دلچشمانش را تنگ می

من مادرتم نینا! حتی اگه به اسم کوچیکم »گوید: می
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صدام بزنی، باز هم مادرتم. اون نگاهی که دارم 

بینمشون؛ هات، لبخندت... میبینم، فروغ چشممی

 «حتی اگه بخوای از من پنهانشون کنی!

 

توانم شود اما نمیانم چندین بار، باز و بسته میده

انکار کنم. یعنی انکار چیزی که تا این اندازه آشکار 

است، توهین است به شعور خودم. چگونه توانست 

 دستی بزند؟به این راحتی یک

 

کند. بندد و باز میتلما چشمانش را با آرامش، می

 «اگه دوستت داره!»گوید: تنها می

 

که در این لحظه در ذهن من شکل  تنها چیزی

ی گیرد، این است، چیزهایی که تلما، دربارهمی

 گوید، درست است؟دگرگونی من می
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مان باال های به هم گره خوردهنگاهم را از دست

دونم! اگه نمی»گویم: کشم و با درنگ میمی

 «داشت...

 

کرد؟ امشب چه در مهمانی و چه در اگر داشت چه می

اش را روی خودم وانستم نگاه خیرهتنشست می

احساس کنم. هنگامی که بردیا کنارم نشسته بود، 

خودش را به عمو پوریار و پاکان رسانده و درست 

 سوی میز روبروی من نشسته بود.آن

 

هایش خوب تکان خورده بود که تلما شاخک

 گفت!چنین با اطمینان از حسش سخن میاین

 

ام را روی گونهبیند، دستش سکوتم را که می

حواست به دلت »گیرد. ام را قاب میکشد و چهرهمی

 «باشه عسلم! جای اشتباهی نبازش!
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 زبرجد رخ#

 نهم _و_پنجاه_پاره#

 

 «موافقم.»

 

زند و عمو پوریار، در فخرایی، لبخندی خودپسند می

تبریک »گوید: نویسد و میی جلویش، چیزی میبرگه

امیدوارم آقازاده به همراه گم جناب فخرایی. می

جناب زکریان و خانم سلوکی، بتونن پیشرفت رو به 

 «شرکت برگردونن.

 

 «متشکرم!»گوید: کند و میسرش را کمی خم می
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گیرم و محکم دست راستم را با دست چپ می مچ

فشارم تا دردش حواسم را پرت کند و نگذارد می

پدرش رو، جایی که بردیا کنار نگاهم را به روبه

 نشسته، بچرخانم.

 

که پایان نشست امروز رو اعالم کنم، پیش از این»

باید بگم که با انتصابات امروز، سه کرسی از هیئت 

ی شرکت پاک گستران در اختیار ماست. جناب مدیره

های زکریان پیشنهادی برای افزایش مسئولیت

کنم با شرکت داشتن و با این انتخاب، فکر می

این طرح، توی شرکت پاک گستران موافقت شما با 

 «رسه.هم به تصویب می

... 

 

کشم و پاسخ پرورده را ام میی روسریدستی به لبه

داری مناسب نیست. اون انبار برای نگه»دهم: می
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ش خیلی فرسوده شدن! اصرار وسایل گرمایشی

 «کنم!جناب ریاحی رو درک نمی

 د.کشم تا سوی بردیا نروسپس افسار نگاهم را می

 

ی شرکت مادر، دو روز پیش، به عنوان نماینده

ما  انتخاب شد. در حقیقت، انتخاب شده بود و

 افتخاری، به او رأی دادیم.

 

دهد ریاحی انگار سخن مرا به جایی دیگر ارجاع می

اون انبار »گوید: توجه به من، رو به آرسن میکه بی

بنده. ما االن چندین ساله که با ما قرارداد می

 «دونیم روال کار چطوره!ودمون میخ

ام را را بین انگشتانش نگه داشته دستی که خودکار

 کنم. حرفش برایم سنگین آمده.مشت می
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نگرم. دست راستش را به ژست شل و ول آرسن می

انداخته پشت صندلی و دست چپش را با تکیه به 

متفکر به  اش گذاشته وی صندلی، زیر چانهدسته

 کند.میپرده نگاه 

 

 «جناب رئیس؟»گوید: معاون با تردید می

 

ای، زند و بی هیچ واکنش اضافهآرسن پلک می

حتی زحمت  چرخاند؛نگاهش را سوی معاونش می

 دهد. چرخاندن گردنش را هم به خود نمی

 

 «نظر شما چیه؟»پرسد: معاون می

 

گوید: دارد و میاش برمیآرسن دست از زیر چانه

 «بازدید از انبارها رو هماهنگ کنید.»
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 زبرجد رخ#

 شصتم_پاره#

 

 

کنم و دستم را زیر میز مشت هایم را جمع میلب

ام را ببرم باال و کنم تا هوس نکنم انگشت میانیمی

 نشانشان دهم.

 

خسته نباشید! برای بازدید بهتون اطالع خواهیم »

 «داد.

 

سفت ی پایم را شل و شدههای خشکماهیچه

خیزم. خودم هم به این امر که دارم در کنم و برمیمی

کنم، آگاهم؛ اما از بخت بیرون رفتن از اتاق درنگ می
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و اقبال بلندی که دارم، بردیا هم خودش را سرگرم 

 کند، تا زمانی که تنها من بمانم و او.می

 

ایستد و مرا کنم که جلویم میسوی در قدم تند می

 «کنی از من؟گاه هم دریغ مییه ن»کند. متوقف می

 

میشه از »کنم. گیرم و نگاهش میسرم را باال می

 «جلوی راهم بری کنار؟

 

نینو... خواهش »آید. بندد و جلو میدر اتاق را می

 «کنم تا این اندازه من رو پس نزن!می

 

با سرسختی  فشارم وکیف را بین انگشتانم می

 «ام...خومن پسِت نزدم! فقط نمی»گویم: می
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کشد و نفسش را کالفه دستی الی موهایش می

پس اسم این کارهات رو چی »دهد. بیرون می

خوامت و دونی که میذاری عزیزدلم؟ میمی

 «دی من رو؟طوری آزار میاین

 

 «ها نینو؟»پرسد: شود و مظلومانه میسویم خم می

 

دهم. گذارم و هلش میاش میدستم را روی سینه

ردیا! همون شیش سال پیش زیر نینو مرده ب»

 «های برادرت جون داد!دست

 

ام، دستش را فرزتر از من و آگاه به حرکت بعدی

کند. گذارد و راهم را سد میروی دستگیره می

عشقم، اون... من بابت کاری که باربد با تو کرده »

 «کشم!هنوز هم دارم عذاب می
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عذاب تو »چرخم. کشم و سویش میآه سنگینی می

گردونه بردیا های زندگی من رو برنمیبهترین سال

 «جان!

 

بذار جبران »کند. باز می بندد وچشمانش را با درد می

 «کنم!

 

کوبم و اش میبرآشفته کف دستم را روی سینه

خوای جبران کنی؟ پنج سال چی رو می»گویم: می

ی منو؟ ناراحتی حرف مردم رو؟ پنج سال عمر سوخته

 «تنهاییم رو؟اعصابم رو؟ 

 

هایی که با تموم سال»بوسد. گیرد و میدستم را می

هایی که نبودم! چیزهایی که ناراحتی گذروندی! سال

های خودم، ازشون محروم هردومون رو با دست
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هام کردم! عشقی که کم گذاشتم! حداقل بذار حرف

 «رو بزنم المروت!

 

م گیرم و او دستدهم و از در فاصله میسر تکان می

 کند.را رها می

 

روی من را نشینم و او، صندلی روبهپشت میز می

 «ممنونم!»نشیند. کشد و میبیرون می

 

 زبرجد رخ#

 یکم _و_شصت_پاره#

 

ی ارسال، جوم و برای زدن دکمهی لبم را میگوشه

کنم. این دو هفته، نه من برای هماهنگی دل دل می

راستش را مان تماس گرفتم ، نه او؛ اما کوهنوردی
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مان لک های دو نفرهرویبخواهید، دلم برای پیاده

کنم فاصله گرفتنش دلیل دارد. زده. احساس می

 حضور بردیا؟ گمان نکنم. بردیا بهانه است!

 

این چند وقت، نشده مثل دو آدم متمدن بنشینیم و 

قدر سرگرم کارش شده بود که حرف بزنیم. آن

زد تا به یک نشست تمام نشده، از شرکت بیرون می

 تر رسیدگی کند.ی مهممسئله

سالم مستر! »نویسم. کنم و از نو میپیامم را پاک می

 «فردا...

 

توانم به پایان برسانم. به من چه که ام را نمیجمله

آید یا نه! خودش پیام بدهم به او و بپرسم می

 گوید!بخواهد بیاید، می
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امی ام که پیدرست زمانی که با خودم کنار آمده

اش و تا من به رود روی شمارهنفرستم، دستم می

 خورد.خودم بجنبم، بوق می

ی بر اساس قانون شانس، امکان ندارد که شماره

کسی را اشتباهی بگیرید و مشغول باشد. حال اگر 

گرفتم، تا چند دقیقه اصالً زمانی دیگر با او تماس می

 خورد!بوق نمی

 

پاسخ « له؟ب»سر بوق سوم، تماس را با گفتن 

 دهد.می

 

کم مانده از شگفتی زبانم بند برود! بله؟ هزاران فکر 

 آورد.بی سر و ته به ذهنم هجوم می

یک، قصد داشته به من نزدیک شود و حاال که بردیا 

 آمده پشیمان شده؟

 دو، در حال کلنجار با خودش است؟
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سه... اصالً ببینم، معقول است اگر حسی در میان 

 گونه دور شود؟ایننباشد و 

 خب! نه!

 «آم... سالم مستر! احواالت شریف؟»

 

 «سالم! ممنونم! شما خوبی؟»

 

گیرند را ی کمرم راه میهای عرقی که روی تیرهقطره

ام! مرض داشتم مگر زنگ گیرم. دیوانهنادیده می

خوبم. »گونه خودم را کوچک کنم؟ بزنم و این

 «ری؟ای نداخواستم بدونم فردا... برنامه

 

خوشحال »که بگوید: کند برای ایناندکی درنگ می

تونستم همراهیت کنم؛ اما باید برم شدم اگه میمی

 «جنوب!
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ها و اش را روی شانهای از ناامیدی، سنگینیتوده

اندازد. باور کردنی نیست، اما ام میی سینهقفسه

شود و تنها، آه از نهادم زبان تند و تیزم، الکن می

زد. بار آخرت باشد به این مردک زنگ خیبرمی

 عقل!زنی نینای بیمی

 

 زبرجد رخ#

 دوم_و_شصت_پاره#

 

های های اطراف و دودکشلبخندم را از دیدن بیابان

شوم. فردی کنم و از ماشین پیاده میبلند، جمع می

آورد. به خودم و قلب برایمان کاله و عینک ایمنی می

 «تر!مآرا»زنم: درحال کوبشم، تشر می
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گذارم. سویش و کاله ایمنی را روی سرم می

همراهی با من کاله کاسکت »گویم: چرخم و میمی

 «خواد، همراهی با تو کاله ایمنی!می

 

که متوجه شد چقدر نبودنش برایم دیشب پس از این

اش بوده، پیشنهاد داد که این بار، من همراهی« مهم»

کیلومتر، دورتر کنم؛ و االن، نزدیک به هزار و دویست 

های چال و برای کوهنوردی، در بیابانی کلکاز قله

اید تا چه اندازه رمانتیک و جنوب، با همیم. دقت کرده

 عاشقانه است؟

 

هایش خندد و عینک ایمنی را روی چشممی

این یعنی هرکدوممون به نوبه خود، »گذارد. می

 «خطرناکیم!
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ی تماشای زنم و سرم را برانما میلبخندی دندان

گیرم. حق با اوست! با او که هستم ها باال میدودکش

باید بیشتر مراقب باشم؛ چون اگر با آسیب مغزی 

نَمیرَم، با آسیب قلبی و ترشح زیاد اپی نفرین و 

کورتیزول، جان به جان آفرین تسلیم خواهم کرد. من 

سری تغییرات گویم، تنها یکبه آن عشق نمی

شنود بیند، گوش میشم میشیمیایی در بدن است! چ

کند. پس از آن، هرچه که رخ و پوست لمس می

گانه است! ی همین حواس پنجدهد، در نتیجهمی

نفرین و ی باالی کلیه اپیدهد غدههیپوفیز دستور می

نفرین ترشح کند، قلب بدبخت هم تندتر نوراپی

رود باال شوند! فشارخون میها تنگ میزند و رگمی

 اش دلیل علمی دارد!کند! همهتب می و طرف هم

 

پس چرا من نسبت به همه این احساس را ندارم؟ 

 ام؟نکند عاشق شده
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چه احساس متناقض نکبتی! مرا چه به عاشق شدن؟ 

ی این چرندیات را جا همهتوانستم همینکاش می

 باال بیاورم.

 

زده کند یا عسلویه شاید جایی نباشد که مرا ذوق 

چیزی برای برانگیختن شور در درون من، داشته 

باشد؛ اما همراه آرا بودن، درهرجایی، برای من 

 خوشایند است. 

 

دارم و با هم، پاالیشگاه را پایش قدم برمیپابه 

گردیم. ساعت نزدیک به یازده است که گروهی می

 دهیم.ند و به بازدید ادامه میپیونددیگر به ما می

 

رویم و سرهایمان های فلزی راه میها و پلهروی پل

 پز شدن است.به مهر آفتاب، زیر کاله، درحال آب
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آورم ای که روی مانتویم پوشیده بودم را درمیپاییزه

تر اندازم. هر لحظه هوا در حال گرمو روی دستم می

پس وای به طور است، شدن است. دی ماه هوا این

 حال تابستانش!

 

رسد، نزدیک است از پا دربیایم. ساعت به یک که می

کنم پوستم بر اثر تعریق زیاد، شل و ول و حس می

 اشک چشمانم خشک شده.

 

نشینم. چند دقیقه گردم پایین و در ماشین میبرمی

آید و راهنما و راننده، ما را به هتلی که بعد، آرا هم می

برد. هتلی ا صبح فردا اقامت کنیم، میدر آن قرار بود ت

دوطبقه، دورتادور یک حیاط، با استخری بزرگ و 

 های نخل.درخت
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اگر با چشمان خودم ندیده بودم، امکان نداشت باور 

 کنم اینجا در عسلویه قرار دارد!

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_شصت_پاره#

 

ی سوار ام. اگر خواب باشم و شاهزادههمیشه گفته

فید هم بیاید و از من تقاضای ازدواج کند، بر اسب س

به او جواب رد خواهم داد؛ اما چیزی که امروز عصر، 

هنگامی که بیدار شدم، آزارم داد، این بود که آرا 

برای رفتن به ساحل صدایم کرده بود و من گفته 

 آیم. بودم نمی

 

پس از اینکه از پاالیشگاه برگشتیم و نهار خوردیم، 

یم. خوابیدن من هم به بیهوش شدن رفتیم تا بخواب

 ماند؛ بیدار کردنم کار حضرت فیل است!می
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زنم. پوشم و از اتاقم بیرون میسریع لباس می

دهد. مسخره گیرم اما پاسخ نمیاش را میشماره

است اما تا به گریه افتادنم، چیزی نمانده. خب! 

پاکان و تلما یک دختر بیشتر که نداشتند؛ آن را هم تا 

 انستند لوس بار آوردند. دست مریزاد!تو

 

کنم و خودم را از پذیرش هتل درخواست تاکسی می

رسانم. کمابیش شلوغ است و پیدا به ساحل می

کردنش در این اوضاع، شدنی نیست. پول تاکسی را 

روم. هرچقدر هم سر بگردانم، پردازم و جلو میمی

 توانم پیدایش کنم.نمی

 

ها روم. پسربچهلب آب می گذارم وبرایش پیغام می

ها با ساحلی و سرهمی، به با شلوارک و دختربچه

کنند. سمت شیطنت می دوند وسو میسو و آناین
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توان ی چند کیلومتری میراست و در فاصله

ها را های نفت و گاز و دودهای برخاسته از آناسکله

 دید.

 

ام جمع تنهنشینم و پاهایم را جلوی ها میروی ماسه

شود و جمعیت، کنم. هوا کم کم تاریک میمی

دهند. ساعت کمی مانده به ها میجایشان را به زوج

دل کندی »آید: شش، که صدایش از پشت سرم می

 «از خواب مدونا!

 

من »گردانم. زنم و سرم را سویش برمیلبخند می

باید کامل از خواب بیدارم  ام.همیشه اینجوری

 «زدی.د باهام حرف میکردی و بعمی
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پیراهن مشکی و شلوار رنگ روشنی پوشیده. گمانم 

خواسته آفتاب سوخته شود، چون کاله دلش نمی

 ای هم در دست دارد.حصیری

گیرد. یخ نشیند و لیوان بزرگی را سویم میکنارم می

 در بهشت!

ایول بابا! »گیرم. کنم و آن را از دستش میذوق می

 «عاشقتم!

 

چرخاند. و نی را درون لیوان خودش میخندد می

 «نوش جان!»

 

میشه فردا هم »گویم: کنم و میپاهایم را دراز می

 «بمونیم اینجا؟

 

فردا »گوید: چرخاند و مینگاهش را سوی من می

 «تونیم.باید از واحد پونصد بازدید بشه. نمی
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 زبرجد رخ#

 چهارم _و_شصت_پاره#

 

 

ام م و از نوشیدنیکنام را آویزان میولوچهلب

 نوشم. کارون هم خوب بود اما اینجا...می

 

بار بیایم. با تور قول میدم یک»کند: زمزمه می

 «هاش.جزیره

 

زنم و وقتی نگاهم را به دریا نما میلبخندی دندان

که چطور انقدر با شوم از ایندوزم، متعجب میمی

 اعتماد به نفس سخن گفت!
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ی رشته»پرسم: شود، میام که تمام مینوشیدنی

 «دانشگاهیت چی بوده؟

 

کشد و نگاه سرکش مرا از هایش میزبان روی لب

کشاند. لیوانش هایش میزیتون چشمانش، سوی لب

دارون »گوید: گذارد و خیره به روبرو میرا کنار می

خواست مدیریت بخونم. ارشد مدیریت بازرگانی می

 «ش رفت.گرفتم؛ اما آرسن پی عالقه

 

اشتباه »دهد: بخشد و ادامه مینگاهش را به من می

 «خونی!نکنم حسابداری می

 

هایم درهم ام، اخمرشتهاز یادآوری روز انتخاب

پاکان... خواست که حسابداری »گویم: رود و میمی

بخونم. گرچه از راهنمایی یادم داد. دانشگاه رفتم تا 

مدرکش رو بگیرم. کمتر از هفت ترم نشد تمومش 
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کنم. ده واحدی مونده بود این ترم، دی ماه 

 «امتحانشونه.

 

امتحان داری و اومدی »گوید: خندد و میمی

 «مسافرت!

 

از درس خوندن »گویم: اندازم و میشانه باال می

کنم. خوشم نمیاد! معموالً کارهای فنی زیاد می

 «کشی، تعمیر وسایل برقی!کشی، برقلوله

 

ق چشمانش، به همراه شوند و برچشمانش گشاد می

سازند. عادت انحنای لبانش، ترکیبی خواستنی می

اش ندارم به دیدن موهای ریخته شده روی پیشانی

 خورند.که با باد تکان می

خوبه که کاری که دوست داری رو انجام  چقدر»

 «میدی!
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دهم و دستانم را روی بازوهایم سرم را تکان می

د، دور از ذهن کشم. اگر به همین منوال بگذرمی

نیست که سوی موهایش هجوم ببرم تا خودم 

آره! »الی انگشتانم لمس کنم. شان را البهنرمی

 «شاید!

 

دهد پای پیاده برای برگشت به هتل، پیشنهاد می

هایم را برویم. من هم از خدا خواسته، رفیق ریه

 «کشی؟می»گیرم: کشم و سویش میبیرون می

 

زد و پس از اندکی درنگ، اندانگاهی به چشمانم می

دارد. به نظر من دودل است برای کشیدن، یکی برمی

 «کنی!داری دوباره سیگاریم می»
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بندم و فندکم را روشن ی کوچک را میدر جعبه

این »گویم: هایم میکنم. با سیگار الی لبمی

 «خاصیت رفاقت با منه!

 

کند. پک سرش را خم و سیگارش را روشن می

 «جدی؟ رفاقت؟»گوید: د و میزنعمیقی می

 

ی چرخاند و لبخندی به چهرهنگاهش را سویم می

خوره با دختری به من می»اندازد. متعجبم می

 «وسال تو رفاقت کنم؟سنهم

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_شصت_پاره#
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شِمُرَد. به گمانم به هایش مرا کوچک نمیاو با حرف

 زند.یگونه حرف مدنبال چیز دیگری است که این

 

 «خب...»گویم: زنم و میپکی به سیگارم می

 

شوند در این لحظه و مکان انگار فکر و ذهنم قفل می

شوند. ام متصور نمیای برای جملهو ادامه

 «همکاری... شاید!»

 

زند، اعصابم را خرد ام مینیشخندی که به جمله

 «شاید!»کند. می

 

بارش نکنم. فشارم تا چیزی هایم را روی هم میپلک

خواهد چیزی که دوست دارم می از سویی، دلم

ترسم آنچه که بشنوم را بگوید و از سویی دیگر می

 خواهد بشنوم.گوید، آنی نباشد که دلم میمی
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کنم و نفسم را باشتاب بیرون چشمانم را باز می

لطفا با من مستقیم حرف بزن و برو سر »دهم. می

ها اطوار درآوردن و طفره رفتناصل مطلب! ازین ادا 

 «اصالً خوشم نمیاد؛ با عرض معذرت!

 رود.خندد و اخم من بیشتر درهم میمی

 

خواستم نمی»گوید: که چیزی بپرسم، میپیش از آن

چیزی بگم فعالً... اما دوست ندارم برداشت بدی از 

 «حرفی که زدم، بشه.

ن اولی»دهد: کنم و او ادامه میچشمانم را ریز می

 «باری که دیدمت، ازت خوشم اومد.

 

ت رابطه»گوید: دوزد و مینگاهش را در چشمانم می

با بردیا باعث شد یکم بیشتر به چیزی که 

 «خواستم، فکر کنم.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 «خواستی؟مگه چی می»پرسم: با دودلی می

 

گیرد. دستی الی موهایش زند و نگاه میپلک می

از نزدیک  زند. پسکشد و پکی به سیگارش میمی

اندازد و در نهایتِ به یک دقیقه، شانه باال می

ای که تالش در پنهان کردنش دارد، آشفتگی

دوازده سال صبر کردم تا کسی رو پیدا »گوید: می

کنم که همراه خوبی برام باشه. وقتی دیدمت... 

تفاوتت با دیگران به چشمم اومد. زمان که گذشت، 

خوام که می تونی اون کسی باشیفکر کردم می

 «ی عمرمو بگذرونم.باهاش بقیه

 

اگه توی »گوید: چرخاند و مینگاهش را سویم می

موقعیت ناخوشایندی قرارت دادم، ببخش! باید تو 

 «گفتم.تری میموقعیت مناسب
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نه! فقط... »دهم. سرم را به نفی سخنش تکان می

 «کنم... انتظارش رو نداشتم!فکر می

 

گویم، ببخش! تمام که دروغ میخدایا مرا برای این

 ها بودم.این مدت، منتظر شنیدن این

 

 زبرجد رخ#

 ششم _و_شصت_پاره#

 

 

اندازد و دود سیگار را به آرامی سرش را پایین می

دوست ندارم فک کنی این مدت »دهد. بیرون می

ازت سوءاستفاده کردم! خیلی سخت بود برام که 

زندگیم کنم؛ اون هم بعد بخوام دوباره کسی رو وارد 
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ی مشکالتی که از سر گذروندم. نمیگم االن از همه

کردم از یه جایی همه چی خوب و عالیه، اما حس می

 «تونم.به بعد دیگه تنهایی نمی

 

وقتی بعد چند »کند. خندد و نگاهم میمضطرب می

سال دیدمت... برام جالب بود چی باعث شده که 

باشی. قبالً فقط به انقدر شخصیت جالبی داشته 

از اندازه لوس و چشمم یه دختر کوچولوی بیش

مغرور بودی... ولی االن... یه زن مستقل و کاملی. 

ممکنه که پوششی که داری مثل بقیه نباشه، اما جذبه 

تونی از پس خودت که میتر اینداری و مهم

 «بربیای.

 

گویم: دهم و با خنده میدستم را در هوا تکان می

 «ر بزرگش نکن. من کله خرابم!انقد»
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پس من »ایستد. زند و میچنگی در موهایش می

، ت برای بیشتر آشنا شدنمونتونم به اجازهمی

 «امیدوار باشم؟

 

ایستم زنم و میپکی به سیگارم که به آخر رسیده می

شاید بشه »تا فیلترش را درون سبد زباله بیندازم. 

 «نگاه کرد.بهش به چشم یه معامله دو سر سود 

 

چی به همه»پرسد: اندازد و میابروهایش را باال می

 «کنی؟به چشم یه معامله نگاه می

 

فرستم. اندازم و موهایم را زیر کاله میشانه باال می

چیز! زندگی هم یه قرارداده، با میشه گفت همه»

شرایط قید شده... هردو طرف هم حق فسخ قرارداد 

ی، من اصالً شبیه دخترای جور که گفترو دارن. همون
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بینم که پشیمون دور و اطرافم نیستم. اون روز رو می

 «میشی!

 

فکر »برد. می افتد و دستانش را در جیب فروراه می

که فرصت شناختنت رو به خودم ندم، کنم از اینمی

 «بیشتر پشیمون میشم مدونا!

گیرم تا شانه دارم و بازویش را میسویش خیز برمی

 «سوزه!دلم برات می»اش راه بروم. به شانه

 

چرخاند و سپس نگاهش را به سرش را سویم می

شنیدم بسکتبالیست خوبی »دهد. هایم میکفش

 «هستی!

 

ای کشم و با ناراحتیی پیراهنم میدستی به لبه

که دیدی گفتم! همین االن از این»گویم: ساختگی می

 «قدم بلنده شکایت کردی!
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من »کشد. کالهم را به پایین میی خندد و لبهمی

 «همچین حرفی نزدم مدونا!

 

اون روز هم »زنم: کنم و غر میکالهم را درست می

ام! دقیقاً کدوم حرفتو باید تعریف گفتی خیلی بچه

 «حساب کنم، کدومش رو نه؟

 

ی ای! چرا همهمن نگفتم بچه»دهد. سر تکان می

 «کنی؟حرفای منو تحریف می

 

توانم به آینده با او گویم. خودم هم مینمیچیزی 

 خوشبین باشم؟ با آرامایس زکریان؟

 

 زبرجد رخ#
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 ششم_فرگرد#

 هفتم_و_شصت_پاره#

 

 

 «دی ماه»

 

گذارد، پر ای تنهایم نمیخب! اگر بگویم تنش لحظه

ام. آسیب را تعریف کنید! خب، حاال همین بیراه نگفته

ید. این، برابر روانِ من، تعمیم ده را برای روح و

های آرا در آن شب. در است با کارسازی حرف

حقیقت، آن شب و شب بعدش، در آبادان کنار شطّ. 

هنگامی که پرده برداشتم از آن شب و بدمستی باربد 

ی اش و او شنید و گفت از رابطهدرازیو دست

ناموفقش با زنی که هنگامی که موقعیتی را بهتر از 

یش کرد. یک زن تا چه اندازه بودن کنار او دید، رها

 تواند احمق باشد!می
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ی تمام، حال عمق فاجعه را متوجه شدید؟ دو هفته

گفتم اگر او ماندم و با خود میشب تا بامداد بیدار می

هم مانند دیگران باشد، چه؟ روزها را هم یا خودم را 

با درس و یا با حساب و کتاب کارخانه سرگرم 

های شب بعد را در نیمه کردم و بعدازظهر تامی

 گذراندم.بیهوشی می

 

درست فهمیدید! دیوانه شده بودم! در یک باتالق 

 زدم و هیچ کس نبود مرا بیرون بکشد.دست و پا می

 

اما خب، صبح روز دهم دی ماه، روزی که شبش 

رسید، مهلتی که آرا به من داده بود، به پایان می

ی سهکه سر جلنیم، پیش از آن ساعت هفت و

گیرم و ماجرا را ی تلما را میامتحان بروم، شماره

کند و در کنم. در سکوت، گوش میبرایش تعریف می
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گوید که بعد از امتحان، بروم خانه؛ تا ابتدا آخر می

برای دیر گفتن رویدادی به این مهمی، دعوایم کند و 

 بعد به این فکر کند که حاال باید چه کنم.

 

رسانم و در برابر یم به خانه میخودم را ساعت ده و ن

 توانم سکوت کنم.رگبار سخنان تلما، تنها می

 

نشیند و آید کنارم میپس از نیم ساعت، می

 «دوستت داره؟»پرسد: می

 

دونم! اما گفت من سن نمی»اندازم. شانه باال می

 «ذارم.آزمون خطام رو رد کردم. با عقلم پا پیش می

 «دوستش داری؟»رسد: پگیرد و میدستانم را می
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کنارش آرامش »گویم: زنم و به سختی میپلک می

 «تونم خودم باشم بدون اینکه داوریم کنه.دارم. می

 

چند سال ازت »اندازد. نگاه نگرانی به چشمانم می

 «بزرگتره؟

 

یاز... ده سال و »گویم: گزم و با دو دلی میلب می

 «هشت ماه!

 

راهی »نالد: کشد و میاش میپیشانیدستش را روی 

 «که پیش گرفتی آسون نیست!

 

 «دونم!می»چیزی نمانده به گریه بیفتم. 
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شون با ما یکی ی اون، فرهنگ و دینخانواده»

 «نیست!

 

کنم. چکد را پاک میقطره اشکی که از چشمم می

 «دونم!می»

 

 «ممکنه آزار ببینی توی این راه!»

 

هایم فرو مع شده پشت پلکزنم تا اشک جپلک می

 «دونم!می»بریزند. 

 

دونی که می»کشد. هایم میانگشتانش را روی گونه

 «پشتتم؟
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هق گذارم و با هقاش میسرم را روی سینه

 «دونم!می»گویم: می

 

 زبرجد رخ#

 هشتم_و_شصت_پاره#

 

 

دارم و نگاهی شومیز سیب کالی را از روی رگال برمی

اندازم. با یک شلوار مشکی و بوت بلند میبه مدلش 

 خوب میشد؟

 

گردانم. خرید، آن کشم و لباس را به رگال برمیآه می

هم زمانی که هوش و حواسم سرجایش نبود، اصال 

چسبید. شاید بهتر است بگویم حماقت محض نمی

 بود.
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هایی دارد و روی انبوه لباستلما همان شومیز را برمی

من ازش خوشم »اندازد. گرفته، میکه روی دست 

 «اومد. برو تو پرو تا بدم بپوشی.

 

خوش به حال تلما! چرا؟ چون پاکان را دارد. چون 

اگر پدرش را درآوردند، در پایان آنی شد که 

درصد هم مانند بیست سال خواست. من حتی یکمی

پیش تلما نیستم. تلما به عشق پاکان نسبت به 

خش را گرفت؛ اما من چه؟ خودش، باور داشت و پاس

کجای احساس آرا مانند عشق پاکان است و کجای 

ام با یک فرزند ی بیوهمن، به مادر بیست و دو ساله

 شباهت دارد؟

 

زنم و تلما که خوشش آمده، همه را ها را تن میلباس

گوید بد نیست که چند گذارد و میروی دستم می
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 فهممدست لباس خانمانه داشته باشم. نمی

منظورش چیست ولی خب دور از ذهن نیست که او 

اش آشنا خواهد مرا با خانوادهکند آرا میتصور می

های افتم و ساککند. با فکر آسترید، به خنده می

 کنم.خرید را روی صندلی ماشین پرت می

 

گوید. به جبران گوید دست خالی نروم. راست میمی

ایش ای بربایست هدیههای مریم بانو، میگل

 خریدم.می

 

با نزدیک شدن به غروب و تاریک شدن هوا، تلما 

که تا توانست، جیبم را خالی کرد و روی پس از آن

دهد به خانه این و آن دست گذاشت، رضایت می

فرستد و از پشت در، مدام برگردیم. مرا به حمام می

کند که حواسم را جمع کنم و این نکته را گوشزد می

خواهم جدی به گوید اگر میشم. میمراقب رفتارم با
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اش را به دست این رابطه فکر کنم، باید دل خانواده

 بیاورم.

 

تر چنگ در واکنش به سخنانش، موهایم را سخت

زنم تا جایی که پوست سرم به سوزش بیفتد. می

 نگران است؛ من هم هستم! 

 

کشد؛ سپس خم موهایم را با بغض سشوار می

گوید چقدر زود بزرگ د. میشود تا سرم را ببوسمی

گوید افتد و میشده ام. میان گریه، به خنده می

باورش سخت است که بخواهد در سن چهل و یک 

 سالگی، مادر زن شود.

 

 ای دارند.دانم. مادرها دل خجستهخودم هم می

 

 زبرجد رخ#
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 نهم _و_شصت_پاره#

 

اندازم و فرمان را ی روی صندلی مینگاهی به جعبه

 فشارم. خب! گام بعدی چه بود؟انم میدر دست

 

سوی خیابان کشم و نگاهی به آنبار دیگر گردن می

ام را روی جینم اندازم. کف دستان عرق کردهمی

فشارم. آنقدر هایم را روی هم میکشم و پلکمی

 دانم باید چه کنم.ام که نمیپاچه شدهدست

 

اش کشم و شمارهام را بیرون میبا بیچارگی، گوشی

 گیرم.را می

 

 «جانم؟»
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 «آم... سالم مستر!»

 

کشم و ام میانگشتانم را روی موهای سشوار خورده

 «قرارمون برای امشب بوده؟»گویم: می

 

 «سالم! بله!»بینم. درنگش را در پاسخ دادن می

 

کشم و دستم را روی کوبش نفس سنگینی می

گذارم. انگار بیم آن دارم که وحشتناک قلبم می

 صدایش، به گوش او برسد.

 «خب...»

 

 «خوای بیشتر فکر کنی؟می»
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نه! فقط »گویم: کشم و میهایم میزبان روی لب

 «خواستم بگم...

 

 ذهنم خالی خالیست! خدایا چه بگویم!

 

اگه »گوید: کنم که او میچند لحظه سکوت می

 «جوابت منفیه من...

 

ن نه! من اآل»گویم: پرم و تند میمیان سخنش می

دونستم که باید بهت بگم و با هم جلوی درم... نمی

 «بریم داخل یا...

 

میگم در رو باز کنن. بیا جلوی ساختمون. میام »

 «بیرون.
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دهم و آبی که در دهانم وجود ندارد را فرو می

 «باشه!»گویم: می

 

کنم یا صدایش خوشحال به نظرم من اشتباه می

 آمد؟

 

شود و ز کنم، در باز میکه جلوی درگاه ترمپیش از آن

 گذارد.تابی من هم رو به فزونی میبی

 

ها توانم ببینمش که از پلهاز همین فاصله هم می

شوم و سوی ساختمان آید. وارد حیاط میپایین می

که بخاری ماشین روشن است، اما من رانم. با اینمی

 کنم.احساس سرما می

 

 زبرجد رخ#
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 هفتادم_پاره#

 

 

ایستم. چشمان روشنش هنگامی که ها میپلهجلوی 

 زنند و لبخند بر لب دارد.آید، برق میسوی من می

 

اول که »گوید: کند و میدر خودرو را برایم باز می

 «خوای بیای!زدی فکر کردم نمیزنگ

 

امون ندادی »شوم. گیرم و پیاده میدستش را می

 «حرف بزنم!

 

کنم و یی روی صندلی پشت اشاره مبه جعبه

 «اون رو بذار بیارم.»گویم: می
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کند و آن را بیرون خودش در پشت را باز می

 «کادو برای منه؟»کشد. می

 

سر آرا خندم و پاسخ سالم پسرکی را که پشتمی

نه خیر! برای »دهم. گیرد، میآمده بود و جعبه را می

 «مریم بانوئه!

 

د: گویکند و با گرفتن بازویش سوی من، میاخم می

 «بفرمائید لطفاً!»

 

به کسی گفتی »گویم: گیرم و میبازویش را می

 «ممکنه من بیام؟

 

 «دونن مهمون دارم.می»گوید: به آرامی می
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 «نگفتی منم!»گویم: با خشم می

 

 «نه!»گوید: خندد و میمی

 

روم و همزمان با ای به نگاه خندانش میغرهچشم

رو با کیا قراره روبه»پرسم: میورود به البی کوچک، 

 «شم؟

 

کَنَم و جلوی آینه، شومیزم را پالتویم را از تن می

آید و هایم تا زیر زانو میکنم. ساق چکمهمرتب می

 برد.ام را بابت باال رفتن شلوارم، از بین مینگرانی

 

دارون و پدر و مادرش، آسترید و پدر و مادرش، »

 «م هم هنوز نرسیده.عمههام، داییم... خاله
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 کردم.خب! انگار باید کمی بیشتر خودم را آماده می

 

گذارد، بازویش را دستش را که روی دستگیره می

صبر کن! من خیلی استرس »گویم: گیرم و میمی

 «دارم!

 

ام را انگشتانش، موهای ریخته شده روی پیشانی

 ده دقیقه اولش سخته! خوب»گوید: زند و میکنار می

 «پیش میره؛ باور کن.

 

کنم حق با اوست؛ چون پایم را که داخل فکر می

ها ی نگاهشود و همهگذارم، سروصدا خاموش میمی

گردد. مخلوط چند عطر که در هوا سوی من برمی

کنم خونسرد کشم و تالش میپیچیده را به مشام می

 بمانم.
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 زبرجد رخ#

 یکم _و_هفتاد_پاره#

 

تظار همچین سکوتی را نداشته، مرا آرا هم که انگار ان

کند. کف دستم سوی بارتو و مریم بانو راهنمایی می

کشم؛ با بارتو و سپس مریم را چند بار روی جینم می

دهم که مریم بانو با دست چپش، روی بانو دست می

 «خوش آمدی عزیز من!»زند: دستم می

 

ممنون که »گویم: کنم و میسرم را کمی خم می

که در جمعتون دین! خوشحالم از ایندعوتم کر

 «هستم!

 

ام را ببوسد. شوم تا پیشانیزند و خم میلبخند می

های من هم از تو ممنونم که لبخند روی لب»

 «آرامایس من آوردی!
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لطف دارید. خیلی خیلی ازتون »شود. نیشم باز می

 «تون ممنونم!های معرکهبابت گل

 

است، اشاره به جعبه که هنوز در دستان پسرک 

ای ناقابل از طرف من برای سال نو... هدیه»کنم. می

 «امیدوارم دوستشون داشته باشید!

 

گوید: شود و با مهربانی میتر میلبخندش وسیع

 «زحمت افتادی! متشکرم!»

 

 خواهد آن را جایی بگذارد.و از پسرک می
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مردی کنار مریم بانو ایستاده، با قامتی استوار و 

نافذ و برنده که هماندم که وارد خانه شدم، نگاهی 

 نگاهم را شکار کرد.

 «پدر، الال، ایشون نینا هستن، دوست من!»

 

نینا جان، ایشان هم »گوید: و بعد هم رو به من می

 «پدربزرگ و مادربزرگ مادری من هستن.

 

الال، چیزی که آرا مادربزرگش را به آن خواند، مانند 

بوسد اما پدربزرگش تنها میام را مریم بانو پیشانی

 کند.به تکان دادن سرش بسنده می

 

کنم و بوسی میهایش آرمِن و سیرانوش، دیدهبا خاله

اش، تیگران و همسرش، نازلی، دست با دایی

 دهم.می
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گوید ولی آسترید تنها آمد میدارون، به گرمی خوش

ی آرا، شانه دهد. در برابر نگاه کمی شرمندهدست می

اندازم و وقتی مردی جوان، حدوداً بیست و میباال 

آرسن را  چهارساله، با شباهت بسیار به آرا و _سه

 خیزد.بینم، آهی از سر تعجب، از نهادم برمیمی

 

 «آوتیس، برادر کوچیکم.»

 

 زبرجد رخ#

 دوم_و_هفتاد_پاره#

 

شناسمت! من می»گوید: آورد و میدستش را جلو می

 «خوشگلتری! از چیزی که شنیده بودم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد
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رود، نگاه غره میدهم و به آرا که به او چشمدست می

 «حق مطلب رو ادا نکردن!»گویم: کنم و میمی

 

 «شک نکن!»کند. خندد و دستم را رها میمی

 

سال و دختری و در آخر، پسری در حدود یازده

اند و با هفت ساله، کنار آوتیس ایستاده-شش

 کنند.کنجکاوی، مرا نگاه می

 

 «هام!سوان و سیلوا؛ خواهر زاده»

 

شوم و با ذوق پس سیلوا این است! کمی خم می

 «سالم! من نینام!»گویم: می
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گردند. چه کنند و به جایشان برمیزیرلب سالم می

 ذوق!بی

 

چرخم سوی آرا و نگاهم به درخت کاج بزرگی، می

رود، ی باال میکنار پلکان مارپیچی که به طبقه

 «وای این درخت کریسمسه!»افتد. می

 

 «می... میشه برم پیشش؟»گویم: با ذوق به آرا می

 

زند و دستش را سوی کاج نمایی میلبخند دندان

 «چرا نمیشه!»گیرد. می

 

کنم تا سویش ندوم! آخرین باری که یکی تالش می

ها دیده بودم، هنگامی بود که پاکان هوس تور از این

 به سرش.اسپانیا زده بود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

، سه متر، بلندی و یک چیزی نزدیک به دومتر و نیم

 پر سفید، باالی آن قرار دارد.ی پنجستاره

 

های برف بزرگ از سقف چهار آویز به شکل کریستال

 ها،الی شاخهاند و البهپله آویزان شدهبلند راه

های سفید و طالیی و کبوترهای سفید، گوی

اند. پای درخت هم فتهرنگ، جای گرهای طالییریسه

 ای کرم رنگ وهای سفیدی روی قالیچهجعبه

اند. پرزبلند، چیده شده که با ربانی طالیی، بسته شده

ها ست شده. ی من هم با آنی سفیدرنگ هدیهجعبه

 عجب شانسی!

 

اش گیرم و از تازگیبرگ کاج را بین انگشتانم می

 شوم. پس بوی عطر آکنده در فضا، ازمتعجب می

 خیزد!این کاج برمی
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وقتی بارتو اینجا رو »گوید: آرا بی آن که بپرسم، می

خرید، یه زمین کشاورزی بود. ساختمون رو که 

ش رو درخت کاج کاشت تا برای ساخت، بقیه

کریسمس، ازشون استفاده کنیم. هر دونه که قطع 

 «کردیم، دوباره به جاش کاشتیم!

 

ت گویم همین است که مدیریدر دلم می

 شان تا این اندازه پاسخگوست.بلندمدت

 

 زبرجد رخ#

 سوم_و_هفتاد_پاره#
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ها... این»پرسم: کنم و میبه درخت اشاره می

 «نمادن؟

 

ی دهد و اول از همه، به ستارهسرش را تکان می

خود درخت به معنی »کند. باالی درخت اشاره می

ی بیت لحمه، زندگی و سالمتی هست. اون ستاره

ای که روز تولد عیسی مسیح، بر فراز سرزمین ستاره

مقدس به درخشش درمیاد تا تولد مسیح جدید رو 

 کنن.ها هم از فرشته استفاده میخبر بده؛ بعضی

ها هم کم کم به درخت اضافه شدن. اون این ریسه

بینی، ها میالی شاخههای عصایی هم که البهآبنبات

قرمزیش، به سرخی نماد یه چوپانه. البته میگن که 

گرده و اگر برش گردونیم، به شکل خون عیسی برمی

به معنی « Juses»ی هست؛ اول کلمه« J»حرف 

 «عیسی.
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با نیشی باز، سرم را تکان و به کنجکاوی و ندیدبدید 

دهم و سوی مبلی دور از جمع ام پایان میبازی

گیرند را با ای که جلویم میلیوان نسکافه رویم.می

شوم و دستان کرختم را دور آن آغوشی باز پذیرا می

 کنم.حلقه می

 

 «خب!»

 

 «خب؟»گویم: چرخم و مانند خودش میسویش می

 

جا، پیشنهادم رو قبول دونی که با اومدنت به اینمی»

 «کردی؟

 

چسبانم و سرم را در پذیرش هایم میلیوان را به لب

 «آره!»دهم. سخنش، تکان می
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 «خوبه!»

 

 «قراره رسمیش کنیم؟»رسم: پمی

 

دهد و توپ را در زمین من اش را باال میچانه

 «اگه شما بخوای!»اندازد. می

 

برای من مهم »دهم: از پشت لیوان پاسخ می

 «نیست!

 

 «چطور؟»گوید: کشد و میاخم در هم می

 

 «اگه اعالمش نکنیم خودم به همه میگم.»
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 «جدی که نیستی؟»افتد. به خنده می

 

من دوست دارم چیزی رو که »اندازم. نه باال میشا

دونن، بهشون بگم! واکنششون وقتی قضیه بقیه نمی

 «فهمن برام جالبه.رو می

 

گذرد، با زنگ خوردن گوشی آرسن نیم ساعتی که می

 شود وو رفتنش، توجه همه سوی ورودی جمع می

چند لحظه بعد، باز شدن در، آمدن گروهی را نوید 

دهد که انگار، زیاد خوشایند مردی که کنار من می

 ایستاده، نیست.

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_هفتاد_پاره#
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پیش از همه، زنی با پیراهن میدی کاربنی و مردی 

شوند و آرا به آرامی طاس و قدبلند، وارد سالن می

م؛ نایری و عمه»کند: کنار گوشم، زمزمه می

 «همسرش.

 

وداً سی ساله، با موی شالقی با وارد شدن زنی حد

ی روشن، انگار شبق رنگ و چشمان کشیده

کند و با صدایی های آرا تغییر میضرباهنگ نفس

م، دالیتا... زن دخترعمه»گوید: تحلیل رفته می

 «آرسن.

 

جا باید ایستی ایجاد کنم و برای کندوکاو خب! در این

شکار این ماجرا، زمان بگذارم؛ اما نگاه عمه خانم مرا 

ای، به رسد، چند لحظهکند و هنگامی که به ما میمی
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هایی چه چشم»گوید: اندیشد. سرانجام میچیزی می

 «داری دختر! برای من خیلی آشنان!

 

من نینا هستم! »گویم: برم و میدستم را جلو می

 «خوشبختم از آشنایی با شما!

 

که آنکشد و بیشنود، پا پس مینامم را که می

 الخالق!شود. جلرا بدهد، دور میپاسخم 

 

ی من آرا هم بدتر از من، هردو به دستِ درهوا مانده

کنیم و بعد سرمان را سوی آرسن و نگاه می

چنان به همسرش... خدایا! پیراهن قرمز رنگ آن

نشین است که قدر دلتنش نشسته و آرایشش آن

 برد!ای میهوش از سر هر جنبنده
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دختر کوچولوئه! تو که سراغ این آخی! آرا چقدر این »

چنان جذابیتی در صدایش، آن« رفتی!تیپ دخترا نمی

بردارد که چشمانم را تاجایی که ممکن است، گشاد 

 کنم.می

 

کنم تا پاسخی که بر زبانم دستم را مشت و صبر می

 است را بارش نکنم.

 

آدمی که از »گویم: کشم و مینفس عمیقی می

نگیره، محکوم به شکسته.  انتخابای نادرستش درس

 «آرا با انتخاب من، پیروزیش رو جشن گرفته.

 

اش، پیداست که ولوچهاز تکان خوردن عصبی لب

سخنم برایش گران تمام شده. بازوی آرسن را 

 شوند.گیرد و از دید ما پنهان میمی
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نزدیک ساعت یازده و نیم است، که سیرانوش، 

لن را روشن و همان خاله خانم، تلویزیون بزرگ سا

 کند تا توجه همه جلب او شود.صدایش را زیاد می

 

شود و سوان و سیلوا، سال در ارمنستان تحویل می

هایشان را به هم که با چشمان بسته، دستدرحالی

اند، چیزی چسبانده و جلوی صورتشان نگه داشته

 کنند.زیرلب زمزمه می

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_هفتاد_پاره#

 

 

باره ساعت دوازده و هنگام سال تحویل، خانه به یک

شود. بازار ماچ و بوس و بغل غرق شادی و شور می
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افتد و تبریک است که سوی همه روانه به راه می

 شود. درست مانند سال تحویل خودمان.می

 

نشینند، سیرانوش همه که دوباره سر جایشان می

بیشتر از این »گوید: می رود وسوی درخت می

 «تونم برای باز کردن کادوم صبر کنم!نمی

 

حاال کی گفته برات کادو »پراند. آوتیس مزه می

 «خریدن؟

 

سوپرایزه! »گوید: گردد سویش و میسیران برمی

 «قرار نیست بگن که!

 

که نزدیک به چهل سال آید. با ایناز او خوشم می

ه، شاداب است و دارد، اما مانند جوانی بیست سال

 کند.جست و خیز می
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ی اول از همه، بزرگترین کادو را که شبیه جعبه

دارد و ست، برمیی یک ابزار موسیقیکادوپیچ شده

بجنبید بیاید بازشون »گوید: رو به سوان و سیلوا می

 «کنیم!

 

نشینند و شروع به باز ها هم کنار درخت میبچه

که نمی خواهد جا کنند. آوتیس هم ها میکردن جعبه

 نشیند.بماند، سوی دیگر سیران می

 

 «نام کرده؟آم... کدومتون کالس ویالون ثبت»

 

چرخاند و با گشاد کردن سرش را سوی آسترید می

 «نگو که تویی!»گوید: چشمانش می
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 «منم!»رود. خندد و سویش میآسترید می

 

شان هنگام کادو گرفتن، شوق همه با لبخند به شور و

توسط سوان باز  ی بزرگی،نگرم و وقتی جعبهمی

دود و خودش را شود، با جیغ و داد، سوی آرا میمی

 اندازد.در آغوشش می

 

همه، نگاهشان به اوست. آرا، دستانش را دورش 

 بوسد.کند و روی موهایش را میحلقه می

 

ای دستش چرخد سوی سیلوا، که جعبهنگاهم می

دارد و کند. قدم برمیفاصله، نگاهم میگرفته و از آن 

اینو سانتا به »ایستد. در کمال ناباوری، جلویم می

 «درسته؟ شما داد.
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کنم که پلک روی هم پرسشی به آرا نگاه می

 گذارد.می

 

همچنان گیج  چرخانم ونگاهم را سوی سیلوا می

 «آره عزیزم!»گویم: منگ میو

 

شوند و با یچشمان درشتش به آنی پر از اشک م

 «چرا به خودم نداد؟»گوید: ناراحتی می

 

اندازد و سرش را باال ی دستش مینگاهی به جعبه

من تو نامه نوشته بودم که اگه اومد، من »گیرد. می

 رو ببره پیش مامانم! چرا فقط کادویی که خواستم رو

 «برام اورده؟

 سانتا: بابا نوئل
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 زبرجد رخ#

 ششم _و_هفتاد_پاره#

 

 

تر از پیش، به جمعی که در سکوت فرو رفته، گیج

کنم. دارون، آسترید که به گریه افتاده، نگاه می

ی سوان و زدهچشمان تر مریم بانو و نگاه غم

سرانجام، نگاهی به شفافیت بلور از مردی که کنارم 

نشسته. نگاهم را دوباره سوی چشمان دخترک که 

هایش خط انداخته و منتظر گونهحاال، اشک روی 

 چرخانم.است تا پاسخش را بدهم، می

 

هایی مثل ش پر بود از کادوهای بچهآم... کالسکه»

داد. گفت بهت بگم شما که باید امشب بهشون می

 «که مامانت خیلی دوستت داره!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم. سرش را به تایید دوباره به آرا نگاه می 

 راحتی بکشم. شود نفسدهد که باعث میمیتکان

 

اندازد و سوان سیلوا هم خودش را در آغوش آرا می

 پیچاند.هم دستش را دورش می

 

 «این فندک مال کیه؟»

 

گیرد و نگاه همه را ای را باال میسیران، فندکی نقره

 کند.به خود معطوف می

 

هنوز »پرسد: چرخد و میتیگران سوی خواهرش می

 «آرمنوهی؟کشی هم سیگار می

 

 «نه!»گوید: دهد و میآرمن سرش را تکان می
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 «تهش چیزی ننوشته سیران؟»گوید: دارون می

 

چرا. فک »چرخاند. کند و بعد میفندک را سروته می

 «کنم مدونا!

 

 وای خدا!

 

آرا نینا رو مدونا صدا »گوید: آرسن با خنده می

 «زنه!می

 

نگاه  چرخد و من هم به آراسر همه، سوی ما می

ام. کنم تا بناگوش، سرخ شدهکنم. احساس میمی

 «ارزشش معنویه!»گوید: اندازد و میشانه باال می
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فندک چیزی نیست که برای عیدی بذاری زیر »

 «درخت، پسرم!

 

گوید: می چرخاند وآرا نگاهش را سوی آسترید می

 «برای ما معنی همراهی میده.»

 

 «رش.برو بیا»زند. و چشمکی به من می

 

گذارم برای بعد و سوی سیران ام را میغرهچشم

گیرم. چشمکی اش را از او میروم و فندک و جعبهمی

خواد جنس خعلی خاطرتو می»گوید: زند و میمی

 «خراب!

 

 گردم.زنم و سرجایم برمیپاچه لبخند میدست
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ی موسیقی خب من به شخصه هوادار دوآتیشه»

، باید بگم این جعبه پر سنتی نیستم؛ اما مریم بانو

ی آوتیس، جعبه« های بنان و اقبال آذره.صفحه

گذارد و ادامه کادوی من را جلوی پای مریم بانو می

خدمتتون عارضم که... این دختر رگ خواب »دهد: می

 «همه دستشه!

 

 زبرجد رخ#

 هفتم _و_هفتاد_پاره#

 

 

خوشحالم »کند. ام میدارون با لبخند، تا البی بدرقه

 «که امشب رو کنارمون بودی نینا جان!
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ی کیفم را بین انگشتانم زنم و دستهلبخند می

که من رو در جمعتون ممنونم از این»فشارم. می

 «پذیرفتین! به من خیلی خوش گذشت.

 

مهمان »گوید: اندازد و میدارون نیم نگاهی به آرا می

اینجا  ی ماست. امیدوارم که بیشترآرا، مهمان همه

 «ببینمت!

 

ریزد اما خودم را تک و تا میچیزی در دلم فرو

 «لطف دارین جناب زکریان!»اندازم. نمی

 

به خانواده »گوید: گیرد و میدستش را سویم می

 «سالم برسون!

 

حتما! با »فشارم. زنم و دستش را میلبخند می

 «تون!اجازه
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م شود، تند تند خوددر سالن که پشت سرم بسته می

زنم تا کمی از گرمای چهره و گردنم کم را باد می

ی دارون در لحظات آخر و کنم. با نگاه موشکافانه

چندان خوشبین در این چند های گاه نهسنگینی نگاه

کردم ساعت، فشار زیادی را روی خودم احساس می

 و حاال، احساس سبکی دارم.

 

 «متاسفم که اگه بهت خوش نگذشت!»

 

 «خیلی هم خوب بود!»زنم. ازویش میخندم و به بمی

 

گیرد تا دارد و میآویز برمیپالتویم را از روی رخت

 «قرمز شدی!»بپوشمش. 
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دهم. ی پالتویم را سامان میزنم و یقهخندی میتک

 «های خودشو داره!هر اولینی، سختی»

 

ممنون »گوید: دهد و با لبخند میکالهم را دستم می

 «که اومدی!

 

ممنون بابت »ایستم. چرخم و روبرویش میمی

 «هدیه.

 

 «قابل نداشت!»دهد. سر تکان می

 

در این لحظات، جدالی خاموش بین فکر و احساس و 

گیرد؛ که کوبش قلبتان منطق و هزار جزء دیگر، در می

کنید بخار مغز درحال شود و حس میتند می

 زند.هایتان بیرون میتان، از گوشجوشش
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ام که وجودم را پر پای حسیمکان، من هم در این

بوسم. اش را میدارم و گونهکرده. گامی به جلو برمی

 «ممنون!»

 

من »گوید: داند که میدانم چرا، اما او خودش مینمی

 «ممنونم!

 

لبریز از حسی که تاکنون همانندش را تجربه 

شوم و برایش دست تکان ام، سوار ماشین مینکرده

شود، از نگامی که ماشین وارد خیابان میدهم. تا همی

 نگرد.بینم که رفتنم را میی عقب، میآینه

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_هفتاد_پاره#
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شوم. کنم و وارد دفتر میی دستم را لوله میپوشه

 «سالم. جناب زکریان هستن؟»

 

خیزد و العابدین، منشی آرا، جلوی پایم برمیزین

ی! بله؛ لطفاً اجازه بدید سالم خانم سلوک»گوید: می

 «بهشون خبر بدم.

 

سوی دفترش که با دیوار از اتاقی که میز منشی قرار 

رود و من کالفه نفسم را بیرون دارد، جدا شده، می

 دهم.می

 

ی ساختمان، مربوط به تاالر همایش، باالترین طبقه

دفتر مدیریت و اعضای هیئت مدیره است که بیشتر 

که نشستی برپا شود یا است؛ مگر اینها، خالی وقت

 مدیر در شرکت حضور داشته باشد.
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ای رفته بود پس از شب تحویل سال، یک هفته

ای سرگرم است چابهار و حال که برگشته، به اندازه

 دهد.هایم را گاهی دو ساعت بعد، پاسخ میکه پیام

 

گوید جناب رئیس برای چند گردد و میمنشی برمی

 تواند پذیرای من باشد.ای میدقیقه

 چند دقیقه!

 

کنم. تند تند چیزی شوم و سالم میوارد دفترش می

که سرش را بلند کند، پاسخم را آننویسد و بیرا می

ی دستم را بر دهد. به نظر شما اآلن اگر پوشهمی

 ام؟فرق سرش بکوبم، کار اشتباهی کرده

 

گذارم. میروم و پوشه را روی آن سوی میزش می

ی دیگه ها که خواسته بودی. هفتهبندی شرکتجمع»
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ده های زیانتو نشست گزارشش رو میدم. شرکت

 «باید حذف بشن. مالیات سنگینی براشون زدن.

 

اندازد و سپس، سرش را بلند نگاهی به پوشه می

کند تا با من چشم در چشم شود. چشمانش... آن می

منم خوبم! »ونند. های زبرجد اکنون غرق به خدانه

 «ممنون که پرسیدی!

 

 شود!نه خیر! ترکش نمی

 

منشی گفت چند »گویم: اندازم و میشانه باال می

تونم ببینمت. گفتم با این چیزای پیش پا دقیقه می

به میزش « بهات رو نفله نکنم.افتاده، وقت گران

 «سرت هم گرمه...»دهم: کنم و ادامه میاشاره می
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رویم بایستد. زند تا روبهیز را دور میخیزد و مبرمی

روم. کنم و از جلویش کنار میاش مینیشخندی روانه

 «روش گیر انداختنت یکم قدیمی نیست مستر؟»

 

دهد و دستش را سویم دراز سرش را تکان می

 «بیا اینجا. من خیلی وقته گیرت انداختم.»کند. می

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_هفتاد_پاره#

 

رو روال نیستی »گیرم. دستش را میخندم و می

 «مستر!

آزمایش دادم. گفتن »گوید: گیرد و میدر آغوشم می

 «مدونای خونم پایین اومده.
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کنم. دلم خندم و دستانم را دور گردنش حلقه میمی

 برایش تنگ شده بود!

 

برم که ی شالم میکشم و دستم را سوی لبهعقب می

های وشوارهکشد و گشال را از سرم پایین می

 «آمتیست!»کند. ام را لمس میسنگی

 

ی و بعد زنجیری که دور گردنم است را از درون یقه

به »کند. کشد و با دقت نگاهش میمانتویم بیرون می

 «سنگ عالقه داری!

 

کنم. دهم و زنجیر را لمس میسرم را تکان می

ی تو، چشمم رو خیلی. اولین چیزی هم که درباره»

 «شمات بود!گرفت، رنگ چ
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کشد. ام میخندد و پشت انگشتانش را روی گونهمی

 «یادمه!»

 

چابهار خوش »پرسم: می گیرم ودستش را می

 «گذشت؟

 

« چند لحظه!»زند و با صدای در، با گفتن: لبخند می

 رود.سوی آن می

 

گیرد و سوی میز عسلی اش میای از منشیسینی

خواهش »رود. میسوی دفتر های آنجلوی مبل

 «کنم بفرمایید!می

کشم و با دیدن قوری کوچک و کیک گردن می

 شود.شکالتی، نیشم شل می
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با گل این »گویم: نشینم و میکنارش روی مبل می

ماه، مریم بانو برام شیرینی فرستاده بود. خودم ازش 

تشکر کردم؛ اما حاال که خودت اومدی، به جای من 

 «دوباره تشکر کن.

 

گاتا یا »گوید: گذارد و میان قهوه را جلویم میفنج

 «بِروک؟

 

شون دو جور بود. یکی»گویم: دهم و میچانه باال می

های الیه الیه و یکم شور بود. اون یکی هم تو مایه

تارت و پای... خیلی خوشمزه بودن! یه عالمه هم 

دونی چقدر محشر شکالت داخل جعبه بود! نمی

 «بودن!
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ای دستم دستینشاند و پیشر لب میلبخند تلخی ب

ست، گاتاست؛ دونم! اونی که الیه الیهمی»دهد. می

 «اون یکی، بهش پیروک هم میگن.

 

گوید. غم بزرگی کند و چیزی نمیها را پر میفنجان

زند. کاش بدانم چه تا این در چشمانش موج می

 دهد.اندازه آزارش می

 

 زبرجد رخ#

 هشتادم_پاره#

 

 

 «طرفا پیدات بشه!کردم به این زودیا اینیفکر نم»
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چرخم و به آرسن که در درگاه اتاق ایستاده و می

کنم. لبخند بر لب، به چارچوب تکیه داده، نگاه می

کردم تا آخر این هفته به سالم! من هم فکر نمی»

 «خودت زحمت اومدن سر کار بدی!

 

دهد و من سوی در حسابدار زونکنی دستم می

کشد تا از اتاق خارج شوم و آرسن کنار میروم. می

خواست ها! اما دارون دلم می»دارد. کنارم گام برمی

 «گفت باید هرچه زودتر برگردم.

 

گیریش زیاد شنیدم؛ از سخت»گویم: خندم و میمی

 «دونم چرا انقدر مهربونه!فقط نمی

 

کند و های شلوارش فرو میدستانش را در جیب

گیر اگه تا این اندازه سخت»گوید: میتفاوت بی

 «نبود... هیچ کدوم ما اینجا نبودیم!
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 «درسته!»دهم. سرم را به پذیرش سخنش تکان می

 

 «آرا چطوره؟»پرسد: زند و میلبخند می

 

خوبه! مگه »چرخم. ایستم و سویش میمی

 «ندیدیش؟

 

کند ولی پشیمان دهانش را برای گفتن چیزی باز می

همون »کند تا سرانجام بگوید: نگ میشود. درمی

 «شب رفت. هنوز نیومده.

 

ای، برای فکر کردن کشم و چند لحظهابرو در هم می

کنم گذارم. تالش میاش، وقت میبه جمله
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رسد را به زبان ای که به ذهنم میترین جملهساده

 «دیروز صبح برگشته. چیزی نگفت به من.»بیاورم: 

 

ندازد و به حال همیشگی خود اابروهایش را باال می

کند و درنگ می« باشه! ممنون ازت!»گردد. برمی

 «این مدل لباس پوشیدنت... باحاله!»دهد: ادامه می

 

 «لطف داری!»زنم. لبخند می

 

گیرد که کند و راهش را در پیش میسرش را خم می

 کند.گردد و نگاهم میزنم. برمیصدایش می

 

فکر »پرسم: آرام می کنم ومان را کم میفاصله

 «ش رو برام گیر بیاری؟کنی بتونی نشونی خونهمی
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 «نداریش مگه؟»گوید: خندد و میکجکی می

 

گویم: دهم و با چشمکی میابروهایم را باال می

 «خوام غافلگیرش کنم!می»

 

ندارمش اما گیرش میارم. »گوید: خندد و میمی

 «پورسانت محفوظ!

 

 «رواله!»روم. افتم و سوی دفترم میمیبه خنده 

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_هشتاد_پاره#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی جلوی ام را در شیشهی گوشیبازتاب صفحه

بینم. آراست. امروز جلوی خودم را گرفته ماشین می

بودم که زنگ نزنم و وادارش کنم خودش تماس 

 بگیرد.

 

زنم تا پاسخش را بدهم. کنم و کنار مینچی می

 «ر!سالم مست»

 «سالم نینا جان. خوبی؟»

 

افتم. گذارم و دوباره راه میگوشی را روی بلندگو می

 «قربونت، شکر. خودت خوبی؟»

 

 «ممنون من هم خوبم! پشت فرمونی؟»
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اندازم و وارد خیابان فرعی نگاهی به آینه می

 «سالمتیت. آره. کجایی؟»شوم. می

 

 «خونه ام! جایی میری؟ بعداً زنگ بزنم؟»

 

وم! اگه اونی که دارم میرم دنبالش باهام بیاد! نه اوه»

 «رو بلندگو گذاشتمش.

 

روی ساختمانی که رویش نام برج به روشنی به روبه

 ایستم.خورد، میچشم می

 «چقدر خوش به حال اون که داری میری دنبالش!»

 

 «زدی تو خال مستر! خیلی!»گویم: زنم و میلبخند می
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کنم و پیاده ین را باز میکمربند و پس از آن در ماش

 «شام خوردی؟»شوم. می

 

 «آره. بیرون بودم.»

 

شمارم تا به ایستم و از اولین طبقه میرو میدر پیاده

پس یعنی االن با من نمیای بریم »سیزده برسم. 

 «بیرون؟

 

ای به درازا سوی خط، چند ثانیهسکوت در آن

 «کجـ...»گوید: کشد و میمی

 

 «جلوی برجم.»دهم: میدرنگ پاسخ بی

 

 «کنی؟شوخی که نمی»
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شنوم و بعد، کشیده زیر و بم شدن صدایش را می

 «خوایم بریم؟اوه! کجا می»شدن پرده را. 

 

 «یه لباس گرم بپوش.»

 

بینمش که با شود و میچند دقیقه بعد، در باز می

پالتوی فوتر خاکستری و بافت و شلوار مشکی، 

وگذار نم آنقدرها اهل گشتکآید. فکر نمیبیرون می

 باشد که لباسی جدا برای آن داشته باشد.

 «برمت که!پارتی شبانه نمی»زنم: داد می

 

شود. کنار ماشین که خندد و از خیابان رد میمی

بودن با خانمی مثل شما ارزش »گوید: رسد، میمی

 «خیلی باالتری داره مدونا!
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 زبرجد رخ#

 دوم _و_هشتاد_پاره#

 

 

دهم. پوشاند و با او دست میام را مید کل چهرهلبخن

 «لطف داری مستر!»

 

ممنون که منتظرم »گوید: بوسد و میام را میپیشانی

 «موندی.

دهد: ی کالهم و ادامه میکشد روی منگولهدست می

 «خواستم ببرمت بیرون... نشد متاسفانه.امروز می»

 

دونم این روزا می»گویم: دهم و میسرم را تکان می

 «سرت خیلی شلوغه. بشین بریم تا خیلی دیر نشده.
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برزگر گفت آرسن »گوید: بندد و میکمربندش را می

 «م رو خواسته.نشونی خونه

 

حالت رو از من »گویم: کنم و میماشین را روشن می

 «پرسید. گفت بعد از شب سال نو نرفتی دزاشیب.

 

فکرش رو »گوید: میکند و سرش را باال و پایین می

 «کردم آرسن نشونی رو برای شما بخواد!هم نمی

 دهم!این جمع بستنش را یک روز ترکش می

 

برد و صدای وزوزش را بلند دست سوی ضبط می

کند. با شنیدن صدای محسن چاووشی، ابرو باال می

 کند.هایش را جمع میدهد و لبمی
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ون اینم از ا»گویم: خندم و میبه واکنشش می

 «چیزاییه که از نینا سلوکی انتظارش رو نداشتی؟

 

از کشف »چرخد. اندازد و سوی من میشانه باال می

برم. کجا های ناشناخته وجودی آدما لذت میجنبه

 «ریم؟داریم می

 

ترسی از اغفال می»گویم: کنم و مینگاهش می

تونم چیزی به سرت شدن؟ تو مکان عمومی نمی

 «بیارم. نترس!

 

ش با طعنه چیز منفیه؟ همها انقدر دیدت به همهچر»

 «یه چیزی رو میگی!

 

گویم: زنم و میگاهم میبا انگشت اشاره، به گیج

چون آدمای دور و برم این رو ازم خواستن! چون »
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نسبت به خودشون. چون حالم  منفی کردن دیدم رو

رو از خودشون به هم زدن و باعث شدن فکر کنم یه 

 «شکم هیــــــچ کسی نیست!روده راست تو 

 

اندازم و ادامه ی اندیشمندش مینگاهی به چهره

کنه! چون بینی؟ هیچ کس درک نمیمی»دهم: می

تونه باور کنه که باقی آدما شبیه اون کس نمیهیچ

کردم چون خودم نسبت به همه نیستن! من فکر می

ها هم مثل منن! ی قلبی خوبی دارم، اونخواسته

این باور درون من، خیلی سنگین بود  بهای شکستن

و من هم پرداختمش؛ به بدترین شکل ممکن. برای 

همینه میگم تا واپسین لحظات برای شناختن آدما 

 «کنم.صبر می

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_هشتاد_پاره#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 «خیلی زود به این نتیجه رسیدی!»

 

درسته! »دهم. سرم را در پذیرش سخنش تکان می

 «دلیلی که االن گفتم.به همون 

 

 «چرا نتونستی بچگی کنی؟»

 

زنم تا بتوانم تمرکز کنم. دهانم را چندبار پلک می

گویم: کنم و سرانجام میچندبار باز و بسته می

 «نذاشتن.»

 

ایستم و متعجب به دستش که پشت چراغ قرمز می

کنم. انگشتانش را روی آید، نگاه میسوی فرمان می
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گوید: گذارد و میفشارد، میفرمان را میدستم که 

 «انتقام...»

 

چرخانم و حرفش را اش مینگاهم را سوی چهره

 «توام موندنی نیستی.»برم: می

 

اش گذر توانم درکش کنم، از چهرهحسی که نمی

کند و پس از آن جایش را به مالیمت و مهربانی می

 «برای گفتن این چیزها یکم زود نیست؟»دهد. می

 

کشد و من تازه به خیسی شستش را زیر پلکم می

هایم شوم. دستم را روی گونههایم آگاه میچشم

چیزهایی که به خاطر رفقای »گویم: کشم و میمی

خوام نیمه راه ازشون دست کشیدم، کم نبودن. نمی

 «سرانجام ما دوتا هم یه راه ناتموم دیگه باشه.
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گویم: تم و میافبا سبز شدن چراغ راهنمایی، راه می

پروا میشم خوشم که جلوی تو انقدر بیاز این»

 «نمیاد!

 

ی جلو زند و سرش را سوی شیشهخندی میتک

ها، بزرگه. چیزهایی ورای دنیای ما آدم»چرخاند. می

درک و فهم ما هستن، کم نیستن. نیاز داریم که یکی 

 «برامون روشنشون کنه.

 

از نگفتن خرابه.  دنیا»دهد: کند و ادامه میدرنگ می

ها شاید یکم، بتونیم بیشتر درک کنیم، اما ما شهودی

خیلی هم نیست. خیلی چیزها رو باید برامون توضیح 

شون. عقل کل که بدن؛ وگرنه ممکن نیست بفهمیم

 «نیستیم!
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ایستیم، سخنی تا هنگامی که کنار بوستان می

 شود.مان رد و بدل نمیبین

 

 «روی کنیم یا...پیاده»

 

 «یا؟»دهد: چرخد و ابرویش را باال میسوی من می

 

زنم و به صندلی پشت اشاره نما میلبخندی دندان

 «خوراکی اوردم.»کنم. می

 

گردد. اندازد و سر جایش برمینگاهی به پشت می

 «کنم ببریمشون...فکر می»

 

گوید: چرخد و پس از چند لحظه میسوی در می

 «اون آالچیق خالیه.»
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 «پتو داری؟»پرسد: چرخد و میدوباره سوی من می

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_هشتاد_پاره#

 

شوم و با برداشتن پتو و زیرانداز از صندوق پیاده می

بندد و سبد را در دست دارد، عقب، به او که در را می

پیوندم. هوا آنقدر سرد است که تا رسیدن به می

 اند.آالچیق، دستانم کرخت شده

 

ذارم و انداز را روی نیمکت درون آالچیق میزیر

کنم. گیرم و ها میام میدستانم را در برابر چهره

موندم کدوم آدم عاقلی تو این هوا، هوای بیرون »

 «زنه!اومدن به سرش می
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خندد؛ تای گذارد و میسبد را روی نیمکت می

االن باید بگم »نشیند. کند و میزیرانداز را باز می

 «رد؟بهم برخو

 

اهمیتی »کنم. نشینم و در سبد را باز میکنارش می

 «نمیدم حتی اگه بهت برخورده باشه!

 

گوید: اندازد و میهایمان میپتو را روی شانه

 «سرماش قابل تحمله.»

 

پرسم: آورم و میهای کاغذی را بیرون میلیوان

 «خوری که؟نسکافه می»
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قتی زحمت و»کند. افتد و کج، نگاهم میبه خنده می

روند، با دیدن ابروهایم که درهم می« افتادی و...

با »کند و سخنش را با گفتن: اش را مهار میخنده

 رساند.به پایان می« کمال میل!

 

آورم و لیوان را دستش فالسک کوچک را بیرون می

 «شکر؟»دهم. می

 

 «نه ممنون.»

 

گذارم و لیوانش را از ظرف کوچک کیک را بینمان می

ها ها کاکائویی، چپیراستی»کنم. آبجوش پر می

 «پرتقالی. تاریکه گفتم شاید متوجه نشی.

 

ای ی نسکافهکند. شاسهزند و تشکر میلبخند می

دونم که میبا این»گویم: ریزم و میدرون لیوانش می
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تونستم از خیرش خواب میشم، ولی نمیامشب بی

 «بگذرم.

 

اندازد. انه باال میزند و شاش را هم مینوشیدنی

کنم انتظار لذت در لحظه. عجیب نیست! فکر می»

 «دیدن این جنبه از نینا سلوکیان رو داشتم.

 

 همینه.»گویم: کنم و میلیوان خودم را هم پر می

هایی که دارم توشون کنم از ثانیه و ساعتسعی می

 «کنم، نهایت استفاده رو ببرم.زندگی می

 

همون ثانیه و »گوید: زند و میاش را لب مینوشیدنی

ان. به نظر من درست هایی که میگی، زندگیساعت

کنن یا زندگی کردن معنی نداره. آدما یا زندگی می

ها تلف کنن. ما زندگی رو توی بهترین سالنمی

های پیری، انتظار سالمتی و کنیم و توی سالمی
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کنی و وقتی که از خوشحالی داریم. تو زندگی می

بری، یعنی معنی زندگی رو کنی، لذت میکه می کاری

 «درک کردی.

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_هشتاد_پاره#

 

 

اولین »گویم: اندازم و با خنده میابرویم را باال می

 «باره بهم تو گفتی!

 

گفتی از خاصیت بودن با »گوید: زند و میچشمکی می

 «توئه!
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م: گویکنم و میلبخندم را پشت لیوانم پنهان می

 «خوری؟کیک نمی»

 

که در دهان بگذارد، دارد و پیش از اینای برمیتکه

 «های بچگیم رو میده.عطر کیک»بویدش. می

 

 «نوش جان!»زنم. لبخند می

 

کند و رود، درنگ میی دوم میهنگامی که سراغ تکه

 «نگو که خودت پختی!»آورد. نگاهش را باال می

 

با »دهم. را تکان میزنم و سرم نما میلبخندی دندان

 «تلما پختیم دیروز.
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خیلی »گوید: اندازد و میابرویش را باال می

 «ان. تا حاال کافه لرد رفتی؟خوشمزه

 

ام، وجوی نام کافه لرد در ذهن به هم ریختهدر جست

رسم. سرم را تکان بست میدر کمتر از ثانیه به بن

 «فکر نکنم.»گویم: دهم و میمی

 

گذارد و دستانش را به هم روی نیمکت میلیوانش را 

 «اوریانت و لرد... یک روز باید ببرمت.»مالد. می

 

میشه برداریش؟ من »گوید: بندد و میدر ظرف را می

 «خیلی شکموام!

 

ها، درون سبد خندم و آن را به همراه لیوانمی

گوید: پیچد و میام میگذارم. دستش را دور شانهمی

 «بیا اینورتر.»
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ی پتو را به خودم کشم و لبهخودم را سویش می

شود گفت آدم عاشق، برای چسبانم. االن میمی

 کند.بیرون رفتن با یارش، از هر زمانی استفاده می

 

بوی عطر سردش را هنگامی که تقریباً در آغوشش 

هایم را جمع کشم و شانهروم، به مشام میفرو می

 کنم. عشق؟ زده به سرت نینا؟می

 

ی بیرون اومدن تو این هوا ایده»کند: مزمه میز

 «خوبی بود. از این یهویی ها خوشم میاد!

 

خودم »گویم: گذارم و میاش میسرم را روی شانه

 «کنم.طور فکر میهم همین
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ی بعضی تجربه»گوید: کند و میبازویم را نوازش می

 «خوبیه!چیزها، برای اولین بار و با تو... حس و حال 

 

جنگم. زنم و با تمایلم برای خواب، میلبخند می

 «خوشحالم!»

 

من هم »گوید: گذارد و میسرش را روی سرم می

 «طور!همین

 

 زبرجد رخ#

 ششم _و_هشتاد_پاره#

 

 «بله! در جریانم!»غرد: پاکان خشمگین می
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قروچه چرخانم و دندانچشمانم را در کاسه می

کند که تلما حرصی سخنش را ادا میکنم. با چنان می

 «پاکان!»دارد. را هم به خنده وامی

 

کند و سوی من برای تلما پشت چشم نازک می

 «تون در چه حده االن؟رابطه»چرخد. می

 

کنم این رویداد را اندازم و تالش میشانه باال می

هنوز چیزی نشده که! دو تا »اهمیت جلوه دهم. بی

دنن... که با این وجود اصال کفتر توی راه عاشق ش

 «فکر نکنم عاشق هم بشن!

 

تمرکز قدرت »شود. کند و رو به جلو خم میاخم می

 «کس نیست!ذارن. به نفع هیچتوی یه خانواده... نمی
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دارم و دستی برمیای پرتقال از درون پیشتکه

چششون نکنم یه پا ایلومیناتی شدن برای »گویم: می

خوام با کی زندگی ن میخودشون! به کسی چه م

 «کنم!

 

زندگی »شود. اندازد و جدی میابروهایش را باال می

بحثش جداست. پای دو حق رأی در میونه! آرا مدیر 

عامله و تو عضو هیئت مدیره! آرسن مدیرعامل 

ی مادر بشه تو گسترانه! آوتیس قراره نمایندهپاک

ا هفهمی؟ تو تنها نیستی! اگه زکریانپتروشیمی! می

ی مادر رو از دست دادن، به ریاست هیئت مدیره

جاش االن توی سه تا شرکت هستن! اگه تا اآلن هم 

 «دونم! باید از پوریار بپرسم.چیزی نگفتن... نمی
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دانم که اگر دهم. میآب دهانم را به سختی فرو می

کنند که ای آدم را سر به نیست میبخواهند، به گونه

 کأن لم یکن شود.

 «تون در چه حدیه االن؟رابطه»

 

دانم چرا برای چرخانم. نمینگاهم را سوی تلما می

کند که تلما الزم گفتن حقیقت، مغزم آنقدر درنگ می

 بیند دوباره صدایم بزند.می

 

واقعا هیچی! ما هنوز کافه هم نرفتیم با »گویم: می

که تصمیم بگیریم، هم! میگم هنوز زوده برای این

چی ا هم بودن رو نداشتیم. همهچون اصالً فرصت ب

جفت و جور  خیلی عجیب غریبه! انگار از قبل با هم

شدیم و فقط اآلن با همیم که اخالق همدیگه 

 «دستمون بیاد!
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ی خونه»گوید: دهد و میتلما سرش را تکان می

 «طهماسبی که میاید؟

 

افتد و با لودگی پاسخش را پاکان به خنده می

انی که ما رو دعوت گذشت اون زم»دهد: می

کردن! اینا دوتا خودشون از اعضای پنج به عالوه می

 «یکن!

 

این شرکت... »خیزد. اندازد و برمیتلما شانه باال می

برای من و تو که خیری نداشت. کاش این دوتا به 

 «سر و سامون برسن الاقل.

 

بینم. آهی درهم رفتن اخم پاکان را از سخن تلما می

دارد. را از روی میز برمیکشد و آیپدش می

 «امیدوارم!»
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 زبرجد رخ#

 هفتم_فرگرد#

 هفتم_و_هشتاد_پاره#

 

 

 «بهمن ماه»

 

اش را به میزی که من رویش ایستد و تکیهکنارم می

برام کیک درست کنی زودتر »دهد. ام، میخم شده

 «میام!

 

 «کیک؟ چه طعمی؟»کنم. سرم را بلند و نگاهش می

 

مهم »شود تا زمزمه کند: اندازد، خم میمیشانه باال 

 «ست که وقت بیشتری باهات بگذرونم.نیست! بهونه
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از کی تا »زنم. ایستم و دستم را به کمر میصاف می

 «زنی مستر؟پرده حرف میحاال انقدر بی

 

ام بایستد. دارد تا سینه به سینهگامی رو به جلو برمی

گیرد و سرم می ام رابا انگشت اشاره و شست، چانه

من آدم راستگویی هستم نینا! الزم »کشد. را باال می

بینم چیزی رو در لفافه بگم! وقت گذروندن با تو نمی

ای بیانش هم چیزی نیست که بخوام جور دیگه

 «کنم.

 

کنم. جا دور گردنش حلقه می برم ودستانم را باال می

خورد ولی خیلی زود، دوباره نگاهش را سوی می

 کند.ام را رها میگرداند و چانهانم برمیچشم
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یه دوری بزنیم؟  بریم»کنم تا بگویم: سرم را کج می

 «دوست دارم برم ولگردی!

 

زند. کشد و لبخند میبا دست دیگرش، مرا جلو می

 «ولگردی؟ یا خرید؟»

 

بوسم. اش را میزنم و چانهنما میلبخندی دندان

 «کنم، جفتش!حاال که فکر می»

 

وسایلت رو »کند: رش را خم و به آرامی زمزمه میس

 «جمع کن و ده دقیقه دیگه پایین باش!

 

گذارم هایش میخندم و کف دستانم را روی شانهمی

شده یک روز حس مدیر بودن »زنم. و پسش می

 «نداشته باشی؟
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شد نه »کشد. اش میخندد و شستش را زیر بینیمی

 «دقیقه و پنجاه ثانیه!

 

ای شوم و پروندهآنکه گامی به جلو بردارم، خم میبی

کنم. آن را که روی میزش پهن کرده بودم را جمع می

با ماشین »کنم. زنم و شالم را سر میزیر بغلم می

 «من...

 

این »گوید: اندازد و با لودگی میابرویش را باال می

 «بار رو انتظار نداشته باش بذارم تو رانندگی کنی!

 

گرفتم! »گویم: زنم و با بدجنسی مید میپوزخن

 «عواقبش هم پای خودت دیگه؟
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 «چه عواقبی؟»کشد. اخم در هم می

 

من دوست »روم. دهم و سوی در میچانه باال می

 «دارم تو ماشین یه کارایی بکنم!

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_هشتاد_پاره#

 

 

شوم، معموالً هر زمان که آویزان بازوی مردی می

توانم ا پندار و پرهام و حاال آرا، دیگر نمیپیشتره

دارم. اآلن هم با لیوان آب اناری که در تعادلم را نگه

ام و دست راستم که بند بازوی دست چپم گرفته

 توانم جلوی زمین خوردنم را بگیرم.آراست، تنها می
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کند تا هر از گاهی سرش را خم می اش گرفته وخنده

سرم نیفتاده یا بر اثر خفگی از  ام، شالم ازببیند زنده

 دست نرفته باشم.

 

های فشن شو مان، بیشتر به مدلهای رسمیبا لباس

های جدیدشان را تنشان مانیم که برندها طرحمی

فرستندشان در محل آمد و شد مردم. کنند و میمی

گیرد. با چه عقلی پیشنهاد دادم ام میخودم هم خنده

 ؟«ولگردی»بیاییم 

 

اندازد وان خالی آب انارش را در سطل زباله میآرا لی

کاش اول لباس »کند. و گره کراواتش را شل می

 «کردیم! دارم خفه میشم!عوض می
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ام دهم و گونهسرم را در پذیرش سخنش تکان می

االن واقعاً چی »چسبانم. را به باالی بازویش می

 «قراره بخریم؟

 

گذریم، کنارشان میهایی که از نگاهی به فروشگاه

خوای بپوشی آخر چی می»گوید: اندازد و میمی

 «هفته؟

 

فکر کنم دیگه »گویم: دهم و میلیوان را دستش می

اعتباری به من نیست. این کوفتی رو بگیر تا نقش 

 «زمین نشدم!

 

یه »دهم: کشم و پاسخش را میشالم را جلو می

 پیرهن دیدم، نتونستم برم بپوشمش هنوز. هنوز

برای پوشیدن پیرهن مرددم، ولی خوشم اومده 

 «ازش.
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چندان خوشایندی که با وگوی نهبا یادآوری گفت

 پیچد.ام به هم میپاکان داشتم، معده

 

اگه دوست داری بریم بخریمش، تا من هم »

 «ی این که چی بپوشم، فکر کنم!درباره

 

توانم آشوبی که دوباره درونم جریان یافته را نمی

بگیرم. باید بدانم! اگر قرار بر این است که  نادیده

 دیر یا زود، بخواهند که نشود، بدانم!

 

 «میگم آرا...»

 

گوید: چرخاند و با لبخند میسرش را سویم می

 «گمونم برای اولین بار اسمم رو صدا زدی! جانم؟»
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 زبرجد رخ#

 نهم _و_هشتاد_پاره#

 

را به  جانم گفتنش باید ته دلم را گرم کند و وجودم

قلقلک بیندازد، ولی آشوب درونم زیادتر از آنی است 

 نمایی بدهد.های خوبم، مجال رخکه به حس

 

اون چیزی نیست که هسته بخواد؛ ی ما...رابطه»

 «درسته؟

 

ایستد تا لیوانی که دستش داده بودم را درون می

چرخد تا با سطل زباله بیندازد؛ سپس سویم می

این چیزی هست که تو »ند. نگاهی جدی، براندازم ک

 «بخوایش؟
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ی زمین او ایستم و توپ را حوالهدست به سینه می

 «تو چی؟»کنم. می

 

االن به »کند. خندد و سرش را کج میتاب میبی

 «تونه باشه؟نظرت جواب من چی می

 

مطمئن نیستم! شرایطی نبوده »اندازم. شانه باال می

گرفته باشم و بدونم که پیش از این داخلش قرار 

 «رفت از اون دقیقاً باید چه غلطی بکنم!برای برون

 

ایم و رو ایستادهمیان پیاده چقدر زیبا و رمانتیک!

 کنیم!مان بگومگو میی رابطهدرباره
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کند تا راه بیفتیم و دوباره بازویش را بی اشاره می

 گیرد سویم.هیچ سخنی، می

 

کان را به زبان گیرم و سخنان پابازویش را می

نفر که جوونم تمرکز قدرت تو دستای دو»آورم. می

ان و یه فکرایی هستن و از پیشامد روزگار، با همدیگه

خوره، به سود بقیه اعضای هسته مغزشون وول می تو

نیست! ممکنه تالش کنن مدیریت رو از دستت 

دونم! کاری کنن که یا سهممون رو از درارن! چه می

 «کنیم! به دل اونا کاردست بدیم یا 

 

 «این اتفاق نمیفته.»

 

چطور این »خیالی سخنش: کنم به بیاعتراض می

 «زنی؟اندازه با اطمینان حرف می
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جایی »گوید: نشاند و میناگزیر، لبخندی به چهره می

 «که ایستادم، به آسونی به دست نیومده عزیزم!

 

پرسد: کند و سپس با نگاهی به من، میدرنگ می

 «کجاست این فروشگاهی که گفتی؟»

 

 زبرجد رخ#

 نودم _پاره#

 

 

کشم و الی در را حوله را بار دیگر روی موهایم می

پرسد بیایند دنبالم گذارم. در پاسخ تلما که میباز می

و سوی « نه، خودمون میایم.»گویم: یا نه، می

 روم.آشپزخانه می
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خستگی صدای تلما از پشت گوشی هم آشکار است. 

 «بینمت.باشه عسلم. مواظب خودت باش. می»

 

تو هم »گویم: کنم و میساز را خاموش میچای

 «طور. فعالً.همین

 

ایستد، حوله ی من میبا صدای آسانسور که در طبقه

روم. صدای کشم و سوی در میرا از روی سرم می

هایش روی کف مرمرین، در راهرو بازتاب پیدا گام

د، با کاوری مشکی رنگ روی کند و چند لحظه بعمی

ساعدش، به همراه یک جعبه و گلدانی کوچک، 

کند و ای درنگ میشود. با دیدنم، لحظهپدیدار می

سرت رو بپوشون. »دهد. سپس، به راهش ادامه می

 «هوا سرده.
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کنم داخل. کنم و دعوتش میدر را تا آخر باز می

 «سالم. داخل گرمه. بیا تو.»

 

دهد. در را پشت سرش پاسخم را میبا لبخند، 

ای که پای مردانههای بزرگبندم و به دمپاییمی

اگه راحت »کنم. ام، اشاره میدرون راهرو گذاشته

 «تونی عوضشون کنی.نیستی، می

 

تقدیم به »گوید: دهد دستم و میجعبه و گلدان را می

 «شما!

 

زحمت »بوسم. اش را میکنم و گونهنیشم را باز می

 «افتادی!

 

شوم و جعبه و گلدان را جلوتر از او وارد سالن می

گردم تا کاور را از گذارم و برمیروی پیشخوان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگرد؛ دستش بگیرم. با لبخند و شگفتی به فضا می

چقدر »چنین چیزی را نداشته.  روشن است که انتظار

 «خوش سلیقه!

 

زنم و پس از گرفتن کاور، به کتش اشاره لبخند می

 «بده آویزونش کنم.»کنم. یم

 

کنم! همون اگه اشکالی نداره خودم این کار رو می»

 «کاور به تنهایی سنگینه.

 

کنم و کاور را روم، در را باز میسوی اتاق مهمان می

گذارم. به ی مهمان میروی تخت یک نفره

کنم و ی اتاق اشاره میی گوشهلباسی ایستادهچوب

 «تونی اونجا آویزون کنی.یهات رو ملباس»گویم: می
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زنم؛ گردم و سری به غذاهایم میبه آشپزخانه برمی

شود و جعبه را باز ام پیروز میسپس کنجکاوی

کنم. از خوشحالی دیدن آن همه شکالت در می

کشم. بدون ای میهای جورواجور، جیغ خفهشکل

شک مریم بانو حواسش هست که چقدر عاشق 

 ام.هایش شدهشکالت

 

 زبرجد خر#

 یکم_و_نود_پاره#

 

 

گلدان را هم زیر و رو و برچسب نامش را، زیرش 

 «زاموفیلیا»کنم. پیدا می
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گذارم و هنگامی که هایم میی گلدانآن را کنار بقیه

گردم، آرا را دست به سینه و تکیه داده به درگاه برمی

 نگرد. بینم که مرا میاتاق می

 

باز هم ممنون! از »: گویمکنم و مینیشم را باز می

 «مریم بانو هم خیلی تشکر کن.

 

 «کنم، حتماً!خواهش می»زند. لبخند می

 

 «نهار بخوریم؟»پرسم: روم و میسویش می

 

گذارد اندازد، دستش را پشت کمرم میشانه باال می

ام را کشد. با دست دیگرش چانهو مرا جلو می

آورد. کوتاه، باال میای گیرد و سرم را برای بوسهمی

ریزد و به بازوهایش چنگ چیزی درونم فرو می

کنم میان دستانش در حال اندازم. احساس میمی
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شوند و ام. چشمانم تا حد ممکن باز میفروپاشی

کند. همیشه ام گیر مینفس در اعماق سینه

ی عجیبی دارد. روی هایم با این مرد مزهنخستین

 «، امر شماست مدونا!امر»زند: هایم لب میلب

 

گویم انجام شود؛ حال نه اینکه هرآنچه من می 

 ی بعدازظهر است.ساعت سه

 

کردم اهل کمک باشد؛ چیند. گمان نمیمیز را او می

کشم، او هم میز را ولی گفت که تا من غذا را می

کند. خب! کم کم افکار ناجوری به سرم آماده می

ه دقایقی پیش رخ زند. سرزنشم نکنید! با چیزی کمی

داد، اگر جلوی خودم را نگرفته بودم، اآلن قید نهار را 

زده بودم. ناگفته نماند که خیلی در این حال جذاب به 

آید. دیس شویدپلو را با برنج زعفرانی چشم می
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بندم و کند؛ بادقت و به زیبایی. نیشم را میتزئین می

 کنم.تشکر می

 

تو زحمت افتادی »گوید: کند و با لبخند مینگاهم می 

 «امروز. ممنونم.

 

اگه خوشمزه نشده »گویم: نشینم و میروبرویش می

پختم زیاد دونم دستخوام. میپیشاپیش عذر می

 «خوب نیست!

 

خاطر من تو اینو به»کشد. دهد و پلو میسر تکان می

اها ترین غذپختی و براش وقت گذاشتی. حتی ساده

 «ترین غذاهان.وقتی با عشق درست بشن، خوشمزه

 

گویم: زنم و میلبخندی به زبان چرب و نرمش می

 «دونم با عشق پختمش!باشه! خودم هم می»
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االن عشقت رو به من »گوید: زند و میلبخند می

 «اعتراف کردی؟

 

افتم و دستم را در هوا از شدت ناباوری به خنده می

! من اصالً عشق رو قبول ندارم! عمراً»دهم. تکان می

 «فقط خواستم تأییدت کنم!

 

لطف »گوید: کند و میچشمانش را برایم تنگ می

 «کردی مدونا!

 

 زبرجد رخ#

 دوم _و_نود_پاره#
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 «آرامایس یعنی چی؟»

 

گیرد و سویم نگاه از ظرف کیک جلویش می

 «جان؟ ببخش متوجه سوالت نشدم.»چرخد. می

 

پرسشم را  گردانم وروی میز برمیفنجان چایم را 

 کنم.تکرار می

 

زند و کمی رو به جلو هایش را درهم گره میدست

ی باستانیه. در حقیقت، اسم یه اسطوره»شود. خم می

آراماییس بوده، آرا، مای و ایس که پسونده. یه 

 «گن هست.جورایی، موسس کشور ارمنستان می

 

 «ه؟اسم قشنگیه! مریم بانو انتخاب کرد»
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آره. »کند. گیرد و با لبخند نگاهم میسرش را باال می

 «چطور؟

 

چون مریم بانو به »گویم: اندازم و میشانه باال می

ی خانواده بهت میگن زنن. همهاون اسم صدات می

 «آراس... آراس یعنی چی؟

 

کند و سپس با لبخند ای، تنها نگاهم میچند ثانیه

 «ون رود ارسه!چه ریزبین! آراس هم»گوید: می

 

ها را درون سینی زنم و فنجاننما میلبخندی دندان

من هم بهت میگم آرام! چطوره؟ »گذارم. می

 «س؟ آرا یعنی چی اصالً؟دخترونه

 

ی میز، گیرد و با انگشتانش، روی شیشهنگاه می

آرا... ایزد جنگ ارمنستان »کشد. نقشی گنگ می
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ت. معنی پادشاه باستانه... ایزد بهار و گیاهان هم هس

هم میده... آرای زیبا؛ البته، توی عربی و عبری هم 

ی باران؛ توی آمریکا هم به معنی تعریف شده، آورنده

 «شیره.

 

زنم و همراه با سینی به قصد آشپزخانه، خندی میتک

چه اسم بامسمایی! باید بنویسم یادم »خیزم. برمی

 «نره!

 

کنم کر میف»آید. او هم با ظرف کیک پشت سرم می

 «نینا هم معانی زیادی داشته باشه!

 

چرخم. گذارم و سویش میسینی را درون سینک می

آره... به عربی ینی طناز، رعنا، دلربا، زیبا... خدای »

حافظ نینوا هم نیناست. به اسپانیایی یعنی دختر 

کوچک... اوم... به آلمانی یعنی پاک، چینی یعنی گل 
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ربان است... البته! اسم زیبا... عبری یعنی خدا مه

 «کشتی کریستوف کلمب هم نینا بوده!

 

کی اسمت رو انتخاب »پرسد: ایستد و میکنارم می

 «کرده؟

 

شایگان. تلما دوست داشت »اندازم. شانه باال می

اسمم رو یاس بذاره. راستی نگفتی آرام پسره یا 

 «دختر!

 

ذارم نمیپسره؛ ولی »رود. خندد و سوی اتاق میمی

 «آرام صدام کنی!

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_نود_پاره#
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ها نیست که دلتان دست خانهی طهماسبی از آنخانه

بخواهد بیش از یک بار در صد سال هم، پایتان را به 

درونش بگذارید. اگر کمی بیشتر زمان و پول خرج 

توانست به عنوان موزه از آن درآمد کرد، میجا میاین

. ساعت نزدیک ده است که شام داشته باشد

دهند. من که نهار را هم دیر خورده بودم، هم می

 پیمان، نزدیک است از گرسنگی پس بیفتم.پرو

 

چنگال را درون غذای انگشتی کوچکی که 

گیرم. رو به آرا کنم و آن را باال میام، فرو میبرداشته

ی من رو پر به نظرت این چند درصد معده»گویم: می

 «ه؟کنمی
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اندازد. خندد و با دهان پر ابرویش را باال میمی

چرخانم و چنگالم را پایین چشمانم را در کاسه می

 گذارم.می

 

گفته بودم پارال هم آخر دوست پسرش را پیدا کرد؟ 

هاست که دست آدمپسر بانمکی است و از آن

گویند نصفشان زیر زمین است. با سخن گفتنش، می

رود که نیاز است ریسه می چنان پارال از خنده

ای به پهلویش نیشگونی از بازویش بگیریم یا سقلمه

ای به سرش وارد کنیم تا و یا در صورت لزوم، ضربه

 به خودش بیاید.

 

 بله بله حق با شماست! بگذاریم جوانی کنند اصالً!
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ها خدمتای از درون سینی یکی از پیشآرا نوشیدنی

هایش ببرد، را سوی لب که آندارد. پیش از آنبرمی

 گذارم.گیرمش و روی میز میاز دستش می

 

 «بدون الکله!»کند: اعتراض می

 

گاز داره »هایش را ببیند. دهم تا حبابتکانش می

 «عزیزم!

 

دهد و نگاهش را به دور و نفسش را کالفه بیرون می

 «احساس راحتی ندارم اصالً!»چرخاند. بر می

 

دهم. پس از کان میسرم را در پذیرش سخنش ت

شوند. جنابان شام تازه هیئت مدیره دور هم جمع می

کنند که تا ساعت آنقدر با آرامش غذایشان را میل می

 کنم هیچ رویدادی، رخ دهد.دوازده گمان نمی
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 زبرجد رخ#

 چهارم _و_نود_پاره#

 

امروز، روز خوبی برایم بود. از کارخانه که آمدم، 

آشپزخانه رساندم. گرچه خسته بودم، خودم را به 

 ام در رفت.ولی کنار آرا تمام خستگی

 

ساعت یازده است که آقای اکبری، تک به تک 

ی باال، آید و سوی اتاقی در طبقهدنبالمان می

آلودگی، نزدیک کند. از شدت خوابراهنمایی می

ها نقش زمین شوم که آرا بازویم است دوبار روی پله

 کشد.ها، باال میمانند بچهگیرد و را می

 

های همیشگی. گزارش دی ماه و اعالم و... حرف

 ی ماه بهمن.برنامه
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های معمول، هیئت مدیره شش نشست در زمان

ی رسمی در شرکت دارد و شش غیر رسمی در خانه

شود. ای برپا میهرکدام از اعضا که در مهمانی دوره

تورهای اند و دسهای شرکت بیشتر فرمالیتهنشست

اصلی، به دست کسانی باالتر از این جمع هفت نفره، 

 شوند.داده می

 

شود، انحالل ترین تصمیمی هم که گرفته میمهم

شرکت جاوید است و گماردن پاکان در جایگاه 

معاونت مالی؛ شاید هم سرپوش گذاشتن روی 

 چیزی که من از آن آگاه نیستم!

 

و  های شرکتدر این مدت کوتاه که به حساب

ام، چرخش پول مسائل مالی دسترسی پیدا کرده

هاست، به شدت مرا ای که در حساببدون پشتوانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها کنجکاو کرده. شرکت جاوید یکی ی مبدأ آندرباره

ده وابسته به شرکت مادر بود که های زیاناز شرکت

بارها خواستند منحلش کنند و میرفخرایی نگذاشته 

از این گندی که به بار بود. کنجکاوم بدانم باربد پس 

آمده، البته بهتر است بگویم آورده، بناست به کجا 

 منتقل شود!

 

نگاه شهراد، بردیا و باربد، روی من و آرا سنگینی 

کند. آقاجون اخم کرده و عمو شهاب، اندیشمند می

گیرد. این کند. دایی تارخ اما نگاه مینگاهم می

ا هم نخستین مهمانی رسمی است که ما دو نفر ب

زده ها، شگفتایم؛ ولی جنس نگاه کردنسپری کرده

نیست؛ بیشتر به سبک و سنگین کردن چیزی 

خورد. انگار که نخواهند سر به تنمان باشد و می

توانند کاری از زمان، باور داشته باشند که نمیهم

 پیش ببرند و با این حال، به دنبال راهی بگردند.
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 بگردید تا بگردیم!

 

  زبرجدرخ#

 پنجم_و_نود_پاره#

 

 روم.زنم و سوی آب میهای شلوارم را باال میپاچه

 

 «نرو نینا!»زند: داد می

 

ایم کنم. نیامدهچرخم و در پاسخش، تنها اخم میمی

 که زل بزنیم به آب دریا!

 

اش را درون جیبش رسد، گوشیزورش که نمی

 «ای تو!دیوانه»آید. گذارد و سوی من میمی
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از پالتو به »زنم: گیرم و داد میرا سویش میدستم 

کردی انقدر گرم شورتو! خدایی فکرش رو هم می

 «جا؟باشه این

 

 «بسه دیگه نرو جلو!»گیرد. خندد و دستم را میمی

 

آید اما او را همراه خود آب تا ساق پاهایم می

 «بچه نشو آرا! دریا که آرومه!»کشم. می

 

کند. نش را دورم قفل میدارد و دستاسویم خیز برمی

ام گیر خورد و نفس در سینهاش میکمرم تخت سینه

ی کند. موج به پاهایمان برخورد و قسمت تاخوردهمی

دهم، چون کند؛ اهمیتی نمیشلوارم را خیس می

صدای کوبش قلب ناآرامم آنقدر بلند است که مجال 

دهد. کوبش قلب او را تمرکز روی چیز دیگری را نمی

ام ی سینهی پشتی قفسهسبیده به دیوارههم، چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش، درست باالی کنم؛ صدای نفسحس می

 ام.گوشم و حس دستانش، روی تن به آتش گرفته

 

توانم هیچ کاری انجام ام که نمیدر جایی گیر کرده

 توانم.خواهم تکان بخورم، نه میدهم. نه می

 

م گیرم. من آدبرم و ساعدش را میدستانم را باال می

وا دادن نیستم، ولی هنگامی که کنار این مرد 

ایستم، همه چیز متفاوت است. جنس لبخندم با می

که تر از همه، اینهای دیگر فرق دارد. باارزشزمان

ام. همین که برای با او خودم هستم؛ خود واقعی

بودن، نیازی به تغییر دادن خودم ندارم، آنچه را که 

دهم. نم و به آن بها میکپذیرم و باور میهستم، می

ام را به جا، هرآنچه که از یک رابطه خواستهتا به این

ام؛ آزادی، حریم شخصی، اوقات تنهایی دست آورده
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ام را پر که بدانم کسی را دارم که خأل وجودیو... این

 کند.می

 

 «ترسی؟چرا از دریا می»

 

 فهمم.فرو دادن آب دهانش از سر ناآرامی را می

. آلین رو ازمون گرفت. دوست ندارم بهش دریا..»

طور که دوست ندارم هیچ کس نزدیک شم؛ همون

 «دیگری هم بهش نزدیک شه.

 

گوید. مادر سوان و آلین... خواهر بزرگترش را می

دانم، ولی سیلوا. از چند و چون مرگش چیزی نمی

دانسته که دانم که انگار پیش از مرگش، میمی

 مرگش نزدیک است.
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ببخش! من »گویم: چرخانم و میرا کمی میسرم 

 «دونستم.نمی

 

 زبرجد رخ#

 ششم_و_نود_پاره#

 

 

اشکالی »خورند. هایش در برابر موهایم، تکان میلب

 «نداره.

 

ای که از های مهرهانگشتهایش، دستبند

های نزدیک ساحل برایم خریده را لمس فروشدست

 کنند. غرق در فکر است.می

 

 «کنی؟به چی فکر می»پرسم: می
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تر ی دستانش را تنگکشد و حلقهنفس عمیقی می

ی کند و اللهام خم میکند؛ سرش را روی شانهمی

گیرد و سپس زمزمه هایش میگوشم را بین لب

 «کنم.تو که اینجایی به هیچی فکر نمی»کند: می

 

ام، ها بود! من هم که کرم ناباوریخب! از آن حرف

دن را خوب بلد است. هرچقدر هم که دوستش لولی

توانم احساسش را باور کنم. دست داشته باشم، نمی

خودم نیست، سرزنشم نکنید. هرکس دیگری هم به 

 جای او بود، همین آش بود و همین کاسه.

 «کاش وقت میشد بریم لیپار!»

 

یه بار دیگه میایم. »کند: گیرد و زمزمه میدمی می

 «ره، وقتم خیلی آزادتر میشه.این یک سال که بگذ
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های کنم و نوک انگشتانم را روی رگسرم را خم می

تونستم کاش من هم مثل تو، می»لغزانم. دستش می

 «انقدر به آینده امیدوار باشم.

 

کند و مرا سوی خودش ی دستانش را باز میحلقه

گذارد و ام میچرخاند. انگشتانش را زیر چانهمی

 «ببینمت!»شد. کسرم را باال می

 

کشم. زنم و نگاهم را تا چشمانش باال میپلک می

هرچقدر هم که خودم را قدرتمند نشان دهم، باز هم 

خواهد چیزی، کسی، احساسی را که دوست دلم نمی

برم، از دست دهم. آرا هم دارم و از داشتنش لذت می

آید دلم هایم به شمار میدسته از داراییجزء آن

ک تک لحظات داشتنش، نهایت خواهد از تمی

استفاده را ببرم و از سویی دیگر هم، ترس از دست 
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دادنش، به تنهایی برای به فنا دادن کل انگیزه و 

 شوقی که برای زندگی دارم، کافیست.

 

 «ت چیزی گفتن؟خانواده»

 

 «نه.»دهم. سرم را به چپ و راست تکان می

 

ام گونه، روی گونهانگشت شستش را نوازش

 «پس چی؟»کشد. می

 

بریم »دارم. اندازم و گامی به عقب برمیشانه باال می

 «دریا بزرگ؟

 

کند و بازوهایم را ی من را جبران میرفتهگام عقب

 «از من فرار نکن. حرف بزن نینا جان!»گیرد. می
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 زبرجد رخ#

 هفتم _و_نود_پاره#

 

کنم. ام حس میی سینهفشار سنگینی را روی قفسه

فوران احساسات، فزون از توان من است. این 

روم. چرا زنم و دوباره عقب میدستانش را پس می

انقدر زود جا زدم؟ برای نخستین بار پس از چندین 

کنم. دست خودم دفاع بودن میسال، احساس بی

نیست! به بدترین شکل، روحم را در برابر او عریان 

داند. فهمیده و شاید هم کردم. بدون شک می

کنند و شیمان شده. اشک در چشمانم شورش میپ

سازد. هایم، هدف چشمانم را آشکار میلرزش لب

ی احساسات به روحم، بارهو یک هجوم ناخواسته

ترم. چرا شود حس کنم از همیشه بدبختباعث می

 ام به او، تا این اندازه پررنگ شده؟وابستگی
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کوبد، م میاتنهپایین با موجی که آب سرد را به کمر و

 «میشه... میشه بریم؟» لرزم.کشم و میهینی می

 

زند را آشکارا اش موج میای که در چهرهنگرانی

دهد و راه بینم. با درنگ، سرش را تکان میمی

 افتد.می

 

روند، هایی که پشت سر مادرشان میمانند بچه

کنم. هایم را پاک میروم و اشکبافاصله، راه می

دد، راهش را سوی ماشین پیش که برگرآنبی

رسد، در را برایم باز گیرد و هنگامی که به آن میمی

کنم، ماند. سرم را بلند نمیکند و منتظر میمی

خواهم که بلند کنم. چیزی که خِر گلویم را نمی

چسبیده، روی کلمات و سخنانم هم درپوش گذاشته 

 ام را درهم شکسته.و اراده
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ندد. سرم را روی پشتی صندلی بنشینم و در را میمی

 بندم.گذارم و چشمانم را میمی

 

رویش خیره ای، به روبهنشیند و برای چند لحظهمی

کنیم؛ تا هنگامی که ماند. هر دو سکوت میمی

 «کنه؟چی اذیتت می»آورد. پرسشی را به زبان می

 

 «هیچی.»دهم. سرم را به چپ و راست تکان می

 

تا حرفی نزنی، من »د: گویچرخد و میسویم می

 «متوجه نمیشم که چی تو فکرته!

 

چیزی نیست که تو »نالم: کنم و میچشمانم را باز می

 «بتونی حلش کنی.
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چیزی که مربوط به تو میشه، به من هم مربوط »

میشه! چیزی که توی لحظاتی که با همیم، پیش میاد، 

به من هم مربوط میشه! نینا جان، بخوای یا نخوای ما 

وتا به هم وصلیم؛ چیزی که باعث رنجش تو میشه، د

 «به منی که توی زندگیت هستم، مربوط میشه...

 

آورد و کنم که دستش را باال میدهانم را باز می

حرفم تموم نشده. مجبور نیستی چیزی که »گوید: می

خوای به من بگی؛ ولی ازت انتظار دارم باهام رو نمی

و هیچی، چون به راست باشی. وقتی چیزی هست، نگ

 «خوره.شعورم برمی

 گوید.خب! درست می

 

 «باشه، درسته. حق با توئه.»
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بیند، نفسش را با ی آویزانم را که میلب و لوچه

کند. دهد و ماشین را روشن میحرص بیرون می

 چقدر زیبا این سفر را توانستم زهرمارمان کنم.

 

 «ببخشید.»گویم: با صدایی گرفته می

 

من »پیچد. دهد و سوی چپ میتکان میسرش را 

 «هنوز قانع نشدم. با ببخشید حل نمیشه این قضیه!

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_نود_پاره#

 

های ریز و درشت آب که روی پوستم پاشیده قطره

بندم و بوی عجیبی که در شوند، چشمانم را میمی

کشم. موج در هوا پیچیده است را به مشام می
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ا، به همراه صدای مرغان دریایی و هبرخورد با صخره

 اند.نشینی ساختهنوازی دلها، همسروصدای بچه

 

دستانش را دور زانوهایش انداخته و اندیشمند به 

اش اش را روی پیشانینگرد. باد موهای تیرهدریا می

ریشش زیر به رقص درآورده و در برابر روشنی ته

گونه یننوازد. ارمق خورشید، ساز مخالف مینور بی

دانم. های خوش نیست؛ میخاموشی، گواه خبر

که چه رود، نگرانم از اینهنگامی که به فکر فرو می

چیز او را تا این اندازه گرفتار خود کرده که برای 

ساعتی، مرا از یاد برده و نگاهش، خیره به امواج 

گذارم و خروشان دریاست. دستم را روی آرنجش می

 «چه ساعتیه؟ پرواز برگشت»پرسم: می

 

 «چهار.»گوید: که نگاهم کند، میآنبی
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هایم به پایین کشیده ی لبناخودآگاه، گوشه

شوند. هم از ساعت پرواز برگشتمان که انقدر زود می

کند تا نشان دهد از دستم که تالش میاست، هم این

انگیز بوده و دلخور است. غروب جمعه همیشه غم

تنهایی و دلتنگی را  هست؛ حتی اگر تنها نباشم و

 بیشتر از پیش احساس کنم.

 

دونی که می»گویم: کند. میبغض نفسم را تنگ می

 «برای گفتنش، باید آمادگیش رو پیدا کنم!

 

 «دونم!می»گوید: زند و کوتاه میبه آرامی پلک می

 

گویم: درنگ و با خشم میکشم؛ بیدستم را پس می

 «کنی؟پس چرا نگاهم نمی»
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چرخاند و با شگفتی نگاهم سویم میسرش را 

 «خوام!معذرت می»کند. می

 

کوبم. کنم و کمابیش سخت، به بازویش میاخم می

 «من به معذرت خواهی نیاز ندارم!»

 

اندازد. هایم میخندد و دست چپش را دور شانهمی

 «میلک شیک؛ ها؟ چطوره؟»

 

فقط »گویم: کنم و میخودم را در آغوشش مچاله می

 «خوام درکم کنی.می

 

بینی می»گوید: کند و به آرامی میسرش را خم می

 «کنم عزیزدلم.که دارم همین کار رو می
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نه! »گویم: کنم و در دلم خطاب به او مینگاهش می

کنی خودت رو توی زندگیم جا فقط داری تالش می

بندازی؛ که فردا روزی اگه بخوام هم نتونم پاکت 

ترسونه. انقدر همین من رو میکنم، ترکت کنم... 

باهام گام برداری که اگه تنهام بذاری، راه رفتن از 

یادم بره. از دست دادن زیاد، منو ترسو کرده. تمام 

دردم اینه اگه یه روز منو نخوای، قراره کجا برم! 

دونی آرا! دردم رو به کی بگم و برای کی ناز کنم! می

خواد دلم نمیها شد. ی دست خیلیزندگی من بازیچه

 «نفر بعدی تو باشی!

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_نود_پاره#

 

ای کافه که با نخستین چیزی که با دیدن در شیشه

کافه »ی )فونت( ساده و سفیدی نوشته شده دبیره
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چقد »رسد، این است: به ذهنم می« قنادی لرد

 «قدیمیه!

 

نهم، از بوی خوش شیرینی که پای که درون کافه می

شوم. و قهوه آمیخته شده، مست می با شکالت

ها در کردم که بتوانم از این دست کافهفکرش را نمی

 تهران پیدا کنم!

 

گذارد و رو به جلو، آرا دستش را روی کمرم می

 «شیرینی انتخاب کن.»کند. راهنمایی می

 

ای و تارت... گاتا و نون خامه»گویم: درنگ میبی

 «خوام ببرم!بروک هم می
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دار چیزی به ارمنی د و رو به پسر صندوقخندمی

دهد و آرا به باال گوید. پسر سرش را تکان میمی

 «بریم باال.»کند. اشاره می

 

دهیم و در فضای کوچک، روی یک قهوه سفارش می

نشینیم. چند روزی میشد که قول داده میز کوچک، می

 بود مرا به کافه لرد بیاورد.

 

و از پنجره، بیرون را آورم هایم را در میکشدست

 بارد.رمق مینگرم. برف، بیمی

 

 «فردا که میای؟»

 

هایم را به هم چرخانم و دستسرم را سویش می

 «مطمئن نیستم!»مالم. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 «چرا؟»کشد. ابروهایش را در هم می

 

ای که پر اندازم و به فنجان قهوهشانه باال می

معموال شب تولدم یه »کنم. شود، نگاه میمی

دونم ولی شاید مهمونی هست... امسال رو نمی

 «بخوان برام تولد بگیرن.

 

خندد. دهد و میاش را به پشتی صندلی میتکیه

 «گیر کردن اصالً مناسب تو نیست!غافل»

 

نه! »گویم: اندازم و با ریشخند میابروهایم را باال می

 «گیرم کنه!خواد یکی غافلمی انقد دلم

 

ی است که سینی سفارشات ما چشمم به پسرک جوان

آید. قهوه و ها باال میرا در دست دارد و از پله
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گذارد و من بی ای بزرگ را جلویمان میشیرینی خامه

 کنم.فوت وقت، به آن حمله می

 

دهد و دست در جیب پالتویش سرش را تکان می

 «دونستم!من هم روز تولدت رو نمی»کند. می

 

ی اقبال از گویم که پرندهخواهم بزنم و میلبخند می

ی کوچکی که هایش پر کشیده که با جعبهروی شانه

کشد، سخن در نطفه خفه از جیبش بیرون می

 شود.می

 رخ زبرجد:

 زبرجد رخ#

 صدم_پاره#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگو که »گویم: دهم و به سختی میشیرینی را فرو می

 «اون برای منه!

 

ه ببخش ک»گذارد. زند و آن را جلویم میلبخند می

انقدر ساده تولدت رو تبریک میگم. چون برای 

دختری مثل تو... نشد چیزی رو ترتیب بدم که 

بری. آوردمت پاتوق مطمئن باشم ازش لذت می

هام تا به سادگی و پاکی کودکیم بهت بگم که بچگی

 «ممنونم وارد زندگیم شدی.

 

ای را که زند. شیرینی خامهبغض به گلویم نیشتر می

ام، درون ام مالیدهولوچها دور لبنیم بیشترش ر

قرار نبود »گویم: گذارم و با اخم میدستی میپیش

 «انقدر...
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بازش کن. امیدوارم دوستش »دود. میان سخنم می

 «داشته باشی.

 

تابم؛ ولی هنگامی که بازش برای باز کردنش بی

ایستد. روی سنگ درخشان کنم، قلبم از تپش میمی

و از خنکای لمسش، شادمانی کشم گردنبند دست می

 شود.از وجودم لبریز می

 

گمان گیرم تا جیغ نزنم. بیدستم را جلوی دهانم می

 ام.ست که دیدههایییکی از زیباترین سنگ

 

آورم و سوی اش بیرون میبه آرامی آن را از جعبه

اش در کمانیچرخانم و از درخشش رنگینپنجره می

 شوم.میبرابر نور، ذوق مرگ 
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اش چرخم و با احتیاط آن را به جعبهسوی آرا می

 «این...»گردانم. برمی

 

دونم چی نمی»کند. نگاهم بین او و جعبه گردش می

 «بگم!

 

خوشحالم که »گوید: زند و میاش را لب میقهوه

 «خوشت اومده.

 

خوشم »گویم: افتم و با ناباوری میبه خنده می

 «اومده؟ عاشقشم!

 

خیلی... من راضی »گویم: بندم و میجعبه را میدر 

قدر توی زحمت بیفتی! اوپال؟ واقعاً شوکه نبودم این

 «دونم چی بگم!شدم نمی
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سرد میشه. تو »کند. خندد و به فنجانم اشاره میمی

 «خواد بگی!تونی فکر کنی چی دلت میماشین می

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_صد_پاره#

 

پیچم و به بپر بپرهای می پتو را بیشتر دور خودم

زنم. اِلیس، پسر سوان و سیلوا به دور آتش لبخند می

کنم بیشتر از سه سال داشته آرسن، که گمان نمی

دود و با جیغ و داد، باشد، پشت سرشان می

 دهد.اش را نشان میخوشحالی

 

بچه دوست »پرسد: با دیدن شوق و ذوق من، می

 «داری؟
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کنم. نگرد، نگاه میا میی خندانش که مربه چهره

شود و طره مویی که باد روی نما میلبخندش، دندان

موی بلند خیلی »زند. ام ریخته را کنار میپیشانی

 «بهت میاد!

 

گیرم و پاسخ سوالش را ی دومش را نادیده میجمله

بچه داشتن آسون نیست! همیشه ترس »دهم: می

ت بار این رو داشتم نتونم اون جوری که باید، درس

بیارمش؛ وگرنه مگه آدمی هست که بچه دوست 

 «نداشته باشه؟

 

اندازد و دست دیگرش را باال ابروهایش را باال می

همین نشون میده »گیرد. آورد و صورتم را قاب میمی

 «پذیری هستی!مادر مسئولیت
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تلما هم میگه؛ اما »گویم: تر میدزدم و آرامنگاه می

ها رو جاها که کج رفتم، اوندونی... من خیلی می

گناهکار دونستم که توی تربیت من کم گذاشتن یا 

جایی کوتاهی کردن. هیچ کس صد در صد عالی 

نیست، اما وقتی نتونم توی چیزی بهترینِ خودم رو 

 «به نمایش بذارم... خب انجامش نمیدم!

 

زوده »پیچد. ام میخندد و دستش را دور شانهمی

 «ا؛ من که هنوز بچه نخواستم!هبرای زدن این حرف

 

کوبم، او را به عقب اش میی سینهمشتی به قفسه

انگار امشب حالت خیلی »گویم: رانم و با خنده میمی

 «ی آرسن؟خوبه ها! چشمت خورده به بچه

 

اش را بخشد و لبخند، چهرهنگاهش را به اِلیس می

وچهارسال من دیگه دارم وارد سی»پوشاند. می
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لی عجیب نیست که بخوام بچه داشته میشم. خی

 «باشم!

 

ی گوید؛ ولی خب سخن گفتن دربارهراه نمیپر بی

ی این موضوع... بگذار ببینم! مگر اصالً او درباره

 خودمان سخن گفت؟

 

تونی من رو به م. میخوای... من بچهاگه بچه می»

 «فرزندخوندگی بپذیری.

 

پیش از چرخاند. خندد و نگاهش را سوی من میمی

که چیزی بگوید، صدای مریم بانو که آرا را آن

شود از هم فاصله بگیریم و خواند، باعث میمی

آرامایس، چند دقیقه »سرمان را سوی او بچرخانیم. 

 «ذاری؟من رو با دخترم تنها می
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 زبرجد رخ#

 دوم _و_صد_پاره#

 

دهد. خیزد و جایش را به مریم بانو میآرا برمی

 «شما! من برم حلوا بیارم. دخترتون برای»

 

شوم، که برای احترام به مریم بانو، نیم خیز می

بشین »گوید: گذارد و میام میدستش را روی شانه

 «جانم.

 

ی نشیند و عصایش را، جلوی پایش، تکیهکنارم می

گذرد تا بگوید: ای میکند. چند لحظهدستانش می

 «خوشحالم که اینجا و در بینمونی!»
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من هم »گویم: زنم و با ذوق مینما میدندان لبخندی

 «برم.از بودن بین شما خیلی لذت می

 

ی آتش است، هنگامی که نگاهش همچنان خیره

آرامایس برای من خیلی عزیزه. دیدن »گوید: می

خوشحالی و لبخندهای از ته دلش، حال من و بارتو 

 «کنه.رو هم خوب می

 

 .شاید بدانم به دنبال چه چیزی است

ی شما داره، آرا همیشه از شما و حسی که درباره»

 «کنه. واقعاً شما رو دوست داره.صحبت می

 

لبخندی، صورت چروکیده و سفیدش را روشن 

 «دونم.می»زند. کند و از سر خوشنودی پلک میمی
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ی سخت و بخشد و چهرهنگاهش را به من می

نمایش اش را در برابر من، به نفوذناپذیر مادرانه

برای همین... امیدوارم که توی انتخابتون »گذارد. می

اشتباه نکرده باشید. من اول از همه، برای آرامایس 

یه مادرم؛ بعد از اون بزرگترین پشتیبان هستم برای 

 «تو در برابر اون و برای هردوتون در برابر دیگران.

 

ای که او سخن گفتن را دانم چه بگویم. به گونهنمی

رد، من گفتم اآلن است که مرا بشوید و بگذارد آغاز ک

 کنار!

 «آم... بزرگوارید!»

 

گوید: گذارد و به آرامی میدستش را روی پایم می

راهی که شما دوتا در پیش گرفتید، راه آسونی »

شناسم و به کاری که نخواهد بود. من پسرم رو می

کنه، اعتماد دارم؛ ولی تو برای این راه، خیلی می
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حواست رو جمع کن، هوشمندانه جلو برو و از  جوونی!

 «های دور و برت غافل نشو.آدم

 

دهم و به سرم را در پذیرش سخنانش تکان می

 دهد.زنم. دلم گواه خوبی نمیسختی لبخند می

 «چشم!»

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_صد_پاره#

 

زند و دستم را در دستش آلودی میلبخند بغض

سختی کشیده.  آرامایس من خیلی»فشارد. می

 «های شوم اون خواهی بود.مطمئنم تو پایانی بر سال
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ام کنم بر چهرهکشم و تالش مینفس سنگینی می

ی امیدوارم که شایسته»شمایلی خندان ایجاد کنم. 

 «این همه محبت شما باشم.

 

 «شک ندارم که هستی عزیزِ من.»

 

 «اجازه هست؟»

 

ی آرا که ی گرفتهکنم و به چهرهسرم را بلند می

نگرم. مریم دستی کوچکی در دست دارد، میپیش

خیزد و هنگام رد بانو با تکیه بر عصایش، برمی

گیرد و به من اشاره شدنش از کنار آرا، بازویش را می

کند و انگشتش را با لحنی تهدیدآمیز، تکان می

ای اشک هوای دخترم رو داشته باش. قطره»دهد. می

دونی چی به سرت می هاش بچکه، خودتاز چشم

 «میارم!
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دورتون بگردم من! »گوید: زند و میآرا لبخند می

 «چشم!

 

اندازد و سوی بارتو گردد، نگاهی به من میبرمی

نشیند و ظرف را به دستم رود. آرا کنارم میمی

 دهد.می

 

گذارم و ام را بین دو ابرویش میانگشت اشاره

 «هات تو همه!سگرمهچی شده؟ »گویم: می

 

ای نشاند و حلوای پستهخندی بر لب میپوست

دهنت رو باز »آورد. کوچک را باال و سوی دهانم می

 «کن.
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خواهم دستش را پایین گیرم و میساعدش را می

کنم چند دقیقه خواهش می»گوید: بکشم که می

 «سکوت کن.

 

ی قرمز روی برم، نگاهم به لکهسرم را که جلو می

افتد. دستم را سویش ی پولیور کرم رنگش مییقه

هایش را به هم چسبد و پلکبرم که مچم را میمی

نکن »گوید: فشارد. تن صدایش هنگامی که میمی

زده ای خشمگین است که شگفتبه اندازه« نینا!

کند، برقی جهنمی از شوم. چشمانش را که باز میمی

دت جا شود به شجهد و باعث میآن بیرون می

کند؛ از من رو بخورم و عقب بکشم. دستم را رها می

 لغزاند.گیرد و انگشتانش را الی موهایش میمی

 

دهم. هرچقدر که سنم آب دهانم را به سختی فرو می

توانم بوی یک عطر زنانه را، پایین باشد باز هم می
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رنگ رژ روی پیراهن مردانه و آشفتگی یک مرد را از 

 همم.حضور زنی دیگر، بف

 

 بچه هستم؛ ولی ابله، نه!

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_صد_پاره#

 

کند. ی بزرگی از بغض، راه نفسم را سد میتوده

کنم آرام باشم. چیزی نشده که بخواهم تالش می

خواهم سوی آتش خیزم و میشلوغش کنم. برمی

گیرد. رفتار ناپسندی نشان بروم که مچ دستم را می

 نده نینا!

 

 «بشین!»
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کشم اش بیرون میستم را از دژ انگشتان استخوانید

خوام برم می»گویم: که نگاهش کنم، میآنو بی

 «پیش آتیش؛ به کسی چیزی نمیگم نگران نباش!

 

 شود. نباید بشود!سد راهم نمی

 

دارم و نزدیک به آن های بلندی سوی آتش برمیگام

به هایم از گرمای آن ای که گونهایستم، به اندازهمی

ام. حسی فرو رفتهسوزش بیافتند. انگار در بی

ی آن را پاک کند، توانست رد برجای ماندهمی

 توانست...می

 خواست من ببینم؟ می

خواست واکنش من از حضور زن دیگری را می

 بسنجد؟ 

 خواست جایگاهم را نشان دهد؟ می
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که برای مردی به سن و سال او، یک دختر این

 کننده نیست؟ساله راضییکو بیست

 

 «چطوری عزیزدلِ مریم بانو؟»

ای که در درونم صدای آوتیس مرا از منجالب فکری

 کشد.ام، بیرون میساخته

 

زنم. چرخانم و پوزخند میسرم را سویش می

 حسادت؟

 «خوبم! تو چطوری ته تغاری؟»

 

زند. خندد و با کف دست، به آرامی روی کتفم میمی

انتظار نداشتم امشب اینجا ببینمت؛ منم خوبم! »

 «یعنی... ببینمتون!
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 «چرا؟»اندازم. چرخم و ابرویم را باال میسویش می

 

بازتاب آتش درون چشمانش هنگامی که سرش را 

چرخاند، مانند چشمان آراست. کمی سوی آن می

 «دونی؟ی دِرِندِز چی میدرباره»

 

هنم ی ذای را صرف گشتن گوشه به گوشهچند لحظه

ی دِرِندِز، به یاد هایم را دربارهکنم تا تمام دانستهمی

 «هیچ!»توانم بگویم: بیاورم؛ ولی در پایان تنها می

 

آتیش تو »کند. افتد و به آتش اشاره میبه خنده می

 «ندازه؟رو یاد چیزی نمی
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کنم که آیا دهم و به این فکر میام را باال میچانه

 یندازد؟آتش باید مرا یاد چیزی ب

 

 «چهارشنبه سوری؟ مهر پرستی؟ شاید!»

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_صد_پاره#

 

دهد و ی پذیرش سخنم تکان میسرش را به نشانه

. درندز یا دیاراَندآراج به معنای درسته»گوید: می

پیشوازی خدایگان، توی چهل روزگی عیسی مسیح 

برگزار میشه... اون روز گفته میشه ایشون رو بردن 

المقدس تا وقف خداوند کنن. این روز برای ما به بیت

 «گیریم.مقدسه؛ برای همین جشن می
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ربطش به »پرسم: دهم و میابروهایم را باال می

 «آتیش چی بود؟

 

این آتیش رو هم با مشعلی که مریم بانو از کلیسا »

آورد، روشن کردیم. بعد از مراسم مذهبی، یه آتیش 

کنن و برای تبرک، توی حیاط کلیسا روشن می

هرکسی شمع یا مشعل با خودش به خونه میاره. 

توی ایران باستان چهارتا جشن آتش وجود داشته، 

شهریورگان، که توی چهارم شهریور بوده، آذرگان، 

در روز نهم آذرماه، جشن سده، در صدمین روز 

سوری، زمستان، که میشه دهم بهمن، و چهارشنبه

ست. میگن که این ی سال هشنبهکه آخرین سه

گرده به زمان ها، قدمتش برمیآتش روشن کردن

پیش از میالد، که مهرپرستی، دین مردم ایران و 

ارمنستان بوده. ما در فرهنگمون میهر و آرامازد رو 

 «داریم؛ همون مهر و اهورامزدا!
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دهانم از شگفتی باز مانده؛ از این همسویی که بین 

 از آن باخبر نیست!این دو وجود دارد و هرکسی هم 

 

 «پس... آرا همون اهوراست؟»

 

چرخانم. سرم را سوی جایی که نشسته بودیم، می

سیلوا روی پاهایش نشسته و برایش بلبل زبانی 

 کند.می

 

آره. وجه مشترک خیلی زیادی بین دو زبان وجود »

 «داره.

 

 «آوتیس یعنی چی؟»پرسم: شود و مینیشم باز می
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هنوز »گوید: شود و میش باز میاو هم مانند من، نیش

هم دلیل این همه انرژی مثبت درون من رو 

نفهمیدی؟ آوتیس یعنی مژده، بشارت! من یعنی 

 «ی تولد مسیح!مژده

 

 «صحیــــح!»گویم: دهم و میام را باال میچانه

 

چرخاند. افتد و سرش را سوی الیس میبه خنده می

زنم. یکی من جرئت ندارم به این جغل بچه دست ب»

 «بیارید من بتونم دق دلمو سرش خالی کنم!

 

توانستم کشد. ای کاش میباره پر میلبخندم به یک

جا بروم و بدون این که چیزی از او بپرسم، از این

ی پشت سرم را هم نگاه نکنم. آوتیس چهره

بیند، مرا در منجالبی که پیشتر در ام را که میگرفته

 گذارد.یآن گیر کرده بودم، تنها م
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 زبرجد رخ#

 ششم_و_صد_پاره#

 

خواهد سر بگردانم و ببینم کیست که رد دلم می

رژش روی لباس آرا مانده؛ از سویی دیگر هم... 

شاید نتوانم دیدن زنی را تاب بیاورم که بهتر از نینا 

بوده، لوندتر بوده، شاید موهای بلندی داشته و دلبری 

د تا جایی پیش کردن را هم بلد بوده؛ ولی چرا بای

رفتند که بوی عطرش هم روی لباس مرد من می

 بماند؟

 

لغزانم. به زودی خیلی ام میانگشتانم را روی پیشانی

چیزها برای من روشن خواهد شد؛ ولی چگونه روشن 

 شدنش مهم است.
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 «فرصت نشد با هم صحبت کنیم.»

 

سرم را سوی فرد جدیدی که کنارم ایستاده 

 که سوی من بیاید وچرخانم. به راستی انتظار اینمی

سر صحبت را با من باز کند، نداشتم. برای همین 

کند و است که ناگهان اضطراب وجودم را پر می

 شود.زبانم الکن می

 

دارش را با انگشت، به عقب موهای بلوند حالت

اش راند و با برق عجیبی که در چشمان جدیمی

رویش کند. روبهنگاهم می کند،خودنمایی می

نشانم. روح، به لب میایستم و لبخندی هرچند بیمی

 «کم سعادت بودم.»

 

زند و نگاهش را سوی آتش خندی میکج 

دیدم مریم بانو باهات صحبت کرد. »چرخاند. می
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گفتم حاال که این موضوع اینقدر جدی شده، من هم 

 «از قافله عقب نمونم!

 

دهم که کنم و ترجیح میه میهایم را در هم گردست

چنان با خودخواهی به گردد و آنسخنی نگویم. برمی

کند. شود که قلبم تپیدن را فراموش میمن خیره می

از همون اول هم دوست نداشتم دختری مثل تو وارد »

زندگی پسرم بشه؛ ولی حاال که اتفاق افتاده و من 

ستم تونم دخالتی توی این قضیه بکنم، خوادیگه نمی

 «چند تا چیز رو بهت گوشزد کنم.

 

شوند و های گردنم سفت میکنم ماهیچهحس می

ای نشدنی به نظر فرو دادن آب دهانم به اندازه

 رسد که چیزی تا خفه شدنم نمانده.می
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از وقتی که تو وارد زندگیش شدی، آراس دور »

ش رو خط کشیده. دوست نداشتم از همون خانواده

این خونه بریده بشه؛ ولی تو این کار رو اول، پاش از 

دونم با کردی! تو پسرمون رو از ما دور کردی. نمی

ش چه ترفندی... ولی بدون که آراس به خانواده

ش با ما رو کنه! االن اگه تونستی رابطهپشت نمی

طور ادامه پیدا کمرنگ کنی، فک نکن تا ابد همین

 «کنه.می

 

شمم به پایین توانم جلوی اشکی که از چنمی

 چکد را بگیرم.می

 

تو خیلی »دهد: آسترید به تاختن به من ادامه می 

تر از دخترایی هستی که ما فقط قصد داشتیم پایین

ای به دستت به آرا معرفی کنیم. ثروت بادآورده

تونی پسر من رو رام رسیده و فکر کردی با اون می
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چیز پول نیست! مطمئن باش یه خودت بکنی! همه

ها رو وزی ازت خسته میشه. آراس خیلی راحت آدمر

ندازه. هیچ وقت دوست نداشتم از زندگیش بیرون می

اون از سمت کسی آسیب ببینه، هیچ وقت اجازه 

 «ندادم که این اتفاق بیفته.

 

 زبرجد رخ#

 هفتم_و_صد_پاره#

 

ی کمی از من دارد و با فاصلهگامی به جلو برمی

خطار میدم... اگه قراره دل از االن بهت ا»ایستد. می

پسر منو بشکنی، قبل از اینکه به خاک سیاه 

بنشونمت، گورت رو از زندگیش گم کن، چون 

تونم اون موقع دل کنم تا چه اندازه میتضمین نمی

 «رحم باشم!
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هایی که فشارم. من؟ اینهایم را روی هم میپلک

 برایم ردیف کرد من بودم؟

 

 «زنم!ی چی حرف میدارم دربارهفهمی خوبه که می»

 

که راهش را کنم و پیش از آنچشمانم را باز می

زمانی »گویم: بکشد و برود، با صدایی لرزان می

رسه که بهتون ثابت میشه من بهترین کسی بودم می

 «تونست پا به زندگی پسرتون بذاره.که می

 

شود. کاش زند و از من دور میپوزخندی می

که کسی آگاه شود، از آنین دم، بیتوانستم هممی

کس این عمارت بیرون بزنم و جایی بروم که هیچ

 نباشد. هیچ کس!
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تواند ببیند کسی، او هم یک مادر است. او هم نمی

دهد. او هم نگران پسری است که پسرش را آزار می

جانشین دو خانواده است؛ ولی چطور به خودش 

 شکند؟گونه در هم باجازه داد که مرا این

 

کشم و در ام را از جیب پالتویم بیرون میگوشی

افتم. اگر با تلما حرف نزنم سوی دیگر باغ، به راه می

 ترکم!امشب می

 

 «عسلم... خوبی؟»دهد. با بوق دوم، پاسخ می

 

گذارم تا هق هقم را با دستم را روی دهانم می

 شنیدن صدایش، خفه کنم.

 

 «سالم مامان! خوبم! تو خوبی؟»
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داند چه داند. میمی« سالم! خوبم! چی شده؟»

 زنم!هایی مامان صدایش میزمان

 

کشم و گلویم را هایم میبا پشت دست روی گونه

هیچی! چیزی نشده! خواستم بدونم »کنم. صاف می

 «اید یا نه.خونه

 

 «آره عسلم. ِکی میای؟»کند. در دادن پاسخ درنگ می

 

معلوم نیست. »م: گویکشم و میام را باال میبینی

 «زنم.نزدیک بودم زنگ می

 

 «باشه گلم. منتظرم.»
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کنم و گوشی را ی قرمز روی صفحه را لمس میدکمه

 گردانم. از بغض در حال ترکیدنم!درون جیبم برمی

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_صد_پاره#

 

چنان روی آرا که همگردم و روبهراه رفته را برمی

ایستم. نگاهش را باال میروی نیمکت نشسته، 

مانم و یک جهان حسی که با دیدن کشد و من میمی

شود. آن دو گوی زبرجدی رنگ، به دلم سرازیر می

 «گیری برای من؟یه آژانس می»

 

خودم »خیزد. گذارد و برمیسیلوا را روی زمین می

 «رسونمت.می
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خواد. نمی»گیرم. دهم و نگاه میسرم را تکان می

 «.خودم میرم

 

آماده شو »افتد. پیش از من سوی ساختمان راه می

 «رسونمت.می

 

کجای »غرم: دهم و مینفسم را باحرص بیرون می

 «حرفم رو متوجه نشدی؟

 

ایستد و سوی من گام بعدی را برنداشته، می

 «کنم!برای بار سوم تکرار نمی»چرخد. می

 

دوزم. تمام تنم از با نگاهی خشمگین، به او چشم می

 لرزد.های جورواجور میشم و حسخ
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ام کند و در یک نفسیهای رفته را جبران میگام

 «طور نگاهم نکن. باید حرف بزنیم!اون»ایستد. می

 

اش ی سینهکنم و تا نزدیکی قفسهدستم را مشت می

اندازم. برم، ولی در دم آخر، آن را پایین میمی

 «حوصله ندارم.»

 

خواهد آن دلم می چشمانم لبالب از اشک است.

اندازه بزنمش که نای نفس کشیدن هم نداشته 

چکد و زنم، اشک از چشمانم میباشد. پلک که می

گیرد. دستم را به سرعت باال ام راه میروی گونه

برم تا پاکش کنم اما او زودتر، صورتم را قاب می

کند. هایش، رد اشک را پاک میگیرد و با انگشتمی

گیرم؛ ولی دستانش را میبرم و مچیدستانم را باال م

ها را پایین بکشم. نگاهش را در توانم آننمی
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که چیزی بگوید، چرخاند و پیش از آنام میچهره

 گذارد.ام میهایش را روی پیشانیلب

 «بهت قول میدم که من هیچ کاری نکردم.»

 

فشارم تا بیش از این، هایم را روی هم میپلک

 «بوی عطرشو میدی!»نکنند. هایم مرا رسوا اشک

 

 «ی کفشاش بلند بود. صاف افتاد روی من.پاشنه»

 

 «بغلش کردی!»نالم: گزم و میلب می

 

خوردیم کردم با هم مینمی»کند. در پاسخ درنگ می

 «زمین!

 

 «دروغگوی خوبی نیستی!»

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کنم و زودتر از آنچه که دستانش را از صورتم جدا می

 شوم.میبتواند، از او دور 

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_صد_پاره#

 

نینا جان، عزیزدلم... اون آقا تا زمانی که بسته رو »

 «نده دست خودت جایی نمیره! برو بگیرش.

 

دهم؛ زند و پاسخش را نمیبار دهم است که زنگ می

 فرستد.حاال تند و تند پیام می

 

هایی پوشم و تا رسیدن به البی، پیامسویشرت می

خوانم. با آن گندی که دیشب به بار ه، میکه فرستاد
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آمد و تنها با مریم بانو خداحافظی کردم و از آنجا 

بیرون زدم، هرچه زنگ زد، پاسخش را ندادم. صبح 

ی خودم بودم، ساعت شش پرواز داشت و اگر خانه

کرد. آمد و پیش از رفتنش، صحبت میتا اینجا می

ای را پیک پس از نهار بود که برگشتم و حاال، بسته

آورده که مطمئنم چند روز پیش آماده کرده. ولنتاین 

روزی نبود که در واژگان من تعریف شده باشد؛ چند 

روز پیش هم با پارال دوره افتاده بودیم که برای 

کردم تا سپندارمذگان چیزی بخریم و من فکر می

 بیست و نهم بهمن وقت دارم.

 

وانی که ی بزرگ سفید رنگ را از پسر جدو جعبه

روشن است خیلی وقت است اینجا ایستاده، 

اش حساب شده اما به خاطر گوید هزینهگیرم. میمی

 کنم.معطل کردنش، مبلغی تقدیمش می
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ها را تا آسانسور و سپس درون خانه به سختی آن

 برم. کنجکاوم بدانم درونشان چیست.می

 

هایش را کنار پوشالکنم و تر را باز میی بزرگجعبه

کنم و با های کادوپیچ شده را باز نمیزنم. کارتنمی

های موتور، دیدن کاپشن سیاه رنگ چرم و دستکش

 کنم که کاله کاسکت باشند و چکمه.گمان می

 

ی گردانم و جعبهها را سر جایشان برمیپوشال

های شکالت و گشایم. با دیدن جعبهکوچکتر را می

کنم و جعبه را ای پاستیل، ذوق میهشیرینی و بسته

برم. گفته بود هنگامی که از سفر به آشپزخانه می

چیز را خواهد گفت؛ ولی نگفت راست برگشت، همه

 یا دروغش را.
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دانید؛ حس و حالم هم برای خودم عجیب است. می

های آسترید انگار که خیالم راحت باشد و یا حرف

ه تلما گفتم و نتوانسته حالم را خراب کند. دیشب ب

هایش را دیدم. گفت از رفتاری مانند این که از اشک

مادر پاکان دیده بود و به مراتب تندترش را از 

پدرش. من هرچه که بودم، ولی سزاوار چیزهایی که 

آسترید دیشب بار من کرد، نبودم؛ به همین خاطر، 

خواهم خالفش که دلم شکسته باشد، میبیش از آن

 را ثابت کنم.

ام. هنگامی تر از هر زمانیشما باور نکنید! شکسته اما

زنم و شوم، تنها کنار میکه از جنگیدن خسته می

کنم؛ ولی االن هنوز زمانش نرسیده. هنوز تماشا می

 برای جا زدن زود است.

 

 زبرجد رخ#

 دهم_و_صد_پاره#
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خوان که بری نینا جان... جناب زکریان می»

 «دفترشون.

 

کنم و در پاسخ به شیوا، منشی جمع میهایم را لب

ی دیگه ممنون عزیزم. چند دقیقه»گویم: آرسن، می

 «میام.

 

 ام!ساعت نشده که رسیدههنوز نیم

 

کنم دهم و تالش میمیزم را سر و سامانی می

ام را به کناری برانم. از آن شب آزاردهنده، دودلی

های آرا را تنها سه روز گذشته و هنوز هم تماس

گذارم. باز هم خودم را در باتالقی پاسخ مییب

ام از آن ممکن نیست. انگار از بینم که رهاییمی

دانم که چیزی در این بین وجود اعماق وجودم می
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ندارد و باید خیالم راحت باشد. از سوی دیگر هم 

 ناراحتم که ممکن است قضاوتش کرده باشم.

 

نهم. از ل میکنم و گام به داخدر دفتر آرسن را باز می

که تا این اندازه به آرا شبیه است، نزدیک است این

به گریه بیفتم. پیراهن آبی رنگی که به تن دارد، او را 

بیش از پیش مانند برادرش کرده. با دیدن ظاهرم، 

افتد و نظراتش را ابراز مانند همیشه، به خنده می

هات چه تیپی زدی! از ست شلوار و چکمه»کند: می

 «یاد!خوشم م

 

ی لباس ی شیوههایش دربارهزنم و غر زدنلبخند می

جا بودم که آورم. من تنها زن اینپوشیدنم به یاد می

سر و وضعم مانند دیگران نبود. آرا هیچ وقت به 

 داد که آشکارا نظر بدهد.خودش زحمت نمی
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 «ممنونم. کارم داشتی؟»

 

د دارمالد و سویم گام برمیهایش را به هم میدست

 «آره. بیا بشین!»تا با من دست بدهد. 

 

روم و دهم و جلوتر از او سوی مبلی میدست می

 «چیزی شده؟»نشینم. می

 

اندازد. با لبخند نشیند و پا روی پا میرویم میروبه

باید چیزی بشه من دو دقیقه با زن داداش »گوید: می

 «م حرف بزنم؟آینده

 

من ایجاد کند؛ شاید این دو کلمه باید چیزی درون 

ذوق، خوشحالی، شاید هم دلم باید غنج برود؛ ولی 

حسی، پلک افتند. با بیها اتفاق نمیهیچ کدام این

 «نه!»گویم: زنم و میمی
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کند و داخل خورد و شیوا در را باز میای به در میتقه

ای هست که از ای شیشهآید. در دستش سینیمی

های داخلش را شود بیسکویت و فنجاندور هم می

 دید.

 

مانیم تا آن را روی میز جلویمان بگذارد و خاموش می

 برود.

 «شب جشن... زود رفتی. فرصت نشد حرف بزنیم.»

 

اندازم. چرخانم و شانه باال مینگاهم را سویش می

ش حرف خواستی دربارهچیز خاصی بود که می»

 «بزنی؟

 

 زبرجد رخ#
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 یازدهم _و_صد_پاره#

 

خورد. خب! این سه آشکارا از سردی رفتار من جا می

گونه رفتار من خوشش نیامد! نه کس از اینروز هیچ

این که دانسته یا خود کرده باشد ها؛ نه! سخن 

آوردم. جالب است حتی نای دیگران را تاب نمی

 سخن گفتن هم نداشتم تا بگویم چه مرگم است!

 

تو که رفتی... آرا هم زود رفت.  آم... راستش...»

گرفته بود انگار... آخر شب قرار بود بهت بگه که با 

 «هم برید. ویزات درست شده بود.

 

خیزد کنند. برمیسطلی آب سرد روی سرم خالی می

رود تا چیزی از جیب کتش بیرون و سوی میزش می

دهم و بیاورد و من، سرم را به پشتی مبل تکیه می

فشارم. اگر تنها را در دستانم می های مبلدسته
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اندازه به هم  داد آن شب، سخنان آسترید بود، آنرخ

 ریختم!نمی

 

بینم. ام را در دستش میآید، گذرنامهسویم که می

حیف شد »دهد. ایستد و آن را به دستم میکنارم می

 «نرفتی!

 

کند از سوزد. تمام وجودم درد میته گلویم می

ام وارد شده. من تا بر پیکره های مختلفی کهحس

پذیرم؛ پس چرا این اندازه برایش اهمیت دارم، می

تواند تا این اندازه آسان به من دروغ بگوید؟ مگر می

من او را قضاوت کردم؟ شاید هم کردم اما حق 

 نداشت!

 

که تا این اندازه کشم و از ایننفس سنگینی می

شوم. دلم یام، از خودم بیزار مدفاع شدهضعیف و بی
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خواهد برگردم به روزهای پیش از این؛ یک سال می

 پیش، نه! یک ماه و اندی پیش!

 

گاه )نقطه ضعف( من در از این که احساساتم آسیب

دست دیگران شوند، بیزار بودم و حاال، آرسن، تالش 

 کند بفهمد توانسته مرا خوب بچزاند، یا نه.می

 

 «عیب نداره! بعداً هم میشه رفت!»

 

وشن است انتظار چنین چیزی را از من ندارد. ر

روی من رود و دوباره روبهاش در هم میچهره

 «ت سرد نشه!قهوه»نشیند. می

 

من »کنم تا بگویم: گزم و به سختی تالش میلب می

 «خورم!قهوه نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _فرگرد#

 دوازدهم _و_صد_پاره#

 

کنم، بردیا بلند میخورد و سرم را که ای به در میتقه

خیزد و بینم. آه از نهادم برمیی در میرا در آستانه

کنم لبخند به لب بنشانم. انتظار نداشتم هر تالش می

دو  گستر هستم، نوبتی حالم را بگیرند.روزی که پاک

 «ورا؟سالم! از این»روز پیش آرسن و حاال بردیا. 

 

گیرم اش هست را نادیده میپوزخندی که روی چهره

ی طوسی رنگ خیزم. جعبهآید، برمیو داخل که می

گذارد و دستش را سویم دراز دستش را روی میز می

 «سالم! اومدم سری بهت بزنم.»کند. می
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گیرم. برق نگاهش جلوی باال پریدن ابرویم را می

 چیزی نیست که دوستش داشته باشم.

 

شود و تر از همیشه میدست دادنمان که طوالنی

کند، درد هایم از فشاری که او به آنها وارد میتانگش

 «میشه... دستم رو ول کنی؟»گویم: گیرد، میمی

 

کند و انگار که در فکر با درنگ، انگشتانش را باز می

 «ببخش... حواسم نبود!»گوید: باشد، می

 

دهم و از این که بودنش در اینجا و سرم را تکان می

ام را عرق پیکره امروز، خوشایند من نیست، تمام

مالم و با نگاه به جعبه، پوشاند. دستم را میسرد می

 «این مال منه؟»گویم: با ذوق می
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دهد و نگاه غمگینش، چشمانم را سرش را تکان می

دونستم اگه ازت بخوام با هم می»گیرد. هدف می

بریم بیرون، نمیای. برای همین گفتم زور الکی 

 «نزنم.

 

زنم و ربان صورتی رنگی که مینمایی لبخند دندان

کنم. ندیده هم دور جعبه پیچیده شده را باز می

دانم درونش چیست! هنوز هم پس از شش سال می

 هایی را دوست دارم.یادش بود چه رنگ

 

گشایم و از دیدن آن همه گل رز در جعبه را می

کشم. به یاد روزهای پیش از ای میصورتی، جیغ خفه

گیرد و به سختی جلوی ویم را میآن رخداد، بغض، گل

گیرم تا نپرم و در آغوش بگیرمش. خودم را می

خیلی قشنگن اینا! ممنونم... اصال انتظارش رو »

 «نداشتم!
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به خاطر تو پا »گیرد. زند و از من نگاه میلبخند می

توی این شرکت کوفتی گذاشتم و از هر زمانی، کمتر 

 «دارمت!

 

رود و کاغذهای یزم میشود، سوی ماز کنارم رد می

به برکت وجود جناب »گیرد. روی آن را به بازی می

زکریان اصال سعادت نصیب بنده نمیشه که حتی 

 «زیارتت کنم!

 

به خاطر »کند. گیرد و کج نگاهم میسرش را باال می

 «اون من رو پس زدی؟

 

ی دو حرفی از دهانم بیرون کنم تا یک کلمهجان می

 «نه!»بیاید. 
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ایستد. نگاه تیز و ام میگردد و سینه به سینهبرمی

شود و قلب و روحم را پاره پاره اش، خنجر میبرنده

توانم خودم را مجاب کنم که کند. هنوز هم نمیمی

کند. دستم را دالیلم برای کنار گذاشتنش، بسنده می

گذارم. من برای چه اش میبرم و روی شانهباال می

 ؟آرا را انتخاب کردم

 

 پاسخم به روشنی روز است؛ چون دوستش دارم!

 

 زبرجد رخ#

 سیزدهم _و_صد_پاره#

 

مالم و هایم را زیر شیر آب، سخت به هم میدست

کنم رد ناپیدای حسی به نام خیانت را از تالش می

رود! از ذهنم شود؛ نمیروی دستانم پاک کنم. نمی

 شود!تر هم میشود که هیچ؛ پررنگپاک نمی
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ی ما من آدم شیش سال پیشم نه تو! رابطهنه »

همون روزا تموم شد. از همون اولم اشتباه بود با هم 

 «بودنمون. من...

 

پیوسته با  زنم وهایم میهایم را روی لبپشت دست

کنم من چه کردم! چرا باید چنین خود تکرار می

هایم مرا هایش روی لبداد؟ حس لبچیزی رخ می

 ند.کاز خودم بیزار می

 

 «خوای بگی من اشتباه زندگیت بودم؟می»

 

نه! بردیا من واقعاً دوستت دارم اما نه به عنوان »

 «کسی که...
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کنه ولی منو نه! به عنوان این حرفا تو رو قانع می»

کسی که تو زندگیت بودم، حق دارم بدونم چی 

عوض شده! نگو من و تو عوض شدیم! تو کَتَم نمیره 

بار برا همیشه بگو چی بودم برات  این چرا و پرتا! یه

تونم باشم! سرگرمی؟ یه هوس بچگانه؟ که االن نمی

یکی که تا یه نفر بهتر رو پیدا کردی راحت تونستی 

تره؟ حتماً کارشو ولش کنی؟ پسر زکریان خوشگل

 «بهتر از من بلده ها؟

 

یادآوری صدای خشن و آرامش مو بر تنم راست 

س بودی برا من! یه بار اون زمان مریم مقد»کند. می

امتحان کن شاید تونستم توی تخت بهتر از اون 

 «باشم!

 

آورم و سرم را باال از شدت گریه، نفس کم می

توانم سر پا کشم. نمیگیرم و تند و تند، نفس میمی
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توانم بیشتر از بایستم. این حجم از درد و غم را نمی

 این تاب بیاورم.

 

ذارم و آن را از دید گهایم را روی صورتم میدست

کنم. سنگینی بسیار زیادی نینای درون آینه پنهان می

کنم و هر نفسی را ام حس میی سینهرا روی قفسه

کنم آخرین نفسی است رانم گمان میکه بیرون می

 که خواهم کشید.

 

 چرا؟

 

نشینم. زنم و روی سکوی سرویس میزار می

چرخید را میاجازه روی تنم ای که بیهای هرزهدست

توانم حس کنم؛ حتی هنگامی که گلویم هنوز هم می

را چسبیده بود و من برای هوا به دست و پا زدن 

توانم حسش کنم؛ بوی عطر افتاده بودم. هنوز هم می
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های گرمش روی صورتم را؛ مانند خنک باربد و نفس

کرد هنوز ی پیش که بردیا فکر میهمین چند دقیقه

مان خوشبین باشد... خدایا زیر بطهتواند به راهم می

 بار این درد نزدیک است له شوم!

 

هایی که عصبی به بیرون رانده یورش اشک

شود مانند همیشه از خودم بیزار شوند، باعث میمی

پیچد و اعصاب شوم. صدای زار زدنم در فضا می

زنم دهد. عق میام را بیشتر از پیش به فنا مینداشته

شوم و هق هق بلندم را خفه یو در خودم جمع م

کند و کنترلی روی کنم. تمام تنم درد میمی

خورند و کف رفتارهایم ندارم. زانوهایم تا می

توانم نفس بکشم! پیچ و افتم. خدایا نمیسرویس می

هایم ام باز شود. نفسخورم بلکه راه تنفسیتاب می

های آخر، چیز شوند و در ثانیهتبدیل به خر خر می

آید و در خاموشی فرو بینم که سویم میهی را میسیا

 روم.می
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 زبرجد رخ#

 چهاردهم _و_صد_پاره#

 

پس از دو روزی که به اجبار پاکان در بیمارستان 

توانم به خانه برگردم؛ ولی نه مانده بودم، امروز می

 ی خودم.به خانه

شوم، دست تلما را از روی ویلچر که بلند می

ورم. داروهای مسکن و چسبم تا زمین نخمی

توانم درست اند و نمیبخش، گیج و منگم کردهآرام

راه بروم. تلما این دو روز، پیوسته کنارم بود و 

 نگذاشت تنها بمانم؛ ولی چرا آرا هنوز نرسیده بود؟

 

آورد و پندار ماشین را جلوی ورودی بیمارستان می

شود که دست دیگرم را بگیرد. فکرم پیاده می

 شود تا بتوانم به چیزی فکر کنم.نمیمتمرکز 
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خوابم. این اندازه از خأل درون ماشین هم تا خانه، می

ام. صدای تلما را درونی را تاکنون احساس نکرده

شنوم ولی گوید را میهنگامی که با آرا سخن می

گوید حالم خوب توانم واکنشی نشان دهم؛ مینمی

ر ذهنم خواهم با او سخن بگویم. داست ولی نمی

کنم تا گیرم و از آرا خواهش میگوشی را از تلما می

 کنم.خودش را زودتر برساند ایران؛ ولی نمی

 

مانم. روز سه روز پس از آن را هم، به همان حال می

ای در رسد، برای چند دقیقهسوم آرا که از راه می

 گیرد.آغوشم می

 

ام سخنانش برایم گنگ است؛ گویی راه شنوایی 

دانم چه مرگم شده! چشم ده؛ ولی خودم که میبندآم

فامش؛ همان چشمان زیبایی که دوزم به نگاه نقرهمی
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رسد که جهانم را برایشان کردم روزی میفکر می

 خواهم داد.

 

لغزاند و سرانگشتانش را روی پوست صورتم می

زند و موهایم را نوازش گوید. لبخند میسخن می

ن دستان گرمش حسم را بیکند. دستان بیمی

برد. خیس شدن هایش میگیرد و سوی لبمی

کنم. بغض راه گلویم را صورتم را احساس می

 افتم.بندد و با صدای بلند به گریه میمی

 

گیرد. کشد و دوباره در آغوشم میخودش را جلو می

شنوم که بوسد. حاال میکند و سرم را مینوازشم می

با هم، همه چیز  گوید همه چیز درست خواهد شد،می

 را درست خواهیم کرد.
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شود مگر؟ چینی بند زده مانند روز اولش میشد؟ می 

 ی من چه مانده بود؟از روح در هم شکسته

 

 زبرجد رخ#

 پانزدهم _و_صد_پاره#

 

گستر ممنوع! شرکت مادر تا هنگامی که شرکت پاک

 طور.ی خودم هم همینخودش بگوید، ممنوع! خانه

 

ممنوع! رانندگی و موتور سواری ممنوع! کلک چال 

 تنها بیرون رفتن هم ممنوع!

 

مجبورم کرده تا در خانه بمانم. با این حجم از 

کنم، زیاد هوش و حواسم داروهایی که مصرف می

 سرجایش نیست.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

تلما همه چیز را کف دستش گذاشته بود. از باربد و 

و  درمانی چندسال پیش تا هدیههای رواننشست

 ی بردیا که خودم به تلما گفته بودم.اجازهی بیهبوس

 

رفته بود شرکت و بردیا را شسته بود و گذاشته بود 

کنار. بحث بینشان باال گرفته و آرسن جدایشان کرده 

 بود.

 

نشیند و حرف کنارم می آید اینجا.هر روز عصر می

هایش و من هم زند. از گذشته و حال و روزمرگیمی

کنم؛ گاهی هم بیرون اش میهیبا سکوت، همرا

 زنیم.دوری می رویم ومی

 

ام انگار! مغزم از هرگونه فکر و خیال تهی خسته

خوابم. داروهایم را دکتر تر میها آسانشده و شب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چندین بار تغییر داده تا از پیامدهای ناخوشایندشان 

ام؛ ولی من تنها جلوگیری کند. گفته بودند افسرده

 ام!رای زندگی کردن از دست دادهام را بانگیزه

 

نواخت شده و شب و روز برایم فرقی زندگی یک 

ام، کند. شب را با یادآوری روزی که با آرا گذراندهنمی

کنم و از صبح تا عصر را به انتظار آمدنش صبح می

 نشینم.می

 

شود گفت که بهترم. با پس از گذشت یک ماه، می

رویم و برای نشست آرا برای خرید سال نو بیرون می

توانم به شرکت مادر گوید که میپایان سال، می

 برگردم. آقا باالسر من شده انگار!
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دانم که با تلما و پاکان به فکر کلکل نیستم. می

گیرند که چه کنم. اعتراضی نشینند و تصمیم میمی

 ام.هم ندارم؛ چون از بحث کردن خسته شده

 

 زبرجد رخ#

 م شانزده_و_صد_پاره#

 

 «اسفندماه»

 

 «سرده برای چی اینجا نشستی؟»

 

با شنیدن صدایش از پشت سرم، بازوهای دردناکم 

به همون دلیلی که »کنم. مالم و نفسم را ها میرا می

تلما بهت زنگ زده و تو هم خودت رو توی زمان 

 «اداری رسوندی اینجا!
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شنوم که زده را زیر پایش میلگدمال شدن برف یخ

های پالتوی فوتر آید تا روبرویم بایستد. دکمهمیجلو 

طوسی رنگش را باز گذاشته و عینک دودی به چشم 

آید که از شرکت آمده دارد. به سر و لباسش نمی

 باشد. به ویژه با آن پولیور مشکی رنگ یقه اسکی!

 

 «ست مدونا!تعریف نشده زمان اداری روزهای جمعه»

 

ال تا پایین نگاهش دور، از باخندم و یکتلخ می

دونم باید تعجب تیپ غیررسمی زدی! نمی»کنم. می

 «کنم یا خوشحال باشم!

 

نشیند. چشمانم را از بوی زند و کنارم میلبخند می

زنم. در بندم و لبخند میخنک و دلپذیر عطرش می

 تواند به جان بنشیند.زمستان هم، می
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تکرار کند، که بخواهد سخنان تلما را پیش از آن

من مریض نیستم! به تلما هم گفتم. نیازی »گویم: می

جا به خوردن اون همه دارو ندارم. من آدم یک

نشستن نیستم! خسته شدم از خوردن 

 «های رنگی رنگی!بخشآرام

 

گذارد و مرا سوی خود دستش را روی بازویم می

 «دونم!می»کشاند. می

 

از »زنم: یگذارم و نق ماش میسرم را روی شانه

 «سربار دیگران بودن خسته شدم!

 

 «کس نیستی عزیزدلم!تو سربار هیچ»
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کنم. کنم و دستانم را در هم گره میبغض می

هستم! سربار زندگی تلما و پاکانم، یه چیز اضافی »

 «تو زندگی توام و یه درد زیادی برای خودمم.

 

 «ای؟کی گفته تو توی زندگی من اضافه»

 

نیاز به گفتن »گویم: دهم و میال میام را باچانه

 «نیست! نیاز به انکار کردن هم نیست!

 

دارد تا کمی بچرخد و اش برمیسرم را از روی شانه

هایش درهم گره با من چشم در چشم شود. ابرو

بذار همین االن »اند. هایش براق شدهخورده و چشم

یه چیزی رو روشن کنم. من حتی اگه منفورترین آدم 

شهر باشم و عزیزترین افرادم هم منو از این 

 «خودشون دور کرده باشن، یه مَردم!
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یه مرد سی و »دهد: زنم که ادامه میمتعجب پلک می

ای ساله که از قضا خیلی هم بد آورده تو خورده

ترین فردی باشه که تونه ظالمزندگیش؛ این مرد می

تونه ببینه، ش مییه آدم تو عمر صد ساله

تونه رین رئیسی باشه که یه کارمند میگیرتسخت

ترین طرفی باشه که رحمداشته باشه، بی

ترین تاجرها باهاش معامله کردن و گرگی گندهکله

باشه که وقتی به چیزی که متعلق به اونه، 

ترین درازی میشه، تبدیل میشه به درندهدست

موجودی که دنیا به خودش دیده؛ اما اون مرد، نه 

ثباته و نه کسیه که توی فکر تو هست. ینامرده، نه ب

وقتی بهت میگم تو تنها کسی هستی که توی 

شنوی زندگیمی، بدون که این رو داری از کسی می

کاریه. راجع به که نه دروغ میگه و نه اهل پنهان

نظر. با داروهات، من نه دکترم نه صاحب

پزشکت صحبت کردم. گفت خودش میاد اینجا. روان

 «داروهات عوارض شدیدی داره. قطع ناگهانی
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پاشو بریم »گیرد. خیزد و دستش را سویم میبرمی

 «تو. مریم بانو برات چندتا چیز فرستاده.

 

 زبرجد رخ#

 هفدهم_و_صد_پاره#

 

ی ریم خونهظهر می»گوید: بندد و میدر دفتر را می

 «من.

 

دارم و هنگام باز شکالتی از روی میزش برمی

نگو که قراره تا شب بهم »گویم: میکردنش 

 «گرسنگی بدی!
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ی دفتر کتش را روی چوب رختی اتاقکی که در گوشه

رود تا اندازد و سوی روشویی میقرار دارد، می

از دیشب آماده کردم یه »دستانش را بشوید. 

 «چیزایی.

 

زنم و کش آمدنش را با شکالت کاراملی را گاز می

کنم. با دهان تماشا می کشیدن آنچه در دستم مانده،

 «چی درست کردی؟»گویم: پر می

 

کند و بیرون ی کاغذی پاک میدستانش را با حوله

 «میشه بهش گفت نهار.»آید. می

 

باشه! با »دارم. خندم و شکالت دیگری برمیمی

 «ریم... من برم پس.ماشین تو می
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توانید دانید، دل آدم که گواه بد بدهد، دیگر نمیمی

ی وجودتان کرده، یال آنچه که حس بد را روانهخبی

 شوید.

 

ی از دیروز هم حس بدی دارم. با این که چند دقیقه

پیش، نشست پایان سال را به خوبی پشت سر 

گذاشتم؛ آرا جایش را با عمو شهاب عوض کرد تا 

کنار من بنشیند و حواسش به من باشد. دو ساعتی 

کرده بودم. که در نشست گذراندم، تاکنون تجربه ن

احساس امنیت، اهمیت داشتن، دوست داشته 

 شدن...

 

شوم، منشی پیش پایم بلند وارد دفترم که می

 «جناب قوامی داخل منتظر شما هستن.»شود. می
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همین چند دقیقه »گویم: ایستم و میدر میان اتاق می

 «پیش نشست بود! رفتن که!

 

 «پدربزرگتون.»گوید: دهد و میسرش را تکان می

 

پرسم: کنم و بادرنگ میچشمانم را برایش گرد می

 «خیلی وقته اومدن؟»

 

 «س که اینجان.بیشتر از ده دقیقه»

 

 کند؟عجیب است! آقاجون اینجا چه می

 

شوم. روبه پنجره ایستاده و زنم و وارد میدر می

 کند.بیرون را تماشا می
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چرخد و بندم. سویم میکنم و در را میسالم می

توان چیزی را اش نمیدهد. از چهرهپاسخم را می

ای که از دیروز در جانم افتاده، خواند، ولی دلشوره

 شود.شدیدتر می

 

پاچه کنم و دستهای جلوی میزم اشاره میبه مبل

 «بفرمائید آقاجون! بگم چیز...»گویم: می

 

خوام می»گوید: آید، میها میطور که سوی مبلهمان

 «ف دارم.برم. بشین حر

 

زنم و با درنگ، روی مبل دستانم را در هم گره می

 نشینم.رویش میروبه

 

 زبرجد رخ#
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 هجدهم _و_صد_پاره#

 

 «اوضاع چطوره؟»

 

خوبه. یکم »گویم: چرخانم و مینگاهم را دور اتاق می

 «تر از انتظارم.سخت

 

کند. خدایا اش نگاهم میبا همان ژست باالدستی

 ایش بیزارم!هچقدر از این نگاه

 

 «ت با پسر دارون چطوره؟رابطه»

 

پرده وارد خب! انتظار نداشتم به این اندازه بی

 جا آمده.موضوعی شود که برای آن، تا این
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 «خوبه.»گریزم. اندازم و از نگاهش میشانه باال می

 

 «خوبه!»گوید: دهد و میسرش را معنادار تکان می

 

یا نه! خدایا این پرسد خودم حالم خوب است نمی

 ای؟ سیمان؟ بتن؟ آهن؟مردها را از چه ساخته

 

... 

 

خانم سلوکی، من دارم میرم... کاری ندارید با »

 «بنده؟

 

نه! »گویم: حال میکشانم و بینگاهم را تا ساعت می

 «خسته نباشید!
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روی از ساعت یازده تا االن، روی مبلی که روبه

ام در پاسخ نشیام. چیزی که مآقاجون بود، نشسته

 فهمم.گوید را نمیمی

کشم و نفسم را سنگین دستم را روی صورتم می

دهم. این چیزی نبود که دوست داشتم بیرون می

ها چیزهایی نبودند که انتظارشان را بشنوم. این

 داشتم.

 

 «کنی؟به چی فکر می»

 

سرم را سوی در و او که در چارچوب ایستاده، 

 «آقاجون اینجا بود.»چرخانم. می

 

کشد. دارد و اخم در هم میگامی به جلو برمی

 «اومدنشون چیز خوبیه؛ دلیلش شاید نه!»

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

روم و کیفم را از زیر میز خیزم و سوی میزم میبرمی

تون رو باید تموم کنید. گفت رابطه»دارم. برمی

 «دیگران از این وضعیت راضی نیستن.

 

مگه ما برای دل » دهد.باحرص نفسش را بیرون می

 «کنیم؟دیگران زندگی می

 

گفت من »دارم. بندم و کیفم را برمیتاپم را میلپ

خواستم که کسی بهتون بگه. من کنار کشیدم، نمی

ولی دوست ندارم از طرف من فشاری به شما وارد 

بشه. این چند وقت انگار جلسه زیاد گذاشتن. همه 

زدواج بشه، هم گفتن که این رابطه اگر منتهی به ا

 «موقعیت بقیه توی خطر میفته!

 

کشد و هنگامی که سوی در ابروهایش را در هم می

 «تو چی گفتی؟»آید. روم، درون دفتر میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کشم تا راه تنفسم را باز کنم. روی گردنم دست می

 «تونستم بگم؟چی می»

 

رود تا من اول بیرون اندازد و کنار میشانه باال می

 بروم.

 

 زبرجد رخ#

 نوزدهم _و_صد_پاره#

 

 «به نظرم واقعاً داری حیف میشی!»

 

چرخانم و ام را سویش میصورت مچاله شده

 «ای منظورته؟دونم. از چه جنبهآره می»پرسم: می
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شود و با موشکافی صورتم را کمی سویم خم می

آورد و ابرویم را ام میکاود. دستش را سوی چهرهمی

 «ابروهات... قوس»کند. لمس می

 

کشد. آید و پلک باالیم را نرم، دست میپایینتر می

 «چشمات...»

آیند. خزند و پایین میانگشتانش روی پوستم می

کند، قلبم انگار از روی باالترین نقطه سقوط می

هایم را لمس هنگامی که نوک انگشتانش، لب

 «هات...لب»کند. می

 

گذاشتن هایم و با گردد سوی چشمنگاهش برمی

یه فکری »دهد: هایم، ادامه میشستش روی لب

 «براشون دارم.
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ها را قلب داند این بازیدهم. نمیآب دهانم را فرو می

ام را زیر های از کار افتادهگیرد؟ لبمن جدی می

کنم و به سختی لمس انگشتش از هم باز می

 «چه فکری؟»گویم: می

 

وآمد رفت کشد و دری لبم میانگشتش را تا گوشه

خوام یه می»کند: هایم، زمزمه میها و لببین چشم

 «قولی بهم بدی.

 

برد و تارهای موی کنار صورتم را دستش را باال می

دیگه موهات رو کوتاه »هایش می گیرد. میان انگشت

 «نکن!

 

انگار که کسی به صورتم سیلی زده باشد، سرم را 

 «نه!»ماند. کشم و دستش در هوا میعقب می
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چرا »کند. اندازد و سرش را کج میدستش را می

 «نه؟

 

فشارم و دستم را مشت هایم را روی هم میپلک

 «خوای؟چرا همچین چیزی از من می»کنم. می

 

چون بهت »گیرد. اش حالت مغروری به خود میچهره

 «میاد!

 

همه میگن این مدل »گویم: کنم و با تندی میاخم می

 «ام!طوریمیاد! من چند ساله همینمو خیلی بهم 

 

شما خیلی »کند: شود و زمزمه میکمی سویم خم می

های وجودیت رو به همه نشون ندادی از جنبه

 «عزیزم!
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 زبرجد رخ#

 بیستم_و_صد_پاره#

 

خواهم دهانم را باز کنم و بگویم: گفت! میراست می

اما خودم هم به خوبی « تو که مستثنی نیستی»

 ها حسابش جداست.او از تمام آدم دانم کهمی

 

توانم اخم کنم و رو بگیرم و خود را در پاسخ تنها می

هایم نشان دهم و در ذهنم مشغول لمباندن شکالت

فکر کنم. هنگامی که از زیر و  های احتمالیبه پاسخ

خورم، بست میرو کردن پستوهای ذهنم به بن

هی تو، توی جایگا»گویم: گردم سویش و میبرمی

 «نیستی که بخوا...

 

 «داری چیکار...»نالم: با خم شدنش روی صورتم، می
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هایش را کشد و بعد، لبام میاش را روی گونهبینی

وارش، برد. صدای آرام و زمزمهسوی گوشم می

حسی شبیه به سیخ شدن موهای گربه در مواجهه با 

 کند.آب، درونم ایجاد می

 

خوبی نیست نینا جان! دروغ گفتن به من اصالً کار » 

دونی این رو؛ و من هم خودت بهتر از هرکسی می

گذره و دونم چی توی فکرت میبهتر از هرکسی می

 «کنه نتونی...تنت کاری می

 

هایم کشد که بتواند چشمسرش را در حدی عقب می

 «به من دروغ بگی.»دهد: را ببیند. ادامه می
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پریده.  حس شده و به گمانم رنگ از رخمسرم بی

گویم: طور خشک شده، میبی حس و حال و همان

 «من...»

 

گذارد و پوست هایم میاش را روی لبانگشت اشاره

گوید. کتابی باز افتد. درست میصورتم به گزگز می

 توانم این را رد کنم؟هستم برایش. چطور می

 

کند تا سخنی بگوید سرش را کج و دهانش را باز می

زنم و رو به که دستش را کنار می و این بار من هستم

هایش، گویی شوم. به محض لمس لبجلو خم می

شود و چند دهم نفسم در اعماق سینه حبس می

زنم، به سالی هایش بوسه میای که روی لبثانیه

 ماند.می
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هایش هایش بسته است و لبکشم. چشمپس می

انجام چنان باز مانده. خودم هم از شوک عملی که هم

زند. زبانش را روی لب ای خشکم میام، لحظهداده

کمر به »کند. هایش را باز میکشد و چشمپایینش می

 «قتلم بستی؟

 

 «من؟ نـَ...»گویم: متعجب می

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_بیست_و_صد_پاره#

 

در پلک به هم زدنی، دستش را پشت گردنم 

ین منم گیرد و اگذارد، لب باالیم را به دندان میمی

چنین بازم. لعنت به من که اینکه خودم را می

شود و دو دستم را ام! ظرف از دستم رها میارادهبی

کنم. دست راستش را پشت دور گردنش حلقه می
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های کشد تا تنقدر جلو میگذارد و مرا آنکمرم می

دیگر شوند. دست مان مماس یکنشستهبه آتش

ها را بین رود الی موهایم و آندیگرش می

ام را در کشد. ضربان باالرفتهانگشتانش به چنگ می

 کنم.های حریصش، گم میدار و نفستن ضربان

 

که گفته بودند باید جدا شویم؟ برایشان دانستن این

آرا برای من چه بوده، مهم است؟ مهم است اگر این 

بین دوست داشتنی وجود داشته باشد؟ مهم است 

دادن آرا چیزی بیشتر از که از دست دانستن این

شکست است برای من؟ نه! اگر این چیزها برایشان 

مهم بود، تلمای بیچاره سرگذشتش این نمیشد! تلما 

چربید، نتوانست که تهمورس را داشت و زورش می

راهی از پیش ببرد. من که را دارم؟ پاکان با وجود 

هایش، باز هم زیردست همه بود و با یک دلگرمی

توانستند او را سر جایش بنشانند. عمو تلنگر، می

ی ماست. اگر شهاب؟ او که خودش مخالف رابطه
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کرد! شهراد خود وارث نبود، برای من دندان تیز می

 دایی تارخ هم که...

 

هایش پهلوهایم را کشد و دستپس که می

کنم و از موقعیتی که در فشارند، چشمانم را باز میمی

یش به شدت به هم خورم. موهاآن هستم، جا می

ی اول اند. دکمههایش متورم شدهریخته و لب

اش به شدت تکان ی سینهپیراهنش باز شده و قفسه

آید و پاهایم را... لعنت به خورد. نگاهم پایینتر میمی

 ام!من! روی پاهایش نشسته

 

گذارم و خودم را عقب اش میدستانم را روی سینه

 «ببخشید!کنم... ام... فکر می»کشم. می

 

کند. چسبد و مرا به خود نزدیک میمچ دستانم را می

گزم و با شرم نگاهش اش، لب میبا صدای خنده
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کند: کنم. سرش را به گوشم نزدیک و زمزمه میمی

این کارات، فقط من رو برای به دست اوردنت »

 «کنه!تر میحریص

 

خیلی وقته خودم رو به دستت »نالم: حال میشوریده

 «!سپردم

 

ام آورد و موهایم را از روی پیشانیدستش را باال می

ام چرخ زند. نگاهش با لبخند، روی چهرهکنار می

االن احساس »کند تا بگوید: خورد و لب باز میمی

ی وجودی نینا ترین جنبهکنم معصوم و صادقانهمی

بینم. چطور چشمات به این سلوکیان رو دارم می

 «وحت باشن؟ی رتونن آینهراحتی می
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زنم و قطره عرقی که از خندی میپاچه تکدست

تو تنها کسی »کنم. ام راه گرفته را پاک میشقیقه

 «هستی که روح من رو عریان و بدون نقاب دیده.

 

گیرد. ام را قاب مینشاند و چهرهخندی به لب میکج

 «ترین چیزیه که دیدم!زالل»

 

 زبرجد رخ#

 نهم_فرگرد#

 دوم_و_بیست_و_صد_پاره#

 

 «فروردین ماه»
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کردیم، سازهای که فکرش را میزودتر از آنچه

ی ای در خانهشوند؛ از مهمانی دورهمخالف نواخته می

 عمو!

 

ی من هایش را روانهتواند نیش و کنایهآسترید تا می

کند. پاکان به زور نشسته و خاموش مانده تا می

تابی دستانم را میان چیزی به ما نگوید. تلما با بی

تر، رو به من لبخند تابفشارد و بیدستانش می

اش را از دید من پنهان کند. دایی زند تا ناآرامیمی

کند و برق چشمانش مان میتارخ با نیشخند نگاه

گواه از شادی درونش است. میرفخرایی با لبخندی 

کج، ما را به تماشا نشسته و عمو پوریار، پایش را 

گوید. دهد و در پاسخ خاله، هیچ نمیپیوسته تکان می

فضای مهمانی خفقان آور است و نزدیک است از 

 شود، به گریه بیفتم.ام وارد میفشاری که بر پیکره
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آرا هم که از این وضع، خسته شده، دیگر تاب 

 آورد.نمی

 

رویم داخل حیاط. مرا روی و می پوشمپالتویم را می

نشیند. نشاند و خودش هم کنارم مینیمکت می

امشب، متوجه شده بودم که رنگش چقدر پریده. 

عصبی بودنش را از برق زدن چشمانش فهمیده 

 بودم.

 

کوچکی از جیب با دستانی لرزان، قوطی فلزی 

گذارد. این کشد و روی پایش میپالتویش بیرون می

مدت را اجازه نداده بود سیگار بکشم. گفته بود حالم 

 کند.که خوب شد، به سیگار برگ مهمانم می

 

گردد، دست دراز هنگامی که دنبال فندکش می

کنم برای برداشتن قوطی. نت شرمن کالسیک. می
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از »پرسم: کشم و میمیعطر تند تنباکو را به مشام 

 «کجا خریدیش؟ بوش خیلی خوبه!

 

دارد و آن را از هایش برمیدست از گشتن جیب

ممنون که یادآوری کردی عزیزم! »قاپد. دستم می

 «مونه!بوش می

 

دلم گواه بد میده. امشب »گیرم. کنم و رو میاخم می

 «ان!همه مثل بمب ساعتی

 

گوید: و می کندام حلقه میدستش را دور شانه

 «نگران هیچی نباش!»

 

امشب هم »کند: بوسد و زمزمه میروی موهایم را می

هایی که گذشت. ی روز و شبگذره... مثل همهمی
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مهم من و توییم که بعد از این روزا، بزرگ شدیم یا 

 «نه؛ درس گرفتیم یا نه!

 

بعدش چی؟ »گویم: چرخانم و میسرم را سویش می

 «بجنگیم که چی بشه؟

 

آورد و مرا جلو ام سوی گردنم میدستش را از شانه

هایم به نرمی کشد. پیش از بوسیدنم، روی لبمی

 «چو فردا شود فکر فردا کنیم!»کند: زمزمه می

 

جای مانده ی شیرین شیواز ریگال بههنگامی که مزه

چشم و در دل به تداخل هایش را میروی لب

م فحش داروهایم با نوشیدنی و سیگار محبوب

کنم که آیا فردایی هم وجود دهم، به این فکر میمی

 دارد؟
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 زبرجد رخ#

 سوم_و_بیست_و_صد_پاره#

 

 

هایی که به دور نگاهم را روی کسانی که روی مبل

گردانم. همه اندیشمند اند، میاند، نشستهچیده شده

 اند.نگاهشان را به جایی دوخته و خاموش مانده

 

پیوندد، همه طهماسبی که به ما میی با صدای سرفه

ی آید، ولی خب جزء دایرهخیزیم. از او بدم نمیبرمی

 آید.کسانی هم نیست که ازشان خوشم می

 

دوزند و برای سالی برند و میگویند و میسخن می

چه که کنند. هر آنریزی میکه در پیش است، برنامه

پذیرم. به راستی که نه آرا بپذیرد، من هم می
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ام توانم ذهن و اندیشهگویند، نه میفهمم چه میمی

 را روی آن، متمرکز کنم.

 

کنند، مانند و به ما نگاه میهمه که خاموش می

تاب، در جایم پیچانم و بیهایم را در هم میدست

خورم. انگشتان داغ آرا که دستانم را به تکان می

کشد، انگار بمبی که تیک تاک وارونش را چنگ می

 ترکد.شنیدم، میمی

 

جناب زکریان، با تمام احترامی که برای شما و »

ی بین شما و تون قائلیم، باید بگم که رابطهخانواده

خانم سلوکی، از دید هیچ کدوم از اعضای هیئت 

 «مدیره، پذیرفته نیست!
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اش آرام چرخد. چهرهنگاه همه سوی فخرایی می

ش ها و لرزتوان خشم را در چشماست ولی می

 هایش دید.لب

 

فشار آرا روی دستانم، هنگامی که دمای بدنم به 

 شود.کند، بیشتر میباره افت مییک

 

 «با کمال احترام، اشکال این رابطه در کجاست؟»

 

شود و با جا میاش جابهعمو پوریار روی صندلی

دو سهم در یک خانواده »گوید: صدایی آرام می

ز ما باشه، آرا تونه مورد پذیرش هیچ کدوم انمی

 «جان.

 

یعنی شما به خاطر حجم پولی که این وسط قراره با »

 «مون برسه، نگرانید؟ازدواج ما به ورّاث
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چسبد و رو به جلو های مبل را میعمو شهاب دسته

ی تصمیماتی که ممکنه رأی ما درباره»شود. خم می

 «شما دوتا روش تأثیرگذار باشه، نگرانیم!

 

نشیند را تماشا های آرا میبپوزخندی که روی ل

 ریزد.می کنم و چیزی در دلم فرومی

ی جناب سلوکی، اول از همه باید سوالی از همه»

اعضاء بپرسم. آیا من، پدرم و پدربزرگم تا حاال 

 «تصمیمی گرفتیم که به سود شرکت نباشه؟

 

پاسخ همگی به روشنی روز است. کسی سخن 

 گوید.نمی

 

ی کافی در این امور سررشته اندازهخانم سلوکی به »

تونن ای پیش بیاد، خودشون میدارن. اگر مسئله
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فهمم تصمیم بگیرن و نظرشون رو اعالم کنن. نمی

این پافشاری شما برای چیه! اگر مشکلتون چیزی 

غیر از این مسئله هست، بفرمایید شاید ما هم متوجه 

شدیم اشکال در کجاست و به این رابطه پایان 

 «یم!داد

 

افتد و انگشتان آرا را بین دستانم ام میلرزه بر پیکره

 گیرم.می

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_بیست_و_صد_پاره#

 

گوید: دایی تارخ با صدایی بلندتر از حالت معمول، می

سرتاسر این رابطه مورد داره جناب زکریان! یا »

متوجه نیستید دو سهم از شرکت یعنی چی یا 

راه زدید! این یعنی شما دو نفر که خودتون رو به اون 
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ترین اعضای این گروه هستید، عمالً شرکت رو جوون

 «در دست گرفتید!

 

روند و به آنی، سر جای خود ابروهای آرا درهم می

موردی که اشاره کردید، به خودمون »گردند. برمی

کردم، مربوطه. من با هر فرد دیگری هم ازدواج می

جهت پیشرفت شرکت نظر من و خانم سلوکی در 

خوام که متوجه یکسان میشد. فقط... پوزش می

منظور شما نشدم. بحث سر حق رأی هست یا ارزش 

 «سهام؟

 

هر »گوید: طهماسبی که تاکنون خاموش مانده، می

 «دو!

 

 اندازد.تهوع به گلویم چنگ می
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ی ما تا حاال توی متاسفم که اینو میگم، ولی خانواده»

دخالت نکردن؛ بهتر نیست که امور خانوادگی شما 

 «شما هم سعی کنید به تصمیم ما احترام بذارید؟

 

طهماسبی سوی دارون که کنار آقاجون نشسته، 

خواید چیزی به نمی»گوید: چرخد و با خشم میمی

 «آقازاده بگید؟

 

هایش نشانده، خندی که روی لبدارون با کج

کشاند و نگاهش را از آرا، سوی طهماسبی می

خواید من رو در برابر پسرم شما که نمی»وید: گمی

قرار بدید؛ اون هم وقتی که من موافقتم رو با این 

 «قضیه اعالم کردم!

 

بابا! شما که گفتی »گوید: دایی تارخ رو به آقاجون می

 «کنی!صحبت می
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کنم؛ می« صحبت»گفتم »گوید: آقاجون با خنده می

 «کنم!نگفتم نظرشون رو عوض می

 

شود، آرا های ناگفته چیره میسکوت که بر کالم

کشد تا بلند خیزد و دست مرا هم همراه خود میبرمی

کند و با شوم. از عمو شهاب برای میزبانی تشکر می

از اتاق نشیمن بیرون « خدا نگهدار همگی»گفتن 

ام سنگینی ی سینهای روی قفسهزنیم. وزنهمی

 «اینجا!بریم از »کند و نفسم را تنگ. می

 

بیند، به آنی از سر جایش تلما هنگامی که ما را می

های شود. نگران راه رفتنش با آن کفشبلند می

گیردش تا داری که باال میپاشنه بلند و پیراهن چاک

رساند و شوم. خودش را به ما میزیر پایش نرود، می

 «چی شد؟ چی گفتن؟»پرسد: با نگرانی می
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ی ما را پذیرفت، این بود تلما رابطهیکی از دالیلی که 

هایی که من این مدت که خودش تک به تک جایگاه

 ها بودم را از سر گذرانده بود.در آن

 

هیچی! »کشم. گیرم و سوی خود میدستانش را می

 «آروم باش چرا انقد یخ کردی؟

 

نگران »گوید: گیرد و میآرا بازویش را به نرمی می

 «نمیفته! نباش تلما جان! اتفاقی

 

بوسد. ام را میزند و گونهتلما با بغض لبخند می

 «امیدوارم. مواظب خودتون باشید.»

 

 زبرجد رخ#
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 پنجم _و_بیست_و_صد_پاره#

 

رسیم. از شدت هفت شب است که به یزد می

زنم. جلوی خوابی، راه فرودگاه تا هتل را چرت میبی

ر رسیم، از دیدن در دوتای کوچکی که دهتل که می

نبش قرار گرفته و مردی با سبیل چخماقی و لباس و 

کالهی به سبک دوران قاجار، جلوی آن ایستاده، 

پرم و نمای بیرونی کنجکاوانه از ماشین بیرون می

 نگرم.دیوارهایی که در هر دو سو ادامه دارند را می

 

بر سردر ساختمان، نام هتل مانند مهری قدیمی، به 

کوچک رنگی در، مرا به های خورد و شیشهچشم می

 اندازد.های قدیمی مییاد خانه

 

کردم، گونه که گمان میشویم، همانداخل که می

پذیرش از سقفی گنبدی و چلچراغی بزرگ، 
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ای و های فیروزهپیشخوانی آجری و با نماکاری

پوشی با نقوش اسلیمی، ساخته شده. کف

د انپایه گذاشتهرویمان هم دیگی بزرگ روی سهروبه

اند. که درونش را آب ریخته و پر از گل تازه کرده

توانم باور جا را نمیخدایا این همه زیبایی در یک

 کنم!

 

ماشینی که اجاره کرده بودیم را ساعت پنج به هتل 

آورده بودند. نگویم از داخلش! آرا ماشین را 

فرستد ماشین شویی و ما را از راهرویی، سوی می

 نند.کرستوران راهنمایی می

 

... 

 

غذاتو بخور یخ »گوید: کند و میبه غذایم اشاره می

 «کرد!
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چند »پرسم: کنم و میسرم را از روی نقشه بلند می

 «روز اینجاییم؟

 

گوید: کند و با درنگ میدور دهانش را پاک می

 «حدود هفت روز.»

 

گیرم و جدول زرد رنگ رویش را نقشه را باال می

خود یزد چهل و دو تا نقطه تو »دهم. نشانش می

گردشگری هست. به جز باغ مشیرالممالک که 

جاست، بقیه تو بافت قدیمی یزدن. روزی همین

 «شیش تا ببینیم تموم میشن!

 

کند. افتد و لیوانش را از دوغ پر میبه خنده می

 «باشه! غذاتو بخور!»
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گذارم. اندیشمند زنم و روی میز مینقشه را تا می

خوایم بریم تفت... راستی بوم گردی چرا ب»گویم: می

 «مون نیست؟تو برنامه

 

اون اکیپی بیشتر »کند. زیر چشمی نگاهم می

 «چسبه.می

 

دارم. دهم و قاشق و چنگالم را برمیسرم را تکان می

 «خوایم بریم میبد؟با چی می»

 

غذاتو که »گوید: که سرش را باال بیاورد، میآنبی

 «جواب میدم. خوردی به تموم سواالت

 

که به این اندازه در برابر من احساس از این

آید. غذایم را تمام کند، خوشم نمیمسئولیت می
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گیرم که کنم و دوباره نقشه را دست میمی

 «بریم دوری توی باغ بزنیم.»گوید: خیزد و میبرمی

 

 زبرجد رخ#

 ششم _و_بیست_و_صد_پاره#

 

اهیم از آن به خودر ردیف میزها و جلوی دری که می

سوی باغ خارج شویم، در کنار حوض هشت ضلعی 

های شش سنگی کوچکی که دورتادورش را کاشی

ای، همرنگ با درون حوض، فرش ضلعی فیروزه

ی هایی در میانهایستم و روی چوباند، میکرده

حوض، ایستاده به هم پیوند خورده و دو طوطی که 

ای درست کشم. آیینهاند، دست میروی آن نشسته

اند که ها و روی تختی چوبی گذاشتهروی طوطیروبه

کشم تا با هم که درنگ کنم، دست آرا را میبدون این

 عکس بگیریم.
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آییم، آبی که از از ساختمان رستوران که بیرون می

داخل و از زیر در به بیرون جریان دارد را دنبال 

ای کوچک کنم و حوضی چهارگوش را با فوارهمی

بینم. آب از کنار حوض با نهری به آن ن آن میدرو

 رود.سوی باغ می

 

های گردم تا بنای ساختمان زیر نورپردازیبرمی

ها و دیوارهایی به سبک ظریف و ماهرانه ببینم. طاق

معماری قدیمی ایران و با نمایی خشتی، 

هایی با نقوش اسلیمی و به رنگ کاریکاشی

های رنگی و با شیشهای و آبی و درهای ظریف فیروزه

 کند.ای مرا میخکوب میقدیمی، چند ثانیه
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اش گرفته، بازویم را ام خندهآرا که از دیدن چهره

بسه دیگه! کل یزد »برد. گیرد و سوی باغ میمی

 «جوریه!این

 

چرا یزد »گویم: کنم و میام را آویزان میلب و لوچه

جا اینپایتخت نیست؟ اینجا خیلی قشنگه! بیایم 

 «زندگی کنیم!

 

کند. لبخندی ایستد و عاقل اندر سفیه نگاهم میمی

باشه بابا! »گیرم. زنم و بازویش را مینما میدندان

 «اه!

 

های شنوم و او را سوی تختاش را میصدای خنده

 «ش؟بلدی اخم و تخم کنی همه»کشانم. کنار نهر می

 

 «گفته؟نه کی »نشیند. نشینم و او هم کنارم میمی
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نشینم و دستم را زیر چانه رویش میچهارزانو روبه

 «خب! جواب سواالم رو بده!»زنم. می

 

بپرس تا »گوید: کشد و میروی لبخندش دست می

 «بگم!

 

 زبرجد رخ#

 هفتم_و_بیست_و_صد_پاره#

 

 «ریم میبد؟با چی می»

 

با قطار. »گوید: فشارد و میهایش را به هم میلب

 «بعدی؟

 «وز اونجاییم؟چند ر»
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 «چهار روز میبد و اردکان.»

 

نهار »پرسم: دهم و اندیشمند میام را باال میچانه

 «خوریم؟کجا می

 

 «حمام خان!»گوید: با خنده می

 

 «گفتی هر سوالی بپرسم جوابم رو میدی؟»

 

داند بندد؛ انگار میاش رخت برمیلبخند از چهره

ی چی درباره»خواهم بپرسم. ی چه میدرباره

 «خوای بدونی؟می
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کشم تا با چشمانم، به او نشانی افسار نگاهم را می

 «شب جشن درندز... اون... اون زنی که...»ندهم. 

 

 «گفتم که...»دود: میان سخنم می

 

رانم و به ای که گلویم را بسته را به کناری میتوده

 «همونی بود که ولت کرد؟»گویم: سختی می

 

شود. ای از تاریکی پوشانده میهالهاش با چهره

 «آره!»

 

هنوزم »پرسم: کنم و میدستانم را مشت می

 «دوستش داری؟
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برد و با دستش را کالفه الی موهایش فرو می

 «اون شوهر داره!»گوید: صدایی خشن می

 

 «ی حس تو پرسیدم!من درباره»گویم: به آرامی می

 

راست تکان  گیرد و سرش را به چپ واز من نگاه می

از اول حسی هم نبود. سنم کم بود فکر »دهد. می

 «کردم هست!می

 

کنم. به هایم را در کف دستم حس میفرو رفتن ناخن

 «حست به من چیه پس؟»گویم: سختی می

 

دونم! اما نمی»گرداند. نگاهش را سوی من برمی

 «هرچی که هست، به درستیش ایمان دارم.
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 زبرجد رخ#

 هشتم _و_یستب_و_صد_پاره#

 

دارش که ای در زدن، صدای خشپس از چند ثانیه

 دارد.مرا از در زدن باز می« بله!»گوید می

 

 «منم رئیس!»

 

 سالم»دارد. کند و خود در را نگه میالی در را باز می

 «عرض شد!

 

اش ی کوچکی روی موهایش انداخته و چهرهحوله

 خیس است.
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ولی او تکان دهم تا بازش کنم در را هل می

علیک سالم! ساعت هفت و نیمه! تو هنوز »خورد. نمی

 «آماده نشدی؟

 

خسته بودم »گوید: کشد و میای ساختگی میخمیازه

 «خب!

 

 «بسه دیه!»کنم. دهم و بازش میدر را دوباره هل می

 

بندم. رود و من در را میپیش از من داخل می

 هایش بازند.پیراهنی سرسری پوشیده و دکمه

 

 «بدو بپوش بریم دیه!»
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چه »کند. باز نگاهم میگردد و با چشمان نیمهبرمی

 «خبره!

 

تفاوت و از درون، گیرم و در ظاهر  بینگاه می

اش را سامان روم تا روتختیتاب، سوی تخت میبی

خواد جایی از قلم دیر میشه عزیزم! دلم نمی»دهم. 

 «بیفته!

 

بیمار بودی تصویرش جلوی چشمانم است. خدایا! 

اندازه در برابرش دانی تا چهمگر نینا؟ تو که می

 ای!ارادهبی

 

کشاند. بوی گیرد و مرا سوی خود میبازویم را می

 «بیا اینجا ببینم!»و موهایش تر است.  دهدشامپو می
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دهد و موهایم را به شال را از روی موهایم عقب می

گیرد. خورم و تپش قلبم اوج میریزد. جا میهم می

خوام از جایی از قلم نمیفته! من می»کند: زمزمه می

 «این سفر نهایت استفاده رو ببریم.

 

را روی  کنم حولهبرم و تالش میدستانم را باال می

 «باشه!»موهایش بکشم. 

 

شود من، حوله و موهایش را شود و باعث میخم می

بندم، زمان، به چنگ بکشم. چشمانم را که میهم

کنم. ام حس میهایش را روی شقیقهبنرمی ل

کشم و سرش را با فشار دستانم، رو به پایین می

هایش لبخند کجی روی لب کنم.نگاهش می

گذارد هایش را روی گودی کمرم مینشیند، دستمی

نظرت چیه امروز صبح اصالً نریم »کشد. می و مرا جلو

 «بیرون و توی اتاق سر کنیم؟
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راه نداره »اندازم. ابروهایم را باال میکنم و نچی می

 «جون تو!

 «باشه پس!»

 

اندازد. حوله از روی چرخاند و روی تخت میمرا می

افتد. خورد و روی روتختی میموهایش سر می

ریزند و اش میموهای ترش نامرتب روی پیشانی

کی گفته »شوند. هایش به لبخندی خبیث باز میلب

 «کنم؟من باید به حرف تو گوش 

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_بیست_و_صد_پاره#

 

 «کس!هیچ»اندازم. خندم و برایش ابرو باال میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

کنند و ای مهمان میهایم را به بوسههایش، لبلب

های سرگردانم، تن خیسش را لمس. از دست

گیرم. احساسی که دارم، عذاب وجدان می

کنم ولی دستانم را مشت و تالش اش میهمراهی

تر از تابها را روی پیراهنش بگذارم. بینم آنکمی

 ام.ام که با او گذراندههر زمانی

 

از بن و ریشه بخواهم بگویم، شکیبا نیستم. دست 

زدگی، کار دستم داده. هیچ خودم نیست و این شتاب

که تمام روز که چه گویم، تمام چیز را بیشتر از این

نم، این هفت روز را با او و در یک اتاق سر ک

 خواهم!نمی
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ولی باید دندان روی جگر بگذارم. باید شکیبا باشم. 

خواهم از دستش ندهم، باید خودم را سفت اگر می

 بچسبم تا در برابرش وا ندهم.

 

... 

 

 «پاتو بیار پایین از رو داشبورد نینا!»

 

گویم: کنم و مینقشه را روی پاهایم باز می

 «رانندگیت رو بکن. من راحتم.»

 

اش را سویم شود و گوشیخیابان انقالب می وارد

 «بگو کجا قراره بریم.»گیرد: می
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گیرم و یابش را باز کرده، میاش را که مکانگوشی

ریم، چند تا چیز جایی که داریم میاون»گویم: می

ی خان که کنار کنار همن. برای امروز حمام و مدرسه

خی ی تاریریم. خانههمن و تو محدوده بازار، می

مشیر و چند تا مسجد هم اون اطراف هست؛ ولی 

 «فک نکنم زیاد عالقمند به دیدن مساجد باشی.

 

چرا نباشم؟ »پرند. ابروهایش با شگفتی باال می

 «بخشن!معماری مساجد خیلی ماهرانه و آرامش

 

آورم. چرا اندازم و پاهایم را پایین میشانه باال می

دونم... نمی»نپرسیده بودم؟ ی دینش تاکنون درباره

 «ی ما...آرا... میگم... رابطه
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دهم و نقشه را درون نفسم را به سختی بیرون می

اگه... به فرض محال »کنم. دست چپم مچاله می

 «بخوایم ازدواج کنیم...

 

چرخد و انگشتانش را باال با لبخند سوی من می

یک، چرا این فرض محال باشه؟ دو، مگه »گیرد. می

 «ی ما چشه؟رابطه

 

کشم و با صدایی باال ام میدستم را روی پیشانی

که من مسلمونم... حاال بگذر از این»گویم: رفته می

زنن... و تو از یه دین اعتقاداتم خیلی دارن لنگ می

 «دیگه، یه فرهنگ دیگه...

 

ای کنندهفرهنگ رو درست اومدی؛ اما دلیل قانع»

 «نیست!
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 زبرجد رخ#

 امسی_و_صد_پاره#

 

هایش چرخم و به گذر نور از چشمکامل سوی او می

ت ارمنی دینت چی؟ تو و خانواده»شوم. خیره می

 «هستین!

 

ی فشارد و نگاهش را به آینههایش را به هم میلب

 «م آره. خودم نه!خانواده»دهد. کنار می

 

کنند. قلبم تپیدن سطلی آب یخ را روی سرم خالی می

منظورت »شود. کند و ذهنم قفل میفراموش میرا 

 «چیه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اندازد و به ام میپریدهی چه بسا رنگنگاهی به چهره

منظورم ساده بیان شد! من »زند. تلخی لبخند می

 «ارتودوکس نیستم.

 

اش را که تا کنون دهم و گوشیآب دهانم را فرو می

ام نگه داشته بودم، روی پایم کردهبین مشت عرق

متوجه نمیشم! یعنی تو االن چی »کنم. می رها

 «هستی؟

 

کند و انگشتانش را دور دست راستش را دراز می

دونی چرا دارون می»پیچاند. ام میزدهدست یخ

تونست جلوی من بایسته؟ دیواری که فرو ریخته نمی

رو نمیشه به حالت اول برگردوند. من هنوز هم 

توی وجودم  ام و فرهنگ و تربیت ارامنه روارمنی

ای که داشتم و تالش کردم دارم و به ریشه و پایه

 «کنم؛ اما ارتودوکس نیستم.نگهش دارم، افتخار می
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 «یعنی تو...»

 

 «مسلمان شدم.»

 

کنم تا چیزی بگویم، ولی دهانم را باز و بسته می

آورد و رهایش شود. فشار آرامی به دستم مینمی

 کند.می

 

 «بودی؟چِـ... چرا نگفته »

 

 «نپرسیده بودی!»اندازد. شانه باال می

 

دهم و دستم را روی نفسم را چون آهی بیرون می

ها برایم روشن کشم. کم کم برخی چیزهایم میلب
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ی دارم و گسترهاش را برمیشوند. گوشیمی

کنم. پارکینگ نزدیک کافه عدسی پناهنده را پیدا می

 «کِی... مسلمون شدی؟»

 

گذارم و پای چپم را اش مینگهدارندهگوشی را روی 

 رویم باشد.کشم تا روبهام میزیر تنه

 

 «سال پیش!دوازده»

 

نگرم و دستم را روی پایش ی غمگینش میبه چهره

 «حتما... خیلی اذیت شدی!»گذارم. می

 

 اگر»برد. هایش میگیرد و سوی لبدستم را می

ر ی مسلمان شدن منی، زودتدونستم تو هدیهمی

 «کردم!پیدات می
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گیرم، لرزشی را به تمام حسی که از سخنانش می

کنم و با جور می دارد. خودم را جمع وتنم گسیل می

ماموریت با موفقیت انجام شد. مخ »گویم: خنده می

 «طرفو خدا زده!

 

گیرد. افتد و انگشتانم را به بازی میبه خنده می

 «شاید!»

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_سی_و_صد_پاره#

 

گردیم مان نبود اولین روزی که در یزد میدر برنامه

را، به بازار رفتن بگذرانیم؛ ولی هنگامی که پس از 

ی عدسی صبحانه، دورهایمان را در میدان و مدرسه

مان را در حمام خان خان زدیم، نهار چرب و چیلی
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التجار و مشیر را وجب زدیم، ی ملکخوردیم و خانه

بازار خان نرویم؛ که دستاوردش  دلمان نیامد که به

های سنتی به ی بزرگ ترمه و پارچهشد چند کیسه

های درهم بافته های دارایی، که با دست و نقشهنام

ی کار لباس؛ از پارچهمیشد، برای روتختی و خرج

شَعربافی که با پشم بافته میشد هم برای لباس 

م خریدم و زیلوهای رنگارنگ که آن را دیگر نتوانستی

با خودمان بیاوریم و گفتند با باربری برایمان 

ی فرستند. ما هم از خدا خواسته، بقیهمی

خریدهایمان را هم دست باربری دادیم و با دست 

 خالی به هتل برگشتیم.

 

آیم و آرا را که با گوشی درحال کش و قوس می

کنم. صحبت کردن و راه رفتن است، تماشا می

ی تلما را دهم و شمارهمی پاهایم را باالی سرم تکان

کنم به گیرم. ساعت ده شب است و گمان نمیمی

 این زودی خوابیده باشد.
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گویم و ام برایش میاز روزی که گذرانده

ام. کیفش کوک هایی که برایش خریدهسوغاتی

گوید پاکان و دارون را زیر فشار نیست و می

 اند.گذاشته

 

سخنان کسی که نشیند و به آرا روی تخت می

چرخم و سرم دهد. میسوی خط است، گوش میآن

کنم و گذارم. با تلما خداحافظی میرا روی پایش می

لغزند، پلک هنگامی که انگشتانش الی موهایم می

بندم. نوازش انگشتانش خلسه آور است و اگر می

اندازه خسته نبودم و سخنان تلما فکرم را تا این

توانستم از حس خوبش چشم درگیر نکرده بود، نمی

 بپوشم.

 «موضوع جدیه؟»
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دونستم من می»کند. گیرد و نگاهم میدم عمیقی می

ذارم. هسته برای من مهم توی چه راهی دارم پا می

دونم اختیارات ام ولی مینیست! من جزئی از هسته

 «من از از اونا بیشتره.

 

خوابم. جادوی سر چرخم و به پهلو میمی

تونن می»بخشد. رامش را به وجودم میانگشتانش، آ

 «پایین بکشنت! فکر کردی براشون کاری داره؟

 

ام گیرد و دستش را روی شانهدم عمیقی می

 «تو بهم اطمینان نداری؟» گذارد.می

 

دارم. »کنم. گیرم و نگاهش میسرم را باال می

 «نگرانم فقط!
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ا کند تا کنارش بروم. سرم رکشد و اشاره میدراز می

ام گذارم و دستانم را روی سینهروی بازویش می

تو کسی هستی که من بیشتر از همه »کنم. جمع می

 «بهش اعتماد دارم.

 

بندد. لغزانم و او چشم میاش میدستم را روی گونه

 «چرا؟»

 

کشم. زنم و دستم را پس میخندی میتک

 «دونم!نمی»

 

 زند و نوک انگشتانش را روی کمرم بهلبخند می

صداقتت بیشتر از هرچیزی، من »آورد. رقص در می

 «کنه.ت میرو شیفته
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ام از تعریفش را بار جلوی نشان دادن خوشحالیاین

زنم و چشمانم گیرم. لبخندی به پهنای چهره مینمی

 «شب بخیر!»بندم. را می

 

 زبرجد رخ#

 دوم _و_سی_و_صد_پاره#

 

لی را خواهیم به هتل برگردیم، صندهنگامی که می

چرخم و دستم را زیر خوابانم؛ سوی او میکمی می

 گذارم تا تماشایش کنم.سرم می

 

خیلی سنگین »گوید: چرخد و با خنده میسویم می

 «شد نگاهت! چی شده؟
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زنم. دهم و به چشمانش زل میچانه باال می

خوام انقدر نگاهت کنم که اگه برگشتیم و دیگه می»

روزها رو با لحظات خوبش، به نشد با هم باشیم، این 

 «ذهن بسپرم.

 

 «شون کردی!زیادی گنده»اندازد. نگاهی به آینه می

 

ای که نذارن تلما و پاکان به گنده هستن! به اندازه»

 «هم برسن و...

 

شوم. بگویم از چیزی که آقاجون گفته خاموش می

 بود؟

 «و چی؟»
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ی صندلی گیرم و انگشتانم را روی لبهنگاه می

هیچی دیگه! مجبورش کردن زن شایگان »کشم. می

 «بشه!

 

اندازد و پشت چراغ قرمز ابروهایش را باال می

های آقاجون به ای از یادآوری گفتهایستد. دلهرهمی

نشیند. اگر آرا به دنبال تالفی کاری که دلم می

 شایگان کرده، باشد، چه؟

 

کنم. گذارم و خودم را سرزنش میپلک روی هم می

ها پیش رخ داده بود، چه چیزی که مدت برای

 توانست داشته باشد؟ای میانگیزه

 

لباس سفید نیاز نیست »پرسم: افتد، میراه که می

 «برای فردا پس؟
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ایم. لباس ما بازدیدکننده»گوید: کند و مینچی می

 «پوشن.ها میها رو خود زرتشتیسفید و این

 

ازویش برم و روی بانگشت سرکشم را جلوتر می

شود که دستش را پس کشم. مور مورش میمی

 «کنی؟داری چیکار می»گوید: کشد و میمی

 

چیه انقد »گویم: زنم و میبه پهلویش سیخونک می

 «الغری؟ بازوهات اندازه بازوهای منه!

 

کند تا کند و دستش را دراز میبا شگفتی نگاهم می

استخونه! ش که همهاین»نیشگونی از بازویم بگیرد. 

 «کجاش مثل مال منه؟
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رود و جای نیشگونش را ام از درد در هم میچهره

ماشاهلل زور که نی! به هیکلت نمیاد بروس »مالم. می

 «لی باشیا!

 

دارد. خندد و ماشین را جلوی در پارکینگ نگه میمی

 «هنوز خیلی چیزا رو ندیدی!»

 

کند. میکشد و به صندلی اشاره ترمز دستی را می

ها رو بگیر و برو تا ماشینو صافش کن. کارت اتاق»

 «پارک کنم و بیام.

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_سی_و_صد_پاره#
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زود »شوم. دارم و پیاده میی خریدمان را برمیکیسه

 «بیا.

روم، به فردایی که در پیش هنگامی که سوی اتاق می

ر کنم. دعواها باال گرفته و بدون حضوداریم، فکر می

اند. خدا به خیر جایی انجام دادهما، چندین جابه

 بگذراند.

 

گذارم و با روشن شدن کارت را درون جاکارتی می

کنم. کتری ها، روپوشم را به جارختی آویزان میچراغ

هایی که امروز کنم و ماگکوچک برقی را روشن می

اش برای خریدن شویم. پافشاریخریده بودیم را می

اسخ داد و یک بسته خریدیم. احساس قهوه، امروز پ

هایش کم کم مرا به زندگی با خودش کنم با رفتارمی

 دهد.عادت می
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فهمم که تماسش با کشد، میآمدنش که به درازا می

خواست من بشنوم و برای همین مرا دارون، که نمی

زودتر فرستاد، هنوز پایان نیافته. نزدیک ظهر بود که 

ای بلند بود که من که در ازهزنگ زد و صدایش به اند

آید، به رفتم، شنیدم. هنگامی که میکنار آرا راه می

هم ریخته است. ابرو در هم کشیده و در را که پشت 

 رود تا دوش بگیرد.گوید میبندد، میسرش می

 

که کنم و پیش از آنمن هم خسته بودن را بهانه می

 زنم.چیزی بگوید، از اتاق بیرون می

 

کنم همه چیز به خوبی و خوشی، گمان می ابلهانه

یابد؛ ولی کاش این سرآغاز رخدادهای پایان می

 جدیدی نباشد.

هایم خواهم بینیدانم که در آینده به این خوشمی

 خندید.
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 دانم که بدتر از این در راه است.می

 

زند. نشینم که در میای روی تخت میچند دقیقه

خودش خواست تنها فشارم. هایم را روی هم میپلک

 باشد!

 

کنم و به او که ساعد دستش را روی در را باز می

شوم. موهایش گاه کرده، خیره میچارچوب در تکیه

 زند.اش برق میخیس است و چهره

 

 «جانم؟» 

 

کشم تا وارد دارد و من کنار میگامی به جلو برمی

گوید: بندم که میاتاق شود. در را پشت سرش می

 «بره.جای آدم عوض شه خوابش نمیمیگن »
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تو »گوید: چرخد و با درآوردن پیراهنش میسویم می

چطور قرار بود خوابت ببره وقتی جات )کف دستش را 

 «زند( اینجاست؟اش میروی سینه

 

دارم. کشم و سویش گام برمیرمق آه میبی

گذارم و دستانم را دور اش میام را روی شانهپیشانی

فکر کردم به تنهایی نیاز »کنم. یکمرش حلقه م

 «داری!

 

کند: زند و زمزمه میروی موهایم را بوسه می

تنهایی نتیجه نگیر. من اگه چیزی بخوام خودم »

جا، توی خوام؛ همینمیگم. االن هم فقط تو رو می

 «آغوشم.

 

 زبرجد رخ#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چهارم_و_سی_و_صد_پاره#

 

بنا  پس از باال رفتن از هشت پله، به فروهر باالی

من عاشق »گویم: شوم و با نیش باز میخیره می

 «اینجا شدم! محشره!

 

ی کدهایم به آتشبه راستی هم هست. آمده

ای که آتش کدهآتش«. بهرام»یا همان « وَرهرام»

بهرام را از نزدیک به هشتاد سال پیش، در خود جای 

گویند صدای ای در فضا جریان دارد. میداده. زمزمه

های اوستا را دگان است که گاتکننپرستش

 خوانند.می

 

ی ورود به آن را وارد بخشی که بازدیدکنندگان اجازه

دان ای، آتششویم. از پس دیوار شیشهدارند، می

شود دید که آتشی هزار و پانصد برنزی بزرگی را می
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اند. موبدان ساله را درون آن، روشن نگاه داشته

دست، که گمان  سفید پوش، با کاله و  کتابی در

 اند.کنم اوستا باشد، دورتادور آتش ایستادهمی

 

بخواهم از زیبایی یزد بگویم، کتابی جداگانه برای به 

 رخ کشیدنش نیاز دارم. 

 

همین بس که روز چهارم، به هنگام برگشت از تفت 

به سوی یزد و به جای خرید بلیت قطار یزد به میبد، 

ریم. خبری که به خبلیت هواپیمای یزد به تهران می

 رسد، هردویمان را در بهتی بزرگ فرودستمان می

 برد.می

 

 بارتو سکته کرده.
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زند کنار و با حالی دگرگون، از آرا ماشین را می

اش را در دو شود. موی بلند شدهماشین پیاده می

شود. کند و روی زانوانش خم میدستش مشت می

سکته را رد دانیم که بارتو هم من و هم او خوب می

 نکرده.

 

آرا »روم. ای آب، سویش میشوم و با بطریپیاده می

 «جان...

 

که نگاهم کند، با آنزند و بیدستم را با خشم پس می

میشه پشت فرمون »گوید: صدایی بم و خشدار می

 «بشینی؟ حالم زیاد خوب نیست.

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_سی_و_صد_پاره#
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که از فرودگاه بیرون ساعت نه و نیم صبح است 

کند که نزدیک ده و نیم، مان میزنیم و بخت یاریمی

 رسیم.به دزاشیب می

 

 آید.رود و میغلغله است. ماشین است که می

 

دارد و پیش از آرا ماشین را جلوی ساختمان نگه می

به مردیگ میگم ببرت »گوید: بیرون پریدنش، می

 «خونه.

 

 «منم میام!» گویم:کنم و میدر را باز می

 

دود. ها را باال میدهد و با سرعت، پلهپاسخم را نمی

زند و با گفتن مردی میانسال را از سر راهش کنار می

 رود.داخل می« پاپیک»
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شوم. بندم و پشت سرش روانه میدر ماشین را می

ها باال کشم و از پلهام دست میروی صورت بادکرده

زنم و را دید می ی مردمزدهروم. نگاه شگفتمی

ی پیش از وارد شدن به سالن اصلی، چهره

کنم. خب! این هم ام را در آینه تماشا میپریدهرنگ

 مان.از روز دهم فروردین

 

بینم و در این جمع ناآشنا، دلم گرم آوتیس را می

ی زیاد اش از گریهشود. پریشان است و چهرهمی

انگار همه دانید که! ورم کرده. حس جالبی نیست. می

منتظرند تا خدایی نکرده، کسی بمیرد و برایش 

 سوگواری کنند.
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گوید که چندان خوش پرسم و میاز حال بارتو می

نیست. کشیش بر بالینش حضور دارد و مراسم 

 کند.تدهین را اجرا می

 

کنندگان، خود را به با رسیدن گروهی دیگر از عیادت

مبلی کز  رسانم و رویای دور از جمعیت میگوشه

کنم. اصالً و ابداً حال خوبی نیست. هنگامی که می

پدربزرگ در این حال بود، تمام روز پایانی 

ی اتاقش، خیره به اش را در گوشهزندگی

داد، سپری گری که وضعیتش را نشان مینمایش

 کردم.

 

تر از بینم که آشفتهگذرد، آرا را میساعتی که می

انگار دنبال من آید و پیش، به سالن اصلی می

ی روم که در میانهخیزم و سویش میگردد. برمیمی

گیرد و رساند و بازویم را میراه، خودش را به من می
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صبحانه »کشاند. با خود، سوی آشپزخانه می

نخوردی. کشیش داره میره. به مردیگ گفتم ببرتت 

 «زنم بهت.خونه. زنگ می

 

ت، مرا پشت میز بزرگی که درون آشپزخانه اس

گوید. نشاند و رو به زنی میانسال، چیزی میمی

خوب »گوید: چرخد و میسپس سوی من می

 «استراحت کن؛ باشه؟

 

دهم و او خم سرم را در پذیرش سخنش تکان می

 «دختر خوبی باش.»هایم را ببوسد. شود تا لبمی

 

کوبم. اش میزنم و کف دستم را روی شانهلبخند می

 «باشه! برو!»

 

 زبرجد رخ#
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 ششم_و_سی_و_صد_پاره#

 

همان زنی که آرا با او سخن  هنوز لیوان چایی که لِنیا،

ی کوچک آرا، ام که خالهگفت، به پایان نرسانده

سیرانوش را که خاطرتان هست، به همراه مادرش، 

 شوند.وارد آشپزخانه می

 

دانم چرا خلق و خوی آسترید به مادر یا حتی نمی

 نرفته.خواهرش 

 

پرسد و سیرانوش کنارم الال به گرمی احوالم را می

الی نشیند تا او هم لیوانی چای بنوشد. از البهمی

فهمم که آموزشگاه موسیقی به نامی هایش میگفته

 کند. را در شرق، اداره می
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کنم، آسترید را آید؛ ولی هرچه میاز او خوشم می

 توانم بپذیرم.نمی

 

حبتیم که آوتیس در درگاه با سیرانوش گرم ص

گوید: شود و رو به من میآشپزخانه پدیدار می

 «خواد ببینتت.پاپیک می»

 

 «منو؟»پرسم: زده، میخیزم و شگفتبه ضرب برمی

 

گیرد و به دنبال خود دارد و مچ دستم را میخیز برمی

 «آره بدو.»کشاند. می

 

دستم را جلوی در اتاقی که بارتو در آن است، رها 

زود باش! »گذارد. کند و دستش را پشت کتفم میمی

 «برو تو!
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 دهد به درون اتاق.و هلم می

 

ی آرامی، به بوی عطری در اتاق پیچیده و زمزمه

دارم و تر برمیرسد. گام پسین را سستگوش می

چرخد. مردی با لباس مشکی سر همه، سوی من می

اق و گردنبند صلیب بزرگی، کنار تخت بزرگ میان ات

. مریم بانو هم به عصایش خواندنشسته و دعا می

کشیدن بارتو تکیه داده و با چشمانی ورم کرده، نفس

کند. با کنار کشیدن چند نفری که نزدیک را تماشا می

اند، آرا که دست بارتو را در دست تخت ایستاده

 کند پیش بروم.چرخد و اشاره میگرفته، سویم می

 

رگ اتاق و آسترید، نایرا و ی بزدارون روبه پنجره

اند. سر خم همسرش، پشت سر مریم بانو ایستاده

جویش، کنم و با نگاهی گذرا به نایرا و نگاه ستیزهمی
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شود و چیزی به دارم. آرا خم میسوی آرا گام برمی

 فهمم.گوید که من از آن، پاپیک و نینا را میبارتو می

 

را چرخد و من کنار آسر بارتو به سختی می

ای روی چشمانش را پوشانده و دور ایستم. هالهمی

 های سیاه افتاده.چشمانش حلقه

 

ایرا... ر »گوید: گشاید و با صدایی سست میلب می

 «سازومِـــک!

 

میگه به هم »کند: آرا با صدایی گرفته، زمزمه می

 «میاید.

 

آید و بارتو صدای هق هقی از پشت سرمان می

گیرد تا آرا رهایش کند. دستش را میدستش را باال 
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گیرم و آرا جایش را با من عوض بین دو دستم می

 کند.می

 

گوید: زند و به سختی میبارتو لبخند لرزانی می

 «ایرار الو نایِک!*»

 

چرخاند. نگاهش را رو به پایین و سوی آرا می

 «باخداوُر اِلنِک**.»

 

تین بار غلتد. نخسی آرا به پایین میاشک از گونه

 بینم.است که اشک ریختنش را می

 مواظب همدیگه باشید •

 ** خوشبخت بشین

 

 زبرجد رخ#
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 هفتم _و_سی_و_صد_پاره#

 

تابوت را برای بردن درون مادور*، از روی سنگ 

تر، آن را روی آن بزرگی جلوی کلیسا، که پیش

گذاشته بودند تا نزدیکان برای بار آخر با او 

ارند و روی سکویی که میان دخداحافظی کنند، برمی

 گذارند.کلیساست، می

 

دهد و خودش هم کنارم، آوتیس شمعی دست من می

به همراه کشیش و رو به محراب کلیسا، دعا 

مانم، ی ناجوری میخواند. من که به وصلهمی

نگرم و از ته قلبم، های محراب کلیسا را مینقاشی

 کنم.برای بارتو و قلب مهربانش دعا می

 

ا، آوتیس، آرسن، دارون و دو نفر دیگر که آر

گیرند و سوان و پسر شناسم، تابوت را مینمی
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ها، سوی تر از آندیگری، دزاقکه بساک** را پیش

 برند.بوراستان* می

 

پیش از گذاشتن تابوت در گودال، کشیش چیزی 

شوند و ی اعضای خانواده، خم میگوید و همهمی

ریزند. تابوت تابوت میدارند و روی مشتی خاک برمی

گذارند و هنگامی که روی آن را با را درون گودال می

افتد و من که پوشانند، آرا به گریه میخاک می

هقش را ام، صدای آرام هقنزدیکش ایستاده

 شنوم.می

 

گیرم. صدایش روم و دستمالی سویش میجلو می 

کند. سخت است. از خش دارد هنگامی که تشکر می

دست دادن سخت است؛ به ویژه اگر کسی که از 

 دست رفته، بارتِو باشد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و از کسی که هایش را پاک میدارون اشک

رود و کند. مرد کنار میگودال را پر کرد، تشکر می

خواند. صلیبی ایستد و دعا میکشیش کنار مزار می

های سفید و آبی را باالی مزار و پوشانده شده از گل

ست و گمان ی فلزی بلندیپایهظرفی که روی سه

 گذارند.کنم زغال در آن باشد، کنار صلیب میمی

 

رود و از ظرف کوچکی که در دارون، سوی صلیب می

دارد و در آتش دست مردی ناآشناست، کندر برمی

آسدواتس هُگین »کنند: ریزد. همه زمزمه میمی

 «لوساوُری.

 )روحش قرین رحمت و آرامش باشد(

 

دهد و ترکد. نایرا شیون سر میو بغض دارون می

شود. آسترید هم مریم بانو روی عصایش خم می
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رود و کندر در پشت سر دارون، سوی ظرف آتش می

 ریزد.آن می

 

ریزد. اشک می صداایستد و بیآرا اما سرجایش می

گفت با از دست دادن بارتو، انگار تنها دیشب می

پشتیبانش را از دست داده، پدرش را از دست داده و 

کرد. در دارون، بی هیچ سخنی، تنها نگاهش می

نگاهش هیچ چیز دیده نمیشد. انگار بیشتر از 

 گذرد. دانست که در دل آرا چه میهرکسی، می

 

افتد. ی دالیتا میهم به چهرهشوم و نگااز آرا دور می 

 دهد.زند و نگاهش را به مزار میبه نرمی لبخند می

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_سی_و_صد_پاره#
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ی ایستم و به او که خیرهی در اتاق میدر آستانه

ای کنم. حولهی کوچک دستش است، نگاه میحوله

کرد. از بایست موهایش را با آن خشک میکه می

اش خیس است، نگاهم را باال نوز یقهتیشرتی که ه

 دوزم.اش، میزدهبرم و به چشمان غممی

 

چه »زند. گیرد و با دیدنم، لبخند میسرش را باال می

 «بویی راه انداختی!

 

روم. چشمان گیرم و سویش میتکیه از چارچوب می

چیز خاصی نیست. »زند. سرخش به قلبم خنجر می

 «کنی؟موهاتو خشک نمی

 

اندازد و آن را ی دستش مینگ نگاهی به حولهبا در

 «کنی برام؟این کار رو می»گیرد. باال می
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ایستم. گیرم و جلویش میحوله را از دستش می

گویم: کشم و میاش میحوله را روی موهای بلندشده

های مراسم رو خیلی خوب کردید که هزینه»

 «بخشیدید.

 

رش را گونه که سدهد و همانسرش را تکان می

آره. مریم بانو مخالفتی »گوید: پایین نگه داشته، می

 «نکرد.

 

ی انگشت بردن الی موهایش، در برابر وسوسه

زنم. دهم و به احساساتم دهنه میپایداری نشان می

 «روحش در آرامش باشه.»گویم: کنم و میاخم می

 

کشد. گیرد و مرا کمی جلو میدستش، ساعدم را می

شود. سرش را روی انگشتانم مچاله میحوله بین 
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از دست دادن »کند: گذارد و زمزمه میشکمم می

 «م کرده.خسته

 

افتد. ام را روی تخت میحوله از دستان در هوا مانده

آلودش روی لباسم، های بغضبا احساس نفس

هایم را الی ریزد. انگشتچیزی در دلم فرو می

وازش برم و پوست سرش را نموهایش فرو می

کنه. به مطمئنم... بارتو بهت افتخار می»کنم. می

 «کسی که االن هستی... به کسی که قراره بشی!

 

 «خوبه که هستی!»گوید: زند و خفه میپوزخند می

 

غرم: کنم و میموهایش را میان انگشتانم مشت می

 «انتظار داشتی بد باشه؟»
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کشم و با با کشیدن موهایش، سرش را پس می

 «آره؟»گویم: یخنده م

 

گیرم و اش را قاب میبا دیدن چشمان ترش، چهره

کنم. دستانم را اش را پاک میرد اشک روی گونه

در واقع به »زند. گیرد و روی انگشتانم بوسه میمی

 «ای بود که انتظارش رو داشتم!همون خوبی

 

خندد و دستانم را کنم که میچشمانم را ریز می

متاسفم که سفرمون »بنشینم. کشد تا کنارش می

 «اونطوری شد.

 

ی دستش های برآمدهرگانگشتانم را روی سیاه

خیلی بهم خوش »کنم: لغزانم و زمزمه میمی

 «گذشت!
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خیلی وقت »زنم. کشم و لبخند مینگاهم را باال می

 «چسبید!بود تفریح بهم نمی

 

دهد و نگاهش را به دستانمان لبخندم را پاسخ می

 «من هم!». دوزدمی

 

اش کشم و سرم را روی شانهپاهایم را باال می

 ست!ی ماجراجوییگذارم. دنیا هرزهمی

 

 زبرجد رخ#

 نهم_و_سی_و_صد_پاره#

 

ام و پاکان هایی که روی زمین چیدهبه ردیف پرونده

به خدا »گویم: کنم و میرود، نگاه میمیانشان راه می

 «یه چیزی این وسط کمه!
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دارد. ها را برمیی یکی از پروندهشود و چکیدهمیخم 

کاالیی که وارد شده... اصالً وجود خارجی نداره! این »

چیزیه که نوشتی. خیله خب! من االن عضو هیئت 

 «مدیره. سندی داری که اینو ثابت کنی؟

 

اگه داشتم، »گویم: اندازم و میابروهایم را باال می

 «هات بحث کنم!ایستادم اینجا که بااالن نمی

 

 «منطقیه!»خیزد. دهد و برمیسرش را تکان می

 

افتم و کلربوکی که در از لحن شوخش، به خنده می

سودی که توی سه »زنم. ام را ورق میدست گرفته

ماه منتهی به اسفند اینجا اومده، به نظرم کمتر از 

چیزیه که واقعاً هست. مشابه همچین چیزی رو توی 

 «بودم.شرکت جاوید دیده 
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خدا »کنم. گیرم و چشمانم را ریز میسرم را باال می

های این منو ببخشه ولی یه روده راست تو شکم بچه

 «فخرایی نیست!

 

درست »دارد. زند و سویم گام برمیخندی میتک

میگی. فقط حیف که من نتونستم ثابت کنم کار 

 «اوناست.

 

هد. دگیرد و به میز تکیه میکلربوک را از دستم می

جایی من رو به اعضا برای همین بود پیشنهاد جابه»

تونی پیش بری. رو کمک داد. به نظرم، تو سایه می

 «من حساب کن.

 

تونم بهت قول اما نمی»فشارد. گیرد و میدستم را می

 «بدم که این قضیه به خوبی تموم میشه.
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دهد و ابرو و نگاهش را به جایی نامعلوم می

شدن  رو»اندازد. مان باال میزهایش را همشانه

 «خوبه؛ ولی منافع همه رو در نظر بگیر.

 

 «باشه.»دهم. سرم را در پذیرش سخنش تکان می

 

من میرم فعالً. »گوید: دهد و میکلربوک را دستم می

گستران ترتیب میدم. یه بازرسی گروهی برای پاک

 «تونه خوب باشه.خرداد ماه می

 

ام... »گویم: باره میرود که به یکسوی در می

 «پاکان!

 

 زبرجد رخ#
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 چهلم_و_صد_پاره#

 

کند. گردد و دستش را در جیب شلوارش فرو میبرمی

 «جان؟»

برم. زنم و دستانم را باال میپاچه لبخند میدست

 «ممنون... که قبول کردی کمکم کنی!»

 

زند و با گذاشتن دو انگشتش در پاسخم، لبخند می

 رود.اش و سپس دور کردنش، میپیشانیدر کنار 

 

ی منشی، کنم و در برابر خندهدر اتاقم را دو قفله می

 «س!فایدهدونم بیمی»دهم. کلید را در هوا تکان می

 

خوبه »گوید: دهد و با خنده میسرش را تکان می

 «دونید!خودتون می
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 «به روم نیار!»گویم: کنم و میاخم می

 

وم و سر راهم، پاتکی به منشی که رسوی دفتر آرا می

سرش را در نمایشگر فرو برده و حواسش نیست که 

اراده پرد و بیزنم. از جا میآید، میرود و که میمی

سالم خانم »کشد. دستی به سر و لباسش می

 «سلوکی! ببخشید متوجه حضورتون نشدم!

 

زنم و آید را پس میهایم میای که تا روی لبخنده

 «سالم جناب. موردی نیست.»روم. و میسوی راهر

 

کنم و شنوم، در اتاق را باز میش را که می«بفرمایید»

شوم. روبه پنجره ایستاده و هنگامی که در را وارد می

اش را گرفته، پاسخ بندم، انگار کسی که شمارهمی

 دهد.می
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روم و از پشت دستانم را دور شکمش سویش می

گذارم. دو کتفش می کنم و سرم را بینحلقه می

 گوید.کند و سخن میدستم را نوازش می

 

کنم و دست چپم را قفل انگشتان دست راستش می

 لغزانم.دست راستم را بازیگوشانه روی شکمش می

 

کشد و بدون تمرکز، انگشتانم را با شتاب به چنگ می

کنم و دهد. دستانم را آزاد میبه سخن گفتن ادامه می

ایستم. نگاه خشمگینش را می چرخم و کنارشمی

کشم. گیرم و انگشتانم را روی بازویش مینادیده می

شود. ابرو در خورد و از من دور میتاب تکان میبی

 کنم.کشم و دستانم را زیر سینه جمع میهم می
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کند و با خشمی ساختگی سویم تماسش را تمام می

دهد و چرخد. انگشتش را به تهدید تکان میمی

 «بار آخرت باش...»رد: غمی

 

اش دارم و سینه به سینهگامی به جلو برمی

 ایستم.می

 

اش را کند که دو سوی چهرهزده نگاهم میشگفت 

کشم. حبس گیرم و خودم را باال میدر دستانم می

های از هم باز کنم. لبشدن نفسش را حس می

 «کنی؟همراهیم نمی»گویم: نگرم و میاش را میشده

 

 زبرجد رخ#

 یکم_و_چهل_و_صد_پاره#
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چسباند. زند و مرا به خود میکمرم را چنگ می

شوند و های من میهایش یکی در میانِ لبلب

 کنند.آشوب به پا می

 

هایش زیر دهد و با گذاشتن دستسوی میز هلم می

نشاند. پاهایم را دور کمرش پاهایم، مرا روی آن می

توانم، باال ایی که میکنم و گردنم را تا جقفل می

از  هایش،ای از بوسهگیرم تا مبادا صدم ثانیهمی

 دستم در برود.

 

کشم. تر میگیرم و او را پایینکراواتش را می

کند و کمی سویم گاه میدستانش را روی میز تکیه

 شود.خم می
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اش را کشد. پیشانیعقب می آورم و اونفس کم می

یه »گوید: بریده بریده می گذارد وام میروی پیشانی

 «چیزی برات سفارش دادم.

 

کنم و با پاهایم را با شرمندگی از دور تنش جدا می

خواهم پایین بیایم که دستش را دور شدنش، می

 گذارد و اجازه نمی دهد.روی پایم می

 

ی کوچکی را از درون جیب کتش بیرون جعبه

: گویدکشد و میاش را جلویم میکشد، صندلیمی

 «امروز به تقویم ما، روز مادری و زیباییه.»

 

های کند و دستبند سفیدی با نگیندر جعبه را باز می

 «اینا...»آورد. رنگ را از درون آن بیرون میسبز کم
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برم و سخنش را اختیار انگشتانم را سویشان میبی

 «زبرجد!»بُرم. می

 

امیدوارم »بندد. زند و آن را دور دستم میلبخند می

 «دوستشون داشته باشی!

 

چرخانم و آن را جلوی چشمانش با ذوق، دستم را می

 «رنگ چشماته!»گیرم. می

 

که حرکت کند، دهد و پیش از آنسرش را تکان می

شوم و در آغوش اختیار سویش خم میبی

 «ممنون ازت! خیلی قشنگه!»گیرمش. می

 

ام، مچ هنگامی که دستانم را دور گردنش حلقه کرده

کنم: گیرم و زمزمه میدستم را برابر چشمانم می

 «حاال همیشه چشمات باهامه!»
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ما راه پر پیچ و »گوید: کند و میکمرم را نوازش می

 «خمی در پیش داریم. این یه دلگرمیه.

 

 زبرجد رخ#

 دهم_فرگرد#

 دوم_و_چهل_و_صد_پاره#

 

 «خرداد ماه»

 

چینم. عرقش را میکشم و ام میدستی به پیشانی

 برای نفس کشیدن به هوا نیاز دارم!

 

ی اتاق خیزم و سوی پنجرهاز روی صندلی برمی

تر شان، آرامروم. با برخاستنم، صدای باالگرفتهمی
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کردم که آور. فکرش را هم نمیشود و جو، خفقانمی

 چیز به پایان برسد.به این زودی همه

 

آمد و شد کارگران با کنم. نگاهم به پنجره را باز می

شان است که هرکدامشان برای های کار آبیلباس

سو سو و آنهایشان، به اینروزی خود و خانواده

هایم، دوند. با خوردن نسیم آرامی به گونهمی

 بندم. این پایان کار ماست؟چشمانم را می

 

ای راه تنفسم را بسته و کنم تودهاحساس می

ی هایم برسد. دستانم را لبهگذارد اکسیژن به ریهنمی

اندازم. باید کنم و سرم را پایین میپنجره مشت می

توانم چیزی را که به سختی و با رنج فکری کنم. نمی

 ام، به همین راحتی رها کنم.به دست آورده

 

 «خانم سلوکی...»
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کوبم و ی پنجره میام را روی لبهمشت گره کرده

ایون! شما که فقط گند زدید آق»گردم. سویشان برمی

ی کوچیک با مدرک گرفتید و بلد نیستید یه کارخونه

پونصد نفر کارگر رو سر و سامون بدید، چرا 

 «کنید؟مسئولیت قبول می

 

اش فرهادی، رئیس کارخانه، عینکش را روی بینی

چیز تا همه»گوید: کند و با لحنی محکم میجا میجابه

ن که وضع االن خوب بوده خانم سلوکی! چطور اال

مسئولیت؟ اگه کارخونه به هم ریخته، شدیم بی

طوره، اون اوایل چرا یادتون نبود که کی داره این

 «کارش رو درست انجام میده؟

 

کنم و تنم از خشمی که به چشمانم را گشاد می

افتد. کند، به لرزه میباره در درونم جریان پیدا مییک
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دارم ولی یصدایم را هنگام سخن گفتن پایین نگاه م

زند به خوبی قابل لمس خشمی که در آن موج می

شما مسئولیتتون این بوده که به هرچیزی که »است: 

ست رسیدگی کنید. این چیزیه مربوط به این کارخونه

گیرید! این چیزیه که که براش دارید پول می

گیرید که کارخونه رو به زمین تونه! پول نمیوظیفه

تون در قبال و اون، وظیفه بزنید! شما شغلی دارید

ست! برای چیزی که چرخوندن چرخ این کارخونه

 «تونه انتظار تشکر نداشته باشید!وظیفه

 

یک »دهم: چرخانم و ادامه مینگاهم را دور میز می

چیز رو به روال سابق ماه بهتون وقت میدم تا همه

 «گیرم.ای تصمیم میبرگردونید. اگر نکنید، طور دیگه

 

ای که به آرامی ادا وزخند لوالیی و جملهصدای پ

 شنوم.را می« تونه بکنهانگار چه غلطی می»کند: می
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تونید امتحان کنید آقای لوالیی. اگر یک ماه می»

حقوق نگیرید، درد این کارگرها، که این ندونم 

کنه رو درک هاتون از کار بیکارشون میکاری

 «کنید.می

 

نگاه خشمگینی سویم شود و پوزخندش جمع می

 اندازد.می

 

دونید چه کاری از دستم خودتون به خوبی می»

 «برمیاد! جلسه تمومه آقایون. بفرمایید سر کارتون.

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_چهل_و_صد_پاره#
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یک سال پیش همین روزها، دورهمی شرکا در 

گالبدره بود و حاال پس از یک سال، برای بودن در 

 رم.جا حس عجیبی دااین

 

کنم. تلما باالی به حرکت قیچی زیر خط فکم نگاه می

سر آرایشگر ایستاده و حواسش را شش دنگ به 

کنم از دی ماه موهایم را موهای من داده. گمان می

 ام.کوتاه نکرده

 

آیند، ام میپس از شش سال، موهایم که حاال تا چانه

 اند. به خود بلند شدن را دیده

 

پیش، آرا انتخاب کرده بود را از پیراهنی که چند روز 

ی نرمش را لمس کشم و پارچهدرون کاور بیرون می

کند که کمی شکل کنم. با پوشیدنش، تلما ذوق میمی

 ام.دخترها شده
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آید ها میزند و سوی پلهآقاجون با دیدنم، لبخند می

تا دستم را بگیرد و با خود همراهم کند. چندباری 

مهمانی، با من است و حاال، از گفته بود میزبانی این 

خورد، گفتارش به چشم می شوقی که در رفتار و

گوید زن شود فهمید که خشنود است. همیشه میمی

تواند قدرتمند و بااقتدار های زنانه هم میبا لباس

باشد. این چیزی بود که هنگامی که سر و تیپم را 

از تغییر دادم هم، به من گفت. هنگامی که موهایم را 

ته زدم، گفت تالش کن زنی باشی که با موی بلند 

هم، در یک نشست، اقتدارت را به نمایش بگذاری. 

هنگامی که تالش کردم صدایم را کلفت کنم و مردانه 

ام را فشرد و گفت که این رفتارها سخن بگویم، شانه

را روزی باید کنار بگذارم. گفت در من دختری 

حساسات و دلی ام. ابیند که سرکوبش کردهمی

بیند که...االن ام. نینایی میبیند، که زیر پا نهادهمی

 رویش ایستاده.روبه
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های داخل سالن، توجه به آدمآید، بیآرا که می

کند روم. با شگفتی، سر تا پایم را نگاه میسویش می

صدا گیرمش. بیدارد. در آغوش میو سویم گام برمی

 تی نصیبش شده!گوید که چه سعادخندد و میمی

 

کشانمش. به گیرم و سوی سالن میبازویش را می

گویند و او هم پاسخ آمد میگرمی به او خوش

 گوید.می

 

ی زدهگذرد، از نگاه شگفتدر چند ساعتی که می

ام کنم تا خونسردیکنم و تالش میهمگان فرار می

کنم را در باالترین درجه، نگاه دارم. گمان می

که دارم، از نگاه شیفته و خوشحال بیشترین شوقی 

 آراست.
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ها ساعت نزدیک دوازده است که همه ی مهمان

 روند.می

 

کند و تلما با دو دلی، از مان میآقاجون با لبخند راهی 

ای خواهد آرام رانندگی کند و مرا به گوشهآرا می

تر بیند، تشنهکشاند تا بگوید مردی که اکنون میمی

 است.از هرزمان دیگری 

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_چهل_و_صد_پاره#

 

کَنَم و چراغ داخل سالن را هایم را جلوی در میکفش

گویم: روم و میکنم. سوی آشپزخانه میروشن می

 «االن آماده میشه.»
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چرخم. گره زنم و سویش میساز را میی چایدکمه

آید. کند و سوی سالن میکراواتش را شل می

 «ممنونم.»

 

دهم تا گره را باز دارم و کمکش میسویش گام برمی

اندازم و کتش را که بیرون کند. آن را روی مبل می

چرخم که کتش را گیرم. میآورد، از دستش میمی

گیرد و سر جایم روی مبل بیندازم که بازویم را می

گیرد و سرم را برای گرداند. پشت گردنم را میبرمی

اون کفشات »کند: کشد. زمزمه می میای، باالبوسه

 «خیلی رو اعصابم بود!

 

اش کنم، دستم را روی سینهگلویم را صاف می

میرم لباسامو عوض »رانم. گذارم و به عقب میمی

 «کنم.
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روم. چند دهد و من سوی اتاق میسرش را تکان می

کنم روم و به این فکر میمی روای در اتاق قدمدقیقه

دهم و کف آماده هستم؟ سر تکان میکه برایش 

 کشم. نه! ام میدستم را روی چهره

 

تمام راه را تا خانه، خودم را برایش آماده کرده بودم. 

بینی توانستند رخ دهند را پیشتمام اتفاقاتی که می

 هایم را بازسازی کرده بودم.و واکنش

 

هایم را به داخل دهم و لبنفسم را کالفه بیرون می

کشم. طعم سیگار به جای مانده روی می دهانم

ای چشم و چشمانم را در برابر وسوسههایم را میلب

بندم. رابطه؟ شوخی است که به جانم افتاده، می

 مگر؟
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کنم و به بوی عطری که در دستانم را مشت می

کنم. کافی بود اراده کنم و او ام پیچیده، فکر میخانه

شدم از پشیمان نمیرا داشته باشم؛ اما درست بود؟ 

 این کار؟

 

شوم. بارها نشینم و رو به جلو خم میی تخت میلبه

به این موضوع فکر کرده بودم، اما چرا امشب تا این 

 ام؟اراده شدهاندازه بی

 

تپد و دهانم قلبم با هیجان و شوقی وصف ناشدنی می

کشم و در آخر، با ای میبرهوت شده. جیغ خفه

شنومش، صدایش حمت میصدایی که خودم به ز

 «میشه کمکم کنی؟»نالم: زنم و میمی
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دهم. در رو رفتم ادامه میخیزم و به قدمبرمی

کند. ایستد و به من نگاه میی در اتاق میآستانه

 «جانم؟»

 

ایستم. به گردنم کنم و رو به کمد میبه او پشت می

زیپ رو... نتونستم بازش »گویم: کنم و میاشاره می

 «کنم!

 

خورد. او هم شک دارد؟ گمان از جایش تکان نمی

ی ساده، این همه درنگ نیاز کنم برای یک رابطهنمی

 باشد!

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_چهل_و_صد_پاره#
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ام پشیمان شوم نزدیک است از کار به شدت احمقانه

و از او بخواهم هرچه زودتر از اینجا برود، که 

های نشینند. مشتپهلوهایم میدستانش که روی 

شوند و سرم در واکنش به حس ام باز میگره کرده

لمس نوک انگشتانش روی گردنم، رو به عقب خم 

 کند.شود و نفسم در سینه گیر میمی

 

کشد. با باز گیرد و میبندهای پشت پیراهنم را می 

های کردن زیپ، سر انگشتانش را روی ماهیچه

 د.لغزانمنقبض کتفم می

 «این رو به فال نیک بگیرم؟»

 

چرخم. نگاهش را میخ چشمانم با درنگ سویش می

کند و با گذاشتن دستش، باالی سرم روی در می
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تو چی »گوید: شود و میکمد، رویم خم می

 «خوای؟می

 

دهم و دامن پیراهنم را در آب دهانم را فرو می

کنم. نگاهش بین چشمانم دستانم مشت می

جدیت، منتظر واکنش من است. به  چرخد و بامی

 خواهم؟راستی چه می

 

آورم های پیراهنم را درمیخیره به چشمانش، آستین

 «بودن با تو رو!»افتد. و پیراهن روی زمین می

 

زنم و به دست راستش موهایم را از صورتم کنار می

اندازم. حاال که پایش افتاده، باالی سرم، نگاهی می

د و هیجان، تمام وجودم را به تپقلبم در دهانم می

خواهم؟ پاسخ من لرزه انداخته. یکی شدن با او را می

در این لحظه یک چیز است: با تمام وجودم 
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دانم پشیمان که میخواهم با او باشم؛ با اینمی

 شوم.می

 

گیرد و انگشتان سردم را دست چپش، دستم را می

نشاند. مغزم کم ی لباسش میروی نخستین دکمه

ی دوم کنم. دکمهافتد و بازش میم به پردازش میک

روم، علت برعکس کنم و سراغ بعدی میرا که باز می

فهمم. های پیراهن مردانه و زنانه را میبودن دکمه

های پیراهن هر مرد، باید به دست زنی گشوده دکمه

 شوند.

 

های از هم کشم و با دیدن لبنگاهم را دوباره باال می

ایستم و گردن ی پاهایم میروی پنجه اش،جدا شده

رسم. با تفریح هایش نمیکشم؛ اما باز هم به لبمی

 کند.نگاهم می
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کشم و او دستش پیراهنش را از شلوارش بیرون می

دارد. پیراهنش و سپس، را از باالی سرم برمی

کند و سرم را در دستانش اش را از تن میرکابی

ش را آن اندازه هایشود و لبگیرد و خم میمی

دارد که حرارتشان را های من نگاه مینزدیک به لب

کشم و او، پس کنم. برای بار دوم گردن میحس می

 اش گرفته!کشد. بازیمی

 

دهم و او انگار که شوم. به عقب هلش میتاب میبی

خواهد را به دست آورده باشد، لبخندی چیزی که می

چسباند. به کمد می نشاند و مراپیروزمندانه به لب می

 خواهد!رام شدنم را نمی

 

 زبرجد رخ#

 ششم_و_چهل_و_صد_پاره#
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دهم و این تر به عقب هلش میبار آرامدوباره و این

رود. دهد و خودش، پس میبار مقاومت نشان نمی

نشیند. روی ی آن میافتد و لبهروی تخت می

اش قرار ام جلوی چهرهنشینم و چهرهپاهایش می

گیرم و اش را در دستانم قاب میگیرد. چهرهمی

من »لغزانم. دارش میانگشتانم را روی پوست تب

 «ام؟برای تو چی

 

هایم را نوازش و مماس با سر انگشتانش، ران

ی ی اون چیزی که واسههمه»کند: هایم زمزمه میلب

 «ی زندگیم بهش نیاز داشتم!ادامه

 

های و به ماهیچهلغزانم دستانم را به پایین می

رسم. شوند، میاش که آزاد و منقبض میسرشانه

دهند و هنگامی که به روی ادامه میانگشتانم به پیش

هایش سنگین رسم، نفساش میی سینهقفسه
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آیند. شوند و دستانش، روی کمرم به رقص در میمی

 «ام؟من برای تو چی»

 

 

رسانم و بازش دستانم را به سگک کمربندش می

 «سفر زندگی!پا، همراه، همهم»کنم. یم

 

کند و دست راستش را در موهایم هایم را رها میلب

کشد تا بتواند برد و سرم را عقب میفرو می

دارم کوچ دارش را به شاهرگ نبضهای تببوسه

 دهد و نفس منقطعم را ببرد.

 

کشد و آورم و او، سریعاً عقب مینامش را به زبان می

 د.کننگاهم می
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 «کنه!ته ریشت اذیتم می»

 

گیرند. هایش به خنده از یکدیگر فاصله میلب

چرخد و مرا روی تخت گیرد و میپهلوهایم را می

 «کنی!عادت می»اندازد. می

 

اگه »گویم: دهم و با تمسخر میابروهایم را باال می

 «امشب به نتیجه رسیدیم!

 

اگر  رود. کدام نتیجه؟رشته کالمم از دستم در می

توانست خودش را ام، میفهمید من دوشیزهمی

فهمید نخستینِ من است و به اجبار ببخشد؟ اگر می

خواست ماند چه؟ از آن بدتر، اگر مرا نمیکنارم می

 چه؟
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کننده، در برابر هجوم افکار بی سر و ته و دیوانه

 «من... فکر کنم...»گویم: بریده بریده و مضطرب می

 

آیم و گام اول را برنداشته، اسیر از تخت پایین می

شوم. قلبم از بلندی، پایین ی بازوانش میحلقه

آید. لعنت به تو! چه کردی افتد و نفسم بند میمی

 نینا؟

 

کنی برای فرار کردن یکم دیر باشه فکر نمی» 

 «مدونا؟

 

کند. آورد و مرا لمس میدستانش را باال می

 کنم.میاش را حس برانگیختگی

 

 «کنم هنوز براش آماده نباشم!من... هنوز... فکر می»
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 خب! عالی شد! گند خودت را زدی!

 

 زبرجد رخ#

 هفتم _و_چهل_و_صد_پاره#

 

 

ام نگاهش کنم. گیرم تا از روی شانهسرم را باال می

ای ی کوفتیاش به گونهحالت چشمان برافروخته

 جذاب است!

 

تا متوجه چیزی که به کشد انگار چند لحظه طول می

ی دستانش را باز ام، بشود. حلقهآن اشاره کرده

کند و با گرفتن پهلوهایم، مرا سوی خودش می
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دارم و به چرخاند. نگاهم را پایین نگاه میمی

 زنم.زنجیرش زل می

 

 «ببینمت!»

 

اختیار تکان شدیدی رود، بیدستش که پایین می

نگاهش، رود و خورم. ابروهایش در هم میمی

 «ای؟تو دوشیزه»شود. فروغ میبی

 

دزدم. گیرم و نگاه میهایم را از داخل گاز میلپ

کشد. گیرد و سرم را باال میام را میدستش چانه

 «چرا نگفتی؟»

 

کشم که انگشت شستش لب زیرینم را به دندان می

هایم بیرون را  از زیر دندانگذارد و آنرا زیر لبم می

 «جان؟ نینا»کشد. می
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دوسـ... فکر »گیرم. زنم و مچش را میپلک می

دونم... دوست داشتم اولین کردم اگر بگم... نمیمی

 «م با تو باشه!تجربه

 

اندازم و با پریشانی ام پایین میدستش را از چانه 

کشم و ام، عقب میناشی از اعترافی که کرده

ه... االن یه لحظ»لغزانم. انگشتانم را بین موهایم می

مدت که برات فقط یه سرگرمی کوتاهترسیدم از این

 «باشم!

 

 کنم که منتظر باقی عرایضم مانده.نگاهش می

 

دهم و با صدایی که به سختی آب دهانم را فرو می

دیدم... دیدم اگه این کار رو »گویم: لرزد، میمی
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ی یه شبه بکنم و تو من رو نخوای... من آدم رابطه

 «نیستم!

 

گیرم و ادامه چشمانم را با سرانگشتانم مینم 

 «خوام!معذرت می»دهم: می

 

بیا »دهد: گیرد و آرام دستور میدستش را سویم می

 «جا.این

 

مردد به چشمانش که هنوز آثار خشم و رنجیدگی در 

کنم و با درنگ، ها نمایان است و دستش، نگاه میآن

کشد می مرا جلو گذارم.انگشتانم را درون دستش می

کند و آرام، با گیرد. سرش را خم میو در آغوش می

گمون کنم ده سالی از »گوید: حرصی فرو خورده می

کردم های من گذشته. فکر میاستاندارد هرزگشتن

 «خوام!دونی من از بودن با تو چی میمی
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هایش کند و سوی لباسمرا از خودش دور می

کند، ه تن میها را برود. در تمام مدتی که آنمی

کنم. کتش را از پشتی صندلی آرایش تماشایش می

دانم حس چرخد. حاال که میدارد و سویم میبرمی

هایش زیر انگشتانم چقدر خواستنی لمس ماهیچه

 افتند.است، دستانم به گز گز می

 

رود و... بی هیچ سخن دیگری، سوی در اتاق می

نشسته و مانم و تنی که به لرز رود و من میمی

 .ساز که حاال به جوش آمدهصدای چای

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_چهل_و_صد_پاره#
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دود. نشیند و اشک به چشمانم میلرزی به تنم می

 من چه کردم؟

 

گیرم. نشینم و خودم را در آغوش میروی تخت می

شوم. قلبم در شکند و رو به جلو خم میبغضم می

تنگ شدن.  حال مچاله شدن است و نفسم در حال

 چه کردی با خودت و او نینا؟

 

زند. صدای خشمگینش دوباره در گوشم زنگ می

های من گمون کنم ده سالی از استاندارد هرزگشتن»

دونی من از بودن با تو چی کردم میگذشته. فکر می

 «خوام!می

 

دانستم هم مهم نبود! من آنی دانستم! اگر نمیمی

سر و دست بشکنند!  نبودم که برای به دست آوردنم،

ایستادند! من من آنی نبودم که برایش به ردیف می
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چیز نبودم و او، کسی بود که همه برای داشتنش، هیچ

زدند! او نه نیازی به خودشان را به در و دیوار می

های زنانه داشتم! اموال من داشت، نه من جذابیت

پس چرا در واپسین لحظات، تردید وجودم را فرا 

ر او نبود که در هر شرایطی کنارم بود؟ گرفت؟ مگ

 مگر او نبود که پشتم ایستاد و رهایم نکرد؟

 

کشم و دستانم را دورشان پاهایم را باال می

پیچانم. جای جای تنم با حسرت لمس می

شود و ام شدیدتر میگیرد. گریهاش درد میخواستنی

شد او را اندازم. کاش میبه موهایم چنگ می

ش میشد زمان را به عقب ببرم و آن برگردانم! کا

لحظات لعنتی را پاک کنم. او چه کرده بود که من 

 پسش زدم؟
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نگاهم را دور اتاقی که تا دقایقی پیش، او هم در آن 

ماند. گردانم. او باید امشب اینجا میایستاده بود، می

گذاشت. باید به من فرصت او نباید مرا تنها می

 کرد!م. باید مرا درک میداد تا برایش آماده شومی

 

با دیدن کراواتش کنار تخت، خودم را سویش 

دارمش. با پیچیدن بوی عطرش در کشم و برمیمی

کنم و با مشت دیگرم، روی مشامم، آن را مشت می

آید را کوبم تا نفسی که باال نمیام میی سینهقفسه

قدر بلند است که ام آنطلب کنم. صدای گریه و زاری

ای داشتم، کند و اگر همسایهاتاق پژواک پیدا میدر 

 دور از انتظار نبود که سراغم بیاید.

 

شوم. خزم و در خودم مچاله میزیر روتختی می

پوست سرد و مرطوبم را با سرانگشتانم لمس 
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زنم. دیوانه کنم و با صدای بلند، نامش را صدا میمی

 د!کردانم! اما او نباید مرا رها میام؛ میشده

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_چهل_و_صد_پاره#

 

ی زنگ چشمانم را در پاسخ به صدای آزاردهنده

بندم. دوازده ساعت را تا حاال، که ام، میگوشی

ساعت یک ظهر است، دراز کشیده بودم و به این 

کردم خب آخرش که چه؟ بناست تا کی فکر می

 چنین آزار دهم؟خودم را این

 

ام روتختی را کنار گوشیی با زنگ خوردن دوباره

 فشارم. اگر تلما باشد چه؟زنم و چشمانم را میمی
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ام برای گوشی دهم وام را تکان میشدهتن کرخت

کنم. در مواجهه با سرما، پوستم دون دست دراز می

که دیشب، تنها لباس شود و با یادآوری ایندون می

زیرم را به تن داشتم، اشک به چشمانم نیشتر 

 د.زنمی

 

دهم و خودم از خش پاسخ می« بله»تماس را با 

 کنم.صدایم تعجب می

 

 «عسلم! خوبی؟»

 

گذارم و با شنیدن صدای تلما، سرم را روی بالش می

سالم مامان! »کشم. پشت دستم را زیر چشمانم می

 «خوبم؛ خواب بودم.

 

 «خواب چه موقع؟ ساعت یکه! چی شده؟»
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ام باال تا زیر چانهکنم و لحاف را صدایم را صاف می

 «س.چیزی نشده! ناسالمتی روز جمعه»کشم. می

 

دونم امشب خودم می»شود: صدایش حرصی می

س! دیشب چیکار کردین؟ از دیشب دل تو چندشنبه

 «زده!دلم نیست! بهم بگو که بیخود دلم شور می

 

آره! دلت بیخود شور »گویم: زنم و میپوزخند می

 «ت!زده! منو گذاشت و رفمی

 

خیالم راحت شد! من دختر »کشد. نفس راحتی می

شناسم... اما اون... خب مرده... البته به خودمو می

 «پختگی و آقاییش شکی ندارم ولی...
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نالم: زنم و میام میبا کف دست روی پیشانی

خوام برم دوش بگیرم تلما! اگه کاری نداری می»

 «ور.عصری میام اون

 

م. ندارم. امروز سالن هم نمیرنه نه! کاری »

 «منتظرتم!

 

نویسم. با اش را میکنم و شمارهتماس را قطع می

آمدن نامش باالی صفحه، چیزی به گلویم چنگ 

 «My boss»اندازد. می

 هنوز برای رویارویی با او آماده نیستم. 

 

اندازم و لحاف را روی سرم گوشی را روی تخت می

کار درست را انجام دانم کشم. هنوز هم نمیمی

 ام یا نه!داده
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 زبرجد رخ#

 پنجاهم_و_صد_پاره#

 

های خانه بندم. دیوارکوبدر را آرام پشت سرم می

کالمی در اند و نوای موسیقی بیتک و توک روشن

کنم غوغای سکوت خانه، در جریان است. تالش می

شان حتی به گوش هایم را آرام بردارم که صدایگام

 خودم نرسد.

 

روم و تالش های منتهی به سالن پایین میاز پله

کنم دسته کلید را به آرامی و بی سروصدا، روی می

میز بگذارم. تپش قلبم دور تند را رد کرده و تمام تنم 

قدر به را به لرزه درآورده. چند روز گذشته را آن

اش زنگ زده بودم، که شمارش از همراه و خانهتلفن

 ی تمام خبری از او نبود.هفته دستم در رفته بود. یک
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ی من بیرون زد، تا از آن شب مهمانی که از خانه 

دانست. پاسخ همه کس نمیحاال، جایی بود که هیچ

دانستم. نه جز من. خودم را گناهکار میداد، بهرا می

که به نیت او شک کرده از این که جا زده بودم؛ از این

وفق شده بود. از خواست تنبیهم کند، مبودم. اگر می

ام. برزگر شدت گریه و دلتنگی به مرز جنون رسیده

 گفته بود امروز برگشته. پس از یک هفته!

 

گذارم و شالم را ترین مبل میکیفم را روی نزدیک

کنم. پیه همه چیز را به اش آویزان میهم به پشتی

کرد، اش بیرونم میتنم مالیده بودم. حتی اگر از خانه

طور آدمی نبود و دادم؛ اما مسلما او اینبه او حق می

 .نیست

 

کنم و سرم را باال پایین بلوزم را که مرتب می

ی سراسری سالن آورم، قامتش را جلوی پنجرهمی
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رویش بینم. دستانش را به جیب زده و به روبهمی

 چشم دوخته.

 

دارم و ناخودآگاه دستانم را به آرام سویش قدم برمی

کنم برای شروع، صدایم ش میپیچم. تالهم می

اجازه ام... متأسفم که بی»لرزش نداشته باشد. 

 «اومدم.

 

روم و دو گام مانده به او، گوید. جلوتر میچیزی نمی

 چنان خاموش، خیره مانده به ناکجا.ایستم. هممی

 

های آرامش که اینطور لعنت به او و صدای نفس

را های ریز پیراهنش کند. چروکطاقتم میبی

شمارم بلکه فرصت دهم حرفی بزند. چیزی که می

کنم تا از کنار، شود، گردن کج میدستگیرم نمی

تابد، سویی که از بیرون مینگاهش کنم. در نور کم
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دانم که آید. میاش سخت و محکم به نظر میچهره

گونه نادیده ش است؛ اما ایناین هم جزیی از تنبیه

 شده. گرفته شدن، برایم سنگین تمام

 

کنم. مرددم که دستانم را جلوی دهانم مشت می

ها را کجا بگذارم که بتوانم لمسش کنم و نتواند آن

ها را از بین بازو و پسشان بزند. دست آخر، آن

ام را بین دو کتفش کنم و پیشانیپهلویش رد می

گذارم. نوک انگشتانم را روی شکمش به می

با من مهربون »گویم: میزنم و آرام دیگر گره مییک

 «باش.

 

 یکم_و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

برد و دست راستش را در جیب شلوارش فرو می

کشد. منقبض شدن پاکت سیگارش را بیرون می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند، هایش را وقتی که سیگارش را روشن میشانه

هایش در جریان است، تکان تنشی که درون ماهیچه

شکمش  گرفتن دستانم رویمختصری که با قرار

کنم. هنوز خورد، همه و همه را در خاطرم ثبت میمی

های توانم در سیناپسهم به قول خودش، می

 اش، محرک آزاد کنم.عصبی

 

گذارد و چند ثانیه دست چپش را روی انگشتانم می

کند و دستم را به عقب شان را باز میبعد، گره

 «اینجا نمون. برو!»راند. می

 

کند. دستانم را عقب میبغض در گلویم جا خوش 

کشم. از این حس پس زده شدنی که خودم می

 آید.مسببش هستم بدم می
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ایستم. به شدت از خودم و چرخم و جلویش میمی 

ام راه گرفته احساساتم ناامیدم. اشکی که روی گونه

مگه نگفتی »نالم: کنم و میرا با پشت دست پاک می

وازده سال صبر اینجا جای منه؟ مگه... مگه نگفتی د

ترین آدمو واسه گذاشتن سرش روی کردی تا الیق

 «ت پیدا کنی؟سینه

 

زنم و صدایم باال اش میکف دستم را روی سینه

تونی انقدر من لیاقت نداشتم، نه؟ چطور می»رود: می

 «زود از حرفت برگردی؟ من...

 

برو تا کار دستت »گوید: که نگاهم کند، میآنبی

 «شایگان!ندادم دختر 
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زنم: کوبم و جیغ میمشتم را به پهلو و شکمش می

ی حرفایی که حاال شدم دختر شایگان؟ همه»

 «زدی دروغ بود؟ تمام مدت باهام بازی کردی نا...می

 

آورد و از پس دود سیگارش، آن نگاهش را پایین می

کشند اما دوزد. چشمانش آتش میرا به چشمانم می

 «جلو چشمام گم شو نینا! از»گوید: به آرامی می

 

کنم. با گستاخی گیرم و لج میام را میجلوی گریه

نمیرم! من از این جهنم پام رو بیرون »زنم: داد می

ذارم! من احساسم رو صادقانه گذاشتم وسط و نمی

 «تا جوابش رو نگیرم نمیرم پسر ناخلف دارون!

 

پرند، به گمانم هنگامی که کلمات از دهانم می

ام. انگار خیلی دیر شده. م چه گندی باال آوردهفهممی

کشد. رویم خم گیرد و مرا جلو میبازویم را می
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من »غرد: هایی به هم فشرده میشود و با دندانمی

حرفش مثل سیلی در صورتم « وقت بچه بازی ندارم!

 نشیند.می

 

قدر گیرد و آن را آنکسی انگار قلبم را در مشت می

ی از هم پاشیدن قرار بگیرد. ستانهفشارد، تا در آمی

شوند و نفس کشیدن چشمانم تا حد ممکن گشاد می

 برم. بچه بازی؟ همین را گفت؟را از یاد می

 

 زبرجدرخ#

 دوم _و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

دهد و نگاهم، تکانم می« من بهت گفتم حسم چیه!»

گفتم من دنبال »گردد. دوباره سوی چشمانش برمی

« پام راه بیاد نه پشت سرم!گردم که پابهمیکسی 

 آید.هایم فرود میانگار پشت دستی محکمی روی لب
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 شوم.کند و من به عقب پرت میبازویم را رها می

 

من روت یه حساب دیگه باز کردم! فکر کردم »

فهمی که پیشنهاد شراکت بهت بیشتر از سنت می

 د.کوبانگار کسی سرم را به دیوار می« دادم!

 

اشتباه فکر کردم که »شود: تر میصدایش آرام

 «تونم با تو یه زندگی بسازم!می

 

کند. ی آخر آماس میکنم مغزم با ضربهو حس می

کنم. نینا لعنت به تو! چیزی چند لحظه فقط نگاه می

ی لعنتی! تو آنی بگو! حرفش را ناتمام نگذار هرزه

د. اش پشیمان شوهای اداشدهنیستی که از حرف

کنم، صبر... پلک دهم و صبر میبغضم را فرو می

زنم تا اشکِ درون چشمم خشک شود و نچکد. نمی
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بینم درهم رفتن اخمش را از سکوتم. باید چیزی می

بگویم. ترحم چیزی نیست که باید داشته باشد. حق 

 ندارد.

 

منم اشتباه کردم که »گویم: آید اما میجانم باال می

مرد سی و اندی ساله طرفم نه یه کردم با یه فکر می

ش ی قبلیی حقارت رابطهپسر بیست ساله که عقده

 «تو وجودش مونده!

 

مانم تا بیشتر از این تحقیر شوم. با حفظ نمی

خواهم گذرم. نمیبیشترین فاصله از او، از کنارش می

عصبی به نظر برسم. من عصبی نیستم. ناراحت 

 ریزم.نیستم. اشک نمی
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زنم و به سر میم را از روی مبل چنگکیف و شال

تر، هایی آرامبندم و با گامکنم. در را آرام میمی

 روم.سوی آسانسور می

 

کنم و آدامس درون آسانسور موهایم را مرتب می

خوانم. انگار که چیزی از و بلند بلند آواز می جوممی

 هایم برداشته شده.روی شانه

 

کنم و با آرامش یدر ماشین صدای ضبط را زیاد م

گیرم و از او . با تلما تماس میرانممان میسوی خانه

خواهم بساطش را جمع کند و آماده باشد. پرهام می

 کند برای این کارها.و خاله هم سرشان درد می

 

آپ را بیرون شوم، پرهام پیکوقتی وارد حیاط می

آورده و خاله وسایل بخور بخورمان را داخل ماشین 

 رد.گذامی
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پرسد: حالی میآید و با خوشتلما با دیدنم، سویم می

 «چی شد؟»

 

فهمم چه به سرم آمده. با صدای جاست که میآن

های تلما افتم و لبخند هم روی لببلند به گریه می

 ماسد.می

 

 چه کردم با خودم؟

 

 زبرجد رخ#

 سوم _و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

 «خوای برات قصه بگم؟می»
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ام را باال کنم و بینیاش جابجا میروی شانهسرم را 

 «نه! برام آهنگ بخون!»کشم. می

 

کشد و ام باال میپتوی نازک مسافرتی را روی شانه

 «تو که همیشه از صدام بدت میومد!»گوید: می

 

خواست گفتم چون دلم میمی»خندم. با بغض می

پندار برامون بخونه... بعد زل بزنه تو چشمام و من 

خونه! تباه بودما! فکر ر کنم داره برای من میفک

 «م پنداره!کردم شوهر آیندهمی

 

هی »کوبد. اش میخندد و با کف دست به پیشانیمی

گفتم این دخترخاله عقلم میمن به اون داداش بی

شو وا گفت نه! خداوکیلی کلهچشمش پی توئه ها! می

 «کردن ریدن توش.
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ی زدهتا اشک یخ زنمزنم و پلک میپوزخند می

اتفاقا پندار عاقله! »هایم بچکند. چشمانم روی گونه

 «میومد خودشو پابند منِ غیرمعمولی کنه که چی!

 

تو »کند: دوزد و زمزمه مینگاهش را به روبرو می

معمولی بودی. خیلی معمولی! اینو ما بهتر از هرکس 

 «دونیم. خودت خواستی که عوض بشی.ای میدیگه

 

کشم. ام دست میاندازم و روی گونه میشانه باال

 «آره! شاید!»

 

گوید: کند و میدستش را روی بازویم باال و پایین می

 «خوای بگی با زکریان چتون شد؟می»

 

 «نوچ!»
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افتد و سرش را پایین ام به خنده میپردهاز پاسخ بی

 «امیدی هست که ادامه بدین؟»اندازد. می

 

 واقعاً هست؟

 «دونم!نمی»

 

کنم و در حالی که اش بلند میسرم را از روی شانه

پسش »گویم: ریزم، با صدایی گرفته میاشک می

زدم، پسم زد! معذرت خواهی کردم بابت اشتباهی 

 «که نکرده بودم... اما اون زل زد تو چشمام...

 

زنم. ها زار میترکد و مانند دختربچهبغضم می

یه همچین روزی میاد! دونستم دونستم! میمی»

 «خواد!دونستم منو به خاطر خودم نمیمی
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کند تا به آغوشم بکشد. دستش را سویم دراز می

هی هی! انقدر تند نرو! اون نمیاد با تو، جلوی چشم »

ای! همه رژه بره فقط برای سکس... یا هرچیز دیگه

به قول خودت ده سال ریاضت نکشیده تا بیاد کسی 

قعیت تو رو وارد همچین ماجرایی مثل تو یا با مو

 «بکنه!

 

گذارم و او پتو را دور اش میسرم را روی سینه

شناسم، از آدمی که من می»پیچاند. هردویمان می

اییه! ای با اون خصوصیات، دنبال چیز دیگهخانواده

ی بلند ها خوب بلدن برنامهدونم! ولی زکریاننمی

 «مدت بچینن!

 

 «چیه؟منظورت »پرسم: خفه می
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به خاله گفتی بهت گفته اشتباه کردم فکر کردم »

 «تونم با تو یه زندگی بسازم؟ درسته؟می

 «اوهوم!»

 

زند. ای روی سرم میفشارد و بوسهبازویم را می 

گذشت زمان ماهیت آدما و نیتشون رو مشخص »

 «کنه عزیزدلم.می

 

 زبرجد رخ#

 چهارم _و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

سلی که تلما سویم گرفته را با ی سرشیر و علقمه

پذیرم و لیوان چای شیرینم را لبخندی ساختگی می

 زنم.هم می
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 «امروز بریم سمت دورود یا فردا؟»

 

دوزم. تلما لیوان کشم و به خاله مینگاهم را باال می

اون »گوید: آورد و با اخم میشیرش را پایین می

 «سری که اومدیم بیشه رفتیم که!

 

گیرد. اندازد و برای خودش لقمه میشانه باال میخاله 

 «من سری قبل نبودم.»

 

مامان! خودت نگفتی »گوید: پرهام با دهان پر می

 «خوام برم راسته بازار و برا بابا گیوه بخری؟می

 

من کی »گوید: دهد و با تشر میخاله پرهام را هل می

راسته خواد برم راسته بازار و گفتم؟ گفتم دلم می

 «مسگرا!
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تو میگی »گوید: چرخاند و میسرش را سوی من می

 «کجا بریم خاله؟

 

فرقی »گویم: دارم و میام برمیدستم را از زیر چانه

کنم نوژیان از همه به بروجرد کنه. فکر مینمی

 «تر باشه.نزدیک

 

تموم نشد »گوید: نشیند و میعمه خانم سر میز می

 «این جر و بحثاتون؟

 

تارال میگه »گوید: کند و میا به خاله اشاره میتلم

بریم دورود! اون سری که با بابا اومدیم هم رفتیم 

 «آخه!
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کنم شیرین عمه خانم، خواهر آقاجون است. گمان می

دست ای داشته باشد؛ موهایش یکهشتاد و خرده

اش، گذر عمر را به سفید است و پوست چروکیده

 دهد.خوبی نشان می

 

 «ذاری دختر؟تو هنوز هم سر به سر تلما می تارال!»

 

با بلند شدن صدای گوشی تلما، دهان خاله که 

 شود.خواست پاسخ بدهد، درجا بسته میمی

 

خواند، سرش را اش را که میتلما نام روی گوشی

 «آراست!»گوید: گیرد و رو به من میباال می

 

 خواهم سخن بگویماندازم که یعنی نمیشانه باال می

شود تا پاسخش را بدهد. و او از سر میز بلند می

 ام.ام را از سه روز پیش خاموش کردهگوشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

گوید منشی دکتر گردد، میهنگامی که برمی

 روانپزشکم با او تماس گرفته و دلیل نبودنم در

 نشست این هفته را جویا شده.

 

ای که تلما پیش از این داده زنم و لقمهپوزخند می

اندازم و با تشکر از عمه، روی میز می بود دستم،

ام؟ خیزم. زنگ زده بود تا بپرسد چرا نرفتهبرمی

 باالخره برایش مهم بودم یا نه؟

 

خواد لباس بپوشید که زودتر حرکت کنیم. دلم نمی»

 «تو ترافیک خیابون شهدا گیر کنم.

 

 زبرجد رخ#

 پنجم _و_پنجاه_و_صد_پاره#
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سفر گذرانده بودم، گمان ای که در پس از دو هفته

کردم که حالم خوب است و بهتر خواهم شد؛ البته می

تا هنگامی که ماشینش را در ورودی پارکینگ 

ماند و ی در ماشین میبینم. دستم روی دستگیرهمی

کند و گردم. نفسم در سینه گیر میسر جایم برمی

کنند. اگر پیاده شوم، تا خودم را کف دستانم عرق می

انسور برسانم و بخت یارم باشد که در ساعت به آس

هشت بامداد، آسانسور خیلی باال نرفته باشد و مرا 

لنگ در هوا نگذارد، با من در اتاقک آسانسور همراه 

نشینم و با انگشتانم روی فرمان، میشد. پس می

 گیرم.ضرب می

 

کند. قلبم بنای برزگر در ماشین را برایش باز می

های ناجورش، در و صدای تپش گذاردناسازگاری می

پیچد. او، آیپد به دست، مانند ژست هایم میگوش

شود و تمام مدیرهای این دوران، از ماشین پیاده می
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بندد ی کتش را میبا دادن آیپد به دست برزگر، دکمه

چرخاند؛ انگار که و نگاهش را سوی ماشین من می

متوجه حضور من شده باشد، سرش را باز هم 

توجه به من، آیپد را از دست خاند و سپس بیچرمی

 روند.گیرد و سوی آسانسور میبرزگر می

 

خدایا چطور توانسته بودم دو هفته نبینمش؟ اگر آن 

ای که خودش را گم و گور کرده بود هم به یک هفته

شمار بیاورم، بیست روز بود که ندیده بودمش! که در 

 آغوش نگرفته بودمش! که نبوسیده بودمش!

 

کنم. پنج دقیقه صبر و سپس در ماشین را باز می

افتد که پیاده شوم، نگاهم به داشبورد میپیش از آن

ام، بغض به و با یادآوری چیزی که درونش گذاشته

 زند.گلویم نیشتر می
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زنم و پیاده کیفم را از روی صندلی شاگرد چنگ می

 شوم. باید به کارم برسم.می

 

دارم و از را از روی میز برمیام لیوان چای گل ختمی

خورد. ام زنگ میخیزم که گوشیپشت میز برمی

 آرسن است.

 «سالم جناب زکریان!»

 

علیک »دهد: افتد و با درنگ پاسخ میبه خنده می

 «سالم بانو! حالت خوبه؟

 

با شنیدن صدایش که مانند صدای آراست، بغض به 

م. تو خوب»گویم: اندازد. به سختی میگلویم چنگ می

 «چطوری؟ خیرته؟
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خواستم بدونم برای منم خوبم. شاید خیر باشه! می»

 «تولد آرا برنامه داری؟ چون...

 

نه »دهم ادامه دهد: پرم و اجازه نمیمیان سخنش می

 «ای ندارم.راستش! برنامه

 

آم... خیله خب! »خورد. از لحن محکم من جا می

 «تون؟بروکن آپ شده رابطه

 

گویم: دهم و میبیند، سر تکان میمیانگار که مرا 

فکر نکنم. شکرآبیم فقط! خودت یه جوری اگه »

 «سراغ من رو کردن، سر و تهش رو هم بیار.

 

گوید: دهد و باحرص مینفسش را کالفه بیرون می

هی من بهش میگم این اداها واسه سن ما خیلی »

 «بینمت فردا.دیره! گوش نمیده. اوکی هانی! می
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کنم. ام را روی میز پرت میقطع و گوشیتماس را 

 اداها؟

 

 زبرجد رخ#

 یازدهم_فرگرد#

 ششم_و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

 «تیرماه»

 

کنم. خودکارم را در پاسخ معاون، کجکی نگاهش می

گذارم و نگاهم را سوی آرا، که از اول روی میز می

چرخانم و با او ام، مینشست تا اکنون نگاهش نکرده

ی سینه شوم، قلبم در قفسهم میکه چشم در چش

 «من با آقای زکریان موافقم.»ریزد. فرو می
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برد. انتظار نداشتند سکوت جمع را در خود فرو می

 چنین نظری داشته باشم؟

 

راه هم انتظار نداشتند. یک ماه است خب... پر بی

رویم. رفتارمان ی یکدیگر را با تیر نشانه میسایه

ه که بناست از هم جدا شبیه زن و شوهرهایی شد

 کشند.دیگر شاخ و شانه میشوند و برای یک

 

 «خب...»

 

چرخد که کف دستی را که سرم سوی فخرایی می

چرخاند و در روی میز گذاشته بود، رو به باال می

 «خیلی خوبه!»گوید: ش می«خب»ی ادامه
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دهد: گرداند و ادامه میدستش را به حالت اول برمی

 «مقصود نبوده خانم سلوکی!ا هم بیبودن شما اینج»

 

صد البته! »گویم: گذارم و میدو دستم را روی میز می

پذیر نیاز داشت و حاال این شرکت به یه آدم ریسک

من اینجام! اگه قرار بود من هم مثل شما باشم، مورد 

 «کم نبود!

 

بله! به »گوید: خندد و میفخرایی از روی تمسخر می

طرپذیری افراد هم بیشتر هست! تر، ختبع سن پایین

اما در عجبم از جناب زکریان برای پذیرفتن چنین 

 «ریسکی!

 

و اختالف  فشارم. سن کمهایم را روی هم میدندان

 کشید؟ام با آرا را پیش میسنی
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خطرپذیری برخالف تصور شما، به سن و سال »

ربطی نداره. یه سرمایه گذار، یه تاجر و یا یه مدیر 

تونه باید بدونه تو کجا و توی چه موقعیتی میموفق 

ریسک بکنه و درصد موفقیتش رو هم بسنجه. برای 

پیشرفت باید خطر رو پذیرفت! اون هم توی 

شرایطی که دولت داره برای بنگاه داری به ما فشار 

 «میاره!

 

اش را با هم باال فخرایی شانه و ابروها و چانه

خواهد سر به تنم میدانم که دلش اندازد. میمی

 نباشد.

 

کند و با نگاه درنگ می« اوکی پس! من هم موافقم.»

کشد برایم. هایش را میکردن به من، خط و نشان

 «پس عواقبش پای شما.»
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قصد واگذاری سهمتون رو دارید جناب »گوید: آرا می

 «فخرایی؛ که خودتون رو از بقیه جدا کردید؟

 

 زبرجد رخ#

 هفتم_و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

هایی نه! اما واگذاری شرکت»پرد. رنگ فخرایی می

مثل بورس اوراق بهادار یا بورس کاال، با اون همه 

بازدهی و سود کالن به نفع نیست! چرا متوجه 

نیستید؟ فرابورس و بورس انرژی چیز کمی نیستن! 

کمر بستین شرکت رو به فنا بدین با این 

 «تصمیماتتون؟

 

گوید: کند و میمیز درهم گره میآرا دستانش را روی 

کمبود منابع در میونه آقایون! ده درصد شرکت »

متعلق به دولته و وقتی داره برای بنگاه داری به ما 
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فشار میاره و این ماییم که باید تصمیمش رو 

بپذیریم، این همه بحث و جدل برای چیه؟ تصمیمیه 

 «که از پیش گرفته شده!

 

را بگیرم. ابروهایم را باال توانم جلوی نیشخندم نمی 

دهم. رأی من از ام را به صندلی میاندازم و تکیهمی

 همین االن روشن است.

 

خواند: منشی نشست، تصمیم پایانی را بلند می

شرکت گروه مالی ... در نظر دارد در راستای اجرای »

پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت ۱۷و  ۱۶بندهای 

ها از ور و خروج بانکوارتقاء نظام مالی کش

های بورسی زیرمجموعه داری، برخی از شرکتبنگاه

 «خود را از طریق بازار سرمایه واگذار کند.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و با اعالم شدن نام ده شرکت، جلسه را تمام می

رود پیشش، کیفم را هنگامی که یکی از اعضاء می

 زنم. قاپم و از در بیرون میمی

 

ا چند دقیقه دیرتر به صبح هنگام آمدن هم خودم ر

 نشست رساندم تا کمتر ببینمش!

 

رسانم که با شنیدن نامم از خودم را به آسانسور می

 گردم.ایستم و سویش برمیزبان برزگر، می

 

طور صداتون کردم. رئیس خوام که اینمعذرت می»

 «خوان یه مالقات با شما داشته باشن.می

 

بنشیند را  هایمجلوی لبخندی که قرار است روی لب

گویم: ات! با درنگ میگیرم. مالقات؟ ارواح عمهمی
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جایی باید برم. بگین یه روز دیگه رو خودم »

 «کنم.هماهنگ می

 

ایشون اصرار داشتن »گوید: زند و میمرد لبخند می

 «که امروز با شما صحبت کنن.

 

گیرم. وا نده! هایم میپوست نازک دستم را بین ناخن

متاسفم! از قول من از ایشون عذرخواهی کنید و »

گیرم. روز بگید که یه وقت دیگه باهاشون تماس می

 «بخیر.

 

که چیز دیگری بگوید، وارد آسانسور پیش از این

ی بسته شدن در را شوم و پیاپی، دکمهمی

 فشارم.می
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خورد. ام زنگ میبندم، گوشیدر ماشین را که می

وشی را روی داشبورد خودش است. به جهنم! گ

افتم. بچرخ تا بچرخیم! فکر اندازم و راه میمی

 ای من آدم کم آوردنم؟کرده

 

 زبرجد رخ#

 هشتم _و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

را دیر رسانده بودم، باز هم  که خودمامروز با این

خواهم از ماشینم پیاده شوم، هنگامی که می

آسانسور  بار هم همراه با برزگر سویبینمش. اینمی

 روند و من باید چند دقیقه صبر کنم.می

 

شوم و تاب و کالفه، چند دقیقه بعد، پیاده میبی

رسانم. چندین بار با حرص خودم را به آسانسور می

کوبم و به نشانگر باالی اش میو خشم روی دکمه
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روم. غره میدهد، چشمدر، که شانزده را نشان می

آید و هنگامی پایین میآسانسور به نرمی و با آرامش 

گویم: رسد، با صدایی بلند میکه به پارکینگ می

 «اوردی تا این پایی...نعش می»

 

با باز شدن در کشویی آسانسور و ابروهای 

 زده وی فردی که درون آن است، شگفتباالپریده

کنم و با ام را ناتمام، رها میپاچه، جملهدست

گذارم. سالم میتفاوتی، پا به درون آسانسور بی

کنم ی پانزده، پشتم را به او میکنم و با زدن دکمهمی

 فرستم.ای اتاقک میهای آیینهو لعنتی به دیواره

 

زند. از آسانسور دهد و پوزخند میپاسخ سالمم را می

 پیاده نشده بود تا مچ مرا بگیرد؟

 «مسافرت خوش گذشت؟»
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 «بله!»: غرمکنم و میبند کیف را در دستم مچاله می

گیرد و دو گام ی اتاقک میاش را از دیوارهتکیه

دارد تا درست، پشت سرم بایستد و دستانش برمی

 «طور!که این»را روی پهلوهایم بگذارد. 

 

دارم و دستانش، مرا سر خشمگین گامی به جلو برمی

اینجا... این حرکات پاسخگو »گرداند. جایم برمی

 «نیست مدونا!

افتد. سرش را کنم و او به خنده میدندان قروچه می

ی روبرویمان، چشم در چشم گیرد تا از آینهباال می

 «دلت تنگ نشده بود برای من؟»شویم. 

 

دهم. به سختی، سرم را به چپ و راست تکان می

 «نه! میشه بری کنار؟»
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اش را گیرد و چشمان تیز و برندهلبخندش عمق می

 «باید این کار رو بکنم؟چرا »دوزد. به چشمانم می

 

چرخم تا خودم را از حصار دستانش آزاد کنم. می

چون اون »گویم: ایستم و با خشم میروبرویش می

روز بهم گفتی اشتباه کردی! االنم این رفتارت بعد از 

اون همه چیزی که برای تخریب من گفتی، مغایرت 

ت بیرون کردی! چطور بعد از اون داره! تو منو از خونه

 «همه حر...

 

کنند و عقب هایش برخورد میکلماتم به سد لب

کشند. نباید... نباید این بوسه به جانم بنشیند، می

دهد؛ ولی ی درد و دلتنگی و گله میکه مزهحتی با این

انگیزاند که دوباره نشیند و این ترس را در من میمی

کوبم اش میاش شوم. دستانم را تخت سینهبازیچه

اجازه حق نداری من رو بی» رانم.به عقب می و او را
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ی همچین ببوسی! کی هستی که به خودت اجازه

تونی رفتاری رو میدی؟ فکر کردی چون مردی، می

هر کاری که دلت خواست بکنی و منم همراهیت 

 «کنم؟

 

کند و هنگامی که سخنانم به پایان با لبخند نگاهم می

باز شدن در، در دهد و با رسند، سرش را تکان میمی

کنم بغضی که شود. تالش میی نهم، پیاده میطبقه

هایم آمده را فرو برانم و پاسخ صبح بخیر تا پیش لب

 همکارانم را با رویی گشاده بدهم.

 

 زبرجد رخ#

 نهم _و_پنجاه_و_صد_پاره#

 

شود گره دستانم را از دور زنگ در آپارتمان باعث می

ام، باز کنم و از بالش بزرگی که در آغوش گرفته
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 تلویزیون خاموش، نگاه بگیرم. با تاریک شدن هوا،

بودم. کسی که با وجود ها را هم روشن نکردهچراغ

 ام.داند که در خانهنگهبان تا اینجا آمده، خوب می

 

اندازم. گمان از چشمی در نگاهی به بیرون می

کردم که جناب زکریان، خودش را به زحمت نمی

 اینجا بیاید.بیندازد و تا 

 «بفرمائید؟»گویم: کنم و میالی در را باز می

 

آید و از ژستش، همان پشت کردن به در، بیرون می

 چرخد.سویم می

 

 «چرا تماسام رو جواب ندادی؟»پرسد: به آرامی می
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اندازم. سوال استفهامی مگر نیاز به شانه باال می

همه راه اومدی  سالم. این»جواب دادن دارد؟ 

تونستی برای پرسیدنش چین سوالی بپرسی؟ میهم

 «تا فردا صبر کنی!

 

زند. دلم ام زل میبرد و به چهرهابروهایش را باال می

کشم. خواهد در را رویش ببندم؛ ولی خجالت میمی

 «ای نیست، شب خوش.اگر امر دیگه»

 

زند. حرصی که در را ببندم، صدایم میپیش از این

تی اسم کوچکم را به شدنم دست خودم نیست وق

اش ام را جلوی چهرهآورد. انگشت اشارهزبان می

اوال، خانم سلوکی؛ دوماً، »غرم: دهم و میتکان می

 «جا باشید.هیچ دلیلی نداره این وقت شب این
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روم و دارد و من یک گام عقب میگامی به جلو برمی 

دانم تا اجازه شود. میی در از دستم رها میدستگیره

گذارد. با صدایی لرزان می م پایش را داخل نمینده

 «جا برو! لطفاً.از این»گویم: 

 

به خدا سوگند اگر به همین نگاه کردنش ادامه دهد، 

 اش!های زبرجدیدهم. لعنت به آن چشموا می

 

 «تونم بیام تو؟می»

 

فشارم و در هایم را برای چند ثانیه روی هم میپلک

 ایستم.میکنم و کنار را باز می

 

بندد. پیش گذارد و در را میبا لبخند، پا به داخل می

ها را روشن شوم و دیوارکوباز او وارد سالن می

ترین مبل را کنم داخل و نزدیککنم. دعوتش میمی
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زنم. مسیرم را که سوی آشپزخانه به او تعارف می

خورم نینا جان. چیزی نمی»گوید: دهم، میتغییر می

 «باید حرف بزنیم.بشین. 

 

 زبرجد _رخ#

 شصتم_و_صد_پاره#

 

اندازم و با نگاهی سرسری به تاپ و شلوارک تنم می

نشینم. پا روی رویش میای، روی مبل روبهآه کشیده

اندازم و در نگاهش که به چشمانم پرچ شده، پا می

خواهد و دانست از من چه میزنم. او میپوزخند می

 «خب؟»من، نه! 

 

 «خوبی؟»گوید: کند و میرا ریز میچشمانش 
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خواهد در چرخانم. دلم میچشمانم را در حدقه می

« خوبم»جواب بگویم: خوبم دکتر! اما تنها به گفتن 

 کنم.بسنده می

کند. شود و از همان زاویه نگاهم میرو به جلو خم می

 «به خاطر اتفاقات پیش اومده متأسفم.»

 

کنم و با تمسخر هایم را زیر سینه چلیپا میدست

 «واقعا باعث تأسفه.»گویم: می

 

گوید: نشیند و میاخم کمرنگی بین ابروانش می

هایی که زدی عذرخواهی بهتر نیست به خاطر حرف»

 «کنی؟

 

آید. خیزد و سویم میدهم. برمیجوابش را نمی

رو کنم و با پافشاری، به روبهموضعم را حفظ می

های فم، روی دستهدوزم. دستانش را دو طرچشم می
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شود رویم. سرش را کنار گذارد و خم میمبل می

کاری به چیزی »کند: برد و زمزمه میگوش چپم می

که گذشته بینمون، ندارم؛ اما حواست باشه که فاصله 

 «گرفتن از من به نفعت نیست!

 

گردانم تا چشم در چشم سرم را سویش برمی

ران منی که نگبرای این»گویم: شویم. با حرص می

 «مونه.ممنونم! یادم می

 

فهمم زند. اگر کمی بیشتر دقت کنم، میلبخند می

خوبه! من از »چیزی بین تمسخر و تفریح است. 

 «برم مدونا.بازی کردن لذت می

 

گونه سخن فهمید از اینزنم. کاش نمیپوزخند می

لطف یه بازی دو سر باخت چیه »گفتن، متنفرم. 

 «مستر؟
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اگر مقصود »دوزد. رو میگیرد و به روبهمینگاهش را 

از باخت، باختن دله، بیشتر از یکی هم داشتم، حاضر 

 «بودم ببازمش...

 

کند که اندازه به گوشم نزدیک میهایش را آنلب

پیچد و مو را بر تنم هایش در گوشم میصدای نفس

 «به تو.»کند: راست می

 

های سلول هایش بر روح و روان واز تأثیری که حرف

تواند گذارد، متنفرم! چطور انقدر راحت میبدنم می

 حرف بزند؟

زنی رو بندازم که دلی که ازش حرف میقبل از این»

 «جلوی سگ، گمشو از اینجا.

 

 «باشه! رفتم!»شود. خندد و دور میبلند می
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 زبرجد _رخ#

 یکم_و_شصت_و_صد_پاره#

 

مدام از  آید وپای من میعصبی سرِ سرکارگر که پابه

زنم. مرد کند، داد میوضعیت پیش آمده گله می

کند. بالفاصله ایستد و سرخورده نگاهم میبیچاره می

آقای محبی، »گویم: تر میکنم و آرامعذرخواهی می

دونم من! قراره به زودی یه قرارداد اوضاع رو می

جدید بسته بشه. االن دو ماهه من دارم حقوق کارگرا 

! قرار باشه اینجوری پیش بره هم رو از جیب میدم

من ورشکست میشم هم شما بیکار. پس به فکر 

 «هستم. میشه انقدر یادآوری نکنین؟

 

 «یعنی چی از جیب دادین؟»کند. اخم می
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کنم و یک گام ام را با دو انگشت لمس میپیشانی

حساب کارخونه خالی شده. لطفاً اجازه »روم. جلو می

ا هم بگو مدتی دندون روی ی کارگرهبده و به بقیه

 «جیگر بذارن. باشه؟

 

 «با اجازه.»گوید: دهد و میمتفکر سر تکان می

 

که مجبورم پاسخگوی چیز نامعلومی باشم، از این

متنفرم. معلوم نیست چه کسی سعی در به گند 

 کشیدن همه چیز دارد.

راه رفتن بین راهروهای ماشین آالت را دوست دارم. 

شنوم، ذوق ها را که میا و نقالهصدای بلند موتوره

افتم که چقدر برای احداث کنم. یاد روزهایی میمی

ها بندی، شباین خط تولید و اضافه کردن خط بسته

نخوابیدم و روزها چرت زدم. با چند مهندس کنترل 

ها برداری از یکی از پایانهکیفیت که در حال نمونه
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والت ی محصکنم و دربارههستند، کمی صحبت می

توانستیم بستیم، میپرسم. اگر قرارداد آتی را میمی

تا هفتاد درصد ظرفیت را استفاده کنیم. البته اگر تا 

 آوردیم.آن موقع دوام می

 

ها، حرفم با صدای کسی از پس سروصدای دستگاه

گردم. نزدیک است با گذارم و برمیرا ناتمام می

ناقابل  دیدن این چند مرد کت و شلوار پوش، دو شاخ

 در بیاورم!

 

کنند و من هم در با دیدن من، تک به تک سر خم می

دهم. آرا با مدیر پاسخ همین حرکت را انجام می

بیند، سر تولید در حال سخن گفتن است و مرا که می

نشاند. نگاه کند و لبخند کوچکی بر لب میخم می

شان با گردم. یکیگیرم و سوی مهندسین برمیمی

 گردند.شود و باقی، به آزمایشگاه برمیهمراه میمن 
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ایستم و با وجود سروصدایی که روبرویشان می

گویم: کند، میتقریباً صدایم را در خودش خفه می

 «روز به خیر آقایون.»

 

کنم برای شناسم. گمان میدو سه نفرشان را نمی

 بازرسی آمده باشند.

 

ی آید و چیزمرد جوانی پشت سرشان راه می

کند. اگر اشتباه نکنم فرهادی با پذیرش یادداشت می

گستران، بنا داشت برای کارخانه ی پاکهیئت مدیره

 وام بگیرد.

 

کند و از آن چند نفر، به عنوان آرا مرا معرفی می

راه برد. خب! پس پر بیکارشناسان بانک نام می

 نگفته بودم.
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 حساب و کتاب کارخانه به شدت به هم ریخته شده.

بارها گفته بودم از زمانی که من باالی سر کارکنان 

 ی کار از دستشان درآمده.نبودم، رشته

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_شصت_و_صد_پاره#

 

هایم چسبانم و گامام میهای دستم را به سینهپوشه

دارم تا خود را به آسانسور برسانم. به را تندتر برمی

ه میگم رسیدم خون»گویم: سوی خط میتلما در آن

 «بهت. فعالً!

 

خودم را تقریباً درون اتاقک پرت و با لبخند، از 

کنم. خانمی که آسانسور را نگه داشته بود، تشکر می

ای نیامده بودم پس از آن روز در کارخانه، یک هفته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شرکت مادر و حاال، یک عالمه کار روی سرم ریخته 

 ام هم بازنشسته شده. بنا بود همکاران امروزو منشی

جشنی برایش بگیرند و از من هم خواسته بودند تا 

 بروم. 

 

کشم و چشمانم را ام میپشت دستم را روی پیشانی

بندم. چه میشد اگر سه ماه که نه، ای میبرای لحظه

 آورد؟دو ماه دیگر دوام می

 

اندازم و نفسم را کالفه بیرون نگاهی به ساعتم می

گیر و واگیر، به دهم. همینم مانده بود میان این هامی

 فکر پیدا کردن منشی هم باشم.

 

که مانند آنایستد، بیام میی سیآسانسور که طبقه

روم. حاال سوار شدن عجله کنم، با درنگ بیرون می
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انگار که باشتاب راه رفتن من تاکنون، سود و 

 ای داشته یا کارهایم را به سرانجام رسانده.فایده

 

روم و آغوشم را به دور ای میهای شیشهسوی دیوار

ی کنم. امروز شرکت به گونهتر میها تنگپوشه

 عجیبی دلگیر است.

 

ام دست ی مقنعهگیرم و به لبهدم عمیقی می

آید ظهر شنبه باشد. بیشتر به کشم. به امروز نمیمی

ای خیره به شهر زیر ماند. چند دقیقهجمعه غروب می

 مانم.پایم می

 

دارم تا کنار شیشه بایستم، که بند برمیگامی به جلو 

شوم. ماند و کمی به جلو پرت میکفشم زیر پایم می

شوم. ی کفشم خیره میزده به بند باز شدهشگفت

 بینم.نخستین بار است که آن را باز می
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گذارم. بند ها را روی زمین میزنم و پوشهزانو می

ش، تر از پیتکانم و سفتی کفش را میخاکی شده

ای که برخیزم، چند لحظهبندمش. پیش از آنمی

روم. اگر زنم و به فکر فرو میام میدستم را زیر چانه

 ی این موضوع بدانند، چه؟ی اعضاء دربارههمه

خیزم. اگر تنها من دهم و برمیسرم را تکان می

 دانم، چه؟باشم که نمی

 

ام، روم و با دیدن جای خالی منشیسوی دفترم می

 خیزد.از نهادم برمیآه 

 

هم گذارم و به حال اوضاع بهها را روی میز میپوشه

 گریم.ام، در درون میریخته
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نشینم و چشمانم را ام میای روی صندلیچند دقیقه

رفتم نیروی انسانی و اول از همه، بندم. باید میمی

آوردم. ممکن نبود که منشی جدید یک منشی گیر می

فتد؛ پس خودم باید کارهایم را به زودی زود جا بی

 دادم.سامان می

 

به فهرست کارهایی که باید انجام بدهم، دیدار با 

مسئول نیروی انسانی را اضافه و سیستم را روشن 

ام را از این اوضاع کنم. باید هرچه زودتر زندگیمی

 بیرون بکشم. زندگی باید بدون او هم بگذرد. باید!

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_شصت_و_صد_پاره#

 

درآمد سه ماه سوم برآورد شده که با افزایش پنج و »

شش دهم درصدی نرخ تورم نسبت به سال گذشته، 
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ها چیزی در حدود ده درصد افزایش درآمد رو شرکت

 «باید گزارش کنن.

 

زنم و در برابر تمایلم برای گزارش جلویم را ورق می

. دندان قروچه ام روی دستم، می جنگمگذاشتن چانه

چرخانم. کنم و سرم را سوی پرده نمایش میمی

ام، جلوی پشت دستم را برای پنهان کرده خمیازه

زنم. اشک در گیرم و با تنبلی پلک میدهانم می

شود و خودم را روی صندلی پایین چشمانم جمع می

کشم. تا کی باید به چرندیات مدیر امور مالی می

 گوش کنیم؟

 

کنم در نور شناسم نگاه و تالش مینمی به افرادی که

 کم سالن، نام و سِمَتشان را بخوانم. 

 

 «گردی مدونا؟دنبال چیزی می»
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خورم و با با شنیدن صدایش، تکان سختی می

نشینم. مدونا و زهر ام سیخ میشتاب، روی صندلی

 هالهل!

 

مان و او که سویم خم ی اندک بینبا نگاه به فاصله

روم. غره میکشم و چشمرا درهم می شده، ابروهایم

ی وظایف شما اسمی تو حیطه»گویم: با تمسخر می

 «ی تحقیق و پژوهش اومده به تازگی؟از کمیته

 

اش برزگر که کنارش ایستاده، به سختی جلوی خنده

نشاند. میان خندی به لب میگیرد و آرا، کجرا می

من، با پرد و خیره به نفس گرفتن مدیر امور مالی می

ماند، با صدایی رسا لبخندی که حاال به پوزخند می

کنم کنید... گمان میتا شما نفسی تازه می»گوید: می
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ی حسابرسی از شما سواالتی ی کمیتهکه نماینده

 «داشته باشند.

 

رود و مغزم باره درون آب سرد فرو میتنم به یک

ی رسد. کمیتهدرون جمجمه، به جوش می

 اش گرفته؟حسابرسی؟ شوخی

 

اش که حس پیروزی در آن نمایان نگاهم را از چهره

گیرم و دور میز نشست می چرخانم. است، می

نزدیک به پنجاه نفر مسئول، خیره به من و منتظر 

 هایم، چیزی که آرا گفت، هستند.سوال

 

کنم لبخند بر لب بنشانم و جو سنگینی که تالش می

ت به تو آرا! لعنت به به وجود آمده را از بین ببرم. لعن

 تو!
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کنم و رو به مدیر امور مالی که گلویم را صاف می

لرزند، با صدایی خفه رنگش پریده و دستانش می

کنم سوالی نیست جناب فروتن. فکر می»گویم: می

جلوتر که بریم شبهات من برطرف بشه. ادامه بدید 

 «لطفاً!

 

کشد و من سوی او مرد بیچاره نفس راحتی می

گردم. مردک بنا است با این رفتارهایش چه به یبرم

 دست آوَرَد؟

 

کنم. چه دارم و بازش میبطری آب جلویم را برمی

 ریختم؟میشد اگر تمامش را روی هیکلش می

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_شصت_و_صد_پاره#
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فشارم و لیوانم را پر هایم را روی هم میدندان

رود. چه نمی کنم. این رفتارها هیچ جوره در کتممی

معنی داشت این رفتارها؟ دنبال چه بود که یکی به 

 نعل میزد یکی به میخ؟

برای من، خاموش ماندن در برابر چنین توهینی، به 

ماند؛ ولی چیزی نباید بگویم. من اینجا دیگر مرگ می

که نینای پاچه پاره نیستم؛ نباید باشم! این

است  احساساتم را درگیر کارم بکنم، آخرین چیزی

 خواهم.که می

 

رسد، مدیر امور مالی و رئیس نشست که به پایان می

رسانند و همراه با داری خودشان را به من میخزانه

کنند تا بفهمند دقیقاً در چه ام میمدیر عملیات، دوره

موردی برایم شبهه ایجاد شده که مدیرعامل 

گونه واکنش نشان داده است. چیزی تا به گریه این

نم از سر خشم و کینه نمانده و اگر زودتر از افتاد
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اینجا بیرون نزنم، به یقین یکی از این مردها را 

 خواهم کشت.

 

که گوید و بر اینریز سخن میمدیر مالی یک

کند. دستم را باال گزارشش کامل بوده، پافشاری می

آورم تا امان بدهد چیزی بگویم، اما همچنان ادامه می

 شود.آرا، باالخره ساکت میدهد که با صدای می

 

نقصی توی گزارش شما دیده نشد جناب شرافتی! »

بنده و خانم سلوکی فکر کردیم چیزی از قلم افتاده 

طور که ایشون گفتن، خودتون توضیح که همون

 «دادید!

 

آورد و کند که آرا دستش را باال میدهانش را باز می

اشید و گفتم که! ایرادی ندیدیم! خسته نب»گوید: می

 «ممنونم!
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که درنگ کند، آنکند و بیمرد سرش را کمی خم می

رود. سوی میز همراه بقیه از اتاق بیرون می

گردم تا وسایلم را جمع کنم و زودتر از اینجا برمی

بروم که با بسته شدن در پشت سر برزگر، آه از 

اعتنا به آرا که حاال گامی سوی خیزد. بینهادم برمی

هایم را جمع برداشته و خاموش مانده، برگهمن 

کنم. با خم شدنش کنار پای من، متعجب گامی می

خوری زمین. اجازه می»گوید: کشم که میپس می

 «بده ببندمش.

 

شود. هنگامی که تا بغض سد راه نفس کشیدنم می

کند دلم اش را ادا میاین اندازه مودبانه جمله

توانم آن را ون نمیاش را بجوم؛ چخواهد خرخرهمی

کشم ی معمول پاسخ دهم. پایم را عقب میبه شیوه

نیازی نیست. خودم »گویم: و با صدایی لرزان می

 «انجامش میدم.
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 «نینا جان...»کند. گیرد و نگاهم میسرش را باال می

 

کشم و خودم رو به عقب وسایلم را روی میز می

ارم به گذروم تا از دسترسش دور شوم. دیگر نمیمی

تواند آنی باشد که جانم ام بگیرد. دیگر نمیبازی

 رفت.برایش در می

 

خواهد خودم را در آغوشش بیندازم؟ اما چرا دلم می

ترسم از کند؟ چرا میچرا قلبم در سینه سنگینی می

 لمس شدن توسط او؟

 

کشم تا اشکی که هایم میپشت دستم را زیر چشم

نم. ابروهایم را درهم احتماالً پایین چکیده را پاک ک

روم. به خودش زحمت کشم و سوی در میمی
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بار دیگر سنگ روی داد تا با آوردن وسایلم، یکنمی

 یخش کنم.

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم _و_شصت_و_صد_پاره#

 

 «مرداد ماه»

هایم را هایم درون راهرو، شانهبا بازتاب صدای کفش

زنم. نشست نما میکنم و لبخندی دندانجمع می

ضطراری امروز با معاونین شرکت بنا بود ساعت نه ا

باشد و من نیم ساعتی وقت داشتم تا منشی جدیدم 

را ببینم. روزهایی که در شرکت مادر بودم، زودتر از 

آمدم تا با آرا برخورد نداشته باشم؛ هشت و نیم نمی

ولی انگار او از هر فرصتی برای گیر انداختن من 

 کرد.استفاده می
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شدنم به دفتر، دختر جوانی که روی مبل  با وارد

کند. خیزد و با تردید، براندازم مینشسته، برمی

 «سالم... ام... خانم سلوکی؟»

 

نشانم و برخالف تشویش درونم، لبخندی بر لب می

کنم شما باید فکر می»کنم. دستم را سویش دراز می

 «منشی جدید باشید. بله. سلوکی هستم!

 

گوید: با لبخندی مضطرب می گیرد ودستم را می

مرشدی هستم. خوشحالم که قراره با شما کار »

 «کنم.

 

کنم بیشتر از بیست و پنج سال ندارد. یعنی فکر می

قدر هایش آنکه نداشته باشد. امیدوارم حاشیه

 پررنگ نباشد که مجبور شوم عذرش را بخواهم.
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زنم و پنج دقیقه به نه است که از دفترم بیرون می

ی آخر رسانم تا به طبقهم را به آسانسور میخود

پایان، بروم. تا همین دوماه پیش، با شور و شوقی بی

رفتم و حال، از آن این راه را با چشم بسته هم می

جا و تنها همکارش باشم، که با آرا یکگریزانم. این

توانم، از آن دوری دهد و تا جایی که میآزارم می

 کنم.می

 

پاکان که پشت میز کنفرانس نشسته، نفس با دیدن 

روم. کسی که کنارش کشم و پیش میعمیقی می

کند و پاکان نشسته، با دیدن من، اشاره می

یابم که گردد تا مرا ببیند. با نگاهی کوتاه در میبرمی

همچنان جایگاه من، دست راست آرا و روبروی قائم 

 مقام است. گندش بزنند!
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سرم، توجه همه به در ورودی ای در پشت با همهمه

کشم و با خیزند. من کنار میشود و برمیجلب می

ی عبوس آرا که با افراد گروهش وارد دیدن چهره

کند. سوی میز پیش شود، نفسم در سینه گیر میمی

ی کتش، در جایگاهش رود و با باز کردن دکمهمی

 نشیند. خدا امروز را به خیر بگذراند.می

 

نشینم. رسانم و میم را به میز میدرنگ، خودبی

 دهد و با قرار گرفتن صورتپاکان برایم سر تکان می

کنند. تالش جلسه جلویمان روی میز، همه سکوت می

کنم که افسار نگاهم را بگیرم تا سوی او نرود و از می

اختیار، شود، بیجو سنگینی که بر فضا حاکم می

 شوم.مضطرب می

 

سی چند صد میلیاردی در یکی از توانسته بودیم اختال

ها را شناسایی کنیم؛ من و پاکان، به همراه شرکت
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ی اعضای کمیته حسابرسی. این تازه اول راه بود بقیه

که و من آمده بودم تا همه چیز را به هم بریزم. با این

دانم سرانجام خوشی در انتظارم نیست و قضیه، می

 هاست.بودارتر از این حرف

 

ی شرکت مادر، در به همراه نماینده مدیرعامل 

اند. انتهای میز و مانند متهمان، سر به زیر نشسته

کسی جرئت ندارد چیزی بگوید و منشی نشست هم، 

 با تردید به آرا خیره مانده.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_شصت_و_صد_پاره#

 

که آنی زجرآور، آرا بیپس از سپری شدن چند دقیقه

ا صدایی بم و خشن، سکوت را سرش را باال بیاورد، ب

 «چقدر به جیب زدید؟»زند. برهم می
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ترسم. ابهت و خشونتش بیش از از این روی آرا می

آنکه خواستنی باشد، برای من ناخوشایند است. 

دهد و ها را میسخنگوی کمیته گزارش گندکاری

رود و جمع بیش از پیش، در خاموشی فرو می

زدند، گمان پلک نمی کند. اگرکس دهان باز نمیهیچ

 اند.کردم زنده بودن را از یاد بردهمی

 

نشینم و با رد اختیار صاف میبا برخاستنش، بی

شدنش از پشت سرم، نامحسوس، عطرش را نفس 

 کشم. می

 

دو مرد رود و هرچه که به آنسوی انتهای میز می

و پایشان را  لرزند و دستشود، بیشتر مینزدیک می

توانم کنند. سخنانش را از این فاصله نمیگم می

توانم بگویم که بشنوم اما بدون هیچ تردیدی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تواند باشد. حکم برکناری چیزی جز تهدید نمی

نشست را بدون هیچ دوازده نفر از کارکنان را صادر و 

کند و همه را در شوک باقی سخن دیگری ترک می

کس تاکنون این روی آرا را ندیده بود. گذارد. هیچمی

حد و رویی و خونسردی بیحق هم داشتند. خوش

زد همه بود و حال با این برخورد سرد حصرش، زبان

 و ناگهانی، همه را به شگفتی واداشته بود. 

 

رسی را تا آخر وقت به پایان ی حسابگزارش کمیته

رسانیم و اعضا که هنوز هم از برخورد آرا نگرانند، می

کنند تا آن را به دستش برسانم. حکایت مرا مأمور می

 مار و پونه شده حکایت ما!

 

العابدین با دیدنم پس از حدود دو ماه، احوالم را زین

ام، فهمد برای چه آمدهپرسد و هنگامی که میمی
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که آرا را از پایان نشست ندیده و مانند  گویدمی

 ی کارکنان، از رفتن به دفترش واهمه دارد. همه

 

روم. نهار هم دهم و سوی راهرو میسر تکان می

 کند؟اش بازهم اذیتش مینخورده حتماً! نکند معده

 

« بفرمایید!»گوید: با شنیدن صدای خشدارش که می

روم. نگاهش را با شنیدن میکنم و داخل در را باز می

های جلویش هایم، از روی برگهصدای تق تق کفش

دارد و با دیدن من، به پشتی صندلی تکیه برمی

 دهد.می

 

روم و زیر نگاه سنگین و حسابگرش، پیش می

گزارش کمیته »گذارم. گزارش را روی میزش می

 «خدمت شما.
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دهد. گیرد و سر تکان میاز من نگاه می

 «گزارم خانم سلوکی.سپاس»

 

گذرانم و قلبم اش را از دیده میپریدهی رنگچهره

شود. باید به این رفتارها عادت کنم. باید مچاله می

ی هرچیزی بکنم. باید چشمانم را روی خودم را آماده

چیز را فراموش کنم تا احساسم ببندم. باید همه

بتوانم زندگی کنم. باید برایش خانم سلوکی شوم و 

 رایم جناب زکریان شود. باید...ب

 

 روم. کنم و سوی در میبه او پشت می

 

 توانم!من نمی

 

 زبرجد _رخ#
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 هفتم _و_شصت_و_صد_پاره#

 

 «خواستی؟همین رو می»

 

ماند. دقیقاً منظورش ی در میدستم روی دستگیره

 چه چیزی است؟

 

 «بله؟»گردم. کنم و برمیدستگیره را رها می

 

زند تا جلویش بایستد؛ ش را دور میخیزد و میزبرمی

های هایش را درون جیبدهد، دستبه آن تکیه می

برد و پایش را از روی دیگری رد شلوارش فرو می

 کند.می
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نگرم، که تا این اندازه موشکافانه، او را میاز این

 کنم.احساس ناامیدی می

 

گیرم و به چشمانش اش مینگاهم را از جلیقه

خودم که در این شرایط، در حال دید دهم و به می

 فرستم.زدن او بودم، لعنت می

 

لرزاند و خالف انتظارم، گره ابروهایش دلم را می

دلیل، از اخم پدر و مادرش مانند فرزندی که بی

ام و ممکن است او را ترسد، کارهایی که کردهمی

 کنم.ناراحت کرده باشد، در ذهنم فهرست می

 

 «تبریک بگم بابت افشای این اختالس!باید بهت »

 

 «ممنونم!»گویم: کنم و میسرم را اندکی خم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دارد. گیرد و گامی به جلو برمیاش را از میز میتکیه

گوید: کند و میهای میان دفتر اشاره میبه مبل

 «بفرمایید. باید حرف بزنیم.»

 

دهد! ای خدا نابودت کند، دستور میدرخواست نمی

 د!کند مر

 

روم. تا هایی لرزان، پیش میتر و با گامبار آراماین

نگرد و هایم را میرسم، گامای که به  او میلحظه

انگار، حواسش هست که زمین نخورم. خودش به 

صدا ولی داند امروز چه طوفانی، گرچه بیخوبی می

ایستد تا بنشینم و سپس، مخرب، به پا کرده. کنار می

کنم زیر نگاهش که احساس می نشیند.روبرویم می

تاب، تکان اندکی خشم را در خود جای داده، بی

 خورم.می
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هایش را درهم گره شود و دستسوی جلو خم می

 کند.می

 «بعد از این شرکت، هدف بعدیت کجاست؟»

 

 خب! این چیزی نبود که انتظارش را داشتم!

 «مطمئن نیستم. چطور؟»زنم. میلی لبخند میبا بی 

 

نشاند و نگاهش را در چشمانم خندی به لب میپوز

دونی که فقط خواستم بگم احتیاط کن. می»دوزد. می

ها هستن. سعی کن چه افرادی پشت این شرکت

تونم ازت ردی ازت نمونه. چون این بار دیگه نمی

 «حمایت کنم.
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گویم: خندی میکشم و با تکابروهایم را در هم می

 «م!من به حمایتت نیازی ندار»

 

اش نگاهی به مچ دستم که جای خالی دستبند اهدایی

ممکنه »گوید: اندازد و میآید، میحاال به چشم می

 «اینطور فکر کنی؛ بعداً مشخص میشه.

 

تونی می»گوید: خیزد و با رفتن سوی میزش میبرمی

 «بری خانم سلوکی. وقت اداری تمومه!

 

فشارم و با تغیر هایم را روی هم میدندان

ممنون بابت اخطارتون. خسته نباشید »خیزم. برمی

 «جناب زکریان!

 

 زبرجد _رخ#
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 هشتم _و_شصت_و_صد_پاره#

 

ام، تواند حریف خواستهکند، نمیتلما هرچه که می

که برای دست نخوردن موهایم شود. پس از آن

پیراهنی را آورد که اگر دست خودم بود، از کنارش 

که بپوشمش، انتظار اینشدم چه برسد با هم رد نمی

بیخودی داشت که دل به دلش دهم و موهایم را 

 شنیون کنم.

 

این پیراهن اگر انتخاب تلما باشد، جای تعجب دارد. 

ها شناسم، این دست لباستا جایی که مادرم را می

 طور هم من!گنجد؛ و همینی او نمیدر سلیقه

 

گذارند را بلندی که جلویم میهای پاشنهکفش 

اش را اندازم و با اندوه، یک لنگهگاهی مین

دارم. اگر امشب آرا نبود تا برای همراهی، برمی
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ام خواست همراهیبازویش را بگیرم، چه کسی می

کند؟ فکرش مانند خوره به جانم افتاده. چگونه 

توانم امشب را دوام بیاورم؟ غم و غصه روی قلبم می

را از آن شب شده کند. این دو ماه نفرینسنگینی می

 دورهمی، چگونه گذرانده بودم، خودم هم در شگفتم.

 

کنم. افتم و بغض میدوباره به یاد آن روز شرکت می

گونه خواستم: ولی آرا نه؛ جناب زکریان! خودم این

 چرا پشیمانم؟

 

چیز پایان یافته؟ دیگر بنا نیست در آغوش همه

هایش را نخواهم چشید؟ بگیرمش؟ دیگر طعم بوسه

گر بنا نیست با مدونا گفتنش، دلم بلرزد و عنان از دی

 کف دهم؟
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زنم و قطره اشکی آید، پلک میصدای پارال که می

افتد. بخت یارم راست، از چشمم روی زمین مییک

دید آرایشم به هم ریخته، بود وگرنه تلما اگر می

 آورد.پدرم را در می

 

. ایستمکنم و میدستم را به پشتی صندلی بند می

برای نینای شانزده ساله که قدش به زحمت، به صد 

های پاشنه ده رسید، این کفشو شصت و پنج می

سانتی، فردوس برین بود؛ ولی برای نینای االن که 

پنج سال تمام زورش را زده بود که به کمک 

که موفق  بسکتبال و ورزش، خودش را قدبلند کند،

کرد میهم شده بود، مناسب نبود. شیرین قدش را 

 قد مردان دور و برش.صد و هشتاد و پنج و تقریباً هم

پوشیدم؟ این چند روز را به بهتر نبود پنج سانت می

 ها خو بگیرم.لطف شرکت توانسته بودم با آن
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کنم که امشب هم، همانند پیوسته با خود تکرار می

ماندم و وقت من میاین دو ماه خواهد گذشت. آن

 بعد خدا بزرگ است. خودم؛ تنها! روزهای

 

روم تا حیاط را ی اتاق میکنم و سوی پنجرهاخم می

ببینم. تلما و خاله با هول و وال، پیوسته این سو و آن 

روند تا همه چیز را چک کنند. زیادی زور سو می

زنند. حال یک شیرینی در ظرف پذیرایی کمتر می

 شود؟باشد، چه می

 

خانه باغ و  حیاط اصلی به ویژه پس از بازسازی

نشینی حریم خیابان، آن اندازه بزرگ نبود تا هم عقب

های پاسخگوی شمار زیادی ماشین باشد و هم میز

پذیرایی را در خود جای دهد؛ اما حیاط پشتی با این 

های بلند که کوچک بود و فضایش با ساختمان

های پوشانده شده بود، محل مناسبی برای مهمانی
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ود که... ما چهار نفر تا شلوغ و پر سر و صدا ب

 توانستیم، از این ویژگی، بهره بردیم.

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_شصت_و_صد_پاره#

 

 

پرم و از با در زدن پارال، از فکر و خیال بیرون می

شوم. در آن لباس گلبهی و موهای پنجره دور می

خرمایی رنگ فر شده، زیادی دلفریب به چشم 

آدم دمدمی سست ام؟ یک آید. من چه شدهمی

 عنصر؟

 

چرا مث این »گوید: دارد و میگامی به جلو برمی

عروسای داماد مرده شدی؟ لبخند بزن بابا! خوف 

 «کردم دیدمت یه لحظه!
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نشینم. دلش خوش خندم و روی تخت میتلخ می

است بچه! عروس داماد مرده؟ شاید هم حق با 

 اوست!

 

نشیند و به میکنارم روی تخت « واال به خدا!»

بخند ببینن دنیا دست کیه! پوز پسر »زند. ام میشانه

خوشگله رو بمال به خاک! جون خودم نباشه، جون 

خواسته چشم ملتو کور کنه! تو، خاله با این لباس می

غلط نکنم اون وسط، پسر خوشگله از کمر گرفتت یه 

 «کنه تو رو!ماچ آرتیستی جلو همه ملت می

 

نخند مرگ من! »دهد: و او ادامه می افتمبه خنده می

اون تا االن باهات بوده نذاشته کسی نزدیکت شه! 

موند! عه المصب یکم هیکل داشت به بادیگاردی می

 «عه عه! مرتیکه خر!
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شود و کسی قلبم را در مشت لبخندم جمع می

کند. گفته بود دیگر حمایتم گیرد و مچاله میمی

ایتش پررنگ بود و من نخواهد کرد؟ تا این اندازه حم

 دانستم؟نمی

 

پایش را زیر تنش، روی تخت چرخد و یکسویم می

شود هنگامی که کند. صدایش حرصی میجمع می

به پندار و پرهامم گفتم، بخواد نزدیکت »گوید: می

بره؟ دونی از چی زورم میکنن! میشه، شتکش می

تونست اگه بردیا رو دک نکرده بود، امشب می

 «ر )جنگ داخلی( رخ بده.سیویل وا

 

هایش را مانند حرکت دادن شمشیر تکان دست 

دونی مال منه... نه! دوست دختر منه! نمی»دهد. می

خواد! راستشو بخوای چقد دلم دعوا و بزن بزن می
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کنم از اون مدل دعواییا باشه! البته... اون یه فکر نمی

باری که دست به یقه شدن رو هم نباید فراموش 

 «کرد!

 

چرخانم و عاقل اندر سفیه، سرم را سویش می

کند: اندازد و زمزمه میکنم. شانه باال مینگاهش می

بخار! منو بگو چه اسکولم نشستم برا تو چه بی»

 «خونم!یاسین می

 

بعضی چیزا »گویم: زنم و با لبخند میاش میبه شانه

دونی... انگار باید ی مدتی از ی ما خارجه! میاز عهده

ه اتفاق بگذره تا بتونی با یه زاویه دید واقعی بهش ی

تونی هیچ بره، اما قبل از اون نمینگاه کنی! زمان می

پاهات رو بستن.  غلطی بکنی! انگار افکارت، دست و

تونم دونی که چی میگم! االن من همونجام. نه میمی

تونم عقب بکشم. االن من همون آدم جلو برم، نه می
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کنم اگه آرا یه اشاره بهم ه فکر میام کزخم خورده

رم سمتش، اما موقعیتش پیش بیاد، بکنه، با کله می

خوام! دونم چی میکنم! خودمم نمیهیچ غلطی نمی

 «موقعیت گهیه جون تو!

 

دونم که نیازی نیست می»خیزد. خندد و برمیمی

بهت بگم قوی باش، چون قوی هستی؛ ولی نینا، 

همیشه قوی باش و نذار بهت میگم خودت باش! مثل 

تر از اونی احساساتت بهت چیره بشن. تو سخت

هستی که یه جدایی بخواد کوچیک و ضعیفت کنه؛ اما 

ی این حرفا، کاری نکن که فردا از انجام با همه

دادنش یا از انجام ندادن یه کار دیگه پشیمون 

 «شی.

 

رمق دهم و رو به او لبخندی بیسرم را تکان می

 «منون ازت!م»زنم. می
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 زبرجد _رخ#

 هفتاد_و_صد_پاره#

 

گذارم و به بازوی پرهام جام دستم را روی میز می

خدا نابودت کنه! اون دختر بیچاره رو انقدر »زنم. می

 «به سر ندوون کثافت!

 

کشد و با خنده اش میپشت دستش را زیر بینی

خو ازش مطمئن نیستم که بخوام به مامان »گوید: می

یش کنم! درک کن! باید اول از حسش بابام معرف

 «مطمئن شم!

 

شود و با اخم، نگاهم را به حریر لبخندم جمع می

دوزم. آرا شب کریسمس مرا به پیراهنم می
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اش معرفی کرد. ما درندِز را با هم گذراندیم؛ خانواده

 یعنی او چرا...

 

 «سالم! خوش اومدین!»

 

بانو، قلبم تپیدن چرخانم و با دیدن مریم سرم را می

دارد و با کند. آرا کنارش گام برمیرا فراموش می

 دهد.لبخند، با عمو دست می

 

کند، جان رسد و سویم دست دراز میبه من که می

کَنَم تا خودم را در آغوشش پرت نکنم. نفس می

رانم و به سختی، پاسخ آلودم را بیرون میبغض

م را در دهم و فشرده شدن انگشتانسالمش را می

 گیرم.دستش، نادیده می

درخشد و همراه با ی آسترید با شادی میچهره 

ی مریم بانو، لبخند تر از همیشهلبخند براق و گرم
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خشکاند. دور از انتظار است های مرا میروی لب

چنین لبخند بزند. مریم بانو از جدایی من و آرا، این

نون آید و با صمیمیتی که تاکهمسر آرسن سویم می

کند. نامش را ام، با من خوش و بش میاز او ندیده

 گوید تا به خاطر بسپارم. دالیتا.دوباره می

 

با این وجود، پاسخی برای این همه ناهمسانی 

 توانم بیابم.نمی

 

خرم و تالش سنگینی نگاه مردم را به جان می

ترین لحظات را، تاب بیاورم. احساس کنم دردناکمی

ها و سخنان این حجم از نگاهکنم زیر بار می

 درگوشی، در حال فروپاشیدنم.

 

 گیر کندمن را بگذار عشق زمین»

 این زخم سراسیمه مرا پیر کند.
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 ها چیست رهایم بکنیداین پچ پچه

 «مردم خبری نیست... رهایم بکنید!

 

دهم و در پاسخ به پارال بغضم را با نوشیدنی فرو می

های مستقیم مردم هچرخم تا نگازنم و میلبخند می

 را نبینم.

 

 است.ی مردم شدهمن زیستنم قصه»

 است.ام گم شدهیک تو، وسط زندگی

 مانمهای خودم میمن پای بدی

 «مانم.های تو هم میمن پای بدی

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_هفتاد_و_صد_پاره#
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لغزانم. ام، میانگشتانم را روی دستبندی که بسته

همواره، همراه خودم خواهم گفته بودم چشمانش را 

 داشت! چرا پس از این جدایی، هنوز هم داشتمش؟

 ها همه کم لطفی دنیاست عزیزاین»

 «خواست عزیز!این شهر مرا، با تو نمی

 

زنم تا اشک نریزم. گیرم و پلک میسرم را باال می

کردم. نباید من نباید جلوی چشم این مردم گریه می

. نباید نینای ضعیف را دیدندشکستنم را به چشم می

 دیدند.می

 

 «رقصی؟با من می»

 

آورم و با ماند. نگاهم را پایین میام مینفس در سینه

کنم. خواسته بود با او برقصم؟ چشمانش برخورد می

 خواهد چه کند؟می
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 «یاال! یه رقصه دیگه!»

 

چرخانم. پرهام شانه نگاهم را سوی پارال و پرهام می

 دهد.پارال سرش را تکان میاندازد و باال می

 

گذارم و او، مرا خالف میل دستم را درون دستش می

کشاند. ام، همراه خود، سوی جایگاه رقص میدرونی

 «ای خیلی!امشب گرفته»

 

کنم: کنم و زمزمه میاش حلقه میدستم را دور شانه

 «انتظار داشتی چطور باشم؟»

 

ا میان کند و انگشتانش ری چشم نگاهم میاز گوشه

 «چیزی غیر از این!»زند. انگشتانم گره می
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دل »شود. اش پوشانده میپوزخندم با شانه

 «ای داری!خجسته

 

 کشم.دارد و من پس میگامی به جلو برمی

 

 «طور!که این»گوید: زند و میدر پاسخ پوزخند می

 

دزدم تا هنگام چرخیدنمان، به کسی نگاهم را می

 «گفتی!میراست »نیفتد. 

 

 «چیو دقیقاً؟»
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گذارم و عطرش را اش میام را روی شانهپیشانی

همیشه تالش کردم از ترسا و »کشم. نفس می

 «اشتباهاتم فرار کنم!

 

پس »گوید: فشارد و میدستش را روی کمرم می

سرت رو باال بگیر و اگه اون اشتباهت بوده، زل بزن 

 «تو چشماش!

 

کند: دهم. زمزمه میانجام میکاری که گفت را 

 «تونم بگم االن نگاهش میخ من و توئه!می»

 

 زبرجد _رخ#

 دوم _و_هفتاد_و_صد_پاره#
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گوید. برق چشمانش را به روشنی درست می

علم غیب »گویم: بینم. با پوزخند میمی

 «خواست!نمی

 

 چرخیم.خندد و دوبار با سرعت میمی

 

 «خوای؟رو می اون»

 

ام را زند. دوباره پیشانیمانم نیشتر میاشک به چش

بیشتر از »کنم: گذارم و زمزمه میاش میروی شانه

 «کنه!هرچیزی! عشقش داره از درون نابودم می

 

هر »چسباند. فشارد و مرا به خود میکمرم را می

 «تصمیمی بگیری، من پشتتم!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی برزگر، کنم. با اشارهاش میتا پایان آهنگ همراهی

کنیم و همراه با پاکان، سوی رقص را ترک می جایگاه

رویم. ی حیاط میهای چیده شده، در گوشهصندلی

کند و پرهام هم به بینم که پندار به آرا اشاره میمی

پیوندد. پندار عصبی است و آرا با مالیمت ها میآن

 کند آرامش کند.تالش می

 

ز کشاند و بیش اگیرد و با خود میپاکان دستم را می

 گذارد ببینمشان.این نمی

 

زنم و به سختی نفس اشک چشمانم را پس می

نشینم و کشم. میان پاکان و عمو شهاب میمی

شان را کم کنم تا کرختیدستانم را در هم گره می

کنم. از سرمایی که از ناکجا به تنم نشسته، به خود 

 کنم.های پیراهنم میلرزم و نگاهم را میخ چینمی
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نشیند و ام میهای گره کردهپاکان روی دستدست 

کنم که لبخندی به فشارد. نگاهش میها را میآن

کند: ترها، زمزمه میپاشد و مانند پیشرویم می

 «حواسم بهت هست.»

 

ی دوی منطقه، چهارم دبستان بودم، که در مسابقه

کشکک  روی آسفالت حیاط مدرسه زمین خوردم و

وز تلما نیامده بود و من هم از زانویم آسیب دید. آن ر

ماند تا آمدن پاکان که بیشتر به برادرم می

 ام، خشنود نبودم.پدرخوانده

 

پاکان با سرعت سویم دوید و آن اندازه برای 

پاچه شده بود، که او رساندن خودش به من، دست

هم کنار من زمین خورد و سر زانوی شلوارش پاره 

بزنم یا بخندم. دانستم در آن حال زجه شد. نمی
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نترسیا! »هایی بریده گفت: دستم را گرفت و با نفس

 «حواسم بهت هست!

 

دانست؛ پاکان تنها سی سالش بود و پدر بودن را می

 که از خودش فرزندی داشته باشد!آنبی

 

گستران کند. از شرکت پاکمعاون اجرایی آغاز می

رسد به گوید و وامی که بنا بود نجاتش دهد و میمی

انحالل یک شرکت دیگر؛ که اصالً با عقل جور در 

 آمد!نمی

 

گوید، مرا از خسته نباشیدی که عمو پوریار می

جا خواهد همینکشد. دلم میهپروت بیرون می

 ای تنها باشم.بنشینم و دور از همه، چند دقیقه

 

 زبرجد _رخ#
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 سوم _و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

 «کنید؟ آقایون... اشکالی نداره چند لحظه صبر»

 

نشینند. با صدای آرا، همه برنخاسته، دوباره می

پندار  دوزم.به چشمانش می گیرم ونگاهم را باال می

گفت اگر اشتباهم است، از آن فرار نکنم. تپش قلبم 

 شود.گذارد و دهانم خشک میرو به فزونی می

 

خواستم از جناب قوامی و موضوعی بود که می»

 «کنم.اختر، کسب تکلیف نیک

 

کوبد و گردد. قلبم در دهانم میسرما دوباره باز می

 لرزم. از آقاجون و عمو؟ یا پاکان؟اختیار، میبی
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گوید: می اندازد وآقاجون نگاهی به جمع می

 «بفرمائید جناب زکریان!»

 

شود که خودش چنان سکوتی بر همه حکم فرما می

کند و شود. صدایش را صاف میزده میهم شگفت

خواستم در حضور این جمع، می»آید. امی جلو میگ

 «نینا رو از شما خواستگاری کنم.

 

شوند و این هایم از هوا خالی میکنم ریهاحساس می

ای است که مرا تا مرز سرگیجه پیش خال به اندازه

 برد.می

 

کس شنوم. صدای هیچصدای آقاجون و پاکان را نمی

آید، بینم که پیش میمیشنوم. تنها او را را نمی

ی قرمز رنگ لرزد هنگامی که جعبهدستانش می

نینا »زند. گشاید و کنار پایم زانو میکوچکی را می
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م رو بسازم. خوام باهات زندگی آیندهجان، می

 «همراهم میشی؟

 

سوی باالی دار سفیدی که در نور کماز انگشتر نگین

اقش درخشد، نگاهم را سوی چشمان برسرمان می

لرزد. اشک هایم میکشانم و در پاسخ، تنها لبمی

بار، دست خودم نیست سوزاند و اینچشمانم را می

هایم راه پیدا چکند و روی گونهکه از چشمانم می

 کنند.می

 

گوید: بار با صدای بلندتری میزند و اینلبخند می

 «نینا جان... همسرم میشی؟»

 

هم را سوی پاکان کنم. چه باید بکنم؟ نگادرنگ می

هایش را روی هم زند و پلکچرخانم. لبخند میمی

 گذارد.می
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نیازی نیست سر بگردانم تا تعجب یا ناخشنودی 

بقیه را ببینم. به روشنی روز است که همه مخالفند. 

خیزم و او که انتظار این حرکت را از من ندارد، برمی

شوم و با گرفتن کند؛ خم میبا گیجی نگاهم می

کند. کنم. با دو دلی نگاهم میستانش، او را بلند مید

نترس از من! غروری که در این جمع، زیر پا 

 ها و نخواستنم را از من گرفت!گذاشتی، تمام بهانه

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم _و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

همسرت »گویم: یابم و بلندتر میصدایم را باز می

 «میشم.
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شنوم، از جا را میهنگامی که صدای سوت و جیغ 

شوم که دورمان پرم و تازه متوجه گروهی میمی

ریزد و نگاهش که اند. تلما اشک میجمع شده

دانست. پندار هم زند. میکنم، با گریه لبخند میمی

 طور.دانست؛ پرهام و پارال و پاکان هم همینمی

 

گیرد، ای که در انگشتم جای مینگاهم را سوی حلقه

 کنم.با ناباوری، به صحنه نگاه میچرخانم و می

 

کردم این ماند! همیشه فکر میبیشتر به خواب می

شود که در هاست و نمیها برای فیلمبازیلوس

کار را کرد تا به هیئت های ما، رخ دهد. اینزندگی

تر از آنی است که مدیره نشان دهد تصمیمش، قطعی

حت خواست بله را با تداد. شاید هم مینشان می

 فشار گذاشتن من بگیرد!
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کنم. ی بعدش را روی ابرها سیر میچند دقیقه

دانم باید در برابر کسانی که شاهد ماجرا بودند، نمی

 چه واکنشی نشان دهم.

 

ی حیاط، پشت یک میز تا هنگامی که آرا مرا گوشه

دهد، مانند نشاند و لیوانی شربت به دستم نمینمی

 ها هستم.زدهچت

 

پرسم: گیرم و میاش میجلوی چهره حلقه را 

 «سنگش چیه؟»

 

مون »گوید: کند و با لبخند میبندم را لمس میدست

استون )سنگ ماه(. سنگ ماه تولدم. میگن استفاده 

از انگشتر مون استون، راهی برای تقویت روابط 

اس؛ چون با عاشقانه و نمادی برای عشق دوطرفه

ارتباطه. میشه های درونی در احساسات و انرژی
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گفت یه جور باور نسبت به همدیگه و اعتماد به بهتر 

شدن اوضاع، اگه با هم باشیم. یشم هم همینطور! ما 

 «کنه.رو توی هدفمون موفق می

 

ت بهم تو خونه»گویم: اندازم و میدستم را پایین می

 «گفتی...

 

نیاز داشتم فکر کنم. وقتی که »پرد: میان سخنم می

ندگیم رو فهمیدم، نیازی ندیدم که ارزشت توی ز

ی قبلی ادامه بدیم وقتی که بخوایم به همون رابطه

 «ای هم هست.دیگه راه

 

گذارم و خیره به حلقه دستم را روی پایم می

 «دوستم داری؟»پرسم: می
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آورم و بینم، سرم را دوباره باال میدرنگش را که می

 کنم.نگاهش می

 

کند. ام را لمس میبار حلقهاینگیرد و دستم را می

ی کوچیکیه برای بیان حسم به دوست داشتن واژه»

تو. من نیاز دارم بهت! وقت خوشحالی، وقت 

ناراحتی، روزای خوب، روزای بد، وقت عاشقی 

ی اون چیزی هستی که برای زندگی کردن... تو همه

کردن و زنده موندن بهش نیاز دارم. انقدر جا افتادی 

م که محال ممکنه بتونم برگردم به روال تو زندگی

 «سابق، یا از دستت بدم.

 

یک ماهه منتظر »دهد: زند و ادامه میخندی میتک

مون انقدر کشدار ام! قرار نبود دوریرسیدن این حلقه

 «بشه!
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 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

 

شوکه شده و با دهانی باز، به هر کلمه که از دهان 

دهم. شب گذشته را زند، گوش میون میتلما بیر

قدر کنار تلما بودم ولی ماجرایی که پیش آمد، آن

شوکه کننده و ناگهانی بود که پلک روی هم نگذاشته 

 بودم.

 

منم گفتم امشب بیان که هرچه زودتر »... 

تون رسمی بشه. اصرار کردم شام بیان اما نامزدی

 «قبول نکرد.

 

گیرد و بلند ت میگوشی تلفن را دوباره در دس

 «پاکان... بیا اینجا چند لحظه!»گوید: می
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 «مامان!»

 

 «مامان جان؟»دهد: در همان حال پاسخم را می

 

نکنه پشیمون شم از »گویم: با صدایی ضعیف می

 «انتخابم!

 

آورد و نگاهش را سوی من گوشی را پایین می

ببین عسلم، نمیگم زندگی یا ازدواج، »چرخاند. می

جایی برای آزمون و خطاست؛ تو با توجه به شناختی 

که از آرا داشتی قبولش کردی. ممکنه توی زندگی 

ها و رفتارهایی که قبالً داشت، مشترک اون ویژگی

نداشته باشه، ولی همون آدمه! همون آراست! 

دلخوری، بحث، دعوا، قهر... همه این ماجراها رو 

الف عقیده، شون دارن. اختالف نظر، اختتوی زندگی
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اختالف فرهنگ و اختالف سن هم یه چیز 

ناپذیره. این هنر توئه که بلد باشی زندگی اجتناب

 «کنی.

 

من نمیگم به هر »فشارد. گیرد و میدستم را می

قیمتی باید به راهی که میری، ادامه بدی. از خود آدم 

دونی حاضری آرا رو به که عزیزتر نیست! اگه می

هاش بپذیری، وم کم و کاستیعنوان همسرت، با تم

دونه در آینده چی پیش میاد پس برو جلو! آدم نمی

 «که!

 

دهم. درست سرم را در پذیرش سخنش تکان می

 گوید ولی...می

 

 «چیزی شده عزیزم؟»
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مریم بانو »گوید: ایستد و تلما میپاکان کنار مبل می

زنگ زد. گفت حاال که آرا دیشب خواستگاری کرده، 

ها جمع بشن و حرفاشونو بزنن. منم گفتم خانواده

 «امشب بیان.

 

گردنی آرامی به من دارد و پسسویم گام برمی

خواستگاریتم مث آدم نبود. بابا شاید من »زند. می

میخواستم طاقچه باال بذارم بگم دختر نمیدم بهت! 

 «واال به خدا! بز حساب کردی منو!

 

بنشیند.  کشم تا بین من و تلماخندم و کنار میمی

 «عجب سعادتی رو از دست دادی!»

 

به نظر من حرفامونو یکی کنیم از اآلن. قراره بیان »

نگاهش « برای تعیین مهریه و تاریخ عقد و عروسی.
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خودتون تا حاال »پرسد: چرخاند و میرا سوی من می

 «راجع بهش حرف نزدین، نه؟

 

خوبه دیشب حال »گویم: دهم و میسرم را تکان می

کردم ازدواج یدی! به آخرین چیزی که فکر میمنو د

اما »ی بعدم. کنم برای گفتن جملهدرنگ می« بود!

 «خوام.من مهریه نمی

 

پرد و نگاهی به هم ابروی هردویشان باال می

یعنی چی هیچی »پرسد: اندازند. پاکان میمی

 «خوام؟نمی

 

ی همه»گویم: اندازم و با دو دلی، میشانه باال می

رو بهم بده، محضری! مهریه هم هرچقدر  حقوقم

 «م ندارم.خودشون گفتن. من نیازی به پول مهریه
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افتد و پاکان هاج و واج، تلما از ناباوری به خنده می

این حرفا خیلی جدیده! به سن من و »کند. نگاهم می

 «تو قد نمیده تلما!

 

این شروط منه. »ایستم. خیزم و روبرویشان میبرمی

 «دید روتون نمیشه بگید، خودم میگم.اگر هم دی

 

 زبرجد _رخ#

 دوازهم_فرگرد#

 ششم _و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

کنم و نگاهم را از انگشت دفتردار ای درنگ میلحظه

گیرم. صبرانه منتظر است تا امضا بزنم، میکه بی

 «چقد زیاده! به خدا امضام یادم رفت!»
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شالم، خودم را باد دهم و با پر گل را به تلما میدسته

 «این همه کاغذبازی واسه چیه آخه!»زنم. می

 

چن تا دیگه »گوید: رود و میغره میپاکان چشم

 «مونده! بزن تموم شه!

 

کنم و به امضا زدنم ادامه هایم را کج و کوله میلب

 «چه خبرتونه آخه!»دهم. می

 

آرا با خنده، مرا که شروط ضمن عقد را بند به بند 

کند. تحصیل، طالق، حضانت، نم، تماشا میکچک می

اشتغال، خروج از کشور... همه بودند. تا جایی که 

محضردار به آرا گفت چرا تقسیم اموال را هم اضافه 

 کند!ذلیلی خود را اثبات نمیو زن
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خوانند، نفسم را آسوده بیرون ی عقد را که میخطبه

کنم. یهایمان در دست پارال نگاه مدهم و به حلقهمی

دارون، مریم بانو، آسترید و آرسن از سوی آرا، تلما، 

پاکان، آقاجون، مامان آذر، پرهام و پارال از سوی من. 

بنا بود یک عقد محضری ساده و بدون تشریفات 

 باشد.

 

دارم و ی بدون نگین را برمیی سادهحلقه

چرخانمش. تاریخ امروز در داخل حلقه حک شده می

ایمان هم در کنار آن. ساده هو حروف نخست نام

 است، مانند امروز.

 

گیرد و هنگامی که حلقه و پشت حلقه آرا دستم را می 

 زند.اندازد، روی آن، بوسه میرا به انگشتم می
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دود و حسی زیبا از خواسته شدن، زیر پوستم می

کند. انگار هنوز هم باورم نشده که نیشم را باز می

 ست.اقعیاین روزها و رخدادهایشان و

 

 «ببوسش آرا! معطل چی هستی مرد؟»

 

نگاهم را سوی آرسن که با شور و شوق سخن 

چرخانم؛ ولی آرا دستش را پشت گردنم گوید، میمی

ام را کشد تا پیشانیگذارد و سرم را جلو میمی

 ببوسد. جنتلمن!

 

آورد و پرهام با خنده آرسن با دهانش صدایی درمی

 «که داداش گلم! گل بارون کردی»گوید: می

 

کنم. نبودنش خندم و با یادآوری پندار، بغض میمی

 زند.بدجور توی ذوق می
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 زبرجد _رخ#

 هفتم _و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

 

دیگه موندن اونجا تک و تنها خوب نیست! »... 

 «تون! پس بیا...رین سر خونه زندگیایشاال زود می

 

 «چی شده تلما؟»

 

را سوی پاکان که چند گامی از زمان با تلما، سرم هم

 چرخانم.ما فاصله دارد، می

 

 «دارم میگم برگرده خونه تا زمان عروسی!»
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پاکان تا پایان سخنان تلما، خیره به اوست و سپس، 

 «درست میگه تلما! نمیای؟»چرخد. سوی من می

 

 کنم. برگردم؟در پاسخ درنگ می

 

خودم پاکان جان، اجازه هست امشب نینا رو با »

 «ببرم؟

 

اش روی با نشستن انگشتان کشیده و استخوانی

خورم و با اخم، به او که کنارم ام، جا میشانه

 کنم. چه معنی داشت این کارها؟ایستد، نگاه میمی

 

نهد و دستش را دور کمر تلما پاکان گامی پس می

کند. مانند کسی که به نفوذ و قدرت دیگری حلقه می

تیار داری آرا جان! نینا همسر اخ»احترام بگذارد. 

 «شماست!
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ی دوم، سرش را سوی من هنگام گفتن جمله

کند. زیباترین چرخاند و با لبخند نگاهم میمی

لحظات امروز و امشب، دیدن خوشحالی این دو بود. 

شان، ی زندگیهردو از سر و سامان گرفتن تنها میوه

 پر از شور و شعف بودند.

 

لب بنشانم. این احساس  کنم لبخند برتالش می

توانم نادیده بگیرم. پس از آن همه خوبشان را نمی

توانند یک نفس راحت بکشند و سختی کشیدن، می

 ی من، زندگی کنند.بدون نگرانی درباره

 

به هرحال، آرا به اجازه گرفتن، نیازی نداشت. 

همسرش هستم و اگر هم نبودم، اختیارم دست 

ی ت چون شام را خانهخواسخودم است. او تنها می

ها بودیم، به پاکان احترام بگذارد،  وگرنه خود آن
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دانست که ما پیش از این، بسیاری از پاکان هم می

ایم و برای یک لحظاتمان را با یکدیگر گذرانده

 ام.اش هم، از او اجازه نگرفتهلحظه

 

نشاند و در را هنگامی که مرا درون ماشین می

ام را برانداز سوی حیاط، حلقهکمبندد، در نور می

نشیند، شود. هنگامی که میکنم و نیشم شل میمی

گوید: شود و میی ماشین خم میپاکان کنار پنجره

این چند روز گوشیاتونو خاموش کنید. فقط برای »

 «همدیگه باشید.

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم _و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

تالش کشم و در ستیز با خواب، نفس عمیقی می

های سنگینم را کنم چشمانم را باز کنم. پلکمی
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کنم و در برابری با چندین بار تا نصفه باز می

گذرد تا با بندم. چند ثانیه میروشنایی، دوباره می

بوی خنک و سَبُک جار، به خود بیایم و یادم بیاید که 

زده، چشمانم را تا آخر در اتاق خودم نیستم. شتاب

نشینم. با دیدن رب روی تخت میکنم و به ضباز می

آرا آن سوی تخت که ساعدش را روی چشمانش 

ای نفسم کشد، لحظهگذاشته و به آرامی نفس می

 شود. حبس می

 

کشم و با نگاهی به ساعت باالی خودم را سویش می

گذارم. تلویزیون، سرم را کنارش روی بالش می

دیشب ساعت دوی صبح بود که به هتل رسیدیم. 

آید چگونه اصالً پا به و بیدار بودم و یاد نمیخواب 

 ام.اتاق هتل گذاشته
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اش نوک انگشتانم را روی بازوی کشیده شده

کنم. مور مورش لغزانم و نامش را زمزمه میمی

کشد تا پوست لختش شود و دستش را پایین میمی

گوید: را از دسترسم دور کند. با صدایی خشدار می

 «نکن بچه!»

 

شوم تا روی پاهایش شود و بلند میز مینیشم با

 «بچه؟»بنشینم. 

 

صبح توام »کند. چشمانش را باز و با اخم نگاهم می

 «بخیر مدونا!

 

نشانم و تنم را روی تنش لبخند بدجنسی به لب می

 «صبح بخیر جناب رئیس!»کشانم. می
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گیرد تا بیش از این، تکان نخورم. کمرم را سفت می

گوید: اندازد و میکش را باال مییک تای ابروی باری

 «ای چیزی شده؟تو این یه شب معجزه»

 

ام، خندم و همزمان با عقب کشیدن باالتنهمی

انگشتانم را میان موهای کوتاه و پریشانم فرو 

 «که همسرت شدم؟ای جز اینمعجزه»برم. می

 

لغزاند و انگشتان دست راستش را روی شکمم می

دهد. واکنش نشان میبدنم به این لمس سطحی 

ای معجزه»گردم. کشم و روی تخت برمیپس می

 «که همراهت شدم؟جز این

 

ام در گیرم تا به درخشش حلقهدست چپم را باال می

انگار این چند روز »جان اتاق، نگاه کنم. روشنایی کم

 «ش تو خواب گذشت.همه
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آورم و نوک انگشتانم را روی دستم را پایین می

ترسم این یه خواب باشه... می»کشم. یاش مچهره

بیدار بشم و ببینم مهمونی تموم شده و من موندم و 

 «سرانجاممون.ی بییه عالمه خاطره و درد رابطه

 

کند. چشمان خمار از خوابش، با واکنش، نگاهم میبی

 درخشد.برقی عجیب می

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_هفتاد_و_صد_پاره#

 

آیم و با لق زدن شلوار در پایم، میاز تخت پایین 

فهمم که سرهمی زیر مانتویم را هنوز به تن دارم. می

روم و چمدان آرا را باز هایمان میبه سراغ چمدان
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کشم و سوی کنم. تیشرت سبزی بیرون میمی

 «صبحانه بگیر االن میام.»روم. سرویس می

 

گردم، آه از نهادش هنگامی که به اتاق برمی

باید یه برچسب »گوید: زد و با ناله میخیبرمی

پوشیدن ممنوعی چیزی روی لباسای ما مردا بزنن که 

 «شماها نپوشینش!

 

روم تا موهای پریشانش را خندم و سویش میمی

خودت به عنوان اولین نفر به »بیشتر به هم بریزم. 

 «این موضوع بپرداز. مطمئنم موفق میشی!

 

کشد و مرا جلو میگذارد دستانش را روی باسنم می

افتد و یورش تا به خود بچسباند. قلبم به تپش می

هایمان، حس تن خون را به چهره و نقطه تالقی

گفتم چه زود با سفرمون موافقت کردی! »کنم. می
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نگو که قراره این پنج روز پدرم رو در بیاری با این 

 «کارات!

 

 کنم و خودم را باالتردستانم را دور گردنش حلقه می

لعنت به من »هایش زمزمه کنم: کشم تا روی لبمی

 «ای فکر کرده باشم!اگه جز این، به چیز دیگه

 

کنم و هنگامی که دستانش روی تنم سرم را کج می

 کنم.لغزند، به آرامی ناله میمی

 

مون رو آتیش تو همه»گوید: کشد و میعقب می

 «سوزونه نینا!می

 

چیز رو به آتیش همه من هم اومدم تا»زنم. لبخند می

 «بکشم.
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های خریدمان کنم و کیسهچراغ سوئیت را روشن می

که حس خوبی به این»گذارم. را روی زمین می

 «گوشیمو خاموش کردم ندارم.

 

های های دستش را کنار کیسهبندد و کیسهدر را می

بیخیال! قرار بود برای خودمون »گذارد. من می

 «باشیم.

 

گردم تا او را اندازم و برمیتخت میمانتویم را روی 

هنگامی که کمربند شلوار کتان خردلی رنگش را باز 

کند به من و کند، به تماشا بایستم. پشت میمی

دارش را باز های پیراهن آستین کوتاه طرحدکمه

 کند.می
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روم و دستانم را از پشت، دور تنش پیش می

های پیراهن از لبهماند و پیچم. دستش در هوا میمی

 شود.بین انگشتانش رها می

 

گیرم و آن را از روی ها میپیراهن را از لبه

ای روی کشم. بوسههایش پایین میسرشانه

زنم و پیراهن را از ی کتفش میی برآمدهماهیچه

حرکت چنان بیآورم و او، همتنش بیرون می

 ایستاده.

 

 زبرجد _رخ#

 هشتادم_و_صد_پاره#

 

رسانم و سرم را ی شلوارش مینم را به لیفهانگشتا

تمام تنم خماره؛ خمار »گذارم. بین دو کتفش می

لمس دستات! انگار مخدری چیزی دارن سر 
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انگشتای کوفتیت... اون زبون تند و تیزت حتی... با 

کنه! دونی چیه؟ تنم درد میکه زخم کم نزدن! میاین

 دونم! بلدی تک به تکاز خماریه، خودم می

های تنمو نئشه کنی؟ بلدی نینا رو عاشق سلول

 «خودت کنی؟ چون بدون تو ته خطه!

 

برد و من از دستانش را بین موهایش فرو می

زنم. هایش، لبخند میاحساس انقباض ماهیچه

 کنم.احساس زنده بودن می

 «فتانه که میگن تویی!»

 

ی شود و با باال گرفتن سرم، ماهیچهنیشم باز می

من »گیرم. هایم میش را بین دنداناسرشانه

 «ام جناب!الفتنهام
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من تو »کشد. هایم را به چنگ میخندد و انگشتمی

 «خوام نینا!رو برای رابطه نمی

 

دارد و سویم ی شلوارش برمیدستم را از روی لیفه

گیرند و ام را قاب میچرخد. دستانش چهرهمی

زند. با می ام را کنارموهای ریخته شده روی پیشانی

کند و هنگامی ام را لمس میجای چهرهلبخند، جای

کنم که انکار نمی»گوید: رسد، میهایم میکه به لب

ام که صدات از به اوج رسیدن ی وقتیدیوونه

لرزه؛ عاشق اینم که اسمم رو فریاد بزنی وقتی که می

دونی چی کنم؛ اما میتنت رو از نیاز، بیچاره می

که کاری کنم که تموم کنه؟ اینترم میخوشحال

وجودت وقتی چشمت به من میفته، از خوشحالی 

هام؛ دقیقاً . من عاشق اوردن لبخند روی این لببلرزه

به همون اندازه که دوست دارم ببوسمشون. عاشق 

ت دست بکشم وقتی اینم که بین خط و خطوط چهره

کنم و زیر ی وقتی که لمست میکه خوشحالی، اندازه
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ی خوری. وقتی با همیم، همهگشتام پیچ و تاب میان

وجودم خوشحاله و تمام چیزی که اون رو به هم 

باره فراموشم میشه. تو کسی بودی که ریخته، به یک

درک کردی من و موقعیتم رو؛ چون خودت توی این 

ها، چیزایی بودن که من راه بودی و زخم خوردی! این

 «تشون اوردم.خواستم و به دساز بودن با تو می

 

هایم زیر لمس انگشتانش کش زنم و لبلبخند می

برم و دور گردنش حلقه آیند. دستانم را باال میمی

توانم با کنم. شعله کشیدن آتش چشمانش را میمی

 «من متعلق به توام!»تمام وجودم حس و لمس کنم. 

 

دهد. زند و سرش را تکان میبا درنگ پلک می

ت... چجوری بگم! شام درست خوام اولین بارنمی»

 «حسابی هم نخوردی!
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که بتوانم نارضایتی خودم را نشان دهم، پیش از آن

کند و مرا سوی حمام گره دستانم را باز می

 «تا شام سفارش میدم خودتو برسون.»فرستد. می

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

پیچم و با پوش را بیشتر دور خودم میحوله تن

گذارم. بوی غذا در نگاهی به اتاق، پا به داخل می

ای که عجیب به چشم فضا پیچیده و با خاموشی

 گذارد.های قلبم رو به فزونی میآید، کوبشمی

 

 «زود دراومدی!»
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کشم و نگاهم را سوی جایی که صدایش از هینی می

ی آن سوی چرخانم. روی کاناپهآید، میآنجا می

 سوییت نشسته.

چرا »کنم. نشینم و صدایم را صاف میز میپشت می

 «تو تاریکی نشستی؟

 

جان، زند. نور کمها را میخیزد و کلید دیوارکوببرمی

افتد و من، آب دهانم اش میهای باالتنهروی ماهیچه

دهم. گفته بود در این چند ماه، برای رهایی را فرو می

از فکر من، دوباره ورزش را شروع کرده و چند 

 یی وزن گرفته.کیلو

 

 شود وایستد. خم میدارد و پشت سرم میگام برمی

تا آخر بخورش! امشب ممکنه نا »کند: زمزمه می

 «نمونه برات!
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هایش را روی گردنم احساس هنگامی که گرمای لب

افتم و دستانم را مشت کنم، به نفس نفس میمی

کنم. طرح لبخندش را روی پوست نازک گردنم می

 گردد سوی سرویس.برمیزند و می

کنم و دهانم از بوی در ظرف سرو غذا را باز می

افتد. وقت نکرده بودیم شام خوش آن، آب می

اش و او بخوریم. من نگران آرا بودم و ناراحتی معده

رویم را دستی روبهنگران من و الغر شدنم. پیش

 کشم.اندازم و کمی سوپ مینگاهی می

 

خیزم تا از ندارم و برمی از اضطراب، میل به ادامه

دانم که لباس خواب هم چمدانم لباسی پیدا کنم. نمی

 در فهرستی که تلما گرفته هست یا نه.

 

ای البته گمانم با دیدن لباس خواب سفید و مشکی

رسد. نیازی نیست آن را کنم، به یقین میکه پیدا می
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کند و باسنم را وجب بزنم. دامنش تنها لطف می

 د.دهپوشش می

 

ی کوچک را روی موهایم ام و حولهروی تخت نشسته

کشم که با صدای باز شدن در سرویس، از جا می

کنم و به پرم. حوله را بین انگشتانم مشت میمی

 زنم تا آرام بگیرد.قلبم نهیب می

با  کشد وپوشش را روی موهایش میکاله حوله تن

ه چ»کند. ی راه درنگ میدیدن من، دمی در میانه

 «کرده مادرزن!

 

دهم و انگشتانم را میان موهایم ام را چین میبینی

بهش میگم اون برام لباس بخره حاال »برم. فرو می

 «که دوس داری!
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من »ایستد تا از باال نگاهم کند. خندد و جلویم میمی

هرچیزی که تن تو باشه دوس دارم، تنها چیزی که 

رای بیرون دوس ندارم، لباساییه که مجبور میشم ب

 «اوردنشون از تنت، متوسل به زور بشم!

 

خندم و خودم را روی تخت، عقب می مضطرب می

 «یادم رفته بود خشن شدن بلدی عزیزم!»کشم. 

 

نشیند و با زانو، روی تخت هایش میلبخندی کنج لب

رود و هنگامی که اش کنار میی حولهنشیند. لبهمی

ینم، نفس بی مشکی لباسی را زیر آن میسایه

 کشم.ای میآسوده

 

 زبرجد _رخ#

 دوم _و_هشتاد_و_صد_پاره#
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زیاد طول »گیرد. شود و لبخندش عمق میمتوجه می

 «کشه عزیزدلم!نمی

 

اش را های حولهروم و لبهروی زانوهایم سویش می

فک »هاش را ببوسم. کشم تا لبسوی خودم می

 «ذارم تنت بمونه؟کردی می

 

گذارد تا سرم را به دستش را پشت گردنم می

خواهد، کج کند. یکی از دستانم را از ای که میگونه

کنم تا روی پوست تر های حوله رد میمیان لبه

اش بکشم. موهای نرمش زیر انگشتانم سینه

اش زیر لمسم، جمع ی سینهدوند و قفسهمی

دهد و با هایش را سوی گردنم کوچ میشود. لبمی

ای درنگ کشد. لحظهتانش، بندهای لباسم را میدس

ای پرت کند تا آن را از سرم دربیاورم و به گوشهمی

کنم؛ سپس با فشار دستش، مرا روی تخت 
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خواباند و با احساس نیاز دستانم به لمس تنش، می

اندازد. برای سوی تخت میکَنَد و آنحوله را می

آورده،  کشف تنش، با تپشی که تنم را به لرزه در

جنگم و در پاسخ لمسی که دربرابر تنم اعالن می

هایش به جای دارد. لبجنگ کرده، کمرم قوس برمی

ام را تازد و لمس دستانش، تشنگیجای تنم می

 کند. بیشتر می

 

اختیار در برابر تنشی که در تنم جریان پیدا کرده، بی 

کشم. از درد کنم و موهایش را به چنگ میناله می

ی حساسم را به غرد و پوست به تپش درآمدهمی

کوبم و از گیرد. سرم را روی بالش میدندان می

شود، به گریه هایم وارد میفشاری که به تمام اندام

 افتم.می
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در برابر لمسی که انگار جانم را از تنم بیرون 

گیرم و کمرم کشد، دستانم را جلوی دهانم میمی

رد تیزی که مرا از جا دارد. با ددوباره قوس برمی

کنم و چند لحظه بعد، در کشاکش با پراند، ناله میمی

درد، نامش را در نیرویی عظیم که وجودم را از هم می

 زنم.برابر دیوار انگشتانم فریاد می

 

گذرد تا چشمانم را باز کنم و از ای میچند لحظه

زده شوم. آرا کنار من شرایطی که در آن هستم، شرم

نیازه »گیرد. دد و سرم را در آغوش میگربرمی

 «احتیاط کنیم؟

 

نالم: جانی میدهم و با صدای کمسرم را تکان می

 «فکر کنم نیازه!»
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کنم. زمزمه طرح لبخندش را روی موهایم حس می

 «ای مدونا؟برای تسلیم شدن آماده»کند: می

 

کشم و با تردید، خودم را در آغوش سرم را عقب می

 «خوای چیکار کنی؟می»کشم. می

 

این روش »دهد. زند و سرش را تکان میلبخند می

 «کار من نیست! نیاز نیست از من بترسی!

 

هایش را کنار پهلوهایم روی شود و دستخیز مینیم

گذارد تا رویم سایه بیندازد. روی عضالت تخت می

کشم و او با اند، دست میبازویش که برآمده شده

تونم کاری کنم من فقط می»ند: کنیشخند، زمزمه می

 «هام التماس کنی!که برای لمس و بوسه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لرزد، زنم و با صدایی که میلبخند پر استرسی می

 «لعنت به کسی که این رو نخواد!»گویم: می

 

دهد. هایش را نشانم میبا لبخندی خبیث، دندان

تونی خوددار باشی و دوست دارم بدونم تا کجا می»

 «نیاد!صدات در 

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

چرا »روم: اش، تشر میکالفه از نگاه خیره و بامزه

 «کنی؟اونجوری نگاهم می

 

دارد و صاف اش برمیدستش را از زیر چانه

 «جوری!همین»نشیند. می
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کنم و با نوک انگشتانم روی میز پشت چشم نازک می

 «گرسنمه!»گیرم. ضرب می

 

 «مشکلی که نداری؟»پرسد: و به آرامی می خنددمی

 

اندازم و مانند خودش، دستم را ابروهایم را باال می

 «نوچ!»کنم. ام میگاه چانهروی میز تکیه

 

ام را شود و دستم که روی میز گذاشتهخم می

 «خوای یه دکتر بریم؟می»گیرد. می

 

کشم. اش دست میافتم و روی حلقهبه خنده می

 «را! بچه شدی؟ من حالم خوبه!بیخیال آ»
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دهد و فشار آرامی به انگشتانم سرش را تکان می

 «مشکلی داشتی میگی بهم!»دهد. می

 

باشه »نالم: چرخانم و میچشمانم را در کاسه می

 «دیگه!

 

حاال که »دهد. خندد و به پشتی صندلی تکیه میمی

تونم تا عروسی صبر ت زیر دندونم رفته، نمیمزه

 «کنم!

 

خندم و خالف میلم برای نشان دادن می

 «ی من چجوریه؟مزه»پرسم: ام، میخوشحالی

 

شود رو کشد و خم میروی طرح لبخندش دست می

هایش را روی میز بگذارد و چشم در به جلو تا آرنج

ترش، مث سیب ترش و سبز، گس، »چشمم بدوزد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مثل گالبی کال، شیرین مث انار و به تلخی همون 

 «ی سفید بینش.هاالیه

 

ام تکیه اندازم و به پشتی صندلیام را چین  میبینی

 خدمت جلویم بگذارد.دهم تا ظرف غذا را پیشمی

 

من ظرفیت این همه رمانتیک »گویم: با رفتنش می

 «بینم توی خودم.بازی رو نمی

 

دارد. من هم خندد و قاشق و چنگالش را برمیمی

توانم به امید یک جشن نمیتوانم. دیگر نمی

 عروسی، خودم را مجاب کنم که از او دور بمانم.

 

ام، سرش گیرد و با دیدن نگاه خیرهسرش را باال می

 «چیه؟»زند که دهد و چشمک میرا تکان می
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 «هیچی!»دارم. قاشق و چنگالم را برمی

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم _و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

ته و با خود سوی فروشگاه رو به او که دستم را گرف

کشاند، با حرصی فروخفته و خشمی سرکوب می

دستتو بکش! گفتم من نیازی به »روم: شده، تشر می

 «سوتین ندارم!

 

کند. هایم اشاره میخندد و با تمسخر به سینهمی

و « نبایدم داشته باشی! مگه سر جمع چقد میشن؟»

شان ازهکند تا انددستش را در خیابان باز و بسته می

 را نشانم دهد. 
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دارم که تا بیش ازین شرفم را سویش خیز برمی 

کنم ساکت شو! خواهش می»نبرده، ساکتش کنم. 

 «آبروم رفت!

 

زند و به فروشگاه لباس زیر آن سوی نیشخند می

من ست دوست دارم! »کند. خیابان اشاره می

واقعیتش رو بخوای، از لباس خواب گیپور هم خوشم 

 «ه چند مدل ساتن ویکتوریا سیکرت بخر.نمیاد. ی

 

کنم و مشتم را در هوا به نیت سر و دندان قروچه می

یه حالی بهت بدم امشب... »دهم. صورتش تکان می

 «اون سرش ناپیدا مستر!

 

گوید: زند و مینما و از سر تفریح میلبخندی دندان

 «صبرانه منتظر امشبم مدونا!بی»
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سال تولد خودم و »گوید: گیرد و میکارتی سویم می

تونی توی این خرید دست و دلباز خودت. تا می

 «باش!

 

شوم که لبخندی اش میبا نگاهی پر از خشم، خیره

گیرد تا کارت را الی زند و دستم را میاز سر مهر می

دونی که من اخم تو رو هم می»انگشتانم بگذارد. 

 «کنی!خریدارم. برو ببینم چه می

 

 «ازت متنفرم!»زنم: شوم و داد میدور میاز او 

 

منم »گوید: شود و بلند میاش شدیدتر میخنده

 «دوستت دارم!
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فشارم، پاهایم را روی زمین کارت را میان مشتم می

روم. های درهم، سوی فروشگاه میکوبم و با اخممی

که ساتن دوست داری! ساتنی نشانت بدهم تا آخر 

 جیغ بزنی و فرار کنی!عمرت لباس خواب ببینی، 

 

دانم نیمی از این البته این را هم بگویم که می

رفتارهایش، تنها به این خاطر است که دوست دارد 

که بخواهد با این جایگاه همپای من باشد؛ وگرنه این

و سن و سال با من از این دست کارها بکند، دور از 

باور است. کی فرصت کرده رمز کارتش را عوض 

 ن از دست این مرد!کند؟ اما

 

ای مات را روم و در شیشههای فروشگاه باال میاز پله

 دهم تا بازش کنم. خدا لعنتت کند آرا!هل می

 

 زبرجد _رخ#
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 پنجم_و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

کشم و قامتم را راست به پایین مانتویم دست می

کنم کمرم قدر درد دارم که احساس میکنم. آنمی

 ود.نزدیک است دو نیم ش

 

گذارد ام، دستش را روی کمرم میپریدهبا دیدن رنگ

اگه اذیتی... بگم ماشینو »شود. و روی سرم خم می

 «بیارن.

 

 «خوبم!»گویم: دهم و با ناله میسر تکان می

 

خواهم سفرمان را خراب کنم اما به ناگاه خشکم نمی

 ی پیش چه گفت؟زند. چند ثانیهمی
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 «ماشینو بیارن؟ کیا؟»

 

نشاند و دستش را روی کمرم خندی به لب میکج

 «کنی؟خودت چی فکر می»کند. باال و پایین می

 

کنم. حتی از هیچ واکنشی نگاهش می چند ثانیه بی

شود و گفتنش هم واهمه دارم! دردم فراموشم می

رو نگرم. جمعیت زیادی در پیادهاطرافم را می

ره کند و تشخیص کسی که او به آن اشاآمدوشد می

دانم به دنبال چه هستم اما دارد، آسان نیست. نمی

ی کرم رنگ و نگاهم به مردی با پیراهن چهارخانه

موهای پرپشت بور که ویترین فروشگاهی را نگاه 

 افتد.کند، میمی

 

 ام؛ ولی کجا؟کنم او را جایی دیدهگمان می 
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بندم و بازدمم را با آهی بیرون چشمانم را می

 را دیگر کجای دلم بگذارم؟دهم. این می

 

 «شوخیت گرفته؟ من و تو کی هستیم مگه؟» 

 

تو رو »گوید: دهد و با خنده میمرا رو به جلو هل می

ترین افراد اقتصادی دونم... ولی من یکی از مهمنمی

 «کشورم!

 

زنم و با چیره شدن درد روی پایین تنه و پوزخند می

 «بگو ماشینو بیاره.»نالم: پاهایم، می

 

حال استرس چیز دیگری هم به فهرست لعنت 

هایم افزوده شده. چرا آرا باید مشغولیی دلشده

 محافظ داشته باشد؟
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خزم و دستم را زیر شکمم مشت داخل ماشین می

 موقع!کنم. لعنت به این دردهای بیمی

 

اول برو یه »بندد. نشیند و در را میکنارم می

 «بیمارستان.

 

دهد و ماشین را از پارک میمرد سرش را تکان 

نشیند و در خودم آورد. عرق سردی به تنم میدرمی

گذارم و شوم. پاهایم را روی صندلی میمچاله می

وری در کنم. مرا یکدستانم را دورشان حلقه می

گذارد. اش میکشد و سرم را روی سینهآغوش می

 «دقتی کردم. ببخش.تقصیر من بود! بی»

 

ی زنم. حلقهو به پهلویش می افتمبه خنده می

کند و سرم را تر میدستانش را به دورم تنگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی تو من رو به خوب باش! یه درد ساده»بوسد. می

 «کشونه.جنون می

 

اگه این زبونو »گویم: زنم و با کنایه میپوزخند می

 «نداشتی!

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

ات سرم که داخل ام و به قطرروی تخت دراز کشیده

 ام.شود، خیره شدهچمپر ریخته می

 

رساند و وارد اتاق آرا تماسش را به پایان می

 «بهتری؟»شود. می
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نشیند، دهم و هنگامی که کنار تخت میسر تکان می

شود و نوک چرخم. روی سرم خم میسویش می

 «خدا رو شکر.»کشد. ام میانگشتانش را روی گونه

 

دارم. ام نگه میگیرم و روی گونهمیدستش را 

 «ممنون!»

 

حرفشم »بوسد. ام را میزند و پیشانیلبخند می

 «نزن!

 

حاال بگو »گویم: اندازم و میابروهایم را باال می

 «محافظ برای چی بوده!

 

من باید ازت »گوید: کند و میلبخندش را حفظ می

 «کنی!بپرسم که داری چیکار می
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کنم چیکار می»پرسم: تعجب می کنم و بااخم می

 «مگه؟

 

مجوز »گوید: کند و میعاقل اندر سفیه نگاهم می

دسترسی به اسناد محرمانه رو برات صادر کردم؛ اما 

قبل هرکاری، باید بدونی که حد و حدودی برای ما 

خوام، باز شدن وجود داره. آخرین چیزی که می

شرکته. لطفاً های دولتی و افراد دیگه به گندهکله

 «کنی، قبلش من رو هم در جریان بذار.هرکاری می

 

گویم: کنم و با لحنی آزرده میچشمانم را ریز می

 «برام بپا گذاشتی پس!»

 

تعبیر »گوید: دهد و میسرش را به طرفین تکان می

ها این کار رو درستی نیست. باید زودتر از این
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، من کنیکردم. اگه بهم بگی داری چیکار میمی

 «های بقیه نمیشم.متوسل به دانسته

 

غلتم و ساعدم را روی چشمانم به پشت می

 «برو بیرون.»گذارم. می

 

من »گوید: گذارد و میدستش را روی ساعدم می

این کار رو به خاطر خودت کردم. وقتی برگشتیم، 

متوجه میشی که همسر عضو هسته بودن، یعنی 

 «چی!

 

و هسته؟ مگر من دهم. همسر عضپاسخش را نمی

دانست تا خودم از اعضای هسته نبودم؟ یعنی می

طور که او با اعتماد به نفس ام؟ اینکجا پیش رفته

سخن گفت، یعنی از چیزی خبر دارد. دور از ذهن 

دانم چیزی از نگاه تیزبینش جا بماند؛ ولی چرا می
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خواهد بداند بنا است به کجا تاکنون چیزی نگفته؟ می

 ی کار من است؟منتظر نتیجه برسم؟ او هم

 

کنم از همین االن متوجه شدم همسر عضو فکر می»

 «هسته بودن، یعنی چی!

 

گوید: دهد و میبازدمش را همراه با آهی بیرون می

 «گفتم!باید زودتر بهت می»

 

قرار ما »گویم: آورم و با بغض میدستم را پایین می

 «بود!این نبود! قرارمون اعتماد دوطرفه 

 

کند و از روی تخت اش را لمس میپیشانی

 «کنیم.بعدا راجع بهش صحبت می»خیزد. برمی
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 زبرجد _رخ#

 هفتم _و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

» گوید: برد و میچمدانم را تا داخل اتاق خواب می

تر شده! کنم از زمان رفتن خیلی سنگیناحساس می

 «چیزی نخریدی که تو!

 

خسته »گویم: شوم و مییپشت سرش وارد اتاق م

 «شدی حتماً!

 

اون که آره! »کند. چرخد و قامت راست میسویم می

 «ی جونم رو یه نفر کشیده.شیره

 

هایم رنگ کنم گونهافتم و احساس میبه خنده می

 «خب حاال توام!»گیرند. می
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دارد تا جلویم بایستد. کالهم را از سرم گام برمی

گذارد تا سرم گردنم میدارد و دستش را پشت برمی

 «واقعیت رو گفتم.»ای باال بکشد. را برای بوسه

 

گذارم و چشمانم را در دستانم را روی پهلوهایش می

. تمام رمقی بندمهای طماعش میبرابر یورش لب

که برایم باقی مانده را با همان بوسه از تنم بیرون 

که هرکداممان بخواهد پیش کشد و پیش از آنمی

هایم هایش را روی لبشکند. لببوسه را می برود،

 «باید برم!»نالد: کشد و درمانده میمی

 

 «زود باش پس!»غرم: دهم و میبه عقب هلش می

 

آورد تا موهایم را به هم خندد و دستش را جلو میمی

 «بینمت!فردا شرکت می»بریزد. 
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تا »گویم: دهم و با لحنی خشک میسر تکان می

 «فردا!

 

کنم و در را پشت اش میر ورودی همراهیتا د

بندم. با نوک انگشتانم، رطوبت به جای سرش می

کنم و از احساس هایم را لمس میی روی لبمانده

نالم. عروسی بنا بود پیچد، میضعفی که در تنم می

 کی باشد؟

 

ی اختیار لبهروم و با دیدن چمدان، بیسوی اتاق می

انداختم ها را باید میلباسی نشینم. همهتخت می

شویی تا بوی عطر آرا از رویشان برود. لعنتی! لباس

 اصالً توان باز کردنش را ندارم!
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کنم و آن را ی تنم را باز میهای پیراهن مردانهدکمه

اندازم. بوی عطرش هم در اتاق روی تخت می

 پیچیده و هم روی لباسم مانده.

 

ی سالن، حیران و هروم و در میاناز اتاق بیرون می

 مانم که چه کنم!سرگشته می

 

اندازم و با بغضی که خرم را در موهایم چنگ می

شوم. وابستگی چیز مزخرفی چسبد، درمانده میمی

است و همین حد از وابستگی برای ترساندن من 

 کافیست.

 

هایش را روشن روم و چراغسوی آشپزخانه می

 ام!ا آمدهدانم برای چه اینجکنم. حتی نمیمی
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کشم و رویش صندلی پشت جزیره را بیرون می

گاه و موهایم هایم را روی جزیره تکیهنشینم. آرنجمی

زنم بچه را میان انگشتانم، مشت. به خودم نهیب می

 دهم بچگی کجا بود!نشو نینا! و خودم پاسخ می

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم _و_هشتاد_و_صد_پاره#

 

 

رانم و آمده را پس میهایم اشکی که تا پشت پلک

کنم خانم خیزم تا در فریزر را باز کنم. گمان میبرمی

 ای آماده کرده باشدواحدی برایم چند وعده

 

شود مانم. کی میای، به طبقات آن خیره میچند ثانیه

 دوباره با هم غذا بخوریم؟
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خورم و ظرف با شنیدن صدای ضربه به در، جا می

در  شود.تم رها میبندی شده از دسغذای بسته

کنم. از میان بندم و سوی در پا تند میفریزر را می

رو بینم که کالفه و آشفته قدمچشمی در آرا را می

 رود. مگر نرفته بود؟می

 

 «چیزی شده؟»پرسم: کنم و متعجب میدر را باز می

 

مونم وسایلت منتظر می»بندد. آید و در را میداخل می

 «رو جمع کنی.

 

 «کجا؟»پرسم: اندازم و میایم را باال میابروه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و وارد سالن هایش را با روفرشی عوض میکفش

 «ی من.خونه»شود. می

 

روم. افتم و پشت سرش میبا ناباوری به خنده می

 «شوخیت گرفته؟ من نمیام!»

 

یادم نمیاد »گوید: چرخد و با جدیت میسویم می

 «بهت حق انتخاب داده باشم.

 

چمدونت رو »دهد: کند و ادامه میاتاق اشاره میبه 

 «که باز نکردی؟ همونو بیار با خودت!

 

چی شده آخه؟ یعنی »گویم: شوکه شده و متعجب می

 «چی که حق انتخاب ندادی؟
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گوید: برد و میدستش را میان موهایش فرو می

باشه. بهت حق انتخاب میدم که انتخاب کنی با »

 «یا بغل بگیرمت و ببرمت. پاهای خودت باهام بیای

 

گویم: کنم و با اخم میدستانم را روی سینه چلیپا می

تا نگی چی شده هیچ جا نمیام باهات! نکنه باز »

 «قضیه امنیت و این چیزاس؟

 

تر از حد معمول دهد و اندکی آرامسر تکان می

موقعی که نشستم تو ماشین، از تصور این »گوید: می

کس نیست... تو ای که هیچخونهکه دوباره قراره برم 

تونی طوری زندگی کنی که انگار چیزی خودت می

 «نشده؟

 

نالم: شود و میهایم به پایین کشیده میی لبگوشه

 «نه! اما...»
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تونم همسرم رو توی اما و ولی نداره! بیا باهام. نمی»

دونم کافیه اراده کنم! م نداشته باشم وقتی میخونه

نونی! درسته حق مسکن با توئه زنمی! شرعی و قا

 «خوام االن با من بیای!ولی من ازت می

 

روم، هنگامی که سوی اتاق می اندازم ودستانم را می

 «خیلی خودخواهی!»غرم: می

 

 «دونم!خودم می»گوید: افتد و میبه خنده می

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_هشتاد_و_صد_پاره#
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ایستد تا نخست من بروم. میکند و کنار در را باز می

آمد آن را نگاهی به لبخند آشکارش که کمتر پیش می

اندازم و تا این اندازه مانا و پایدار ببینم، می

خواهم پایم را از درگاه رد کنم که با هیجان می

 «صبر کن!»گوید: می

 

چرخانم که دستش را پشت کمرم سرم را می

شود تا دست دیگرش را زیر گذارد و خم میمی

کنم زانوهایم بیندازد. دستانم را دور گردنش حلقه می

 کشم. ایستد، خودم را باال میو هنگامی که می

 

میگن بار اول عروس نباید با پای خودش وارد خونه »

 «بشه.

 

کدوم عروس؟ هرکی »گویم: شود و میوارد خانه می

 «کنه پسر اوردی خونه!ندونه، با این تیپ من فکر می
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تو نوعروس »رود. خواب میخندد و سوی اتاقمی

 «ست؛ دیگه مال خودم شدی.منی! عروسی بهونه

 

که در را باز کند، رود و پیش از آندلم غنج می

خواست بگم خوش اومدی به دلم می»گوید: می

لوتم رونق اوردی، اما االن فقط م، با خودت به خخونه

 «مون...خواد بگم خونهدلم می

 

کند و با زدن کلید روشنایی، کشدار در را باز می

 «خوابمـون، تختمون...اتاق»گوید: می

 

با دیدن ظاهر جدید اتاق، دستانم را از دور گردنش 

 خواهم که زمینم بگذارد.کنم و میباز می
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ه سر این اتاق بکشن گفتم تا مسافرتیم ی دستی ب»

کردم که برای عروسی آماده بشه. فکرش رو هم نمی

 «وقتی برگردیم قراره افتتاحش کنیم.

 

ای که اشاره های صورتیهایم را با پاپوشکفش

کنم و کالهم را از سرم کند بپوشم، عوض میمی

کشم. این بار آمدنم به اینجا حس عجیب و نویی می

عنوان همسر آرا بودن،  بار بهدارد. انگار که این

 چیز را در مورد این خانه تغییر داده.همه

 «هرجاش رو که دوست نداری بگم تغییرش بدن.»

 

دانم. در یک آن هم دلم دانم چرا و نمیخوشحالم. می

کنم که خواهد بگریم هم بخندم. به این فکر میمی

توان خوشحال مرا راحت با چیزهایی مانند این می

ام، ، دلم برای خودم و سادگیکرد و همزمان

 سوزد.می
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روم تا نشانم و سویش میلبخند پربغضی به لب می

دونم االن من... نمی»خودم را در آغوشش بیندازم. 

 «که ازت ممنونم!چی باید بگم... جز این

 

مالم و باحسرت زمزمه ام را به پیراهنش میگونه

گذره و من، این روزا خیلی خوش می»کنم: می

 «ش یه خواب باشه!ترسم که همهیم

 

کشد و مانند خودم دستش را روی موهایم می

حتی اگه خواب باشه، بیا ازش نهایت »گوید: می

 «استفاده رو ببریم. ها؟

 

گذارم و نگاهم را باال اش میام را روی سینهچانه

کشم تا با هم چشم در چشم شویم. با می

زند و با ام کنار میچهرهسرانگشتانش، موهایم را از 
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وسایلمون رو بچینیم یا شام »گوید: خنده می

 «بخوریم؟

 

 زبرجد _رخ#

 نودم_و_صد_پاره#

 

کنم. خندم و با سر به بیرون اتاق اشاره میمی

نظرمه اول وسایلو بیاری تو و در اتاق رو ببندی »

 «مستر!

 

کند که انگار او را افتد و طوری نگاهم میبه خنده می

 ام.کم گرفته دست
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تونه باز بمونه. تا من و تو اون در تا صبح فردا می»

کس از جلوی این اتاق، رد هم نمیشه. اینجاییم هیچ

 «خوای؟تو چی می

 

اش دهم و دستانم را روی سینهام را باال میچانه

 «خواد فردا خواب بمونم.مطمئنا دلم نمی»گذارم. می

 

ی پیراهنش را کنار هبرم تا یقدست راستم را باال می

ام، روی کبودی گردنش بزنم و با سرانگشت اشاره

همیشه از مردای سفید به این خاطر بدم »بکشم. 

 «میومد.

 

اندازد و دستش را پشت گردنم ابرویش را باال می

 «جانم؟»گذارد تا مرا جلو بکشد. می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زنم و باخنده سرم را تکان خودم را به آن راه می

 «چی شده؟جان؟ »دهم. می

 

ی گوشم را به دندان بکشد و شود تا اللهخم می 

برنامه عوض شد! چیزی که تو »سپس زمزمه کند: 

 «خوای اصالً اهمیتی نداره همسر عزیزم!می

 

برد و روی دست دیگرش را زیر پیراهن تنم می

 اندازد. شکمم خط می

 

چه حس خوبی داره »گویم: زنم و میلبخند می

 «از تو! همسرم!شنیدن این کلمه 

 

کشم و سوزش رد هایم را روی خط فکش میلب

کنم. هایم را مزه میریشش روی پوست نازک لبته

 «تونی درک کنی که حس مالکیتت چقدر...نمی»
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با لغزیدن انگشتانش زیر کمر شلوارم، سخنم را 

اندازم.  با کنم و به پهلوهایش چنگ میقطع می

به مزاقم خوش »دهم: صدایی لرزان ادامه می

 «اومد...

 

بُرَد و حواسم را از لمس محتاطش نفسم را می

کند. کنار گوشم زمزمه گفتم، پرت میسخنی که می

 «تازه کجاش رو دیدی مدونا!»کند: می

 

های پیراهنش آورم تا به دکمهدستانم را پایین می

دوست دارم چیزی که »برسانم و بازشان کنم. 

 «ندیدم رو ببینم!

 

زند. گیرد و روی سرانگشتانم بوسه میدستانم را می

نه! امشب رو دوست دارم با همسرم خلوت کنم. »
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تونم نظرت راجع به یه قرار توی تراس چیه؟ می

 «صبر کنم تا دوش بگیری و لباس بپوشی.

 

کشم و به پیشنهادش هایم را داخل دهانم میلب

نه ی بدی نیست، اگر بناست در خااندیشم. ایدهمی

 بمانیم و برای بیرون رفتن، انرژی صرف نکنیم!

 

آورد و با انگشت شست و اشاره، دستش را باال می

توی چند اینچی من »کشد. هایم را بیرون میلب

کنی؟ عالقه به گاز ایستادی و این کار رو می

 «گرفتنشون داری، من بهتر از تو انجامش میدم!

 

 زبرجد _رخ#

 یکم _و_نود_و_صد_پاره#
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باسی که روی تخت گذاشته را با انگشت اشاره ل

هایی کنم. به گمانم بایست لباسگیرم و بلند میمی

ی سطل زباله راست روانهکه آن روز خریدم را یک

خود نازک را به هم ی بیکنم. دو تکه پارچه

اند پیراهن! حتی از اند و نامش را گذاشتهچسبانده

دانم آن میکنم. نی خنکش هم لرز میلمس پارچه

ای داشتم؛ ها چه انگیزهروز برای خریدن این لباس

دانم که به یقین، عقل و هوشم را از دست ولی می

داده بودم. حال چرا از بین این همه لباس، این را 

 انتخاب کرده؟

 

با دیدن لباس زیر المبادای مشکی رنگ که از الی 

یخ گیرد. ام میاختیار خندهافتد، بیلباس پایین می

 زنم امشب مرد حسابی!می
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کشم و نگاهم پوش را روی موهایم میکاله حوله تن

چرخانم. خب! در نگاه دوم برای کسی را دور اتاق می

به سن و سال آرا، این همه رنگ جیغ، مناسب به نظر 

شود نتیجه رسد؛ برای من؟ ممکن است! پس مینمی

 ها به خاطر من است؟ شاید!ی اینگرفت همه

 

دهم و زیر لب به خودم لعنت را تکان می سرم

فرستم. بناست امشب را به کام خودم و او زهر می

 کنم؟

 

ی کت کنم و به دنبال قفسهدرِ واکین کلوزت را باز می

 گردم.و شلوارهایش می

 

شان را های تیره رنگ، بلندترینبین انبوه کت

کشم. یک کت آمریکایی کنم و بیرون میانتخاب می

 خب! بد نیست! اسپرت.
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کنم. پوشم و کت را هم به تن میپیراهن را می

شوند و هایش تا بازوهایم پایین کشیده میسرشانه

هایش هم بلند است، ولی نه خیلی. آستین

چرخم. بندم و جلوی آینه کمی میهایش را میدکمه

 تواند گرمم کند!انگار می

 

های کفشزنم و موهای نمدارم را شانه می

گذارم. انگار بلندی که درآورده را کنار میپاشنه

 شویم!ها همقد میحواسش نیست با این کفش

 

کشم ام را از چمدانم بیرون میهای الانگشتیصندل

ترین اصل پوشم. راحتی، مهمو با رضایت خاطر می

 است.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

روم و نگاهی به داخل راهرو از اتاق بیرون می

آید. ساکت است و صدایی نمیاندازم. خانه می

ای به این که حاضر شده خانهکنم از اینتعجب می

 بزرگی داشته باشد. یک نفر بیشتر است مگر؟

 

توانم تراس را ببینم؛ اما باد خنک و از این فاصله نمی

 توانم حس کنم.صدای خیابان را هرچند ضعیف، می

 

 زبرجد _رخ#

 دوم _و_نود_و_صد_پاره#

 

روم و در تراس نتهی به سالن باال میهای ماز پله

بینمش. پشت به من و روبه دیوار سوی سالن میآن

 کوتاه تراس نشسته و دستش را زیر چانه زده.
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کنم. انگار ام را صاف میروم و سینهبه آرامی جلو می

اش را پاره کرده باشم، تکان خفیفی که چرت فکری

کت گشاد  چرخد. با دیدنم در آنخورد و سویم میمی

افتد و ام، به خنده میهای راحتیو بلند و صندل

کشد و هنگامی خیزد، صندلی برایم بیرون میبرمی

زیبا » شود تا بناگوشم را ببوسد.نشینم، خم میکه می

 «شدی مدونا!

 

کردم حمامت فکر می»گوید: نشیند و میروبرویم می

 «حاال حاالها طول بکشه!

 

همین »زنم. ام عقب میز چهرهخندم و موهایم را امی

چند سانت مو رو دارم. نیازی نیست وقت زیادی 

 «براش بذارم.
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زند و رو به جلو خم دست راستش را زیر چانه می

 «عاشق صداقت شمام مدونا!»شود. می

 

اش ریخته را اش که روی پیشانیموهای شلخته 

شوم تا دستم را اختیار، روی میز خم مینگرم و بیمی

چقد »او برسانم و موهایش را بیشتر به هم بریزم.  به

 «گوگولی شدی!

 

نکن بچه! چه »کشد. خندد و کمی عقب میمی

 «کنی؟می

 

دهم. ام را به صندلی میگردم و تکیهسر جایم برمی

گیرم و با برداشتن برشی کاهو، روی میز ضرب می

 «خیلی گرسنمه! غذا چیه؟»پرسم: می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و با نگاهی م اشاره میبه چاقو و چنگال جلوی

 «کنی؟خودت چی فکر می»پرسد: استفهامی می

 

ی کوچکی که جلویم هست را باز و بوی در کاسه

 کنم.ناآشنایی را حس می

 «خونی داری.دکتر گفت کم»

 

 کنم تا ادامه دهد.گیرم و نگاهش میسرم را باال می

به آشپز گفتم. اون هم برات سوپ کلم بروکسل »

 «درست کرده.

 

هایم رود روی لبکنم جلوی لبخندی که میتالش می

چیز بود؟ واقعاً بنشیند را بگیرم. حواسش به همه

 کند؟گونه رفتار میدوستم دارد یا با همه این
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خب! شاید یک سپاسگزاری به جایی برنخورد! من 

که دوست دارم برای هرچیزی تشکر کنم! باید این 

م را کنار بگذارم. این روزها عادتِ داوری کردن مرد

 ام.ی هرچیزی مشکوک شدهدرباره

 

 «ممنون که به فکرم بودی.»

 

گونه که غذا خوردنم را تماشا زند و همانلبخند می

 «میشه که نباشم؟»گوید: کند، میمی

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_نود_و_صد_پاره#

 

های دهم که صدای مهرهکش و قوسی به تنم می

خواهم به پهلو زنم و میشود. لبخند میکمرم بلند می
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که آنکنم. بیبچرخم که با چیزی برخورد می

کنم و را لمس می« چیز»چشمانم را باز کنم، آن 

گشایم. شنوم، چشم میی آرا را که میصدای خنده

به پهلو دراز کشیده و انگار از حمام بیرون آمده، چون 

م زند. خاش برق میموهایش خیس است و چهره

ام بنشاند و بگوید: ای روی پیشانیشود تا بوسهمی

 «صبحت بخیر مدونا!»

 

شوم. بندم و در آغوشش جمع میچشمانم را می

 «صبح بخیر!»

 

های گردنم کشد و مهرهکف دستش را روی کمرم می

باید برم پاالیشگاه. باهام میای یا »کند. را لمس می

 «میری شرکت؟
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االن فقط »گویم: میدهم و خفه سرم را تکان می

 «خوام بیشتر بخوابم.می

 

لغزاند. خندد و انگشتش را روی گردنم میآرام می

کشم. هایم را باال میشود و شانهمور مورم می

 «نکن!»

 

کشد و روی موهایم بوسه دستش را روی سرم می

توی این یکی دو ماهه میگم مقدمات »زند. می

 «عروسی رو فراهم کنن.

 

گوید: کند و آرام میگوشم نزدیک میسرش را به 

 «دار شیم!ترسم قبل عروسی بچهمی»

 

گیرم و با صدای بلندی نامش را از او فاصله می

 اش گرفته؟خوانم. بچه؟ شوخیمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

نشیند و گره حوله از دور کمرش باز سر جایش می

ای کند و با خندهشود. دستش را سویم دراز میمی

 «ان من...نینا ج»گوید: ساختگی می

 

کشم و بغضی را که خود ابروهایم را بیشتر درهم می

دلیل در گلویم نشسته، پس دانم بیبه خوبی می

 «قبول کردی که مدتی حرفش رو نزنیم!»رانم. می

 

شود تا پاهایم را بگیرد و مرا روی سویم خم می

خوام! فقط معذرت می»تخت، سوی خودش بکشد. 

 «کردم!داشتم شوخی می

 

چپش را دورم حلقه و با دست راستش، سرم دست 

 «خوام عزیزدلم!معذرت می»کند. را نوازش می
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من اآلن براش »گویم: کشم و میام را باال میبینی

آماده نیستم. من... هنوز آماده ازدواج هم نبودم! اما 

خوام بهش فکر کنم. اآلن وقتش بچه... االن نمی

 «نیست!

 

 زبرجد _رخ#

 سیزدهم_فرگرد#

 چهارم_و_نود_و_صد_پاره#

 

 شهریور ماه

آرا مردی را که در تبریز همراه ما بود، به من معرفی 

ی من کرد. آقای گلسرخی. بنا بود از این پس راننده

روم، با هماهنگی و همراهی او باشد و هرجا که می

باشد. کنجکاوم بدانم چه چیزی مرا تا این اندازه 

 حافظ بگذارد.مهم کرده که نیاز دیده برای من م
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خارانم. ای سرم را میکنم و با حالت مسخرهاخم می

به »رود! در میان این بلبشو، فکرم به کجاها که نمی

جون خودم من اصالً متوجه هیچ کدوم از بندای این 

قرارداد نمیشم! ینی چی حق فسخ قرارداد از شرکت 

گرفته شده؟ میشه مگه؟ اصن طرف قرارداد ماهیت 

 «!خارجی نداره

 

های دستش را روی میز عسلی جلویش پاکان برگه

کشد. کند و دو دستش را روی صورتش میپرت می

این بازی خیلی داره پیچیده میشه. کم کم دارم از »

 «ترسم.هاست، میی اینکسی که پشت همه

 

ی اندازم و با فشردن تیغهنگاهی به رقم قرارداد می

کاره؛ شکی  دست فخرایی تو»پرسم: ام، میبینی

تر از فخرایی این گندهتوش نیست... اما یکی کله

 «وسطه... که...
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گیرد و رو به پِی سخنم را می« این همه پول داره.»

این یارو ترسناکه. از همین االن »شود. جلو خم می

 «باید بگم بکش کنار.

 «تونـَـ....نمی»گویم: خورم و مییکه می

 

هنوز »گوید: هشدار میچرخد و با با شدت سویم می

دونیم با چی طرفیم بچه! من بهت اجازه نمیدم نمی

وارد ماجرایی بشی که خودم هم از عمقش چیزی 

 «دونم!نمی

 

روند و با غرولند ابروهایم بیشتر در هم فرو می

های نامهیه بابایی امضاهاش پایین توافق»گویم: می

 «زیادی افتاده.
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به »اندازم. شانه باال می خارانم ومیام را پیشانی

 «پژوه!های قبلی... امیر بینشگمنامی اسم

 

یه عالمه امضای »دهم: گویم و ادامه میاَه بلندی می

هویت! ی بیهای ثبت شدهنام و نشون... شرکتبی

ها موندم! خودمم توی چجوری مدیریت این شرکت

ده؟ ها در چه حپرسن مسئولیت این شرکتآخه نمی

ان اینا؟ هر یه بار میرن سر بزنن که کدوم گوری

سروپایی اومده یه اسمی از خودش در آورده و بی

شونو که جستجو شرکت ثبت کرده، اسم مسخره

کنم، فقط یه شناسه ملی و یه شماره دارن. آدرس می

آباد! شونم تهران، نارمک، نیاوران، سعادتهمه

 «گندشون بزنن!
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مصرف را دسته های بیفتد و برگهاپاکان به خنده می

حرص نخور. دستت به جایی بند نیست »کند. می

 «بچه!

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم _و_نود_و_صد_پاره#

 

هنگام برگشت به خانه، زیرچشمی به آرا و برزگر که 

کنند، بدون توجه به حضور من، بحث و گفتگو می

 اند.ام کردهکنم. کالفهنگاه می

 

چرخانم و سرم را روی پای یچشمانم را در حدقه م

آورند که گذارم. اصالً به روی مبارکشان نمیآرا می

 بانویی در جوارشان حضور دارد.
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دهد و که جا بخورد، سخنش را ادامه میآنآرا بی

گذارد. امروز سومین ام میدستش را روی شانه

ام. تلما که فهمید، ی آرا ماندهروزی است که در خانه

لفن داد و بیداد کرد که نگران قدر پشت تآن

اش شدم. آرا گفت در اولین فرصت با او سالمتی

 سخن خواهد گفت که دیگر داد نزد.

 

امشب دعوتمان کرده بودند دزاشیب. نخستین 

ی دو نفره پس از ازدواجمان. آرسن دیروز تا تجربه

توانسته بود، مرا دست انداخته بود. هرچقدر که آرا 

 ن در برابر اوست.خشک و جدی است، آرس

 

... 

 «ای برای عروسی ندارید؟برنامه»
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کنم و به دارون که ما را مخاطب قرار داده، نگاه می

عروسی برای چی هایر؟ »گوید: سپس، به آرا که می

 «ما...

 

زنم. آخی از با نوک کفشم به آرامی به ساق پایش می

یعنی... »دهد: پرد و فوری ادامه میدهانش بیرون می

هر زمانی که شما بگید. من و نینا تقریباً االن داریم با 

 «کنیم.هم زندگی می

 

فشارم و احساس قاشق و چنگال را در مشتم می

زند. نگاهم را هایم حرارت بیرون میکنم از گوشمی

 «آرا جان!»زنم: چرخانم و تشر میدور میز می

 

کشد. خندد و دستمال را دور دهانش میمی

 «گفتم!بخشید. نباید میب»
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نه که قبل »گوید: زند و میآوتیس نیشخند می

 «کردید!عقدتون نمی

 

گوید: که ناراحت شود و یا نگاهش کند، میآنآرا بی

دونستم توی زندگی شخصی من صاحب نظری نمی»

 «آوت!

گوید: اندازد و میخیالی شانه باال میآوتیس با بی

 «بگو!کنم. کمک خواستی خواهش می»

 

خواستم می»گوید: چرخد و میآرا سوی دارون می

عروسی توی مهر باشه، اما چون دورهمی شرکا توی 

مهر ماهه و خب... مقدمات عروسی کمی زمان 

بره، فکر کردم اواسط آبان ماه ممکنه زمان خوبی می

 «باشه.
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گذارد و با لبخند دست چپش را روی پایم می

 «ندارم!من که دیگه تحمل »گوید: می

 

جایی رو »پرسد: زند و میدارون رو به من لبخند می

 «در نظر دارید؟

 

نه هنوز! اکثر »گوید: اندازد و میآرا نگاهی به من می

ها رزرو شدن. سپردم بگردن برای تاالرها و باغ

 «های خالی.وقت

 

مریم بانو با لبخندی روشن و چشمانی تر، نگاهمان 

م که باالخره سر و خوشحال»گوید: کند و میمی

ای ندارم؛ چون سامون گرفتی! حاال دیگه دغدغه

 «تونه خوشبختت کنه!دونم نینا میمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گوید: چرخد و میآرا با لبخند سوی من می

 «طوره!همین»

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_نود_و_صد_پاره#

 

زند. نفسم را کالفه برای بار چهارم است که زنگ می

امون بده مرد! »دهم: میرانم و پاسخ بیرون می

 «اومدم!

 

توانم حس کنم. از اخمش را از پشت گوشی هم می

ی ی خودمان بودیم، منظورم خانهشبی که شام خانه

تلما و پاکان است، تلما دیگر اجازه نداده بود به 

کنم سه شب و سه روز ی آرا برگردم. گمان میخانه

و  میشد که درست و حسابی یکدیگر را ندیده بودیم

 حاال که سرش خلوت شده، دیگر صبرش سر آمده.
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 «ی دیگه باال نباشی خودم میام پایین!تا پنج دقیقه»

 

های کلید زنم و از الی دندانرو به مرشدی لبخند می

 «اومدم!»غرم: ام میشده

 

رسانم و تند تند دوان دوان خودم را به آسانسور می

عاون زنم. گناه من چه بود که ماش را میدکمه

 اجرایی تا همین لحظه مرا به حرف گرفته بود؟

 

ایستم تا نفس دوم و میتا جلوی در دفتر مرکزی می

خیزد و سالم العابدین با دیدنم برمیبگیرم. زین

ی چرخانم و آرا را که در میانهکند. سرم را میمی

بینم. کالفه سالن ایستاده و دست به کمر زده، می

شود فهمید که اش میریختهاست و از موهای به هم 

 راه نیست.چندان روبه
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شنوم شوم و صدایش را میپیش از او وارد دفتر می

گوید، گوید تا زمانی که میالعابدین میکه به زین

کسی را داخل نفرستد و تماسی وصل نکند. پشت 

 کند.بندد و قفل میآید و در را میسرم می

 

دارد و جلویم یدهم. سویم گام برمبه میز تکیه می

برد و می هایش را در جیب فروایستد. دستمی

 «خوری؟چی می»شود. سویم خم می

 

کشم. گیرم و سوی خودم میکراواتش را می

 «تر این بود بپرسی...درست»گویم: می

 

تعادل شدنش، در واکنش به تنگ شدن کراوات و بی

گذارد و های میز میهایش را کنارم روی لبهدست

 خیزد.اش برمیی از عمق سینهغرش
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چی »کنم: هایم را به گوشش نزدیک و زمزمه میلب

 «به غیر از من میل داری!

 

 برد تادهد و دستش را باال میسرش را تکان می

عذر »کراواتش را از بین دستانم بیرون بکشد. 

 «تقصیر مدونا!

 

کنم و به کمر شلوارش چنگ کراواتش را رها می

کنم و با به دندان گرفتن م را کج میاندازم. سرمی

نچ نچ نچ! با یه عذرخواهی »گویم: پایینم، میلب

 «تونی سر و تهش رو هم بیاری!نمی

 

کند. نیشم آورد و میخ چشمانم مینگاهش را باال می

 اندازم.کنم و ابرو باال میرا برایش باز می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کراواتش نشاند. چسبد و مرا روی میز میکمرم را می

آورد و زانوهایم را میان را با یک حرکت درمی

بازی من اصال مشکلی با عشق»کند. پاهایش قفل می

 «روی میز ندارم!

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_نود_و_صد_پاره#

 

« لعنت»خورد و او با گفتن اش زنگ میتلفن رومیزی

دارد. شود و گوشی را برمیبلندی، از کنار من خم می

 «بله؟»

 

خواهم زیپ کنم و میکمربندش را باز میسگک 

چسبد. شلوارش را پایین بکشم که انگشتانم را می

اش کشم که با نگاه تیز و برّندهنگاهم را باال می

شوم. اخم کرده و بادقت به سخنان فرد مواجه می
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ی دهد. هنگامی که مسئلهسوی خط گوش میآن

که اذیتش کنم و به آید، از اینمهمی پیش می

 تر، کرم بریزم، بیزار است.عبارتی دقیق

 

زند تا روی کند و میز را دور میپاهایم را آزاد می

کشم و ام را از سر میاش بنشیند. مقنعهصندلی

ام را کنم. گوشیهای مانتویم را باز میدکمه

خواهم روی مبل بنشینم که اشاره دارم و میبرمی

 کند سویش بروم.می

 

انگشتش را از بندینک شلوار  ایستم کهجلویش می

 کشد.کند و مرا جلوتر میجینم رد می

کنم فکر می»گوید: رو به فرد پشت گوشی می

 «طور باشه. دست ب دامن همه شده.همین
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گیرم و نگاهم را به گوشی دستم لبم را به دندان می

ی سفت چسبانم. با یک دست، با نخستین دکمهمی

نزدیک به یک دقیقه رود و پس از شلوارم ور می

اختر بگو به نیک»شود بازش کند. تالش، موفق می

خوبه. آدما واسه رسیدن  براش چک بکشه. سه سری

 «زنن.به بهشت خودشو به هر در و دیواری می

 

شوند. زیپم را پایین تر باز میدومی و سومی آسان

چرب و چیلیه... »آورد. کشد و نگاهش را باال میمی

 «افتاده.آب دهنش راه 

 

نگرم. گوشی را لبخندی که روی لبانش هست را می

گذارم و با فشار دستانش، روی پایش به کناری می

کند و نشینم. سرش را در گودی گردنم فرو میمی

طمع اون آدم تمومی نداره. نیاز به »دهد: ادامه می
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کنیم. خودش افتاده به دست و تهدید هم پیدا نمی

 «پامون.

 

برد و روی شکمم روی پهلویم جلو میدستش را از 

زند و با سرانگشتانش، روی لغزاند. تاپم را باال میمی

خورم و زند. در جایم پیچ و تاب میپوستم نقش می

چسبم. دستش روند را میتر میانگشتانش که پایین

گذارد و پوست نازک گردنم را به را روی دهانم می

شود و او با می ام در دستش خفهکشد. نالهدندان می

کند. تماس را قطع می« حله. برو تو کارش.»گفتن 

 «خب... کجا بودیم؟»

 

دهد و هایش را روی پوستم فشار میدوباره دندان

که صدایم در بیاید، دست دیگرش را پیش از آن

کند: برد و کنار گوشم زمزمه میپایین می
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کنم زمان خوبی برای جیغ هیــــش! فکر نمی»

 «شه عزیزدلم!کشیدن با

 

 کنم.دهم و نفسم را آزاد میسرم را تکان می

 

 «دختر خوب!»

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم _و_نود_و_صد_پاره#

 

ام را به گذارم و پیشانیی دستم را روی میز میبرگه

باره، دهم. حجم پولی که به یککف دستانم تکیه می

های شخصی وارد شده بود، بیشتر از آنی به حساب

 بشود نامش را سود گذاشت.بود که 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دانم. نباید که زند و من نمیجا لنگ میچیزی این

 بدانم!

چهل شرکت زیرمجموعه شرکت مادر، داشتند راه 

 رفتند و تنها پنج شرکت نه؟خودشان را می

 

توانم پاسخم را خیزم. میبندم و برمیپرونده را می

 از فرد دیگری بگیرم!

 

خیزد و نخوت برمی منشی فخرایی با دیدن من، با

پرسد. در این نه، ده ماهی که به این کارم را می

ام، نخستین بار است پایم را اینجا شرکت آمده

 ام.گذاشته

 

فخرایی با لبخندی خودپسند، مرا به داخل 

خواهد خواند و با نگاهی از پا تا فرق سرم، میفرامی
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های جلوی میز بزرگش بنشینم. با تا روی مبل

 نشینم.روم و میمحکم، سوی مبل میهای گام

 

نشیند؛ البته کند و میی کتش را باز میفخرایی دکمه

کج و نه روبروی من. نگاهش را بار دیگر روی من 

کند تا بتواند لبخندی ساختگی به باال و پایین می

خوش اومدین خانم »های باریکش بنشاند. لب

 «م؟تونم بهتون کمک کنای میسلوکی! در چه زمینه

 

ام را استوار نگاه های چهرهکنم ماهیچهتالش می

 گیرم ودارم. پرش عصبی ساق پایم را نادیده می

جا، در دست داشتم را، ای که از دفترم تا به اینپوشه

این مدارک مربوط به »گذارم. روی میز جلویم می

ها ست که وارد شرکتسری پول بدون پشتوانهیک

نیست و از چند حساب ها مشخص شدن. مبدأ پول

جایی که شما مسئول شخصی هم گذر کردن. از اون
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ارزی هستید، الزم دیدم که این مدارک -بخش ریالی

رو در اختیار شما بذارم تا دستور بدید هرچه زودتر 

 «پیگیری بشن.

 

پشتش ی فکش از زیر ریش کمسخت شدن ماهیچه

توانم بیینم. نگاهش آن شوخ بودن را از دست را می

 «طور!که این»شود. دهد و آمیخته به خشم میمی

 

شود تا پوشه را بردارد، که من دستم را روی خم می

بینم الزم می»شوم. گذارم و سوی او خم میآن می

اهمیت و ارزش این موضوع رو برای شرکت، به شما 

 «گوشزد کنم.

 

دهند، که چنان خشم را در خود جای میچشمانش آن

فراهم بود، سرریز شدنشان را  اگر ابزار دیدنش

از باال، خیره در چشمانش  خیزم ومیشد دید. برمی
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با افرادی که توی این قضیه دست دارن، »گویم: می

دونم که انجام دادن کار به برخورد خواهیم کرد. می

 «این بزرگی، نیازمند پشتیبانی به شدت قویه.

کنم تا تأثیر سخنانم را روی او ببینم. درنگ می

 «بدون شک پیداشون خواهیم کرد.»

 

که منتظر پاسخش بمانم، از دفترش بیرون آنبی

هایم روم. از گوشزنم و سوی سرویس میمی

زند و نیاز دارم به آب سرد، که مهم حرارت بیرون می

 ی یک استخر باشد یا یک مشت.نیست به اندازه

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_نود_و_صد_پاره#
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روم و نردبان متصل به قفسه باال میهای از پله

بکشیدش »گذارم. زونکن دستم را داخل قفسه می

 «سمت بایگانی نود و دو.

 

بایگانی »گوید: کشد و میمرد، پایین نردبان را می

نود به بعد بیشتر سیستمیه. به نظر من خودتون رو 

زیاد خسته نکنید. چیزی که دنبالشید، اینجا پیدا 

 «کنید.نمی

 

چرخم و از همان باال به مرد خیره نردبان میروی 

 «ام؟دونید من دنبال چیمگه شما می»شوم. می

 

دارد تا گامی به زند و دستش را برمیپوزخند می

ی پشت سرش تکیه دهد. عقب بردارد و به قفسه

فکر کنم بدونم. به هر حال... شما اولین کسی »

 «ها هستید.هستید که دنبال باگ حساب
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دانم. داند که من نمیکنم این مرد چیزی میمیگمان 

و من »ایستم. آیم و روبرویش میها پایین میاز پله

 «کنم شما از این قضایا باخبرید.هم فکر می

 

زند و با نگاهی اندیشمند، دستانش را به سینه می

ای اندازد. برای چند ثانیهاش را چین میپیشانی

بسته به هدف »گوید: ماند و سپس میخاموش می

 «شما.

 

من فقط »تکانم. زنم و خاک لباسم را میلبخند می

 «خوام حقایق رو برمال کنم...می

 

 «طرفانه.بی»دهم: کند که ادامه میدهانش را باز می
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زند، اندازد و با پوزخندی که در ادامه میچانه باال می

طرف نیست. یعنی... به کس بیاینجا هیچ»گوید: می

 «ای داشته باشن.نیست که نخوان جبههنفعشون 

 

اش کنم و نگاهم را به چهرهسرم را باال و پایین می

 «این؟شما تو کدوم جبهه»دوزم. می

 

گذراند و با گرفتن ام را از دیده میبا موشکافی چهره

شما و »رود. اش از قفسه، از راهرو بیرون میتکیه

میشه ی واحد رو تشکیل دادین. همسرتون یه جبهه

 «طرفید؟گفت بی

 

ام زنم و کف دستم را روی چهرهخندی میتک

شما با »پرسم: چرخم و میکشم. سویش میمی

کنید؛ ولی میشه همسرتون توی یه خونه زندگی می
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بپرسم که توی مسائل مختلف، با هم دیگه اختالف 

 «نظری پیدا کردید یا نه؟

 

م؛ ولی من ازدواج نکرد»گوید: افتد و میبه خنده می

 «منطقی فرمودید.

 

کمکم »گویم: چرخانم و میچشمانم را در کاسه می

 «کنید یا...می

 

آید و ایستد تا رد شوم. پشت سرم میکنار می

های این شرکتم. برام من قربانی باندبازی»گوید: می

مهم نیست با اطالعات من، کیو قراره زمین بزنید؛ اما 

استفاده کنید. شما به ها رو در مسیر درست اون

ای دارید ی حسابرسی، وظیفهعنوان عضوی از کمیته

در قبال این شرکت و اقتصاد کشور. لطفاً وارد کثافت 

 رخ زبرجد:«های این سیستم نشید.کاری
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 زبرجد _رخ#

 دویستم_پاره#

 

اندازم و ترین مبل دفترم میکیفم را روی نزدیک

بازدید  روم.برای شستن دستانم، سوی سرویس می

از کارخانه چند ساعتی از وقتم را گرفته بود و اگر 

رسیدم کارهایم را پیش از تمام شدن وقت می

 توانستم شام را با آرا باشم.اداری، راه بیندازم، می

 

هایم را خشک گردم و دستبه داخل دفتر برمی

مان که بخواهم آخرشب به خانهکنم. حتی فکر اینمی

 کند.برگردم، پریشانم می

 

ام است، که منشیزند و من با خیال اینکسی در می

 «بفرمایید!»گویم: می
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چرخانم. شود و من سرم را میدر با درنگ باز می

ی من ی در ایستاده و منتظر اجازهبردیا در آستانه

 است تا داخل بیاید.

ی تالشش را کرده بود تا به من این مدت، همه

ام با آرا شکرآب میانهنزدیک نشود. حتی زمانی که 

 خواهد؟گرفت. حال چه میبود هم از من فاصله می

 

گویم: نشانم و میلبخندی ساختگی به لب می

 «سالم! بیا تو!»

 

سالم! »بندد. آید و در را پشت سرش میداخل می

 «خواستم مزاحمت بشم. فقط اومدم تبریک بگم.نمی

 

داری نگهریزد و پاهایم توان می چیزی در درونم فرو

کنم و دهند. به مبل اشاره میوزنم را از دست می

 «بشین بگم چیزی...»گویم: می
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گوید: خندی میدهد و با تکسرش را تکان می

 «خوای شیرینی بدی بهم؟می»

 

کنم تا پاسخ بدهم اما چیزی به ذهنم دهانم را باز می

خندد رمق میبیند، بیام را که میرسد. خاموشینمی

کردم انقدر فکر نمی»اندازد. را پایین می و سرش

جدی باشه که جلوی هیئت مدیره بخواد تو رو 

 «خواستگاری کنه.

 

همیشه یه »دهد: آورد و ادامه میسرش را باال می

 «ترم، نه؟قدم ازش عقب

 

برد و با نگاهی به می دستانش را در جیب کتش فرو

ه. برای گفتن خیلی چیزا دیر»گوید: دور اتاق می

تونم برات آرزوی خوشبختی خیلی هم دیره. فقط می
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دونیم. آرزو بکنم. امیدوارم آرا اونی نباشه که ما می

 «کنم بتونه خوشبختت کنه.می

 

دانی، اما جلوی خودم را خواهم بپرسم تو چه میمی

 خواهد.گیرم. او تنها لغزیدن مرا میمی

 «ممنونم ازت. خیلی لطف کردی.»

 

خدا »چرخد تا در را باز کند. زند و میمیلبخند 

 «نگهدار خانم!

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_دویست_پاره#

 

 مهر ماه
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به لباس عروسی که دامن تورش پف چندانی ندارد و 

این قشنگه به »کنم. اش ساده است، اشاره میباالتنه

 «نظرم!

 

دهد و آسترید سرش را در پذیرش سخنم تکان می

از زرق و برق و تجمالت »د. زنآلبوم را ورق می

 «خوشت نمیاد انگار!

 

نه »گویم: زنم و با اشاره به لباس بعدی میلبخند می

 «ام.اصالً! من بیشتر طرفدار سادگی

 

به گمانم آسترید کم کم دارد گاردش را پایین 

آورد. سر عقد، سرویس زمردش را که گفت مریم می

دو سه ماه را  بانو به او داده را به من هدیه کرد و این

تالش کرده به بهترین شیوه، با من تا کند و کنار 

 بیاید.
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امروز برای انتخاب لباس عروسم نوبت داشتم و از 

خواهم عروس محبوب و جایی که میآن

ای باشم، زنگ زدم تا آسترید بیاید و داشتنیدوست

 ام کند. زیبا نیست؟در مزون همراهی

 

این هم »گوید: می کند وبه لباس ساتنی اشاره می

 «قشنگه.

 

ش آره خیلی! چون یقه»گویم: دهم و میسر تکان می

 «تر میشه.بازه، انتخاب سرویس راحت

 

اگه »گوید: چرخاند و مینگاهش را سویم می

خوای پیدا کنی، اگه دوست نتونستی سرویسی که می

 «های من استفاده کنی.تونی از سرویسداشتی... می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گویم: وگشاد میو با لبخندی گل شودنیشم شل می

 «ممنونم! خیلی خوب میشه!»

 

دانم که مریم بانو و هرکس نداند، من به خوبی می

آسترید تا چه اندازه جواهربازند؛ ولی با وجود تمام 

جور ناراحتی و نارضایتی در رفتار و ها، باز هم یکاین

کنم. دست خودم نیست ولی گفتارش حس می

 توانم چیزی تا این اندازه آشکار را نادیده بگیرم.نمی

 

کنیم؛ در پایان پنج دست لباس برای پرو انتخاب می

یعنی برای آسترید فرقی نداشت که من چه انتخاب 

 کنم.می

 

خواهم از او خداحافظی کنم و به هنگام برگشت، می

خواهد برای دورهمی گوید میمان برگردم که میخانه

ام، با هم به خرید و اگر من هم نخریده لباس بخرد
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برویم. از من و منش پیداست که خرید بهانه است 

دانم که او از ابتدای سال، به دنبال وگرنه من می

 لباس بوده و تاکنون پنج شش دست خریده.

 

کنم و با آسترید همراه گلسرخی را مرخص می

چرخد گذرد، سویم میای که میشوم. چند دقیقهمی

کنم که چیزهایی من... فکر می»گوید: ا تردید میو ب

 «روی بود.که شب درندِز بهت گفتم، یکم زیاده

 

 زبرجد _رخ#

 دوم _و_دویست_پاره#

 

روی کند زیادهنگفتم خرید بهانه است؟ تنها فکر می

 کرده؟ مرا تخریب کرد!
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موردی نیست... به »گویم: زنم و میزورکی لبخند می

تون ید و براتون مهمه که بچههرحال شما هم مادر

 «مشکلی نداشته باشه و راهشو درست انتخاب کنه.

 

طوره. برای من مهمه که همین»گوید: با لبخند می

شونو درست انتخاب کنن و تا هام آدمای زندگیبچه

های اشتباهشون رو تونم، جلوی انتخابجایی که می

 «گیرم.می

 

او االن چه  خیزد.کنم دود از سرم برمیاحساس می

 گفت؟

 

متاسفانه باید بگم که »دهد: پیروزمندانه ادامه می

شناسم، هیچ کس، پسرام رو اونقدری که من می

شناسه. تو تا صد سال دیگه هم توی تیپش نمی

دونم که عاشقت نشده. ترسم نبودی. برای همین می
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از اینه که براش هوس باشی و بیشتر از همه از این 

 «هوسی هم در کار نباشه. ترسم که اصالًمی

 

... 

 «خرید خوش گذشت؟»

 

روم. خوش گذشت؟ ماند و وا میچاقو در دستم می

ترسم از اینه »زند. ی آسترید در گوشم زنگ میگفته

که براش هوس باشی و بیشتر از همه از این 

 « ترسم که اصالً هوسی هم در کار نباشه.می

 

 بهتر از این نمیشد!

 

 «بد نبود.»
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ای بعد، تنم را به شود و لحظهوارد آشپزخانه می

 «پکری چرا عزیزدلم؟»چسباند. تنش می

 

کشم و سرم را تکان ام میپشت دستم را زیر بینی

 «نیستم!»دهم. می

 

گذارد و بناگوشم را ام میسرش را روی شانه

 «آسترید چی گفته بهت که به هم ریختی؟»بوسد. می

 

هایم به سوزش و پلک شودچاقو از دستم رها می

گردم تا با کنم و برمیافتد. گره دستانش را باز میمی

ی پشت سرم، روی او چشم در چشم شوم. تخته

زند و با گرفتن پهلوهایم، مرا روی کابینت را کنار می

 «چی گفته؟»نشاند. آن می
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ی چشمش کشم و گوشهاش میدستم را روی چهره

من تو تیپ تو »کنم. افتد را لمس میرا که چروک می

 «نبودم.

 

خب که »گوید: کشد و میابروهایش را در هم می

 «چی!

 

کنم کشم و تالش میسرانگشتم را روی اخمش می

حست به من هوس هم »گره ابروهایش را باز کنم. 

 «نبود.

 

 «نبود!»شود. تر میاخمش غلیظ

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_دویست_پاره#
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گویم: خورم و با لبخندی تلخ میمیبغضم را فرو 

تم. شب درندز هم آسترید میگه من اشتباه زندگی»

دونم که همین رو گفت! گفت تو تیپ آرا نیستی و می

عاشقت نیست. هوس هم نیست. ترسم از اینه که به 

 «ای باشه.خاطر چیز دیگه

 

کنم و او را جلو پاهایم را دور کمرش حلقه می

خواسته آسترید می»چسبانم. کشم و به خود میمی

برات زن بگیره و تو نخواستی؟ از جریان ترمه خبر 

 «دارم... غیر از اون.

 

کند و اشکی که روی اش جدا میدستانم را از چهره

نینا »گیرد. ام راه گرفته را با سرانگشت میگونه

 «جان...
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رانم و خندم، دستش را پس میبا غصه می

 «چرا هیچی نمیگی؟»کنم. میهایم را پاک اشک

 

ام نشاند و موهایم را از پیشانیلبخند به چهره می

کنی! بینم گریه میاولین باره می»زند. کنار می

 «چشمات خیلی قشنگ شدن!

 

پشت چشم برایش نازک و پاهایم را از دور کمرش 

کنم تا پایین بیایم. دستانش را روی پاهایم باز می

خوام حرف بزنم؛ اما اول می»گوید: گذارد و میمی

خوای بریم تو ت تموم شه. میکنم تا گریهصبر می

 «سالن بشینیم؟

 

برو منم میام. »کشد. دهم و او عقب میسر تکان می

 «نوشیدنی چی داری؟
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نشیند و چند دقیقه بعد، با دو بطری آبجو کنارم می

 «شام سفارش دادم.»گوید: می

 

 «ممنون!»دارم. برمی ام رادهم و بطریسر تکان می

 

 «کسی نبود.»شود. زند و رو به جلو خم میلبخند می

 

 «چی؟»پرسم: چرخم و میسویش می

 

کسی نبود که آسترید پیشنهاد داده باشه. تا شب »

کس باورش نمیشد من بخوام خواستگاری هیچ

دونن من چقدر از ازدواج فراری ازدواج کنم. همه می

مون کرد رابطهنمی کس فکرش رو همبودم. هیچ

 «واقعی باشه.
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مانم و بطری را میان انگشتانم مشت خاموش می

 کنم.می

من یک بار اشتباه انتخاب کردم و قبولش دارم؛ اما »

ترین نیازی ندارم به بقیه ثابت کنم که تو درست

 «انتخاب زندگیم هستی.

 

هایم را جمع گوید؟ لبچرا چیزی از احساسش نمی

هایم که قصد بارش دارند، ککنم و با اشمی

 جنگم.می

 

چرخد و با لبخندی که ساختگی بودنش از سویم می

من دوستت دارم »گوید: چند فرسخی پیداست، می

نینا! بچه نیستم که از سر هوا و هوس بخوام با کسی 

ی کافی باشم! برای تشخیص خوب و بد هم به اندازه

ف کنه و تونه برام تعیین تکلیپیر هستم. کسی نه می
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هدف به خوام بدونی که بینه راه نشونم بده... می

 «زندگیم نیومدی.

 

چرخاند. گیرد و بطری را میان انگشتانش مینگاه می

کنم و مطمئن میشم که دیگه با آسترید صحبت می»

 «همچین بحثی پیش نیاد.

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم _و_دویست_پاره#

 

رسد و هایم میشانهتابی به موهایم که حاال تا روی 

کند، ام ایجاد میحس خارشی را روی پوست برهنه

هایم را برای آرا که از آینه، مرا تماشا دهم و لبمی

اندازد و کنم. تای ابرویش را باال میکند، غنچه میمی

کشد. از من نگاه ی کوچک را روی موهایش میحوله
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آید تا کرمش را بردارد. گیرد و سوی میز میمی

 «دلبری نکن!»

 

چی »دهم. ی میز آرایش تکیه میگردم و به آینهبرمی

 «میشه اگه دلبری کنم؟

 

ساعت »پرسد: چرخاند و مینگاهش را دور اتاق می

 «چهار شده؟

 

آورم و با نگاهی به آن ام را باال میساعت مچی

 «آره. چهار و ربعه.»گویم: می

 

رداند. گبندد و آن را روی میز برمیدر کرم را می

 «خوبه.»
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کشاند و دستانش را روی کمر مرا جلوی خودش می

اونقدر وقت داریم که به یه دوش »لغزاند. شلوارم می

 «رسیم!یک ساعته هم می

 

کنم که انگشتانش را روی چشمانم را برایش گرد می

ام را کشد و پوست شانهی قایقی بلوزم میخط یقه

کشم که ار میلرزم و کنگیرد. میهایش میبین لب

گوید: گرداند و با خنده میمرا سر جایم برمی

خوام پرسیدی چی میشه اگه دلبری کنی! می»

 «نشونت بدم.

 

کنم گذارم و تالش میهایش میدستانم را روی شانه

 «خل شدی؟ میزبانی تو امروز!»او را پس برانم. 
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از »گوید: لغزاند و میاش را روی گردنم میبینی

ین حد حساب شده، بدم میاد. خیلی چیزا چیزای تا ا

 «باید یهویی باشن!

کند: برد و در چشمانم زمزمه میسرش را عقب می

 «مثل دل باختن!»

 

افتد و ناخودآگاه، از حسی قلبم به تپش می

 لرزم.اندازد، میخوشایندی که بر تنم سایه می

 

آورد و انگشت شستش را روی دستش را باال می

مثل اومدن آدمای خاص به » کشد.هایم میلب

قدری یهویی که نه بتونی باورش کنی، زندگیت؛ اون

 «خوامش.نه بتونی بگی نمی
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برم. قلبم در دهانم دستانم را رو به باال و گردنش می

ست روی دلم کوبد و برای گفتن چیزی که مدتیمی

 کنم.مانده، تردید می

 

برای »د: زند تا بگویبیند و لبخند میام را میدودلی

رسه که کنم. باالخره یه روزی میشنیدنش صبر می

 «تونی جلوش رو بگیری.دیگه نمی

 

کشانم و انگشتان شستم را روی خط گردنش می

دوزم. دارش مینگاهم را به جایی زیر فک زاویه

دونم از کی انقدر دونم از کجا شروع شد. نمینمی»

 «پررنگ شدی تو زندگیم.

 

اییه... برای ادا کلیشه»گویم: زنم و میمیخندی تک

کردن حسی که برای من خاصه. اگه قرار باشه یه 

ترسم اون تویی که جزئی از روزی از دستت بدم، می
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قدر زیاد باشه که چیزی از خودم وجودم شده اون

ترسم، چون از باختن نمونه. من از دوست داشتن می

 «ترسم.و از دست دادن می

 

گویم: کشم و خیره در چشمانش میاال مینگاهم را ب

هام، وجودم از دوست داشتنت ی کاستیبا همه»

قدری کنم. اونقدر که احساس خأل نمیلبریزه. اون

کنم خدا تو رو خلق کرده تا مال که احساس می

 «خودم باشی!

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_دویست_پاره#

 

کردم کنم. گمان نمیامشب احساس سبکی می

تواند بار روی احساسم، تا این اندازه می اعتراف
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دوشم را بردارد. بازو در بازوی آرا بین میزها 

 کنیم.وبش میها خوشچرخم و با مهمانمی

 

خورشید حاال کامالً پایین آمده و نورپردازی باغ تا حد 

زیادی پاسخگوست، البته تا زمانی که جز مهمانان 

 همیشگی، فرد دیگری نبود.

 

باغ و سرگرم سخن گفتن با پاکان و تلما  یدر میانه

هستیم که درهای باغ باز و ماشین مرسدس مشکی 

شود. بازوی آرا را بین انگشتانم رنگی وارد می

ها کیستند که با وارد خواهم بپرسم اینگیرم و میمی

و و باز هم مرسدس ای امروور، یک بیشدن یک رنج

این شود و مات کالسی، سخن در نطفه خفه می

 ست مگر؟شوم. اسکورت دولتیصحنه می
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کشد و سوی آرا دستش را از بین انگشتانم بیرون می

شود و مردان ها باز میرود. در مرسدسها میآن

شوند. ها پیاده میوشلواری، از آنپوش کتمشکی

زند و نگاهم را پی اثری از زندگانی، قلبم در دهانم می

گردانم. و رفته، میدر جمع مهمانان که در سکوت فر

دهد و با نشستن روی آقاجون سرش را تکان می

 «بهروز حروم زاده!»گوید: اش، میصندلی

 

 بهروز کیست؟

 

دارم و سرم را سوی پرسشم را برای خودم نگه می

و امپوش، در بیچرخانم. مردان مشکیجلوی باغ می

ایستند. دارون را کنند و کنار میروور را باز میو رنج

رود. ها میهای درهم، سوی آنبینم که با اخممی

ایستد. مردی با بندد و کنار آرا میی کتش را میدکمه

روور پیاده موهای مشکی مجعد و همقد آرا از رنج
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اش را شود و با نگاهی اجمالی به اطراف، دکمهمی

افتد. لبخندی به بندد و نگاهش به دارون و آرا میمی

و پیاده امرخد تا فردی که از بیچنشاند و میلب می

شود را همراهی کند. مردی که تا جایی که یادم می

هست... برادر بزرگ بردیا؟ آقاجون، بهروز فخرایی را 

 گفت؟می

 

شوند و بدون هردو با هم به آرا و دارون نزدیک می

کنند به ها دست دهند، شروع میکه با آناین

شباهتی به کنم پرسی؛ البته گمان نمیاحوال

پرسی داشته باشد. آن لبخند کجی که کنج احوال

ی آرا و های گره کردهبینم، مشتهای بهروز میلب

دستی که مرد نخست، در جیب شلوارش فرو برده، 

 مهر تأییدی بر گمان من است.
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ام. در پایان، رفتن را بین رفتن یا نرفتن گیر کرده

خت، سوی های سکنم با گامگزینم و تالش میبرمی

ها فاصله دارم که آرا آرا بروم. چند متری با آن

گردد و با دیدن من، نگاه اخطارآمیزی به من برمی

خواهم شوم و میاندازد. سر جایم خشک میمی

چرخد و با برگردم که مرد نخست هم سوی من می

دیدن برق درون چشمان روشنش، تیری از 

چیزی رو  شود.هایم رد میغافلگیری، از ستون مهره

گوید و ابروهای آرا بیشتر در هم فرو به آرا می

گیرد و از میان روند. لبخند مرد در پاسخ عمق میمی

آید. کند و سوی من میمردان، راه خودش را باز می

نگاه شوکه و سرگردانم را بین آرا ، دارون و مرد، که 

چرخانم. نفس در حاال در چند گامی من است، می

 آید. این مرد...ند و باال نمیکسینه گیر می

 

باالخره افتخار دیدار با شما رو به دست اوردم، نینا »

 «بانو!
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 زبرجد _رخ#

 ششم _و_دویست_پاره#

 

 

آید. دستم را جلو کند و سوی ما میآرا پا تند می

افتخار »گویم: برم و با لبخندی ساختگی میمی

 «آشنایی با چه کسی رو دارم؟

 

کند فشارد. دهانش را باز میگیرد و میمیدستم را 

نینا »گوید: ایستد و تهدیدآمیز میکه آرا کنارم می

 «جان!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگران »گوید: افتد و رو به آرا میمرد به خنده می

نباش آراس! قرار نیست همسر زیبات رو ازت 

 «بدزدم!

 

خوانند. اش او را به این نام میآراس؟ تنها خانواده

کنم ازه به آرا شبیه است؟ گمان نمیچرا تا این اند

بیش از پنجاه سال داشته باشد؛ ولی موهای مشکی 

اش، همسن آرا نشانش های ریز چهرهرنگ و چین

 دهد و شاید هم یکی از...می

 

سِدراک زکریان. »گوید: چرخد و میسوی من می

 «عموی آراس.

 

صدای بلند پوزخند آرا در کنار گوشم، بلندتر از آنی 

که انتظار داشتم. سدراک دستم را رها و آرا است 

کند و مرا کمی عقب دستش را دور کمرم حلقه می
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آراس حق داره »گوید: کشد. سدراک با لبخند میمی

تا این اندازه روی شما حساسیت به خرج بده. 

همسری به درایت و زیبایی شما خیلی کم پیدا میشه. 

ادی به طور که انتظارش رو داشتم، شباهت زیهمون

 «مرحوم شایگان داری!

 

من و »کند: ی بعدش کمی درنگ میبرای گفتن جمله

شایگان برای مدت زیادی با هم دوست بودیم. 

 «شناختم.پدرت رو خوب می

 

بیند، سرش را برای احترام خم سکوتم را که می

از آشنایی شما  حال شدمخوش»گوید: کند و میمی

 «بانو! من رو ببخشید!

 

کنم و با صدایی من هم سرم را کمی خم می در پاسخ

 «چنین جناب!هم»گویم: ضعیف می
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چرخد و سوی جایی داری به آرا، میبا نگاه معنی

 رود که مریم بانو نشسته.می

 

 «لعنت بهت!»

 

چرخم و نگاه خشمگینش که سدراک را سوی آرا می

 «آرا جان!»نگرم. کند، میدنبال می

 

که آنشود و بیپهلویم زیاد میفشار دستش روی 

اش، های به هم فشرده شدهنگاهم کند، از الی دندان

 «ازش دور بمون!»غرد: می

 

ای از تا آخر شب و پایان یافتن دورهمی، آرا لحظه

ترسم از ترساند؛ میشود. این مرا میمن دور نمی
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گذاری و که سدراک با کاری که کرد، مرا نشانهاین

 را تهدید کرده باشد. زیرپوستی، آرا

 

 دانم.هر گمان دیگری جز این را دور از ذهن می

 

چیز را کنم تا همههنگام بازگشت، به پاکان پیله می

که بدانم انتظار چه چیزی را آنبرایم تعریف کند؛ بی

 باید داشته باشم.

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم _و_دویست_پاره#

 

پاره این روزها دیگر حالَم از هرچه مدرک و کاغذ

ام را به پشتی مبل خورد. تکیهاست، به هم می

بندم. این امضاهای آشنا دهم و چشمانم را میمی
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ها... اینجا پای این همه قرارداد جعلی، باگ حساب

 چه خبر است؟

 

کشم و در واکنش به کف دستانم را روی چشمانم می

ی نمایش درآمدن آن خطوط درهم، در پس پرده

مان کشم. امضای تک تکهم میهایم، ابرو در پلک

ها ها بود. اصالً به یاد ندارم که آن برگهپای آن برگه

را به چشم دیده باشم. به راحتی آب خوردن امضای 

که همه تر اینمان جعل شده بود و جالبهمه

 دانستند و من نه!می

 

صدها بار آرزو کردم که ای کاش روزی که آقاجون 

داد، یا حتی پیش از  سهم شرکت را به من پیشنهاد

آن، هنگامی که باباشاه خواست من پا جا پای او 

 خواهم!گفتم نمیبگذارم، زبانم الل نمیشد و می
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های جا کجا بود؟ شرکت مادر یا محل گندکاریاین

دست؟ اقتصادی؟ نقش من در این بین چه بود؟ هم

کاره؟ من کجای این بازی بودم؟ چرا کاره؟ هیچهمه

 دانستم؟چیز نمیهیچپیش از این 

 

پاکان گفت سیزده سال پیش، بهروز آغازگر 

اختالسی بزرگ شده؛ با همکاری سدراک و 

دانستم که منظورش چه اش. خوب میبرادرزاده

 کسی است!

 

کسی که پس از دوازده سال شانس این را پیدا کرد 

که بگردد، اما سدراک و بهروز هنوز هم اعضای رانده 

 ند!آیشده به شمار می

 

 چرا او توانسته بود برگردد؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگاهم را دوباره به قراردادهای روی میز و امضاهای 

 کنم حاال بدانم!دوزم. گمان میآشنایشان می

 

 ی اعضای هیئت مدیرهفخرایی عضو هسته بود، بقیه

طور! من هم همسر یکی از اعضای هسته بودم! همین

که  ای که وجود داشت، باالتر از چیزی بودهسته

کردم. من هیچ جایی در آن نداشتم. تنها تصور می

خورد. ها تکان میای بودم که به خواست آنمهره

ترین دفاعها و بیی دست آنپاکان شده بود بازیچه

کسی که میشد در جایگاه معاونت مالی گذاشت. در 

 این بین، تنها آراست که...

 

آرا دهم. اگر جاست که به افکارم ایست میهمین

 مانند سیزده سال پیش باز هم قربانی باشد چه؟

 ها دارد؟ نکند...نکند باز هم نقطه ضعفی در دست آن
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ای که مسئول بایگانی دارم و شمارهام را برمیگوشی

فرستم. رئیس برایم فرستاده را برای مرشدی می

ترین مهره توانست مهمی بانک میهیئت مدیره

 فرد به شرکت مادر! باشد؛ و شاید هم آشناترین

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم _و_دویست_پاره#

 

گوید: دزدد و با اخم میمنشی نگاهش را از من می

متاسفانه جناب مدیرعامل صمیمانه عذرخواهی »

تونن با شما دیدار داشته کردن و گفتن که نمی

 «باشن. نشستی ناگهانی با اعضاء...

 

شنوم کنم. نمیانگشتانم را دور بند کیفم مشت می

ی سر در کاسه دانم مغزمگوید؛ تنها میچه می

 جوشد.جوشد و میمی
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برام مهم نیست چه اتفاقی افتاده خانم محترم! »

منشی من دیروز با منشی جناب توسلی قراری 

هماهنگ کرده و من اینجام! بنا بوده نشستی برگزار 

 «بشه، باید به من اطالع داده میشد!

 

جاخورده، راه آمده را  منشی که از لحن تند من

تر از آن آمده بود، گردد و در راهرویی که پیشبرمی

 شود.گم می

 

 «خانم سلوکی!»

 

با شنیدن نامم از زبان مردی که پشت سرم ایستاده، 

ی آتشین دیگری به سوی او گردم تا گلولهبرمی

پرتاب کنم؛ ولی با دیدن ملکی و لبخند همیشگی 

گردد. دیدن یک از میاش، آرامش به وجودم بچهره
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ی جدید در این مکان، اصال در باورم چهره

 «سالم جناب ملکی!»گنجد. نمی

 

سالم دخترم. اینجا چیکار »ایستد. جلویم می

 «کنی؟می

 

احترامی چند لحظه پیش، سرم را با یادآوری بی

بنا بود دیداری با »گویم: دهم و میتکان می

اسم و شرکتی مدیرعامل بانک داشته باشم. دنبال 

 «شناسید؟پژوه رو میگردم. شما امیر بینشمی

 

کشد تا پشت سرم را نگاه کند و ملکی گردن می

البته خانم »کند. سپس، صدایش را کمی بلند می

 «سلوکی! خوشحال میشم وکالتتون رو قبول کنم.
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ام، نگاهی به ساعتش زدهدر برابر چشمان شگفت

خن گفتن به من بدهد، ی سآنکه اجازهاندازد و بیمی

امروز ساعت پنج عصر منتظر تماستون »گوید: می

تونم االن باهاتون صحبت بخشید که نمیهستم. می

 «کنم. خدانگهدار.

 

ام را که کنم و گوشیخداحافظی زیرلب زمزمه می

خورد را از کیفم بیرون ای است زنگ میچند لحظه

 کشم. آراست.می

از « جانم»که پیش از آنروم و از دفتر بیرون می

دهانم بیرون بپرد، از خشمی که صدای بم آرا در خود 

زود از اون »شود. جای داده، مو بر تنم سیخ می

زنی بیرون. تا نیم ساعت دیگه خراب شده می

 «ای!خونه

 

 «من االن...»گویم: با صدایی بریده می
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دار خودرویی همزمان صدای فریادش با بوق دنباله

مهم نیست االن کجایی و داری چیکار » شود.می

 «ای!کنی! نیم ساعت دیگه خونهمی

 

زده به گوشی دستم دهد. شگفتو تماس را پایان می

مانم و با درنگ، آن را درون کیفم پرت و خیره می

کنم. رفتار عجیب ملکی و سوی آسانسور پا تند می

 فهمم... ولی...گونه پریشان شدن آرا نمیاین

 

 گلسرخی گفته! مطمئنم!

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_دویست_پاره#
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گذارم. چرخانم و پا به داخل میکلید را در قفل می

همین ترس را آخرین بار، زمانی که برای عذرخواهی 

 آمده بودم را داشتم.

بیست دقیقه از نیم ساعتی که گفته بود، گذشته و 

 این یعنی طوفان در راه است.

 

ام را پوشم. مقنعهنَم و روفرشی میکَهایم را میکفش

کشم که هنگام وارد شدن به سالن، از سرم می

ها را از آشپزخانه صدای باز و بسته شدن در کابینت

گیرم و دستم را میان موهایم شنوم. دم عمیقی میمی

 برم. خدایا خودت به خیر کن!فرو می

 سازبینم که لیوانی زیر یخروم و او را میصدا می پی

که نگاهم کند، با اخم و صدایی آنفریزر گرفته. بی

 «بیست دقیقه پیش منتظرت بودم!»گوید: خشدار می
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دهم و پایم دست به سینه، به درگاه آشپزخانه یله می

کنم. با پوزخندی که را از جلوی آن یکی رد می

کی گفته »گویم: ی لبم را به بازی گرفته، میگوشه

 «اجرا بشه؟هرچی که تو میگی، باید 

 

دانستم پا گذاشتن در دل خطر بود؛ ولی خودم می

 چرا او تا این اندازه خشمگین است؟

 

فشارد و باز هم انگشتانش را دور لیوان دستش می

آنکه نگاهم کند، آن را جلوی پایم روی زمین پرت بی

 «دونم!حتما چیزی می»کند. می

 

م سوی زند.شود و من خشکم میلیوان هزارتکه می

کی بهت اجازه داد پات رو »زند: چرخد و فریاد میمی

 «توی ساختمون بانک بذاری؟
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ام را از چارچوب دهم و تکیهام را باال میچانه

دهم و گیرم. مرگش چیست؟ گردنم را تاب میمی

 «تحقیق... آخ!»گویم: می

 

کشم. های گردنم میکنم و دستی به مهرهدرنگ می

پاسخش فریاد نزنم چون تنها با کنم در تالش می

طرف چندتا از »چیز را بفهمم. توانم همهآرامش می

ان که هویتقراردادهای نفتی... یه سری آدم بی

 «متوجه شدم ارتباطی با رأس بانک دارن.

 

شود گامی پس مشت شدن دستانش، باعث می

نگفته بودی خبر داری از »بکشم و یک دستی بزنم: 

 «کاراشون.
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زند و مشتش را روی پیشخوان ا تشر مینامم ر

نباید خودتو قاطی بازیای کثیفشون  تو»کوبد. می

 «کردی!می

 

اندازم و سخنش را به او را باال می یک تای ابرویم

 «شون شدی؟بازیتو چرا هم»گردانم. برمی

 

روند و خشم صدایش چند برابر هایش در هم میاخم

 «رای من؟بافی بچرا خزعبالت می»شود: می

 

 زبرجد _رخ#

 دهم_و_دویست_پاره#
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زنم تا روبرویش بایستم. پیشخوان را دور می

ی ما پای اون خوای بگی امضای تو و همهمی»

 «قراردادها جعلیه؟

 

بندد و در پاسخ به من ای میچشمانش را برای لحظه

 «دونی!تو هیچی نمی»کند. درنگ می

 

و به جلو خم گذارم و ردستانم را روی پیشخوان می

پژوه کیه؟ نقش بگو تا بدونم! امیر بینش»شوم. می

فخرایی و... اون پسر الدنگش چیه این وسط؟ چرا 

گستران؟ آوتیس برای چی بردیا رو فرستادین پاک

رفته پتروشیمی؟ منبع اون دویست میلیارد پولی که 

توی حساب حقوقی جاوید بوده، کجاست؟ خودت 

! خودت بودی که گفتی پای کسی رو وسط نکشم

های دولتی و بانکی بودی! چه نفعی گندهنگران کله
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که برگردی به هسته و مدافع بردی این وسط؟ این

 «منافعشون باشی نه؟ برای همین سدراک...

 

 

ریش کم برجسته شدن استخوان فکش را از زیر ته

بینم و دردی تیز، از میان ستون فقراتم رد پشتش می

تنها کسی باشم که هیچ چیز را شود. وای اگر من می

 داند!نمی

 

اش، سخنم را با نگاهی از پس چشمان تنگ شده

باید از این قائله بیرون بکشمت! »غرد: برد و میمی

بازی قدرت چیزی نیست که تو براش ساخته شده 

 «باشی، عزیزدلم!

 

جوک »شوم. زنم و از پیشخوان دور میخندی میتک

 «نگو آرا! تو چیکار کردی؟
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کنم. برم و مشت میدستانم را میان موهایم فرو می

صدایم از خشمی که تا کنون در پس کلماتم پنهان 

 «تو... وای خدا! آرا!»دارد: کرده بودم، خش برمی

 

آید و در موهایش چنگ از آشپزخانه بیرون می

دونی؟ اینا رو از کجا می»نالد: اندازد. درمانده میمی

 «کنی نیست!فکر میاصال اون طور که 

 

االن مهمه بدونی از کجا »برم: صدایم را باال می

خواستی ازم پنهون کنی تو چه فهمیدم؟ تا کی می

کثافتی هستیم؟ تا کی؟ وقتی بچه دار شدم؟ وقتی 

 «وقتی مردم؟»زنم: جیغ می« پیر شدم؟

 

کشم و با صدایی دارد که پس میسویم گام برمی

وتت گند زدی به همه چی! تو با سک»گویم: لرزان می
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ای که مون، به من، به شروع دوبارهبه آینده

 «خواستم با تو داشته باشم!می

 

 زبرجد _رخ#

 یازدهم _و_دویست_پاره#

 

اون کسی که باید تو رو »گوید: حق به جانب می

 «کرد، من نبودم!روشن می

 

تونستی می»زنم: شوم و جیغ میسویش برّاق می

ی هردومون سکوت نکنی و آیندهتونستی باشی! می

دونم و آب تو دونستی نمیرو به باد ندی! می

آسیابشون ریختی! پس تو هم، همدست اونایی! توام 

دونستی خالف میل منه و برای ی اونایی! میمث همه

شناختی و همین الم تا کام چیزی نگفتی! تو منو می
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 با این وجود، پا توی زندگیم گذاشتی و باز هم چیزی

 «نگفتی! تو...

 

تو... گند زدی به »روم. انگشتم را سویش نشانه می

 «همه چی آرا!

 

اندازم و پاهایم را در شکمم خودم را روی مبل می

 «باورم نمیشه!»کنم. جمع می

 

چیز... آید. همهاین تنها چیزی است که به گفت، می

وقت... اشتباه بود و این من بودم کس... همههمه

 که...

 

کنم: دهم و ناله میرا به چپ و راست تکان میسرم 

 «ش یه کابوسه!اینا همه»
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توانست راست باشد! من یک عمر را بین نمی

دار گران زندگی کرده بودم؟ یک سال سهامالبی

شرکتی بودم که افسار اقتصاد کشور را در دست 

داشت؟ یک سال عاشق مردی شده بودم که سرآمد 

ت من بدانم؟ نه! خواساین فساد بود و نمی

 توانست درست باشد!نمی

 

گویم: کشانم و با صدایی لرزان مینگاهم را باال می

 «چی! بگو دروغه!بزن زیر همه»

 

زنم. روم و کنار پایش زانو میاز روی مبل پایین می

بگو همچین چیزی نیست! بگو اشتباه فهمیدم! دِ »

المصب حرفی بزن فکر نکنم یه عمره دارم راه 

 «اهی رو میرم!اشتب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی چرخاند و با دیدن گریهسرش را سویم می

 «متأسفم!»دهد. ام، سر تکان میعصبی

 

کشم و همین؟ متأسف است؟ به سختی نفس می

تأسفت به چه درد من »کَنَم. مانتویم را از تنم می

 «رسه!خوره؟ بهم بگو ته این راه به کجا میمی

 

کمرم باال و پایین نشیند و دستش را روی کنارم می

 «نینا جان؟»برد. می

 

کشم و به جلو و عقب تکان خودم را در آغوش می

کردم این آخرین چیزی که بهش فکر می»خورم. می

بود که وارد یه فساد به این بزرگی بشم! چرا ازم 

 «پنهون کردی؟

 

 «نگام کن نینا!»
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سوزم. چه از درون می خورند وهایم به هم میدندان

 بودند تا کنون؟ کرده

 

 «یامسیح نینـــــا!»

 

 زبرجد _رخ#

 دوازدهم _و_دویست_پاره#

 

با احساس دستانی که دور گردنم حلقه شده و راه 

از خواب اند، با تکان شدیدی ام را بستههوایی

ام احساس . دستمال نمداری را روی پیشانیپرممی

 کنم و عرق سردی که تنم را پوشانده.می

 

 «نیست عزیزدلم! هیچی نیست!چیزی »
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سرم را سوی آرا که کنارم روی تخت نشسته، 

دارد و ام را برمیچرخانم. دستمال روی پیشانیمی

تبت اومده پایین »گذارد. انگشتانش را جای آن می

 «خدا رو شکر.

 

زنم. نشینم و پتوی رویم را کنار میروی تخت می

ها و سکنم رویدادهای امروز را از کابوتالش می

ام جدا کنم و به یاد بیاورم چه شد های آشفتهخواب

ی عصبی گریبانم را گرفت. دستی به پشت که حمله

ببخش نگرانت »گویم: کشم و خفه میگردنم می

 «کردم.

 

گیرد. زند و دستم را بین دستانش میلبخند می

 «موردی نیست. االن خوبی؟»
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با پشت چکد را می قطره اشکی که از چشمم فرو

فکر نکنم »کنم: گیرم و زمزمه میدست دیگرم می

 «حالم به این زودیا خوب بشه!

 

اندازم و با ی پنجره میسوی شیشهنگاهی به آن

کنم. ساعت یک بود که دیدن تاریکی هوا، بغض می

کنم زودتر از هشت به خانه رسیدم و گمان نمی

 غروب باشد.

 

 «خوری؟شام می»

 

چرخم. آن نی دهم و سویش میآب دهانم را فرو می

خرم و سرم را نی چشمان نگرانش را به جان می

چرا ما وارد این کثافت »گذارم. روی پایش می

 «شدیم؟
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چرخانم تا از پایین نگاهش کنم. سرم را سویش می

 «خواستی اینجا باشی؟تو می»

 

ی ترم زند و انگشتش را روی گونهپوزخند می

ا به خواست چرا فکر کردی م»کشد. می

 «هامون جانشین شدیم؟خانواده

 

کنم. حاال دیگر چیزی به چشمم ی تلخی میخنده

برم و نوک انگشتانم آید. دستم را باال میعجیب نمی

دونم نمی»لغزانم. را روی ته ریش کم پشتش می

کردم من کردم دنیا اینقدر بزرگه. فکر میچرا فکر می

 «مهام.هنوک این هرمم... ولی من... اون ت

 

میرم »دارد. خندد و سرم را از روی پایش برمیمی

 «غذا بیارم.
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تعادل، سوی حمام آیم و بیاز روی تخت پایین می

 «باید دوش بگیرم اول.»روم. می

 

روند و برای یافتن دستاویزی، به چشمانم سیاهی می

گوید: گیرد و میاندازم که بازویم را میهوا چنگ می

 «برمت.می»

 

که مرا گیرم و پیش از آندستم را به سرم می« و...ت»

با ازدواج با »گویم: سوی حمام راهنمایی کند، می

 «من... خواستی کنترلم کنی.

 

چی داری »گردد. ایستد و با اخم، سویم برمیمی

 «میگی؟

 

وفاداری یه زن به شوهرش، بیشتر از وفاداریش به »

 «تشکیالته. درسته؟
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حداقل منِ »د برای گفتن: شورمق میصدایم بی

 «طور بودم!احمق این

 

زده به »کشد. زند و مرا سوی حمام میپوزخند می

 «سرت!

 

 زبرجد _رخ#

 سیزدهم _و_دویست_پاره#

 

چندان ی نهگیرم تا خمیازهدستم را جلوی دهانم می

خیزد و شوم اما آرا برمیپنهانم را بپوشانم؛ موفق می

ما فردا بازدید »کند تا بلند شوم. میبه من هم اشاره 

داریم. ببخشید که باید جمعتون رو به این زودی 

 «ایم!ترک کنیم، اما هم من و هم نینا خسته
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کند و آسترید پشت مریم بانو با لبخند نگاهمان می

کند. بنا نیست امشب اینجا بمانم چشم، نازک می

 ندارد.ی زیبایی ولی اگر به این زودی هم بروم، جلوه

 

ی بعدی را هم رسیم، خمیازهی دوم که میبه طبقه

شود را با کشم و اشکی که در چشمانم جمع میمی

 زنم.پشت دست کنار می

 

بینم، های زیبایی که در البی میبا دیدن پیکره

 کنم.اختیار چشمانم را گشاد میبی

 

ی زنی که ردای تنش روی انگشتانم را روی پیکره

ای خاص، به ه و دستانش را به گونهزمین کشیده شد

 «ست!ماهرانه»گویم: لغزانم و میهوا برده، می
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کند و جلوی دستانش را از کنار پهلوهایم رد می

کند: زند. کنار گوشم زمزمه میشکمم گره می

 «موافقم!»

 

دهم و دستم را روی پایش به تنش تکیه می

 «اسمش چیه؟»کشم. می

 

پاسخ به لمس من، با کشد و در نفس عمیقی می

گفتیم آلین... بهش می»گوید: صدای لرزانی می

 «اندازه شبیه آلین بود.بی

 

دهد و مرا دارم که اجازه نمیگامی به سوی چپ برمی

 «اتاق من این وریه مدونا!»دهد. به راست هل می

 

 «خواستم اینجا رو ببینم آرا!من می»
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 «وقت بسیاره!»کند. خندد و در اتاق را باز میریز می

 

که چیزی بگویم، به در کنم و پیش از آناخم می

خورم و آخی که بناست از دهانم ی اتاق میبسته

کند و عقب های آرا برخورد میبیرون بیاید، با لب

 نشیند.می

 

رسد. به جز بوی عطر آرا، بوی دیگری به مشامم می

 بویی مانند...

 

کشم و بیرون میپیراهنش را از درون شلوارش 

دهد کنم. مرا سوی تخت هل میهایش را باز میدکمه

کَنَد. تیشرت و و پیراهن و شلوارش را از تن می

اندازم و دستانم را برای گرفتن شلوارم را سویی می

آید و من کنم. دو زانو روی تخت میموهایش دراز می
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از عمارت بدم میاد! کدوم »کنم: زمزمه می

 «ن جوابه آخه؟کنی االصداخفه

 

گیرد تا خندد و در پاسخ، موهایم را در مشت میمی

 «این جوابه!»ای باال بکشد. سرم را برای بوسه

 

کنم و کمی رو به عقب هلش بوسه را قطع می

صدامون بره باال مامانت دیگه راهم نمیده! »دهم. می

 «من از جونم سیر نشدم!

 

 زبرجد _رخ#

 چهاردهم _و_دویست_پاره#

 

که روی تنم سایه بیاندازد، به در اشاره از این پیش

در رو قفل کردم نگران نباش! همسرم »کند. می
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هستی و هر طوری هم فکرش رو بکنی، کارمون بد و 

 «زشت محسوب نمیشه مدونا!

 

دهم و با اخم تشر هایم را روی هم فشار میدندان

خونه خودت که نیستیم! اون بیرون گوش تا »زنم: می

 «م هست! وسیله اوردی؟گوش آد

 

 «وسیله؟ کدوم وسیله؟»پرسد: استفهامی می

 

زنم: کوبم و غر میام میبا کف دست روی پیشانی

خوام ها! کور دونی؟ من بچه نمیمطمئنی نمی»

خوندی! حاال اون هیچی! اتاق مامان بابات همین 

بغله! من خجالت میکشم بشر! فردا روم نمیشه 

 «نگاشون کنم اصالً!
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دونم تو چی نمی»گوید: خندد و میصدای بلند می با

دونم جیغ نمیزنی! حداقل نه تو کلته! تا جایی که می

امشب. بعدشم... چهل سال پیش شرایط برای 

مامان بابای منم همین بوده! از مامانم یاد بگیر که 

خواهر و برادر شوهر جوونش هم بیخ گوشش بودن 

 «و تخم دو زرده گیرش اومده!

 

گیرم تا از دستش جیغ نزنم. خدا خودم را می جلوی

 لعنتت کند مرد!

... 

کنم! کجا داری میری االن این کارت رو درک نمی»

 «این موقع شب؟

 

فکر نکنم صبح »گویم: کنم و میشلوارم را به پا می

 «ت با دیدن من خوشحال بشن!اعضای خانواده
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ما یعنی چی؟ »کند. نشیند و اخم میی تخت میلبه

نامزدیم! اونا چرا باید ناراحت بشن از موندن تو 

 «اینجا؟ خود مریم بانو اصرار کرد که بمونی!

 

بندم و به دنبال تیشرتم قفل لباس زیرم را می

از همون اول مادرت از من خوشش »گردم. می

اومد؛ االن هم خوشش نمیاد. دوست ندارم بهونه نمی

 «بدم دستش.

 

 پوشمش.کنم و میپیدا می تیشرتم را پای میز توالت

 

ها رضایت من براشون اون»گوید: پیروزمندانه می

 «تره!مهم

 

کنم. خالف چیزی گردم و نگاهش میسویش برمی

 رسد.که گفت، درمانده به نظر می
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گویم: دهم و میچانه و ابروهایم را با هم باال می

رسه. طور به نظر نمیشاید این رو بگن؛ ولی این»

 «ون این رو نمیگه.هاشنگاه

 

میشه طوری بگی »گوید: دارم و میمانتویم را برمی

 «که من هم متوجه بشم عزیزم؟

 

 زبرجد _رخ#

 پانزدهم _و_دویست_پاره#

 

روم. کنم و سویش میدستم را از آستین مانتو رد می

نشینم و او پای کند تا بنشینم. میبه پایش اشاره می

د. موهای به هم کندیگرش را دور پاهایم قفل می

کنم و دستانم را پشت اش را نوازش میریخته

هرچقدر هم خوشحالی ما براشون »برم. گردنش می

که از من خوششون نیاد، وضع مهم باشه، تا زمانی
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همینه. اونها دیدن ما رو کنار هم دوست ندارن! حق 

هم دارن! یه نگاه به من و دخترهای هم سن و سالم 

را! من یه دختر معمولی بندازی متوجه میشی چ

گرفتی همون نبودم! شاید... اگه سر راهم قرار نمی

 «موندم!نینای انزواطلب باقی می

 

ی دستانش روی کمرم، دستم را با تنگ شدن حلقه

ها همسر الیقی اون»دهم. پشت گردنش حرکت می

خواستن و مطمئناً من اصالً توی لیستشون برات می

فهممشون! کامالً! ت. میجایی نداشتم و نخواهم داش

کنن ممکنه اآلن هم اگه چیزی نمیگن، چون فکر می

 «خسته بشی یا رفتاری از من ببینی.

 

 «دونم...شناسم و میها... دوستت دارن! من میاون»
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گذر »دهم. بندم و سرم را تکان میچشمانم را می

 «کنه آرا جان!زمان چیزی رو عوض نمی

 

کشد و ام میستهانگشت شصتش را روی پلک ب

گذر زمان خیلی چیزها رو عوض »کند: زمزمه می

 «کنه!می

 

نزدیک »گذارم. ام میگیرم و روی گونهدستش را می

اخترهاست؛ پدر و بیست ساله... تلما عروس نیک

گفتن تلما مادر پاکان موافق ازدواجشون نبودن. می

ست، بچه داره، عروس سلوکیانه... چمدونم! بیوه

بود، تلما اونی نبود که باید! هنوزم مادر  هرچی که

کنه! کی پاکان، وقت دیدن من یا تلما رو ترش می

 «میگه زمان حالل مشکالته؟
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کنم: گذارم و زمزمه میاش میدستم را روی سینه

خوام حس طرد شدن و نادیده گرفته شدنی من نمی»

تونم قبل که تلما تجربه کرد، تجربه کنم. حداقل می

ها رو که اتفاقی بیفته، جلوی خیلی دلخوریایناز 

 «بگیرم!

 

هایش خم شود، روی لبسکوت که عایدم می

 رود.شوم و چنگش در موهایم فرو میمی

 

 «دوست ندارم بری!»کند: هایم زمزمه میروی لب

 

 «اهمیتی نمیدم!»دهم: مانند خودش پاسخ می

 

 زبرجد _رخ#

 شانزدهم _و_دویست_پاره#
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دهد و آلودش میی به تن خوابکش و قوس

شود، اخم رو میکه با نبود نینا کنارش روبههنگامی

اش کشد و کف دستش را روی پیشانیدرهم می

ماند گذارد. مرغ نینا یک پا داشت؛ اگر دیشب میمی

 باید غافلگیر میشد!

 

کند دست دیگرش را برای برداشتن گوشی دراز می

کند. لعنت به این یهایش را از نبودنش، جمع مو لب

 گذاشت.دختر که حواس برایش نمی

 

نشیند و ملحفه را همراه خود ی تخت میلبه

گذشت از ها میکشاند تا بدنش را بپوشاند. سالمی

 چنین، بیدار میشد.هایی که اینصبح
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کشد و از حس گنگی که هایش دست میروی پلک

ی هکشد. باید با نینا درباردر سرش پیچیده، آه می

رویدادهای این روزهای بینشان، جدی صحبت 

کم اگر عروسی به پا میشد، نینا کردند. دستمی

 رفت!شب نمینیمه

 

چرخاند و برا پیدا کردن شلوارش، چشم دور اتاق می

این دختر  یابد.آن را تاشده، روی صندلی راکینجر می

 گرفت!کم کم داشت با زندگی مشترک خو می

 

کشد و ب شلوارش بیرون میاش را از جیگوشی

شود. رو میبرای نخستین بار، با هیچ، بله! هیچ روبه

 شاید خواب است و هنوز بیدار نشده!

 

رود تا کند و صفحه را پایین میاپ را باز میواتس

گپش با نینا را پیدا کند. آخرین بازدیدش برای دیروز 
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ظهر است. اگرچه دیشب خسته بود، اما عادت 

چیز از زیر دستش در از خواب، هیچ داشت که پیش

 نرود.

 

گیرد و چند ثانیه بعد، با صدای اش را میشماره

اش را گوید آنی که شمارهآشنای زنی که می

خورد. تلفن خانه هم ای، خاموش است، جا میگرفته

کند، یک ماند؛ او هم به یک چیز فکر میپاسخ میبی

 لنگد.جای کار، می

 

ها، به تلما ام پایین رفتن از پلهپوشد و هنگلباس می

گوید داشته به این فکر زند. تلما هم میزنگ می

های کرده تا به او زنگ بزند؛ چون پاسخ ندادنمی

 تواند رویدادی پیش پا افتاده باشد.نینا نمی
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گوید کار دارد و آرسن که در پاسخ مریم بانو، تنها می

 زند.میکنار  شود راجلویش سبز می

 

ی نینا، هزار جور فکر و خیال به تا رسیدن به خانه

رو ی خالی روبهزند و هنگامی که با خانهسرش می

 تواند خونسرد بماند.شود، دیگر نمیمی

 

 گشت؟مرد اگر امروز صبح برمیسر! میدخترک خیره

 

زند و تلما که از نگرانی به دوباره به تلما زنگ می

 کند تا نینا را پیدا کند.خواهش می گریه افتاده، از آرا

 

ناتوان از درک چیزی که در جریان است، راهش را 

کند؛ ولی با یادآوری چیزی، سوی اتاق خواب کج می

 زند. نکند...باره، سرجایش خشکش میبه یک
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 ❌جلد اولش تموم شد

 

 آغاز فصل دوم رَخِ زِبَرجَد

 

 زبرجد _رخ#

 چهاردهم _فرگرد#

 فدهم ه_و_دویست_پاره#

 

 «روز دوم پس از ناپدید شدن نینا»

 

ی دستش را روی میز های چاپ شدهی برگهآرا دسته

پرینت »گوید: اندازد و میعسلی جلوی تلما می

 «هاش رو گرفتم.تماس
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گیرد تا نگاهش کند. چشمانش تلما سرش را باال می

از شدت گریه ورم کرده و صدایش خش برداشته. 

 «خب چی شد؟»

 

گوید: ها میاندازد و با اشاره به برگهاال میشانه ب

هیچ تماسی نداشته که مشکوک باشه. دو سه باری »

با وکیلش، ملکی، تماس گرفته که خودم در جریان 

 «بودم.

 

گیرد و رو به دو مردی که نگاه از ی تلما اوج میگریه

ذارین به پلیس خبر چرا نمی»نالد: دزدند، میاو می

 «ست یا نه!م معلوم نیست زندهبدیم؟ جگرگوشه

 

کند تا پاسخ دهد که پاکان کنار آرا دهانش را باز می

کشد. با بغض نشیند و او را در آغوش میتلما می
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تا االن چیزی نگفتن و  نمیشه عزیزدلم.»گوید: می

 «ان!باید دید دنبال چی

 

گذاشت. سوی اتاق ها را به حال خودشان میباید آن

کند نینا مدارکی که رود و در راه با خود فکر میمینینا 

 جمع کرده را کجا پنهان کرده.

 

کند و در واکنش به موج خوشبویی که به در را باز می

بندد. از ای چشم میخورد، برای لحظهاش میبینی

زمانی که نینا را ندیده است، سی و دو ساعت 

در اتاق  اند.ای به دست نیاوردهگذرد و هیچ نشانهمی

رود و چشمانش برای دیدن چیزی پیش می

چرخند. به افکارش پوزخند غیرعادی، دور اتاق می

گوید که نکند دنبال زند و با خودش میمی

دهد نینا را ای از کسی است که نشان مینوشتهدست

 او دزدیده!
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 نگاهش را روی استیکرهای رنگی که نینا دور آینه

ی که نینا برنامهفکر این گرداند و باچسبانده، می

روزهای مانده به عروسی را تا چه اندازه با وسواس و 

گیرد. یکی از استیکرها را شوق چیده بود، دلش می

مهر، نوبت آخر  ۲۴چهارشنبه »خواند. دارد و میبرمی

 «پرو لباس عروس

 

کند کسی قلبش را درون مشتش گرفته احساس می

 فشارد.و می

 ۲۳شنبه سه»خواند. دارد و مییکی دیگر را برمی

مهر، از آتلیه میان برای دیدن گلخونه. یادم نره با 

 «مریم بانو ساعتش رو هماهنگ کنم.

 

 «برداری فرمالیته...مهر، فیلم ۲۹دوشنبه »بعدی را. 
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 «مهر، لباس آرا... ۲۷شنبه »

 

مهر، مهمونی مجردی و  ۲۶و  ۲۵شنبه و جمعه پنج»

 «برداری...فیلم

 

 «آبان، عروسی... ۳ه جمع»

 

هایش را شود و پلککاغذ میان انگشتانش مشت می

بندد. به روح آلین در برابر سوزش چشمانش می

 کدامشان را زنده نگذارد.خورد هیچقسم می

 

 زبرجد _رخ#

 هجدهم _و_دویست_پاره#
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ی گردد پایین و با دیدن رنگ و حال بیمارگونهبرمی

کشد و کتش را ت میاش دستلما، کالفه به پیشانی

پوشد. نینا ساده بود اگر دارد و میاز روی مبل برمی

 کرد نبودنش چیز مهمی نیست!فکر می

 

 «پاکان جان، میشه چند لحظه بیای؟»

 

زند و ای به موهای پریشان تلما میپاکان بوسه

کند و خیزد. آرا را تا خروجی ساختمان دنبال میبرمی

 «گیرت شده؟دستچیزی »پرسد: می

 

کشد و با انگشت آرا دستش از جیب کتش بیرون می

دارد رود. پاکان گامی به عقب برمیپاکان را نشانه می

و آرا برای گفتن چیزی که نوک زبانش است، دل دل 

دادم از کارای نینا باخبر باشی... احتمال می»کند. می

 «دو روز پیش رفته سراغ دکتر توسلی!
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تعادل به عقب پرد و بیباره مییکرنگ پاکان به 

پشت... »رود تا به دیوار برسد و به آن تکیه دهد. می

 «ی این گندکاریا... توسلی...همه

 

کشد. گامی به جلو هایش میآرا دستش را روی لب

دونستم در جریانی! می»کند: دارد و زمزمه میبرمی

تو که از وجود هسته باخبر بودی چرا گذاشتی نینا 

دستش را « یده شه به این کثافت کاری ها؟کش

تر ادامه برد و آرامپریشان در موهایش فرو می

به هرحال اونا فهمیدن که نینا داره »دهد: می

کنه. من وقتی فهمیدم، علیهشون مدرک جمع می

رسه اونا نینا بالفاصله گفتم برگرده... اما به نظر نمی

 «رو ول کنن.
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نالد: کشد و میش میهایپاکان دستش را روی لب

ی براهینی ئه! باید زودتر کار دار و دسته»

فهمیدم! من باعث شدم نینا وارد همچین لجنی می

 «بشه!

 

فشارد و خالف ذهن ی پاکان را میآرا شانه

نگران »کند به او دلداری دهد. اش، تالش میآشفته

 «ان.فهمم دنبال چینباش. می

 

آید. در ها پایین میلهبندد و از پی کتش را میدکمه

گوید: رود، میپرسد کجا میاش که میپاسخ راننده

 «کالنتری!»

 

دیگر برایش مهم نبود چه پیش خواهد آمد. نینا 

 کسی نبود که هدف قرار بگیرد!
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شود. گشاید و او سوار میبرزگر در ماشین را می

برد و منتظر دوباره چنگش را درون موهایش فرو می

برزگر روی صندلی جلو بنشیند و چیزی ماند تا می

 بگوید.

 

گردد تا سخن دهد و برمیبرزگر کتش را سامان می

ماشین خانم سلوکی توی یه نقطه کور هدف »بگوید. 

قرار گرفته. احتمال میدن حوالی بلوار عمار این حمله 

دونن چه ماشینی بوده. اتفاق افتاده باشه اما نمی

کنن. دارن بررسی میهای کنترل ترافیک رو دوربین

 «گفتن اگه اتفاقی افتاد خبر...

 

شود. اش قطع میکالمش با زنگ خوردن گوشی

اندازد و پاسخ ی ناشناس مینگاهی به شماره

دهد. با سنگینی نگاه موشکافانه آرا، کمی خودش می
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کدوم »پرسد: کند و میرا جمع و جور می

 «بیمارستان؟

 

 افتد.قله فرو میکند قلبش از بلندای آرا حس می

 

 زبرجد _رخ#

 نوزدهم_و_دویست_پاره#

 

 «روز سوم»

 

 در این لحظات، صدای رسا و لحن خوش آواز مرد، از

آورترین موسیقی توانست عذابپشت گوشی، می

نتونسته  بود کاری رو که توقرار»دنیا لقب بگیرد. 

بودی انجام بدی، تموم کنیم. دلت بد سرید براش! 

 «مون نبود.برنامهاین جزء 
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کردم گمون نمی»دهد: می گیرد و ادامهدم عمیقی می

به این زودی بخواد خودشو نشون بده. اتفاق 

ای بود، اما حاال که هویتش لو رفته، بینی نشدهپیش

 «شینه. دست به کار شید.ساکت نمی

 

بله. به »گوید: کشد و خفه میآرا نفس عمیقی می

 «یم.کنزودی این کار رو می

 

 «خوبه. این دفعه منتظر یه خبر به درد بخورم!»

 

ی کند و شیشهی قطع تماس را لمس میدکمه

اش ای روی سینهدهد. وزنهماشین را پایین می

کند و نفس کشیدن را برایش سخت سنگینی می

ی جدیدی که پیش آمده سازد. نبود نینا، برنامهمی

، دست به بود، به کما رفتن گلسرخی و چیزهای دیگر
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ای دست هم داده بودند تا او را دیوانه کنند. لحظه

کند اگر نینا جای گلسرخی بود، حالش بهتر فکر می

گونه که نینا را آنمیشد؟ به راستی که نه! توان این

دفاع و زیر آن همه دستگاه ببیند، نداشت. حاال که بی

توانست مطمئن شده بود نینا کجاست، شاید می

شاید هم رو شدن دستش برای نینا،  راحت بخوابد؛

 تری در پی داشت!پیامدهای وحشتناک

 

کند و چیزی که در اش را مشت میکردهدستان عرق

 شود انگار. دستانش است، لزج می

 

شود و تنش را به کاپوت یخ تلوتلو خوران پیاده می

آورد و دهد. دستش را باال میی ماشین تکیه میزده

موی لخته خون روی دستهگشاید. مشتش را می

ای رنگ که با کش مشکی رنگی بسته شده، قهوه

خورد. هنگامی حاال روی انگشتانش هم به چشم می
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ای انتظارش را گشت، بستهکه به خانه برمی

کرد داخلش، موهای کشید که فکرش را هم نمیمی

 آلودش باشد.ی خونی نینا به همراه حلقهبریده شده

 

کند؛ چیزی شبیه بغض گینی میچیزی در گلویش سن

راه تنفسش را بسته و اشک به سد چشمانش فشار 

 «دلت بد سرید براش!»آورد. می

 

خیزد و با اش برمیای از روی ناامیدی از سینهناله

خراشد. بنا نبود تبدیل شدن به فریاد، گلویش را می

خواست! بنا نبود نینا آنی شود او زنی باشد که او می

پوچی بزرگی بر جای بگذارد. بنا نبود  که نبودنش،

 نینا را دوست داشته باشد و حاال...

 

شود و دستانش را روی زانوهایش، ستون خم می

کند. یک بار همه چیزش را از دست داده بود، بس می
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نبود؟ حاال نینا که همه چیزش شده بود را هم از 

 داد؟ نینا آلین بعدی بود؟دست می

 

کند و دردی عمیق ت میدستش را روی قلبش مش

کند تا روی دَرَد، وادارش میکه او را از هم می

کرد؟ اگر حقیقت را زانوهایش بیفتد. نینا ترکش می

کرد؟ اصال فهمید، او هم به شوهرش پشت میمی

داد نینا پس از فهمیدن حقیقت، براهینی اجازه می

 زنده بماند؟

 

اش احساس پوچی برای نخستین بار در زندگی

 ودش را پر کرده و از چشمانش سرریز شده.وج

 

 زند.از ته دل فریاد می اندازد وسرش را به عقب می
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امکان نداشت بگذارد نینا، آلین دیگری شود. امکان 

نداشت بگذارد تلما هم مانند آسترید، داغدار 

 دخترش شود. 

 

 آلین...

 

گذارد و در خودش دستش را روی قلب دردناکش می

شود. چند نفر قربانی این سیستم شده مچاله می

چیزشان بودند؟ چند نفر دیگر بنا بود در این بین، همه

 ت بدهند؟را از دس

 

 زبرجد _رخ#

 بیستم_و_دویست_پاره#

 

 «روز چهارم»
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دور از ذهن بود نینا چیزی را دفترش جای بگذارد. 

 زیر و بم آنجا را گشته و به چیزی نرسیده بود.

 

ی نینا کند و دو دل، پا به درون خانهدر را باز می

خواست گذارد. هنگامی که نبود، ابدا دلش نمیمی

های اینجا بگذارد. با دیدن دیوارکوبپایش را به 

شود و تیر روشن، قلبش درون سینه مچاله می

ی شجاع بودنش، از تاریکی کشد. نینا با همهمی

ها را ترسید. بار پیش که به دنبال نینا آمده و آنمی

روشن یافته بود، فراموش کرده بود خاموششان کند 

 رسید.تشان، انگار دیگر نمیو حاال با روشن بودن

 

داند باید به دنبال چه بگردد. از اتاق خودش هم نمی

کند به گشتن. پاکان گفته بود خواب نینا شروع می

هاست ی آنمدارک و اسنادش در گاوصندوق خانه
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ولی نینا جدیدا چیزی به آن نیفزوده و تا جایی که 

داند، نینا روز آخری که او را دیده بود، هرچه که می

 ا با خود برد. نکند در ماشینش بود و...پیدا کرده بود ر

 

حتی تصورش هم وحشتناک است! سرش را تکان 

رود. روی تخت دهد و سوی اتاق مهمان میمی

چرخاند تا ببیند نشیند و نگاهش را دور اتاق میمی

توانست اسناد را پنهان کند. با جیر جیر نینا کجا می

زند و کردن فنر تخت زیر وزنش، روتختی را کنار می

 خیزد وکشد. برمیخواب دست میروی خوش

کند. با فکری که به سرش خواب را بلند میخوش

 دهد.ای سر میزند، از سر ناامیدی نالهمی

 

خواب را گردد و خوشدوباره به اتاق خواب نینا برمی

گیرد. دستش را روی روکش زیر تختی باال می

د. با کنکشد و برآمدگی مختصری را احساس میمی
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رنگی درست ی طلقی بیباال زدن روکش، پوشه

 خورد.خوابید، به چشم میطرفی که نینا همیشه می

 

خواب را سر جایش دارد و خوشآن را برمی

 گرداند.برمی

ریزد، با دیدن آن همه میمحتویات پوشه را که بیرون

سند و مدرکی که نینا جمع کرده، نفسش در سینه 

برد و رو در موهایش فرو میکند. چنگش را گیر می

 شود. نینا چه کرده بود؟به جلو خم می

 

گذارد و با فریادی، تمام دستش را کنار میز می

کند. نینا با این کار، کاغذها را روی زمین پرت می

 خودش را جلوی براهینی انداخته بود!
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گردد. یادش اش میگیج و آشفته به دنبال گوشی

د، کلید و سوییچ و هرآنچه نیست هنگامی که از در آم

 همراهش بود را کجا گذاشته بود!

 

کند و اش را روی میز کنسول پیدا میگوشی

نشیند. انگشتانش با دو دلی، روی صفحه می

ی لغزند تا در پایان به عکسی که از پرینت شمارهمی

گیرد و با نینا گرفته بود، برسند. آخرین شماره را می

گفتن « الو»بندد. با چشمانش را میبوق خوردنش، 

 «باید با رئیست حرف بزنم.»غرد: مرد، تنها می

 رخ زبرجد:

 زبرجد_رخ#

 یکم_و_بیست_و_دویست_پاره#

 

 «روز پنجم»
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کوبد و در خودکار را با آهنگی یکنواخت روی میز می

حالی که سرش را پایین انداخته و به حرکات خودکار 

اعتباری گوش چشم دوخته، به سخنان معاون 

داند دروغ آمیخته به کند. مردک انگار نمیمی

 آمارهایش، تا چه اندازه روشن و واضح است.

 

با انداختن خودکار روی میز، مرد ناگهان سکوت 

گیرد تا با همان حالت و کند. آرا نگاهش را باال میمی

لطفا ادامه بدید آقای »از پایین، به مرد خیره شود. 

 «شدیم!م متوجه حقایق میشیخی! تازه داشتی

 

ی پرد. دستش را به لبهرنگ از رخسار مرد می

گیرد و لیزر پوینتر از دستش رها اش میصندلی

 «جناب...»شود. می
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راند و آرا صندلی را اندکی سخت، عقب می

نشینند و با ترس، ی افراد راست میخیزد. همهبرمی

 شوند.به او خیره می

 

د و دست چپش را درون جیب زنآرا کتش را عقب می

برد. دست راستش را در حالی که به شلوارش فرو می

کشد اش میشود، به چانهمعاون اعتباری نزدیک می

ی نمایش نگاه ای اندیشمند، به پردهو با چهره

گذرد ولی داند در ذهنش چه میکس نمیکند. هیچمی

داند که مردی مانند شیخی دیگر خودش به خوبی می

شرکت تا چهار سال »در این تشکیالت ندارد.  جایی

دار آینده ورشکسته میشه، چون دیگه مثل قبل، بنگاه

نیست. درسته؟ چون نقدینگی باال رفته، شرکت مثل 

 «هاش رو حفظ کنه.تونه ارزش داراییقبل نمی
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گیرد و با لبخند، کنار مرد که اینک از دم عمیقی می

درست میگم »ایستد. لرزد، میترس و شرم، می

 «جناب شیخی؟

 

تر مرد نخست با شک و تردید و سپس کمی محکم

 کند.سرش را باال و پایین می

 

آیند. مانند کش میهای آرا به لبخندی بیلب

کشد، ی دستمال کاغذی بیرون میدستمالی از جعبه

دارد. مرد که میشود و لیزر را از روی زمین برخم می

جهد. ته، گامی به عقب میانتظار چنین چیزی را نداش

منبع این »پرسد: اندازد و میآرا لیزر را روی پرده می

 «اطالعات...

 

اندازد. مرد را درون چشم مرد می چرخد و لیزرمی

چسبد و سرش را چشمانش را با دو دست می
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چرخاند. دزدد. آرا نور لیزر را روی افراد حاضر میمی

 «بدید.منبع این اطالعات رو به من نشون »

 

اندازند و خود را تک تک افراد سرشان را به زیر می

کنند. پشت صفحه نمایش جلویشان، پنهان می

رود. شود و سوی پایین میز مینما میلبخندش دندان

ی کوبد. همهایستد و لیزر را روی میز میجا میآن

افراد در واکنش به صدای بلندی که در خاموشی 

شود و پرند. خم میای میپیچد، از جمطلق اتاق می

بار آخره »کند. گاه میکف دستانش را روی میز، تکیه

که هشدار میدم! فکر دور زدن من اصالً به ذهنتون 

 «خطور نکنه!

 

اش مانند دارد و چهرهنگاهش را روی شیخی نگه می

پروا به شکار ی دریدن، بیشود که با انگیزهگرگی می
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از اون روزی هزار  چون بعد»زند. پناهش زل میبی

 «بار دعا خواهید کرد که ای کاش اخراج شده بودید!

 

که منتظر واکنش دیگران بماند، سوی در آنبی

تواند کند. در راهرو میرود و نشست را ترک میمی

های شیخی را در میان بازوهای دو صدای داد زدن

ردی باقی »گوید: نگهبان، بشنود. خطاب به برزگر می

 «نمونه. تمیز انجامش بدید.

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_بیست_و_دویست_پاره#

 

 «روز ششم»
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اش، به سختی و بدون درک از با زنگ خوردن گوشی

جهد. چشمانش را در برابر مکان و زمان، از جا می

کند و کورکورانه به ها تنگ میسوی دیوارکوبنور کم

وشی را گردد. گآید، میدنبال جایی که صدا از آن می

که چشمانش را باز کند، کند، بی آنکه پیدا می

لغزاند و آن را به گوشش انگشتش را روی صفحه می

 «بله؟»چسباند. می

 

 «خواستی با من حرف بزنی!ملکی گفت می»

 

یابد شوند و به سرعت درمیچشمانش به آنی باز می

 سوی تماس، کسی نیست جز...که آن

 «یونه.دونستم که پای شما در ممی»

 

علیک سالم »گوید: خندد و میمرد با آسودگی می

 «پسر خوب! خواب بودی انگار!
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کند با آرامش سخن دستانش را مشت و تالش می

دونم که نینا پیش شماست. حالش می»بگوید: 

 «خوبه؟

 

کند. انگار که برای سوی خط سکوت میمرد آن

خواهد بدهد، در حال اندیشیدن باشد. پاسخی که می

پرسی... بستگی عنوان چه کسی میخوبه! اما به»

 «ی براهینی یا...داره که تا چه حد خوبه! نوچه

 

شود دلش بخواهد سخن دوپهلوی مرد، باعث می

به »گوید: برد و با خشم میفریاد بزند. کالمش را می

 «پرسم!عنوان همسرش دارم می

 

طور! حالش خوبه آقای هـــــــوم! که این»

 «خواد جوابتو بده.منتهی نمیهمسر... 
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چی از »غرد: فشارد و میهایش را روی هم میپلک

 «خوای؟جونش می

 

داری شنیده باشد، به خنده مرد انگار که چیز خنده

من؟ مخاطب سوالت اشتباست! »پرسد: افتد و میمی

 «چون اونی که قصد کشتنش رو داشت، من نبودم!

 

آورد و با صدای آرامی میآرا گاردش را پایین 

پس برای چی نگهش داشتی؟ از من چی »گوید: می

 «خوای؟می

 

خوام تضمین کنی اگه برگرده هیچ هوم! از تو؟ می»

 «کنه.خطری تهدیدش نمی
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اگه برگرده؟ با خودت چه »زند: آرا آشفته فریاد می

 «فکری...

 

انتظار نداری »شود. باره سخت میصدای مرد به یک

 «گندایی که باال اوردی، اجازه بدم برگرده! بعد از

 

خیزد. توسلی درست گفته بود. آه از نهاد آرا برمی

خواست وجودش هنگامی که او رخ نمایانده بود، می

هدفت نینا نیست، از اولم نبود! »را آشکار سازد. 

دنبال برپا کردن امپراطوری خودتی! اومدی که همه 

 «ت سال پیش!چیز رو به هم بریزی، برعکس بیس

 

گوید: خندد و سپس میمرد با صدای بلندی می

تونی به آفرین به تو و هوش باالت! این خبر رو می»

 «رئیست بدی و ازش مژدگونی بگیری!
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شود. نینا تماس قطع و گوشی از دست آرا رها می

 تواند خبر خوبی باشد!داند و همین مینمی

 

حالش خوب است که نینا داند از اینالبته نمی

که در کنار آن مردک است، خوشحال باشد، یا از این

اش ناراحت! سیزده سال پیش، هنگامی که معشوقه

دانست جایش امن است؛ کرد، میاو را ترک می

دانست اگر کنار او حالش خوب نباشد، دیگری می

تواند خوشبختش کند. دورادور حواسش به می

ا هنوز هم اش بود. حالش خوب بود؛ امزندگی

کرد. به خودش که نگاهش او را دنبال می

توانست دروغ بگوید! او هم پس از سیزده سال، نمی

 کرد.اش را میدلش هوای عشق کودکی

 

کشد و چشمانش را اش میدستش را روی پیشانی

 بندد. باید نینا را از چنگ آن مرد بیرون بکشد.می
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 زبرجد _رخ#

 سوم _و_بیست_و_دویست_پاره#

 

 «روز هشتم»

 

گیرد و راه با انگشتانش روی فرمان ضرب می

پیماید. هر از چند گاهی آسفالته را به آرامی می

اندازد و با تصور اینکه پس از اش مینگاهی به حلقه

تواند نینا را ببیند، دلش زیر و رو هشت روز می

دهد و نگاهی به درختان شود. شیشه را پایین میمی

 اندازد.برگشان سایه افکنده، می کنار جاده که شاخ و

 

ی پیش،برای هزارمین بار، نشانی را در چند دقیقه

نمایشگر ماشین بررسی کرده بود. چهارده سال از 

بار گذرد و اینآخرین باری که این راه را پیموده، می
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های های پیش، به خاطر عزیزترینهم مانند سری

 اش.زندگی

 

الی درختان در البههای مداربسته کم کم دوربین

های کنار را شوند و حصارهای فلزی زمینهویدا می

ی کوتاه و پهنی کنند. کمی جلوتر، به دروازهدوره می

که بایستد، در با صدای آرامی رسد و پیش از آنمی

همه دوربین مداربسته باید به شود. خب! آنباز می

 خوردند!دردی می

 

کند و جلوی هایش را دور فرمان محکم میمشت

ایستد. نگاهی به بیرون ماشین های ساختمان میپله

اندازد و اند، میوشلواری ایستادهکه چند مرد کت

چرخاند. نینا بنا بود سرش را سوی صندلی شاگرد می

 برگردد!
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اندازد و پیاده ی روی صندلی چنگ میبه پوشه

ی کتش را شود. سرش را در همان حالی که دکمهمی

کند نینا در یکی از گیرد و آرزو میباال می بندد،می

 پیکر باشد.های این ویالی غولاتاق

 

رود و ها باال میوشلواری، از پلهدر قرق مردان کت

دارد که گذارد. چند گام برمیدرون ساختمان پا میبه

با شنیدن صدای مردی از سوی راست سالن، 

ند. چرخاایستد و سرش را سوی او میناخودآگاه می

 «از دیدنت خوشحالم آراس زکریان!»

 

اش که زند و در پاسخ دوست نوجوانیپوزخند می

آید، حال آغوشش را گشوده و با لبخند سوی او می

متاسفانه حسم بهت متقابل نیست دستان »گوید: می

 «معتمد!
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گیرد و با گذاشتن دستش لبخند دستان عمق می

کامالً »کند. میروی کتف آرا، او را به راست راهنمایی 

 «دفترش منتظرته! کنم عزیزم! تویدرکت می

 

مرد درشت  با رسیدن آن دو به دری بزرگ که دو

اند، در از هیکل کنارش، با دستانی گره کرده ایستاده

فرستد. شود و دستان، آرا را به درون میداخل باز می

کشه بیرون! برو ببینم چه زبون تو مار رو از لونه می»

 «ی!کنمی

 

شود و او خودش را درون در پشت سرش بسته می

 یابد.ی نسبتاً بزرگ و تاریک میکتابخانه

 

 «عجب تجدید دیداری! بعد از چهارده سال!»
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بیند چرخاند و او را میآرا نگاهش را سوی پنجره می

که سیگار به دست، کنار پنجره ایستاده و او را تماشا 

کاری قرار و منبتکند. جلوی پنجره، میزی بزرگ می

برد بهترین جا برای گذاشتن آن دارد که گمان می

ی دستش رود و پوشههای کوفتی است. جلو میبرگه

 گذارد.را روی میز می

 

نشیند و با مرد با درنگی طوالنی، پشت میز می

ای که روی میزش گذاشته شده، تمسخر به پوشه

شود، گیرش نمیاندازد. چیزی که دستنگاه می

 «ان؟اینا چی»پرسد: یم

 

گیرد تا به چشمان آرا خیره سپس نگاهش را باال می

شود و پاسخ بگیرد. چشمان آبی رنگش از هیجانی 

 زند.که تالش در پنهان کردنش دارد، برق می
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 زبرجد _رخ#

 چهارم _و_بیست_و_دویست_پاره#

 

کند آرامش زند و تالش میآرا خشمش را پس می

تواند، بشنود و کمتر اید تا میخودش را باز یابد. ب

حکم برکناری نینا از مسئولیت رسیدگی به »بگوید. 

ی حسابرسی و های مشکوک مالی، کمیتهپرونده

ست. تضمین وکالت عضویتش توی هیئت مدیره

 «خواستید، این از دست من برمیاد!

 

اندازد؛ ها نگاهی میزند و به برگهمرد نیشخند می

های امضا شده، در تر از این برگهارزشبیانگار که 

جهان وجود ندارد. سیگارش را در جا سیگاری روی 

برای چی دنبال نینا »پرسد: کند و میمیز خاموش می

 «بودن؟
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گوید: فشارد و با اخم میهایش را به هم میآرا لب

 «شون.نینا مدرک جمع کرده علیه»

 

نگ شود و با دردستان مرد روی میز مشت می

 «مدارکو بده به من.»گوید: می

 

دهد و با صدایی خشن آرا سرش را تکان می

 «تونم این کار رو بکنم.نمی»گوید: می

 

زند و با پوزخند مرد دستانش را روی میز گره می

ترسی دست خودت رو چرا اون وقت؟ می»گوید: می

 «بشه؟

 

زند و ابروهایش را باال آرا در پاسخ پوزخند می

کیه که از به خطر افتادن موقعیتش »زد. اندامی

این... یا حتی ترسه؟ اگه تلما بفهمه شما زندهنمی
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برادرتون... راستی، مجازات جعل مرگ چیه جناب 

 «سلوکیان؟

 

کشد. های خشم از چشمان شایگان زبانه میشعله

زندگی »خیزد. کوبد و برمیکف دستش روی میز می

کنی ی که فکر میتو، توی دستای منه! انقدر گستاخ

تهدید کنی؟ اون هم به  منو ی من،تونی توی خونهمی

 «چی! زنده بودنم؟

 

پیروزی نزدیک است.  شود.پوزخند آرا پررنگ می

برهان از زنده بودنتون باخبره... یعنی از اول »

دونست که مرگتون جعلیه. کافیه بگم مدارک می

 «دست شما افتاده.

 

سیلی محکمی به  د وایستشایگان جلوی آرا می

دور برداشتی پسر ناخلف »نوازد. ی او میچهره
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ی بارتو! تو، ی طرد شدهدارون! دور برداشتی نوه

توی جایگاهی نیستی که منو تهدید کنی! اینو آویزه 

گوشت کن! من حتی اگه یه مَرد مُرده هم باشم، 

کنم! زنم که سهله، م بازی نمیتهش با جون بچه

کنم به امون خدا تا هر ول نمی م رو هممعشوقه

 «بالیی خواستن سرش بیارن!

 

هایش را از ضرب شست شایگان روی هم آرا دندان

کشد و با نفرتی خالص، دوباره نگاهش را سوی می

 چرخاند.شایگان می

 

شایگان انگشتش را به تهدید جلوی  چشمان آرا 

نینا آه بکشه از دستت، »گوید: دهد و میتکان می

کنم تا هفت نسلِ هرکی که هیچ، کاری میبرهان 

توی این سازمانه، اگه زنده موند، واسه نون شبش 
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کن توله سگِ  گدایی کنه. خوب تو گوشت فرو

 «براهینی!

 

به نینا »پرسد: آنکه به روی مبارکش بیاورد، میآرا بی

 «گفتی؟

 

اندازد و سوی میزش شایگان دستش را می

گی. فکر کنم حق طالق به نفعته خودت ب»گردد. برمی

با خودشه و اگه بفهمه زنِ کی شده، یه لحظه هم 

 «کنه.واسه جدا شدن ازت درنگ نمی

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم _و_بیست_و_دویست_پاره#
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هوش را در رو به مردی که خم شده تا نینای بی

آغوش بگیرد و احتماالً تا پای ماشین ببرد، تشر 

 «دستتو بکش.»زند: می

 

کشد و برای کسب تکلیف، به شایگان میمرد عقب 

دهد و مرد از اتاق کند. شایگان سر تکان مینگاه می

شود. رود و روی نینا خم میرود. آرا جلو میبیرون می

حسش را روی تار موهای نرم روی انگشتان بی

کشد و نفسش را سنگین بیرون اش میپیشانی

دهد. دو انگشتش را روی سرخرگ کاروتیدش می

 گذارد تا نبضش را حس کند.می

 

گوید: زند و خطاب به او میشایگان پوزخند می

م قمار خوابه. برعکس تو، من سر زندگی بچه»

 «کنم.نمی
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دهد و با دست انداختن پتوی روی نینا را سامان می

آنکه نگاهی کند. بیزیر گردن و زانویش، بلندش می

بیرون  به شایگان بیندازد، از اتاق و سپس ساختمان

 رود.می

 

گذارد و کمربندش را نینا را روی صندلی جلو می

 بندد. می

 «کنم.م قمار نمیبرعکس تو، من سر زندگی بچه»

 

کوبد و ماشین را دور در ماشین را با خشم به هم می

زند. خونسرد رفتار کردن با شایگان تمام می

 نیرویش را مکیده بود.

 

که در باغ کامال نشیند و پیش از آنپشت فرمان می

گذرد تا نینا زند. ساعتی میباز شود، از آن بیرون می

به هوش بیاید و بفهمد کجاست ولی همچنان 
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کند و به آلود است. زیر لب چیزی زمزمه میخواب

کشد. با دیدن سختی خودش را روی صندلی باال می

که خواب شود و با فهمیدن اینآرا، شوکه می

زند و افتد. آرا ماشین را کنار میبیند، به گریه مینمی

 «خوبی؟»شود. سویش خم می

 

اندازد و با صدای بلند نینا خودش را در آغوش او می

لرزد. چنگش را کند. تنش کرخت است و میگریه می

برد و چندین بار روی سرش درون موهایش فرو می

االن دیگه جات امنه. در امانی »بوسد. را می

 «عزیزدلم.

 

شود، او را سر جایش که کمتر می اشگریه

کند. نینا را بنا هایش را پاک میگرداند و اشکبرمی

 جا منتظر بود.ی پاکان ببرد؛ پزشک آنبود به خانه
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که ماشین را راه بیندازد، ماشین درست پیش از آن

کند و آرا تنها دیگری از ناکجا آباد، به آنها برخورد می

ی تیزی در قفسهکند، درد چیزی که حس می

ی ماشین اش و صدای برخورد چیزی با شیشهسینه

 است.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_بیست_و_دویست_پاره#

 

هست. وقتی به  TBIهمسرتون مشکوک به »

بیمارستان رسیدن هوشیاریشون رو دوباره به دست 

اسکن تیدر سی SDHاوردن و عالمتی مبنی بر 

 «نشون ندادن.

 

دهد که با بازدمی عمیق از سر آسودگی بیرون می

کند. اش گیر میی بعدی پزشک، در سینهجمله
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ی خوبی نیست. با متاسفانه باید بگم اصالً نشونه»

شدن. که اگر  EDHاین وضعیت ایشون احتماالً دچار 

تشخیص من درست باشه ممکنه به زودی وارد کما و 

م این تروما دونیفتق مغزی بشن. تا االنش هم نمی

ی چقدر نقص عصبی ایجاد کرده. لطفاً رضایت نامه

کرانیوتومی رو امضا کنید. وضعیت خیلی بحرانیه. 

 «ممکنه ایست تنفسی ایجاد کنه.

 

کند دنیا دور سرش در حال چرخ خوردن احساس می

رحمانه تاخته بود و حاال از او است. پزشک بی

 خواست؟رضایت می

 

کند. اند، نگاه میلویش گذاشتهای که جبه باالی برگه

رضایت بیماران »کنند. ها با چشمانش بازی میواژه

 («High Riskپرخطر )
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آورد و با اش را باال میدستش راست کرخت شده

نویسد. لرزش نام خودش و نینا را در جای خالی می

رسد، امضایش را فراموش به پایین برگه که می

حواس، امضایی پای زند و بیکرده. اثر انگشت می

نشاند. پرستار برگه را درون پرونده برگه می

گذارد و به همراه پزشک، نینا را که روی تخت می

خوابیده، سوی اتاقی که باالیش نوشته شده اتاق 

 برند.عمل، می

 

رساند و به سختی تعادل خودش را به صندلی میبی

و  ی سینهچنان در قفسهکشد. درد تیزی همنفس می

اش ست چپش جریان دارد. دستش را روی دندهد

شود. پرستاری از پشت تر میگذارد که درد آراممی

شود. رود و حالش را جویا میپیشخوان سویش می

چند دقیقه بعد هم متخصص طب اورژانس به او 

مردگی روی پوستش، پیوندد و با دیدن خونمی
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خواهد از اینجا دهد. نمیدرخواست رادیولوژی می

 تکان بخورد. امکان نداشت نینا را تنها بگذارد.

TBI: Traumatic brain injury 

 ضربه مغزی

SDH: Subdural hematoma 

 لخته خون زیر عنکبوتیه

EDH: Epidural hematoma 

 لخته خون باالی عنکبوتیه

Craniotomyایجاد سوراخ در جمجمه : 

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم _و_بیست_و_دویست_پاره#
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پرد و گردد، تلما با دیدنش، از جا میه برمیهنگامی ک

ی تنم اومده آرا؟ چی به سر پاره»دود. سویش می

 «چرا اتاق عمله؟

 

نشیند و نفسش را با آرا به سختی روی صندلی می

به سرش ضربه خورده. پزشک »دهد. درد بیرون می

 «گفت حتماً باید عمل بشه وگرنه خطرناکه.

 

سرم »پرسد: با نگرانی میایستد و تلما روبرویش می

 «چرا وصل کرده بودن بهت؟ دستت چرا آتل شده؟

 

چیزی نیست. دو »گوید: دهد و میسرش را تکان می

هام آسیب دیدن. مسکن زدن برام. تا از دنده

دستش را که بند گردنش است، تکان « دستم...

پیچد، دهد و با دردی که در بازویش میمختصری می

 «ه.شکست»کند. اخم می
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باید عمل بشه! »گوید: کشد و با اخم میتلما هینی می

 «چرا آتلش کردی؟

 

بعدا. »گوید: نشاند و میلبخندی ساختگی به لب می

 «خوام پیش نینا باشم.می

 

گیرد و با فرد سومی سخن تلما سرش را باال می

 «دستش شکسته! لج کرده برا عملش!»گوید: می

 

بیند که با رنگ و پاکان را میچرخاند و سرش را می

 «یعنی چی؟»آید. ها میروی پریده، سوی آن
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اش رسد و نگاهی به بازوی آسیب دیدهها میبه آن

هات رو برا چی بازوت شکسته؟ دنده»اندازد. می

 «بانداژ کردن؟

 

چرخد تا انگار سوی ایستگاه پرستاری برود که آرا می

چسبد ا میجهد و با دست سالمش، مچ دستش رمی

 «تونم.میرم پاکان! االن نمی»تا سر جایش بایستد. 

 

اش ایستد و دستش را روی شانهپاکان جلویش می

که به هوش بیاد و تو نباشی، خیلی این»گذارد. می

بدتره. لج نکن! برو که وقتی اومد تو بخش، تو هم 

یکم حالت بهتر شده باشه. پرس و جو کردم؛ گفتن 

 «یو.سیممکنه ببرنش آی

 

کشد و سرش را اش میکف دستش را روی چهره

 «تونم پاکان! دلم طاقت نمیاره.نمی»دهد. تکان می
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ما »گوید: زند و با نگاهی به تلما میپاکان لبخند می

 «هستیم! برو.

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم _و_بیست_و_دویست_پاره#

 

 آبان ماه

بار حین عمل خدا رو شکر شرایطش استیبله. یک»

ش االن نرماله. فتق ICPداد اما برگشت. ارست 

 «مغزی هم نشد.

 

 «نیاز به کرانیکتومی نداره دیگه؟»
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نه »دهد. پزشک زن به ورق زدن پرونده ادامه می

فکر نکنم. پارگی شریان تو دو سه روز آینده کامالً 

بسته میشه. تنها نگرانی من، هموریج بعد از عمل بود 

 «که خوشبختانه اتفاق نیفتاد.

 

وگوی دو کشد و به گفتخودش را پشت دیوار می

اند، گوش پزشکی که جلوی پیشخوان ایستاده

 دهد.می

 

کاردی و هیپوتانسیونش خدا رو شکر. دلیل برادی»

 «دو روز بعد عمل همچنان پایینه! GCSچیه؟ 

 

گوید: آورد و میپزشک زن صدایش را پایین می

وز متخصص بیهوشی گفت قبل از هد تروماش، د»

باالی باربیتورات استفاده کرده. برام خیلی عجیبه که 

تونه چطور این کار رو کردن! یه پزشک چطور می
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مسئولیتش رو قبول بکنه؟ قشنگ معلومه تحت نظر 

 «تونسته زنده بمونه!بوده وگرنه نمی

 

کشد و پزشک مرد، دستش را روی صورتش می

کار واال آدم تو »دهد. نفسش را به سختی بیرون می

 «هان!گندهش معلومه از اون کلهمونه! خانوادهاینا می

 

دختره رو انگار دزدیدن. قبل بیهوشی، موقتا به »

 «زد.ها بود و مدام جیغ میهوش اومد. مثل دیوونه

 

کشد و وارد راهرو اش میدستانش را روی چهره

شود. هردو پزشک نگاهی دوراندیشانه به او می

م رد شدن، سری برایشان تکان اندازند و او هنگامی

توانستند او را دهد. دست کم با گان و ماسک نمیمی

 دیدند!اش را نمیبشناسند؛ البته اگر دست گچ شده
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یو ببرند، اما پیش سیامروز بنا بود نینا را به پست آی

 شدند.از آن باید از پایدار بودن وضعیتش مطمئن می

 

کند. پرستار خانمی دهد و بازش میدر اتاق را هل می

در حال بررسی دستگاه تهویه مصنوعی و فرد 

دیگری در حال ساکشن ترشحات است. نگاهی به 

های اندازد و با دیدن تپشنمایشگر باالی سرش می

دهد. کاش تنها عادی قلبش، بازدمش را بیرون می

 مشکلی که داشت، وضعیت جسمی نینا بود!

 

ان »گوید: دد و میپیونها میپرستار دیگری هم به آن

جی تیوب رو دیس نکن. اوردر پزشکه. فردا میره 

 «پست.

 

ی زجرآور و ی تمام گذشته بود. یک هفتهیک هفته

 توانستند با خیال راحت پیشش باشند.حاال هم نمی
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مقصر تصادف هم پیدا نشد، ولی خودش بهتر از 

دانست بجز برهان، کسی هرکس دیگری می

ادف ساختگی باشد. کدام تواند پشت این تصنمی

کوبید و ماشینی از جلو، به پهلوی ماشین دیگری می

 کرد؟فرار می

Respiratory Arrest: 

خودی ارست تنفسی، ایست تنفسی؛ توقف خودبه

 تنفس

Brain Herniation: 

افتد که بافت مغز، خون یا فتق مغز زمانی اتفاق می

و مایع مغزی نخاعی از مکان اصلی خود جابجا شده 

شوند. این به فضای دیگری در جمجمه وارد می

وضعیت به طور معمول به دلیل ضربه به سر، سکته 

ریزی مغزی یا تومور سرطانی به وجود مغزی، خون

 آید.می
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Craniectomy: 

 برداشتن قسمتی از استخوان جمجمه

Hemorrhage: 

 خونریزی

Bradycardia: 

 افت ضربان قلب

Hypotension: 

 خونافت فشار 

GCS: 

 معیار کمای گالسکو، برای تشخیص سطح هوشیاری

Head Trauma: 

 هد تروما، ضربه به سر

Barbiturates: 
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گروهی از داروها که بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر 

آور دارند. برای گذارند و اثر آرامبخش و خوابمی

 شوند.مدت نیز استفاده میهای کوتاهبیهوشی

POST ICU: 

جهت  ICUبهبودی نسبی در بخش  بیماران پس از

 شوند.منتقل می POST.ICUادامه درمان به 

Suction: 

 مکش

NG Tube: 

 لوله بینی معدی

Dis: 

؛ غیرفعال، اینجا خارج کردن لوله Disableمخفف 

 مدنظره

Order: 

 دستور
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 زبرجد _رخ#

 نهم_و_بیست_و_دویست_پاره#

 

دهد و میسرش را در پاسخ به سالم خدمتکار، تکان 

کند. وارد سالن هایش را با روفرشی عوض میکفش

های سفید رنگ که روی میز شود با دیدن جعبهکه می

ای درنگ اند، لحظهها چیده شدهپذیرایی جلوی مبل

گوید: نهد و میکند. خدمتکار با تردید پا جلو میمی

 «از مزون اوردن. گفتن...»

 

مرد در دم خاموش گیرد که آرا دستش را باال می

. با کندشود و با نگاه کوتاهی، او را ترک میمی

رود و با صدای بلندی هایی سست سوی مبل میگام

ای که از همه اندازد. در جعبهخودش را روی مبل می

ی سفید کند و با دیدن پارچهتر است را باز میبزرگ
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ی دهد. پارچهدرون آن، نفسش را با درد بیرون می

کند و لباس را با دست امن لباس را لمس میلطیف د

کشد. نینا بنا بود این سالمش از جعبه بیرون می

 شان به تن کند؟پیراهن ساده را شب عروسی

 

کند، در برابر سوزشی که در چشمانش احساس می

کشد. نینا بندد و لباس را در آغوش میپلک می

اما کرد؛ هوشیار بود، بیدار... همین حالش را خوب می

گفت، نه در برابر سخن نه با کسی سخن می

گفت داد. پزشکش میدیگران، واکنشی نشان می

اش پانزده است، گرچه که بیشتر اوقات را هوشیاری

 برد.به دلیل داروهای آرامبخش، در خواب به سر می

 

چیزی راه گلویش را سد کرده، چیزی مانند حس 

ای نهشکست، از دست دادن... شاید هم بغض از کی

 چندین ساله! چیزی به سن سوان!
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اش را به کند و با پا جعبهلباس عروس را پرت می

شود و ها واژگون میی تاجراند. جعبهسویی دیگر می

های داخلش روی افتد. تاجاز روی میز پایین می

افتند و صدای شکستن چند تایشان را زمین می

 به جهنم! شنود.می

 

و دستش را روی سرش را روی پشتی مبل 

گذارد. کِی بنا بود تمام شود؟ دوران اش میپیشانی

رسید؟ کِی هایش کِی به سر میسختی کشیدن

توانست نفس راحتی بکشد و با خیال راحت، تمام می

اش را پشت سرش، جا بگذارد؟ های زندگیشکست

 گشت؟اش برمیکِی به روال عادی زندگی

 

ترسد! ند که میتوانست به خودش اعتراف کحاال می

ترسید و دیگر نمیشد این را او از دست دادن نینا می
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انکار کرد. جزئی از وجودش شده بود و از سویی 

دیگر، باختنش به شایگان، شکستی توأم با رسوایی 

توانست به شایگان ببازد. حساب میشد. دوباره نمی

بار در جنگ با این مرد، همان چهارده سال پیش، یک

بد هم باخته بود، همه چیزش را! این بار باخته بود؛ 

توانست بنا نبود کوتاه بیاید. این بار شایگان نمی

برگ برنده را داشته باشد. آرای چهارده سال پیش 

مرده بود! آن آرایی که از ترس از دست دادن 

اش، دم برنیاورد و های زندگیارزشمندترین دارایی

مکان به ساز هسته رقصید، دیگر وجود نداشت. ا

نداشت دیگر هرچه هسته گفت را بپذیرد. نینا را 

اش، به عنوان خواست، در خانهبرای خودش می

 اش!همسرش، همراهش، ملکه

 

خواست؛ دیگر مانند دو دلش یک زندگی آرام می

سال پیش، نه به دنبال کنار زدن براهینی بود، نه 

خواست زندگی کند! دور زمین زدن شایگان. تنها می
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وچرای برهان، هسته و چونو، دور از تسلط بیاز هیاه

 دیگر مردمان.

 

توانست حاال که پای نینا به میان آمده بود، نمی

 خاموش بماند. دیگر نه!

 

 زبرجد _رخ#

 امسی_و_دویست_پاره#

 

فشارد و تالش ی گل رز را بین مشتش میدسته

کند خونسرد به چشم بیاید. دو روز هم نبود که می

گفت حال خش آورده بودند و پزشکش مینینا را به ب

 خوبی ندارد.
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شود و با دیدن های خصوصی میی اتاقوارد طبقه

ای درنگ آید، لحظهپرستار که از اتاق نینا بیرون می

که آرا شناسد و پیش از آنکند. پرستار او را میمی

گیرد و گام بعدی را بردارد، دستش را باال می

یمارتون چند ساعتی ممنوع متاسفم آقا! ب»گوید: می

 «مالقاته!

 

نگرد. ایستد و با شگفتی به پرستار میسر جایش می

 «چرا؟»

 

گوید: کند و میپرستار او را یه بیرون هدایت می

بیمارتون دچار یه سری مشکالت شدن... که بعد از »

 «یو رخ میده.سیبستری توی آی

 

ایشون »دهد: میایستد و شمرده ادامه روبرویش می

انگار قبل از اینکه دچار تصادف بشن، اتفاقات 
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ای هم براشون رخ داده. متأسفانه مدتی تحت دیگه

نظر فیزیوتراپ و روانپزشک باید باشن. موقعی که 

اوردنشون، تشخیص بیماری یکم سخت بود؛ اما 

االن... باید بگم تمام اتفاقات دست به دست هم 

 «ه باشن.داده تا وضعیت وخیمی داشت

 

چرا »پرسد: دهد و میهایش را از هم فاصله میلب

 «روانپزشک و فیزیوتراپ؟

 

دهد و با درنگ شروع به زن نفسش را بیرون می

سندرم پس از مراقبت ویژه، »کند: سخن گفتن می

باعث یه سری مشکالت روانی مثل افسردگی، 

اختالل استرس پس از سانحه و اضطراب میشه. ما 

یشون رو بررسی کردیم و مشخص شد ی اپیشینه

های طوالنی مدت افسردگی رو پشت که ایشون دوره

سر گذاشتن. احتمال داده میشه که این قسمت 
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ای که سندرم طبیعی باشه. ایشون حدود سه هفته

بستری بودن، آتروفی عضالنی داشتن... یعنی 

عضالتشون تحلیل رفته و براشون انجام خیلی از 

زمره ممکنه سخت به نظر برسه. کارهای عادی و رو

از نظر شناختی هم... ممکنه مشکالت حافظه و ادراک 

داشته باشن. ممکنه چیزی یادشون نیاد یا اینکه 

شون رو نشناسن. صبح امروز شروع اعضای خانواده

به هذیان گفتن کردن که دکتر براشون دارو تجویز 

کرد. نیاز بود این اطالعات رو در اختیار یکی از 

شون بذاریم و از اونجا که نمیشد به ضای خانوادهاع

اندازد( ها رو زد... )شانه باال میمادرشون این حرف

 «به شما گفتم.

 

ممنون که گفتید! باید من »گوید: با صدایی ضعیف می

 «االن چیکار کنم؟
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)مخفف  PTSDاختالل استرس پس از سانحه یا 

Posttraumatic Stress Disorder نوعی از )

ارضه های بلندمدت است که پس از تجربه عوامل ع

 شود.ها مشاهده میاسترس زای شدید در انسان

 

تجربه های نزدیک به مرگ )تصادف و سانحه و 

توانند از جمله عوامل جنگ و زلزله و تجاوز( می

استرس زای قدرتمندی باشند که اثر خود را در قالب 

قی اختالل استرس پس از سانحه بر زندگی ما با

 بگذارند.

 

 زبرجد _رخ#

 پانزدهم_فرگرد#

 یکم_و_سی_و_دویست_پاره#
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نگاهم را از گلسرخی که بیهوش، کنار من روی زمین 

گیرم و اسلحه را بیشتر در مشت افتاده، می

لرزد. تاکنون فشارم. دست چپم میمیام کردهعرق

 ام.اسلحه واقعی در دست نگرفته

 

رویم دست روبهنگاهم را از روی چند اسلحه به 

 شان را از روی من.هم سر اسلحه هاگیرم. آننمی

 

 «بندازش.»

 

دهم که تیری درست کنار سرم را تند تند تکان می

 خورد.پایم می

از « نزنید!»گوید: با شنیدن صدای فریاد مردی که می

گردم. صدایش آشناست و متعلق پشت سرم برمی

 «بهروز»کردم. به آنی که فکر می
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آید. تاریک است ولی برق چشمانش را به م میسوی

بندازش دختر »گوید: بینم. با آرامش میخوبی می

 «جون.

 

فشارم؛ نباید رهایش کنم. با لج آن را بیشتر می

دانم که بنا نیست با آن به کسی شلیک کنم ولی می

 خواهم آن را از دست بدهم.نمی

 

 «بندازش نینا!»زند: فردی از پشت سر اولی داد می

 

ام را هدف جریان ضعیفی درست کمر و شانه 

افتم. چشمانم در کاسه گیرد و روی زمین میمی

چرخند و فردی که شوکر تیزر را در دست دارد، می

چند گام مانده به من، با ابروهایی در هم کشیده، 

کند. تالش نشیند و براندازم میهایش میروی پنجه

حسم را تکان بدهم. در همان کنم دست و پای بیمی
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اختیار، بی صدا به مانم و بیکار ناچیز، ناتوان می

 افتم.گریه می

 

گذارند. بهروز هم مرا در صندلی عقب ماشین می

افتد، داغی نشیند. ماشین که راه میکنارم می

ی آمیخته به بوی سیگارش، که خود را از هانفس

را  امباالی سرم روی صورتم خم کرده، شامه

کند. سوزاند. دود سیگارش را در صورتم رها میمی

شناسم؛ زنبق، وانیل، بوی آشنای تنش را به خوبی می

 ی پرتقال و یاس.شکوفه

 

انقدر که خوب نقش بازی کردی، آرا هم گولت رو »

 «خورده، اما ما، حواسمون بهت بود!

 

یم در هم برود. هااخمشود کمی دود سیگار باعث می

اش را که به سردی یخ است، روی ارهانگشت اش
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اخم »کند: گذارد. آرام زمزمه میگره ابروهایم می

آد جوجه فرنگی! انگاری بهت نگفتن انقدر بهت نمی

تو کار بزرگترا دخالت نکنی. گمونم زیادی پات رو از 

 «گلیمت درازتر کردی.

 

ی کنم و ناتوان از پاسخ، همهقروچه میدندان

دانستم! به خوبی کنم. میلنبار میسخنانم را در دل ت

ی این تشکیالت به یک هسته پیوند دانستم همهمی

اند. من نامش را هسته گذاشته بودم، ولی نام خورده

 دیگری دارد؛ برهان!

 

رئیسشان کسی نیست که آوردن نامش، لرزه به تن 

اندازد. توسلی کسی است بزرگان اقتصادی کشور می

راند. س اصلی، به جلو میکه گروه را زیر نظر رئی

داند که هرکسی که زیر و بم ماجرا را دربیاورد، می

 تر از توسلی، در پس برهان است.کسی دیوانه
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پس از نزدیک به یک ساعت، آسمان شب خالی از 

ایم. فهمم که از شهر خارج شدهشود، مینور که می

سر هم آزاد و منقبض های دست و پایم پشتماهیچه

کند. اگر کمرم جور وحشتناکی درد می شوند ومی

اشتباه نکرده باشم، ساعت باید نزدیک به چهار صبح 

 باشد.

 

با صدای بلند برخورد چیزی مانند گلوله با ماشین، 

ی پشت، بیرون را جهد و از شیشهبهروز از جا می

این دیگه کدوم خریه؟ بگو راهشو سد »کند. نگاه می

 «کنن!

 

گوید که سیم چیزی میبیمردی که جلو نشسته در 

شود و تایر پشت ماشین با برخورد گلوله، پنچر می

ماشین که سرعت زیادی دارد، به میان جاده منحرف 
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گیرد و تایر شود. ماشین آماج گلوله قرار میمی

 شود.دیگری پنچر می

 

اختیار به با برخورد جلوی ماشین با ماشینی دیگر، بی

ی صندلی جلو شوم و سرم به پشتجلو پرت می

شود و با گرفته کند. در ماشین باز میبرخورد می

ام، به درون سیاهی کشیده شدن چیزی جلوی بینی

 شوم.می

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_سی_و_دویست_پاره#

 

پرم. گیج و منگ به دور با تکان شدیدی از خواب می 

گردم که کنم و به دنبال کسی میو برم نگاه می

تواند باشد. قلبم خودش را با دانم که مینمی

ی استخوانی بیشترین توانی که سراغ دارد، به دیواره
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کوبد، انگار که بخواهد قفسش را بشکافد دورش می

وار از مانم پاندولو در هوای آزاد نفس بکشد. چش

وآمد است. چپ به راست و راست به چپ، در رفت

فرقی ندارد بهروز باشد یا باربد، هردویشان تبدیل 

 ی من.های شبانهاند به کابوسشده

 

هایم نشینم. پیشانی و شقیقهشوم و میبلند می

بینند. یم هنوز هم درست نمیهاضرب گرفته و چشم

کشم و پتو را بیشتر دور تنم میخودم را در آغوش 

پیچم. با یادآوری آن لحظات جهنمی، لرزد، میکه می

شود و ام سرازیر میقطرات درشت عرق از پیشانی

ام، که از آن لرزش مسخره در امان در آخر از چانه

 ریزد.ماند، پایین مینمی

 

جان گلسرخی که کنارم افتاده بود، با یادآوری بدن بی

ام را با دستانم شود و چهرهم چیره میترس بر وجود
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دهم تا تصویرش که در پوشانم. سرم را تکان میمی

توانم برابر چشمانم شکل گرفته، از بین برود. نمی

اختیار به گریه خودم را ببخشم! با این فکر، بی

تقصیر من بود! من »کنم: افتم و تکرار میمی

 «کشتمش!

 

ها را از نم، آنکخیسی انگشتانم را که احساس می

ها کنم و با گمان اینکه خون روی آنام دور میچهره

کشم. کفشان را روی پتو ریخته شده، جیغ می

کنم خون را پاک کنم. کشم و تالش میمی

توانستم خودم را که باعث مرگ گلسرخی بودم می

اش کاری توانستم برای پسر دو سالهببخشم؟ می

 ش شوهر میشد؟کنم؟ احساس گناه من برای همسر

 

شود و سرم سوی مردانی که سویم در اتاق باز می

کشم و تالش چرخد. جیغ بلندی میدوند، میمی
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سوی تخت پایین بیندازم. باز کنم خودم را از آنمی

 خواهند مرا با تزریق دارو بی صدا کنند؟هم می

 

هایم گیرند و از دست و پا زدندو نفر بازوهایم را می

نند. با سوزشی در رگ دست راستم، کجلوگیری می

نگاهم را سوی زنی که سرنگ را از محل تزریق ست 

چرخانم. حس خوبی به کشد، میسرم بیرون می

هایی که بیشتر روح و روانم را به بازی بخشآرام

 «من روانی نیستم!»زنم: اند، ندارم. داد میگرفته

 

هوا دهم و پاهایم در هایم را تکان میبازوها و شانه

دانم خوبی میزنند. کار از کار گذشته و خود بهلگد می

رویا و بی سر و ی دیگر، به خوابی بیکه تا چند دقیقه

 ته کشیده خواهم شد.
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رود و به من که کم کم میان بازوان زن کنار می

 ماند. شوم، خیره میمردان کرخت و سر می

 

سوزد. بغضی که تا باالترین گلویم خشک شده و می

قسمت گلویم باال آمده و راه تنفسم را سد کرده، فرو 

بگین شوهرم بیاد! »نالم: دهم و با هق هق میمی

 «بگین بیاد پیشم!

 

دهد. مرا چنان ام اهمیت نمیکس به خواستههیچ

توانستم اند که اگر داروی لعنتی هم نبود، نمیگرفته

 تکان بخورم. 

 

که بفهمم، آنبیماند و نگاهم خیره به در باز اتاق می

 شوم.به خأل کشیده می

 

 زبرجد _رخ#
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 سوم _و_سی_و_دویست_پاره#

 

 

خانومتون »گوید: مسئول بخش با پافشاری می

همچنان ممنوع مالقاته. وضعیت روانی ایشون از 

تونیم اجازه بدیم ببینیدشون. کنترل خارج شده و نمی

دار بشه، باید منتقل بشن به اگه این وضعیت ادامه

مارستان روانی. روانپزشک بیمارستان این چند روز بی

 «تمام تالششون رو کردن اما...

 

گذارد که مسئول بخش سخنش را تمام کند. نمی

چرخد تا سوی اتاق نینا برود اما چند گام بیشتر می

های حراست جلویش برنداشته که دو مرد با لباس

کشد و تالش شوند. ابروهایش را درهم میسبز می

ند راهش را از بین آن دو باز کند، ولی دو مرد، کمی
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دهند ایستند و به او اجازه نمیسمج سرجایشان می

 تا یک گام دیگر بردارد.

 

دارند، در برابر محافظانش که سویشان خیز برمی

گذارد جلوتر بیایند. اندازد و نمینگاهی هشدارآمیز می

هایش را روی هم گذارد و دندانپلک روی هم می

 «از سر راهم برید کنار لطفاً!»فشارد. می

 

لطفاً قوانین »گوید: مسئول بخش از پشت سرش می

بیمارستان رو رعایت کنید و بخش رو به هم نریزید 

 «جناب زکریان!

 

بندد و چشمانش را باز پوزخندی کنج لبش نقش می

کند. پافشاری کارکنان این بیمارستان عجیب به می

ان تا به اینجا حواسش به نینا آید. اگر برهچشم نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی درمان، بیش توانست اجازه دهد به بهانهبود، نمی

 از این از جلوی چشمانش دور بماند. 

 

چرخد و با درنگ، سویش سوی مسئول بخش می

رود. نگاه تحقیرآمیزش از فرق سر مرد، تا نوک می

گردد. روی اتیکت نامش گذراند و برمیپاهایش می

گیرد. با ن را بین دو انگشتش میکند و آدرنگ می

گوید: صدایی آرام، ولی آکنده از خشم و تهدید می

که تا امروز از همسر من جناب یاراحمدی... از این»

به خوبی مراقبت کردید، ممنونم. خودم شخصاً از 

کنم و حتماً از گزاری میرئیس بیمارستان سپاس

 «شما به خوبی تعریف خواهم کرد.

 

که دهان باز کند، آرا رد و پیش از آنپرنگ مرد می

خوام همسرم رو با رضایت می»دهد: ادامه می

 «شخصی برگردونم خونه.
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کشد و خیره به ی روپوش مرد میدستش را روی یقه

اند و دودو هایش گشاد شدهچشمانش که مردمک

پرسم... برای اطالعات عمومی می»گوید: زنند، میمی

خواد جلوی ت و درمان میکدوم قانون وزارت بهداش

 «من رو بگیره؟

 

ولی جناب زکریان... »گوید: مرد با تته پته می

 «همسرتون...

 

چرخد و رو به پیشخوان اعتنا به مرد میآرا بی

ی رضایت شخصی رو برام برگه»گوید: پرستاری می

 «بیارید لطفاً!

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_سی_و_دویست_پاره#
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ی نینا، دستانش را مشت پریدهی رنگبا دیدن چهره

دهد. پاکان کند و نفسش را با حرص بیرون میمی

جانش را از روی پیچد و بدن بیپتو را دور نینا می

کند. بار دوم بود در این یک ماه، نینا را تخت بلند می

برد؛ آن بار در آغوش گونه بیهوش، از جایی میاین

که نگاهی به آنبار، در آغوش پاکان. بیخودش و این

مسئولیتش رئیس بیمارستان و مسئول بخش بی

رود و از میان محافظانش، بیندازد، از اتاق بیرون می

دهد. زمانی که برهان شمشیرش راهش را ادامه می

را با او، از رو بسته بود، دلیلی نداشت که او بخواهد 

 پنهانی کارش را پیش ببرد.

 

د و او را با چند کنپاکان را تا پای ماشین همراهی می

 فرستد.محافظ، به خانه می
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پیش از آنکه در ماشین بنشیند، ماشینی که نینا در آن 

شود، دنبال است را تا هنگامی که از دیده پنهان می

خواهد انجام دهد، کند و برای کاری که میمی

 شود.استوارتر می

 

 «برو خونه.»گوید: برزگر رو به راننده می

 

گوید: دهد و با صدایی آرام میتکان میآرا سرش را 

 «ریم.خونه نمی»

 

کند و بندش را از چسب آویز دستش را باز می

اندازد و بازوی آورد. آن را به کناری میگردنش درمی

 مالد.اش را میدست آسیب دیده

 

زند و در پاسخ به خروش برزگر، تنها لبخندی تلخ می

 «ریم دماوند!می»گوید: می
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چرخد تا چیزی بگوید، ولی از صندلی جلو میبرزگر 

خودم باید برم »کند. آرا سخنش را برنیامده، خفه می

 «اونجا.

 

باید »گوید: دهد و میآرنجش را به آرامی تکان می

 «بفهمن نباید با من در بیفتن.

 

کنند و راننده و برزگر با یکدیگر نگاهی رد و بدل می

بندد. آرا از علت ای چشمانش را میبرزگر برای لحظه

خوبی آگاه است، ولی چیزی که خاموشی آن دو به

تر بیشتر از خشم براهینی در این لحظه باارزش

است، جایگاهش به عنوان مدیرعامل شرکت مادر 

ی کسی که عضو برهان است و عضو برهان. خانواده

گرفت؛ بایست مورد تهدید قرار میگاه نمیبود، هیچ

 ی و مورد حمله قرار گرفتن!ربایچه برسد به آدم
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بندد. هرکس گیرد و چشمانش را میدم عمیقی می

دیگری به جای براهینی بود، یک ویالی چند 

جا که صدمتری در متل قو یا نوشهر داشت؛ ولی از آن

براهینی کسی نبود که مو ال درز کارهایش برود، یک 

ای دماوند باغ چند هکتاری در دل ویالهای اجاره

مان ویالیی که خود آرا زمینش را خریده بود داشت. ه

و... به نامش بود. او و براهینی بیش از آنچه که 

کردند، به یکدیگر گره دیگران فکرش را هم می

خورده بودند. اگر سن براهینی کمی بیشتر بود، میشد 

شان را پدری و پسری خواند. شایگان که آرا را رابطه

، براهینی بود که ی جانشینان بیرون کرداز گردونه

دستش را گرفت و او را باال کشید و حاال به جایگاه 

 مدیریت رسانده بود.

 

 زبرجد _رخ#
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 پنجم_و_سی_و_دویست_پاره#

 

براهینی بود که چهارده سال پیش آرا را از منجالبی 

که در آن گیر کرده بود، بیرون کشید و وادارش کرد 

 د.درسش را ادامه دهد و وارد دنیای اقتصاد شو

 

ولی حاال براهینی روی چیزی دست گذاشته بود که از 

آن آرا بود، همسرش بود و کسی که آرا به خاطر 

اش، چشمانش را روی جانشینی حضور او در زندگی

براهینی بسته و به جایگاهی که داشت، بسنده کرده 

 بود.

 

خواست دست خواست. او میبراهینی همین را نمی

هسته بگیرد و اهدافش را اش، جای او را در پرورده

اش روی آرا، رسیدن برنامهدنبال کند. نینا و اثرات بی

 به آن اهداف را غیرممکن کرده بود و براهینی...
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با ایستادن ماشین جلوی بنای باشکوه براهینی، آرا 

های کند تا برزگر در را بگشاید. برگهدرنگ می

ن های ساختماقاپد و با شتاب، از پلهدستش را می

های باغ بانهایی که زیر سایهرود. با ماشینباال می

که نشست هسته بدون او صورت دیده بود، گمان این

گرفته، دور از ذهن نبود. آن مردان با خود چه فکری 

 کرده بودند؟

 

مردان کت و شلواری پوش درون ساختمان با دیدن 

کنند. خورند و در سالن را برایش باز میآرا، تکان می

که با چشم خود ببیند، تصویر یک میز از این پیش

ای از بلند را با مردی که باالی آن نشسته و با چهره

نگرد، جلوی چشمانش به خودراضی، دیگران را می

کند، گونه که فکرش را میآید. هماننمایش در می

یک صندلی در سوی راست میز خالی است و دیگر 

 ها...صندلی
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فزونی گذاشته، پایین میز  با خشمی که حاال رو به

کند. ها را بین انگشتانش مچاله میایستد و برگهمی

ی این ها را روی میز پرت کند و همهکاش میشد آن

مردان را بشوید و کنار بگذارد، به ویژه بهروز 

 فخرایی و عمویش را، سدراک!

 

 «خوش اومدی پسرم!»

 

ادامه کند و براهینی به صندلی کنارش اشاره می

 «منتظرت بودیم!»دهد: می

 

خواهد اندازد و دلش میتای ابرویش را باال مییک

اش ولی بازهم وجهه« مشخص است!»بگوید: 

خوام که پوزش می»گوید: تر است که میباارزش

 «منتظرتون گذاشتم.
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کنم فکر می»گوید: دهد و میدستانش را تکان می

 «بدید!رفت. لطفاً! ادامه داشت خوب پیش می

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_سی_و_دویست_پاره#

 

اش را روی قرارداد جلویش با نوک انگشت اشاره

ضرب گرفته و اندیشمند، به جایی روی میزش خیره 

 مانده.

 

مردی که منتظر امضایش است، این وا و آن پا 

جناب »کند و از درنگ آرا، مضطرب شده. می

 «رئیس...
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خیزد و با درنگ، برگه را از برمیآرا از روی صندلی 

ی سراسری دفتر دارد. سوی پنجرهروی میز برمی

رود و آن را بار دیگر بلند، برای کسانی که در اتاق می

رسد، خواند. به پایان صفحه که میهستند، می

گیرد و با موشکافی به مرد نگاه سرش را باال می

 «منو چی دیدن؟»کند. می

 

کشد. خورد و گامی پس میمرد به شدت تکان می

خواد مطمئن شه که منافعش به خطر بانک می»

 «نمیفته!

 

زند که صدایش در خاموشی بین افراد آرا پوزخند می

پیچد. دست آزادش را در جیب شلوارش اتاق، می

یادم »دهد. برد و برگه را در هوا تکان میفرو می

یا  نمیاد منافع بانک تا االن به خطر افتاده باشه...

 «تر بگم... من به خطر انداخته باشمش!دقیق
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کوبد. رود و با نوک برگه، به پیشانی مرد میجلو می

های بانک باید این رو به به عنوان یکی از وکیل»

 «خوبی بدونی جناب مستور!

 

جسارت »گوید: مرد با رنگی پریده و تته پته می

 «نکردم جناب زکریان... فقط...

 

ی خوردهت و ابروهای درهم گرهی سخبا دیدن چهره

دهد و سرش را پایین ی سخنش را فرو میآرا، ادامه

 اندازد.می

 

کند و جلوی آرا برگه را در برابر چشمان همه پاره می

خواست ادبش را کنار ریزد. دلش میپای مستور می

ی مستور بکوبد. های کاغذ را در چهرهبگذارد و تکه

خته بودنش، حالش به گاهی خودش از این همه فرهی
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خواست در لحظه سرش را خورد و دلش میهم می

 به دیوار بکوبد.

 

م، من رو به خودتون اجازه ندید که با تهدید خانواده»

دونید که اگر بخوام تحت فشار بذارید. خودتون می

کنم در این بین، چه کسی کاری کنم، توجه نمی

 «آگاهید!بینه! به خوبی از این موضوع آسیب می

 

زند و زمزمه ی مرد میاش را به سینهانگشت اشاره

 «مخصوصاً شما؛ جناب مستور!»کند: می

 

کس به پذیرد. هیچدهد و میمرد سرش را تکان می

شناخت؛ چون خودش ی براهینی آرا را نمیاندازه

شناختش. اگر دوازده سال آرا را بزرگ کرده بود و می

رساند. از این جایگاه نمی آرا را قبول نداشت، به این

دانست و دار براهینی میگذشته، آرا خودش را وام
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ها اش در میان نبود، زودتر از ایناگر پای گذشته

 کشید.خودش را از چیرگی براهینی بیرون می

 

م خط قرمز منه! من حواستون باشه که خانواده»

چیزم بار همههیچی برای از دست دادن ندارم؛ یک

ست دادم و فک کردم دنیا به آخر رسیده. رو از د

بار... کوتاه نمیام! دور نینا سلوکیان رو خط این

 «بکشید!

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم _و_سی_و_دویست_پاره#

 

 «نینا»
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پیچم. به خاطر کابوسی که پتو را بیشتر دور خودم می

اند. حس شدهام، سردم است و دستانم بیدیده

کوبم. به تاج تخت می بندم و سرم راچشمانم را می

بیدار شو! بیدار شو لعنتی! یه ماهه داری تو »

 «زنی بدبخت!وپا میسروته دستکابوسای بی

 

به دنبال لیوانی آب، در تاریکی اتاق، سرم را سوی 

ی هاافتد به قرصچرخانم که نگاهم میپاتختی می

ها را در دستان شوم و آنرنگارنگ رویش. خم می

 . گیرمحسم میبی

 

ی رنگی باغ، روی دیوار اتاق هانور مهتاب و المپ

زنم و با چنگ زدن به تاج تخت، افتاده. پتو را کنار می

سالنه، با پاهایی که از شدت شوم. سالنهبلند می

خشم و حرص، ترس، اضطراب و هزار درد دیگر 

لرزد، با تکیه به دیوار، خودم را به در تراس می
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انگیز های نفرتکنم و قرصرسانم؛ آن را باز میمی

کنم. تشخیص هایم را در دل باغ پرت میدرون دست

داده بودند داروهایی که پزشک بیمارستان برایم 

تجویز کرده، توهم زایند. به روشنی روز است که 

 خواستند مرا یک آدم روانی جلوه دهند!می

 

نشینم. با صدایی گردم و کنار دیوار میبه اتاق برمی

دهم: فردی ناشناس را مخاطب قرار می دار،خش

خسته شدم از دستتون. چرا دست از سرم بر »

 «دارین؟نمی

 

دانم. اصالً زنم، خودم هم نمیسر چه کسی داد می

 مگر کسی هم هست؟

 

ای روی آید. سایهصدای افتادن چیزی از تراس می

پیچد. افتد و باد سردی در اتاق میپارکت اتاق می
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ی بلند و سفید چرخانم. پردهمیسرم را سوی در 

 رقصد.حریرش در باد می

 «کی اونجاست؟»گویم: آرام می

 

ام، کامل سوی تراس همانگونه که روی زمین نشسته

چرخم. آب دهانم را که خشک شده، به زحمت می

یم هاروم. پا و دستدهم و عقب عقب میفرو می

ب و خزند. سایه زیر نور مهتااختیار روی زمین میبی

 رسد.ای به نظر میهای باغ، سرمهچراغ

 

یم تا هاخورند و چشمیم تق تق به هم میهادندان

های تند و اند. تپشآخرین حدشان گشاد شده

درنگ قلبم، تنم را به لرزه انداخته.  دستی به بی

کشم تا بتوانم نفس بکشم. نباید مضطرب گلویم می

 چیست؛ خوشحالی؟شوم. لعنتی! پس این موقعیت 
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چنان سرجایش است و سردم شده ولی سایه هم

آید. تپش قلبم آرام نظر میتر هم بهحاال پررنگ

گیرد و نفس کشیدن هم کم کم دارد فراموشم نمی

 شود.می

 

فهمم، ای که حتی خودم هم نمیآرام، به گونه

 «خوای؟چی از جونم می»گویم: می

 

ست بدنش را توانم قسمتی از سوی راتنها می

شود؛ هیبت تر میکه نزدیک تشخیص دهم. کمی

آید. نظر میتر بهمردی چهارشانه حاال کامل

گیرم یم را جلوی دهانم و سپس به دندان میهادست

چرخد و یک گام دیگر سوی در تا جیغ نزنم. می

ها و پاهایم انگار حسی ندارند. خون دارد. دستبرمی

 تپد؟ قلبم میها جریان دارد؟ اصالًدر آن
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با یک گام بلند دیگر خودش را جلوی در تراس 

رویم ایستاده است. رساند؛ اکنون دقیقاً روبهمی

آورد و عمود به بدنش دست چپش را از جیب در می

اش را باز کند؛ انگشت شست و اشارهمشت می

چسباند. ها را به هم میکند و سپس نوک آنمی

یم گیر و سوی چپ هانفسم جایی در اعماق شش

 کند.پوش برخورد میسرم به شدت با زمین پارکت

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_سی_و_دویست_پاره#

 

 آرا

 

لغزاند انگشتانش را روی برآمدگی زیر موهای نینا می

 کند.اش را نوازش میکردهو پوست عرق
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توی آزمایش جدید، مقدار کم کتامین توی خون »

یص من اینه که خانم سلوکی مشاهده شده. تشخ

یو، سیی بعد از بستری توی آیایشون طی یک هفته

وابستگی شدید به کتامین پیدا کرده درد و 

ای که دارنه هم مربوط به کتامین و مخدریه قراریبی

که برای تسکین درد و کاهش اثرات بیهوشی 

 «شده.استفاده می

 

اندازد و نگاهش را روی تلما، پزشک شانه باال می

ی اثرات نگرانی درباره»چرخاند. و آرا میپاکان 

جسمی داروها روی نینا جان، تنها چیزی نیست که 

تریه؛ ی مهمها، مسئلهوجود داره. اثرات روانی این

چون نینا به شدت از لحاظ روحی و روانی آسیب 

ست و وابستگی روانی به این داروها کم کم داره دیده

 «ندازه.خودش رو بیرون می
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اش را بگیرد. کند تا جلوی گریهیگر تالش نمیتلما د

حال تماشا گرید و نینا را در آنباصدا و بغض می

 کند.می

 

باید »دهد: گیرد و ادامه میپزشک دم عمیقی می

دوران سختی رو بگذرونید. شاید وابستگی جسمی تا 

دو سه ماه آینده برطرف بشه... وابستگی روحی... 

یزهایی که از سر گذرونده، دونه! باتوجه به چخدا می

تنها انتظاری که از شما میره، اینه که کم نیارید و در 

 «هر لحظه نینا رو حمایت کنید.

 

این »کند: فشارد و زمزمه میی تلما را میپاکان شانه

تنها کاریه که از دستمون برمیاد. توکلمون به 

 «خداست.
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گوید: میتر ماند و آرامنگاه پزشک روی آرا می

مطمئن بشید که توی امنیت کامل باشه... ولی نه »

طوری که احساس بکنه زیرنظره و یه عده همیشه 

 «کنن. فقط باید بدونه امنیت داره.دارن رصدش می

 

حتماً! حواسمون »گوید: دهد و میسرش را تکان می

 «هست.

 

گوید: کند و با درنگ میپزشک به نینا نگاه می

یا متادون  M.Sاز ترک کتامین، به  خوام که بعدنمی»

وابسته بشه. دردش توی مدت ترک خیلی زیاد 

 «میشه؛ باید تحملش بکنه.

 

شود و پاکان سرش را در ی تلما شدیدتر میگریه

کرد به نینا کس گمانش را نمیکشد. هیچآغوش می

 در بیمارستان هم رحم نکنند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

، ولی خواستند بیایندچندباری مریم بانو و دارون می

ای آورده بود تا نگذارد نینا را در این هربار، آرا بهانه

 وضعیت ببینند.

 

دهد و اندیشمند به نوازش موهای نینا ادامه می

کتامین... همون داروی بیهوشیه که بعد از »پرسد: می

 «هوشیاری توهم میاره برای فرد؟

 

درسته. اثرش »دهد. پزشک سرش را تکان می

گفت بعد مدته. برای همینه که نینا میکوتاهسریع و 

 «شده.تزریق خیلی زود بیهوش می

 

ی درد به هیچ وجه به بهانه»دهد: رو به تلما ادامه می

جلسات فیزیوتراپی رو کنسل نکنین یا به صورت 

تعویق نندازین. حتماً در اولین فرصت شروعش 

 «کنین.
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 زبرجد _رخ#

 نهم_و_سی_و_دویست_پاره#

 

 

 اهدی م

 نینا

ام انگشتانم را که کش الستیکی به دورشان پیچیده

کنم نگذارم نیروی دهم و تالش میاز هم فاصله می

کش، بر انگشتانم چیره شود. پس از حدود دوماه، 

توانم انگشتانم را حس کنم. فیزیوتراپیست تنها می

خواهد تا مشتم را بازتر دهد و از من میدلگرمی می

 کنم.

 

 شود. بس است دیگر!نمیتوانم، نمی
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که به آنکنم و بیکش را روی میز پرت می

فیزیوتراپیست نگاه کنم، از روی صندلی بلند 

هایم را شوم. این بار جلوی آشکار شدن اشکمی

گیرم؛ با حالی آشفته از اتاق مهمان بیرون نمی

زنم و با فشردن بازوی راستم، راه اتاقم را پیش می

توانم خودم را ام. دیگر نمیگیرم. خسته شدهمی

امیدوار کنم که خواهم توانست به زندگی پیش از 

ام و رمقی برایم باقی ها بازگردم. از توان افتادهاین

 نمانده.

 

کنم و در را پشت سرم هایم را پاک میاشک

نشینم. دهم و روی زمین میبندم. به آن تکیه میمی

. دو ماه امنتیجه خسته شدههای بیاز تالش کردن

توانم تکان دهم. دوماه است دست راستم را نمی

 توانم تنها از خانه بیرون بروم.است برای امنیتم نمی

ماند تا مشکلی نداشته دوماه است تلما خانه می
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خواهد فکر کنم مانند یک پرستار بچه باشم؛ دلم نمی

کند. دوماه است آرا بدون محافظ با من رفتار می

آید، بخورد. هنگامی که به اینجا میتواند تکان نمی

چنان ساختمان در قرق مردان اسلحه به دست در آن

کند آید که اگر کسی شاهد آن باشد، فکر میمی

ی مافیایی، گروه قاچاقی، چیزی به این خانه سرکرده

 کند.آمد و شد می

 

که آرا به ام برگردم. پس از آنآن شب بنا بود به خانه

هایم را پوشیدم و از اتاق آرا بیرون لباسخواب رفت، 

ها به سروصدا خانه را ترک کنم. روی پلهزدم تا بی

گشت، برخوردم. همینم ی باال برمیدالیتا که به طبقه

ای چیزی هستم که مانده بود تا او گمان کند روسپی

 کنم!ساعتی پس از نیمه شب، آنجا را ترک می
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م و با صدای بلند کندستم را میان موهایم مشت می

زنم. چه شد که به اینجا رسیدم؟ زیر گریه می

ترش این است که چه کردیم که به اینجا درست

 رسیدیم!

 

اند. تلما از دستم به همه از این اوضاع خسته شده

ترین برخورد را با کند کمستوه آمده، پاکان تالش می

 من داشته باشد و آرا...

شده! شاید هم من شناسمش! آدم دیگری دیگر نمی

ام! شاید دیگر برایش کافی نیستم! زیادی بد شده

خورد؟ خودم این دو یک زن معتاد به چه دردش می

ام. دیگران قراری به ستوه آمدهماه از شدت درد و بی

 چطور؟

 

ام هایم خندهبینید؟ خودم از حدس و گمانمی

گویند زنی با ذهن مریض!  خودم گیرد! به من میمی
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بافم و در پایان ریسم، مینشینم، میدم میبا خو

 گیرم!نتیجه می

 

 «نینا جان؟ عسلم؟»

 

کوبم تا بداند حالم خوب سرم را آرام به در می

نیست. تا بداند باید در این لحظات دست از سرم 

سوزد. تلما خیلی بیشتر از من بردارد. دلم برایش می

ام باری بر سر آسیب دیده؛ خیلی! من هم شده

 شش، دردی روی دردهایش!دو

 

 خدایا تا کِی؟

 

 زبرجد _رخ#

 چهلم_و_دویست_پاره#
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هم به نشیند پشت در. در سکوت خانه، که آنمی

ها، شکستن خاطر من است، صدای خش خش لباس

هایش و نفسی که با درد بیرون قولنج یکی از مفصل

 توانم بشنوم.دهد را میمی

 

نشیند پشت در می آیدشوم، میگونه میهربار که این

پرسم مگر کند. از خودم میام میو خاموش، همراهی

تلما چه گناهی کرده؟ آن هنگام است که عذاب 

 شود.چسبد و ولکن ماجرا نمیوجدان خِرَم را می

 

گذارم و سرم را به در هایم را روی زانوهایم میآرنج

 «خوام برم تلما!می»دهم. تکیه می

 

 «بری؟ کجا بری؟»م. شنوتکان خوردنش را می
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گیرم و احساس گناه مرا در بر دم عمیقی می

گیرد. همیشه او را با تصمیماتم، مشکالتم، می

ام. ام و... هرچیز دیگری آزار دادهدردهایم، دیوانگی

خواهد من و مشکالتم را به دوش تلما تا کی می

 بکشد؟

 

خواد برم جایی میرم یه جای دور! چند وقتی دلم می»

کس نباشه! یادته گفتی وقتی سر من باردار هیچکه 

خواست بری گم و گور شی؟ منم االن بودی دلت می

خواد برم گم و گور شم! دور از همه، دور از دلم می

ی تصورات و اعتماد دورویی این آدما! فکر کن همه

ام ت یهو نابود بشه! من االن اون آدمیچندین ساله

کنی، ترسم! درکم میی خودم هم میکه حتی از سایه

 «نه؟
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گوید: ای میکشد و با صدای خفهآه دردناکی می

های سال تالش کنم دورت بگردم! سالدرک می»

کردم دختری رو بار بیارم که مثل مادرش ضعیف 

نباشه، توی هر موقعیتی جا نزنه، روی پای خودش 

ی خدا دلم لرزیده که نکنه فردا روز، باشه... همیشه

ی تنم، کسی که تنها امید زندگیمه، یه هدخترم، پار

جا برنگرده بهم بگه که توی تربیتش کم گذاشتم! اما 

پذیر انگار ما برای این ساخته شدیم که آسیب

باشیم! هرچقدر هم قوی باشیم، تهش یه جا قراره 

کم بیاریم! ولی از طرفی دیگه، من پاکان رو داشتم و 

ها رو هم پشت دونم که این روزتو، آرا رو داری؛ می

تر از ذاری، چون دختری که من دارم، قویسر می

 «اونیه که جا بزنه و دشمنش رو شاد بکنه!

 

حسم را در برابر زنم و دست راستِ بیخندی میتک

دهم. زمان آن نرسیده که تسلیم چشمانم تکان می
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چیز را کنار بگذارم؟ یا حتی دشمنم را شوم و همه

 شاد کنم؟

 

 «بم تلما. برو پایین.خوام بخوامی»

 

خیزم کنم. برمیدرنگش را در برخاستن، احساس می

دارم و انگشتم ام را برمیروم. گوشیو سوی میز می

لغزانم. مانند هر روز صبح، آرا اش میرا روی صفحه

پیام داده و حالم را پرسیده. ابروهایم را در هم 

 هایمکنم. در پیامکشم و اعالن پیامش را رد میمی

گردم. باید ای که ملکی فرستاده، میبه دنبال شماره

 دادم.این قائله را هرچه زودتر پایان می

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_چهل_و_دویست_پاره#
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دهد که با شنیدن صدایش، مو با بوق دوم، پاسخ می

 «سالم عزیزدلم!»شود. بر تنم راست می

 

نگار توانم چیزی بگویم. اکنم اما نمیدهانم را باز می

 گذرد.چند ثانیه درنگ، برایم مانند چند دقیقه می

 

 «سالم!»

 

دانم احساس شوق دارد. نمی« م؟خوبی یکی یدونه»

 کند یا چیزی دیگر!پیروزی می

 

کنم. پیچد و احساس ضعف میشکمم به هم می

که زانوهایم تا شوند و کف اتاق سقوط پیش از این

ی لوی قفسهنشینم و پاهایم را جکنم، روی تخت می

خواهد بگویم دهانت را کنم. دلم میام جمع میسینه

هایی که هنگامی که نقطه ضعفت ببند! اما امان از آدم
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گذارند؛ بدتر کنند، همواره رویش دست میرا پیدا می

که از او نفرت داشته باشم، از آن منم که به جای این

ی او را بیش از هرچیزی آغوش و همین کلمات ساده

 هانم.خوا

 « خوب نیستم! دارم دیوونه میشم!»

 

 «خوای بیای پیش خودم؟بیام ببرمت از اونجا؟ می»

 

بیند، سرم را تکان ترکد و انگار که مرا میبغضم می

 «نه!»دهم. می

 

کاری »گوید: شود هنگامی که میتر میصدایش آرام

 «هست که بتونم برات انجام بدم؟
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کنم و ام را پاک میگونههای راه یافته روی اشک

 «آرا مدارک رو پیدا کرده. آره؟»پرسم: می

 

ام لعنت دقتیبینم و به بیدرنگش را در پاسخ می

 فرستم.می

 «آره عزیزم.»

 

ام مشت ی سینهکنم و به قفسههق هقم را خفه می

 «قراره چی به سرم بیاد؟»کوبم. می

 

س توانم احسااخمش را انگار از پشت گوشی هم می

 «یعنی چی؟ منظورت چیه؟»کنم. 

 

شود با صدای در زدن کسی، گوشی از دستم رها می

 افتد.و کف اتاق می
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 «نینا جان؟ عزیزم؟»

 

درنگ از روی تخت پایین با شنیدن صدای آرا، بی

ام را با دستی لرزان از روی زمین آیم و گوشیمی

قاپم. تماس را قطع و گوشی را در دستم مشت می

گردم و در که باز کنم. دوباره روی تخت برمیمی

دهم. آرا با دیدنم ام را به تاج تخت میشود، تکیهمی

آید. نشاند و پیش میلبخندی ساختگی به لب می

 «خوبی عزیزدلم؟»

 

ام را پاک با دست سالمم، اشک راه یافته روی چهره

خوبم! کی اومدی؟ »دهم. کنم و سرم را تکان میمی

 «اشی!خسته نب
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کَنَد و آن را روی صندلی میز آرایش کتش را می

زند و کنارم های پیراهنش را باال میاندازد. آستینمی

. ممنون ای میشهچند دقیقه»نشیند. روی تخت می

 «عزیزم.

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

گذارم. روم و سرم را رو به او روی بالش میکنار می

کشد و دستانش را روی شکمش گره کنارم دراز می

گویم: کشم و میزند. دستم را روی بازویش میمی

 «خوام بیام نشست شرکا!می»

 

ماند. ای بدون واکنش، خیره به سقف میچند لحظه

 «نه!»
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زنم و نوک انگشتانم را روی رد شکستگی پوزخند می

باید باشم! »کشم. ی کنار سرم میو موهای تراشیده

خواست؟ باید منو که از زمین خوردن منو میبرهان 

 «روی زمین بلند میشم ببینه!

 

بینم و صدایش که خشمی سخت شدن فکش را می

کند. نهفته را در خود جای داده، مو بر تنم راست می

خوای کاری خالف دم که بیای! میمن اجازه نمی»

 «میل من انجام بدی؟

 

خودم رو من همین االنش هم »گویم: با تمسخر می

 «جلوی برهان انداختم!

 

خودت »کنم: دهانم را به گوشش نزدیک و زمزمه می

 «اون مدارک رو به چشم دیدی!
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فهمی در این برهه، جایز نیست. فهمد که کجمی

هنگامی که به هوش آمدم، گفتند که آرا مرا از دست 

 برهان نجات داده؛ گفتند آرا بوده که مرا برگردانده.

 

دانست که چه بر سرم از خودم میچه کسی بهتر 

آمده؟ صبح روز پس از آن شب ترسناک که به هوش 

آمدم، یک نفر باالی سرم نشسته بود که با وجود 

دانستم مردی گرگ و میش هوا و تاریکی محیط، می

شناسد. دستم را در دست گرفته بود است که مرا می

کرد. و انگشتش، بند بند انگشتانم را نوازش می

گاه با جیغ و فریاد ترسیدم. ترسیدن من هیچنخست 

همراه نبوده. هنوز هم  هنگامی که چیزی مرا 

شوم. خودم را با شدت کنار ترساند، الل میمی

سوی تخت به پایین پرت کشیدم و نزدیک بود از آن

ام شوم. آخرین کسی که در عمر بیست و دو ساله

کشیدم، کنارم نشسته بود و با انتظارش را می

 نگریست.آلود، مرا میشمانی خونچ
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هرکس دیگری هم که بود، با دیدن پدری که گمان 

کرد؛ اما از کرد بیست سال پیش مرده، سکته میمی

ام، از دیدن زاد نبردهگاه با آدمیآنجایی که من هیچ

که زنده است، اصالً و ابداً متعجب نشدم. شاید این

اشتم و به این دلیل بود که درکی از داشتنش ند

اش اشکی از سر دلتنگی گاه بر سر مزار خالیهیچ

 نریختم.

دانست که شایگان رخ نمایانده، اما آرا می

دانست که تا چه اندازه، مرا از مسائلی که وجود نمی

دانست کس نمیدارد، آگاه ساخته و به عالوه، هیچ

 شایگان زنده است!

 

خوام توی انظار عمومی ظاهر برای همین نمی»

 «ی!بش
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لغزانم سر انگشتانم را روی گردن و خط ریشش می

 «تا کی قراره منو قایم کنی؟»پرسم: و می

 

کند و شود که گردنش را خم میمور مورش می

 «بیا این طرف.»گوید: می

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

چرخد. کنیم و سویم میجایمان را با هم عوض می

جایی که خودش از آن دستش هنوز خوب نشده ولی

خواهد کسی از چیزی که رخ داده، بیش گوید نمیمی

کند. اش را پنهان میدیدگیاز این باخبر شود، آسیب

تواند با دستش کار کند. پزشک گفته او هم هنوز نمی

بود شکستگی استخوان بازویش به اعصاب دستش 
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تر و مغرورتر از آنی است که آسیب زده. خودخواه

 کردم!گمان می

تا زمانی که خیالم راحت نشه، نه اجازه میدم »

 «کنم.برگردی به جلسات، نه وکالتت رو باطل می

 

کشم و زمزمه انگشتانم را روی طرح ابرویش می

خوام تا آخرش من وارد بازیشون شدم. می»کنم: می

 «برم!

 

 «من اجازه نمیدم مدونا!»

 

گوید. تا اجازه میبا صدایی آرام ولی لحنی قاطع 

توانم کاری را پیش ببرم. دانم که نمیندهد، می

گویم: لغزانم و میهایش میانگشتانم را روی لب

خوام این بالیی که سرم اومده به خاطر هیچ و نمی»

پوچ باشه! مطمئن باش قرار نیست پای تو رو بکشم 
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وسط. من راهی که در پیش گرفتم رو ادامه میدم. 

هان اونایی نیستن که برای من تصمیم شایگان یا بر

 «گیرن.می

 

من »چسبد. دهد و مچ دستم را میسرش را تکان می

مهم نیستم نینا! هیچ وقت خودم اولویت زندگیم 

نبودم؛ هیچ وقت! همیشه چیزی که علیه من استفاده 

م م بوده. همیشه منو با تهدید خانوادهکردن، خانواده

ترین ونن تو اآلن مهمدتحت فشار گذاشتن! اونا می

فرد برای منی، اگه اپسیلونی خطا برم، منو کنار 

گیرن! زنن، چون بهم نیاز دارن، اما تو رو ازم مینمی

کنن که اآلن ما رو توی این همون کاری رو می

 «شرایط قرار داده!
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در برابر آتش خشمی که چشمانش در خود جای 

ابروانش  شود اگر گره بینزنم. چه میداده، پلک می

 گاه سخن بگوید؟را باز کند و آن

 

کشد و روی های خاموشم، آه سنگینی میدر برابر لب

 «خوام ازم بگیرنت.نمی»نشیند. تخت می

 

گویم: نشینم و با بغضی فرو خورده، میروبرویش می

 «دونم!می»

 

شود کشد و خم میهایش میخندی روی لبپوست

برم سرم را جلو میای بنشاند. تا روی لبخندم بوسه

امیدوارم این »کنم. و دستانم را دور گردنش حلقه می

روزها هرچه زودتر برن! خسته شدم از این 

 «وضعیت!
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لغزاند و از زیر دست راستش را روی کمرم می

کند تا پوستم را لمس کند. خفه ی لباسم رد میپارچه

 «اگه یه فرصت مناسب برای عروسی...»گوید: می

 

کنم: کشم و زمزمه میمی عقب میسرم را ک

 «خوام پیش تو باشم!خوام! فقط میعروسی نمی»

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

کنم: کشم و زمزمه میسرم را کمی عقب می

 «خوام پیش تو باشم!خوام! فقط میعروسی نمی»
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کند. انگار که واکنش نگاهم میای بیچند لحظه

اندازه در ادای سخنم جدی و  بخواهد بداند تا چه

 قاطع بودم.

 

از این دوری خسته شدم! دوست دارم سرمو کنار »

 «ی فردا.سر تو روی بالش بذارم، بی دغدغه

 

بذار فکر کنم! »کند: کشد و زمزمه میمرا جلوتر می

 «خوام...االن فقط می

 

کنم به باز کردن ی دستانم را باز و شروع میحلقه

برد و خیره پیراهنش. سخنش را میهای دکمه

ماند به من. پیراهنش را از درون شلوارش بیرون می

شوم تا سیب گلویش را ببوسم. کشم و خم میمی

 «خوام!منم می»
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برد و با لبخندی دستش را زیر کش شلوارم می

 «خوای مدونا؟چی می»پرسد: کمرنگ می

 

ه خوام جوری نوازشم کنی کمی»فهمم. نیتش را می

این مدت از یادم بره. طوری منو به اوج برسونی که 

ها فقط فکرِ بودنِ با تو توی توی ذهنم تا ساعت

خوام مثل قبلنا کاری کنی اسم سرم چرخ بخوره. می

تو تنها چیزی باشه که به زبون میارم. مثل هر دفعه، 

با لمس آرامَش که « انگیز...ی خاطرهبرام یه رابطه

آورد، به پهلوهایش چنگ یتنم را به لرزه درم

گور بابای براهینی »کنم: اندازم و لرزان زمزمه میمی

 «خوام!و بقیه! االن من فقط شوهرمو می

 

چسبم. کشم و ساعدش را میبا هدایتش، دراز می

تنت داره »بوسد. هایم را میشود و لبرویم خم می

 «خوای!زنه منو میداد می
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شود و تش بلندتر میام با تند شدن حرکات دسناله

گزم تا صدایم بیرون نرود. روی هایم را میلب

ت رو بشنوم! تنها بذار ناله»کند: هایم زمزمه میلب

ای که بعد این همه مدت دوست دارم موسیقی

 «های از سر لذت توئه!بشنوم، صدای ناله

 

کنم. حینی برم و بازش میدست سوی کمربندش می

ی لمسش پیچ و تاب بوسمش و زیر سلطهکه می

برم و خورم، دستم را درون شلوارش فرو میمی

کنم. صدای غرشی که از ته گلویش لمسش می

هایم شکل شود لبخندی روی لبآید، باعث میبرمی

ام. برای بیرون ام را پیدا کردهبگیرد. من هدف زندگی

مانم و پس از آن، کشیدن آرا هم که شده، زنده می

 یمان بزرگ است.خدایم، خدایش، خدا
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مان، محکوم به شکست است. بودن ما با هم، زندگی

باشم. چیزی  این چیزی نیست که به تازگی دریافته

ام و است که تاکنون به درست بودنش شک داشته

 ام.حال، به یقین رسیده

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

ی بزرگ روبروی وسایل ورزشی، الی جلوی آینه

شان برم و به هم ریختهکوتاهم دست می موهای

ای که کنم. لخت بودنشان را دوست ندارم. گیرهمی

روی شکستگی سرم زده تا دیده نشود، جابجا  تلما

کشم. چه ریخت و کنم و ابروهایم را در هم میمی

 ام!ای برای خودم درست کردهقیافه
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تکان کنم و دستم را باند را از دور انگشتانم باز می

ای ام را تلما راضی کرد تا هفتهدهم. روشا، مربیمی

ی ورزش ایجاد کند. دو بار بیاید خانه و در من انگیزه

 دار است!حتی گفتنش هم خنده

 

اند از وسایل ورزشی و سکوی پارکینگ را پر کرده

اند. تلما گفت کوچکی هم مانند رینگ ساخته

ا در خانه اند تبیشترشان را پرهام و پندار خریده

ورزش کنند. عجیب است! پرهام مطلقا ورزش 

کرد! احمق که نیستم! همه چهارچشمی مرا نمی

گفت حواسم پایند. روانپزشکم چند روز پیش میمی

باشد باردار نشوم چون داروها روی جنین اثرات بدی 

دارند. دکتر همیشه اینجا نبود که بداند من با همسرم 

 ته بود دیگر!رابطه دارم یا نه! تلما گف
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کند. آید و انگشتانم را بررسی میروشا جلو می

اند. شان کنم تا ببیند در چه حالخواهد باز و بستهمی

شوند ولی روشا از پیشرفتم راضی خیلی خم نمی

 است.

 

ذاشت جلسات تلما باید می»گویم: خندم و میتلخ می

 «فیزیوتراپیم تموم شه!

 

شنوم که جلو صدای تلما را میزند که روشا لبخند می

 کشد.اش میآید و حوله را روی چهرهمی

«Run before you can walk»! 

 که بتونی راه بری، بدو!()قبل از این

 

پرسم: گیرد و من میروشا پیچاندن باند را از سر می

 «از کی اینجایی؟»
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نیم »دهد: آید، پاسخ میکه جلو میتلما درحالی

رینگ مشغول بودی، منم اومدم ساعتی هست! توی 

 «وزنه بزنم!

 

کشد. گیرد و بازوی الغرش را به رخ میفیگور می

 «فک کردی فقط خودت عضله داری؟»

 

عضله »زند. خندد و با تمسخر به بازویم میروشا می

کند. روی فعل هم تاکید می« داشت... تلما جون!

 «هیچی نمونده ازش!»

توانم رود. میمی ای درهمی تلما برای لحظهچهره

 کند را ببینم. هایش گذر میبرق شفافی که از چشم

 

هایم را دوباره زنم و دستکشلبخند تلخی می

هایم سرجایشان پوشم. چه مانده بود که ماهیچهمی
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ای همه دبدبه و کبکبهبمانند؟  از نینا سلوکیان، از آن

 اش چه برجای مانده بود؟که داشت، از خودخواهی

 

کند بنشینم. روی زمین ولو اهایم وادارم میضعف پ

کنم. دلم شوم و دستانم را پشت سرم ستون میمی

شود و چشمانم بسته. چه به سرم آمده که حال میبی

 ام؟اراده و خمود شدهچنین بیاین

 

خوبی »کند. نشیند و پایم را لمس میتلما کنارم می

 «عسلم؟

 

 «م! فقط...خوب»نالم: دهم و میسرم را تکان می

 

ماند تا ادامه دهم. فقط چه؟ کجای حال و خاموش می

روزم خوب بود که به دروغ گفتم خوبم؟ دلم سفر 

هایی که بروم و بازگشتی درکار خواهد. از آنمی
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نباشد. اگر عهد و پیمان نبسته بودم، در نخستین 

بستم و خودم را گم و گور فرصت، بارم را می

شت زندگی کردن در این ای داکردم. چه فایدهمی

جایگاه؟ میان هم سن و ساالن و دخترانی که 

هایی مانند هم داشتیم، کسی بودم که حرفی خانواده

 برای گفتن داشت؛ اما حاال...

 

گویم گور بابای مقام و قدرت! قدرتی که مرا به می

 خورَد؟این روز انداخته، به چه دردم می

 

ل گرفته بودم این چند روز در ذهنم انگار یک غربا

دستم و چیزهایی که برایم ارزشمند بودند را جدا 

کرده بودم. چیزهایی که مانده بودند... خانواده بود و 

 آرامش!
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بینم همان قدرتی که رفته کنم، میحاال که فکر می

ام، اگر در دست کس های زندگیارزشبود الی بی

ام از من بگیرد و توانست خانوادهدیگری بود، می

ای از بین ببرد گویی کان لم یکن! آرامشم را به گونه

توانستم قدرت را کنار بگذارم و به دنبال آن پس نمی

جایگاه و نفوذم را. نینا سلوکیان دیوانه شده، اما 

نمرده است! از بخت خوب من است شاید، از این 

وار جلو بروم. پرواتر و دیوانهتوانستم بیپس می

ای ماند، اگر خموش گوشهیآرامشی برایم باقی نم

دادم این اوضاع حتی یک روز نشستم و اجازه میمی

 دیگر ادامه پیدا کند.

 

کس دانم که دیوانه شدنم به سود هیچبه خوبی می

 نیست؛ حتی خودم!

 

 زبرجد _رخ#
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 ششم _و_چهل_و_دویست_پاره#

 

توانم، متین و موقر به کنم تا جایی که میتالش می

ام و پم را روی پای راستم انداختهچشم بیایم. پای چ

 شوم.زیر نگاه تیزبین مریم بانو، جابجا می

 

اش را روی میز مریم بانو فنجان خالی قهوه

دهد. نگاهی گرداند و به پشتی صندلی تکیه میبرمی

گوید: اندازد و رو به تلما میمهربان به من می

شنیدم که آرامایس و نینا جان تصمیم گرفتن که »

عروسی برگزار نشه. خواستم خودم بیام و نظر دیگه 

 «شما رو هم جویا بشم. البته...

 

نینا »دهد: چرخاند و ادامه مینگاهش را سوی من می

جان، پیش از هرچیزی، خواستم بدونم که این نظر 

 «خوای؟هردوتون بوده؟ واقعاً این رو می
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دهم. این را سرم را در پذیرش سخنش تکان می

له! تنها به دنبال راهی بودم که کنار آرا خواستم؟ بمی

 باشم!

واقعیتش عروسی... چیزی نیست که با این شرایط »

 «روحی بخوام!

 

دهد و دوباره نگاهش را سوی تلما سرش را تکان می

فهمد که باید که چیزی بگوید، تلما میآنبرد. بیمی

کند و با سخن بگوید. خودش را جمع و جور می

این تصمیمی نیست که من یا پاکان »گوید: درنگ می

بخوایم بگیریم. هرچی هست مربوط به خودشونه و 

 «پذیرم.من هر تصمیمی نینا بگیره، می

 

نشاند و مریم بانو لبخندی ساختگی به لب می

البته که تصمیم »کند. دستانش را در هم گره می
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گیرن؛ اگه همین فردا بخوان رو خودشون می پایانی

امکانش فراهمه، اگر هم نخوان، عروسی بگیرن، 

 «ی اوله.راحتی نینا جان برای من در درجه

 

ازتون ممنونم که »گوید: دهد و میتلما سر تکان می

 «کنید!نینا جان رو درک می

 

گذارد و با مهربانی مریم بانو پلک روی هم می

ای که با حضور نینا جان توی زندگی شادی»گوید: می

ای من باالتر و ارزشمندتر از آرامایس من اومده، بر

خوام هرچیزیه که توی دنیا برای من وجود داره. نمی

برای جشنی مثل عروسی، فاصله بیفته بینشون. این 

 «ی کافی از هم دور بودن.چند ماه هم به اندازه

 

گذارند و او ظرف میوه را روی میز جلوی مریم بانو می

هد کند. انگار که بخواای درنگ میبرای لحظه
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یه بحث دیگه هم هست... »سخنش را مزه مزه کند. 

که با توجه به این شرایط، برای امنیت اون هم این

خواستم پیشنهاد بدم نینا جان و تنها نموندنش، می

مدتی رو توی عمارت بگذرونه. مدتی رو که آرا خونه 

 «نیست، یکم پیش ما باشه!

 

هایم به پرواز رود روی لبجلوی لبخندی که می

 گیرم. یک تیر و دو نشان!درآید را می

 

گوید: اندازد و با لبخند میتلما نگاهی دو دل به می

که کنار شما باشه و از چه سعادتی باالتر از این»

 «وجود شما بهره ببره!

 

شود و نرمی لحظات ی مریم بانو جدی میچهره

دونیم خودمون هم می»دهد. پیشش را از دست می

ها تعارفه تلما جان! آسترید االن چند حرفکه این 
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کنه و یک سال سالی هست که با ما زندگی می

بیشتره که دالیتا و آرسن هم به جمع ما اضافه شدن. 

ست داشتن حریم شخصی و زندگی جداگانه حق همه

و من تمام تالشم رو کردم که کوچکترین تماسی با 

ن شون نداشته باشم. برای همیپسرها و خانواده

اومدن نینا به اون خونه برای من تازگی نداره، اما 

برای خودش چرا! با آغوش باز حضورش رو 

 «ذاریم.پذیریم و قدمش رو به چشم میمی

 

کنم و ادامه صدایم را صاف می« من مشکلی ندارم.»

ی شلوغ و پرجمعیت رو ترجیح خونه»دهم: می

 «میدم.

 

که نیاز  ی کسانیجایی که همه»افزایم: در دل می

 «دارم، باشند.
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 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

 بهمن ماه

تاکنون به عمارت به چشم یک خانه نگاه نکرده 

بار آمدنم به این ساختمان بزرگ، فرق بودم. این

ی دوم نگاه گیرم و به طبقهدارد. سرم را باال می

جا ام باشد و آنکنم. جایی که بنا است خانهمی

دانم چرا مانند همیشه ته دلم غنج نم. نمیزندگی ک

جا رود یا خوشحال نیستم؛ حتی از بودن در ایننمی

به عنوان عروس کوچک و نورچشمی خانواده، خوش 

 کنم!خوشانم نیست یا ذوق نمی

 

شود، مریم بانو که در درگاه ساختمان پدیدار می

ها باال دانم. از پلهبیش از این درنگ را جایز نمی

پذیرم. روی وم و آغوش باز مریم بانو را میرمی
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بوسد و با مهربانی مرا به درون البی موهایم را می

گوید آسترید رفته سری به پدر کند. میراهنمایی می

گوید میناس پس و مادرش بزند. سپس با خنده می

خواهد برای زندگی از چهل سال هنوز هم دلش نمی

 به ایران بیاید.

 

به او برای نیامدن به ایران حق  خندم ودر دل می

مند شود خواست بیاید اینجا از چه بهرهدهم. میمی

 که در ارمنستان وجود ندارد؟

 

دارد و با چشم، به آرا اشاره مریم بانو مرا نگه می

 «منتظر چی هستی پسر؟»کند. می

 

شود تا مرا در دارد و خم میآرا گامی به جلو برمی

گویم: کشم و میعقب میزده آغوش بگیرد. خجالت

 «نه الزم نیست!»
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خندد و در برابر چشمان مریم بانو، مرا بلند آرا می

 «رسم، رسمه مدونا!»کند. می

 

اش کند و به شانهمریم بانو با کِیف نگاهش می

برو پسر! فکر کنم باید بگم واسه این کارا »زند. می

 «یکم پیر شدی!

 

خورد و به صدایی تکان میبیی ی آرا با خندهسینه

 «اختیار دارید بانو!»رود. درون سالن می

 

ی های پاشنه بلندی از گوشهبا شنیدن صدای کفش

چرخد. با راست سالن، سر هردویمان سوی او می

ی دالیتا و گامی که ی جاخوردهدیدن چهره

های خواست بردارد و سخنی که بنا داشت بر لبمی

انگیزش جاری سازد، دست راست آرا هوسسرخ و 
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شود. با خنده دور زانوهایم سفت و گامش سست می

زنم تا زمینم بگذارد؛ ی آرا میکنم و به شانهسالم می

فشارد و برای دالیتا سر تکان ام را میولی آرا شانه

گذارد واکنش دالیتا را ببینم؛ سوی دهد. نمیمی

چرخد، که می کند و هنگامیآسانسور پا تند می

گویم. زند. چیزی نمیی دوم را میی طبقهدکمه

دانم دالیتا چیزی ندارم که بگویم. بگویم من که می

ای دارد هم زدن ی پیشینت بود؟ چه فایدهمعشوقه

فهمی در این هنگام، جایز گذشته؟ به راستی که کج

 نیست!

 

صدای ضربان قلبش در سکوت بین ما دونفر، 

 است که وجود دارد. بلندترین صدایی 

 

گذارد. جلوی در اتاق شود و پا به بیرون میدر باز می

به نظر من... تو اتاق »گوید: گذاردم و میزمین می
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قبلی من لباس عوض کن. این اتاق بمونه برای 

 «آخرشب!

 

کنم. زنم و دستانم را دور گردنش حلقه میلبخند می

 «قط!من مخالفتی ندارم! اگه سر و صدا نکنیم ف»

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_چهل_و_دویست_پاره#

 

کنم و از اتاق بیرون در کشویی ایوان را باز می

گیرد و باعث روم. باد سردی تنم را در آغوش میمی

هایم را بیشتر به دور خود شود بافت روی شانهمی

روم. بندم و جلو میبپیچم. در را پشت سرم می

یش زودهنگام درختان لخت و عور باغ، در گرگ و م

اند و بهمن ماه، در برابر چشمانم به رقص درآمده

دهند. بچه که هایشان را برایم تکان میگویی دست
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مان وجود داشت سنهای همبودم، داستانی بین بچه

گویم، زیر هر گفت زکریان بزرگ، بارتو را میکه می

های یک از درختان باغ، آدمی را چال کرده؛ ما بچه

 رمان شده بود.ساده هم باو

 

آرا را که با آن چشمان طوسی رنگ و درخشنده 

رفت و شان غنج میدیدیم، هم دلمان از زیباییمی

کنم، ترسیدیم. اکنون که به آن روزها فکر میهم می

فهمم خیلی چیزها که در بچگی ازشان می

هایم، های اآلن، دغدغهترسیدم، در برابر ترسمی

چیزی نبوده و یم، هیچهاو نگرش ام، فکرزندگی

 نیست!

 

شوم. باید نگران زنم و در خود مچاله میپوزخند می

زندگی در کنار دالیتا هم باشم؟ آرا به خاطر بازگشت 

 کرد؟او بود که دیگر در عمارت زندگی نمی
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هایم را روی هم دهم و پلکسرم را تکان می

فشارم. این چیزی نیست که به خاطرش گریه می

های بزرگتری داشتم و بلرزد. من هدف کنم یا دلم

 رسیدم. ها میباید به آن

 

های آرام آرا، سویش با باز شدن در و صدای گام

زنم. آرامشی ساختگی بر اندام چرخم و لبخند میمی

اش سایه انداخته و شاید کسی به خوبی من، و چهره

او را نشناسد و نداند که بیشتر اوقات، خونسرد 

 گونه باشد.ست و ناچار است اینبودنش ساختگی ا

 

کند، مرا آید و دستش را دور کمرم حلقه میجلو می

ای فرا هایم را برای بوسهچسباند و لببه خود می

های بدی که به خواند. چشمانم را روی حسمی

بندم و آورند، میباره به قلب و روحم هجوم مییک
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سپارم. احساس همانند خودم را به دستش می

ری است که تصمیمش را برای ترک خانه و ماد

داشتنشان، حس  فرزندانش گرفته؛ ولی دوست

ها دارد، پای رفتن برایش به عمیق و عشقی که به آن

 گذارد.جا نمی

 

های دیگر، دلم جشن عروسی من هم مانند نوعروس

خواست؛ دلم بر تن کردن لباس سفیدی را می

برانه، صخواست که خودم انتخابش کرده و بیمی

 چشم به راهش بودم.

 

ام را در دستانش کشد و چهرهسرش را عقب می

لرزد و هنگامی که لب نی چشمانش میگیرد. نیمی

گوید. گشاید، صدایش از بغضی پنهان سخن میمی

ترین عروسی رو بگیرم. خواستم برات باشکوهمی»

ترین شب زندگی رو برای خواستم به یادموندنیمی
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خواستم کاری کنم که تا آخر م. میهردومون بساز

عمر، خاطرات خوشی توی ذهنت باقی بمونه... 

 «ولی...

 

گیرم. سخنش دهم و دستش را میسرم را تکان می

فقط »دهد. برد و بازدمی سنگین را بیرون میرا می

 «تونم بگم متأسفم!می

 

هیچی تقصیر »دهم. زنم و بغضم را فرو میلبخند می

عشقم! تو هر کاری که تونستی برای تو نیست 

محافظت از من و خوشحال کردنم انجام دادی و من 

 «چیز، ازت ممنونم!برای همه

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_چهل_و_دویست_پاره#
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کند. ام را نوازش میزند و گونهرمق میلبخندی بی

من از تو ممنونم که با اومدنت، رنگ پاشیدی به »

 «م!دنیای مرده

 

 کشد وستش را روی پلک زیرینم میانگشت ش

بازتاب من »چرخاند. نگاهش را بین چشمانم می

ام که توی چشمات... خیلی متفاوته! انگار آدمی

 «هستم رو نشون میده!

 

 سوی ابرویم کشد وانگشتش را روی پوستم می

همیشه عادت دارم که خودم رو از چشمای »برد. می

کنم توی فکر می دونی... همیشهدیگران ببینم. می

تر از چیزی که ی تاریکم. تاریکچشماشون یه سایه

کنم باشم. بدون هیچ کم، فکر میهستم، یا دست

 «ی سیاه!نوری! یه سایه
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 مانم.زنم و در برابر سخنانش، خاموش میپلک می

کنه! اولین توی چشمای تو قضیه انگار فرق می»

ه باری که دیدمت، اولین چیزی که توجهم رو ب

 «خودش جلب کرد، چشمات بود.

 

نه به خاطر »دوزد. و نگاهش را به چشمانم می 

شون... انگار یه نوری از چشمات به بیرون روشنی

تابن؛ از وجودت! باعث میشه خود واقعیم رو می

ببینم. خاکستری؛ مخلوط سیاهی و سپیدی... هم 

ها! چیزی که هستم! تو هایی که دارم، هم بدیخوبی

 «در خالصی؟چرا انق

 

گوید، دلم مانند هربار که آرا از احساسش می

کنم که من سزاوار لرزد. هربار با خود فکر میمی

عشق پاک این مرد خواهم بود؟ پس از آن از خود 

 ست یا نه!پرسم که باور دارم عشق او واقعیمی
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های وجودیم رو به ی جنبهیادته بهم گفتی همه»

ین قضیه در مورد تو هم کسی غیر تو نشون ندادم؟ ا

طوری که هستی، کنه. هرکسی تو رو اونصدق می

ترسی خوای که بشناسه. میشناسه. خودت نمینمی

ی مردم بدونن تو تا چه اندازه مهربون و اگه همه

احساساتی هستی، دیگه ازت حساب نبرن یا 

نظرشون راجع بهت عوض بشه. برای همینه که 

آدما از خودت یه کنی توی ذهن همیشه تالش می

 «احساس بسازی.تفاوت و بیآدم خشک، مغرور، بی

 

حق با »دارد. دهد و دستانش را برمیسر تکان می

 «توئه. هوا سرده بریم داخل!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها او را بشناسند، واهمه دارد. که آدمنگفتم؟ او از این

ام، او را که من او را تا حد زیادی شناختهاین

 ترساند.می

 

گوید: بندد، میکه پشت سرمان می در ایوان را

خوای یه دور کوچیک توی عمارت بزنیم؟ فکر می»

 «کنم بدونم از کجاش خوشت میاد!

 

پذیرم. از ماندن در اتاق بهتر به پیشنهادش را می

 آید!چشم می

 

 زبرجد _رخ#

 پنجاهم_و_دویست_پاره#
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کنم نگاهم را روی غذای سر میز شام، تالش می

ی گوشت را های کوفتهام نگه دارم. تکهکاسهدرون 

ی زنم. همهکنم و همش میبا قاشق ریز ریز می

ها به من دوخته شده و منتظرند تا شروع کنم. نگاه

اگه »گوید: بیند، میمریم بانو که درنگم را می

ای بکشن کولولیک دوست نداری بگم چیز دیگه

 «برات!

 

شوم. با نگاهی یپاچه مدهم و دستسرم را تکان می

نه »گویم: اش، میهای مرتب و مانیکور شدهبه ناخن

 «اصالً! یکم داغه، منتظرم سرد شه!

 

 «نوش جان!»گوید: زند و میلبخند کوچکی می

 

برم. کنم و آن را سوی دهانم میقاشقم را پر می

ی آشنایش درهم ام از مزهی نخست، چهرهلحظه
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ولی کام من تلخ  است اندازه خوشمزهرود. بیمی

 مانده.

 

دهم و ظرفش را به کناری به سختی آن را فرو می

گذارم. به دقیقه نکشیده که آرا بشقابی پر از می

گذارد. ی گوشت، جلویم میهای برشته شدهتکه

ای به او که لبخند به لب دارد و با مهربانی چشم غره

گوید نامش روم. میخواهد که آن را بخورم، میمی

 اتس است و در تنور ویژه پخته شده.خورو

 

توانست از گلوی به اگر غذای بهشتی هم بود، نمی

 ام پایین برود!هم چسبیده

 

رود و باال الیس پیوسته از روی صندلی پایین می

آید. آوتیس دریافته که جو سنگین است و تالش می
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کند با مزه پراندن و وادار کردن جمع به سخن می

 هوایمان را تغییر دهد.گفتن، کمی حال و 

 

سیلوا و سوان هم مانند دیگران خاموش، به خوردن 

 اند.پودینگشان سرگرم

 

رود تا گوید میرسد، آرا میشام که به پایان می

خواند. سیگار بکشد و مریم بانو مرا به اتاقش فرا می

افتم و از وقارش هنگام راه پشت سرش راه می

هشتاد و پنج،  کنم. گمانم شیرینرفتن، کیف می

خواهد جوره دلش نمیشش را داشته باشد، ولی هیچ

بپذیرد که برای خیلی کارها، پیر شده؛ راستش را 

ی زندگی کردنش را دوست بگویم، من هم شیوه

 دارم.
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اتاقش کمِ کم، یه سالن پنجاه، شصت متری است 

های که که از میانه، با دیوارک، دو قسمت شده. مبل

رنگ قرمز و میزهای چوبی کالسیک مخمل به 

 خورد.قدیمی، در این سوی دیوارک به چشم می

 

خواهد تا روبرویش بنشینم. نشیند و از من میمی 

کند و با اندکی درنگ گاه میعصایش را جلویش تکیه

کنم که برای خراب شدن حال و درک می»گوید: می

ت دنبال انتقامی، ولی این انتقام رو از آرامایس آینده

 «نگیر! من

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#

 

گردم و آرا را درون ایوان، نشسته بر به اتاق برمی

روم و پا به یابم. به آرامی پیش میروی صندلی می
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گذارم. در فکر است و متوجه حضور من ایوان می

شود. دستانم را از پشت به آرامی پشت سرش نمی

کنم. دود حلقه میبرم و دور گردنش جلو می

دهد دهد و سرش را عقب میسیگارش را بیرون می

 ام.گذارد روی شانهو می

 

کشم و بین سیگار را از الی انگشتانش بیرون می

که دانم از اینگیرم. میگذارم و کام میلبانم می

آید اما یادم است آن روزها سیگار بکشم بدش می

 گفت سیگار کشیدنم را دوست دارد.می

 

اینجا بودنت رو »گوید: کند و میبازویم را لمس می

 «ام؟مدیون چی

 

داند چرا اینجایم و زنم. خودش خوب میلبخند می

 ام.چنین در پاسخش، سکوت اختیار کردهاین
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با پک بعدی، دیگر میلی به چشیدنش ندارم. 

خواهم دست دیگرم را از دور اندازمش زمین و میمی

گذارد. همچنان یردش و نمیگگردنش باز کنم که می

رو، منتظر پاسخ است. این مرد یک ذره بهخیره به رو

 عوض نشده.

 

 «میرم لباس عوض کنم.»

 

خیزد، صندلی را همچنان که ساعدم را گرفته، برمی

اش... آید. موهای به هم ریختهزند و جلو میدور می

 خدایا!

 

 «منتظر جوابم عزیزدلم.»
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که گرم د. به جای اینکنچیزی ته دلم سقوط می

 کنم. نکند فهمیده باشد؟شوم با نگاهش، لرز می

 

ممکنه »زنند. سخنان مریم بانو درون گوشم زنگ می

آرامایس رو به خاطر مشکالتت مقصر بدونی؛ من از 

خونم که بودن اینجا رو از ته قلبت چشمات می

خواستی... اما آرامایس بیشتر از هرچیزی، از نمی

خوام که اون اینجا خوشحاله. من نمیبودن تو در 

یک بار دیگه شکست رو، اون هم از جانب تو، تجربه 

 «بکنه!

 

ام را با آید و موهای شل و وارفتهدستش جلو می

بهتره راستش رو بگی »کند. سرانگشت لمس می

 «مدونا!
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دهم و انگار که بفهمد آب دهانم را به سختی فرو می

ام را قاب چهره مرا تحت فشار گذاشته، دستش،

کند. ام را نوازش میگیرد و با شستش، گونهمی

 نخست مریم بانو و حاال...

 

کنم نگاهم رود و حس میجان از دست و پایم می

ام را هم سوی چهرهبازد. دستم را رها و آنرنگ می

کند. انگار که از خوابی طوالنی بیدار شده لمس می

تانش روی خورم و با احساس دسباشم، تکان می

 کنم؟خورم. من اینجا چه میصورتم، جا می

 

درخشند و ابروهایش در هم اش میایچشمان نقره

 اند.گره خورده

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#
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 «با پاکان بحثم شد.»

 

شود حالت میاش بیای چهرهبینم که برای لحظهمی

یابد. چیزی میو دوباره حالت پیشینش را باز 

گُـ... گفتم منم میرم »دهم: گوید و من ادامه مینمی

خونه شـ... عمارت دزاشیب. گفتم مگه همین رو 

خوام خواستی؟ که برم سر خونه زندگیم؟ مینمی

 «همین کار رو بکنم.

 

گوید که باورم نکرده. اگر او توانسته نگاهش می

چرا  ام.خوب مرا بشناسد، من هم او را خوب شناخته

فکر کردم با گول زدنش، آن هم نه هرکسی، آرا 

 توانم آسوده بمانم؟زکریان، می
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یابم. ام را باز میدهم و ارادهآب دهانم را فرو می

خواهم آنچه کنم و تنش را لمس. مینگاهم را نرم می

ی تالشم را گویم را باور کند و در این راه باید همهمی

که خودم هم  این چیزی بود»به کار بگیرم. 

خواستم خواستم پیش تو باشم! میخواستم! میمی

ت زندگی کنم. چیز به عنوان همسرت و توی خونه

که عجیبیه که عشقم، مرد زندگیم رو طلب کنم؟ این

 «ی غیر معقولیه؟بخوام داشته باشمش، خواسته

 

دانم اند. میهایم در گردشهایش بین چشممردمک

ام، به زمان نیاز دارد؛ برای پذیرش آنچه که گفته

کنم تا کارسازی مانم و صبر میپس استوار می

سخنانم را روی او ببینم. در بیرون سفت و سخت 

مانم که ی داغی میام، ولی در درون به کورهایستاده

رود سرریز کند. کسی به گلویم هرآن گمانش می

فشارد. پاهایم یارای تنم چنگ انداخته و آن را می

 آورند.به سختی وزنم را تاب می نیستند و
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کشد. بغض از دانم چه اندازه به درازا مینمی

کند و ناامید از پذیرفته چشمانم به بیرون راه پیدا می

افتم. قلبم از دزدم و به گریه میشدنم، نگاهم را می

شود و تا هنگامی که در آغوشش درد فشرده می

د. در کنام گیر میشوم، نفس در سینهکشیده می

اراده گیرم و دستانم بیاش دم عمیقی میهوای سینه

 کنند.پیراهنش را در چنگ خود اسیر می

 

ای که پاچگیکند و با دستموهایم را نوازش می

خوام معذرت می»گوید: ام، میتاکنون از او ندیده

عزیزدلم... ببخش به گریه انداختمت! لطفاً... لطفاً 

 «و ندارم!گریه نکن! تحمل پریشونیت ر

 

ی کشد و با چشمانی تر، چهرهسرم را عقب می

 کند.خیس و چشمانم را بوسه باران می
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 لعنت به من! لعنت به من!

 

ببخش من رو! ببخش وقتی که باید مراقبت »

کردم ازت، نبودم! من باعث تموم این اتفاقات می

خوام تو من رو بخشم؛ ولی میشدم. خودم رو نمی

با دیدن حالت عذاب نکشم! تا ببخشی تا هرلحظه 

بتونم تو رو مال خودم بدونم! تا هرلحظه ترس از 

 «دست دادنت رو نداشته باشم!

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#

 

صبح روز بعد، با صدای پچ پچ ریزی از خواب 

وگوی آرام سیلوا و آرا، باعث خیزم. گفتبرمی

 گوش فرا دهم.شود چشمانم را بسته نگاه دارم و می
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)...پس چرا « ا اینچو هارسی ازگِست چهاگِتس؟»...

 لباس عروس نپوشید؟(

 

آمن هارسِره هارسی اِزگست چِن »دهد: آرا پاسخ می

 پوشن!()همه عروسا که لباس عروس نمی« هاگنوم.

 

 رود.دلم از ارمنی سخن گفتنشان غنج می

 

سومِین کانایک وُر یِکلِین آیگین زاردارِلو، آننداد آ»

پِسان اِسبِس،هارسه اِنبِس. میته چِیک اوزوم وُر 

هارسانیکه آیسدِق لینِر؟ هارسانیکه اوریش دِقِک 

)پس اون « دارِل او اینزی چِک هراویرِل. چیشد اِ؟

خانوما که اومده بودن خونه و باغ رو تزیین کنن، 

گفتن آقای داماد اینجوری، عروس خانوم مدام می

استین اینجا عروسی باشه؟ خواونجوری! مگه نمی
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عروسی رو بردین جای دیگه و من رو دعوت 

 نکردین. درسته؟(

 

های برچیده و ی آخرش را با لببه گمانم جمله

بوسدش و گوید که آرا با خنده میدلخوری می

وُچ سیرِلیس، اُده تسورد اِر، مِنکِل »دهد. قلقلکش می

وُرُشِتسینک اوریش ژاماناک هارسانیکه 

)نه عزیزدلم! هوا سرد بود و تصمیم « ربِنک.کازماکِ

 گرفتیم بعداً عروسی بگیریم.(

 

شود، کش و چیزی که از سخنانشان دستگیرم نمی

دهم و چشمانم را باز قوسی به تن خواب آلودم می

زده از تخت و اتاق جدیدی ای شگفتکنم. لحظهمی

چرخانم و سپس شب که در آن هستم، چشم می

آورم. پس از تنش آرامی که ر میگذشته را به خاط

تر از آن بودیم دیشب بینمان جریان داشت، خسته
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که به چیزی جز استراحت فکر کنیم. پیش از آن بنا 

ای دیگر به صبح بود نخستین شبمان را به گونه

برسانیم، ولی یک راست به اتاق جدیدمان، که بنا 

بود از این پس اقامتگاهمان باشد، آمدیم و تا سحر، 

 سخن گفتیم. برنامه چیدیم و فکر کردیم.

 

 نشینم. لغرانم و میام میانگشتانم را روی پیشانی

 

دیشب متوجه نشده بودم که دیوارک میان اتاق، که 

شود در اتاق مریم بانو هم دیده بودم، باز و بسته می

و حاال، آرا آن را کشیده و در آن سوی دیوارک و 

با سیلوا در حال جایی که به منظور نشیمن است، 

زنم و وگوست. خلوتشان را برهم نمیگفت

 رسانم.سروصدا، خودم را به حمام میبی
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گردم. آرا را گیرم و به اتاق برمیدوش کوتاهی می

تنها، نشسته روی مبل و در حال تماشای تلویزیون 

زند و بینم. در پاسخ به صبح بخیرم لبخند میمی

وی میز جلویش کند کنارش بنشینم. راشاره می

صبحانه چیده شده و پیداست آرا هم هنوز چیزی 

 نخورده.

 

کشم و کنارش پوش را روی سرم میکاله حوله تن

برای من میز چیدن؟ با هم صبحانه »نشینم. می

 «خوردین قبل من؟می

 

نه! معموالً ما »گوید: دهد و میبازدم عمیقی بیرون می

خوردیم ه میرفتیم سرکار، جدا صبحانچون زودتر می

های خودشون. ظهر هم چون خونه و بقیه تو اتاق

خوریم. در کل مریم نیستیم، فقط شام رو دور هم می
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بانو دوست نداره کسی رو به کاری که دوست نداره، 

 «مجبور کنه.

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#

 

روزای تعطیل مثل »پرسم: دهم و میسر تکان می

 «امروز چطور؟

 

کنش ی گرمشود تا قوری قهوه را از روی پایهخم می

خوابه. خواد، میهرکسی تا هر ساعتی می»بردارد. 

 «خوریم.اگه نهار خونه باشیم، با هم می

 

برنامه امروز »پرسد: کند و با لبخند میلیوانم را پر می

 «چیه؟
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ای ندارم. من برنامه»گویم: اندازم و میشانه باال می

کنن... دارم ببینم اعضای خانواده چیکار میدوست 

 «گفت؟راستی... صبح سیلوا چی می

 

فکر »گوید: شود و با درنگ میلبخندش کمرنگ می

 «کرد جشن عروسی دعوتش نکردیم.می

 

 «جدا؟ خیلی کیوته!»گویم: افتم و میبه خنده می

 

دارد. دهد و تکه نانی برمیسرش را تکان می

یکم مغرور و سرده... خیلی شبیه منه! درسته! سوان »

کشد( ازش به دل نگیر اگه کند و آه می)درنگ می

حرف نزد یا تحویلت نگرفت. سیلوا یکم کمروئه. 

داره. یخش باز بشه دیگه دست از سرت برنمی

 «هردوشون خیلی مهربونن.
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توانم به موقع جلوی پرسشی که از دهانم بیرون نمی

 «تفاقی برای آلین...چی ا»پرد را بگیرم. می

 

ماند و فکش را روی هم ی راه میدستش در میانه

فرستم و دستش فشارد. لعنتی به بی فکری ام میمی

 «ببخش! خیلی یهویی...»کنم. را لمس می

 

فشارد و جویده جویده، از هایش را روی هم میپلک

آلین... و همسرش »گوید: هایش میبین دندان

 «شدن.مردیک، هردوشون کشته 

 

بار جلوی هینی که کشم و ایندستم را پس می

 گیرم.خواهد از دهانم بیرون بپرد را میمی
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خیزد. سوی پنجره اندازد و برمینان را روی میز می

اش رود و کف هر دو دستش را روی چهرهمی

مردیک هم مثل من توی دام شایگان »کشد. می

ی من ازهافتاد... برهان نتونست نجاتش بده و به اند

 «ازش استفاده بکنه.

 

گیرد و تنم به ام راه میعرق سردی از کمر و پیشانی

 افتد.لرزه می

 

 «ی مریم بانو بود.مردیک، خواهرزاده و پسرخونده»

 

افتد. شایگان چه کرده کنم فشارم میاحساس می

 بود با این خانواده؟

 «آدمای شایگان قرار بود فقط مردیک رو بکشن...»

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گذارد نفس شود و نمیچیزی سد راه گلویم می

 بکشم. من...

 

دونستن قراره رفتن شمال. انگار میداشتن می»

ها رو پیش آسترید گذاشتن و دیگه برنگردن. بچه

 «رفتن.

 

ی میز افتد و دستم را به لبهسرم به دوران می

 گیرم تا با سر روی زمین نیفتم.می

 

ک پیدا شد. جسد آلین یک هفته بعد از مردی»

ش قابل شناسایی نبود. بدنش باد کرده بود چهره

 «و...
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گذارد بیش از این چیزی بگوید. دستش را بغض نمی

گذارد و سرش را پایین ی پنجره میروی دیواره

 اندازد.می

 

ی ازدواجش دارون از روی حلقه»گویم: خفه می

 «شناختش.

 

راه هایم زنم و اشک از چشمانم، روی گونهپلک می

 «شنیده بودم.»گیرد. می

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#

 

جان از دست و پایم برچیده شده و به گمانم ناشتا 

ام را گونه بلرزم. عرق پیشانیبودنم باعث شده این
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کنم با کمک گرفتن از میز، از چینم و تالش میمی

 «من...»جایم برخیزم. 

 

برخاستن، دوباره  لرزد. ناتوان ازصدایم هم می

 «کس به من نگفته بود...هیچ»گویم: نشینم و میمی

 

چرخد تا روبرویم بایستد. چشمانش سرخند و می

کسی »اند. اش بیرون زدههای شقیقه و پیشانیرگ

دونست که بهت بگه. شایگان هم... دلیلی نمی

ی نداشت بخواد بهت بگه که در گذشته با خانواده

 «شوهرت چیکار کرده.

 

ایستد. تازه متوجه شده در دارد و جلویم میگام برمی

 حال اشک ریختنم.
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گیرد. ام را قاب میزند و چهرهجلوی پایم زانو می

 «ها رو نگفتم که االن عذاب بکشی.این»

 

کشد و هایم میانگشت شستش را روی گونه

ها چیزهایی بودن که این»کند. هایم را پاک میاشک

 «دونست که من بهت میگم.نگفته بود و میشایگان 

 

برم تا ام را باال میدستان سرد و کرخت شده

گیرد و سرم ام اوج میاش را نوازش کنم. گریهچهره

من... از همون اول باید »اندازم. را پایین می

دونستم. باید بهم می گفتی! من نباید عروس این می

 «شدم!خانواده می

 

این حرف رو »کند: د و زمزمه میگیرسرم را باال می

خواستم فکر کنی برای انتقام از شایگان نزن! نمی

 «بهت نزدیک شدم.
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ی بندم و دستانم را روی قفسههایم را میچشم

کنم. دردی مبهم امانم را بریده. ام مشت میسینه

توانست پدر من باشد! درستش این شایگان نمی

رحم اندازه بیتوانست تا به این است؛ پدر من نمی

مرد تا باشد. باید همان بیست سال پیش می

گونه باعث شرمساری من نشود. باید همان این

مرد تا من با عنوان دختر یک بیست سال پیش می

 خائن زندگی نکنم!

 

گیرد. من نشیند و سرم را در آغوش میکنارم می

تاکنون چه فکری در موردش کرده بودم؟ شایگان 

انده بود که آرا برای انتقام دست تنها در گوشم خو

ای دیگر توانست به گونهروی من گذاشته. چرا نمی

آبرو توانست مرا بیانتقام بگیرد؟ آرا به راحتی می

که خودش حتی رخ بنمایاند! چرا مرا کند؛ بدون آن

توانست که میاش کرد، با وجود اینوارد زندگی
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ا که کسی بفهمد، مرآنهمان یک سال پیش، بی

 بکشد یا به خاک سیاه بنشاند؟

 

چنان چشم و گوشم را بسته بود سخنان شایگان آن

 که رخنه کردن یک سخن راست هم ممکن نبود.

 

که دارون دلیل نفرت آسترید از من اینه! دلیل این»

گیره اینه! من دختر قاتل دختر و م مینادیده

دامادشونم! پدر من باعث شد زندگی پسر عزیزشون 

 «بپاشه!از هم 

 

نه »گوید: کند و خفه میروی موهایم را نوازش می

 «عزیزدلم! اینطور نیست!

 

طوره! شایگان یک باز زندگیت رو خراب چرا همین»

ترسن من برای بار دوم این کار رو کرد و اونا می
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ها بکنم! مریم بانو بهم گفت از تو انتقام نگیرم! این

 «تونه داشته باشه؟ای میچه معنی

 

ی اعضای این همه... همه»دهم: هق هق ادامه می با

دونن! حتی اگه بخوان هم خانواده من رو مقصر می

تونن به من فقط به چشم عروس این خانواده، نمی

ای، نگاه کنن! حتی اگه سیلوا و سوان نه چیز دیگه

 «هم بدونن، از من بدشون میاد!

 

: گویمگیرم و در دل میدمی از بوی شامپوی تنش می

 «تو هم از همون اول از من نفرت داشتی!»

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#
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شود با دار است ولی دیگر رویم نمیخنده

کدامشان چشم در چشم شوم. در ذهنم هیچ

کنم و اش را تصور میهای خانوادهنخستین واکنش

اش، آورم. واکنش عمهسال گذشته را به خاطر می

ی آمد. همهد که با عقل جور در میتنها واکنشی بو

ها تالششان را کرده بودند تا مبادا مرا ناراحت آن

دهد. چیز، مرا آزار میکنند؛ و این بیش از همه

ای که از خودشان نشان داده بخشش و بزرگواری

 رود.گاه از خاطرم نمیبودند، هیچ

 

وگوی نه چندان خوشایند بین من و آرا، پس از گفت

پوشیدم و خودم را در اتاق سرگرم کردم. او لباس 

ی مسائل جدید رود تا با دارون دربارههم گفت می

دادم تا هنگام کنار گو کند. ترجیح میوشرکت گفت

آمدن با این قضیه، جلوی چشمشان آفتابی نشوم. 

ی پذیرش گرچه بهتر است بگویم تا زمانی که آماده

 ها و رفتارهایشان باشم.واکنش
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ی خودم نبودم، ایم را از زمان عقدمان که خانههگل

های اتاق جا و حاال کنار پنجرهبرگردانده بودند این

 اند.چیده

 

ها آب دادم، ساعت کمی که در اتاق چرخیدم و به گل

شد یک و سیلوا آمد تا برای نهار صدایم کند. 

ای فکر کردم بهتر است بهانه بیاورم و نروم؛ لحظه

توانم خودم را پرسیدم که تا کی می ولی بعد از خود

 های گوناگون جدا کنم.از جمعشان به بهانه

 

هایم خیره ی اتاق ایستاده و به کالفگیسیلوا در میانه

دونی آرا می»روم. زنم و سویش میشده. لبخندی می

 «کجاست؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و سپس ای خاموش نگاهم میچند لحظه

د( بابا بزرگ، کنهایر... )درنگ میبا متس»گوید: می

 «توی گرادا... یعنی... کتابخونه بودن.

 

کشم و ام را روی شلوارم میکف دستان عرق کرده

 «ممنونم عزیزم! من با آرا میام. شما برو!»گویم: می

 

انگار که این سخنم حالش را گرفته باشد، با 

رود و من هم پشت ای درهم از اتاق بیرون میچهره

کنم و روم. در را باز میبندش، سوی کتابخانه می

که آن را ببندم، صدای خشمگین دارون را پیش از آن

آورد. شنوم که میان سخنانش نام مرا میمی

شوم و بین رفتن ی در خشک میای در آستانهلحظه

 مانم.و ماندن، مردد می
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بندم. شاید بهتر بود کنم و در را آرام میگرد میعقب

 رفتم!با سیلوا می

 

امی بیشتر از در کتابخانه دور نشده و به باالی چند گ

شود و آرا نامم را ام که در باز میپله رسیدهراه

 خواند.می

 

بینم که از چرخم و پشت سرش دارون را میمی

آید و با دیدن من، ابروهایش در کتابخانه بیرون می

 رود.هم می

 «کنی؟جا چیکار میاین»

 

دهم که دارم و به آرا میبرمینگاهم را از روی دارون 

کند. راست گفتن بیشتر با اندکی نگرانی، نگاهم می

سیلوا گفت »دهم: آید. پاسخ میبه کارم می
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ای. اومدم که با هم بریم سر میز. کتابخونه

 «دونستم پدر هم اینجاست.نمی

 

 ای توی روح آدم دروغگو!

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#

 

خوانمش. ابروهایش از نخستین بار است که پدر می

شود. از زده میبار، شگفتگیرند و اینهم فاصله می

پرسم که سزاوار آن هستم که او را پدر خود می

 بنامم؟

 

ها پایین برود. با کشم تا پیش از من، از پلهکنار می

شود. او هنوز هم از کند و رد میدو دلی نگاهم می
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دار است! پرسم؟ خندهاست؟ چه میشایگان دلخور 

مگر میشد کسی که دختر و دامادش را کشته بود، 

 ببخشد؟

 

ولی دخترش گناهی داشت؟ از دید هرکس دیگری، 

کدامشان تا کنون نمود. هیچاین ماجرا پیچیده می

کاری نکرده بودند که شک مرا برانگیزانند. دارون، 

 چه؟ دانست؟ تلما راعمو شهاب را هم گناهکار می

 

آیم و از کند، به خود میآرا که بازویم را لمس می

بینم، نگاه پله که حاال دارون را درون آن نمیراه

 «بریم.»گویم: گیرم و میمی

 

به »گوید: کند و میچنگش را دور بازویم سفت می

 «های صبحه؟خاطر حرف
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پله دزدم و با گرفتن دستش، او را سوی راهنگاه می

 «کشه تا باهاش کنار بیام.می طول»کشم. می

 

کشد. تخت دستش را پس و مرا سوی خود می

آید. نگاهم را شوم و آخم در میاش کوبیده میسینه

که با آن ابروهای گره کشم و پیش از آنباال می

هیچی از حرفای »گویم: اش چیزی بگوید، میخورده

دارون متوجه نشدم. راجع به صبحم بهت گفتم که 

 «شه هضمش کنم.کطول می

 

دارون »گوید: کند و با لحنی تند میدستم را رها می

مخالف برگشتنت به شرکته. چیز خاصی نگفت که 

 «نگران شنیدنشون باشم!
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خواهم که نگاهش کنم، میآندهم و بیسر تکان می

روزهای »گوید: دوباره راهم را پیش بگیرم که می

 «ه نرو.ست، لطفاً کتابخانتعطیل که دارون خونه

 

 «مونه.یادم می»گویم: کوتاه می

 

رسیم. دست خودم دیرتر از همه، سر میز نهار می

نشینم. نیست ولی خیره به دالیتا، روی صندلی می

اش را خراب کرده که شایگان، زندگیدالیتا برای آن

بخشید؟ من عشقش را ندزدیده بودم، بود، مرا می

ال پیش و در ولی پدرم کاری کرده بود که چهارده س

اش رانده شده و مرد اش، از خانهآغاز جوانی

 اش را گرفته بودند.زندگی
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که توجه بیند و آرام برای اینام را میآرا نگاه خیره

پلو بکشم »گوید: دیگران به ما کشیده نشود، می

 «عزیزم؟

 

آره! »گویم: چرخانم و میبا شتاب سرم را سویش می

 «ممنونم.

 

گذارد، خورم و آرا چه در بشقابم میدانم چه مینمی

توانم با این اوضاع، زندگی دانم که نمیتنها می

 راحتی داشته باشم.

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#
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های به لغزش انگشتان کوچک سیلوا روی کالویه

ام و غرق در فکر، به صدایی که از پیانو خیره مانده

 دهم.میخیزد، گوش پیانو برمی

 

آموزگار سیلوا با حظّ، به شاگردش که با مالیمت و 

ها را با نوازد، نگاه و هر از گاهی، نتمالحت پیانو می

 کند.دفتر نت، بررسی می

 

آسترید روی مبل کنار من نشسته و با ضرباهنگِ 

نواختن سیلوا، نوک انگشتان ظریف و مانیکور 

 زند. ی مبل میاش را روی دستهشده

 

از دست به کار شدن برای برای راضی کردن پیش 

بست خواهم دانم که به بنآرا و دارون، به خوبی می

خورد. مردان این خانواده هر اندازه هم مهربان و در 
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جَرّ »ی عمه خانم، مانند باشند، به گفتهخوبی، بی

 «دارند.

 

جَر داشتن در زبان لری، به معنای پافشاری روی یک 

رود که ی کسانی به کار میچیز است و درباره

 کنند.نظرشان را تحت هیچ شرایطی عوض نمی

 

ها هستم ولی آرا من خودم یکی از این دست آدم

 روی دست من زده و مرا از رو برده.

 

آید سراغ آسترید تا بگوید کسی یکی از کارکنان، می

ریزی کند، آمده. که بنا است جشن درندز را برنامه

شود بیست سیزدهم فوریه می اگر درست یادم باشد،

و چهارم بهمن. جشن درندز پارسال همزمان شد با 

 تولدم و ماجراهای پسینش.
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گونه از با یادآوری آن روزها و شب درندز که آن

عمارت بیرون زدم و آرا رفت فرانسه، حالم خراب 

که چیزی بگوید، ما آنشود. دالیتا پس از نهار، بیمی

 خودشان رفت. را ترک کرد و به سوییت

 

خواهد مثبت اندیش باشم. دالیتا اکنون سر دلم می 

اش است و از آرسن بچه دارد. بهتر است زندگی

ی او و آرا زودکنش نباشم. به هر حال، چیز درباره

کمی نیست. هزار سال هم که گذشته باشد، یک روز 

هم که به درازا کشیده باشد، از یاد و خاطر آدم 

 د.رورود که نمینمی

 

یادم است جایی خواندم آدم با یک خودکار 

که با شود؛ چه برسد به ایناش مینویسد، وابستهمی

که به عشق یک آدم وقت بگذرانی. من هم با این
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گویم اگر آن فرد، عشق کودکی آدم باور ندارم، می

 شود.ها میدارتر از حرفباشد، ماجرا بیخ

 

کشد. یرون میزند و مرا از هپروت بسیلوا صدایم می

جونم عزیزم؟ ببخش »گویم: کنم و مینگاهش می

 «حواسم نبود!

 

آید پایین و جلویم از روی نیمکت پشت پیانو می

گوید: کند و میایستد. دستش را سویم دراز میمی

بلدی پیانو بزنی نینا جون؟ دوست دارم پیانو زدن »

 «یکی دیگه رو بشنوم!

 

کنم. زگارش نگاه میزنم و به آموروحی میلبخند بی

 «من خیلی ساله پیانو نزدم عشقم!»
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کتاب چهل آهنگ »گوید: جهد و میاز جایش می

 «تونی از روی اون بزنی!برگزیده رو دارم! می

 

که چیزی بگویم، مانند فشنگ از من دور پیش از آن

 دود.پله میشود و سوی راهمی

 

خورند، خیره میبه موهایش که در هوا پیچ و تاب 

کنم. سیلوا مرا که بخواهم، بغض میآنمانم و بیمی

 خواهد بخشید؟

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_پنجاه_و_دویست_پاره#
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ماند و با آموزگارش با لبخند، به رفتنش خیره می

دوست داره پیانو تدریس کنه. »گوید: مهربانی می

 «همین که دید شما دوست داری، به دو رفت!

 

ی درسته! بچه»گویم: دهم و مییسر تکان م

 «شیرینیه!

 

نشینم. کتاب را باز با پافشاری سیلوا پشت پیانو می

گردد. دو دل بین دو کند و به دنبال چیزی میمی

گوید: گذارد و میای جلویم میآهنگ، در پایان صفحه

ی آهنگ اسپنیش رومنسه. خط باال این ساده شده»

ریتم پایین دست راست، خط پایین دست چپ. 

راحتتره؛ ولی آهنگ اصلی باالییه. با دست راست 

 «خوانی بلدی نینا جان؟کنیم. نتشروع می
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کنم و ی باالی نت نخست نگاه میبه شماره

 «کنم پنج، سُل باشه.فکر می»گویم: می

 

 «درسته.»گوید: کند و میسرش را باال و پایین می

 

ی نت سل انگشتش کوچکش را روی کالویه

بعدی یه سل، یه فا، یه »نوازد. گذارد و سه بار مییم

 «می. بعدش ال، سی.

 

کنم. با نوازم و نگاهش میگوید را میچیزی که می

 گردد.دهد و به دفتر نت بازمیلبخند مرا دلگرمی می

 

گیرم آن را به پایان برسانم، سیلوا هنگامی که یاد می

نا جان نی»گوید: گردد و با شوق میبه عقب برمی

 «گیتی داشنامور نواگِل، کِری!
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 )نینا جان بلده پیانو بزنه، دایی!(

 

گردم و آرا را پشت سرمان، نشسته روی مبلی برمی

بینم. قلبم که من پیش از آن رویش نشسته بودم، می

اش را روشن کرده به پرواز در از غروری که چهره

 گیرم.را به دندان می آید و لب زیرینممی

 

دوک »گوید: اندازد و میای به من مینگاه موزیانهآرا 

 «چِک تِسِل نْران موتوت سیکلت وارِلیس، سیرِلیس!

 )موتور سواری اون رو ندیدی، عزیزم!(

 

آرا! این »زنم: افتم و با اخم، به او تشر میبه خنده می

 «چیزا چیه میگی؟
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شود و با شتاب سوی دهان سیلوا از شگفتی باز می

 «کِرید چیشدِ اِ؟»ردد. گمن برمی

 

فهمم و ابروهایم را باال معنی سخنش را نمی

دهد و با هیجان اندازم که سرش را تکان میمی

 «میگم یعنی... کِری راست میگه؟»گوید: می

 

گویم: ای به آرا میغرهافتم و با چشمبه خنده می

 «تر که بودم، آره!جوون»

 

گیرد. را می دارد و دستشسیلوا سوی آرا خیز برمی

کند. اش سرریز میجای چهرهخواهش از همه

کاروق یِک ایندز تویل تال موتوت سیکلت وارِل »

 «سُوُرِل، کِری جان؟

)میشه اجازه بدی من هم موتورسیکلت سواری یاد 

 بگیرم، دایی جان؟(
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کند تا بازوی دخترک خندد و دستش را دراز میآرا می

لوا شوکه جیغ را بگیرد و سوی خود بکشاند. سی

خندد. زند و میکشد و در آغوشش دست و پا میمی

هایش بوسد و از الی دنداناش را میآرا چهره

یِرب سِنتی هاسنی نینایین، یِس کوروشِم »گوید: می

 «آیس ماسین.

)وقتی به سن نینا رسیدی، راجع به این موضوع 

 گیرم.(تصمیم می

 

 زبرجد _رخ#

 شصتم_و_دویست_پاره#

 

کشم و به تصویر هایم میرا روی دندان مسواک

شوم. آرا در سرویس را باز خودم در آینه خیره می

اندازد. دهانم را کند و نگاهی کوتاه به من میمی
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شویه در ظرف کوچکی که شویم و اندکی دهانمی

 ریزم.اش هست، میکنار بطری

 

ای، بینم. پس از لحظهکنم و آرا را نمیاز آینه نگاه می

فهمم شود و میانداز میای آب در سرویس طنینصد

 که به حمام رفته.

 

شویه را باال ببرم، آرا را پشت که دهانپیش از این

گذارد بینم که دستانش را روی پهلوهایم میسرم می

چرخاند و پشتم را و پیش از هرگونه واکنشی، مرا می

برد پشت سرم و چسباند. دستش را میبه سینک می

 بندد.یآب را م

 

کنم که چشمانش را به زده نگاهش میشگفت

اش را دوزد و برق شیطانی و سودجویانهچشمانم می

که توی هیچ موقعیتی، از این»کشد. به رخ می
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بخوامت، تعجب نکن! من آدمی شدم که خودداری 

 «کردن در برابر تو رو بلد نیستم!

 

دستانش را نشاند. ی سینک میکند و لبهمرا بلند می

هایش را به خواست کند و لبدور کمرم حلقه می

گذارد. پاهایم را دور هایم میبوسیدن، روی لب

چسبانم. کنم و او را به خود میکمرش حلقه می

گیرم و از لغزش دستانش سرش را بین دستانم می

کنم. لب باالیم را به زیر بلوزم، در دهانش ناله می

گیرد و های بلوزم را میلبهگیرد و دستانش، دندان می

کشم تا آن را از سرم دربیاورد کشد. عقب میباال می

و خود، به خواست درآوردن تیشرتش، به لباسش 

رود تا خودش خندد و عقب میاندازم. میچنگ می

ام، گذارم از دژی که ساختهآن را دربیاورد؛ ولی نمی

هایش را به گوشم آید و لببیرون رود. جلو می

کند. دستانم را روی پوست داغ و دیک مینز

کنم. صدای آرام گذارم و لمسش میاش میگرگرفته
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شود مو بر تنم سیخ شود و و خشدارش، باعث می

تو، تنها کسی هستی که »پوستش را چنگ بزنم. 

خوام. از اآلن تا آخر عمر. تا زمانی که کنارمی، می

نظر بقیه پشیزی برام ارزش نداره. تو توی 

وشت منی، برای خواست کسی از دستت سرن

 «نمیدم!

 

ام را تماشا کشد و نفس به شماره افتادهعقب می

نه مجنونت میشم، نه فرهاد. بیژن و زال »کند. می

 «شدن هم بلد نیستم.

 

ام را با سر انگشتانش کشد و چهرهدستش را باال می

ای رو من هیچ داستان عاشقانه»کند. لمس می

 «مشون رو هم قبول ندارم.نخوندم. هیچ کدو
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گیرد و خیره به چشمانم ام را میان دستانش میچهره

مونم. آرایی که من برای تو آرا می»کند: زمزمه می

هرلحظه از دوست داشتنش، به خودت ببالی! کسی 

کسی نتونه به چشمت بیاد. روزی که جز اون هیچ

داشتن واقعی رو با ما مثال رسه که همه، دوستمی

 «. وفاداری رو از ما یاد بگیرن.بزنن

 

فشارد. آرایی که همیشه کم سخن بغض گلویم را می

گفت، امشب با به زبان آوردن این سخنان، زبانم می

 دانم چه بگویم! اصالً چه باید بگویم!را الل کرد. نمی

 

چکد و با صدایی بم اشک از هر دو چشمم می

 «ای!تو دیوانه»گویم: می
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ی گوشم را آید، اللهدوباره جلو می زند ولبخند می

آره! »کند: گیرد و سپس زمزمه میهایش میبین لب

 «ی توام!دیوانه

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_شصت_و_دویست_پاره#

 

نشانم و دستانم دور گردنش حلقه لبخندی به لب می

کشم. تنگ مرا در آغوش کنم و سوی خود میمی

 رد.گذاام میگیرد و سرش را روی شانهمی

 

عطری که عادت دارد روی گردنش بزند را نفس 

منِ مجنون شده راهی بـــه رَهِ »نالم: کشم و میمی

قعرِ شبِ او؛ خندیده به لـب،الل شَـــوَد لـب بـــه 

لـبِ او؛ دیـــوانه چو دیوانـــه ببیند خوشش آید؛ 
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)علی ...« او کیست که همچون من وُ من در طلبِ او 

 انصاری(

 

فشارد و من، گیرد و میم را به چنگ میدستی قلب

توانم به زبان بیاورم، نفس ناگزیر از حسی که نمی

توانست قربانی این کنم. آرا نمیدردآلودم را خفه می

 دهم!تشکیالت باشد؛ نباید باشد! من اجازه نمی

 

دهم و با این فکر آزاردهنده، آرا را به عقب هل می

 «وان پر شد!»گویم: می

 

چرخاند تا نگاهی به درون حمام بیندازد. می سرش را

 «بهتر!»

 

چرخد و دستانش را دور کمرم سفت سوی من می

 «خودتو محکم نگه دار!»کند. می
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کَنَد و جیغی را که بنا است از بین مرا از جا می

اش، در نطفه خفه هایم بیرون بزند، با بوسهلب

 کند. می

 

چسبم و پاهایم را دور کمرش گردنش را سفت می

گیرد هایش میکنم. لب زیرینم را بین دندانگره می

رود. با فهمیدن نیتش، پیش از و سوی حمام می

یم، خودم را پرتاب شده درون که بتوانم پایین بیااین

بینم و آبی که از برخورد من، به هوا پاشیده وان می

رود و چشمانم ای بند میشود. نفسم برای لحظهمی

 بندم. را می

خندد و سرم را از از واکنش من با صدای بلند می

دونی فکر کردم می»کشد. درون آب بیرون می

 «خوام چیکار کنم!می
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خدا »گیرم. دهم و دم عمیقی میسرم را تکان می

 «نابودت کنه!

 

شود تا آب را ببندد. دستش را که برای خم می

کشم و او که ی وان گذاشته، میگاه روی لبهتکیه

افتد. انتظارش را نداشته، درون وان و روی من می

گونه کند و هماناش برخورد میآب با شدت به چهره

ای بند لحظهکه انتظار داشتم، نفس او هم برای 

افتم اش، به خنده میی حرصیرود. با دیدن چهرهمی

چیزی که عوض داره، »اندازم. و ابروهایم را باال می

 «گله نداره مستر!

 

کند و دستانش را روی پهلوهایم پلیدانه نگاهم می

خوره فکر کنم گفتن کسی که خربزه می»گذارد. می

 «شینه. درسته؟پای لرزش هم می
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گویم: گیرم و با عشوه میم را به دندان میلب زیرین

 «گمونم هرسری لرزیدم، نه؟»

 

خوام یه جور بار میاین»گوید: شود و میخیز مینیم

 «دیگه بلرزی!

 

 چرخاند.و بدون هشدار، مرا می

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_شصت_و_دویست_پاره#

 

کنید چیزی دانید، درست هنگامی که فکر میمی

ی «چیز»شتان را نابود کند، یک تواند حال خونمی

اندازد کند. چتر میای، پنبه میآید و هرچه رشتهمی
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بماند که  ۳روی حال خوبتان و شاید به سیمان تیپ 

 سریع بگیرد و ول نکند.

 

های تبدار گذارد بوسهفکری است که نمی« چیز»آن 

ها و کتفم، به جانم بنشیند. پرستشی که آرا روی شانه

کند و ش وجود دارد را به کامم زهر میهایدر نوازش

 سازد.خشم و نفرت را از چشمانم جاری می

 

فشارم و کمرم در پاسخ به هایم را روی هم میدندان

دارد. هایش روی خط ستون فقراتم، قوس برمیبوسه

بیند. خوب است که ام را نمیخوب است که چهره

برم. خوب است که کند من هم لذت میگمان می

 آورد.نام مرا به زبان می تنها

 

گیرم تا ولی حال من خوب نیست. سرم را باال می

بغضم به بیرون راه پیدا نکند. تا کی این حس بد بنا 
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است با من همراه شود؟ تا کی باید از ترس از دست 

 دادن آرا، تنم بلرزد؟

 

کنم که دالیتا دست خودم نیست ولی با خود فکر می

ها و کرد و با بوسهنوازش میگونه را هم این

 پرستید؟اش میهای عاشقانهزمزمه

 

پرسد اذیت گیرم و هنگامی که میلبم را به دندان می

دهم. او نباید از حال شوم یا نه، سرم را تکان میمی

فهمید وگرنه شاید خودش هم من چیزی می

 آورد.هایش را به یاد میخاطره

 

آدم دروغگویی نبود. دهم. آرا به خود دلداری می

ی پیش بود که با اعترافش، زبانم را همین چند دقیقه

بند آورده بود! آرا نامرد نبود؛ خود بارها به این حقیقت 

 پی برده بودم!
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 منطق شدن نداشتم؟ولی خب! حق بی

 

دهد. تنها کس حق را به من نمییقین دارم هیچ

داند، که مانند من درد من میکسی خودش را هم

یمار باشد. گفته بودم از من یک زن بیمار برجای ب

 گفتم!مانده، دروغ نمی

 

گیرم. ی وان میدست راستم را برای تعادل به لبه

برم و از آن برای ام را درون آب فرو میچهره

 گزارم.هایم، سپاسپوشاندن اشک

 

که تمام تالشم را برای متوجه نشدن آرا به کار با این

ایستد و از من د ثانیه، میگیرم، پس از چنمی

دانم که برا قرمزی بینی و خواهد برگردم. میمی
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توانم چیزی را بهانه کنم، ولی برای هایم، میگونه

 قرمزی چشمانم چه؟

 

گیرد و هایم را میکنم که شانهدر چرخیدن درنگ می

دهم و زده نشان میچرخاند. خودم را شگفتمرا می

 «چی شده؟»پرسم: می

 

ترساند. حالت ایش درهم رفته و این مرا میابروه

ای درونشان که خشمگین چشمانش و آن برق نقره

کند. ها ببینم، ته دلم را خالی میتوانم پس از مدتمی

حواست به من! فقط منم و تو وجود داریم! »غرد: می

کس رو ببر؛ دوست ندارم جور چیز و همهپای همه

 «ای این رو بهت بگم!دیگه

 

 برجد ز_رخ#

 شانزدهم _فرگرد#
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 سوم _و_شصت_و_دویست_پاره#

 

 «اسفند ماه»

یک هفته از شب درندز و جشن تولد جمع و جور من 

گذشته بود، که مریم بانو دیگه از تخت بلند نشد. 

کند، به گفت احساس خستگی خیلی زیادی میمی

ای که توانایی برخاستن از سر جایش را گونه

 نداشت. 

 

گفتیم که برخواهد گی با خود میروزهای نخست، هم

اش به روز سوم و توانیخاست، ولی هنگامی که کم

چهارم کشیده شد، همگی نگران حالش شدیم. 

گفت دورش را خلوت کنیم و زیاد به پزشکش می

اتاقش نرویم. سیلوا و سوان چنان در الکشان فرو 

گاه به حال کردم هیچرفته بودند که گمان می

 خواهند گشت.شان باز نپیشین
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 آرا...

 

شناسمش! در یک کلمه، مردی شده که پیش از نمی

گونه ندیده بودمش. آرام و قرار ندارد؛ این، این

ی ما، با مریم بانو شود و بیش از همهجا بند نمییک

بیند، تالش گذراند. هنگامی که دیگران را میوقت می

ای که ناراحت هست، نشان کند خودش را اندازهمی

دانم در دلش چه ندهد؛ ولی من به خوبی می

اش تواند غم و اندوه درونیگذرد. هرچه کند، نمیمی

 را از چشمان من و پدر و مادرش دور نگه دارد.

 

کنم. خودم را در کتابخانه و اتاقمان سرگرم می

گویند بیماری واگیرداری در جهان، در حال پخش می

ی ما از این است که مبادا شدن است و ترس همه

رگیر این بیماری وحشتناک شده مریم بانو هم د
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باشد. دارون همه را بجز آرسن و آرا و آوتیس، 

فرستد لواسان. از من هم خواست تا بروم ولی می

خواستم آرا را تنها بگذارم؛ آن هم در این نمی

 شرایط.

 

روم آرا را که پای تخت مریم روز سوم، صبح زود می

کمرش  بانو خوابش برده، بیدار کنم. دستم را که روی

زده از داغی تنش، به عقب گذارم، شگفتمی

روم و با قلبی که در جهم. دو دل دوباره جلو میمی

ی تخت مریم بانو تپد، سرش را از روی لبهدهانم می

ی گلگون و موهای چسبیده به دارم. چهرهبرمی

اندازد. با پیشانی خیس از عرقش، به دلم چنگ می

نم تا بیدارش کنم. زاش مینوک انگشتانم به گونه

گشاید و مرا که چشمان خمارش را تا نیمه می

افتند. به سختی هایش دوباره پایین میبیند، پلکمی

دهم. دارمش و تکانش میدر آغوشم نگه می
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تر از آنی است که پاسخم را بدهد. حس حالبی

 رود.کنم جان از دست و پایم میمی

 

ریم بانو که با کنم و به مسراسیمه سرم را بلند می 

چشمانی نیمه باز و از پس ماسک اکسیژن، به من 

فشارد و کنم. بغض گلویم را میخیره شده، نگاه می

فهمم آورد. در لحظه نمیاشک به چشمانم یورش می

خیزم و به بار برمیکنم. با چشمانی اشکچه می

گردم تا جلوی دهانم را بگیرم. دنبال چیزی می

 دهد.ر مغزم جوالن میرحمانه دای بیواژه

 

خورم و زانویم با کف ی اتاق به زمین میدر میانه

ای از سر ناامیدی از کند. نالهپارکت پوش برخورد می

گزم. زند و لب پایینم را میدهانم بیرون می

مالم و اشک . پایم را مینگرمگردم و آرا را میبرمی
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 ریزم. مغزم نیروی پردازشش را از دست داده ومی

 چیزی نمانده تا دیوانه شوم.

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_شصت_و_دویست_پاره#

 

ی دستمال کاغذی روی خیزم و از جعبهدوباره برمی

کشم و جلوی دهانم میز توالت، چند تا بیرون می

گیرم. باید دکتر را خبر کنم. باید آرا را از این اتاق می

 بیرون ببرم!

 

رسانم و در خود را به جلوی در اتاق آرسن می

شوم. برد و خم میزنم. حالت تهوع امانم را میمی

گذارم و نفس تعادل دستم را روی زانوهایم میبی

 کشم.می
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شود. کند و با دیدن من هول میآرسن در را باز می

 «نینا جان؟ خوبی عزیزم؟»

 

بینم که تازه از خواب کشم. میایستم و عقب میمی

من خوبم! »به پا کرده.  برخاسته و شلوارکی به عجله

 «ماسک بزن! آرا حالش خوب نیست.

 

دود. پشت شود و به میان راهرو میدستپاچه می

آرسن ماسک بزن! تو این »زنم: سرش داد می

 «ای مریض بشه!شرایط نباید کس دیگه

 

گوید: ایستد و میشنود، میصدای عاجزم را که می

 «کنم.چند تا بیار برامون. میرم مردیک رو خبر »

 

کنم و سوی اتاق دارون خودم را جمع و جور می

اند.  ها را کجا گذاشتهدانم ماسکدوم. نمیمی
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ایستم و آرا را از ای جلوی در اتاق مریم بانو میلحظه

اش به سختی باال ی سینهکنم. قفسهالی در نگاه می

ی قلبش، در شود و دل مرا با تپش کوبندهو پایین می

ی ماسک کنار در اتاق به گیرد. جعبهمیمشت خود 

دارمش. باید دکتر را خبر خورد و برمیچشمم می

 اش را گیر بیاورم؟کنم؛ ولی از کجا شماره

 

زنم و به اتاق مریم بانو ماسک به چهره می

کنم و طاق باز گردم. آرا را به سختی جابجا میبرمی

 اش شود من چه کنم؟خوابانمش. اگر آرا چیزیمی

 

فرستم و کنارش لعنتی بر خودم و افکارم می

جانی ی بینشینم تا آرسن بیاید. مریم بانو اشارهمی

خواند. چهار دست و پا کند و مرا سوی خویش میمی

زنم. با رسانم و کنارش زانو میخودم را به تخت می

اش دستانی لرزان، ماسک اکسیژن را از روی چهره
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. صدایش خشدار و گیرددارد و دم عمیقی میبرمی

حواست... به »گوید: تکه تکه است هنگامی که می

 «آرامایس من باشه!

 

کنم ماسک را روی دهم و تالش میسرم را تکان می

چشم عزیزدلم! چشم! بذار این »دهانش بگذارم. 

گذارد و با پس زدن ماسک نمی« ماسک رو...

خوام آسوده خاطر از این بهم قول بده! می»گوید: می

 «یا برم!دن

 

ام را بگیرم. دستش را در توانم جلوی گریهدیگر نمی

شید! شما خوب می»فشارم. گیرم و میدستانم می

 «شید!من حواسم به آرا هست ولی شما خوب می

 

گذارد و قطره اشکی از هایش را روی هم میپلک

اون خیلی »چکد. ی چشمش روی بالش میگوشه
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یش... زندگیش ی زندگدوستت داره! تو شدی همه

 «رو ازش نگیر!

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم _و_شصت_و_دویست_پاره#

 

افزایم و رو به لنیا غذای بعدی را هم به فهرست می

غذای نونی برای شام شنبه شب بهتره. »گویم: می

 «تر بچینیم.تونیم یک شنبه شب رو مفصلمی

 

ها همبرگرهای بچه»گوید: دهد و میسر تکان می

 «ی دوست دارن.هازمیگ رو خیل
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نویسم و برگه شب می همبرگر را کنار غذاهای شنبه

اون یک شب با خودت. »دهم. را به دست لنیا می

 «میرم به آرا سر بزنم.

 

روم. خیزم و با زدن ماسک، به اتاقمان میبرمی

شود آمده و با دارون در حال برزگر یک ساعتی می

حال گویند من از فضولی در سخن گفتن است. نمی

 ترکیدنم.

 

آرا در اتاق خودمان، در بستر است. اکسیژن خونش 

پایین آمده و باز هم پزشک نگذاشته بود بیمارستان 

تاب سپری حال و گاه بیبرود. این چند روز را گاه بی

 کرد تا نزد مریم بانو برود.کرد و پافشاری میمی

 

برزگر امروز صبح، مانند هر روز، آمده. بستری شدن 

ی کارکنان ناتوان شدنش از سر کار رفتن، همه آرا و
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ترسند از داران را نگران کرده. همه میو سهام

 که آرا دیگر از بستر برنخیزد.این

 

دارون هم کم و بیش نگران است. حال آرا بهتر 

نشده که هیچ، رو به بدتر شدن رفته و آسترید هم 

ن خواهد زودتر برگردد؛ ولی داروکند و میتابی میبی

 دهد.اجازه نمی

 

های این روزها من بجز وظایف همسرداری، مسئولیت

دیگری هم دارم. با بستری شدن مریم بانو و نبودن 

آسترید، تنها زن خانه، من هستم و گرچه به خاطر 

چنان عمارت، وآمدها کمتر شده، ولی همکرونا، رفت

 پر آمد و شد است.
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شود که حال مریم بانو هم بدتر شده چند روزی می 

گوید بردنش به بیمارستان با ولی پزشکش می

 نبردنش، فرقی ندارد.

 

ها لبریز از بیمار بود و رسیدگی به بیماران بیمارستان 

 گونه که باید، شایسته نبود.آن

 

گفت کاری کنید دیگر درد نکشد. کشیش چند می

رایش دعا خوانده. دارون خود باری آمده و دور از او، ب

او را با روغن مقدس تدهین داده و از او پرستاری 

در به دنبال دکتر و کند. این چند روز را دربهمی

 وقت اینجا باشند.پرستار است که تمام

 

شوم. برزگر مانند این چند زنم و وارد اتاق میدر می

ی دستش را روی میز پهن های درون پوشهروز، برگه

ه و دارون هم کنارش نشسته. نشست پایان کرد
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که آرا در این ترسم از اینسال نزدیک است و می

 نشست حاضر نشود.

 

ها را بررسی های سالیانه یکی از شرکتگزارش

ها، به ی بررسیکنیم و امیدواریم که در ادامهمی

گونه از راه دور و بدون بست نخوریم. اینبن

ها و شرکت، بررسی دادهدسترسی به سرور اصلی 

شان سخت بود و به زمان بیشتری نیاز صحت

داشت. از سوی دیگر رسیدگی به امور شرکت، 

چیزی نبود که با یک ساعت در روز، بتوان به آن 

 پرداخت.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_شصت_و_دویست_پاره#
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دارون کالفه و سردرگم، گزارش دستش را روی میز 

گوید: ام، میکنارش نشستهگذارد و رو به من که می

 «کافی نیست. آرا باید برگرده به شرکت.»

 

کند و با درنگ ای نگاهش میبرزگر چند لحظه

گردید تا چرا خودتون برای مدتی برنمی»گوید: می

 «ها از آسیاب بیفته؟آب

 

دهد. که از من نگاه بگیرد، سر تکان میآندارون بی

 «تونم برگردم.من نمی»

 

ند و سپس انگشتش را سوی من نشانه کدرنگ می

 «تونه.ولی نینا می»رود. می

 

کنم و با صدایی بلند چشمانم را برایش درشت می

 «شوخیتون گرفته؟»گویم: می
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ابدا! »گوید: زند و با تکان دادن سرش میلبخند می

 «این چند روز بی سر و صدا برو شرکت.

 

نفهمه نینا به کسی »دهد: رو به برزگر ادامه می

تونی کنه. تا جایی که میشرکت رفت و آمد می

 «کمکش بده.

 

روز نشست من »گوید: کند و میدوباره رو به من می

کنم. تنها چیزی که باید نگرانش باشی، همراهیت می

 «اعتبار آرا و جایگاهشه.

_ 

 

مریم بانو امروز صبح، پنجم اسفندماه، ما را ترک 

بود مریم بانو لحظات آخرش کرد. دارون که فهمیده 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند، کنارش ماند. نایری دیروز خودش را سپری می

 را رساند و از دور، مادرش را همراهی کرد.

 

هنگامی که پیکر مریم بانو را از اتاقش بیرون 

ی سرمش آورند، آرا که در راهرو ایستاده و به پایهمی

افتد. سدراک و تکیه داده، از باال روی زمین می

آورند و با دیدن این حالش، خم به ابرو نمی نایری،

کنند. آرا بدخواه کم نداشت و خانه را ترک می

ترین کسانش هم از این قافله، عقب نزدیک

 اند.نمانده

 

خوابانیم و دوباره سرمی برایش آرا را روی تخت می

کنند. خوشبختانه دارون توانسته بود پرستار وصل می

 پیدا کند.
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هوش است، اعت را کنار آرا که بیدانم چند سنمی

پرسد که آید و میکنم که لِنیا به سراغم میسپری می

ای برای مجلس درگذشت مریم بانو دارم یا برنامه

خیر. به روشنی روز است که من هیچ از رسم و 

دانم. با آسترید تماس شان نمیفرهنگ خانواده

روم. گیرم و همراه با لنیا به آشپزخانه میکوتاهی می

خانم خانه بودن خوب است؛ ولی نه در این روزها و 

 شرایط!

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_شصت_و_دویست_پاره#

 

پیچد و های پاشنه بلندم در راهرو میپژواک کفش

شوم، بازوی دارون تر میهر گام که به سالن نزدیک

شود. دارون با دست چپش تر میمیان مشتم فشرده
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به آرا و »کند: و زمزمه می زندآرام روی انگشتانم می

 «کن.اعتبار هردوتون فکر

 

گذارم؛ بار نخست نیست که پا به این نشست می

ولی واکنش اعضا برایم پیش بینی نشده است. به 

پیشنهاد برزگر، استایل مونو کروم مشکی را انتخاب 

ام. هرکس مرا از کرده و ماسک مشکی به چهره زده

ام. واست کشتار آمدهکند به خدور ببیند، گمان می

کند با من دارون در سوی چپم ایستاده و تالش می

خواهد احترامش را به من و همگام باشد؛ گویی می

 برتر بودن مرا نشان دهد.

 

ی آمدن صبح، هنگامی که لباس پوشیدم و آماده

شدم، کنار آرا نشستم. انگشتانم را روی 

های روی مچ دستش لغزاندم و چند مردگیخون

گونه شکننده ری بغضم را فرو خوردم. دیدنش اینبا
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اش تکیده و آورد. چهرهدفاع، قلبم را به درد میو بی

 تمام تنش آب رفته بود.

 

رمقش را باز کرد و از زیر ماسک چشمان بی

جانی تحویلم داد. دست سرد و اکسیژن، لبخند بی

حال نحیفش را میان دستانم گرفتم و فشردم. بی

ش کرد چیزی بگوید که نگذاشتم. به او پلک زد و تال

ها با او سخن گفتم هنگامی که برگشتم تا ساعت

 خواهم گفت.

 

کنند و من با دیدن میز نشست در را برایم باز می

بار، جایگاه آرا در سوی راست آن بلندی که این

گیرم. نخستین کسی که ست، دم عمیقی میخالی

االی میز نشسته بیند، عمو پوریار است که در بمرا می

 کشیده.و به گمانم انتظار کسی را می
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یابم و با صدایی ام را باز میخودباوری از دست رفته

 «روز بخیر آقایون!»گویم: رسا می

 

اند، سوی من ی کسانی که دور میز نشستهسر همه

باره به من جلب شده، چرخد. با توجهی که یکمی

ماسک، درون دهانم فرو هایم را زیر لرزم و لبمی

 فشارم.هایم را رویشان میبرم و دندانمی

 

 انتظار هرگونه واکنشی را داشتم، بجز این خاموشی!

 

کنم و سوی دستم را از دور بازوی دارون باز می

توانم، کنم تا جایی که میروم. تالش میجایگاه می

 لغزش بردارم.هایم را مطمئن و بیگام

 

آید و صندلی را برایم بیرون برزگر پشت سرم می

کند و از سالن بیرون کشد. دارون سری خم میمی
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دارد و پشت رود ولی برزگر گامی به عقب برمیمی

 ایستد.سرم می

 

در پایان و پس از چند دقیقه رد و بدل کردن 

شکند: دار، عمو شهاب سکوت را میهای معنینگاه

خوش اومدین خانم سلوکی! جناب زکریان »

 «رن؟چطو

 

ممنون »دهم: چرخانم و پاسخ میسرم را سویش می

 «از احوالپرسی شما. خوبن!

 

چرخاند و عمو پوریار سرش را سوی من می

 «پس چرا خودشون نیومدن؟»پرسد: می

 

 زبرجد _رخ#
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 هشتم _و_شصت_و_دویست_پاره#

 

 

بیند. حیف است که پوزخندم را از زیر ماسک نمی

ون رو به دست شهنوز به طور کامل سالمتی»

نیاوردن. حتماً در جریان هستین که دو هفته قرنطینه 

 «رو هم باید رعایت کنن.

 

گوید: گذارد و میطهماسبی دستانش را روی میز می

جا باشن! غیبت حیف شد! کاش میشد این»

ی بزرگی به مدیرعامل در نشست پایان سال لطمه

 «کنه!اعتبار شرکت وارد می

 

کنم تن یم مشت و تالش میدستانم را روی پاها

من به نمایندگی از »صدایم را پایین نگه دارم. 

 «ایشون اینجا حضور دارم.
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توانم بشنوم. به تکشان را میصدای پوزخند تک

سودشان بود سخنی نگویند! تنها شگفت زده از اینم 

که چرا فخرایی خاموش نشسته و این جنگ 

 کند!زیرپوستی را با آرامش تماشا می

 

ذیرفتن شما توی این جمع بلندپایه و باتجربه، کار پ»

که جناب قوامی و پدر آسونی نبوده خانم سلوکی! این

مرحوم بنده برای شما سهم در نظر گرفتن، به 

ی کافی صالحیت و شایستگی بقیه رو زیر اندازه

که انتظار داشته باشین شما رو به سوال بردن؛ این

ر بگیریم، واقعاً عنوان جانشین مدیرعامل هم در نظ

که جناب زکریان ی زیادیه! دوم اینخواسته

خودشون قدرت انتخاب جانشینشون رو ندارن! 

 «ی ایشون!متعجبم از این تصمیم نابخردانه
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تک به تک کلمات عمو مانند خنجر بر روح و جانم 

نشیند. به نام عمویم، انتظار طرفداری از سوی او می

کردم که فکرش را هم نمیرا نداشتم و ندارم، ولی 

بخواهد تا این اندازه، پیشروی و پایش را از گلیمش 

فشارم و تیزی درازتر کند! دندان روی لب زیرینم می

دهند، حس هایم که کف دستم را خراش میناخن

 کنم.می

 

چرخاند و از سرش را بین چهار نفر دیگر می

هایشان، پذیرش سخنش خاموشی و سر تکان دادن

بینید که می»دهد: کند که ادامه میاشت میرا برد

دونن که دارم همه با من هم عقیده هستن و می

که پنج ماه که وکالتتون رو به جناب درست میگم! این

زکریان دادین... این قضیه هم جای بحث داره البته؛ 

چون دادن حق وکالت ممنوعه برای اعضای هیئت 

کنین، میمدیره، اومدین و همچین چیزی رو مطرح 

 «کنیم؟کنین ما قبولش میفکر می
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زنم. لعنت به تو اگر درون چشمانم را پس می اشک

 گریه کنی نینا!

 

ای و پیچد و برای چند لحظهطعم خون در دهانم می

در خاموشی، به چشمان عمو که برق پیروزی 

شوم. نفس کند، خیره میشان خودنمایی میدرون

کنم. کف دستانم را میکشم و لبم را رها عمیقی می

کشم و سوزشی عمیق را روی رد روی شلوارم می

کنم. به گمانم روی شلوارم هشت هایم حس میناخن

 و امیدوارم که به چشم نیاید. رد خون افتاده

 

کنم تا بگویم هیچ کدام از سخنانش دهانم را باز می

آید. هر درست نیست ولی چیزی از دهانم بیرون نمی

شود و گذرد، بر خشمم افزوده میلحظه که می
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شوم. عمو پوریار که سکوتم را تر میبرافروخته

 «خب...»گوید: کند و میبیند، صدایش را صاف میمی

 

کردم فکر می»آید: ولی کسی میان سخنش می

 «کنه!بار گفتنش افاقه مییک

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_شصت_و_دویست_پاره#

 

آید، بیرون میسر همه، سوی مردی که از راهرو 

چسبد اش میچرخد. عمو شهاب به پشتی صندلیمی

شود. ی ترسناکی سنگین میگونهو جو سالن به

های دور میز، که رنگ نگاهم را از روی تک تک مرد

وارد که گذرانم و روی مرد تازهبر چهره ندارند، می

های این مردان که ورودش این چنین خون را در رگ

کند، منجمد کرده، نگه را کر میادعایشان گوش فلک 
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اش، نخستین چیزی است دارم. موهای جوگندمیمی

کشاند. گرچه ماسک که توجهم را سوی خود می

اش را پوشانده، ولی چشمان تیز و بیشتر چهره

شود. با ریزبینش از دور هم به روشنی دیده می

ی دارد و جذبهخودباوری و استواری گام برمی

گیرد. اندام ورزیده و ن را دربر میمااش، همهوجودی

ای اش برای کسی به سن و سال او، کمی ماهیچه

آید. به گمانم پنجاه سالی داشته عجیب به چشم می

وشلوار مشکی رنگش، چنان باشد ولی بیشتر نه. کت

اش نشسته که گویی برای او دوخته بر تن تراشیده

 شود.شده و مانندش در این شهر، پیدا نمی

 

« ظار دیدنتون رو اینجا نداشتیم جناب براهینی!انت»

دایی تارخ که تاکنون خاموش مانده، با صدایی خفه 

 گوید.می
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افتد. موجی از با شنیدن نامش، لرزه بر اندامم می

نوردد و ترس، از فرق سر تا نوک انگشتانم را در می

 گذارد.سوختگی به جا می

 

قلبم از بلندی، به دارد و نگاهش را روی من نگه می

فهمم شود. از حالت چشمانش، میپایین پرتاب می

زند. درست به مانند نگاه شکارچی به که لبخند می

شکارش. پیش از این، این نگاه را در چشمان آرا هم 

دانم آرا این رفتارها و دیده بودم. حال به خوبی می

اش را از که به های سلطه گرانه و حاکمانهویژگی

و با این حقیقت، بر وحشتم افزوده  دهارث بر

دار جدید آشنا بشم، اومدم که هم با سهام»شود.می

چیز درست پیش هم مطمئن شم که در نبود آرا، همه

دونم این دو هفته رو خانم سلوکی بره؛ گرچه که می

 «با تمام توانشون کار کردن تا مشکلی پیش نیاد!
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انگشتان با شنیدن نامم از زبان مردی چون او، 

واکنش، حسم را درهم گره و بیکرخت شده و بی

دانست کنم. او از کجا میچنان خیره نگاهش میهم

ام، ام؟ در ذهن آشفتهوآمد داشتهمن به شرکت رفت

هنوز هم »گویم: خندم و با خود میبه پرسشم می

 «ای نینا!دانی با که در افتادهنمی

 

آید. ن میرود و سوی مدر راستای میز راه می 

گذارد و کمی ام میدستانش را روی پشتی صندلی

 شود.روی سرم خم می

 

کنم خون رود و احساس میجان از دست و پایم می 

در مغزم جریان ندارد، چنان که سبک و پوک 

توانم مهار کنم و شود. پرش عصبی پایم را نمیمی

برم تا هایم را دور کشکک زانوهایم، فرو میناخن

هایش را به خوبی در کنار رند. صدای نفسآرام گی
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آروم... »کند: شنوم. آرام زمزمه میگوش راستم می

عروسکِ کوچولوی من! ما هنوز با هم خیلی کارا 

 «داریم!

 

افتد و او رو به جمعی که هایم به شماره مینفس

خیزد، کوبش اکنون تنها صدایی که از آن برمی

جناب سلوکی »دهد: میهایشان است، ادامه قلب

 «فرمودن! ادامه بدید لطفاً!داشتن می

 

بینم. چشمانش به به روشنی جا خوردن عمو را می

شود و با تته پته باره حیران و سرگردان مییک

 «چیز خاصی نبود جناب براهینی!»گوید: می

 

 زبرجد _رخ#

 هفتاد_و_دویست_پاره#
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ید: گودهد و با لحنی اندیشمند میسر تکان می

داشتید در مورد زیر سوال رفتن صالحیت و »

کنم یا زدید. اشتباه میشایستگی دیگران حرف می

جا، در مورد واقعاً فکر کردید کسی هستید که در این

 «صالحیت و شایستگی بقیه، نظر بدید؟

 

خورد. تاب سر جایش تکان میشود و بیعمو الل می

ی شتهبه روشنی روز است که همه از او مانند فر

ی سخنانش را از باالی ترسند! چرا همهمرگ، می

تواند بنشیند یا باالی سر کس گوید؟ میسر من می

دیگری بایستد! همه چنان روی جایگاهشان 

 اند که توان تکان خوردن ندارند.میخکوب شده

 

پیچد و او، صدای پوزخندش در سکوت سالن می

بار کند تا ایندوباره سرش را کنار گوشم خم می

ای که همه بشنوند، بگوید: کمی بلندتر، به گونه
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خورن! یه بینی! هیچ کدومشون به درد من نمیمی»

 «اراده!عده بزدل راه دادم به تیمم! احمقای بی

 

گذارد و من، تکان سختی ام میدستش را روی شانه

خورم. با نوک انگشتانش، فشار آرامی به می

به خاطر دارید »گوید: آورد و میام میاستخوان ترقوه

سال پیش، وقتی که آرا و خانم سلوکی رو به عنوان 

های جدید معرفی کردم، چی گفتم، جناب جانشین

 «سلوکی؟

 

ماند. اندازد و خاموش میعمو سرش را پایین می

گوید: چرخاند و میبراهینی نگاهش را بین جمع می

مونه، انتظار های من یادتون میوقتی به خوبی حرف»

 «میره که بهشون عمل کنید آقایون!
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رود و با اش را سوی عمو نشانه میانگشت اشاره

اش لحنی تمسخرآمیز، گویی به دوست صمیمی

که باید بگم من رو از خودت متأسفم از این»گوید: می

 «ناامید کردی شهاب!

 

فشارد و با صدایی که هایش را روی هم میعمو پلک

من رو »نالد: ه، میهمانند تنش، به لرزه افتاد

 «ببخشید! فقط به فکر پیشرفت شرکت بودم!

 

کند و زمان با تکان سرش به طرفین، نچ نچی میهم

فهمیدم که پیر ها میباید زودتر از این»گوید: می

گیریت رو از دست دادی! فکر شدی و قدرت تصمیم

کنم نیاز به استراحت داری و بهتره جات رو به یه 

 «تر بسپری!جوون
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گوید: شود دید به گریه افتاده، میعمو که حال می

 «بله! حق با شماست!»

 

ی شود و با برداشتن جعبهبراهینی از من دور می

رود. برای اکسیژنی دستمال کاغذی، سوی عمو می

در این چند ثانیه از آن محروم مانده بودم، به تقال که 

ه را ایستد و جعبافتم. براهینی باالی سر عمو میمی

بگیر شهاب! اشکالی نداره! »گیرد. سویش می

 «صورتت رو پاک کن.

 

ای که گیرد و با رعشهعمو با ترس، سرش را باال می

 کشد.دیگر توان مهارش را ندارد، دستمال بیرون می

 

اندازد و با دستش، روی براهینی جعبه را روی میز می

نیکی یاد بعد از مرگت، ازت به »زند. ی عمو میشانه

 «میشه. امیدوارم که فرزند خوبی تربیت کرده باشی!
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رود و با شگفتی، به براهینی خیره نفس عمو بند می

 ماند.می

 

براهینی با لبخندی که از چشمانش پیداست، برای 

چرخاند و چندمین بار، نگاهش را روی همه می

 «روز بخیر آقایون!»گوید: می

 رود.و می

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_هفتاد_و_ویستد_پاره#

 

گذرد تا بتوانیم نفسی که در ای میچند ثانیه

هایمان گیر کرده را بیرون بدهیم. ادامه دادن این ریه

آید. فکر نشست، بیش از این، عقالنی به چشم نمی
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گوید این عمو پوریار هم با من یکی است که می

نشست را بهتر است روز دیگری برگذار کنیم. همه 

ای را از دست بدهند، از جایشان حظهکه لبی آن

 دارند.خیزند و سوی در خیز برمیبرمی

 

در این بین، تنها منم که برای بیرون رفتن، هیچ 

ریزم و در ای ندارم. لیوانی آب برای خود میعجله

کشم. حتی اگر این لیوان آب، آرامش، آن را سر می

 پر از سم باشد، از نوشیدنش باکی ندارم.

 

توانم از دستش امروز نشان داد که نمی براهینی

رهایی پیدا کنم. هر اندازه هم خودم را از دسترسش 

دور کنم، باز هم مرا به چنگ خواهد آورد و بی هیچ 

 ترسی، تکه تکه خواهد کرد.
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ام را در دهم و چهرهبازدمم را با درد بیرون می

گیرم. هنوز هم جای انگشتانش را روی دستانم می

کنم. او که بود که به خودش احساس میام ترقوه

ام بگذارد و بی هیچ داد دستش را روی شانهاجازه می

 ابایی، در گوشم زمزمه کند؟

 

 «جان؟ خوبی دخترم؟نینا»

 

سرم را در پاسخ به دارون که روی جایگاه کنارم 

گویم: دهم و در همان حال مینشیند، تکان میمی

بودم؟ زیر و بم  این چند ماه از دست کی قایم شده»

 «زندگی همه دستشه!

 

دهد و با اندکی تمسخر آه دردناکی بیرون می

ی اصلی اینه که تا حاال حریف مسئله»گوید: می

 «واقعیت رو نشناخته بودی!
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زنم و دستان زخم گوید! پوزخند میحقیقت را می

ذارم آرا نمی»گیرم. ام را جلوی دیدگانم میبرداشته

ی این مرد بشه! آرا برای اون یه هاقربانی خواسته

تونه با استفاده ازش، وسیله است؛ کسی که اون می

جایگاهش رو، قدرتش رو محکم و شکست ناپذیر 

کنه. حتی اگه قیمت نجات دادن آرا، این باشه که من 

 «ازش دست بکشم!

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

آید و دارون، میبرزگر صبح فردا، زودتر از همیشه 

مرا که مانند این چند روز، کنار بستر آرا خوابم برده، 

کنم، هنوز شش کند. ساعت را که نگاه میبیدار می
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زده از اینم که چه چیزی، برزگر را نشده و شگفت

 جا کشانده.این ساعت از روز، به این

 

کشیدم، کمتر گونه که انتظارش را میدرست، همان

از نشست، خبر کشته شدن از بیست ساعت پس 

شهاب سلوکیان، در سر خط خبرهای اقتصادی و 

حوادث کشور، جا خوش کرده. دیشب شهراد تن 

جانش را در حمام اتاقش پیدا کرده بود. چند بی

گفتند خودکشی بوده. گذشت، میساعت دیگر هم می

به روشنی روز است که یا خودش را از ترس براهینی 

 دستور کشته شدنش را داده. کشته، یا خودِ براهینی

 

ی ی سهمگینی بر پیکرههر کدامش باشد، ضربه

کند. پدربزرگم که جان سلوکیان وارد میی بیخانواده

دیگر زنده نبود و شایگان هم بیست و اندی سال 

پیش، مرده بود. حال با مردن عمو شهاب، گرچه دلم 
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خواهد پیشوند عمو را بر سر نامش بیاورم، نمی

ماند. امید ندارم که مان برجای نمیز خانوادهچیزی ا

شهراد بخواهد دوباره نام خانواده را سر پا کند و با 

 برم که اصالً بتواند!این بدنامی، گمان نمی

 

صدای پر از خشم آرسن، توجه مرا سوی خود 

این خانواده هرچی به سرشون بیاد »کشاند: می

 «حقشونه!

 

به من، نامش را تشر  کارانهدارون با نگاهی محافظه

خیزد و  با زند تا آرام گیرد، ولی آرسن برمیمی

دلم »ایستد. ای برافروخته، روبروی من میچهره

 «دونی چرا؟خنک شد از مردن شهاب! می
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واکنش زند. خاموش و بیسر جایم خشکم می

دهد: ای عصبی ادامه میکنم که با خندهنگاهش می

 «دت کشت!ی ما رو اون عموی نامرعمه»

 

گی چرا هیچی نمی»زند: کند و داد میرو به دارون می

 «بهش هایریک؟

 

بابای »گوید: گردد و میدوباره سوی من برمی

 «غیرتت به اون قول ازدواج داده بود!بی

 

شود و زبانم به کام دهانم آب دهانم خشک می

های چوبی مبل، میان انگشتانم چسبد. دستهمی

 رود.ز پاهایم میشود و جان امشت می

 

گفت شایگان می»دهد: زند و ادامه میپوزخند می

عاشق مقرانوشه. به پاپیک قول داده بود که هسته رو 
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کنه! اما چی شد؟ مقرانوش به این ازدواج راضی می

به سرنوشت شراره دچار شد! شهاب دقیقاً همون 

 «بالیی رو سرش اورد که سر شراره اورده بود!

 

 «لریر!»زند: دارون فریاد می

 )خفه شو!(

 

گوید: گیرد و با ریشخند میآرسن دستانش را باال می

یان چی الو الو هایریک! بایتس سی هاویت»

 «تاکستوی!

)خیلی خب بابا! ولی این قضیه برای همیشه پنهان 

 مونه!(نمی

 

رود و هنگامی که بیرون سوی در اتاق کار دارون می

کوبد و من از توانش، به هم میرود، در را با تمام می

 پرم. آرسن چه گفت؟جا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

نشیند، تکان سختی ام میدست دارون که روی شانه

کنم. با خورم و با گیجی، به دور و برم نگاه میمی

ها دورتر هم لبخندی که ساختگی بودنش از فرسنگ

پریده! پاشو صبحانه رنگت »گوید: نمایان است، می

 «بخور!

 

غلتد و با صدایی هایم میاشک از چشمانم روی گونه

 «مقرانوش... خواهرتون...»گویم: سست می

 

همه چیز رو »گوید: گیرد و میدستش را سویم می

سر فرصت بهت میگم! اآلن فقط به فکر این باش 

که قوی بودنت رو نشون بدی. تو وارث سلوکیانی؛ 
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و به نمایش بذار عزیزم! بذار همه بهترین خودت ر

 «یادشون بیاد که فقط همسر آرا نیستی!

 

چسبم. بغض دهم و مچ دستش را میسر تکان می

منظور »نالم: کند هنگامی که پر از درد میام میخفه

که مقرانوش به سرنوشت شراره دچار آرسن از این

 «شد، چی بود؟ مگه شراره...

 

کند. روی ام بیشتر میفشار انگشتانش را روی شانه

گوید: شود و با صدایی بم و خشدار میسرم خم می

ترین اهمیتی نداره! شراره برای من اآلن کوچک»

هرچی به سر اون دخترا اومده، فقط به خاطر اعتماد و 

شون به آدمای اشتباهی بوده. چه کورکورانه عشق

شایگان، چه براهینی! پس خوب گوش کن چی 

جاها شریک و رئیسته، نه همسرت.  میگم. آرا خیلی

پشتش رو داشته باش، ولی به جاش براش شریک و 
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همکار باش! آرا پسر خودمه ولی تو هم عروسمی؛ 

خب؟ اما اول از همه، کسی هستی که محافظ منافع 

دونی چرا با ازدواجتون مخالفت ای. میخانواده

نکردم؟ چون توی نگاهت به آرا، چیزی رو دیدم که 

کس ندیده بودم. بلند پروازی و ه هیچتوی نگا

استقاللی رو دیدم که آرا هم توی دیدار اول 

دونی که آرا متوجهش شده بود. خودت هم خوب می

ی از روی هوس و طمع سمتت نیومد. اون توی آینده

تو چیزی رو دید که من قبالً توی ذهن و نگرش تلما 

دیده بودم. عشقت، یا حداقل چیزی که ما فکر 

ست، پر از دوراندیشیه. کارانهنیم عشقه، محافظهکمی

فکر نکن که متوجه نشدم اگه یه روز به آینده بدبین 

کنم، اما اآلن زنی! تحسینت میباشی، قید آرا رو می

تری در میونه! قوی باش و بجنگ، چون ی مهممسئله

تونه پیروز این جنگ نابرابر ترین کسی که میالیق

 «. متوجهی؟باشه، تو و آرا هستین
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ی سخنانش کنم. گرچه همهسرم را باال و پایین می

دانم که دستم برای او را متوجه نشدم، ولی خوب می

 یکی، رو است.

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

پس از رفتن برزگر، دارون یک ساعتی را تنها با آرا 

گذراند. هنگامی که بیرون آمد، گفت آرا باید در این 

دوهفته، تا پایان تعطیالت نوروز، توانش را بازیابد و 

 به شرکت بازگردد.

 

در ساعات پایانی شب و پس از به خواب رفتن آرا، 

روم. بوی عطری که همواره در به اتاق مریم بانو می

کشم و  جا حس میشد را باز هم به مشام میآن

ای که از پیش در دستگاه گرامافون بود را صفحه
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گذارم و ی صفحه مینم. سوزن را لبهککوک می

شنوم، روی صدای موسیقی نخستینش را که می

صندلی راک مریم بانو، که دورتر از دستگاه گذاشته 

 نشینم.شده، می

 

کنم شود و گمان میکالمی پخش میموسیقی بی

موسیقی متن فیلمی باشد، چون اوج و فرود دارد. 

ای به در هگذرد که کسی چند ضربای میچند دقیقه

خیز نوازد. به یاد ندارم در را بسته باشم. نیممی

 «بشین دخترم!»آید. شوم که صدای دارون میمی

 

گوید: آید و با نگاهی به گرامافون و من، میداخل می

هایی که براش هدیه گرفته مریم بانو از صفحه»

 «بودی، خیلی خوشش اومده بود.
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خیزم تا جایم را به او پیشکش برمیزنم و لبخند می

گزیند و کنم، ولی او صندلی روبرویم را برمی

 «بشین نینا جان. باید با هم حرف بزنیم.»نشیند. می

 

دونم نمی»نشینم. در برابر دستورش، رام شده می

ای که روی خودش بود رو چه آهنگیه. صفحه

 «گذاشتم.

 

یقیِ موس»گوید: دهد و با حسرت میسر تکان می

، آخرین چیزی Jesus Christ Superstarمتنِ فیلم 

بود که مریم بانو توی گرام گذاشت. یه فیلم 

ساخته شده. مقرانوش  ۱۹۷۳موزیکاله که سال 

 «کلکسیونش رو بهش هدیه داده بود.
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خورم و با آمدن اسم مقرانوش، تکان کوچکی می

دزدم. کسی انگار قلبم را در مشت خود نگاه می

 فشارد.و می گیردمی

 

اشتباه شایگان، »گوید: اندازد و میپا روی پا می

 «ربطی به تو یا مادرت نداره. سرت رو باال بگیر!

 

آورد، پلک در برابر اشکی که به چشمانم یورش می

این مدت »گویم: فشارم و خفه میروی هم می

چیزهایی رو فهمیدم که اگه قبل از آشنا شدن با آرا 

 «خواستم بهش نزدیک بشم!نمیدونستم، حتی می

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#
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مالد و با بیرون دادن نفسی هایش را به هم میدست

که هسته شهاب قبل از این»گوید: دردناک، می

شایگان رو به عنوان جانشین شاهرخ، پدربزرگت، 

تر بود و شایگان معرفی کنه، چون از شایگان بزرگ

ی به ادامه دادن راه پدرش نداشت، مورد اکال عالقه

که از جایگاهش اول جانشینی بود؛ اما بعد از این

سوءاستفاده کرد و پای شهراد اومد وسط و گند 

ش با دختر طهماسبی دراومد، هسته شایگان رابطه

رو به جانشینی شاهرخ شناخت. مقرانوش و شایگان 

برای حدود دو سال با هم بودن. اون موقع عموت 

 «هنوز با دختر طهماسبی ازدواج نکرده بود.

 

شود و سخن دارون را ی گرامافون تمام میصفحه

ایستد. از کمد خیزد و کنار گرامافون میبرد. برمیمی

کشد؛ در جعبه را ای را بیرون میزیر دستگاه، جعبه

 «زاده گوش میدی؟بدیع»پرسد: کند و میباز می
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کشد و ی را بیرون میکه پاسخم را بدهد، پاکتآنبی

دارد و جدید ی پیشین را برمیکند. صفحهنگاهش می

برای شهاب سنگین بود از »گذارد. را به جای آن می

 «دست دادن موقعیت...

 

چرخاند و سوزن را روی صفحه ی گرام را میدسته

اون موقع محسن... همون... پسر براهینی »گذارد. می

ز به نشست اومد، ست و اون روکه االن رئیس هسته

تونه ی تو بود. شهاب که دید نمینامزد شراره، عمه

خواست شایگان رو بندازه به کاری از پیش ببره، می

جون شراره که نامزدی رو به هم بزنه. پای مخالفت 

شایگان که به ماجرای محسن و شراره باز شد، 

شهاب شراره رو کشت و ماجرا رو گردن شایگان 

 «انداخت.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شود و هین کوتاهی از دهانم نم راست میمو بر ت

پیچد و زاده در اتاق میپرد. صدای بدیعبیرون می

 کند.مغز من آماس می

 

گردد و پس از درنگی دارون سر جایش برمی

تا وقتی که »دهد: طوالنی، خیره به گرام، ادامه می

شایگان درگیر مرگ شراره بود، هسته، یا همون 

ت ازدواج مقرانوش و بابای محسن، دستور مخالف

شایگان رو داد؛ شایگانِ متهم به قتل رو هم، از 

 «ی جانشینی خارج کردن.گردونه

 

لغزاند و با اش میانگشتانش را روی پیشانی

شایگان دو سه روز »گوید: ای درهم رفته میچهره

قبل از اعدام، با مدارکی که پیدا شد و حاال... معلوم 

ان، تبرئه شد. گفتن شراره خودکشی ساختگیبود که 

 «کرده.
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 زبرجد _رخ#

 ششم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

داد این باد / ببین باغو چهاکرد / چهره گل شد / بی»

 «ز بی مهری او زرد

 

فشارد تا مبادا اشکی که در پلک روی هم می

اش چشمانش حلقه بسته، جلوی من، روی چهره

الش کرد که نظر هسته شایگان یک سالی ت»بچکد. 

رو برگردونه؛ ولی براهینی که زخم خورده بود، هیچ 

ی سلوکیان بگذره. بارتو تونست از خانوادهجوره نمی

مقرانوش رو برای مدتی فرستاد اصفهان، ولی 

 «ماشینی که قرار بود اون رو تا اصفهان ببره...
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کند. تا تهش را دار میبغض صدایش را خش

کاری شده. گفتند که ماشین دستخوانم. ابدا نمی

 توانست پی ماجرا را بگیرد یا شایگان؟بارتو می

 

نوا بیرون باغ بی سبزه شد جوالنگه زاغ / بلبلِ بی«

 «شد از باغ

 

کنم. چیزی به پس افتادنم نمانده احساس خفگی می

زاده و آهنگ قدیمی که پخش و صدای غمناک بدیع

اندازد. سوی یام خط مشود، روی اعصاب نداشتهمی

کنم. باد سرد که به روم و بازش میدر تراس می

کنم و در خودم جمع خورد، لرز میام میچهره

شان را های زیادی در این بین، زندگیشوم. آدممی

باخته بودند. بخواهم بشمارمشان، بیش از کارکنان 

این تشکیالت، کسانی وجود داشتند که یا کشته شده 

عمو به  شان را از دست داده بودند.بودند، یا همه چیز
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خواهرش هم رحم نکرده بود. مگر این شرکت و 

یابی سهم چه داشت که همه خودشان را برای دست

 زدند؟به آن، به آب و آتش می

 

ای ساقی اندر قدح خون دخت رز ریز / می مطرب »

 از دل برآر نغمه دل آویز

به تا برآرم از سینه نفس / کین جهان نکرد از تو 

 «کس پایداری

 

گردم و رو به دارون که سر به زیر انداخته و برمی

شایگان »گویم: خاموش، به ناکجا خیره مانده، می

 «ی شما انتقام گرفت؟برای چی از خانواده

 

کند. گیرد و دستانش را درهم گره میدم عمیقی می

ی ما پشت شایگان رو خالی کردیم. از ترس همه»

نکرد به تهمت ناحقی که به برهان، هیچ کس جرئت 
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شایگان زده شد، اعتراض کنه. شایگان هم از تک 

 «تکمون انتقام گرفت.

 

خیزد و با لحنی تند کنم که برمیدهانم را باز می

متأسفم نینا جان! برای امشب کافیه! تو »گوید: می

ی عموت. هم زود بخواب که فردا یه سر بری خونه

 «شبت بخیر.

 

کنم و رفتنش را زمزمه میبه سختی شب بخیری 

نگرم. سخنان غمگین دارون در سرم پژواک پیدا می

 «ی ما پشت شایگان رو خالی کردیم.همه»کند: می

 

 توزی بود؟آرا هم قربانی این کینه

 

کز جور تو این عاشق زار / چونان بلبل روزش شده »

 تار
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یا مرحمتی بر حالت وی / یا از سرِ وی تو دست 

 «بردار

 

 زبرجد _رخ#

 هجدهم_فرگرد#

 هفتم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

 

 فروردین ماه

روز شنبه نهم فروردین، نخستین نشست هیئت 

مدیره در سال جدید است؛ گرچه بهتر است بگویم 

ای که نوروز هرسال نشست اضطراری، چون دورهمی

ی عمو برپا میشد، امسال به دلیل کرونا و در خانه

 حذف شد.فوت عمو، از برنامه 
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اش را تا حدودی بازیافته آرا پس از دو هفته، توانایی

 دهد.و بدون کمک، کارهایش را انجام می

 

نخست با آمدنم به نشست مخالفت کرد، ولی 

هنگامی که پافشاری دارون را دید و دانست که 

براهینی شمشیرش را برای من از رو بسته، رضایت 

 داد که همراهش به نشست بروم.

ایش به تنش گشاد شده و کمر شلوار به هلباس

فرستد تا ایستد. دارون میسختی دور کمرش می

چند دست کت و شلوار برایش بخرند و بیاورند. 

آسترید و دیگران به دلیل منع تردد، هنوز هم در 

اند و من هم در این یک ماه و اندی نبود لواسان مانده

لش، آسترید و مریم بانو، چم و خم این خانه و اه

 دستم آمده.
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دوشادوش آرا، همانند یک ماه پیش، به سالن 

ی دیگران زدههای شگفتگذارم و نگاهنشست پا می

نگرم. جایگاه عمو شهاب جا، میرا از بودن آرا در این

ست و جمع خالف گذشته، در خاموشی فرو خالی

 رفته.

 

دارد و مرا همراه خود آرا با خودباوری گام برمی

های پاشنه بلندم که مرا با او از کفشکشاند. می

که برای چنان از اینآید، ولی همهمقد کرده، بدم می

ی او مانم و نه کسی که در سایهگاه میاو به تکیه

 کند، خوشحال و خرسندم.زندگی می

 

آمد گویی باشد، سوی که منتظر خوشآنآرا بی

نشیند. برزگر برای من رود و میجایگاهش می

کشد و با نگاهی کوتاه، به من یرون میصندلی ب
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فهماند که حواسم به آرا باشد؛ چون ممکن بود به می

 باره از کوره در برود.یک

 

خواهد منشی نشست با نگاه، از عمو پوریار اجازه می

جلسه را بخواند. عمو سرش را تکان که صورت

خوش برگشتی جناب »گوید: دهد و رو به آرا میمی

بینیم که سالمتیت رو به لیم میزکریان! خوشحا

 «دست اوردی!

 

پیچد. با نوک صدای پوزخند آرا در سکوت سالن می

زند و با ریشخند اش روی میز میانگشت اشاره

 «چقدر خوب! جدا خوشحالید؟»گوید: می

 

بله »گوید: اندازد و با خودباوری میعمو شانه باال می

 «البته! چرا که نه؟
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چرخاند و با بار دور میز میاش را اینخیرهآرا نگاه 

کنم هر لحظه منتظر گمان می»گوید: صدایی رسا می

بودید خبر فوتم رو بهتون بدن که روی تصمیماتم 

شبهه آوردید! مطمئنم شنیدن خبر سالمتی من، برای 

شما بدترین خبر ممکن بوده؛ مگه نه جناب 

 «اختر؟نیک

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_ادهفت_و_دویست_پاره#

 

ی عمو پوریار از زیر ماسک هم فک فشرده شده

شود و پیداست. خودکار بین انگشتانش مشت می

 «طور نیست!این»دارد. صدایش خش برمی

 

خیزد. صدای بلند و دهد و برمیآرا صندلی را عقب می

پوش خراشی از کشیده شدن صندلی روی کفگوش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یک سال  ی شما توی اینهمه»شود. سالن ایجاد می

و اندی، گذشته رو دستاویزی کردید برای آزار من؛ 

ی تک تک شما و که به جز من، کارنامهغافل از این

هاتون، توی این ماجرا، حتی پدرانتون و بعضاً خانواده

 «اییه!تر از هرکس دیگهآلوده

 

ایستد. حال که آن چرخد و پایین آن میدور میز می

اش را تسلط و چیرگی پایین ایستاده، بیش از پیش،

به خاطر بسپرید، من همون »کشد. به رخ می

بار مراعات آرامایس چهارده سال پیشم؛ ولی این

کنم. پایین کشیده بشم، همه رو با چیزی رو نمی

 «کشم.خودم پایین می

 

چنان ابهتی هنگام ادای این سخنان دارد، که جوی 

 شود و ترس، وجود همه راسنگین بر فضا چیره می

 گیرد.میدر بر
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گذارد و روی آن خم کف دستش را روی میز می

دونید راجع به چی دارم خودتون خوب می»شود. می

تونم قدری پاتون گیر هست که میزنم! اونحرف می

کاری کنم تا هفت نسل بعدتون از هستی ساقط 

 «بشه!

 

اندازد و با ریشخند فخرایی بادی در غبغب می

همچین کاری بکنه جناب  کی خواسته»گوید: می

 «زکریان؟

 

نشیند و با ی آرا روی فخرایی مینگاه سوزاننده

های فرار مالیاتی شرکت»گوید: صدایی خشن می

زیرمجموعه رو یادآور بشم؟ اگه خانم سلوکیان و 

آقای برزگر نبودن، االن من اینجا نبودم؛ و مطمئناً 
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. ی تحقیقات هم به این ماجرا باز میشدپای کمیته

 «شما که باید این رو به خوبی بدونید جناب فخرایی!

 

زند، به را با صدایی سخت، تشر می« جناب فخرایی»

ای که من هم با صدایش، تکان سختی گونه

که همواره نگران از دست دادن خورم. اینمی

جایگاهم باشم و این هراس و تهدید، از سوی 

مرا  ها دارم،کسانی باشد که منافع مشترکی با آن

کرد؛ چه برسد به آرا که بیچاره و درمانده می

ی شکست را خورده بود و پیش از این، مزهزخم

 چشیده بود.

 

نشیند و با صدایی فخرایی از موضع خود عقب می

بله! حق با شماست جناب »گوید: جان میکم

 «زکریان!
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گیرد و با آرا دستش را سوی منشی نشست می

جلسه رو بخونید، صورت»گوید: حالتی دستوری می

 «لطفاً!

 

نشیند. دست راستش را گردد و میسر جایش برمی

گذارد و دست چپش را روی پایش روی میز می

روم کند. در این لحظات، با دلم کلنجار میمشت می

که دستم را به خواست به چنگ کشیدن انگشتانش و 

های کبود دستش، دراز نکنم؛ چون دیوانه رگ

 وانم در این لحظات، آرامش کنم.شوم اگر نتمی

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_هفتاد_و_دویست_پاره#

 

کنم. اش را حس میسنگینی نفس و خس خس سینه

خواهم. ست که میعصبی شدنش آخرین چیزی
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گذارم. ریزم و کنار دستش میبرایش لیوانی آب می

اندازد و لیوان را گزاری، سویم مینگاهی از سپاس

 دارد.برمی

 

گاه، رهایی دوست دارم هرچه زودتر از این شکنجه

پیدا کنیم و ساعتی را با یکدیگر بگذرانیم. این دو 

هفته را، تنها زمان تحویل سال، خانه بودیم و آن هم 

برای من. چنان اوضاعی بر سرمان آوار شده که 

رود تا سال دیگر هم بتوانیم به پایان گمان نمی

 برسانیمش.

 

م برگشت، در ماشین، آرا برای نخستین بار، هنگا

به »کند: گذارد و زمزمه میام میسرش را روی شانه

خوشی و عمرم انقدر خسته نشده بودم؛ ولی تنها دل

 «م، این بود که تو کنارم بودی.انگیزه
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اش را ی شکستهزنم و چهرهلبخندی پر بغض می

 «مد.خوشحالم که کاری از دستم او»کنم. نوازش می

 

دستش را روی دست دیگرم که روی پایم 

کشد. گذارد و انگشتانم را به چنگ میام، میگذاشته

بودنت تو زندگیم، لطف عیسی مسیح بوده. خدا رو »

 «.کنم که دارمتشکر می

 

خواب راست راهی تختشب پس از شام، آرا را یک

کنم، هایم را عوض میکه لباسکنم و پس از اینمی

 بندم.رسانم و در را میبه اتاق مریم بانو می خودم را

 

روم و به رو میای، در اتاق قدمبرای چند دقیقه

کنم. خواهم بکنم، فکر میسرانجام کاری که می

تواند کارآمد دانم که تا چه اندازه، تصمیمم مینمی

دانم که بهترین و باشد؛ ولی به خوبی می
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این گرفتاری ترین کار، بیرون کشیدن آرا از درست

گاه از زخم زدن دست است. این مردم هیچ

داشتند و آرا ممکن بود بیش از این، آماج برنمی

وتازشان قرار گیرد؛ ولی آرا تا مرا داشت، دختر تاخت

گذاشتم بیش از ی تهمورس را، نمیشایگان و نوه

 این زجر بکشد.

 

در پایان کلنجار رفتن با خودم و وجدان و هزار 

ی کسی که کلید گشایش این یگر، شمارهی دمسئله

گیرم. الو گفتنش را که ماجرا را به دست دارد، می

واسه پایین کشیدن »گویم: درنگ میشنوم، بیمی

 «برهان و هسته چی نیاز داری؟

 

 زبرجد _رخ#

 هشتادم_و_دویست_پاره#
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گیرم و ام باال میپاکت زرد رنگ دستم را رو به منشی

چرا برای من فرستاده شدن  اینا»دهم. تکان می

 «خانم مرشدی؟ مگه من سِمَتم رو تحویل ندادم؟

 

اطالعم! من بی»گوید: اندازد و با میشانه باال می

 «صبح دیدم زیر دره و منم گفتم حتماً برای شماست.

 

کنم و به ای به دخترک نگاه میبرای چند لحظه

گردم. دوباره روی پاکت را که نوشته دفترم برمی

ی حسابرسی ی کمیتهبرسد به دست نماینده»ه شد

خوانم و پاکت را زیر و رو می« در هیئت مدیره

 کنم. عجیب است!می

 

پاکت را با کاتر کوچکی که در جامدادی روی میزم 

برم و کاغذهای درونش را روی میز کنم، میپیدا می

کنم. درون دو کاور پالستیکی تاشده، چند پخش می
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بینم کنم، میمی که بازشان میکاغذ هست که هنگا

 که هر دو گزارشی از یک قرارداد هستند.

 

کشم و روی میز کاغذها را از کاور بیرون می

کنم. دو رونوشت از یک رخداد هستند پخششان می

 ی یکسانی دارند.که درونمایه

 

دارم تا به پاکان زنگ بزنم و ام را برمیگوشی 

ام ی عجیب در روز نخست کاریی این بستهدرباره

پس از چندین ماه بگویم، که چشمم به رقمی کالن 

افتد که در رونوشت ها میدر ستون یکی از رونوشت

 تر است.دیگر، رقمی بسیار کوچک

 

کنار گردانم و دو برگه را ام را روی میز برمیگوشی

های آشکار و گذارم. از دیدن ناهمسانیهم می

 برگه، نزدیک است سکته کنم!فاحش در اعداد دو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

گذارم و های مانند هم را کنار یکدیگر میبرگه

جا چیزی اینکنم. یکشان را بررسی میناهمگونی

ها را به دست من رسانده، لنگد و کسی که اینمی

تباه است و دانسته که در این بین چیزی اشمی

 خواسته که این اسناد، به دست من رو شود.می

 

کشد ها به درازا میدانم چقدر زل زدنم به برگهنمی

گوید زمان نهار است و آید و میام میکه منشی

 خواهد تا برود.اجازه می

 

دهم و ها ادامه میبه خیره نگاه کردن و واکاوی داده

نی که درون پس از گذشت ساعتی، تازه متوجه نگهبا

شوم. پیش از این هنگام نگهبانی دفتر ایستاده، می

در عمارت، پس از مرخص شدنم از بیمارستان، دیده 

بودمش. روشن است از بپا ایستادن خسته شده و 
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دنبال راه فراری است تا رهایی پیدا کند؛ ولی 

کشاند. مبلی چشمان نافذش، توجه مرا به خود می

ام کنم و از منشیکش مینزدیک به در را به او پیش

خورد، بیاورد. نخست خواهم برایش هرچه میمی

گویم به کند ولی هنگامی که میپیشنهادم را رد می

 نشیند.کمکش نیاز دارم، سیخ می

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

کند ولی هنگامی که نخست پیشنهادم را رد می

 شیند.نگویم به کمکش نیاز دارم، سیخ میمی

 

دور از ذهن بود آرا کسانی را به کار گیرد که ناآزموده 

 سواد باشند.و بی
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خورد، سر سخن را که کیک و چایش را میپس از آن

دانم چگونه باید این کنم؛ گرچه که نمیبا او باز می

کنم. چقدر از امور با یه سوال شروع می»کار را بکنم. 

 «مالی سر در میاری؟

 

ماند! نخست خودم م به بازجویی میی پرسیدنشیوه

 افتم و سپس او.به خنده می

 

کند و ابروهایش را باال اش را مهار میخنده

واقعیتش من دانشگاه حقوق خوندم »اندازد. می

 «خانم!

 

کشم ام ریخته، میدستی به موهایم که روی پیشانی

تونم بهت اعتماد می»گویم: ها، میو با نگاهی به برگه

 «کنم؟
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گذرد تا سرش را باال و پایین کند و ای میچند لحظه

من قابل اعتمادم خانم؛ »با نگاهی تیز و برنده بگوید: 

ی من محافظت از شما و گزارش مو به مو، به وظیفه

جناب زکریانه؛ ولی اول باید بدونم منظور شما از 

 «گفتن این حرف چی هست.

 

 پرسیدم!گونه مینباید این

 

سری سند و مدرک به دستم رسیده، که ببین، یه »

کاری خیلی بزرگی رو توی آمار سود و مالیات دست

های توی های زیرمجموعه و باگچندتا از شرکت

قراردادهای بسته شده رو نشون میده. تفاوت انقدر 

کنم کسی که این رو مشخصه که خودم شک می

برای من فرستاده، من رو دست انداخته یا جدا 

تونم هست! از طرفی هم نمی همچین چیزی

ماجرا رو در بیارم؛ چون به شدت همه چیز وتویته
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رسه، که ها میتحت کنترله و خبر به گوش باالیی

ها هم منتظرن از من آتویی به دست بیارن. کسی اون

کرد، چند ماه پیش اخراج که قبالً باهام همکاری می

 کس اعتماد ندارم؛ دستم هم ازشده. االن به هیچ

که برهان متوجه تونم ریسک اینجا کوتاهه. نمیهمه

بشه رو متحمل بشم؛ چون دور از ذهن نیست که 

کارمندا تهدید شده باشن. تنها کسی که این مدت 

کمکم داد، آقای برزگر بود؛ و اگه بقیه هم کمک 

کردن، به این دلیل بود که آرا عضو برهانه و کسی 

 «گم؟دونی چی میجرئت سرپیچی نداره. می

 

کسی که »کند. سرش را اندیشمند باال و پایین می

دونه که شما آدم پیگیری ها رو فرستاده، میاین

هستین. از طرفی هم حق با شماست. شاید برهان 

ای از شما به دست بیاره تا از منتظر باشه که بهونه

اختر گردونه حذفتون کنه. من روزی که جناب نیک

اورد رو به خوبی به خاطر  شما رو از بیمارستان بیرون
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دارم. خانواده و شرکت، به شدت تحت نظره و این 

نظارت از زمان ربوده شدن شما هم شدیدتر شده. 

کنه. برهان دیگه به جناب زکریان هم اعتماد نمی

 «برای همین اختیارات ایشون هم کاسته شده.

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

دارم و به روی میز برمی برگی کاهو از درون ظرف

ش این مدت پاکان همه»دهم. سخنان تلما گوش می

اندازد و با نگاهی به درون سالن می« زیر نظر بود.

کم مونده بود پوریار توی »گوید: تر میصدایی آرام

 «خونه زندانیش کنه!

 

شوم. با افتم و سویش خم میبا ناباوری به خنده می

 «جونِ من؟ چرا؟»: گویمدهانی پر از کاهو می
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گوید: اندازد و با ابروهایی درهم رفته میشانه باال می

پرسی چرا؟ با اون بازی مافیایی که براهینی تازه می»

ای کردن توی هیئت مدیره راه انداخت، همه قهوه

« خودشونو. کسی جرئت نداره دست از پا خطا کنه!

نشیند و ظرف ساالد را جلویش پشت میز می

شونن. همه دنبال پاک کردن گذشته». گذاردمی

هاشون جا مونده باشه کاریترسن ردی از کثافتمی

 «که بعداً دستاویزی بشه برای برهان!

 

تونن می»گویم: زنم و با ریشخند میپوزخندی می

هایی بشن که سر شایگان و آرا و منکر تمام بدبختی

 «شون اوردن؟دخترای خانواده

 

ماند و با شگفتی نگاهم میی راه دستش در میانه

 «منظورت چیه؟»کند. می
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زنم و برگ کاهوی بعدی را لبخند گل و گشادی می

دونم؟ که میتعجب کردی از این»دارم. برمی

 «ها! خیلی وقته!ها نفهمیدمتازگی

 

گیرد و که سوی دهانم ببرم، میدستم را پیش از این

 «کی بهت گفته؟»کشد. با شتاب سوی خود می

 

گویم: ای میهیچ شوخیکنم و بیدی نگاهش میج

دونم که شایگان منو از چنگ برهان بیرون من می»

ش که بچهکشید تا با آرا معامله بکنه، نه به خاطر این

 «بودم بلکه...

 

گشاد شدن چشمانش و پریدن رنگ از رخش، کالمم 

دانست که شایگان زنده است؟ برد. تلما نمیرا می

و دستش را که رو به سردی  شومسویش خم می

 «تلما؟ خوبی؟»گیرم. رود، میمی
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تـَ... توهم زدی؟ شایگان بیست »گوید: به سختی می

 «ساله مرده!

 

دهم و پوزخند سرم را به چپ و راست تکان می

دونستی شوهر سابقت مرگشو یعنی تو نمی»زنم. می

 «جعل کرده؟ به خاطر نجات جونش؟

 

 «نه!»نالد: گیرد و میمیدست دیگرش را به سرش 

 

جهم و زیر نزدیک است از روی صندلی بیفتد که می

 «چیز خاصی نگفتم که!»گیرم. هایش را میبغل

 

خواهم نشانمش و از خانم واحدی میروی زمین می

ام تا آب قندی درست کند. با کف دست به پیشانی
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دهند؟ گونه میکوبم. خبری از این دست را اینمی

 عقلت کنند نینا!ر بیخاک بر س

 

نشینم و به نگاه سرگردانش خیره جلویش می

دانم در پس نگاهش، هزاران پرده در شوم. میمی

حال نمایش است و هزاران مسئله به ذهنش یورش 

 اند.برده

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

ست. تعجب نکردی منی دونن شایگان زندههمه می»

شدم، چرا شدم ه خائن خونده میکه همیشه دختر ی

عضو هسته؟ چرا آقاجون، قوامی بزرگ، به جای 

که دایی تارخ رو به عنوان وارث معرفی کنه، این

نصف سهام رو به اسم من زد؟ چون من دختر 
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کنم از بین شایگانم و شایگان برادر شراره! گمون می

 «ام!ها، من بیشتر از همه شبیه شرارهبرادرزاده

 

گوید: گیرد و میحدی لیوان را جلوی تلما میخانم وا

 «بخور مادر! رنگ به رخ نداری!»

 

ای بنوشد و سپس کنم تا تلما جرعهدرنگ می

قبل تو، مگه شایگان قرار نبود با مقرانوش »گویم: می

 «ازدواج کنه؟ چرا مقرانوش مرد؟ فکر کردی بهش؟

 

گوید. شود و هیچ نمیاشک از چشمانش سرازیر می

دانستند! تنها مقرانوش دانست! همه میه که میالبت

ای که عروس مردی قربانی نبود! تلمای هجده ساله

 تر از خودش شد چه؟پانزده سال بزرگ
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نشینم و دستانم را دور زانوهایم حلقه روی زمین می

هیچی عوض نشده. من گیر کردم توی یه »کنم. می

 حلقه. ماجرایی که آغازگرش عمو شهاب بود اما

 «کنه، منم!کسی که تمومش می

گیرد و خانم واحدی، عرق روی دم عمیقی می

ی یعنی آرا هم... جزء نقشه»چیند. اش را میپیشانی

 «براهینی بوده؟

 

ی براهینی بوده؟ تاکنون از خود آرا جزیی از نقشه

 پرسیده بودم؟

دونم! آرا آدم نمی»گویم: اندازم و میشانه باال می 

ای هست؛ ولی باید بگم به همون خیلی احساساتی

اندازه هم توی پنهان کردن احساسات و چفت نگه 

 «داشتن دهنش موفقه.
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تو »کشد تا راست بنشیند. کمی خودش را باال می

 «شایگان رو به چشم دیدی؟

 

آره! آرا هم »گویم: کنم و میسرم را باال و پایین می

 «دیده.

 

گوید: رود، میمیآلود شدن با صدایی که رو به بغض

 «این همه مدت کجا بوده؟ چیکار کرده؟»

 

ام. ای از ماجراست که هنوز به آن پی نبردهاین پاره

رسه بهش بد دونم! ولی خب به نظر نمینمی»

 «گذشته باشه!

 

بندد و سرش را به چپ و راست چشمانش را می

های اون آدم تمومی نداره! طلبیجاه»دهد. تکان می
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در مار خورده، افعی شده. مطمئنم تا شایگان انق

 «ی نهاییش هنوز مونده.ضربه

 

انگار که چیزی به ذهنش آمده باشد، سویم خم 

حواست به »گیرد. شود و دستانم را سفت میمی

تون باشه! بعید نیست بخواد خودت و آرا و زندگی

 «شما رو بیشتر از این درگیر بکنه!

 

، به او باور فشارم و با لبخندی سستدستش را می

ام را چگونه بخشم، ولی پاسخ قلب به لرزه افتادهمی

 بدهم؟

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#
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اون کسیه که بیست »گویم: جان میبا صدایی بی

سال پیش تو رو طالق داد تا هم من و هم تو در امان 

 «بمونیم!

 

خواست به واسطه تو اون رو تحت اگه کسی می»

بذاره، طالق دادن یا ندادن من فرقی به حالش فشار 

کرد. وقتی برهان تورو دزدیده بود، می تونست نمی

برگردونت ولی این کار رو نکرد! چرا؟ چون 

خواست با آرا معامله کنه و این یعنی استفاده می

ش! برای اون مرد هیچی ابزاری از تو! تنها بچه

ت! چرا تر از پول و جایگاهش نیسارزشمندتر و مهم

تا االن سراغت نیومده؟ چون بهت نیازی نداشته! 

اون بیست سال پیش خودشو کشیده بیرون و تو رو 

ها! های این خانوادهها و اذیتانداخته تو دل تهمت

که دختر شایگان بودی، بهم بگو چقدر بابت این

کسی که یه خائن به برهان و هسته شناخته میشه، 

 «زخم زبون شنیدی!
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ی نمی گوید. حق با اوست. تا اآلن همه پر بیراه

تالشم را کرده بودم تا به شایگان کمی حق بدهم؛ 

ولی از این لحظه، هر اندازه هم بخواهم مثبت به او 

از اول برام تعریف کن! »توانم! نگاه کنم، نمی

 «چیز رو بدونم.خوام همهمی

 

اش دزدد تا اشکی که روی گونهنگاهش را می

شایگان بعد فوت مقرانوش تا دو »م. چکد را نبینمی

سه سالی از همه فاصله گرفت. اون موقع من پونزده 

ی سالم بود؛ تارال و پوریار نامزد بودن و به واسطه

وآمد دو خانواده از قبل هم بیشتر شده ها، رفتاون

تر از اونی بود که بخواد بگه منو بود. پاکان بچه

مطمئناً کسی  خواد. به خودم گفته بود، ولی...می

 «گرفت یه پسر نوزده، بیست ساله رو!جدی نمی
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نشیند و دستمالی خانم واحدی کنارمان روی زمین می

 «بیا مادر!»گیرد. را سوی تلما می

 

گیرد. هایش را نمیتلما دیگر جلوی چکیدن اشک

که شایگان از غار تنهاییش بیرون اومد و بعد از این»

ش برای ازدواجش هسر کارش برگشت، فشار خانواد

خواستن زمانی که شایگان حالش خوبه، زیاد شد. می

نشون بدن که مقرانوش رو فراموش کرده. بین 

دخترایی که براش ردیف کردن، هسته فقط من رو 

 «قبول کرد.

 

دانم چند الزم نبود بپرسم چند سالش بوده، چون می

 ماهی نامزد بودند تا تلما به هجده سالگی برسد.

 

شایگانی که توی ذهن من ساخته بودن، یه آدم »

خواد عوضی بود که به خاطر عشق اولش، از همه می
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تقاص پس بگیره و من اولین نفری بودم که قرار بود 

 «قربانی بشه!

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

گوید: نوشد و با صدایی گرفته میای آب میجرعه

آذر ماه بود. مامان زنگ سال سوم دبیرستان بودم. »

ی سلوکیان اومدن برای زد گفت خانواده

خواستگاری. پشت تلفن خشک شدم. ازدواجم 

چیزی نبود که خودم بتونم براش تصمیم بگیرم؟ 

دونستم که برای تعطیالت برگردم ایران. می گفت

تونم مخالفت کنم. اون هم در برابر آقاجون؛ ولی نمی

گفتن! چند روز بعد میشایگان اون چیزی نبود که 

نامزدی، بهم گفت من هم مثل اون قربانی اهداف 

بزرگتر برهانم. گفت هیچ کدوممون حق انتخابی 
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برای زندگیمون نداریم. گفت نهایت تالشش رو 

کنه تا اذیت نشم. گفت درسم رو تموم کنم و می

سوخت. اون قرار بود من برگردم. دلم برای خودم می

 «رم باشه؟رو بزرگ بکنه یا شوه

 

کشد و دستمال دیگری از دست خانم آه دردناکی می

التحصیل تابستون سالی که فارغ»گیرد. واحدی می

شدم، جشن عروسی برپا شد. جشنی که کمتر 

رو برای من گرفتن؛ اما  دختری به عمرش دیده

 «من...

 

دهد تا کمی از اش تکان میدستش را جلوی چهره

سال بعدش خدا تو رو  دو»سرخی و التهابش بکاهد. 

بهمون داد. شایگان حالش با بودن تو خوب بود. 

ای ازش ندیدم... تا وقتی که خدایی هست، من بدی

اذیت و آزارهای برهان شروع شد. کم کم پای 
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های خودش باز کرد. شایگانو به کثافت کاری

دونست که راه فراری از این شایگان از اول هم می

ه شد، دل به دلشون داد و قضیه نداره. یه آدم دیگ

مقدمات طالق رو فراهم کرد. اصالً شبیه اونی که 

چهار سال باهاش زندگی کرده بودم، نبود! وابسته 

م بود، آب و تابم رو به جا شده بودم بهش... پدر بچه

آورد، یه زندگی آروم برام ساخته بود! کدوم دختر می

تو ای دوست داره مهر طالق بخوره بیست و دو ساله

ی با حسرتی ملموس درباره« ش؟شناسنامه

 گوید. اش سخن میزندگی

 

آقاجون که فهمید... یعنی خودم بهش گفتم... »

مو از دست بدم؛ با توپ پر اومد خواستم زندگینمی

سراغ شایگان. داد و بیدادی راه انداخته بود که بیا و 

 «خوامش! زوره؟ببین! شایگان هم گفت نمی
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فشارد. شایگان چه کرده بود با میبغض گلویم را 

 تلما؟

 

آقاجون همون روز منو برگردوند خونه. شایگان »

های جاده مخصوص رو به همون موقع سند زمین

ی اینا نامم زده بود؛ حضانت تو رو هم بهم داد. همه

 «دو هفته طول کشید و جدا شدیم.

 

همین! یک زندگی به همین سادگی به پایان خودش 

 رسیده بود.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#
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ام باالی سرم ایستاده و به دستوراتی که منشی

کند. به نویسم، با نارضایتی نگاه میبرایش می

ی خودم هم اطمینانی ندارم، چه رسد به سایه

 شود زیر دستم نبوده.ای که چند ماهی میمنشی

 

پس از اینکه روشن شد برهان از بودن من در 

روزهایی که آرا در بستر بیماری بود، خبر  شرکت،

های داشته، دفتر من و آرا پاکسازی شد. دستگاه

برداری گوشه و کنار و دور از چشم، شنود و فیلم

دانستیم که تنها یک جاسازی شده بود و اگر نمی

رفت که چندین گروه، ما دشمن داریم، گمان آن می

 را زیر نظر گرفته باشند.

 

ها و ی درون اتاقهای مداربستهدوربینی همه

آوری شد و تنها چند راهروها هم به دستور آرا جمع

هایی ها و در مکاندوربین گردان آن هم بیرون اتاق
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گذاری شد. دور از ذهن نبود حاال دور از چشم، جای

خواهیم تحت نظر باشیم و از پشت خنجر که نمی

 قرار نگیریم. بخوریم، مورد آماج حمالتشان از روبرو

 

خواهم طبیعی جلوه کنم. بنا نیست کسی بفهمد می

ای دارم. به آرا گفتم به آموزش هک نیاز چه انگیزه

دارم و او هم دستور استخدام یک هکر را داده. او هم 

داند که داند که در خطریم؛ ولی نمینگران است. می

 ای دارممن چه خواسته

. 

خواهد بداند چه میشود و شایگان هر روز پیگیر می

هیچ »دهم ام. هنگامی که پاسخ میبه دست آورده

شود و سپس برای به نخست برآشفته می« چیز!

زبانی، شود و با چربدست آوردن دل من، آرام می

 خواهد رامم کند.می
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توانم به او خوشبین باشم. تلما هم هر روز دیگر نمی

شود. دلش زند و جویای احوالم میزنگ می

خواست دیدم تا این اندازه، نسبت به شایگان، ینم

 کرد مرده، بدبینانه و منفی باشد.پدری که گمان می

 

پردازم. پیشنهاد عضویت به کارهای پیشینم می

ام، پذیرم و بهانهی حسابرسی را نمیدوباره در کمیته

 متأهل بودن و رسیدگی به کارهای خانه است.

 

ای چشم به راه لحظهشود و دانم که باورشان نمیمی

گاهم بیرون بجهم و اتهام دیگری اند که من از کمین

دهم؛ به ویژه کسانی که ها حق میرا رو کنم. به آن

شناسند!( شناختند )شاید هنوز هم میشایگان را می

من دختر شایگانم. تنها استعدادم را از او به ارث 

خود  دندگی او را هم درتوزی و یکام، بلکه کینهنبرده

 ام.پیدا کرده
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دهم و با لحنی تند و تیز برگه را به دستش می

من به هیچ کس اعتماد ندارم. تو هم »گویم: می

موضعت رو مشخص کن! یا با منی یا ضد منی. 

خوام حواسم شیش دنگ به کسی باشه که به نمی

 «طرفی که انتخاب کرده، شک دارم.

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

کشد و خشمگین از سخنان ابروهایش را در هم می

امیدوارم متوجه باشید دارید »افتد. من، به لرزه می

گید خانم سلوکی! من جاسوسی بلد نیستم؛ چی می

 «اهلش هم نیستم!
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های دستش دهم و با چشم، به برگهسر تکان می

 «بهم ثابت کن!»زنم. اشاره می

 

آید. باال میشود و بغض تا گلویش دستش مشت می

تر است ولی آید با کسی که از من بزرگدلم نمی

گونه رفتار جایگاهم پذیرفته که از او باالتر باشم، این

من از »گیرم. خیزم و دستانش را میکنم. برمی

ترین کسانم زخم خوردم. از کسایی که تا نزدیک

 دونستم اصالً وجود خارجی دارن!چند وقت پیش نمی

خوام ا االن خوب انجام دادی، میچون کارت رو ت

 «مطمئن بشم ازت.

 

ای دهد و چشمانش را برای لحظهبغضش را فرو می

کند، با قاطعیت بندد. هنگامی که بازشان میمی

من روزی که تصمیم گرفتم برای شما »درخشند. می
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کار کنم، موضعم رو مشخص کردم. امیدوارم بتونم 

 «این رو به شما هم ثابت کنم.

 

ام نگرم و دستم را بند پیشانینش سوی در را میرفت

کنم. آرا تا ساعت یازده نشست داشت و اکنون می

ای میشد که به پایان رسیده بود. روی چند دقیقه

روم. دهم و سوی آسانسور میمیزم را سامان می

ی ی کاری امروزم را مرور و به برنامهزمان برنامههم

 م.کنی آینده فکر میغذایی هفته

 

رسم، از صدای بلندش که تا جلوی دفتر آرا که می

شوم. نخستین بار زده میرسد، شگفتراهرو می

برد. در سالن را بینم صدایش را باال میاست که می

بندم و از جلوی میز خالی  زین العابدین رد می

کند شنوم که تالش میشوم. صدای برزگر را میمی

چرا باید این »زند: داد میآرامش کند ولی دوباره آرا 
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کار رو بکنم؟ شماها زده به سرتون نه؟ نجاتش 

 «ندادم که االن بفرستمش تو لونه زنبور!

 

ی ایستم و به مردانی که همهجلوی در باز می

نگرم. حواسشان به آرای در حال سوختن است، می

رو تاب، قدمشود و آرا بیکس متوجه من نمیهیچ

 رود. می

 

گوید: جان و آرام میاز چند ثانیه، بیبرزگر پس 

دونید رخ خودتون رو با برهان برای چیزی که می»

نمیده، درنندازید! مطمئن باشید که اتفاقی برای خانم 

خوان میزان سلوکی نمیفته! جناب براهینی فقط می

 «وفاداری شما رو بسنجن!

 

با بردن زنم به »غرد: چرخد و میآرا سویش می

 «ش؟خونه
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بندد. براهینی برای چه مرا هایم یخ میخون در رگ

 خواسته بود؟

گردد و با دیدن من در نگاهش بین مردان می

 «شنیدی؟»کند. ی در، درنگ میآستانه

 

کنم. گفته بودم سرم را با درنگ، باال و پایین می

 مانم.کنم و سر حرفم میبرای آرا هرکاری می

 

 «ریم.تنها نمیرم. با هم می»

 

 زبرجد _خر#

 هشتم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#
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گیرم و به ساختمان بزرگ و باشکوه دم عمیقی می

کنم. آرا که کنارم نشسته، با اخمی جلویم نگاه می

های سنگین، به روبرویش خیره شده. پررنگ و نفس

کوبد و کف دستانم به عرق نشسته. قلبم در دهانم می

از دست و که هنگام دیدنش، جان ترسم از اینمی

 پایم برود و نقش زمین شوم!

 

ام را با دو دلی، سوی انگشتان سرد و کرخت شده

برم و دستش که روی ران پایش مشت شده، می

لغزانم. نگاهم را از اش میهای برآمدهروی رگ

اش ی نبض گرفتهچشمان به خون نشسته تا شقیقه

کشانم و بند دلم از خشمی که در تک تک اجزای می

 شود.یداست، پاره میتنش پ
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نگاهش را به انگشتانم که در حال نوازش دستش 

هرچی »گوید: دهد و با اندکی درنگ میاست، می

 «گفت باور نکن.

 

ماند تا چرخد و منتظر میسپس سوی من می

کنم و آرام پذیرشم را ببیند. سرم را باال و پایین می

 «باشه!»گویم: می

 

و پیش از پیاده شدن، کند تا در باز شود اشاره می

کنم هرچه زودتر این قائله دعا می»کند: زمزمه می

 «تموم شه.

 

شود خواهم بپرسم به خیر یا به شر، ولی پیاده میمی

زند تا در را برای من باز کند. و ماشین را دور می

دارم. ای نفسم را نگه میکنم و چند ثانیهدرنگ می

جور کنم و سپس در ماند تا خودم را جمع و منتظر می
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کند. نگاهی به دستش که سویم دراز را باز می

اندازم و افتادن قلبم را از بلندی احساس شود، میمی

جا، جلوی کنم. اگر براهینی بخواهد مرا همینمی

زده چشم آرا و همراهانش سر به نیست کند، شگفت

 نخواهم شد.

 

ی شود، مانند همیشه، بازودر سنگین چوبی که باز می

فشارم و به سختی گام آرا را میان مشتم می

ی انگشتان دو دارم. به جز چند نفر که به شمارهبرمی

رسند، کس دیگری را درون سالن بزرگ دست نمی

 بینم.پیش رویمان نمی

 

گیرد و سوی چپ آرا با اقتدار، راهش را در پیش می

شود و دارد. دری روبرویمان باز میسالن گام برمی

دانم براهینی است، وانم فردی را که حال میتمن می

 درون اتاق ببینم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

نهیم، در پشت سرمان بسته به درون اتاق که پا می

پرم. آرا خاموش و شود و من، ناخودآگاه، از جا میمی

که گامی به آنخشمگین، به مرد چشم دوخته و بی

 «ما رو خواسته بودید.»گوید: جلو بردارد، می

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_هشتاد_و_دویست_پاره#

 

گذارد و جلو براهینی کتاب دستش را روی میز می

آید تا به میز تکیه دهد و ما را برانداز کند. تنم از می

 ام.دانم که به کجا پا گذاشتهلرزد و حال میترس می

 

بینم حالت خوبه، پسرم! متأسفم خوشحالم که می»

 «!تونم جلو بیام و در آغوش بگیرمتکه نمی
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دهد: کند و با نگاهی به من ادامه میدرنگ می

جا خواستم تو رو به زحمت بندازم که تا ایننمی»

ای حرف داشتم که دوست بیای! با عروسم چند کلمه

 «داشتم شخصاً ببینمش.

 

اش، به سختی و با آب دهانم را از نگاه تیز و برنده

 آقایون! بهتر»گویم: تر میدهم و سختدرد، فرو می

 «نیست بنشینیم و به گفتگومون ادامه بدیم؟

 

فکر »گوید: زند و با افسوس میبراهینی لبخند می

ته؛ حاال کردم تنها وجه شباهتت با شراره، چهرهمی

که شبیه شایگان یا تلما بینم تو بیشتر از اینمی

 «ت هستی!باشی، شبیه عمه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گوید: کند و میهای جلویمان اشاره میبه مبل

 «ایید بنشینید!بفرم»

 

توانم ببینم آرا در برابرش تا چه اندازه رام و سر می

نشیند و مرا هم شود. بدون پرخاش میبه زیر می

 نشاند.کنارش می

کند. هنگامی که او آید و پذیرایی میمردی داخل می

دهد، براهینی با ریزبینی، مرا کار خود را انجام می

آن است که اش گواه پاید و چشمان تنگ شدهمی

 گردد.برای ضربه زدن، به دنبال پاشنه آشیل من می

 

دارد و با لبانی که حال به اش را برمیفنجان قهوه

روزای اولی که آرا ازت »گوید: اند، میلبخند نشسته

کنه و تو کردم داره اغراق میکرد، فکر میتعریف می

یه دختر معمولی هستی... اما زمان که گذشت و وقت 
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ی رو با تو گذروند، فهمیدیم که آرا از دست بیشتر

 «.رفته و با یه دختر ساده و معمولی طرف نیست

 

گوید: گیرد و به تندی میی سخنش را میآرا ادامه

نیازه گریزی به گذشته بزنید؟ خود نینا بهتر از هر »

دونه که هردومون برای این رابطه چیا وسط کسی می

 «گذاشتیم!

 

گیرد و چشمانش رنگ براهینی عمق میلبخند 

البته پسرم! شما دوتا »گیرند. مهربانی به خود می

 «تون گذشته!هردو آگاهید به هرچه که بین

 

خیزد تا گرداند و برمیفنجان قهوه را روی میز برمی

گذارد و ام میسوی من بیاید. دستش را روی شانه

با  ای روتونم چند دقیقهآرا جان، می»گوید: می

 «خانومت تنها باشم؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اندازد که او را به خنده وا ای سویش میآرا نگاه برنده

ی نگران نباش مرد! قرار نیست درباره»دارد. می

 «احساس تو حرفی بزنم!

 

اش کنم و با درماندگی، منتظر اجازهنگاهش می

کنم که نگذارد و از سوی مانم. در دل خدا خدا میمی

ای جز پذیرش دستوری که چارهدانم که آرا دیگر می

 براهینی در لفافه بیان کرد، ندارد.

یک ربع دیگه، توی سالن »گوید: رو به من می

 «بینمت.می

 

که به براهینی نگاه کند، بیرون آنخیزد و بیبرمی

کوبد و آب دهانم خشک تر میرود. قلبم محکممی

شده. چیزی تا خفه شدنم نمانده و حضور سنگین 

 جان از دست و پایم چیده. این مرد،
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دارد و با دور شدنش، ام برمیدستش را از روی شانه

ی ی سنگینی از روی قفسهکنم وزنهاحساس می

 شود.ام برداشته میسینه

 

دهد. نشیند و به پشتی مبل یله میسر جایش می

کنم. اینجایی به عنوان دختر شایگان، کوتاهش می»

 «یا زن آرا؟

 

 زبرجد _رخ#

 نودم_و_دویست_رهپا#

 

کشم و با ام میهای خشکیدهزبانم را روی لب

من هردو »گویم: های توانم، میماندهزدن به تهچنگ

کشم. بستگی داره عنوانی که گفتین رو به دوش می
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بینین؛ یا انتظار چه شما من رو به چه چشمی می

 «کاری رو از من دارین؟

 

خواهم جواب دل»اندازد. زند و پا روی پا میلبخند می

رو ندادی؛ ولی خوشم اومد. آرا عاشق همین 

 «هات شده.حاضرجوابی

 

اگه »گوید: کند و سپس میای نگاهم میچند لحظه

کردم ده سال پیش دیده بودمت، فکرش رو هم نمی

که همچین زنی از تو ساخته شده باشه. زمانی که آرا 

ی ازدواجش با تو رو خواست، باهاش از من، اجازه

تر از تر و چموشمخالفت کردم. به نظرم تو بچه

اونی بودی که مناسب ازدواج با آرا باشی؛ اما یادم 

افتاد که چند سال پیش، پدربزرگ مرحومت، شاهرخ، 

ازم خواسته بود که تو رو وارث بدونم. پس بهت 

 «وقت دادم که خودت رو ثابت کنی.
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اش را دارد و جرعه جرعه قهوهفنجانش را برمی

با ازدواجتون، تو فقط زن آرا یا عروس »نوشد. یم

شدی که شدی؛ بلکه زن کسی میها نمیزکریان

گذاشت که وارث برهانه. اگر آرا روی زنی دست می

جزیی از این تشکیالت نبود، صد سال هم 

تونست موافقت من رو برای گذشت، نمیمی

خواست موقعیتش ازدواجش بگیره. خود آرا هم نمی

وان جانشین من، از دست بده؛ جایگاهی که رو به عن

های عمرش رو بذای به دوازده سال از بهترین سال

دست اوردنش گذاشت. مدتی که گذشت، فهمیدم 

که همسر و همراه آرا توی این راه که قابلیت این

باشی رو، داری. پس هسته تصمیم گرفت وفاداری و 

 یهات رو بسنجه. زندگی همسر و خانوادهتوانایی

کسی که رئیس برهانه، مدام در معرض خطره. برای 

 «ای نشده.همینه که آرا تا االن وارد رابطه
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آرا همیشه »گوید: اندازد و با ریشخند میشانه باال می

که مانع پیشرفتش بشن، دوری ها برای ایناز زن

داد، االن اینجا ش با دالیتا ادامه میکرد. اگه به رابطه

 «نبود.

 

زند انگار که چیز باارزشی را فهمیده باشد، لبخند می

منظور از سنجیدن »کند. و به من اشاره می

هات، فهمیدن چیزهایی بود که تالش کردی توانایی

شون کنی. حدس این چند سال از دید بقیه مخفی

ی سابق همسرت کی زدم که بدونی معشوقهمی

 «بوده.

 

نجانش را شود، فام که دگرگون نمیحالت چهره

دهد. های کتش را سامان میگذارد و لبهپایین می

باید برهان مطمئن میشد که تو صالحیت بانوی اول »

که شدن رو داری. پس دزدیده شدی، فقط برای این
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زنی مورد تایید قرار واکنش و حرفایی که می

 «بگیره...

 

دارد خیزد. با آرامش گام برمیزند و برمیپوزخند می

هایم م بایستد و دستانش را روی شانهتا پشت سر

اما شایگان از این موقعیت به نفع خودش »بگذارد. 

دونستی که شایگان استفاده کرد. مطمئنم از قبل نمی

 «ست.زنده

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_نود_و_دویست_پاره#

 

ام دهم. روی شانهسرم را به چپ و راست تکان می

حاال »ماند. ه میرخم خیرشود و از کنار، به نیمخم می

رخ خیلی شبیه بینم که از نیمکنم، میکه دقت می
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موند، شبیه تو مون زنده میای! اگر بچهشراره

 «میشد!

 

لرزم. هایش کنار گوشم، به خود میاز حس نفس

خیزد، باعث ای که از نفسش برمیبوی تند قهوه

شود چشمانم را ببندم و نفسم را حبس کنم. می

ام اش را از روی شقیقه تا چانهاشارهانگشت 

هنوز خیلی امتحان مونده »کند: لغزاند و زمزمه میمی

که باید پس بدی دختر شایگان! من اجازه نمیدم آرا 

 «رو با خودت پایین بکشی!

 

آناتومی »گوید: کشم که میسرم را با بیزاری پس می

و فیزیولوژی بلدی دختر شایگان؟ توی مدرسه 

انگشتانش را روی خط فک « وندی، نه؟حسابداری خ

دارد. کشد و زیر فک زیرینم نگاه میراستم می

اینجا محل لمس عصب واگه. عصب واگ بلندترین »
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های بدن عصب مغزیه و میشه گقت به تمام ارگان

ی قلبی بهش ده. وقتی که یک نفر حملهدستور می

ی صرع و یا تشنج شده، دست میده یا دچار حمله

کنن. ازش برای پایین اوردن اده میازش استف

ها هم استفاده ضربان قلب توی بعضی آریتمی

 «میشه.

 

گذارد و ام میدست چپش را بین حنجره و خط ترقوه

این هم شریان کاروتیده »دهد. به آرامی فشارش می

های فشار خون کنه و گیرندهکه به مغز خونرسانی می

اگه توی یه های این شریانن. حاال هم توی دیواره

 «آدم سالم این دوتا رو تحریک کنیم، چی میشه؟

 

خواهد چه کند، نفسم به شماره از گمان اینکه می

زنم و تپش قلبم را در افتد و بدون کنترل، پلک میمی

 کنم.دهانم احساس می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

با تحریک بیش از حد عصب واگ، رفته رفته دچار »

 با کاردی و پاسخ وازوواگال میشی. نهایتاًبرادی

دهی تحریک عصب سمت راست که میگن عصب

ایسته. اگه شریان قلب بیشتر از اونه، قلبت از کار می

کاروتیدت رو بیش از حد تحریک کنم یا محکم 

 «فشارش بدم، این اتفاق میفته.

 

کند و جان از هردو شریان کاروتیدم را لمس می

هایش را به گوشم شود. لبدست و پایم برچیده می

ای که بوی ترس را از ند و همانند شکارچیچسبامی

گوید: کند، با پیروزی میخون شکارش حس می

نگران نباش! من حتی انگشتم رو هم به خون تو »

تونم کاری کنم! فقط خواستم بدونی میآلوده نمی

کنم که بدون اسلحه و شلیک گلوله، طوری محو شی 

 «که انگار نینایی وجود نداشته.
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ام و گشتانش را روی دو نبض تپندهحرکت و فشار ان

کنم و سپس، هایم را حس میشل شدن ماهیچه

ی پیروزش در برابر افتادنم را روی کفپوش. چهره

بندد و صدایش که رفته رفته محو چشمانم نقش می

 «حواست به خودت نبود دختر شایگان!»شود. می

 

حمله وازوواگال یا پاسخ وازوواگال )به انگلیسی: 

Reflex syncopeبر و سنکوپ ( )سنکوپ هوش

شود( نوعی ضعف نوروکاردیوژنیک نیز نامیده می

 ایجاد واگ عصب تحریک ٔ  است که در نتیجه

 منجر «غش» یا سنکوپ به که هنگامی و شودمی

 که گویند،می وازوواگال سنکوپ آن به شود،

وع غش است. اغلب در نوجوانان و افراد ن ترینرایج

دهد و نوعی از دست دادن هوشیاری مسن رخ می

کوتاه به دلیل افت فشار خون و یا کاهش ضربان 
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قلب است. قبل از اینکه فرد مبتال از حال برود ، 

ممکن است عرق کردن ، کاهش قدرت دیدن یا زنگ 

زدن در گوش ها را تجربه کند. گاهی اوقات ممکن 

فرد در حالت بیهوشی تکان خورده یا حرکت است 

 ناگهانی انجام دهد .

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_نود_و_دویست_پاره#

 

ام حلقه شده را بیش از سنگینی دستی که دور شانه

رمقم را باز و توانم تاب بیاورم. چشمان بیاین، نمی

های کنم. پلکوجو میچیزی بجز مبل را جست

در برابر تالشم برای باز  لغزند وام روی هم میخسته

کنند. هوا در گلویم گیر نگه داشتنشان، ایستادگی می

توانم نفس بکشم. گلویم صدای خرخر کرده و نمی

آید. مرگ ام صدای ویز میی سینهدهد و از قفسهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم تالشم برای بینم و گمان میرا جلوی چشمانم می

فایده است. پاهایم را جمع و با نفس کشیدن بی

 کنم.کرده، گلویم را لمس میانگشتانی لرزان و عرق

ی کنم و سرفههای خشکم را از هم باز میلب

زند. دست سردی روی جانی از گلویم بیرون میبی

 «نینا جان؟»کند. نشیند و لمسش مینبضم می

 

شناسم؛ نفس کشیدن براهینی را هم صدای آرا را می

ست و حالت از کنار سرم. دلم در حال پیچ خوردن ا

 آید.تهوع تا گلویم باال می

 

چرخانم. کنم و نگاهم را میچشمانم را دوباره باز می

ای نگران و نگاهی پرآشوب، خیره به من آرا با چهره

گیرد و با کنار دستش، ام را میاست. براهینی چانه

زند. هوا را با دمی عمیق و چند بار پشت گردنم می
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کشم و به سرفه م میهایآزمندانه، به درون ریه

 افتم. می

 

گذارم و با برای بلعیدن هوا، دستانم را روی زمین می

هایم از تالش زیادی، درد کشم. ریهولع، نفس می

 کشد.ام تیر میی سینهکنند و قفسهمی

 

هوش کرد و خود به هوش آورد؟ براهینی خود مرا بی

 به راستی او کیست؟

 

توانم بیش م. نمیکاش راهی بود تا باورش می کرد

کننده، آویزان از این، خودم را در این برزخ دیوانه

 نگه دارم.

 

گیرد و مرا از روی زمین بلند آرا زیر بازویم را می

کند تا روی مبل بخواباند. اگر حالم خوب بود، می
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جا ببرد. روحم هم کردم تا مرا از اینخواهش می

 .داند بناست براهینی چه بر سرم بیاوردنمی

 

کند ی خیس از عرقم را با دستمالی پاک میآرا چهره

گیرد پرسد بهترم یا نه. سپس مرا در آغوش میو می

کنم سوی در بیرونی برد. گمان میو از اتاق بیرون می

کند و من، پله کج میبرود؛ ولی راهش را سوی راه

 تر از آنم که بپرسم کجا!خسته

 

ن رفتن تشک، خواباند و با پاییمرا روی تخت می

رمقم را باز نشیند. چشمان بیفهمم که کنارم میمی

گردانم. اتاقی روشن کنم و نگاهم را دور اتاق میمی

ی آن گذاشته و بزرگ است که تخت درست در میانه

توان از شده. نیازی به پرسیدن نیست. ناگفته هم می

اندک وسایل برجای مانده، دریافت که اتاق از آنِ چه 
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پر برای دانستن ست. همان عطر جار نیمها کسی

 حقیقت بس است.

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_نود_و_دویست_پاره#

 

کشاند. فشارد و حواسم را سوی خود میدستم را می

چیز را کنار بگذاریم و خواهد بگویم بیا همهدلم می

فرار کنیم از هرچه هست. اگر کسانی نبودند که 

ها، ارزشمندند، پیش از ایندوستشان دارم و برایم 

جا گذاشتم کار به اینکردم و نمیگورم را گم می

بکشد. براهینی مرا ترساند و تهدید کرد. به روشنی 

هایش، از کشتن هزاران روز است که در راه آرمان

ام گناه هم ابایی ندارد، حتی اگر من یا خانوادهآدم بی

 هایش باشیم.جزئی از قربانی
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ند و بی هیچ سخنی، تا هنگامی که ماخاموش می

 ماند.آید، به من خیره میپزشک می

 

داند که براهینی چه بر پزشک انگار خود از پیش می

گیرد و سرمی سرم آورده؛ چون تنها فشارم را می

 کند. برایم وصل می

 

 شود اگر براهینی را بتوانم زمین بزنم؟چه می

 

مگر با یک گیرد. ام میخودم هم از این فکر خنده

پا طرفم؟ برهان بردار خردهباند کوچک یا یک کاله

تر، بیش از پنجاه سال پابرجا بود و به بیان مردمی

تر از من هم نتوانستند او را محکوم کنند. این گنده

تشکیالت محدود به یک کشور هم نمیشد که بگویم 

کردم، همه چیز تمام میشد جا محکومش میاگر این

 یافت.میو ماجرا پایان 
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حرکت، خیره تا به پایان رسیدن سرم، خاموش و بی

های گوناگون و آزاردهنده، به به سقف، غرق در فکر

دهم. آرا نگهبانی برای من هایم ادامه میخودخوری

رود تا با او رود پایین. به گمانم میگذارد و خود میمی

سخن بگوید. براهینی شمشیرش را برای من از رو 

داند. دستم برایش حرکت مرا از پیش میبسته و هر 

 رو شده و این، بدترین رخداد ممکن است.

 

چیز ی سخت و سنگی آرا هیچهنگام بازگشت، چهره

داند که دهد. انگار خودش هم میرا نشان نمی

اش تواند زندگیی یک انگشت، میبراهینی با اشاره

داند که او را زیر و رو کند. او بهتر از هرکسی می

رای کشتن کسی، به اسلحه یا دارو نیازی ندارد. ب

آن کس، « بمیر!»داد براهینی اگر به کسی دستور می

داد با دست خودش، جانش را بگیرد تا ترجیح می

 اینکه به خاطر سرپیچی، زجرکش شود!
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گوید سرم را روی پایش بگذارم. هوا رو به می 

رود و تا هنگام رسیدن به خانه، آرا تاریکی می

ام خم کند. چندباری روی چهرهوهایم را نوازش میم

شود تا حالم را بپرسد و چشمانم را ببوسد. باید می

های آرا را از او بفهمم براهینی تا چه اندازه، داشته

گفت، به روشنی گونه که او امروز سخن میگرفته. آن

روز است که او هم در ماجرای چهارده سال پیش، 

 .دست داشته

 

 جد زبر_رخ#

 نوزدهم_فرگرد#

 چهارم_و_نود_و_دویست_پاره#

 

 «اردیبهشت ماه»
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ی براهینی هنوز یک ماه از آن روز ترسناک در خانه

کنم. نگذشته، که پیامی از دستیارش دریافت می

 کوتاه است و روشن؛ او مرا فراخوانده.

 

هایم چیره و جان از تک اندامنخست لرزش بر تک

دانم که چرا باید . نمیشوددست و پایم برچیده می

مرا بخواند و چرا به این زودی! دور از ذهن نیست که 

ای جدید باشد؛ ولی جای من در حال چیدن توطئه

 های اوست؟کجای برنامه

 

گوید که چندباری افخم، همان دستیار براهینی، می

خواسته مرا دعوت کند، ولی چون سفر خارجی می

ست دارد در نخستین اش به درازا کشیده، دوایدوره

 فرصت، مرا ببیند.
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بگذارید از شایگان بگویم. هنگامی که به او گفتم 

ای داشته براهینی مرا تهدید کرده که نباید با او رابطه

باشم )البته بین خودمان بماند، کمی پیازداغش را 

زیاد کردم!( با حرص گوشی را روی من قطع کرد و 

 من نگرفت.تا همین چند روز پیش، سراغی از 

 

کم کم و پس از گذشت چندین روز، به تازگی به 

برم. او کوتاه و خالصه مفهوم جمالت براهینی پی می

فهمم کنم، میسخن گفت، ولی حاال که فکرش را می

ها ماهر و کاربلد کارگیری واژهکه او تا چه اندازه در به

است؛ البته باز هم باید به این نکته اشاره کرد که به 

ن همتای یک رهبر کارتل یا رئیس مافیا، عنوا

 کند.رود، رفتار میگونه که از او انتظار میهمان

 

ی این دعوت که نه، فراخوان، آگاه باید آرا را درباره

 خواهم به دیدنش بروم؟کنم؟ باید بگویم که می
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گیرم. چه نشینم و سرم را در دستانم میروی مبل می

، چه واکنشی نشان دانم اگر آرا بفهمدکنم؟ نمی

دانم که سرپیچی از . از سوی دیگر میدهدمی

دستورهای برهان، پیامد خوبی به همراه نخواهد 

 داشت.

 

بنا بود آرا برای سفری چند روزه، راهی استرالیا و 

سپس برزیل شود؛ حال چرا براهینی باید درست 

روزی که آرا سوار هواپیما شده بود و روز تعطیل من 

 خواند؟بود، مرا ب

 

ای به جان خودم در خاموشی اتاق، برای چند دقیقه

ها، با خشم، پا روی زمین زنم و مانند بچهنق می

گرفتم و کوبم. اگر آرا در دسترس بود، تماس میمی

ی زدم. نالهتا جان داشتم، به جان او هم نق می
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دهم و پوست سرم را کوتاهی از سر ناامیدی سر می

 زنم.چنگ می

 

فشارم و به خواست م را بین انگشتانم میاگوشی

کنم. اکنون، تنها دیدن دارون، سوی در پا تند می

توانم پس از آرا به او اعتماد کنم، دارون کسی که می

 است.

 

نهم، آیم و به راهرو پا میاز اتاقمان که بیرون می

کند و بینم که گره کراواتش را سفت میآرسن را می

اییه که چه ریخت و قیافهاین »آید. سوی من می

 «واسه خودت درست کردی؟

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_نود_و_دویست_پاره#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های تنم، که همان بلوز و شلوار اش به لباسبا اشاره

های کوچک سفید ای است که رویش خرگوشپنبه

دارد. موهایم هم شلخته و نامرتب، در هوا به پرواز 

مرا نشناسد، مرا با کنم هرکس اند و گمان میدرآمده

 ی دیگری، اشتباه بگیرد.سیلوا یا هر دختر بچه

 

کنم و با اشاره به کت و برایش پشت چشم نازک می

دانم چند روز بیشتر اش که میشلوار جورجیو آرمانی

من باید بپرسم با »گویم: نیست که آن را خریده، می

 «بری تو این کرونا!این تیپ و قیافه کجا تشریف می

 

که جلویم بایستد، بوی عطرش مرا فرا ش از آنپی

گیرد و از بوی شیرین و تلخش، ابروهایم درهم می

کنم که خدا را شکر، رود. در لحظه به این فکر میمی

کند و سپس آرا از چنین عطرهای تندی استفاده نمی

 برم.های آشکار بین دوقلوها پی میبه تفاوت
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های کمهنشاند و دلبخند مرموزی به لب می

کار، کرونا و غیر »دهد. سرآستینش را سامان می

شناسه. باید در هر حال و با ظاهری کرونا نمی

آراسته، بهش رسیدگی کنی. مخصوصاً اگه طرفت، 

 «خانوم باشه.

 

از گزندگی لحن و شیطنتی که هنگام ادای سخنش، 

هر »شود. زند، چندشم میدر صدایش موج می

ه این کت و شلوار تونه نشخیص بدخانومی می

تونه متوجه بشه که جورجیو گرونه، اما هرکسی نمی

ها رو آرمانیه. این قضیه، تازه به دوران رسیده

 «کنه.مشخص می

 

خوش »گویم: شوم و تلخ میاز کنارش رد می

 «بگذره.
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سن به چشم بیایم، باز من یک زنم. هر اندازه هم کم

تشخیص دهم. توانم چیزهایی از این دست را هم می

که برای زنی خود را چنین آراسته خود آرسن به این

کرده و این زن، کسی جز همسرش است، اشاره 

 کرد.

 

پنداشت را هم اگر بر آن گیریم که این قضیه کاری 

آید. چگونه اگر زنی است، باز هم جالب به چشم نمی

خودش را برای زدن رأی مردی بیاراید، او را 

اگر مردی این کار را بکند، آن کنیم، ولی سرزنش می

 دهیم؟را به کارش و تالش برای پیشرفت، پیوند می

 

ایستم، دوباره جریانی را که جلوی در کتابخانه که می

آورم. دارون ام را به یاد میبه خاطرش تا اینجا آمده

دوست نداشت هنگامی را که در کتابخانه به سر 
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را با  ایبرد را کسی مزاحمش شود. یک دقیقهمی

ای به در روم و سرانجام، چند ضربهخودم کلنجار می

ی محکم دارون، در را با «بیا تو»نوازم و پس از می

 گشایم.درنگ می

 

بندم و بوی سیگار برگ را با چشمانم را با خوشی می

کشم. آرا هنوز برایم آن قوطی عشق، به مشام می

 نت شرمن کالسیکی که قولش را داده بود، نخریده.

 

روم و چند گام مانده به میز سدر بزرگ جلو می

ایستم و دستانم را در هم گره ی فضا، میمیانه

 «عصرتون بخیر پدرجان!»کنم. می

 

گیرد و از پس دودی که از لول سرش را باال می

عصر تو »کند. خیزد، نگاهم میسیگار دستش برمی

 «هم بخیر جانم. چی شده؟
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گویم: با تردید میکشم و ام را در هم میچهره

 «افخم امشب منو دعوت کرده.»

 

 زبرجد _رخ#

 ششم _و_نود_و_دویست_پاره#

 

کشد تا دریابد دقیقاً چه رخ ای به درازا میچند ثانیه

گذارد و داده. سیگار را درون جاسیگاری می

 «بیوک؟»خیزد. برمی

 

تر از کنم و گوشی را سختسرم را باال و پایین می

چند دقیقه پیش زنگ »فشارم. می پیش، میان مشتم

 «زد. گفت براهینی امشب منتظرمه.
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ای که تالش در پنهان زند و با پریشانیمیز را دور می

 «برای چی؟»پرسد: کردنش دارد، می

 

آورند. زانوهایم بیش از این، سنگینی تنم را تاب نمی

کنم. نشینم و گوشی را روی میز پرت میروی مبل می

یم بار پیش، براهینی تا پای کشتنم هم توانم بگونمی

پیش رفته بود. به آرا هم نگفته بودم و او هم گمان 

ام. براهینی بنا بود کرد تنها افت فشار داشتهمی

ی آزمایشم مایهترین رفتار و گفتارم را دستکوچک

 کند.

 

بار آخر که اونجا بودم... گفت که فکر نکنم همه چی »

تونم راحت زندگی کنم. کفت میتموم شده و 

خواد مطمئن شه که من صالحیت همسر آرا بودن می

رو دارم یا نه. گفت باید آزمایش بشم تا تاییدشون 
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خواد توی نبود آرا به این رو بگیرم. احتماالً می

 «کاراش ادامه بده.

 

نشیند. دهد و روبرویم میسرش را تکان می

 «خوای چیکار کنی؟می»

 

ی مبل را با فشارم و دستهرا روی هم می هایمدندان

ای ندارم. اگه جز رفتن چاره»تراشم. هایم میناخن

دونم اتفاق خوبی در انتظارم دونم! ولی مینرم... نمی

 «نیست!

 

 

های بزرگ ویال که گیرم و به شیشهسرم را باال می

شوم. تابد، خیره میها به بیرون مینور از آن

ام کند، ولی با خود همراه کم هینگذاشتم دارون همرا

ام از کنارم تکان نخورد، ام. کسی که سپردهنیاورده
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های شود از دانستهمحافظی است که چند ماهی می

برم. از آرا خواسته بودم اش بهره میحقوقی

دستیاری در اختیارم بگذارد و او گفته بود مازیار 

 .هایش تکیه کنمتوانم به تواناییکسی است که می

 

اندازم ام میبند بلند کیف دستی کوچکم را روی شانه

گذارم. احساس بدی که و روی نخستین پله، پا می

امروز وجودم را پر کرده بود، حال به ریفالکس معده 

زند و حالم را بدتر ماند؛ به گلویم نیشتر میمی

 کند.می

 

ی دستی به موهایم که پشت سرم بسته شده و یقه

کنم دهم. گمان نمیه راهم ادامه میکشم و بکتم می

ی جلویم جز من، مهمان دیگری هم باشد. در دو لنگه

زند. اخم شود و نور تند سالن، چشمم را میباز می

قد و خوش کنم و پاسخ خوشامدگویی مردی کوتاهمی
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دهم. افخم است؛ ایستد را میهیکلی که روبرویم می

سخنانش  این را از خودباوری و لحنش هنگام ادای

 یابم.درمی

 

خواهد کند و از مازیار میمرا سوی اتاقی راهنمایی می

که تا به پایان رسیدن کارم، درون سالن سماق 

ماند ای برایم نمیکند و چارهبمکد. دو دل نگاهم می

ی افخم را بپذیرم. قلبم در دهانم که گفتهجز این

ه کوبد و با شنیدن صدای براهینی، چیزی نمانده کمی

گاه ترس زیادی و بیش از اندازه را از پس بیفتم. هیچ

انسانی دیگر، درک نکرده بودم و این چند ماه با 

حضور براهینی، شکل جدیدی از ترس و واهمه 

 ام.داشتن را تجربه کرده

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_نود_و_دویست_پاره#
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بینم که از گذارم و براهینی را میپا به درون اتاق می

آید. تنم از گمان خیزد و سویم میل برمیروی مب

شود و هنگامی که لمس توسط دستانش، منقبض می

گذارد، تنش به سراغم دستش را روی کمرم می

 آید.می

 

گیرم که در چند گام مانده ی تالشم را به کار میهمه

به مبل، پاهایم در هم نپیچند و زمین نخورم. هر ثانیه 

که آمدنم اشتباه بوده، پی گذرد، بیشتر به اینکه می

 برم.می

 

پرسد. دلیل لبخند نشیند و حال آرا را میروبرویم می

توانم بفهمم. ماسکم ی شادش را نمیکوفتی و چهره

دهم. آورم و به سختی پاسخش را میرا درمی

گزار از سینی نوشیدنی که روی میز سپاس
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د مانم تا گیالسم را پر کند و چنگذارند، منتظر میمی

داند ای را به نوشیدن بگذراند. انگار او هم میدقیقه

ام که میلی به سخن گفتن تر از آنیکه پریشان

داشته باشم. با آرامش بطری نوشیدنی با آرم عقاب 

آورد و درش را باز را از درون ظرف یخ بیرون می

گیرد، کند و سویم می. گیالس را که پر میکندمی

نش، به دستش و آن مایع ای، بدون واکچند ثانیه

زند و با گرفتن مانم. لبخند میبنفش رنگ، خیره می

جای »دهد. دستم، گیالس را بین انگشتانم جای می

 «کردم.تو بودم، برای نوشیدنش وقت رو تلف نمی

 

پیچاند، مور مورم دستانش را که دور انگشتانم می

چسبم و دستم را پس شود. گیالس را سفت میمی

 «ام... ممنونم!»کشم. می
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گیرد و روی برچسبش دست بطری را باال می

برای تحویل گرفتن هر بطری این شراب، »کشد. می

 «باید دوازده سال صبر کنی.

 

اون هم »گوید: چرخاند و میسرش را سویم می

وقتی که تعداد کل تولیدی این نمونه، هرسال بیشتر 

 «از سیصدتا نمیشه.

 

پرند. گیالس را باال میابروهایم از شگفتی 

قیمتش را پیش انگیز گرانچرخانم تا مایع هوسمی

اش از نوشیدن، وارسی کنم. عطر تلخ و شیرینی

اندازد. کند و آب دهانم را راه میام را نوازش میبینی

باید این که شراب ارزشمندش را برای من باز کرده، 

 به فال نیک بگیرم؟ یا نه...
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خواهم منظورش را دهم و مینگاهم را به او می

کسی که خریدار »دهد: بپرسم که خود ادامه می

دونه که هر یک سالی که های مرغوبه، مینوشیدنی

شه، ارزش اون گذره و به سن شراب اضافه میمی

هم باال میره؛ ولی از یه سنی به بعد، طعم بعضی 

گرده. نه تنها کهنه نمیشن، بلکه به ها برمیشراب

از این مثال میشه برای  شدن میرن. سمت خراب

ها هم استفاده کرد. اگه یکی که ظرفیت اندکی آدم

داشته باشه رو باال ببری، تهش ضررش متوجه 

خودت میشه. آرا همون کهنه شرابه؛ که هرچی 

 «تر هم میشه.گذره، از قبل جا افتادهمی

 

ی با لبخند و اشاره گیرد وگیالسش را سوی من می

اش کنم. خواهد تا همراهین میچشم، از م

ی انگور شیرین و زنم و مزهام را لب مینوشیدنی

ی تند به همراه تمشک سیاه و آلبالویش باعث ادویه
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شود چشمانم را ببندم و بناگوشم از احساس می

 لرزد.همتایش، میخوب و طعم بی

 

هایش را جمع کشد و لباش را سر مینوشیدنی

ی سال پیش، مثل یه جوجه آرای چهارده»کند. می

سرمازده بود. شایگان طوری زمین زده بودش که اگر 

تونست از جاش بلند شه. خواست هم، نمیمی

تر بخوام بگم، نه تنها آرا، بلکه سدراک و بهروز دقیق

و دو سه نفر دیگه هم بودن. کسایی که هم از آرا 

تر بودن و هم بانفوذتر. آرا اون موقع بیست و بزرگ

وقت تنهایی رو تجربه سالش بیشتر نبود؛ هیچیک 

نکرده بود و وقتی که دارون گفت که ازش حمایت 

 «تر از همیشه شد.دفاعکنه، بینمی

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_نود_و_دویست_پاره#
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خیزد. به کند و برمیگیالسش را دوباره پر می

دهد. کشد و سامانش میپیراهنش دست می

جا نشستن خوشم از یکتونیم قدم بزنیم. می»

 «نمیاد.

 

امیدوارم »دهد: گیرد و ادامه میدستش را سویم می

 «جا خوشت بیاد!که از این

 

گویم: خیزم و میکه دستش را بگیرم، برمیآنبی

 «امیدوارم!»

کشد و مرا سوی در راهنمایی دستش را پس می

تر از با مسلمان شدن آرا، اوضاع پیچیده»کند. می

یسا آرا رو طرد کرد و دارون که فکرشو قبل شد. کل

جا بکشه، ازم خواست تا نجاتش کرد کار به ایننمی

دونستم ظرفیت ارزشی که قراره براش بدم. چون می
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قائل بشم رو داره، سمتش رفتم. اون کمک من رو 

دونست فقط منم که که میقبول نکرد. با وجود این

رد کرد. تونم از اون منجالب بیرون بکشمش، منو می

پس اول از همه، باید آدمای سمی اطرافش رو حذف 

 «کردم و اولین نفر، دالیتا بود.می

 

کنم تا آن را روی تر میانگشتانم را دور گیالس سفت

ام را از نگاهم بیرون اش نکوبم و تنها بیزاریچهره

 ریزم.می

 

کشد و آن را به دست یکی از گیالس را سر می

ا سوی در جنوبی خانه دهد. مرخدمتکاران می

دالیتا نفعی توی »دهد: کند و ادامه میراهنمایی می

دید و خیلی راحت پا پس ش با آرا نمیی رابطهادامه

 «کشید.
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هایی که در فضا گذارم و عطر گلپا روی چمن می

ی این کشم. به گمانم ادامهپیچیده را به مشام می

 دانم.داستان را می

خواست که دالیتا رو برگردونه؛ دارون بارها ازش »

ولی آرا از همون موقع فهمیده بود که زن فرصت 

طلبی مثل دالیتا مناسبش نیست. قاطعانه جلوی 

دارون ایستاد و دارون هم ازش خواست که عمارتو 

بار بازم من بودم که رفتم سراغش. ترک کنه. این

تر از اونی بود که از کسی کمک مغرورتر و سرسخت

ا این وجود باز هم قبول نکرد؛ ولی چون بخواد. ب

ای نداره، خودش اومد دونست که راه دیگهمی

 «پیشم.

 

جانی گشایم و با صدای کمهایم را از هم میلب

گاه، همون کسی تکیهدفاع و بیآرای بی»گویم: می

بود که شما برای پیشبرد اهدافتون بهش نیاز 

دست چیزش رو از بار همهداشتین. کسی که یک
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دونه. هاش رو خیلی بیشتر میداده، قدر داشته

شایگان دارایی و موقعیتش رو ازش گرفت و شما 

 «ش رو.خانواده

 

گوید: زند و با نگاهی تحسین آمیز میلبخند می

ی من به جایگاه دونی که آرا زیر سایهخوب می»

امروزش رسیده. رسیدن به هر چیزی که امروز داره، 

موند؛ قبل از من براش رویا میش با مسیر زندگی

ش هم بدون من حتی حضور تو، امروز توی زندگی

ممکن نبود. اگه پشت عشق شما دو نفر به حمایت 

های اول جوری زمین من گرم نبود، تو همون قدم

خورد که دیگه راه رفتن برای همیشه یادش می

رفت. تو دختر باهوشی هستی؛ نیازی به یادآوری می

ایگاه امروزت رو از هر نظر مدیون من نیست که ج

 «.منی
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ام را که حاال کمی گرم دهم و نوشیدنیسر تکان می

کنم که گلو و کشم. گرما را احساس میشده، سر می

نوردد و شورش به پا ام را درمیی سینهقفسه

داریه.  اگه این سیاست نظام سرمایه»کند. می

ش رو ی خودت بکنی، زندگیخوای کسی رو بردهمی

خوای رو بهش بده. ازش بگیر و چیزی که می

قدر بهش القا کن که باورش بشه زندگیش رو اون

مدیون توئه. اون موقع هست که اگه بخواد هم، 

خوای، انجام چه که تو میتونه چیزی جز اوننمی

بده. چون باورش شده چیزی که بهش دادی، 

تونی پسش بگیری. ست و با یه اشاره، میعاریه

ن تو، همیشه قادر مطلقی و اون، همیشه سر چو

 «سپرده.

 

گوید: کوبد و با شوق میکف دستانش را به هم می

دیگه رو کنم کم کم داریم حرف همفکر می»
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ها سربلند فهمیم. شک ندارم که از این آزمونمی

 «بیرون میای!

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_نود_و_دویست_پاره#

 

ا نگرانی پیچ و زیر نگاه جستجوگر و خشمگینش، ب

اش . از هنگامی که فهمید بدون اجازهخورمتاب می

ام، نشسته و مرا روبرویش ی براهینی رفتهبه خانه

نشانده تا بازخواستم کند؛ ولی دارون تنهایمان 

نگذاشته و تا کنون تالش کرده آرا را نرم کند. زیر 

زند کنم و او با آسودگی پلک میچشمی نگاهش می

کند اش را صاف میم را از بین ببرد؛ سینهاتا نگرانی

 «االن مشکل چیه؟»گوید: و رو به آرا می
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دارد و به آرا نگاهش را با درنگ از روی من برمی

 «وُچ اینچ هایری!»دهد. دارون می

 

چنان به این نگاه گوید چیزی نیست و هممی

 دهد؟آمیزش ادامه میسرزنش

 

چنان سرم م و همچرخاننگاهم را دوباره بینشان می

که از من نگاه بردارد، آندارم. آرا بیرا پایین نگاه می

دوک کاروگ یِک مِز هانگیست تُقنِل، »گوید: می

 «هایری؟

 

خواهد تنهایمان بگذارد، سرم را با از دارون که می

خیزد و در پاسخ کنم. آه از نهادم برمیضرب بلند می

کنم. خودم ین مینگاه دو دل دارون، سرم را باال و پای

به تنهایی باید از پس پیامدهای کاری که انجام 

ام، بربیایم؛ ولی نه هنگامی که پس از دوازده داده
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بینمش و تنها چیزی که از دیدنش به روز، تازه می

ام، یک آغوش کوتاه آن هم در فرودگاه دست آورده

ام که تنگش بودهاندازه دلبوده. کاش بداند تا چه

بیش از این، تاری که از خشم و دلخوری  توانمنمی

به دور خودش تنیده را تاب بیاورم و هر آن ممکن 

 است خودم را در آغوشش پرت کنم.

بندد، دو دل از جایم دارون که در را پشت سرش می

 «بشین!»زند: خیزم تا سویش بروم که تشر میبرمی

 

کنم. با گزم و به جای خالی کنارش اشاره میلب می

 «خوام پیشت بشینم...می»گویم: پته میتته 

 

شود و نگاهش غیرقابل گره ابروهایش کورتر می

تر گفته بودم، اکنون به نفوذتر. حتی تاری که پیش

 ماند.ی پوالدی میتافته
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دانم که راهی جز پیروی از که سخن بگوید، میآنبی 

درنگ خودم را روی مبلی که دستورش ندارم؛ ولی بی

کنم، پایم را زیر تنم جمع پرت می رویش نشسته

 چرخم.کنم و کامل سویش میمی

دهم و خیره در مجال سخن گفتن به او نمی 

گویم: زند، میها بیرون میچشمانش که آتش از آن

دونی که براهینی آخرین نفر تو بهتر از هرکسی می»

تونی آتو دستش بدی. تمام توی این دنیاست که می

.. چون منِ تنها، به کار هدف من، جلب نظرشه.

براهینی نمیاد. توی تنها هم به کارش نمیاد. 

طور که من نقطه ضعف توام، توهم نقطه ضعف همون

منی؛ خب؟ مجبوریم مدتی هرچی میگه رو قبول کنیم 

تا حساسیتش کمتر بشه. من بخوام سرپیچی کنم، 

 «عاقبت خوبی در انتظارم نیست!

 

 زبرجد _رخ#
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 سیصد_پاره#

 

برم و روی دست مشت دستم را با تردید جلو می

خوام مونه. نمیاین به نفع همه»گذارم. اش میشده

که شایگان باهام ارتباط گرفته، بار به خاطر ایناین

بار دیگه تلما نابود دوباره مورد هدف برهان باشم. این

میشه. بذار فکر کنه من تو تیمشم؛ کوچکترین 

برم، اینه که کمتر تهدید میشم. قرار سودی که می

نیست تمام عمرم رو توی ترس و وحشت از آینده 

 «خواد آرا!زندگی کنم! دلم آرامش می

 

ای، کشد و برای چند لحظهانگشتانم را به چنگ می

مان، خاموش خیره به دستان در هم گره خورده

 ماند.می
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ی شطرنج، مهم نیست سربازی، شاهی توی صفحه»

ت با وزیر رقیبت کم باشه یا زیاد، .. فاصلهیا رخ.

 «کنه بیرون.هرموقع که بخواد، با یه حرکت پرتت می

 

اش را که حال گیرد و نگاه جدیسرش را باال می

بخشد. آمیخته با رنجش و غم است، به چشمانم می

ی ترسم از اینه که مبادا تو رو تبدیل کنه به همه»

روحمو به  عروسک خیمه شب بازی خودش... من

شیطان فروختم، دوست ندارم تو پا به منجالبی 

 «بذاری که من توش غرق شدم، مدونا!

 

رود ولی ماجرا درست دلم از مدونا گفتنش غنج می

اگه قرار باشه تو رو »کردم. همانی است که فکر می

کشن؛ ولی من اجازه به زیر بکشن، من هم پایین می

ها آسونی دم. از مرگ برنگشتم که به ایننمی

 «شکست بخورم.
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گوید: شکند هنگامی که میصدایش در گلو می

خواستم با اوردنت به زندگیم، درگیر نمی»

 «های این سازمان بشی.کاریکثافت

 

 

کنم. او بهتر از زنم و دستش را نوازش میپوزخند می

داند که زندگی مرا از ابتدا، هسته هرکس دیگری می

گونه نجا رسانده. درست همانرج به رج بافته تا به ای

که خواسته بودند، بار آمده بودم و حاال زمان برداشت 

و به کارگیری، فرا رسیده بود. نیرویی تازه نفس، که 

کرد موهبت الهی شامل حالش شده نخست گمان می

 و حاال...
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کشم و دستانم را دور گردنش حلقه خودم را جلو می

کشم و با می کنم. بوی خوش عطرش را به مشاممی

 «دلم برات تنگ شده بود!»گویم: بغض می

 

من »کند. آورد و کمرم را نوازش میدستش را باال می

 «طور مدونا!هم همین

 

توانم مهار کنم. اشک از بغض سرکشم را نمی

کند و بناگوش و جای جای چشمانم راه پیدا می

کردم تا این زنم. گمان نمیموهایش را بوسه می

ودنش به روح و روانم فشار بیاورد که نتوانم اندازه نب

 جلوی خودم را بگیرم.

 

ها روی کفپوش سالن، با شنیدن صدای دویدن بچه

کوبند و با ذوق، آرا کشم. به در میخودم را عقب می

کنند. به گمانم تا پایان روز، نتوانم با آرا را صدا می
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 یابم تا فکرم راتنها باشم. از سویی دیگر، مجال می

 جمع کنم و کمتر آرا را به شک بیندازم. 

 

ابدا نیازی نیست که آرا بفهمد چه بین من و براهینی 

خواهم، محدودیت از گذشته. آخرین چیزی که می

 سوی آراست.

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_سیصد_پاره#

 

ای را کنار آسترید و دالیتا پس از شام چند دقیقه

این فکر گذرد، بیشتر به نشینم. هرچه که میمی

افتم که دالیتا قربانی بوده یا کسی که به خواست می

که خود بدانم، آناش را رها کرده؟ بیخودش، زندگی

هایش، ریزبین و روی سخنانش، روی رفتارها و نگاه

 ام.حساس شده
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بینم که در آغوش گردم و سیلوا را میبه اتاق برمی

ا هم آرا و روی صندلی راکینجر به خواب رفته. سر آر

برد. رو به عقب رفته و در خواب عمیقی به سر می

که کشم و باآنسیلوا را به آرامی در آغوش می

شود. چند خواستم آرا را بیدار کنم، بیدار مینمی

خیزد تا سوی حمام کند و برمیای مرا نگاه میلحظه

 «سیلوا رو گذاشتی تو اتاقش، زود برگرد.»برود. 

 

گیرم و تنها به را نادیده می گذردلرزی که از تنم می

کنم. چند گام مانده به در اتاق، ای بسنده می«باشه»

اش را به پیراهنم چرخاند تا چهرهسیلوا سرش را می

ریزد از این بچسباند و آن را چنگ بزند. دلم می

ای، گام بعدی را رفتارش و برای چند لحظه

 کشم وزند. نگاهم را پایین میبرنداشته، خشکم می

دوزم. دلم به کودکی که در آغوشم خوابیده چشم می
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ی چشمان کشیده رود و در دلم قربان صدقهغنج می

 روم.و پوست نرمش می

 

اندیشم که بناست فرزندم همانند سیلوا به این می

دار باشد؟ دست خودم نیست ولی حتی فکر بچه

 شدن هم چند وقتی است به سرم افتاده.

 

رسانم. را به اتاق سیلوا می دهم و خودمسر تکان می

 بچه؟ آن هم در این شرایط؟

 

گردم، پوست لبم را از تا به اتاق خودمان برمی

ام. از کمد لباس تمیز استرس و افکار مسموم، کنده

کشم و روی مبل چرمی حمام سرد پرت بیرون می

 ای نینا!کنم. دیوانه شدهمی
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طاقت  کهپیراهن تنم را با لباس خواب عوض و با آن

هایی که مرشدی برام آورم، سرم را با فایلنمی

حوصله صفحات را باال و کنم. بیفرستاده، گرم می

پرم که با کنم و از فایلی به فایل دیگر میپایین می

کنم. دور از ای به نام پاک گستران، برخورد میپوشه

دانم مرشدی بدون دلیل آن را برایم ذهن می

 فرستاده باشد.

 

بندم ی ایمیل را میون آمدن آرا از حمام، برنامهبا بیر

گذارم؛ ولی فکرم کنم و به کناری میو آیپد را ققل می

درگیرتر از آنی است که یک لحظه بتوانم آن فایل و 

 چه که درونش است را از یاد ببرم.آن

 

ی خواب، از سرویس بیرون آرا لباس پوشیده و آماده

هایش جانی روی لبمآید و با دیدن من، لبخند کمی

 «میگن آب نطلبیده مراده!»آید. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خواب »زنم. افتم و روتختی را کنار میبه خنده می

 «چیزیه که االن بهش نیاز داری!

 

توجه به من، با زانو روی دهد و بیسرش را تکان می

فردا تعطیله! برای خوابیدن وقت »آید. تخت می

 «دارم.

 

گذارد و روی می امی سینهدستش را روی قفسه

گیرم و با نگه اندازد. بازوهایش را میتخت می

 «فردا من قراره برم بازدید!»گویم: داشتنش می

 

ام را آماج کشد و چهرهپیراهنش را از سرش می

کردم خودت اآلن فکر می»دهد. هایش قرار میبوسه

 «خانم رئیس باشی! راه حلش یه تلفنه!
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کنم و با کف دست روی میچشمانم را برایش ریز 

کنی؛ چه فرقی تو کار خودتو می»زنم. اش میشانه

 «ام؟کنه من فردا چیکارهمی

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_سیصد_پاره#

 

 

کشم و پرسشم را بار دیگر به زبان نفس عمیقی می

 «دونی این فایل از کجا اومده؟نمی»آورم. می

 

حوصلگی بیدهد و با مرشدی سرش را تکان می

توی اتوماسیون برای من از طرف معاونت »گوید: می

امور مالی فرستاده شده بود. چون شما گفته بودید 

هرچی که مربوط به امور مالی و اینجور چیزها میشه 

 «براتون بفرستم، فرستادم.
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گردم. کنم و به اتاقم برمیام میدستم را بند پیشانی

چیزی را بکشم،  که باید انتظار چهحتی گمان این

کنم و کند. خودم را روی صندلی پرت میام میدیوانه

ی ترسناکی ته دلم به آیپد را روی میز. دلشوره

آورد که من جنبیدن آمده و هر از گاهی، به یادم می

 ای بیش نیستم.بازیچه

 

یک ساعتی را به همین حال و فکر کردن به اعداد و 

گذرانم تا ترش، میارقام عجیب و اسناد عجیب

چاله ام، مرا از این سیاهکه زنگ خوردن گوشیاین

 کشد.بیرون می

 

دارمش ولی چندباری بابد پلک بزنم تا بتوانم برمی

ی کسی که تماس گرفته را بخوانم. از شماره

ی فهمم که شمارهصفرهای پشت سر همش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

افخم است. دست خودم نیست ولی انگار سطلی آب 

کشم و شود. نفس عمیقی میییخ، روی سرم خالی م

 های ناخوشایند.رود سوی گمانفکرم می

 

گوید: دهم و او میجانی پاسخ میکم« بفرمایید»با 

سالم خانم سلوکی. امیدوارم حالتون خوب باشه. »

دونم که سرتون شلوغه، ولی جناب براهینی می

دستور دادن که مطلبی رو به اطالعتون برسونم. 

گستران به دستمون رسیده کمدارکی از شرکت پا

که چندان خوشایند جناب براهینی و مابقی اعضا 

نیست. مطمئنم که اگر این مدارک به بیرون درز پیدا 

کنه، پای افراد خیلی زیادی به این قضیه باز میشه و 

ی هولدینگ، شدیداً تهدید آفرینه. این برای وجهه

 ها به دنبال ضربه زدناون هم در شرایطی که خیلی

به شما و جناب زکریان هستن. امیدوارم که متوجه 

 «اهمیت این موضوع باشید!
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درنگ و پشت سر همش، تنها در برابر سخنان بی

جناب براهینی از من چی »توانم بگویم: می

گفتم خب به من چه؟ ولی البته، باید می« خوان؟می

ی اثبات من، خواهد به بهانهدانم او میخوب می

 به گردنم بیندازد.ها را نشدنی

 

خوان که این فساد با جناب براهینی تنها می»

کمترین ضرر ممکن جمع بشه. تنها کسی که هم 

برنده از نفوذ باالیی داره و هم مالک کارخونه و نفع

این مشارکت هست، شما هستید. مطمئناً دلتون 

خواد که زحماتتون یک شبه و به خاطر منفعت نمی

 «بره. درست میگم؟طلبی یه عده، بر باد 

 

امیدوارم بهترین »گوید: بیند، میام را که میخاموشی

ی تصدی تصمیم رو بگیرید. اسناد مربوط به دوره

جناب زکریان هم هستن. جناب براهینی دستور دادن 
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های الزم بهتون داده که مجوز دسترسی به بخش

گستران بشه. یه تیم تحقیقاتی فردا به شرکت پاک

 «ه برای بررسی اسناد مکتوب.فرستاده میش

 

دهم و ام را بیرون مینفس در سینه حبس شده

بهشون از جانب من اطمینان خاطر بدید »گویم: می

 «که این کار در کمترین فرصت ممکن انجام میشه.

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_سیصد_پاره#

 

گیرم و گوشی را روی اش را نشنیده میخداحافظی

 خواست از جان من؟براهینی چه میکنم. میز پرت می
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گستران را باز دارم و فایل پاکآیپد را بار دیگر برمی

 اش چه؟کنم. تنها گفت فساد، پس بقیهمی

 

خواهم تا معاونت امور مالی را به از مرشدی می

دفترم فرا خوانَد. فایلی که از راه اتوماسیون به دست 

 رستد؟توانست بفمرشدی رسیده بود را چه کسی می

 

گذرانم و هر لحظه، ها را از دیده میها و ردیفستون

ها جا و این آدمخواهد از اینبیش از پیش، دلم می

 دور و دورتر شوم.

ام به دفترم بیاید، که من دوباره خواستهمعاون از این

زده نیست. افخم گفت که براهینی مجوز شگفت

 ام را خواسته، پس منظورش همین بود!دسترسی

 

دانم. پای آرا در در این بین، یک چیز را خوب می

خواهند مرا امتحان ی ماجرا نیست. تنها میمیانه
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توانم به دانم با کدام بهانه، میکنند؛ ولی نمی

گستران برگردم. چند ماهی میشد که پایم را به پاک

جا نگذاشته بودم و حال، رفتنم چه توجیهی آن

 توانست داشته باشد؟می

 

گیرم و به این ک انگشتانم روی میز ضرب میبا نو

کنم مگر عقلم را از دست داده بودم که به فکر می

افخم قول درست شدن اوضاع را دادم؟ با کف دست 

خیزد. چه کوبم و آه از نهادم برمیام میروی پیشانی

 باید بکنم؟

 

انبار »گویم: برم و رو به ریاحی میصدایم را باال می

 «ی مواد شوینده؟ همین؟هکردن مواد اولی

 

خواین می»دهم: بینم، ادامه میاش را که میخاموشی

بگم چند تن الکل و آب ژاول و ماسک و هزارتا چیز 
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دیگه، که توی این شرایط مصرفی مردمه، اونجا دپو 

 «کردین؟

 

گوید: گیرد و با ریشخند میخوذکارش را به بازی می

د انگار تا حاال دپو؟ خانم سلوکی یه جوری حرف نزنی»

 «تجارت نکردید!

 

دهد: اندازد و ادامه مینگاهی به مردان دورش می

کنم اگه اهل تجارت نباشید. البته اصالً تعجب نمی»

تقصیر شما هم نیست. سهامی رو یکهو تو دامنتون 

انداختن و گفتن حاال مدیریتشون کنین. مثل اینه که 

نویس. شما ی نوپا یه خودکار بدن و بگن ببه یه بچه

فرصتی برای یادگیری نداشتین و باز هم این تقصیر 

کسانیه که بدون یادگیری و تجربه شما رو در رأس 

 «قرار دادن.
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داری کنم یا دانم در این لحظه باید خویشتننمی

توانست نفس ای شوم که میپارههمان نینای پاچه

این مردان را ببرد. دستانم را روی دامانم مشت 

توانم از راه دیگری بندم. میچشمانم را می کنم ومی

 حالش را بگیرم!

 

فکر »کنم. با شنیدن صدایش، چشمانم را باز می

کنم خاطرتون رو مکدر کردم خانم سلوکی. حرفام می

 «گیرم.رو پس می

 

نشانم و خودکار را روی ام میلبخندی روی چهره 

پس گرفتن حرفتون به درد من »کشم. برگه می

 «کنم از حرفاتون پشیمون بشین.ه. کاری میخورنمی

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_سیصد_پاره#
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نوازد، ام، با آهنگ مالیمی که سیلوا میخیره به گوشی

ام. بناست آن رویم را ی مبل ضرب گرفتهروی دسته

 نشانشان دهم؟

ام، نگاه سرد و با نشستن آرسن روی مبل کناری

کوتاهی سوی او ام را برای لحظات زدهیخ

بیند، آرسن چرخانم. نخستین کسی که آسیب میمی

 خواهد بود.

 

امروز تعجب کردم که جواب ریاحی رو اونقدر آروم »

کردم هرلحظه امکانش هست از کوره دادی. فکر می

 «دربری!

 

االن اونقدری قدرت »گویم: که نگاهش کنم، میآنبی

ال ریاحی دارم که نیازی به واکنش به اظهار نظر امث

 «نیست.
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پوزخند پررنگ و صدادارش روی اعصابم خط 

تو برای اونا یه بازیچه بیشتر نیستی! »اندازد. می

 «دونی!خودتم خوب می

چرخانم و با لبخندی هرچند سرم را سویش می

کند، دانم اعصابش را خرد میساختگی، که می

 «های خودمو دارم.بازیمنم اسباب»گویم: می

 

شوم. نگاه آتشینش روی و نزدیکش میخیزم برمی

گیرد تا اخمش روی نشیند و سرش را باال میمن می

به عنوان هشدار اول و آخرم بذار »من تاثیر بگذارد 

بهت بگم... اونقدر توی این دره پایین نرو که هیچ 

 «کس نتونه نجاتت بده.

 

کشم و با لرزش گوشی در دستم، سوی پس می

 روم.اتاقمان می
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ها تحویل مراکز تون انجام شد خانم. کامیونتاوامر»

 «توزیع شدن.

 

های اصلی راننده»پرسم: کشم و مینفس راحتی می

 «کجان؟

 

 «ی امن.منتقل شدن به یه سوله»

 

دهم و از جلوی در اتاق سوان که تماس را پایان می

بینم که با او گرم سخن گفتن شوم، آرا را میرد می

شود. مطمئنم که او بی میاست. مطمئنم آرا پدر خو

ام ی زندگیتوانستم ادامهبهترین فردی است که می

 را با او بخواهم.

 

روم و خودم را به حمام به اتاق خودمان می

خواست آن انبار را تا ذوب شدن رسانم. دلم میمی
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هایش بسوزانم. هنوز هم دلم خنک نشده. تیرآهن

م انجام توانستاین دم دستی ترین کاری بود که می

 دهم.

 

کنم و روی شاتی از نوشیدنی مینی بار اتاق پر می

نشینم. من به چه تبدیل شده صندلی تراس می

بودم؟ یک بازیچه؟ یک مدافع برای برهان؟ یک 

 پشتیبان برای آرا؟

 

آرا چه؟ با بودن با من چه چیزی جز دردسر یافته 

بود؟ برهان نگفت من سد راه او خواهم شد؟ اصالً به 

کرد که زنش مشکالت متعدد داشته عمرش فکر می

توانست به خاطر من، بچه باشد؟ تا چند سال می

 نخواهد؟
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ام و آیم. شات را خالی کردهبا صدای آرا به خود می

تنم در حال گرم شدن است. تازه یادم افتاده که 

نوشیدم! الکل با داروهایم تداخل دارند و نباید می

خیزم و ام. برمیرا یافتهولی حال انگار شجاعتش 

اش را ایستم. اخم کمرنگ روی چهرهجلویش می

گیرم. کشم و نگاه تند و تیزش را نادیده میدست می

متاسفم که برات کافی نیستم! متاسفم که وقتی به »

 «رسم انقدر ضعیف به چشم میام.تو می

 

کند و انگار منتظر است که خاموش گوش می

چه که ر بگذارم و بگویم هرآنهایم را کناچینیمقدمه

 ام.برایش جسارت جمع کرده

 

 «دار بشیم.خوام بچهمن نظرم عوض شده. می»

 

 زبرجد _رخ#
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 پنجم_و_سیصد_پاره#

 

انگار درک این جمله برایش به سختی درک یک 

ی سخت ریاضی است که نزدیک به یک مسئله

که پلک بزند، نگاهم دقیقه، خاموش و بدون این

اش کشد و دستانم از روی چهرهکند. پا پس میمی

 افتند.پایین می

 

االن مستی »گوید: لرزد هنگامی که میصدایش می

 «کنیم.عزیزدلم. بعداً صحبت می

 

گیرم. دارم و دستش را میگامی به جلو برمی

دانم چه اش از بهت درهم رفته. میجاخورده و چهره

من مطمئنم! من  تو پدر خوبی میشی؛»کند. فکری می

دونم توهم دلت رفتارت رو با سوان و سیلوا دیدم. می

خواد. پارسال گفتی سنت داره باال میره و بچه می
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مون زیاد بشه. ی سنیت با بچهخوای که فاصلهنمی

خوام، ی اینا رو یادمه. آخرین چیزی که میمن همه

هات مخالفت اینه که به خاطر شرایطم، با خواسته

 «کنم.

 

ترساند. شود که مرا میشوبی در چشمانش به پا میآ

نشینی بیفتم، که بخواهم به فکر عقبپیش از آن

نینا »دهد. گیرد و تکانم میسخت بازوهایم را می

دار شدن رو داری، نه جان! اآلن نه تو شرایط بچه

تر از هر زمانیه! من من! موقعیت هردومون متزلزل

شم؛ باید همراهم قدم خوام تو رو کنارم داشته بامی

ی اول همسرم باشی تا مادر برداری، باید در درجه

 «م!بچه

 

اش با دیدن چشمان کند و حالت چهرهدرنگ می

ترین یکی از بزرگ»شود. ترم، کمی نرم می
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هام باشی. دوست هام، اینه که تو مادر بچهخواسته

ندارم اشتباه فکر کنی. این رو بیشتر از هرچیزی 

 «اما االن...خوام؛ می

 

من مست نیستم! یه شات »آیم: میان سخنش می

 «کنه! این فکر هم االن به سرم نزده.منو مست نمی

 

تعادل را کند و منِ بیام حلقه میدستش را دور شانه

باشه عزیزدلم! بذار یه »کشاند. به درون اتاق می

 «کنیم!وقت مناسب راجع بهش صحبت می

 

شود ایم که در با شدت باز میی اتاق نرسیدهبه میانه

بینم که سوی من خورد. آرسن را تار میو به دیوار می

 «کار تو بود، نه؟»زند: آورد و داد میهجوم می
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کشاند و با صدایی کنترل آرا مرا پشت سرش می

گوید که من ادب و شده ولی پر از خشم چیزی می

فهمم. به پیراهنش چنگ احترام را از آن می

 گزم.اندازم و لب میمی

 

چرا؛ ادب و احترام سرم »گوید: آرسن به پارسی می

میشه! اما برای یه زن هرزه که یک شبه دسترنج 

 «کنم!کنه، حرومش نمیشرکت رو نابود می

 

با توام زنیکه! »کشد تا مرا ببیند و بگوید: گردن می

کنی، ها؟ فکر کردی کی هستی که منو تهدید می

رو که به عنوان عروس این خانواده جواب لطف ما 

جوری میدی؟ با خالی کردن انبار پذیرفتیمت، این

 «شرکت؟
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همیشه بهت گفتم! گفتم این »دهد: رو به آرا ادامه می

ترن! تو که خانواده از لجن توی جوب هم کثافت

طور خونه خرابت کرد چرا؟ هوس بابای نامردش اون

ی یهمردن به سرت زده، نه؟ فکر نکردی دا

تر از مادر شده برات؟ خاک تو سرت که مهربون

انقدر نفهمی! اگه درس گرفته بودی از چهارده سال 

 «گرفتی!پیشت، االن طرف زنتو نمی

 

رود و بیند، سوی در میخاموشی هردویمان را که می

خودتو سفت بچسب دختر »گوید: در همان حال می

 «شایگان! قراره دمار از روزگارت دربیاد!

 

پراند. آرا تا چند کوبد و مرا از جا میدر را به هم می

جانی ماند و سپس با صدای کمشده میلحظه، خشک

 «بازی تازه شروع شده!»گوید: می
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 «چی گفتن بهت؟»پرسد: چرخد و میسویم می

 

اندازم و با سری که حاال به دوران شانه باال می

واد توی یکی از انبارا کلی م»گویم: افتاده، می

که ضدعفونی و ماسک پیدا کردیم. قبل از این

برچسب احتکار به شرکت و کارخونه بخوره، 

 «فرستادمش مراکز توزیع.

 

گویم: اندازم و با خشم میخودم را روی تخت می

زدم! دونی چی بود؟ باید آتیششون میاشتباهم می»

 «ولی گفتم اهدایی از طرف شرکت کوفتی مادر!

 

ی اتاق ایستاده، چنان در میانهسرم را سویش که هم

گستران و شرکت پاک»گویم: چرخانم و میمی

داراش یک قدم با سقوط فاصله دارن، من سهام

 «خوام باهاشون غرق بشم.نمی
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 زبرجد _رخ#

 بیستم_فرگرد#

 ششم_و_سیصد_پاره#

 

 «خرداد ماه»

 

دهم و با ها را جلوی چشم مازیار تکان میبرگه

یعنی هیچ راهی نیست که بدون »گویم: ترشرویی می

ضرر بتونم قرارداد رو فسخ کنم؟ اگه بخوام کاری 

کنم شرکت اعالم ورشکستگی کنه، خب پای خودمم 

 «گیره!

 

قرارداد »خاراند. اش را میدهد و چانهسر تکان می

تونه از طرف طوری تنظیم شده که در چند صورت می
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مالی و شما، فسخ بشه. یکیش عدم تامین منابع 

ست و بقیه هم مربوط به حق و حقوق مواد اولیه

 «کارگرهاست.

 

از »پرسم: کشم و میهایم را به درون دهانم میلب

 «طرف شرکت چی؟

 

ای کند و برگهها را جابجا میبا انگشتانش برگه

تونه اگه ثابت بشه که کارخونه نمی»کشد. بیرون می

شرکت ها رو توی موعد مقرر تحویل بده، سفارش

تونه برای جلوگیری از ضرر احتمالی، قراردادش می

ی مدارک و مستندات، فسخ کنه؛ ولی رو با ارائه

 «تقریباً انجام این کار غیرممکنه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهم. بندم و به پشتی صندلی تکیه میچشمانم را می

تونه اگه کارخونه با نصف ظرفیت کار کنه، باز هم می»

 «ها باشه؟جوابگوی سفارش

 

زنم و به ضرب رو به جلو خم در هوا می بشکنی

 «باید کارخونه پلمب شه!»شوم. می

 

ام گذرد تا به این نتیجه برسم که ایدهچند لحظه می

ام را به ی بعدیچندان هم به درد بخور نیست. ایده

باید یه کاری کنیم کارخونه تعطیل »رانم. زبان می

 «بشه.

 

شه. باید کارگرها نمی»زنم. خیزم و میز را دور میبرمی

 «رو متقاعد کنیم سرکار نیان.
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ضررترین کنم که بیروم و به این فکر میرو میقدم

 تواند باشد.توانیم انجام دهیم، چه میکاری که می

 

های نشینم و سوی برگهروی مبل روبروی مازیار می

گستران ورشکست اگه پاک»شوم. روی میز خم می

 «نه؟کبشه، شرکت مادر منحلش می

 

بار مالیش »دهم. سرم را به چپ و راست تکان می

 «زیاده. توی این دو سال چهارتا انحالل داشتیم.

 

نویسم: گذارم و رویش میی سفیدی جلویم میبرگه

 انحالل، ورشکستگی، تعطیلی، واگذاری

 

دهم: کنم و خود پاسخ میای فکر میچند دقیقه

 «کدوم اینا مستقیم به دست نمیان.هیچ»
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نویسم: کشم و زیرش مییک فلش رو به پایین می

 بازگشایی، تأسیس، احیا

 

دارم و با فکری که به سرم زده، ی دیگری برمیبرگه

نویسم: واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، تند تند می

 واگذار شده، منحل شده، ورشکسته

 

واحدهایی که توی »دهم. برگه را به دست مازیار می

تونن قرار بگیرن رو پیدا کن. ها میبندیدستهاین 

ده. ترجیحاً مواد ضدعفونی کننده های زیانبجز واحد

بندی، پیدا و الکل باشن. موادغذایی هم بود یا بسته

 «کن.

 

گیرد. کند و سپس سرش را باال میبه برگه نگاه می

 «مطمئنین؟»
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دشمنِ »گویم: کنم و میسرم را باال و پایین می

 من، دوست منه. کسانی که توی یک سال دشمنِ

گستران مشکل داشتن هم پیدا کن. یه اخیر با پاک

 «همکار هم برات سراغ دارم. نگران نباش!

 

قراره به دست و »روم. خیزم و سوی میزم میبرمی

 «پام بیفتن!

 

 بیستم _فرگرد#

 هفتم_و_سیصد_پاره#

 

خورد، سرم را از روی آمار و ام که زنگ میگوشی

دارم و به ارقامی که برایم فرستاده شده، برمی

دارم و کنم. آشنا نیست ولی برمیاش نگاه میشماره
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ی آرا رسیدگی با شنیدن صدای کسی که به امور خانه

 کشم.کرد، نفسی از سر آسودگی میمی

اوامرتون انجام شد خانم. تا ساعت هشت، میز »

هم  هاتون آورده شده و آرایشگرچیده میشه. لباس

 «منتظر شما هست.

 

کشم؛ سپس ام را دست میزنم و پیشانیلبخند می

ممنونم. »گویم: اندازم و مینگاهی به ساعتم می

 «افتم.ساعت چهار راه می

 

اش را صدای محکمش را دوست دارم؛ خودباوری

 هم.

 

تواند پاسخ که آرا نشست دارد و نمیبا آگاهی از این

امشب میرم »نویسم: میتماسم را بدهد، برایش 
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ی تو. قراره از مهمونم اونجا پذیرایی کنم. خونه

 «منتظرتم.

 

ام را در زند. چهرهکشد که زنگ میبه یک دقیقه نمی

وسط جلسه زنگ زدی »دهم: کشم و پاسخ میهم می

 «به من؟

 

مون. بعد اینکه بذار مهم نیست! اول از همه، خونه»

 «اطالع بدم...

 

باشه. »پرم: م و میان سخنش میافتبه خنده می

 «ردیفش کردم. فقط دیر نکنی امشب.

 

 «کی هست؟»پرسد: آورد و میصدایش را پایین می
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گزم و ام، لب میبیزار از دروغی که سرهم کرده

 «فهمی. فعالً!اومدی می»گویم: می

 

های کوتاه راه شرکت تا خانه را به چرت زدن

پرم و ماشین از خواب میهای گذرانم. با تکانمی

روم. از هیجانی که برای امشب دوباره به خواب می

 توانم آرام بگیرم.دارم نمی

 

گذرد. مدام دور دانم چه بر سرم میتا آمدن آرا، نمی

چیز را بررسی چرخم و با بدگمانی همهخانه می

 کنم. می

 

کند خودش داند. این را هنگامی که تالش میولی می

کردم فهمم. گمان میده نشان دهد، میزرا شگفت

گیر کنم؟ ی خودش غافلتوانم او را در خانهمی

 گاه!هیچ
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چه که کشیدم، زودتر از آنچیزی که انتظارش را می

هایی شود. فهرست شرکتکردم، فراهم میفکر می

توانستم روی کمکشان حساب کنم، پیش از که می

ر سنگینی را از شود و انگار باشام برایم فرستاده می

 دارد.روی دوشم برمی

 

چرخم و جشن تر، دور آرا میبا خیالی راحت

دهم. با خود عهد کوچکمان را سر و سامان می

ها و مشکالت خیال نقشهام که امشب را بیبسته

دانم که ممکن است پس از این پیش رویم شوم. می

 گذرد، بیم ازنتوانم با آرا خلوت کنم. هر ساعتی که می

هایم باشد. آن دارم که مبادا ساعت پایانی خوشی

ترسم او را از ترسم دیگر آرا را نداشته باشم. میمی

 دست بدهم.
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جا نیست. هسته از من ام خیلی هم بینگرانی

خواهد کسی را پایین بکشم که عضوی از می

 خواهد؟ام است. پس از آن چه؟ چه از من میخانواده

 

گذارم و فندک را یک میشمع سی و پنج را روی ک

کنم. دست خودم نیست ولی خیره به روشن می

کنم که سال آینده را ی فندک، به این فکر میشعله

هم خودم برایش جشن خواهم گرفت؟ سی و شش 

اش را کنارش خواهم بود؟ بهتر است بگویم سالگی

 اجازه خواهند داد تا سال دیگر کنارش باشم؟

 

شوند، به خود میدستانش که دور شکمم حلقه 

آورم. بنا بود امشب به آیم و عهدم را به یاد میمی

 چیزی فکر نکنم!
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گیرم کنم و کیک را در دست میها را روشن میشمع

کند هنگامی که ام میچرخم. بغض خفهو سویش می

 «آرزو کن!»گویم: می

 

خیره به چشمانم، با چشمانی لبالب از احساس و 

 «کنم تا ابد داشته باشمت!میآرزو »گوید: سپاس، می

 

ها را گیرد و آرا شمعی چشمم راه میاشک از گوشه

گیرد و روی میز کند؛ کیک را از دستم میفوت می

ای کشد و به بوسهگرداند. مرا سوی خود میبرمی

کند. کسی انگار قلبم را درون مشتش دعوت می

فشارد. دستانم را دور گردنش حلقه و گرفته و می

بازم آرزو کن! چیزی که گفتی »کنم: ه میزمزم

ترین چیزیه که وجود داره. اسمشو آرزو یافتنیدست

 «نمیشه گذاشت!
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 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_سیصد_پاره#

 

زنم ای که در دست دارم، میبا نوک انگشتم به برگه

این شرکت موقعیتش از همه جا بهتره. »گویم: و می

رای توسعه مشکلی برای سرویس کارگرها نیست. ب

ی افرا . البته با تعطیلی کارخونههم دستمون بازه

 «ممکنه قیمت محصوالتمون باال بره ولی خب...

 

به من ربطی »زنم. اندازم و نیشخند میشانه باال می

 «نداره.

 

افتد و سرش را گرم کاغذهای مازیار به خنده می

 «کامالً عوض شدین خانم سلوکی!»کند. جلویش می
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ای ی پلیدم را با دستهاندازم و چهرهباال میابرو 

ام؟ شاید! کنم. عوض شدهبرگه، از دیدش پنهان می

هیچ دور از ذهن نیست در برابر براهینی و هسته، 

 عوضی هم شده باشم!

 

گیرم. دهم و خودکارم را در دست میسر تکان می

یه نظریه هست، »گویم: خورم و میام را فرو میخنده

امکان نداره تو دوبار توی یه رودخونه پا میگه که 

 «دونی چرا؟بذاری. می

 

کشد تا شانه باال بیندازد و چند لحظه به درازا می

ممکنه منطق شما با من جور در نیاد؛ اما در »بگوید: 

 «لحظه جوابی براش ندارم.

 

بار دوم نه تو »گویم: کشم و میخطی روی میز می

گذاشتی، نه اون ای که اونجا پا اون آدم قبلی
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ی بینشون ی اولی. حتی اگه فاصلهرودخونه، رودخونه

خیلی کوتاه باشه، باز هم یه تغییری صورت گرفته. 

باز هم یه اتفاقی اون بین افتاده که تو رو از اون آدم 

ی اولی، متمایز قبلی و رودخونه رو از اون رودخونه

 «کنه.می

 

ر پس چطو»گوید: کند و سپس میکمی فکر می

چیز مدام در حال کنه، اگه همههویت معنا پیدا می

ی قبل فرق تغییره؟ یعنی شما هویتتون با لحظه

 «کنه؟می

 

نه! یقیناً ما همون »گویم: دهم و میسر تکان می

ی بیشتری داریم. زندگی یه جور آدمیم، اما تجربه

استمراره، یه راهه که تداوم داره. بچه که به دنیا 

کنه؛ بزرگ میشه، از نوزاد زندگی میمیاد، نامنقطع 

تبدیل میشه به کودک، نوجوان، جوان و الی آخر؛ پیر 
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که میشه اسمش همونه، نژادش همونه، چیزی که 

ذاتی بوده عوض نشده، اما تجربه کسب کرده، تغییر 

منده که به و نظام کرده. این همون سیر پیوسته

بخشه. بهش اتفاقات جهان، نسبت و اندازه می

یگن لوگوس. البته این تعریف من از این م

 «ست. ممکنه تو برداشتت با من متفاوت باشه!نظریه

 

پس االن »گوید: کند و میاندیشمند به روبرو نگاه می

خواین قراره چه اتفاقی بیفته؟ خودتونو با برهان می

 «در بندازین؟

 

خواهم تا ابد خیزم. میگزم و برمیلپم را از داخل می

 براهینی بمانم؟ی نوچه

 

دونم نمی»روم. اندازم و سوی پنجره میشانه باال می

قراره در آینده چیکار کنم؛ اما االن باید کاری که 
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دونم که اگه براهینی چیزی میگن رو انجام بدم. می

خواد رو به دست نیاره، من و آرا رو تحت فشار که می

 «ذاره.می

 

ه قدرتش تا زمانی ک»گویم: چرخم و میسویش می

بار رو ندارم، ترجیح میدم باهاشون در نیفتم. یک

اندازم و شانه باال می« ناخواسته این کار رو کردم و...

 «دیدم که چی به سرم اوردن.»دهم: ادامه می

 

کنم و با آشفتگی، به او دستانم را روی سینه چلیپا می

دونم که تهش، چیز خوبی در می»شوم. خیره می

خوام تا تهش برم. باید آرا رو ولی میانتظارم نیست، 

 «بیرون بکشم.
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باید از »گویم: کنم و میبه مدارک روی میز اشاره می

اینجا شروع کنم. دست کم گرفتنِ من، به ضرر 

 «خودشون تموم میشه.

 

 زبرجد _رخ#

 نهم_و_سیصد_پاره#

 

شدن به جابجایی. وقتی بهشون کارگرها راضی نمی»

خواستین، کوتاه اومدن. خانم، گفتم شما این رو 

مطمئنین که مشکلی برای ما پیش نمیاد؟ اگه بیمه و 

اندازی نداریم! شما حقوقمون قطع بشه هیچ پس

دونین ما چقدر با تعطیلی بار قبل اذیت خوب می

 «شدیم!

 

کنم دهم و تالش میهایم را روی هم فشار میپلک

 بهشون از جانب من»ام را نشان ندهم. خوشحالی
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قول بدین جناب محبی. هم شما و هم کارگرها خوب 

 «کنم که کسی ضرر کنه.دونین من کاری نمیمی

 

 «خورا!البته بجز اون حروم»گویم: در دل می

 

شما برای »گوید: کشد و دردمند مینفس عمیقی می

این خانم! ما به هرکسی اعتماد نداشته ما ثابت شده

هوای ما رو داشته باشیم، به شما اعتماد داریم. فقط 

 «باشین.

 

ام کنم و کف دستانم را روی چهرهتماس را قطع می

دانم که با نشینند؛ میدانم که بیکار نمیکشم. میمی

ام؛ این کار، آرسن و بردیا را علیه خود شورانده

دانم که با دستان خودم، خودم را در دل دردسر می

پا پس  خرم.شان را به جان میام؛ ولی همهانداخته

 کشم.نمی
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اندازم و با نزدیک شدن به نگاهی به ساعتم می

دهم تا شروع ساعت ده، روی میزم را سامان می

نشست مسئولین امور مالی، سرم گرم باشد. گمان 

ی من در جمعشان، زیاد به کنم حضور دوبارهمی

ی مزاقشان خوش نیاید، ولی خب نه من چاره

ند کاری کنند. آخرین تواندیگری دارم، و نه آنها می

کسی که هوس سرشاخ شدن با او به سرشان 

زند، منم. براهینی برای منافعش هم شده، فعال می

اش از من را نشان داده. من و آرا نقطه پشتیبانی

ها های یکسانی داریم و براهینی به خوبی از آنضعف

 هایمان.آگاه است. خانواده

 

بایگانی کار  مازیار و آن مردی که پیش از این در

کرد و برای کمک به من، اخراج شده بود، به می

دانیم که اند؛ ولی میمدارک مهمی دست پیدا کرده

ها هم هست و باید پیدایشان کنیم. تر از اینبزرگ
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زمانی که از چیزی باارزش آگاه هستی و دلت 

خواهد آن را به رخ دیگران بکشی، ولی نتوانی و می

ترین گه داری، یکی از سختباید دهانت را بسته ن

 کنی.ها را تجربه میرازداری

 

ام و من این احساس را زمانی که باالی میز نشسته

کنم. شنوم، تجربه میهای مسئولین را میگزارش

پیچد و هر لحظه که دلم از هیجان به هم می

 کنم.نفرین خونم را حس میگذرد، باال رفتن اپیمی

 

وغین و غیرواقعی، برای های دراین حجم از گزارش

آور است! البته شرکتی به این عظمت، ننگین و شرم

ها را بناست ی این دروغاین ربطی به من ندارد. همه

 علیه خودشان به کار بگیرم.
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ای، جمع آورم و با بهانهدست آخر هم دیگر تاب نمی

دانم تا پایم را از اتاق بیرون کنم. میرا ترک می

که پشت سرم گذاشته  بگذارم، صفحه است

شود؛ ولی برایم مهم نیست. تا هنگامی که به کار می

خواهم مانند خودشان برم. میها بهره میبیایند، از آن

 بردار و خودخواه!باشم. بهره

 

ی سراسری دانم چقدر از ایستادنم جلوی پنجرهنمی

گذرد، که نشستن دستی را روی ی آخر، میالبی طبقه

کنم. ش کشیده شدنم را حس میبازویم و در آغو

چرخانم و لبخند پررنگ پاکان را از روی سرم را می

دانستم تا هنگامی که محافظ نگرم. میام میشانه

گذارد درست چند گام مانده به من ایستاده، نمی

کس )استثنایش روشن است( به من نزدیک هیچ

 شود.

 «چطوری خانم رئیس؟»
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گیرم و دستم را دور میی سخنش را نادیده کنایه

 «تو چطوری؟ تلما خوبه؟»اندازم. کمرش می

 

شکر. »گوید: گذارد و میهایش را روی هم میپلک

 «. دلتنگت هستیم هردو.خوبیم

 

چسبد، به سختی فرو حجم دردناکی که خِرَم را می

سرم »کنم. دهم و دست آزادم را مشت میمی

 «اونجا.شلوغه. قراره یه مدت بیام بمونم 

 

بیای »گوید: کند و میوری نگاهم میبامزه و یک

بمونی؟ چه غلطا! شوهرت ندادیم که برگردی ور 

تر زند و آرامچشمک می« دلمون یه سال نشده!

 «نکنه خبریه؛ ها؟ قراره من و تلما رو...»گوید: می
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نه بابا! »گویم: پرم و با لودگی میمیان سخنش می

 «ن موقعیت؟خل شدی؟ بچه چیه تو ای

 

شود تا چشم در اندازد و کمی دور میشانه باال می

اون بعداً معلوم میشه. االن واسه چیز »چشم شویم. 

ای اومدم ببینمت. جریان این کارگرا که از افرا دیگه

 «اخراج کردی، چیه؟

 

 زبرجد _رخ#

 دهم_و_سیصد_پاره#

 

 کنمپرند. دهانم را باز میاختیار باال میابروهایم بی

کشد تا دریابم چه گفت. ولی چند لحظه به درازا می

مغزم درون کاسه، مانند دیگ بخار، به جوشش 

 «اخراج؟ کی اخراج کرده؟»آید. درمی
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اش ای دستش را زیر چانهپاکان با حالت مسخره

گفتن »گیرد. ای اندیشمند به خود میزند و چهرهمی

 «مالک افرا... واگذارش کردی و من خبر ندارم؟

 

گیرم. شود و کمی آرام میای در ذهنم زده میجرقه

توانستم به کار گیرم! نیشم واگذاری صوری را هم می

 کوبم.شود و کف دستانم را به هم میباز می

 

دانم اگر کند و میپاکان متعجب و شوکه نگاهم می

درنگ نیشم را نبندم و برایش توضیح ندهم، بی

 کَنَد.ام را میکله

 

خب... من »کشم. را به درون دهانم میهایم لب

 «اخراجشون نکردم. انتقالشون دادم.
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ام ی جملهکشد و منتظر ادامهابروهایش را در هم می

 ماند.می

لغزانم و نفسم را با ام میانگشتانم را روی پیشانی

 دهم. چرا باید جواب پس بدهم؟درنگ، بیرون می

 

گیرم، این برای اینکه جلوی ضررهای احتمالی رو ب»

 «کار رو کردم.

 

گویم و سفت و سخت به او خیره چیز دیگری نمی

گذرد تا پس بکشد و بگوید: مانم. چند ثانیه میمی

 «حواست به خودت هست؟»

 

کند. لب ام وارد میی سختی به پیکرهسخنش، ضربه

گیرم و با خودم هایم میزیرینم را بین دندان

خالی نکنم. ادامه جنگم تا خشمم را روی او می
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قراره تا کجا پیش بری؟ قراره چقد ازت »دهد: می

 «استفاده کنن؟

 

کنم. پاکان هم ی خون را در دهانم احساس میمزه

 .پرسمداند که روزی چند بار این را از خودم مینمی

 

بیند، نفسش را کالفه بیرون ام را که میخاموشی

بگوید، ولی آورد تا چیزی دهد و دستش را باال میمی

چرخد تا برود. دستانم را خورد و میسخنش را می

هایم تا هنگامی که از دیدم کنم و با اشکمشت می

دانند جنگم. همه به خوبی میشود، میدور می

براهینی این بار روی من دست گذاشته. همین فکر، 

چهار ماه لعنتی است خواب و خوراک را از من ربوده 

ترین شکل ممکن ه ترسناکو با هر سخن کوچکی، ب

 شود.یادآوری می
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کشم و کف دستانم را روی ماسکم را پایین می

کشم. با سوزشی که روی لبم احساس ام میچهره

گیرم و با دیدن کنم، دستانم را جلوی چشمانم میمی

هایم را بگیرم. توانم جلوی اشکرد خون، دیگر نمی

چیزی جز  دانم ته این راه،خودم بهتر از هرکسی می

 شکست در انتظارم نیست.

 

دانم که خورد، میگوشی محافظم که زنگ می

 گرفت یا برادرش؟ام. آرا طرف مرا میفراخوانده شده

 

 زبرجد _رخ#

 یازدهم _و_سیصد_پاره#

 

 

کنم فکر و دارم و تالش میهایم را آرام برمیگام

ذهنم را از روی برخورد احتمالی آرا بردارم. زین 
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خیزد. سر شود و برمیبا دیدنم دستپاچه می العابدین

افتد تا بگوید من دهم و خود جلو میبرایش تکان می

ایستد تا دارد و کنار میام. در را برایم باز نگه میآمده

من وارد شوم. در نگاه نخست، آرسن و چند نفر 

گاه های دور میز نشست بینم که نشیمندیگر را می

در باالی میز نشسته و  اند و آرا کهاتاق نشسته

 انگشتانش را درهم گره زده.

 

کنم و با درنگی کوتاه، سوی میز صدایم را صاف می

ی هر پنج مرد، که ی گرفتهدارم. از چهرهگام برمی

ی شرکت را از بینشان حاال فرهادی و مدیر توسعه

دانم که چه شده و چرا به سراغ شناسم، میهم می

 اند.آرا آمده

 

که خود را ببازم، آننشینم و بیمیز می سوی راست

کند و چرخانم. آرا سینه صاف مینگاهم را دور میز می
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آقایون اینجا هستن تا برای »گوید: رو به من می

 «جابجایی کارگرها توضیح بخوان.

 

 «متوجهم!»گویم: کنم و میسرم را باال و پایین می

 

ردادی در قرا»گویم: دهم و مینگاهم را به آرسن می

گستران )به آرا که با مدیر عامل وقت شرکت پاک

کنم( جناب زکریان بسته شد، گفته شده که اشاره می

دید و توافق هر دو طرف، تمدید هر سال با صالح

میشه. بازبینی شرایط و مفاد قرارداد، یکی از شروط 

تمدید هست؛ که سال پیش... با فشارهایی که تیم 

رد کردن و دالیلی که توسعه و مدیر کارخونه وا

 «اوردن، مانع بازبینی شدن.

 

کنم و پیش از نگاهم را از روی تک تک مردان رد می

من پیش »دهم: که دهانشان را باز کنند، ادامه میآن
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از تمام شدن قرارداد، نصف کارگرها رو انتقال دادم، 

هم بنا بر اختیاری که دارم و هم به دلیل شیوع کرونا 

عطیل شدن کارخونه یا دو شیفت و جلوگیری از ت

شدن کارگرها. فرصتی یک ماهه هم برای شما به 

ی جدید باشید. من وجود اورد که به فکر به کارخونه

تمایلی به تمدید قرارداد، چه با شرایط قبلی و چه با 

 «بازبینی، ندارم.

 

خواند فرهادی، مدیر کارخانه، با اعتراض نامم را می

چرخم و ابروهایم را براش باال میکه سویش 

از آشنایی با شما هم خرسندم جناب »اندازم. می

 «فرهادی! امیدوارم که موفق باشید.

 

شود به خود بلرزم و دار آرسن، باعث میصدای خش

تونستید توی می»دامان لباسم را به چنگ بکشم. 
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دارا و یا مستقیماً به خودم بگید این نشست سهام

 «و.تون رتصمیم

 

رود و اشک به ی لبم به پوزخند باال میگوشه

زند. تیر اول حاال به جانت نشسته چشمانم نیش می

ای که اعضائش بودن توی جلسه»آرسن زکریان؟ 

ها و شخصیت مستقل یک هنوز درکی از توانمندی

 «دونم.خانوم ندارن، پایین اوردن شأن خودم می

 

وهای درخشند و ابرچشمان زیبایش از خشم می

نازکش، از شدت ناراحتی و ناباوری، حالت خشنی به 

اند. صدای پوزخند بلندش از پس ماسک، خود گرفته

رسد و سخنش آکنده به تهدید روشن به گوش می

 «بسیارخب خانم سلوکی!»است: 
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نگاهی به آرا، گذارد و با نیمدستانش را روی میز می

افرادی عواقب کاری که کردید... متوجه »خیزد. برمی

 «میشه که ازتون اطاعت کردن.

 

خیزند و بدون ادا کردن سخن دیگران هم برمی

دانم کِی کنند. اشکی که نمیدیگری، اتاق را ترک می

 کند.از چشمانم چکیده، باالی ماسکم را خیس می

 

 «کنی نینا؟حواست هست داری چیکار می»

 

ی تنش چرخم و خروشی که از همهسوی آرا می

خوام وقتی دارن نمی»نگرم. را می خیزدبرمی

کشن، من و کارگرهای بیچاره هم خودشونو پایین می

 «باهاشون کشیده بشیم پایین.
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 دوازدهم _و_سیصد_پاره#

 

کشم و با کاله حوله تن پوش را روی موهایم می

رفتنم سوی تخت که آرا تکیه به تاجش داده و عینک 

تاپ از روی لپبه چشم، سرگرم خواندن چیزی 

کنم. نگاهی سرسری ام را شل میاست، کمربند حوله

اندازد و خواندنش را از سر و کوتاه به من می

 گیرد. باشد جناب زکریان! بچرخ تا بچرخیم!می

 

تا همین یک ساعت پیش از هنگامی که آرا به خانه 

گفتند. فکر آمد، با آرسن تنها بودند و سخن می

ر آب من بوده که حاال آرا کنم در حال زدن زیمی

گیرد و شاید، قهر کرده؛ ولی گونه مرا نادیده میاین

 مگر بچه است؟
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گذارم و به آرامی، خود را زانویم را روی تخت می

کشم. پیش از انجام هر کار روی تخت باال می

گوید: دیگری، با صدایی سخت و لحنی خشک می

 «امشب خیلی کار دارم نینا جان!»

 

کنم. شوم و با بهت نگاهش میخشک میسر جایم 

چنان، خیره به آورد و همبه روی مبارکش نمی

کشانم و تاپ است. خودم را سویش میی لپصفحه

سرم را به سختی و با کش آوردن گردنم، روی 

ام، ی حولهدهم لبهگذارم و اجازه میاش میشانه

 ام را به نمایش بگذارد.سخاوتمندانه، تن برهنه

 

زنم و سطری از دارم را پشت گوش میموهای نم

اش را حس کنم. کالفگیگزارش جلویم را زمزمه می

گیرم و زیرچشمی کنم. لبم را به دندان میمی

 کنم. نگاهش می
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توجه به من، کارش را ادامه دهد؛ کند بیتالش می

 گذارم؟ولی مگر من می

 

دهم و دستم را روی پهلو و شکمش حرکت می 

عوض نادیده گرفتن من بگو چی »کنم: ه میزمزم

 «شده تا حلش کنیم!

 

شود. تاپ خشک میدستش روی موس لمسی لپ

دارم و روبرویش اش برمیسرم را از روی شانه

رسانم و ام را به هم میهای حولهنشینم. لبهمی

بندد و عینک تاپ را میزنم. لپکمربندش را گره می

و این کارش باعث  داردرا از روی چشمانش برمی

شود جایی از عمق وجودم بسوزد. با آن عینک می

 شد آخر!خیلی خوردنی می
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پرسد: کشد و میاش میدستانش را روی چهره

قراره با بررسی این اطالعات، آخرش به کجا »

 «برسی؟

 

ای افتد و نفسم برای لحظهقلبم را بلندی فرو می

ابروهایم را درهم کنم و رود. چشمانم را تنگ میمی

 «اطالعات؟ کدومشون؟»کشم. می

 

بندد و فکش را روی ای میچشمانش را برای لحظه

نینا جان، دارم در مورد شرکت »فشارد. هم می

کنم. برای چی انقدر واردش گستران صحبت میپاک

 «شدی؟

 

افتد که از ام میاندازم و دوزاریابروهایم را باال می

گستران در پاک»ب شده. گونه خراچه حالش این
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حال سقوطه. چندین بار گفتم. من فقط دارم سعی 

 «کنم ارتباطش با شرکت مادر رو بفهمم.می

 

ای کند و با صدای خفهانگشتانش را در هم گره می

چقدر فهمیدی از کاراشون که میگی »پرسد: می

 «کنن؟سقوط می

 

اندازم و تنم را کش و قوس هایم را باال میشانه

دهم. بدون شک آرا از کارهایشان باخبر است ولی می

اش. با نگاهی به آتش چشمانش، زمزمه نه همه

به اسم مواد اولیه چیزای دیگه وارد کردن. »کنم: می

 «با ارز دولتی.

 

گیرد و از من اش حالتی اندیشمند به خود میچهره

خودت رو درگیر این ماجرا نکن! دلم »گیرد. نگاه می

های های شرکتزنم به گندکاری خواد پاینمی
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زیرمجموعه باز بشه! هر کدوم به نحوی درگیر یه 

 «ان که...سری فساد مالی و اداری

 

رود. دهد و از روی تخت پایین میسرش را تکان می

 «میرم دوش بگیرم. منتظرم نمون. دیروقته.»

 

گذارد. رود سوی سرویس و مرا در بهت جا میمی

مانم و سپس، زیر حال می ای به همانچند ثانیه

 خزم. به جهنم!روتختی می

خواهم آیپد را از روی میز بردارم که متوجه می

ای شوم وارونه روی پاتختی گذاشته شده. به گونهمی

دارمش و گاه عادت نداشتم بگذارم. برمیکه من هیچ

های کنم که اعالن ایمیلم و پیامروشنش می

از سوی مرشدی و بینم. اپ را روی صفحه میواتس

 مازیار.
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بندم و نفسم را با آه ای میچشمانم را برای ثانیه

رانم. پیام مازیار جلوی چشمانم عمیقی، بیرون می

اسناد جدیدی به دستمون رسیده که »رود. رژه می

گستران رو تایید دارهای پاکپولشویی سهام

 «کنه...می

 

 زبرجد _رخ#

 سیزدهم_و_سیصد_پاره#

 

بندمشان. زنم و پشت سرم میموهایم را شانه می

چند روزی است که آرا زودتر از من به شرکت 

های رود. مگر ما چند نفریم که باید با ماشینمی

 جداگانه سر کار برویم؟

 

چیز زندگی مشترک دانید همواره از چهمی

ها... ها، دور شدنترسیدم؟ همین عادی شدنمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ایم. نه غذایمان را با هم خانهنگار من و آرا تنها هما

دیگر، آن اندازه که باید، سخن خوریم، نه با یکمی

گوییم، نه حواس او به من هست و نه مانند زن و می

آییم. امروز صبح که از خواب ها به چشم میشوهر

برخاست، از تخت بیرون آمد و من هم چشمانم را باز 

تی نگاهم کند، پس از دوشی که حآننکردم. بی

کوتاه، لباس پوشید و رفت. درست همان چیزی که 

 گوید که زن و شوهریم.گفتم. تنها قانون می

 

دهم و سوزش ام را کمی ماساژ میکردههای پفپلک

موی خط چشم را گیرم. قلمچشمانم را نادیده می

کنم. سخنان کشم و بغض میهایم میپشت پلک

روند و خواب و جلوی چشمانم رژه میمازیار از دیروز 

اند. پای آرسن تا چه اندازه گیر آرامش را از من ربوده

 است؟ چرا برهان مرا مجبور به انجام این کار کرده؟
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کنم خط هردو چشمم را یکسان بکشم. تالش می 

شود کشم و نمیقدر میافتم، آنیاد شایگان که می

ی آرایشم را هکنندآیم. دستمال پاککه به ستوه می

کشم؛ به هایم میدارم و آن را سخت پشت پلکبرمی

افتند و اشکم را در ای که به سوزش میگونه

گذارم و چند آورند. سرم را روی میز آرایش میمی

کنم در بندم. احساس میای چشمانم را میلحظه

ام چیزی نمانده. نفسم حال فرو ریختنم و از اراده

که در پایان، چه از تصور این آیدرود و میسخت می

 در انتظارم خواهد بود!

 

خورد، به همان حال ام زنگ میتا هنگامی که گوشی

کنم دانم چقدر گذشته، ولی گمان میمانم. نمیمی

امروز را ناچارم شرکت نروم. آنچه که از خط چشمم 

زنم. کنم و کیفم را چنگ میبه جای مانده را پاک می

نشینم، جلوی ماشین می تا هنگامی که درون

بندد، گیرم، ولی مازیار در را که میهایم را میاشک
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ای برای روشن کردن ترکد. چند لحظهبغضم می

پرسد: کند و سرانجام میماشین درنگ می

 «خواین امروز شرکت نرین؟می»

 

اول »نالم: پوشانم و خفه میام را با دستانم میچهره

زنگ بزن به  از این خراب شده بزن بیرون.

 «درمانگرم. ببین برای امروز وقت داره یا نه.روان

 

ام را دهم و پیشانیسرم را به پشتی صندلی تکیه می

گویم زمان کنم. بارها با خود میبا انگشتانم لمس می

پا پس کشیدن و جا زدن نیست. راهی که در آن پا 

شود ام را باید به پایان برسانم. همین باعث مینهاده

ی راه فکر کنم و بدانم که به دنبال چه ادامه به

هستم. در این بین برای هزارمین بار به این فکر 

کنم که پس خودم چه؟ بنا نیست زندگی کنم؟ یا می

ی زن و ام با آرا سامان بگیرد؛ مانند همهزندگی
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شان را گونه زندگی مشترکشوهرها؟ نکند همه این

خوشبختی و آرامش دار و مریز؟ پس چرخانند؛ کجمی

شود؟ این اندازه از خنثی بودن طبیعی است؟ چه می

گونه زندگی کنم، دیگر نه نیازی به اگر بنا بود این

شوهر داشتم و نه سر هزاران آدم در جانم بود! خودم 

گذراندم و تنها هم بودم، بدون و خودم خوش می

که نیاز باشد برای هرکاری، به کسی جواب پس آن

 بدهم.

 

درمانگر شود و مرا به خواهم بیخیال روانمازیار میاز 

چیز را خواهد همهی تلما و پاکان ببرد. دلم میخانه

ی پشت سر بگذارم و جدا شوم از همه

هایم. داشتن بهترین چیزهای دنیا هم وابستگی

تواند تو را به زور در جایی نگه دارد که در آن نمی

به خوبی حتی یک دلخوشی کوچک هم نباشد. خود 

توانم این شرایط را تاب بیاورم. دانستم که نمیمی

این اندازه از نادیده گرفته شدن و رها شدن از سوی 
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آرا، برای کسی مانند من، تاب آوردنی نیست. 

خواسته شدن از سوی کسی که برای داشتنش، از 

همه بریده و خیلی چیزها را از سر گذرانده بودم، چیز 

شد فکر کنم هیچ رها باعث میزیادی نبود! این رفتا

 ارزشی برای آرا ندارم و تنها یک خأل پر کن هستم.

 

شناسد. سفت در آغوشم تلما با دیدنم، سر از پا نمی

دود؛ به تاب، به این سو و آن سو میکشد و بیمی

آیم و از او ای که از دستش به ستوه میگونه

کم بتوانم با او سخن خواهم بنشیند تا دستمی

 ویم.بگ

 

مانم یا نه. من که در هر حال امروز پرسد نهار میمی

مانم و تلما از گویم میروم، پس میرا به شرکت نمی

گوید شود. میخوشحالی دیگر روی پاهایش بند نمی

هایم را در اتاق خودم عوض کنم. لفظ بروم لباس
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سال از نماید. عنوز یکبرایم غریب می« اتاق خودم»

خانه را ترک کردم نگذشته، ولی هنگامی که این 

نماید که خودم هم به واقعی بودنشان چنان دور می

 کنم.شک می

 

گونه که روزهای واپسین چیده بودم، چیز، همانهمه

دانستم که تلما نمی گذارد چیزی چیده شده. می

گشایم و با نسبت به قبالً، تغییر کند. در کمدم را می

از ازدواجم  حس بوی خوش عطر مالیمی که پیش

بندم. دلم حتی برای کردم، چشمانم را میاستفاده می

یک سال پیش هم تنگ شده. انگار کسی قلبم را در 

فشارد. من همان نینای گیرد و میمشت می

ام؟ اگر هستم، چه تغییر کرده که هیچ چیز گذشته

 ترها نیست؟مانند پیش

 

 زبرجد _رخ#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چهاردهم _و_سیصد_پاره#

 

برد؛ البته اگر تا دانم آرا تا شب، به نبودنم پی نمیمی

گفت که از ساعت خانه بودنم شب کسی به او نمی

ام. تنها به انتظار گذشته، یا به شرکت نرفته

هنگام زنگ بزند و مورد شستشو ام تا شب نشسته

ایم واقع شود؛ ولی تازه نهارمان را به پایان رسانده

ی شود و همهند میام بلکه صدای زنگ گوشی

 دهد.آرزوهایم را به باد می

 

ام را حینی که سوی اتاقم خیزم و گوشیبرمی

دهم. صدای نگران آرا روم، پاسخ میمی

لرزاند ولی پوزخندی ام را میهای شنواییاستخوان

نشیند، دست خودم نیست. هایم میکه روی لب

 «خوبی عزیزم؟ شرکت نیومدی چرا؟»
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گیرم و با درنگ هانم را به دندان میی درونی دالیه

سالم عزیزم! صبح توام بخیر! خوبم »گویم: می

وآمد هام توجه ممنون از احوالپرسیت. جالبه به رفت

 «نشون میدی!

 

فهمم که زهرم را پاسخم که خاموشی است، می

ای که در زنم و با حس پیروزیام. لبخند میریخته

گویم: کرده، میوجودم نشسته و کامم را هم شیرین 

ی پاکان و تلما ام. برای این میگم که امشب خونه»

کنم رو ممکنه تنهایی، به صبح برسونی. البته فکر می

 «از خداتم باشه؛ حداقلش اینه تخت برات بازتره!

 

های به هم فشرده و دستان مشت توانم پلکمی

بازی است؟ باشد! مگر اش را تصور کنم. بچهشده

شب را کجا و چگونه صبح برایش مهم است 

 کنم؟می
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روح ولی انتظارش را نداشتم که با صدایی سرد و بی

 و تماس را قطع کند!« حق با توئه عزیزم!»بگوید: 

 

دهم و به گوشی در دستم نفسم را با صدا بیرون می

کند؟ حاال کار مانم. روی من قطع میخیره می

 کداممان بچه بازی است؟

 

پنج گذشته که زنگ خوردن کنم ساعت از گمان می

برد. نگهبان است و گوشی پاکان، سخن تلما را می

دانستم در پایان کار گوید دامادش آمده. میمی

 کند.خودش را می

 

نشینم و هنگامی که به سفت و سخت سر جایم می

آید، جز یک سالم سرد، چیز دیگری از من داخل می

م آورد و کنارشنود. به روی مبارکش نمینمی
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ام اندازد و شقیقهنشیند؛ دستش را دور گردنم میمی

 «چطوری عزیزدلم؟»بوسد. را می

گویم: اندازم و خفه مینگاه تندی سویش می

 «ت چیه؟نقشه»

 

هایش شود و از الی دندانلبخندش پررنگتر می

منظورت چیه مدونا؟ من فقط اومدم »گوید: می

 «دنبالت تا با هم برگردیم خونه!

 

یست با رفتارم، تلما و پاکان را نگران کنم. درست ن

نشانم و از او پس لبخندی ساختگی به لب می

پرسم. چند دقیقه بعد سر سخن ی کارش میدرباره

شوند. شود و گرم سخن گفتن میبا پاکان هم باز می

کشم و به خواست نشستن پیش نفس راحتی می

شوم که دستش دور مچم حلقه خیز میتلما، نیم

نشاند. شگفت شود و با تلنگری، مرا سر جایم میمی
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نشینم و به این روی واکنش، میزده میشوم ولی بی

گونه کنم. باید صبر پیشه کنم تا دلیل اینآرا فکر می

 رفتار کردنش را دریابم.

 

خواهد شام بمانیم، نخست من مخالفت تلما که می

گوید از آخرین باری که از کنم ولی آرا میمی

گذرد. تازه از او پخت تلما خورده، خیلی میدست

خواهد حواری میگویی که من به خاطر ندارم چه می

 ام، برایش بپزد.زمانی از آن تعریف کرده

 

ام نمانده! روزی که بنا بود به چیزی به دیوانگی

آرامش و در کنار مادرم بگذرانم، آرا به همین راحتی 

کند که تار میکند و آنچنان با آرامش رفزهرمارم می

 خواهد سر به تنش نماند.دلم می
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خستگی را پس از شام بهانه میکنم و چندباری به آرا 

روم. ام بگیرد، تشر میکند نادیدهکه تالش می

دهد برویم. از ساعت از یازده گذشته که رضایت می

کشم تا آتش خشم لبریزم و انتظار یک تلنگر را می

 بگیرم.

 

دهد و تا عمارت ای به دستم نمیبهانهولی هیچ 

راند. هنگام رسیدنمان، بینمان خاموشی حکم می

دارون انتظارمان، بهتر است بگویم انتظار آرا را 

لباسات رو »گوید: درنگ میکشد که با آمدنش، بیمی

 «بینمت.که عوض کردی، کتابخونه می

دانم. رفتار همه در این مدت با ی من است، میدرباره

من، سردتر از همیشه شده. هنگامی که آرا، همسرم، 

کند، انتظاری از با من مانند یک غریبه رفتار می

 دیگران ندارم.
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هنگامی هم که پس از چند دقیقه، صدای آرا در 

رسم. فرصت اینجا رود، به یقین میکتابخانه باال می

 رسد.ماندنم کم کم به سر می

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_بیست_فرگرد#

 پانزدهم _و_سیصد_پاره#

 

 «تیر ماه»

 

ام. زمانی که از صبح تماس آرسن را پاسخ نداده

گستران را داده بودم، دستور توقیف بایگانی پاک

که بخواهد زنگ بزند یا به شرکت مادر احتمال این

ای دادم. خود را برای دعوای جانانهبیاید را هم می

ام پایش را از ندادهآماده کرده و به مازیار هم اجازه 

شرکت بیرون بگذارد. دعوا با آرسن بنا نبود به این 
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ای برم در آیندهها پایان یابد؛ تازه گمان میسادگی

 چندان دور، دیگران را هم به جانم بیندازد.نه

 

خواهم قرارهای امروزم را لغو کند و با از مرشدی می

استرس سرسام آوری، به انتظار کشیدن ادامه 

هم. با این کار، بیشتر از هر زمان دیگری مانند دمی

رفتم و آیم. خود باید مییک آدم ترسو به چشم می

 شدم.جا با آرسن روبرو میهمان

 

روم، رو میجا نشستن را ندارم. در اتاق قدمتاب یک

پیچم و هر چند دقیقه دستانم را با نگرانی در هم می

ساعت هشت کنم. بار، به ساعت دیواری نگاه مییک

و نیم صبح، حکم به اجرا درآمده بود و تا االن که 

ساعت از ده گذشته، از اضطراب و نگرانی، چیزی تا 

فرستم و ام را پس میوعدهام نمانده. میاندیوانگی

ای غیرقابل ی وحشتناکم، حاال به رعشهآشوبهدل
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خواهد مهار تبدیل شده. مازیار نگران حالم شده و می

داند کس بهتر از خودم نمیبروم؛ ولی هیچتا به خانه 

همین که پایم را درون خانه بگذارم، جهنم راستین را 

 به چشمان خود خواهم دید.

 

ایستم و به آمد و شد مردم در پشت پنجره می

شوم. به روالی که در پیش خیابان زیر پایم، خیره می

طور، هایم هم همینام، باور دارم؛ به تواناییگرفته

 ام چه؟زندگی ولی

 

چرخم که ببینم شود و تا میدر اتاقم با شدت باز می

چیکار »غرد: ی اتاق میچه کسی آمده، آرا در میانه

 «کردی نینا؟
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ی برافروخته و دستان لرزانش را از دیده چهره

آید و در را پشت گذرانم. برزگر به درون اتاق میمی

 بندد.سرش می

 

را بین انگشتانش  آید و بازوهایمآرا پیش می

م کنی با من و خانوادهداری چیکار می»گیرد. می

 «نینا؟

 

ام را تا چشمان خشمگین و سوزانش باال نگاه شوکه

 «ت؟خانواده»کشم. می

 

گذارم و رو به عقب اش میدستانم را روی سینه

دهم. خشمگین از اتهامی که به من زده، هلش می

 «ت چیکار دارم؟خانوادهمن با »غرم: می
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ماند و سپس با صدایی آرا چند لحظه خاموش می

 «برید بیرون!»گوید: خشدار و آرام می

 

ای درنگ و سپس اتاق را مازیار و برزگر برای لحظه

کنند. آرا انگشتش را سوی من نشانه ترک می

ای، خاموش چنان برای چند لحظهگیرد ولی هممی

گیرد. عمیقی می بندد و دمماند. چشمانش را میمی

کند تا خودش را آرام نگه دارد. دانم تالش میمی

 «ببین نینا...»

 

اندازد. آورد و روی میز میماسکش را در می

کند، همان برقی که درون چشمانش را که باز می

چشمان آرسن دیده بودم، حاال در چشمان او هم 

م را اشود و چانهنمود پیدا کرده. روی سرم خم می

گیرد. سرم را کج و دهانش را به بین انگشتانش می

کند تا با صدایی تهدیدآمیز و لبریز گوشم نزدیک می
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هر کسی بخواد کوچیکترین آسیبی به »از خشم بغرد: 

دارم. اگه بخوای م وارد کنه، از سر راهم برمیخانواده

هیزم به آتیششون اضافه کنی، مطمئن باش از این 

 «کنم.کارت پشیمونت می

 

 زبرجد _رخ#

 شانزدهم_و_سیصد_پاره#

 

وری، به نگاهم را در همان حالت و با سری یک

هر کار »گویم: دهم و با ریشخند میچشمانش می

گستران وارد یه کثافت اشتباهی، نیازمند تنبیهه. پاک

بزرگ شده و اگر آرسن توش دست داشته باشه، 

 «پاش گیره.
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ای که به چشم وریزنم و با خودبادستش را پس می

من هم اگه کار »گویم: آید، میخودم هم عجیب می

 «ایستم.اشتباهی کرده باشم، پاش می

 

بهت »دهم: کند و من ادامه میواکنش نگاهم میبی

کنم، به نفع تو و کنم هرکاری که دارم میثابت می

ست! طرفت رو اشتباهی گرفتی! سمتی که خانواده

ت که آرسن داره توش باید وایسی، باتالقی نیس

 «غرق میشه. سمت من هم نباش. طرف حق رو بـِ...

 

ای که در دفتر و بیرون از اتاق به گوش همهمه

برد و کمتر از ثانیه، دوباره در رسد، سخنم را میمی

 «ی نمک به حروم...هرزه»شود. اتاق با ضرب باز می
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آرسن خودش را از میان بازوهای مردانی که او را 

کند و اند، خودش را درون اتاق پرت میکردهاسیر 

 «پدرتو در میارم زنیکه...»زند: داد می

 

گیرد و دارد که آرا جلویش را میسوی من خیز برمی

 «آروم بگیر آرسن!»گوید در را ببندند. با اشاره می

 

کند خودش را از آغوش آرا بیرون آرسن تالش می

کشم از ولم کن آراس! ولم کن! هرچی می»بکشد. 

ش پای زنای دست انتخابای غلط توئه! تو همه

کنی! اون از دالیتا، این اشتباهی رو به زندگیم باز می

 «هم از زنت!

 

کند و داد آرا با شدت، آرسن را به عقب پرت می

دهنتو ببند! چطور به خودت اجازه میدی »زند: می

 «هرچی از دهنت در میاد رو بگی؟
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کَنَد و آن را روی اش میچهرهآرسن ماسک را از 

ایستد و تعادل روی پاهایش میاندازد. بیزمین می

پدر و مادر کشته شدن آلین بس نبود؟ بی»غرد: می

 «شدن سیلوا بس نبود؟ سوان...

 

دهد چسبد؛ هلش میاش را میرود و یقهآرا جلو می

اش تا جایی که تنش را به دیوار بچسباند و در چهره

که زنده ی دیگه بگی، از اینیه کلمه»: فریاد بزند

 «شم!گذاشتمت، پشیمون می

 

کشد تا از پس آرا که او را سد کرده، آرسن گردن می

دیدی؟ »گوید: زند و با طعنه میمرا ببیند. نیشخند می

آرا وقتی که پاش بیفته، حتی به برادرشم رحم 

 «کنه!نمی
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ام لیتعادل، به پشتی صندلرزد. بیتنم از ترس می

 کنم.گاه میزنم و آن را تکیهچنگ می

 

گوید که من چرخد و چیزی میآرسن سوی آرا می

کشد و اش را به کنار میفهمم. آرا با درنگ، یقهنمی

چرخد و اندازد. سوی من میآرسن را روی زمین می

 «با هردوتونم!»دهد. های کتش را سامان میلبه

 

به من و آرسن  ایستد و خطابی اتاق میدر میانه

تون ادامه بدین، بخواید به کارای احمقانه»گوید: می

بخواید من و خانواده رو زیر سوال ببرید، برای کنار 

 «کنم.ای صبر نمیگذاشتنتون، لحظه

 

تو، نینا، پاتو »رود. انگشتش را سوی من نشانه می

خوام اسمت کنار این بکش بیرون از این ماجرا! نمی

 «.ها باشهافشاگری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دست از پا خطا »چرخد تا رو به آرسن بگوید: و می

 «کنم!ی زمین محوت میکنی خودم از روی کره

 

 «جرئتش رو نداری!»گوید: آرسن با ریشخند می

 

اندازد و کف دست ای به آرسن میآرا نگاه پلیدانه

آره! »کشد. راستش را روی مچ دست چپش می

وم نمیشه؛ چیز به اسم من تمدونی که هیچخودت می

 «کله نبود!ی تو بیولی شهاب به اندازه

 

نگاهی به من پرد و نیمرنگ از رخ آرسن می

 «آراس!»نالد: اندازد. با صدایی شل و وارفته میمی
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فهماند که بزند به چاک. آرا با حرکت سرش به او می

دانم نگاهش تا چه اندازه ترسناک از دور هم می

کند و با ور میاست. آرسن خودش را جمع و ج

 «فروش!آدم»خیزد. تکاندن شلوارش، برمی

 

کند. آرا همچنان خاموش و خشمگین نگاهش می

 دارد.آرسن دستپاچه و ترسیده، سوی در خیز برمی

 

با بسته شدن در پشت سر آرسن، آرا سوی من گام 

پرم و به دیوار دارد و من از ترس، به عقب میبرمی

ایستد و با آرا میچسبم. ای پشت سرم میشیشه

شود. دستانم را باال نگاهی ناخوانا، به من خیره می

دونم متوجه شدم! می»گویم: گیرم و تند تند میمی

 «باید چی کار کنم!

 

 زبرجد _رخ#
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 هفدهم_و_سیصد_پاره#

 

شب را کنارشان باشم. دلم خواهم که شام شنبهنمی

هر خواهد با آرسن سر یک سفره بنشینم و او از نمی

راهی، بنای ناسازگاری بگذارد؛ ولی از سوی دیگر، 

بهانه دادن به دست آرسن یا حتی دارون یا آسترید، 

خواهم. امروز آرسن ثابت آخرین چیزی است که می

کرد که هیچ ابایی از آسیب رساندن به من ندارد و در 

ترسد. اگر آرا او را کس، حتی آرا، نمیاین راه، از هیچ

 داد.آرسن به کارهایش ادامه می کرد،تهدید نمی

 

کنم و سوی بشقابم قاشق ظرف خورش را پر می

برم تا روی برنجی که آرا برایم ریخته، بریزم، که می

ای که در سخنش است، با صدای آرسن و طعنه

دونی اشتباه می»شود. ی راه خشک میدستم در میانه

 «ی ما چیه هایری؟مردای خانواده
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چرخد و جمع در خاموشی می سر همه سوی آرسن

رود. دارون که دست از غذا خوردن کشیده، فرو می

 «چی؟»پرسد: کند و مینگاهش می

 

که هر این»گوید: شود و میآرسن به من خیره می

سروپایی رو آدم حساب و پای آدمای ناحسابی رو بی

مون باز کردیم. اشکالمون اینه که به به جمع و خونه

یاقتشون بها دادیم و اونا فکر کردن که آدما بیشتر از ل

 «چقدر باارزشن!

 

 «وِرجاتس رو دا!»زند: آرا تشر می

 )تمومش کن!(

 

شود و ی پلید آرسن ناگهان پر از خشم میچهره

 «دادارِک آجاکتسِل زِر آموتسنون!»غرد: می
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 )تو طرفداری از زنت رو تمومش کن!(

 

خِرَم را  کنم بغضی کهبندم و تالش میچشمانم را می

دهد: چسبیده، فرو دهم. آرسن به پارسی ادامه می

خوایم که خانواده رو با هم متحد کنه، ما کسی رو می»

نه که اعضای خانواده رو بندازه به جون همدیگه! مثل 

که وارد این هرزه! معلوم نیست هدفش از این

 «ی ما شده چی بو...خانواده

 

 «یر آرسن!لِر»زند: باره داد میدارون به یک

 

که سوی دارون زند و در حالآرسن پوزخند می

به خاطر این »دهد. چرخیده، با انگشت مرا نشان می

هرزه سر من داد زدی که خفه شم، هایری؟ به خاطر 

این بهم گفتی خفه شم؟ آره؟ نکنه به خاطر ارث و 

 «میراثشه که انقدر هواشو دارین؟
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دهم و میآورم. صندلی را عقب دیگر تاب نمی

که چیزی بگویم، سوی اتاقمان آنخیزم. بیبرمی

چنان به گلو و جان و تنم دوم. بغض و خشم آنمی

دانم باید در پاسخ آورد که هنوز هم نمیفشار می

 گفتم!آرسن چه می

 

آید. ی باال میصدای دعوای آرا و آرسن، تا طبقه

آید. آرسن دیگر برایم مهم نیست چه پیش می

 مان باقی نگذاشته بود.نحریمی بی

 

که چه چیزهایی نشینم و به اینروی تخت می

کنم. به مردیک زنگ توانم با خود ببرم، فکر میمی

خواهم ماشین را آماده کند. چیز زیادی زنم و میمی

نیست که نیاز داشته باشم. مانتوی بلندی روی 

ام را به پوشم و کیف دستیام میپیراهن تابستانی
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دارم. نگاهم را دور اتاق وشی و تبلتم برمیهمراه گ

دار و پوشیدن یک چرخانم و با برداشتن کاله لبهمی

زنم. چیزی از جفت کفش راحتی، از اتاق بیرون می

فهمم و از جلوی سخنان آرا، دارون و آرسن نمی

کنم کسی شوم. گمان نمیسالن غذاخوری رد می

 حواسش به رفتن من باشد.

 

 زبرجد _رخ#

 هجدهم _و_سیصد_پاره#

 

گردم تا نگاهی به هنگام نشستن در ماشین، برمی

های مرمرینش را که در این پشت سرم بیندازم. پله

و  ام، پنجرهپنج ماه، هر روز، از رویشان رد شده

چیز تراس اتاقمان که در این مدت، گواه همه

 اند، این عمارت سه طبقه که خاطرات خوب و بدبوده

را برایم رقم زده، به همراه ساکنین و وسایلش را 
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گذارم و مانند نخستین باری که به نام پشت سر می

عروس این خانواده، به اینجا آمدم، به ساختمان 

 شوم.خیره می

 

بندم و سرم را روی شوم، چشمانم را میسوار که می

گذارم. دل کندن از جایی که هیچ پشتی صندلی می

آن ندارم، خیلی هم سخت نبود؛ تعلق خاطری به 

ام البته اگر این آسان بودن را به پای داغ بودن کله

 نگذارم!

 

زند. شاید ده دقیقه از رفتنم گذشته که آرا زنگ می

دانم که تا خواهد پاسخش را بدهم ولی میدلم نمی

کند. نفسم را با درد نداند کجا هستم، رهایم نمی

گشتانم مشت دهم و گوشی را بین انبیرون می

کنم. در مبارزه با دل و احساسم، انگشتم را روی می
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های جان و پر از حسکشم و بیصفحه می

 «جانم؟»نالم: جورواجور، می

 

گوید: لرزد هنگامی که میصدایش از هیجان می

 «کجا رفتـــی؟»

 

گویم: کشم و میی درونی دهانم را به دندان میالیه

چیز آروم گرفت، ه همهمیرم خونه... مون. موقعی ک»

 «گردم. خسته شدم از این همه تحقیر!برمی

 

هایم کشم تا اشکی که گونهدستم را زیر چشمانم می

امید ندارم غیر خودم، »را خیس کرده، پاک کنم. 

کسی بهم حق بده یا پشتیبانم باشه. آخرین چیزی 

ت دربندازم. خوام، اینه که تو رو با خانوادههم که می

 «ن من نباش!پس، نگرا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من با همه »گوید: رود هنگامی که میصدایش باال می

مون در افتادم! این جواب من به خاطر تو و زندگی

طوری که میگی نگران نباشم، بیشتر نیست نینا! این

 «نگران میشم!

 

گیرم و هق هقم را در گلو دستم را جلوی دهانم می

 «اشم!نیا این ورا. بذار امشب تنها ب»کنم. خفه می

 

گوید. چیز دیگری نمی« مراقب خودت باش»جز یک 

های بلوار که یکی از پس تماس را قطع و چراغ

 کنم.گذرند را دنبال میدیگری از برابر دیدگانم می

 

کنند، رسم و در را برایم باز میهنگامی که به خانه می

ی در و پیش از درآوردن ای در آستانهلحظه

های نگاهی به پاپوش کنم.هایم، درنگ میکفش

اندازم و صورتی رنگ که جلوی پایم جفت شده، می
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کنم که آیا من به این خانه یا حتی به این فکر می

 عمارت، تعلق دارم؟

 

بندم و به وسایلی که با خود در را پشت سرم می

ای کنم. کسی که به خانه و خانوادهام، نگاه میآورده

، از آن بیرون های تنشتعلق دارد، تنها با لباس

جا زند؟ حتی اگر بنا باشد مابقی عمرم در آنمی

توانم داشته باشم زندگی کنم، چه تعلق خاطری می

 ای برای بازگشتن به آن خانه باشد؟که بهانه

 

روم. حتی یک نسخه از راست به اتاقمان مییک

جا زنم هم، اینی عطری که همواره از آن میشیشه

ها، آراست و در این خانهدارم! تنها دارایی من 

ها و ی این لباسعشقی که به او دارم؛ وگرنه همه

 توانستم هزار باره، بخرم.لوازم را می
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کنم. کَنَم و روی تخت پرت میمانتویم را از تن می

گیرم. نشینم و خود را در آغوش میروی تخت می

که مرا هرزه بخواند، تا این چرا آرسن بر سر این

 کند؟اندازه پافشاری می

 

خواهد سرم را به ام، دلم میبا زنگ خوردن گوشی

ی شایگان، چیزی دیوار بکوبم؛ ولی با دیدن شماره

لرزد قدر میریزد. گوشی در دستانم آندر دلم فرو می

تا تماس قطع شود، ولی به ثانیه نکشیده، دوباره 

ز دهم و هنوبار با درنگ پاسخ میخورد. اینزنگ می

ی ام که صدای فریاد شایگان، پردهرا ادا نکرده« بله»

این وقت شب برای چی از »رود. گوشم را نشانه می

اون خراب شده زدی بیرون؟ کسی چیزی بهت گفته؟ 

 «آره؟
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کشم و انگار که کسی را پیدا کرده ام را باال میبینی

گویم: ام را بر سرش خالی کنم، میباشم تا دق دلی

ی برام؟ به تو چه ربطی داره که کسی بهم بپا گذاشت»

تر از مادر شدی برا چیزی گفته یا نه؟ دایه مهربون

 «ای که بیست سال ولش کردی به امون خدا؟بچه

 

آره؟ چرا برات مهمه چی داره به سر »زنم: جیغ می

 «من میاد؟

 

ام را به دستم ماند. پیشانیدر پاسخم خاموش می

چرا بیست »زنم. ه میدهم و از ته دل زجتکیه می

سال پیش برات مهم نبود که با کارات چی قراره به 

ت رو بیست که ممکنه بچهسرم بیاد؟ چرا به این

جا طرد سال به خاطر  خائن بودن پدرش، از همه

کنن، فکر نکردی؟ چرا به این فکر نکردی که با 

کشتن دختر و داماد دارون و بدبخت کردن پسر و 
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ده از من متنفر میشن؟ اگه برات برادرش، این خانوا

ت میومدی بیرون و مهم بود، پارسال از لونه

که االن ذاشتی با این خانواده وصلت کنم؛ نه ایننمی

ت، باد کنه و با داد و بیداد از من رگ غیرت نداشته

 «بپرسی بیرونم کردن یا نه!

 

انگار بیشتر از اون »گوید: جانی میبا صدای کم

 «کردم، از من متنفری!چیزی که فکر می

 

شک نکن! چون دلیلی »برم: صدایم را دوباره باال می

واسه دوست داشتن پدری که یه بچه پس انداخته و 

 «رهاش کرده، ندارم!

 

 زبرجد _رخ#

 نوزدهم_و_سیصد_پاره#
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اش، شود و با هر جملهبار دگرگون میصدایش این

وقتی جای من نبودی، »رود: تپش قلبم باالتر می

چطور به خودت حق میدی منو قضاوت کنی؟ من بچه 

پس انداختم؟ کی برات این همه ثروت رو به ارث 

های توئه که انقدر محکم و گذاشت؟ خون من تو رگ

قدرتمندی! نگاه کن اآلن کجا وایسادی! اگه من 

نبودم جرئت رویارویی با برهان رو داشتی؟ اول نگاه 

 «کنی!یکن کجا ایستادی و داری با کی صحبت م

 

نالم: کشم و میام میکف دستم را روی چهره

خوره؟ کنه به چه دردم میثروتی که داره بدبختم می»

دادم یه بابای بی پول بدبخت داشتم، که ترجیح می

زدم، به خاطر بی پولیش بود، غرهایی که سرش می

 «نه نبودنش!
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دهد و پس از نفسش را با آهی طوالنی بیرون می

باشه؛ بذار از این ساعت »گوید: میاندکی درنگ 

ای که در حقت برات وجود داشته باشم! بذار پدری

تونم این انتظار رو از تنها نکردم رو جبران کنم. می

 «م داشته باشم؟بچه

 

این روزها به چشمان خودم هم باور ندارم، چه برسد 

راهی برای ساختن اعتماد و به شایگان که هیچ

 جای نگذاشته. اطمینان برای خود به

 

 «زنم. شبت خوش.بعداً بهت زنگ می»

 

توانم به ها میاین تنها چیزی است که در این لحظه

ام را زبان بیاورم. گوشی را روی پاتختی پرت و چهره

کنم. یک روز باید این پشت دستان سردم، پنهان می

رسید. یک روز ها به پایان میدردسرها و بدبختی
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چشیدیم. آن و زندگی آرام را میها ی خوشیباید مزه

 آمد!روز باید می

 

خیز با نواخته شدن چند ضربه به در، روی تخت نیم

کشم؛ هایم میشوم و دستانم را سخت روی گونهمی

 «بفرمایید!»گویم: جانی، میسپس با صدای بی

 

سالی که بار پیش، تولد آرا را با او هماهنگ خانم میان

ای در دست به درون اتاق سینیکرده بودم، با 

که آقا گفتن شام نخوردین. قبل از این»آید. می

 «برسین براتون غذا سفارش دادم. اآلن رسید.

 

بدنتون »گوید: گذارد و میسینی را روی تخت می

ضعیف شده. نباید به خودتون سختی بدین. بعضی 

چیزها دست شما نیست؛ ولی نباید وقتی که 

 «از خودتون ضعف نشون بدین. جنگین،باهاشون می
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ی دستمال کاغذی را از روی میز آرایش، جعبه

من بیرونم. کاری »گذارد. دارد و آن را جلویم میبرمی

 «تونید باهام تماس بگیرید.داشتید می

 

کشم. دهم و دستمالی بیرون میبغضم را فرو می

 «جا بمونید؟ اگه کاری ندارید!میشه چند لحظه این»

 

نشیند و سینی را ی تخت میدی واقعی، لبهبا لبخن

کشد. نگاهی به پلوی زعفرانی و دو جور جلویم می

اندازم و با خورشی که در ظرف کشیده شده، می

چی باید صداتون »پرسم: گلویی سخت شده، می

 «کنم؟

 

کشد و با وقار اش میدستی به موی بسته شده

اسم کوچکم رِحان هست. هرچی که »گوید: می
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تونید صدام کنید؛ ولی بهتره برید ت دارید میدوس

 «اول یه آبی به صورتتون بزنید.

 

آرا چقدر »خیزم. دهم و برمیسر تکان می

 «شانس بوده که شما رو کنارش داشته.خوش

 

کردم، از شنیدن سخنم جا گونه که فکر میهمان

گردم، پیش خورد. هنگامی که از سرویس باز میمی

آراس بهتون »گوید: بنشینم، میکه سر جایم از آن

 «گفته؟

 

 زبرجد _رخ#

 بیستم_و_سیصد_پاره#
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ی نشینم. لبهی تخت میزنم و لبهلبخند می

کنم و های پیراهنم را در دستانم مشت میآستین

چهارده سال پیش وقتی آرا »کشم. ام میروی چهره

ی شما هم باهاش بیرون شون رفت، خانوادهاز خونه

 «ها بودید.ی دوقلوم که شما دایهدوناومد. می

 

زند و سر به اندیشمند، انگشتانش را در هم گره می

آراس به خاطر ما خیلی اذیت شد. »افکند. زیر می

تونیم کمک حالش باشیم، ولی کردیم میفکر می

وقت تنهاش بدتر سربارش شدیم. برای همین، هیچ

 «نذاشتیم.

 

با ناخنم، روی کنم و پای راستم را زیر تنم جمع می

کنم پس گمون می»گیرم. ی سینی ضرب میلبه

 «بدونید من چرا االن اینجام.
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بله. »گوید: گیرد و با خودباوری میسرش را باال می

 «امیدوارم کاری از دست من بر بیاد.

 

نشیند. زنم که چون زهر به جانم میلبخندی می

خوام آرا نمیکس برنمیاد! من کاری از دست هیچ»

دردسر و خوام زندگی بیبیشتر از این غرق بشه! می

 «آرومی داشته باشم... با آرا!

 

کند؛ نفسی که در واکنش و خاموش نگاهم میبی

افتم. دهم و به گریه میسینه گیر کرده را بیرون می

از این همه سراشیبی و سرباالیی خسته شدم! من »

ازدواج کردم، ولی به امید خوشبختی و آرامش با آرا 

ی از همون اول، آرزوی یه روز معمولی، مثل همه

 «مردم، به دلم مونده!
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افتم که گفته بود: به یاد سخن کارمند بایگانی می

طرف نیست...یعنی به نفعشون جا هیچ کس بیاین»

 «طرف باشن!نیست بخوان بی

 

که ام. از ایناز انتخاب کردن خسته»گویم: و می

باشم طرفم رو انتخاب کنم، جبهه  مدام مجبور

ش بگیرم؛ یا حتی آرا مجبور باشه بین من و خانواده

 «یکی رو انتخاب کنه!

 

شناسمش، نخستین بار است جلوی کسی که نمی

کنم. آن اندازه که فشار رویم است، دیگر گریه می

برایم مهم نیست کسی که جلویم نشسته، نه 

 تلماست و نه آرا!

 

کند تا انگشتانم را به چنگ بکشد. دستش را دراز می

مطمئن باش آراس قدر کارهایی که کردی رو »
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دونه. اون آدم قدردانیه و بیشتر از هرکسی، شاهد می

تون زحمتی که شما برای سرپا نگه داشتن زندگی

کشیدی، هست. ممکنه اآلن به خاطر موقعیت آرسن، 

یکم گیج و بالتکلیف شده باشه، ولی در نهایت 

پا و همراهش هست، شمایی؛ و ه کسی که همدونمی

 «ای.نه کس دیگه

 

هایم کشد و اشکام میدست دیگرش را روی گونه

که هردوتون قوی بمون! برای این»کند. را پاک می

هرچه زودتر از این منجالب بیرون بیاید، قوی بمون 

قدر زیاد بشه که تون اونی بینو بجنگ. نذار فاصله

تش کرد. آراس برای محافظت از جوره نشه درسهیچ

دونم که ش، از خیلی چیزاش گذشته، میخانواده

ش هم تونه از خانوادهبرای محافظت از تو، می

 «بگذره.
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به آرا هم »کشد. دهم و او کمی پس میسر تکان می

خوام، اینه که آرا رو گفته بودم؛ آخرین چیزی که می

ای که دوازده ش در بندازم! اون هم خانوادهبا خانواده

 «سال از بودن کنارشون، از داشتنشون محروم بوده!

 

شما... »کند. هایش را جمع و دستم را نوازش میلب

یه فرق بزرگ با بقیه داری! امیدوارم تا وقتی سنت 

ره، این قلب پاک و مهربونت رو از دست باال می

 «ندی!

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

حوصله، کشم و بیی چشمانم میپشت دستم را رو

کنم. دیشب را تا صبح ی جلویم نگاه میبه پرونده

کردم. بیدار بودم و به روزهای پس از این فکر می
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ی امروز را با دستور ارجاع رسیدگی به پرونده

ی تحقیقات شرکت مادر، آغاز گستران به کمیتهپاک

که بخواهم خودم رسیدگی به پرونده را کردم. این

ام را هم ی اندک انرژیجام دهم، همان ماندهان

 برد.مکید و به تاراج میمی

که تلما را نگران نکنم، ام را به خاطر اینگوشی

ام. هر لحظه منتظر تماس افخم یا خاموش نکرده

دانم خود براهینی ام؛ گرچه که خوب میخود براهینی

اندازد تا از روند گیرد و افخم را جلو میتماس نمی

 ارها جویا شود.ک

 

بیا »دهد، کوتاه و دستوری است: پیامی که آرا می

 «دفترم!

 

کشم و تا هنگامی که کف دستانم را روی بازوهایم می

شود، به آن خیره ام خاموش میی گوشیصفحه
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وگوی مانم. از دیشب تا کنون، این تنها گفتمی

دهم و با چنگ مان بوده. نفسم را با درد بیرون میبین

جان و به سختی، خیزم. بیام، برمیزدن به گوشی

رسانم و در برابر برخاستن ی باال میخود را به طبقه

 دهم.العابدین، تنها سر تکان میزین

 

ایستم، برای لحظاتی، جلوی در باز اتاقش که می

کنم؛ سپس در را هل درمانده و خسته، درنگ می

میز گذارم. پشت دهم و پا به درون اتاق میمی

شود هایم، باعث میی کفشنشسته و صدای پاشنه

اش را به من سرش را بلند کند و نگاه خسته و کالفه

 «اومدی!»بدوزد. 

 

کَنَد و سوی رمق، خود را از صندلی میحال و بیبی

اندازم و آید. خود را روی نخستین مبل میمن می

کنم. ام را روی میز عسلی جلویم پرت میگوشی
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نشیند و با نگاهی ناخوانا، به من خیره یروبرویم م

 «خوبی؟»ماند. می

 

بیندش، پوزخندی که مطمئنم از زیر ماسک نمی

آورم: دانم چرا، به لب میای که نمیزنم و طعنهمی

 «خیلی! معلوم نیست؟»

 

عصبی از اوضاع پیش آمده، دستش را درون 

بابت »شود. کشد و روی مبل جابجا میموهایش می

أسفم؛ آرسن این روزا فشار زیادی رو داره دیشب مت

 «کنه.تحمل می

 

رسد، پوزخندم این بار بلندتر است و به گوشش می

داند رود. خودش خوب میهایش درهم میچون اخم

توجیه نکن آرا! »گویم: که آرسن از حد گذرانده. می

جوره دونی این طرز حرف زدن هیچخودتم می
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ته عمل اومدم یا زن مناسب نیست! مگه من از زیر ب

 «خیابونی بودم که دستمو بگیری ببری خونتون؟

 

کند. رِحان بندد و بادرنگ باز میهایش را میچشم

گذرد؟ خیالی اش میگفته بود برای من، از خانواده

درست صحبت کن لطفاً نینا جان! من »بیش نیست! 

 «کِی همچین حرفی زدم؟

 

به هر »شوم. میاندازم و رو به جلو خم شانه باال می

حال... من مسئولیت رسیدگی رو به کمیته تحقیقات 

ی دادم. از این به بعد هرچی به سر آرسن بیاد، نتیجه

 «غلطاییه که این مدت کرده.

لرزد. اگر آرا بفهمد چه چنان ته دلم میولی هم

 دهد؟ام، چه واکنشی نشان میکرده
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عرقش  کنم تاام را با نوک انگشتانم لمس میپیشانی

ترسم زیر نگاه سنگین و کاوشگرش وا را بچینم. می

نالم: جان میبدهم؛ حین برخاستن، با صدایی بی

 «خوام برم خونه.اگه با من کاری نداری، می»

 

آورد، نیمه نشسته، نیمه ای که به زبان میبا جمله

شایگان دیشب زنگ »شوم. برخاسته، خشک می

 «زد.

 

تر از پیش ی ضعیفنشینم و با صدایدوباره می

 «خب؟ چی گفت؟»نالم: می

 

گوید: تر میآید و تلخای تلخ از جانش برمیخنده

 «تهدیدم کرد.»
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دوزد و ادامه نگاه خشمگینش را به چشمانم می

ای رو که دخترم کنم خونهگفت خراب می»دهد: می

نتونه شب رو تا صبح، توش دووم بیاره. منو متهم 

م اری کردم زنم شبانه از خونهغیرتی؛ که ککرد به بی

 «بیرون بزنه.

 رخ زبرجد:

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

چندان خوشایند، رهسپار وگوی نهپس از آن گفت

شوم تا کمی آرامش بگیرم، ولی به خانه که خانه می

اش رسم، رحان منتظرم است. پریشانیمی

پرسم: میکند که پیش از سالم، ام میزدهشگفت

 «چی شده؟»
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دانم چه کسی به گوید مهمان دارم. خوب میو او می

 جا بیاید.خودش زحمت داده که تا این

 

های استوار، کنم و با گامهایم را عوض میلباس

روم. پشت به در نشسته و به سوی پذیرایی می

شنود و گمانم غرق در فکر، چون صدای پایم را نمی

زنم، متوجه آمدنم تا هنگامی که صدایش می

زند تا خودش را خیزد و مبل را دور میشود. برمینمی

به من برساند و آن هنگام متوجه چشمان پف کرده و 

خوبی نینا »شوم. های سیاه زیر چشمانش میحلقه

 «طور از خونه رفتی نگرانت شدم!جان؟ دیشب اون

 

که بخواهد بازوهایم را بگیرد یا حرکت پیش از آن

روم و ترین مبل مینجام دهد، سوی نزدیکدیگری ا

 «بفرمایید بشینید!»گویم: می
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نشیند و مانند همیشه، پیداست شوکه شده؛ می

کند. آخرین چیزی که آسترید ابهتش را حفظ می

بحث بین »توانست نگرانش باشد، حال من بود. می

آراس و آرسن خیلی باال گرفته. من از اختالف 

ترسم. دیشب بعد از وئه، میشون که به خاطر تبین

موندی چی به هم ریخت. کاش میکه رفتی، همهاین

 «تا آرا انقدر اذیت نشه!

 

ای زنم و این دست انداختنم به اندازهپوزخند می

رود و با آشکار است، که ابروهای آسترید در هم می

ماند. گرانه، منتظر توضیح مینگاهی سرزنش

فشارم و با خشمی م میهای مبل را بین انگشتاندسته

شما نه »غرم: که تالش در مهار کردنش دارم، می

نگران حال من بودین، نه رفتن من براتون مهم بود. 

بهتون حق میدم به خاطر پسراتون اینجا بیاید؛ ولی 

چون حق باهاتونه، اجازه ندارید هر طور که دلتون 

خواد رفتار کنین! آرسن یه گند بزرگ باال آورده که می
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پوشی نیست؛ هم خودش هم آرا جوره قابل چشمهیچ

خوان قبول کنن که دونن، ولی نمیاین رو خوب می

کار از کار گذشته. بابت دیشب هم نگران نباشید. 

کسی از اتفاقات دیشب خبر نداره؛ حتی تلما و 

 «پاکان.

 

واکنش و با چنان جا خورده که تا چند لحظه، بیآن

اش را که کند. خاموشییدهانی باز مانده، نگاهم م

آرسن »کنم: شوم و زمزمه میبینم، به جلو خم میمی

نباید با کارهای اشتباهش، اسم آرا رو خدشه دار کنه؛ 

من هم برای حفظ موقعیت آرا، حاضرم هرکاری 

خواد آرا باز هم قربانی بکنم! مسلمه که دلتون نمی

ای بشه که هیچ دخالتی توش نداشته! مسئله

باشه و مطمئن بشین آرسن هم غلطی که حواستون 

 «کرده و هم عاقبتش رو بپذیره.
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بینم و لبخند اش را میلرزش دستان مشت شده

کنم بعد چون تضنین نمی»شود. تر میتلخم، پررنگ

 «رحم باشم!تونم دلچقدر می از این

 

مانند این جمله را خودش، شب درندز سال گذشته، 

ید که در این مدت آبه من گفت. برایش سخت می

زمان کم، چگونه جایمان عوض شده. خشمش رو به 

گذارد و چشمانش نزدیک است از حدقه فزونی می

چطور به خودت اجازه میدی با من »بیرون بزنند. 

 «طور حرف بزنی و پسرمو تهدید کنی؟این

 

با شما »کنم. خیزم و با ریشخند، براندازش میبرمی

دونه دم که خودش میآموزی حرف زمثل مادر دانش

هاست. با خطا کرده ولی روش بیشتر از این حرف

تون، من یه قرار کاری دارم. فکر کنم راه رو بلد اجازه

 «باشید. روزتون خوش.
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گذارم و حینی اش را پشت سر میی وارفتهاو و چهره

 اندیشم.روم، به روزهای آینده میکه سوی اتاق می

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_یستب_و_سیصد_پاره#

 

زنم و آن را های روی کاغذ میخندی به نوشتهکج

که کمیته، پرونده رو قبل از این»اندازم. روی میز می

مختومه اعالم کنه، باید اینا رو تحویل بدیم. چون 

بعد اون دیگه قابل استناد نیستن. ممکنه که برای 

شرکت مادر هم خطرناک باشه که یه همچین گاف 

ی بین آرا و گرفته. از طرفی رابطه بزرگی رو نادیده

آرسن، یه دلیل میشه برای متهم کردن آرا؛ مسلماً 

 «خوام!این چیزی نیست که من می
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مازیار سرش را در پذیرش سخنم، باال و پایین 

اگه »ماند. کند و اندیشمند، به روبرویش خیره میمی

 «بفهمن کار شما بوده، چی میشه؟

 

دانم. تنها چیزی که نمیشود؟ خودم هم چه می

شود. دهد، این است که آرا دیوانه میدانم رخ میمی

او از من قول گرفته بود که خود را کنار بکشم. اگر 

دانست در این مدت، من کسی بودم که انواع می

ها را انجام داده و این مدارک را جمع سازیصحنه

 ی کافی داشت.ام، حتی برای کشتنم هم انگیزهکرده

 

کشم و با نادیده گرفتن آشوب نفس عمیقی می

بندیش مهمه، ولی مطمئن زمان»گویم: درونم، می

خوام شو که دست دادستان پیگیر و کثیفی بیفته. نمی

ی به خاطر زمان کمی که داریم، یا عجله کردن، همه

 «تالش هامون به باد بره. متوجهی که؟
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 «بله.»گوید: کوتاه می

 

ع کردن مدارک، از اتاق بیرون خیزد و با جمبرمی

زند. امروز آمده بودم تا به وظایفم سر و سامان می

بدهم و برای چند روزی، خود را از این فضا و 

دانم که با در خانه های آزاردهنده، دور کنم. مینگاه

شوم ولی ماندن در شرکت و سپری ماندن، دیوانه می

ی کردن هشت ساعت از روزم در جایی که همه

اش ی من با شوهرم و خانوادهها روی رابطهمچش

 برد.است، مرا تا مرز نابودی می

 

ی شرکت چه که روی رایانههای مهم و هرآنداده

ی کشوهای میزم را کنم. همهام، پاک میذخیره کرده

چه هست و نیست را زیر و رو ریزم و هرآنبیرون می

 کنم.می
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بیاورد،  هنگامی که کسی در کاری تند و تند بد

. یمن و شگون و گویند برایش نیامد داشتهمی

گویم مخالفشان شانس و از این دست چیزها. نه می

هستم و نه معتقد پر و پا قرص؛ ولی با چیزهایی که 

ام که نه کار کردن به سرم آمده، به این باور رسیده

 در این شرکت برایم آمد داشته، و نه زندگی با آرا.

 

گذارم و جلوی دفتر را کناری میهای آت و آشغال

نشینم. دستی را در ذهن و ای اتاق، میدیوار شیشه

گیرد و مرا از کنم که دستم را میام تصور میاندیشه

کشد و سپس کسی خنجر به این منجالب بیرون می

گیرد و دست که منِ بین زمین و هوا مانده را هدف می

 کند.رو میام فی سینهخنجر را تا دسته، درون قفسه
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کشم و این بار از تر کف دستانم را روی چشمانم می

که همواره از شوم. از اینزده نمیبودنشان، شگفت

آید، ولی دیگر توان و هایم بنالم، خوشم نمیبدبختی

رسید و من کشش ندارم. این راه باید به پایان می

 رساندمش.باید به پایان می

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

آرسن کمتر از ده روز پس از تحویل مدارک 

شود. دادستانی که پولشویی، به دادستانی احضار می

کرد را دست گرفته بود، نخست گمان می پرونده

تواند پول هنگفتی را به جیب بزند، ولی هنگامی می

ی سنگین و که با نفوذ برهان، توانستیم پیشینه

ی ریم، سرسپردهچندان تمیزش را به دست آونه

ی توانش، های ما شد و قول داد با همهخواسته
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ای دست ی کسانی که در این پرونده به گونههمه

 داشتند، محکوم کند.

 

اش به دست دادستان، خبر احضار آرسن و بازجویی

چه که منتظرش پیچد و آنها میخیلی زود در رسانه

خ چه که حتی فکرش را بکنم، رهستم، زودتر از آن

 دهد...می

 

 طوفان خشم آرا!

 

کند و با شب از نیمه گذشته؛ آرا در اتاق را باز می

کتش که در دست گرفته و کراواتی شل شده، در 

شود. قلبم از بلندی به پایین چارچوب پدیدار می

ای با نگاهی سرد و بی هیچ افتد و او چند ثانیهمی

پایین شود. از روی تخت واکنشی به من خیره می

آیم و سوی او که در را با فشاری بیش از اندازه می
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کوبد و دارم. قلبم در دهانم میبندد، گام برمیمی

کنم و دستم را های نامتعادلش، سالم میخیره به گام

چرخد و نگاه گیرم. سویم میسوی کتش می

دوزد. کتش را روی دارش را به چشمانم میتب

و کمتر از ثانیه، کند صندلی میز آرایش پرت می

 «منو ببخش!»چسبد. گلویم را می

 

کشم که دست خورم و عقب میتکان شدیدی می 

تازد. هایم میپیچد و به لبدیگرش را دور بازویم می

شوند و از خوی چشمانم تا آخرین حدشان گشاد می

 لرزم.ای که او به خود گرفته، به خود میوحشیانه

 

را به سختی به یاد  شب که آرسن به سراغم آمدآن

هایم را آورم. آرا مرا روی تخت خواباند و لباسمی

دانم هرچه هم تالش کرده باشد زیر زبانم درآورد. می

را بکشد، چیزی جز چرت و پرت دستگیرش نشده. 
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مست نبودم ولی الکل با داروهایم کارم را ساخته 

 بودند.

 

ن به هایماپس از آن، تنها کنار هم بودیم. شمار رابطه

رسد. گرچه که یادم هم های دو دست نمیانگشت

ایم. شمار ی غذا را با هم خوردهآمد چند وعدهنمی

هایمان را ندارم، ولی به خوبی ی رابطههمه

شناسم. چشمانم تا آخر گشاد رفتارهایش را می

حرکت، کنار تنم آویزان شوند و دستانم بیمی

 ابداً، مطلقاً!مانند. هیچ حس خوبی ندارم؛ اصالً، می

 

تو »دارم. کشم و گامی به عقب برمیسرم را پس می

 «چته؟

کند و روی سرم خم ام را جبران میگام عقب رفته

 «اینکه همسرم رو ببوسم اشکالی داره؟»شود. می
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از برق پلید چشمانش و بوی ترسناکی که از 

اینکه »دهد: ترسم. ادامه میخیزد، میسخنانش برمی

 «رابطه داشته باشم، چی؟ بخوام باهاش

 

آورم دستم را به خواست پس زدن دستش باال می

گیرد و پایین نگاه که با دست دیگرش، مچم را می

اینکه بخوام جواب کاری که باهام کرده رو »دارد. می

 «بدم، مشکلی داره مدونا؟

 

اش را تنم به سرما نشسته. پیش از این، آشفتگی

تابی ش با موجی از بیندیده بودم؛ ولی امشب، آمدن

همراه است. حتی هنگامی هم که مرا با فشار 

اندازد، دست دیگرش از دور دستانش روی تخت می

خواستی به چیزی که می»شود. گلویم باز نمی

 «گم بهت!رسیدی! تبریک می
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کند و سپس ام را لمس میدست دیگرش سینه

گردد. کاش ی لباس خوابم میوحشیانه به دنبال لبه

داد. آرایی که مست بود تا این رفتارهایش آزارم نمی

های عاشقانه عادت داده مرا به ناز و نوازش و نغمه

 بود، حال مرا از یکی بودن با او، بیزار کرده.

 

آید. هیچ کاری هم هیچ کاری از دستم برنمی

هایم را کنم؛ حتی همراهی. تنها جلوی اشکنمی

د. اگر با این کار ها، نچکنگیرم تا در این لحظهمی

دهم. اگر این را تنبیه من شود، انجامش میآرام می

 پذیرمش؛ ولی غرورم...داند، میمی

 

دهد. به خودش زحمت درآوردن شلوارش را نمی

انجامد، تنها یک دقیقه به درازا می برای کاری که

ی آید، ولی نه در خانهچندان ضروری به چشم نمی

 خودش!
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کشد و مرا در همان ق، کنار میخسته و خیس از عر

کند. روحم از حقارتی که دچارش حال رها می

کند و تنم از درد و تنش، نبض گرفته. ام، درد میشده

اندامم منقبض و دردناک شده و چشمانم از هجوم 

 سوزد.اشک، می

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

مانده، دراز پایین تخت که با همان کمربند باز 

کشم. پاهایم کشد، خودم را سوی تاج تخت میمی

را در شکمم جمع و چشمانم را پشت دستم پنهان 

کنم. اهمیتی به لباس و تخت که زیر پایم خیس می

خندم. با قلبی صدا میدهم و بیشوند، نمیمی

های گوناگون و در اوج درد، سنگین شده از حس
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ی من، زده از خنده شود. شگفتهایم بلندتر میخنده

دار و خشمگین، براندازم خیزد و با نگاهی تببرمی

دارم و هایم را از جلوی چشمانم برمیکند. دستمی

کنم. صدایم در اتاق ام را آزاد میی عصبیخنده

ی توانت افتد. همهپیچد و سرم به دوران میمی

 همین بود آرامایس زکریان؟

 

ام از که چهره دانمکشم و میخود را سویش می

ها و اشک خیس شده، چون نگاهش روی گونه

اش چرخد. دستم را روی سینههایم میچشم

ازت ممنونم که برای »کنم: گذارم و زمزمه میمی

دونی ی راه، بهم انرژی و انگیزه دادی! میادامه

 «امشب چی رو فهمیدم؟

 

دهم تا کشم و دستم را حرکت مینگاهم را باال می

ان! مرد ی مردا، پوشالیهمه»اش بگذارم. روی گونه
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بودن رو حتی زنا هم بلدن، ولی تو ثابت کردی 

مردونگی رو هم بلد نیستی آرامایس زکریان. 

هرچقدر هم کله گنده باشی، تهش یه نوجوون بی 

ش، چیزی دست و پایی که جز پشت لب سبزشده

 «واسه اثبات مرد بودنش نداره!

 

ون چشمانش به بیرون برق بیزاری و نفرت از در

زند و تقریباً مرا به عقب جهد. دستم را پس میمی

 «دهنتو ببند!»کند. پرت می

 

گویم: زنم و با اشاره به خیسی تخت میپوزخند می

 «ی اون چیزی بود که ازت انتظار داشتم!این همه»

 

ای به سوی چپ خیزد و با نواختن سیلیبرمی

حدت رو بدون ». اندازدام، مرا روی تخت میچهره

 «کنی!نینا! دیگه داری پات رو از گلیمت درازتر می
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ام بندم و سوزش گونهای میچشمانم را برای لحظه

گذشت از آخرین گیرم. چند سال میرا نادیده می

باری که کسی به خودش اجازه داد روی من دست 

 بلند کند؟

 

کنم و با دامان لباسم را میان انگشتانم مچاله می

تر از این ارزشامشب بی»گویم: جان مییی بیصدا

 «ها، از چشمم افتادی!اشک

 

رود و شنوم که سوی در اتاق میصدای پایش را می

کند و در ی تنم گز گز میسپس، باز شدن در را. همه

سوزم. امشب بیشتر از هر زمان دیگری، تب می

توانند جلویم ام. نه آرا و نه برهان، میی تالفیتشنه

 اند!ا بگیرند. کور خواندهر
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 زبرجد _رخ#

 ششم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

ی قدر خیره به پنجرهآید. آنخواب به چشمانم نمی

مانم تا سپیده سر بزند. در ذهنم هزاران فکر اتاق می

زنند و هرکدام برای لحظاتی، خود را مهمان قدم می

ام که آرا هم یک کنند. به باور رسیدهام میاندیشه

بازیچه است. هر اندازه هم در رأس باشد و تره به 

ریشش پاک کنند، در پایان تنها یک عروسک است. 

 های اطرافیانش.خواهیعروسک دست برهان و زیاده

 

آورم. گذرد، دیگر تاب نمیساعت که از هفت می

حتی بوی عطر خوش آرا که روی تنم نشسته هم، 

کنم و می زند. روتختی را مچالهحالم را به هم می

اندازم و خودم را هم به حمام پایین تخت می

کنم و برای چند رسانم. وان را پر از آب میمی
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کند و ی تنم درد مینشینم. همهاش میای، لبهدقیقه

نشیند. لباسم را از یاداوری شب گذشته، به لرز می

روم. گرمای خوشایند آب، کَنَم و درون وان فرو میمی

شود پوستم از کشیده گیرد و باعث میتنم را در برمی

 شدن، درد بگیرد.

 

آرسن یک گام تا سقوط کامل فاصله داشت. دور از 

دانستم دارون و آرا اجازه دهند حتی برای ذهن می

چند ساعت بازداشت شود، ولی دادستانی که در 

چنگ ما بود، به خاطر خودش هم که شده، آرسن را 

شنبه به هم روز پنج انداخت. برای همینبه زندان می

سراغ آرسن آمده بود تا جمعه را در بازداشتگاه، 

 نگهش دارد.
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نهم و انگشتانم را زند. وَقعی نمیرحان صدایم می

تواند هرکاری دارد، صبر کشم. میروی کف سرم می

 کند.

 

ای را که دیشب آرا به توانم رابطهکنم، نمیهرچه می

باربد به من دست من تحمیل کرد، با آن شب که 

چیزی که در حرکات ی آندرازی کرد، یکی کنم. همه

ای تابی بود. تا اندازهآرا دیدم، حرص، خشم و بی

 توانم حتی دلتنگی را هم به شمار آورم.می

 

کنم نفسم را نگه برم و تالش میسرم را زیر آب می

کنم بتوانم بیش از یک دقیقه زیر آب دارم. گمان نمی

همان یک دقیقه، شاید کمکی باشد برای  بمانم؛ ولی

توانی از پسش پاک کردن فکر و ذهنم. تو می

 بربیایی!
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بندش، کشد و پشتچیزی بازویم را از آب بیرون می

بینم که کنم، آرا را میسرم را. چشمانم را که باز می

زند. بازویم را چسبیده و با نگرانی، نامم را فریاد می

دهم و بازویم را را بیرون میام نفسی که نگه داشته

چیکار داری »کشم. از میان چنگش بیرون می

 «کنی؟می

 

دهد و بینم که آهی که از سر آسودگی بیرون میمی

 «برای چی جواب رحان رو ندادی؟»رود. عقب می

 

لرزد، در به رحان که با رنگی پریده و دستانی که می

ی در سرویس ایستاده و چیزی به گریه آستانه

ببخش »گویم: اندازم و میکردنش نمانده، نگاهی می

 «نگرانت کردم! تو فکر بودم حتماً که نشنیدم.
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خواهم جان خودم را بگیرم؟ به فکر کرده بودند می

برم. افتم و چنگم را درون موهایم فرو میخنده می

گویم: چرخم و با ریشخند میسوی آرا می

 «ای!خودکشی؟ خیلی مسخره»

 

اندازد و دستش را نگاهی لبریز از پشیمانی سویم می

 «فقط... ترسیدم...»گذارد. روی موهای خیسم می

 

کشم و با حرکتش و نگاهی تند، به او سرم را کنار می

فهمانم که بیرون برود. ترسیده بود مرا از دست می

بدهد؟ آرا خیلی وقت پیش مرا از خود بیزار کرده بود، 

کند و با ! دستش را مشت میدانستولی خود نمی

کند خر رود. فکر میاندکی درنگ، سوی در می

 شوم؟ اصالً برای چه خانه مانده بود؟می
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های ریزم و به دانهشامپوی سر را کف دستم می

مانم. چه شد که درخشان اکلیل مانندش، خیره می

 گونه شدیم؟این

 

که امروز جمعه است، شامپو را به با یادآوری این

زنم. مالم و زیر لب به جان خودم غر میوهایم میم

ای که گشتم. همان شنبهباید فردا به شرکت برمی

 همه گفته بودند، فردا است.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

ی قدر خیره به پنجرهآید. آنخواب به چشمانم نمی

مانم تا سپیده سر بزند. در ذهنم هزاران فکر اتاق می

زنند و هرکدام برای لحظاتی، خود را مهمان یقدم م

ام که آرا هم یک کنند. به باور رسیدهام میاندیشه
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بازیچه است. هر اندازه هم در رأس باشد و تره به 

ریشش پاک کنند، در پایان تنها یک عروسک است. 

 های اطرافیانش.خواهیعروسک دست برهان و زیاده

 

آورم. اب نمیگذرد، دیگر تساعت که از هفت می

حتی بوی عطر خوش آرا که روی تنم نشسته هم، 

کنم و زند. روتختی را مچاله میحالم را به هم می

اندازم و خودم را هم به حمام پایین تخت می

کنم و برای چند رسانم. وان را پر از آب میمی

کند و ی تنم درد مینشینم. همهاش میای، لبهدقیقه

نشیند. لباسم را به لرز می از یاداوری شب گذشته،

روم. گرمای خوشایند آب، کَنَم و درون وان فرو میمی

شود پوستم از کشیده گیرد و باعث میتنم را در برمی

 شدن، درد بگیرد.
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آرسن یک گام تا سقوط کامل فاصله داشت. دور از 

دانستم دارون و آرا اجازه دهند حتی برای ذهن می

شود، ولی دادستانی که در چند ساعت بازداشت 

چنگ ما بود، به خاطر خودش هم که شده، آرسن را 

شنبه به انداخت. برای همین هم روز پنجبه زندان می

سراغ آرسن آمده بود تا جمعه را در بازداشتگاه، 

 نگهش دارد.

 

نهم و انگشتانم را زند. وَقعی نمیرحان صدایم می

دارد، صبر تواند هرکاری کشم. میروی کف سرم می

 کند.

 

ای را که دیشب آرا به توانم رابطهکنم، نمیهرچه می

من تحمیل کرد، با آن شب که باربد به من دست 

چیزی که در حرکات ی آندرازی کرد، یکی کنم. همه
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ای تابی بود. تا اندازهآرا دیدم، حرص، خشم و بی

 توانم حتی دلتنگی را هم به شمار آورم.می

 

کنم نفسم را نگه برم و تالش میمیسرم را زیر آب 

کنم بتوانم بیش از یک دقیقه زیر آب دارم. گمان نمی

بمانم؛ ولی همان یک دقیقه، شاید کمکی باشد برای 

توانی از پسش پاک کردن فکر و ذهنم. تو می

 بربیایی!

 

بندش، کشد و پشتچیزی بازویم را از آب بیرون می

بینم که آرا را می کنم،سرم را. چشمانم را که باز می

زند. بازویم را چسبیده و با نگرانی، نامم را فریاد می

دهم و بازویم را ام را بیرون مینفسی که نگه داشته

چیکار داری »کشم. از میان چنگش بیرون می

 «کنی؟می
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دهد و بینم که آهی که از سر آسودگی بیرون میمی

 «برای چی جواب رحان رو ندادی؟»رود. عقب می

 

لرزد، در به رحان که با رنگی پریده و دستانی که می

ی در سرویس ایستاده و چیزی به گریه آستانه

ببخش »گویم: اندازم و میکردنش نمانده، نگاهی می

 «نگرانت کردم! تو فکر بودم حتماً که نشنیدم.

 

خواهم جان خودم را بگیرم؟ به فکر کرده بودند می

برم. موهایم فرو می افتم و چنگم را درونخنده می

گویم: چرخم و با ریشخند میسوی آرا می

 «ای!خودکشی؟ خیلی مسخره»

 

اندازد و دستش را نگاهی لبریز از پشیمانی سویم می

 «فقط... ترسیدم...»گذارد. روی موهای خیسم می
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کشم و با حرکتش و نگاهی تند، به او سرم را کنار می

بود مرا از دست  فهمانم که بیرون برود. ترسیدهمی

بدهد؟ آرا خیلی وقت پیش مرا از خود بیزار کرده بود، 

کند و با دانست! دستش را مشت میولی خود نمی

کند خر رود. فکر میاندکی درنگ، سوی در می

 شوم؟ اصالً برای چه خانه مانده بود؟می

 

های ریزم و به دانهشامپوی سر را کف دستم می

مانم. چه شد که ه میدرخشان اکلیل مانندش، خیر

 گونه شدیم؟این

 

که امروز جمعه است، شامپو را به با یادآوری این

زنم. مالم و زیر لب به جان خودم غر میموهایم می

ای که گشتم. همان شنبهباید فردا به شرکت برمی

 همه گفته بودند، فردا است.

 زبرجد _رخ#
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 هفتم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

گذارم، لرزی بر تنم تاق میهنگامی که پا درون ا

ی در کند تا در آستانهنشیند و نیرویی مرا وادار میمی

کردم با متهم کردن بایستم و جلو نروم. گمان می

توانم نفس رسد و میچیز به پایان میآرسن، همه

راحتی بکشم، ولی رخداد دیشب، باعث شد به 

ی اتفاقات، پی ببرم. ناتمامی این چرخه و گردونه

ام تا هنگامی ل پس از نزدیک به یک ماه، فهمیدهحا

داران، که برهان و شرکت مادر و کسانی مانند سهام

پا برجا اند، همین آش است و همین کاسه. با 

مدارکی که تحویل دادستانی داده بودیم، گمان آن 

رفت که آرسن بتواند قسر در برود. آن قدر نمی

مان بود که گستران سنگین و پر و پیی پاکپرونده

ها یا کاهش هیچ راه در رویی برای رهایی از اتهام

 بینی نمیشد.جرم، پیش
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بندم و گامی به درون دفتر چشمانم را با درد می

دارم. این ریسمان که بین من و برهان تنیده برمی

گفت؛ او در شده بود، باید بریده میشد. آرا درست می

کشیدنش، این منجالب فرو رفته بود و بیرون 

خواست که آمد. برای همین نمیناشدنی به چشم می

که بخواهم من هم دستم ألوده شود، چه برسد به این

 در این باتالق، به او بپیوندم.

 

اندیشیدم و به این روند رو به ای میباید خود چاره

 شدم!دادم. باید راه نجاتی میزوال، پایان می

 

کیفم را پرت  نشینم.روم و میام میسوی صندلی

کشم. کنم روی میز و آیپد را از جیبش بیرون میمی

کشم، برای اش میهنگامی که انگشتم را روی صفحه

کند. اگر برای آرا بد ای تردید وجودم را پر میلحظه

 شود چه؟
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کشم تا اندازم و ماسکم را پایین میشانه باال می

ه قفلش باز شود. اگر بنا بود پایین کشیده شوم، هم

 کشم.را با خود به زیر می

 

کشم و به ردیف های آسیایم میزبانم را روی دندان

شان را به شایگان شوم. اگر همهمدارک خیره می

 افتادیم.دادم، به دردسر میمی

 

ی شایگان را دارم و شمارهام را برمیگوشی

گیرم. انگار در حال سخن گفتن با کسی است، می

شود که پاسخ  چون نزدیک است تماس قطع

 ی خشک و خالی!«بله»دهد. با یک می

 

تر از پاسخ او آورم و خشکبه روی مبارکم نمی

دور و زمونه از فرستادن فلش و رم »گویم: می
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تونن هک کنن سیستم شرکت گذشته. آدمات می

 «رو؟

 

امنیت »گوید: کند و سپس میای درنگ میچند لحظه

سی کردن. سیستم شرکت رو به دستور آرا بازنوی

 «بره ولی نشدنی نیست.زمان

 

اگه »کنم. ام را روشن میزنم و رایانهپوزخندی می

 «های امنیتی رو داشته باشن چی؟باگ

 

هیچ باگی وجود نداره. این »گوید: با اطمینان می

دفعه امنیت خیلی باال رفته. مخصوصاً از وقتی که 

 «آرسن بازداشت شده.

 

لغزانم و آیپد را می امانگشتانم را روی پیشانی

ت رو بکنی! تونی دوباره سعیمی»کنم. خاموش می
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که از پایین دست شروع کنی، باال دستیا به جای این

 «رو امتحان کن.

 

توانم لبخند رضایتش را از پشت گوشی حس می

 «دم.بهت خبر می»کنم. 

 

ام را روی میز پرت دهم و گوشیتماس را پایان می

ابود شوم، تنها کسی نیستم که به کنم. حتی اگر نمی

 ام.نابودی کشانده شده

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_بیست_فرگرد#

 هشتم _و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

 «شهریورماه»
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هایم، روی زمین کنم و با نوک کفشاخم می

گیرم. ی آزمایشگاه ضرب میفرش شدهسنگ

های جلویش را مسئول پذیرش با رنگی پریده، جعبه

شدن مردمک چشمانش، نشان گردد؛ ولی گشادمی

دهد که اثری از پاسخ آزمایشم نیست. عقب می

ام کم بود، استرس آزمایش ی ماهانهافتادن چند روزه

دانستم با آن هم به آن افزوده شد. خودم هم می

 وار...ی بدون پیشگیری و دیوانهرابطه

 

کشد و با صدایی که اش میدستی به پر مقنعه

امکان داره هنوز چاپش نکرده »گوید: لرزد، میمی

باشیم. اجازه بدید یه باز دیگه براتون پرینتش 

 «بگیرم.

 

ی دهم و به تصویر خودم در شیشهسرم را تکان می

قهوه -ی روسری کرمشوم. لبهپیشخوان خیره می
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کنم و عینکم را از روی موهایم ام را مرتب میای

رسم و با وجود به نظر می دارم. کمی رنگ پریدهبرمی

ام، هنوز هم سفیدم. کرم پودری که استفاده کرده

این چند روز را از حالت تهوع، نتوانستم چیزی 

چنان وزن کم کردم که رحان بخورم. در دو هفته آن

نگران حالم شد و با تردید، خواست که آزمایش 

 بدهم.

 

شود فحشی نثار ام باعث میصدای گوشی

ای دروپیکر بکنم و لب بگزم. شمارهبی آزمایشگاه

ام که چیزی قدر که از این رخدادها دیدهآننیافتاده. 

رسد؛ اما با صدایی که بعد از چند عادی به نظر می

فهمم که کند، مینفس عمیق، تا عمق جانم نفوذ می

 عادی نیست!

 

 «بهش بگو نیاز نیست پرینت بگیره. جواب مثبته.»
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گیرم و به دور و ی پیشخوان میم را به لبهدست چپ

زند. کنم تا بفهمم مرا از کجا دید میبرم نگاه می

 «نگرد عزیزم. بیرون منتظرتم.»

 

کند و من، هاج و واج به گوشی تماس را قطع می

 مانم. خدا به خیر کند!درون دستم خیره می

 

های پارک آیم و به ماشیناز در آزمایشگاه بیرون می

کنم. خودروی مشکی رنگی چراغ نگاه میشده 

ی شاگرد کوبم و سوی شیشهزند. پا بر زمین میمی

 خواهد!دانم چه از جانم میروم. نمیمی

 

کشد و زنم که آن را پایین میای به شیشه میضربه

 «بیا کارت دارم.»شود سویم. کمی خم می
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به »توپم: گیرم و با غیظ میی شیشه میدستم را لبه

 «حقی جواب آزمایشم رو گرفتی؟ چه

 

رو همانطور که دست چپش بند فرمان است، به روبه

شود و بعد از پس راندن نفسش، نیشخندی خیره می

نگران نباش. به آرا »نشاند. هایش میروی لب

 «گم قراره بابا بشه. بیا باال.نمی

 

گویم: کوبم و میی شیشه میدستم را روی لبه

 «کارت رو بگو.»

 

گوید: چرخد و با حرصی فروخورده میسویم می

قرار نیست بدزدمت. بیا باال وگرنه چیزایی رو که »

 «شنوی.تونی بشنوی، دیگه نمیاین بار می
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مرددم. حس کنجکاوی به شدت ذهنم را درگیر 

باید زود برم. »توانم از خیرش بگذرم. کرده. نمی

 «جایی قرار دارم.

 

به قرارت با پارال هم »گوید: زند و میلبخند می

 «رسی.می

 

کنم و فشارم. در را باز میهایم را به هم میلب

زند و سرمای ام مینشینم. عطر مالیمش زیر بینیمی

لرزاند. از آخرین باری که کنارش کولر، تنم را می

 گذرد؟ دو سال؟نشستم، چقدر می

 «خوبی؟»

 

م. خوب»گویم: کنم و سرد میدستانم را در هم گره می

 «کارت چیه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بینم. با اندکی درنگ اش را روی دستانم مینگاه خیره

براهینی آرا رو فرستاد سراغت. قرار »گوید: می

 «بود...

 

آید کسی فشارد. برایم سخت میبغض گلویم را می

گویم: آیم و میرازهایم را بداند. میان سخنش می

نی دونم! قصد براهیی اینا رو میدونم بردیا! همهمی»

 «دونم. چیز جدیدی داری بگو!رو هم از دزدیدنم می

 

ای بلند و سنگین است که صدای پوزخندش تا اندازه

ریزد. اندازد و چیزی ته دلم فرو میتنم را به لرزه می

 «خوبه! خیلی خوبه!»

 

جواب »گوید: کند و میبه داشبورد اشاره می

 «جاست.آزمایشت اون
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جان م و با صدایی بیدوزنگاهم را به داشبورد می

 «خواستی منو ببینی؟چرا می»پرسم: می

 

گفتن »کند. ای بی هیچ سخنی، نگاهم میچند لحظه

این حرف به تو برام سنگین تموم میشه... ولی 

. خوام قبل از هر اتفاقی، خودت رو کنار بکشیمی

دونم دیر یا خواد آرا رو پایین بکشه و میبراهینی می

 «یی.زود هدف بعدی تو

 

آید. ی کوتاهش برایم سنگین میهضم جمله

« پایین بکشه»فهمم ولی توضیح سخنش را می

 آید.ترین چیز در دنیا به چشم میسخت

 

مدارکی که به دادستانی دادی رو من درست کردم. »

دستور داشتم فقط آرسن رو درگیر این قضیه بکنم و 

 «خودم رو بیرون بکشم. اآلن هم دستور گرفتیم...
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با حس بدی که وجودم را دربرگرفته، به دستگیره 

اش با دانم جملهکنم. میاندازم و بازش میچنگ می

رسد. خود را از روی صندلی چه چیزی، به پایان می

هایم روی زمین فرود اندازم و با دستپایین می

گاه آیم. در دلم آشوبی به پاست که هیچمی

و فکرهای سوزد ام. گلویم میاش نکردهتجربه

ی جوب خم آورند. لبهوحشتناکی به ذهنم هجوم می

 آورم.شوم و تنها زردآب باال میمی

 

کند و چند لحظه بعد، با شتاب کنارم در را باز می

 «نینو؟»نشیند. می

 

کند و دستش را روی ام را جمع میپر روسری

نینو دورت بگردم! چی شدی »گذارد. ام میپیشانی

 «تو؟
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 زبرجد _رخ#

 نهم_و_بیست_و_سیصد_پاره#

 

کنم جانم را زنم و احساس میبا تمام وجودم عق می

آورم. چه بر سرم آورده بودند؟ چه بر سرم باال می

 ها؟ی دست این آدمآمده بود که شده بودم بازیچه

 

با صدای مازیار که جلویم ایستاده و بطری آبی به 

طره اشکی از گیرم و قدست دارد، سرم را باال می

انگیز ترین حالتم به دانم در رقتچکد. میچشمم می

برم. برای کسی مانند من که هیچ ضعفی سر می

 نشان نداده، این وضعیت کم از مرگ ندارد.

 

ی بردیا تکیه رمق، سرم را به شانهحال و بیبی

چرا؟ چرا »نالم: بندم و میدهم؛ چشمانم را میمی

 «باید اینطوری شه؟
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دهد. کسی که باید م را با خاموشی میپاسخ

 پاسخگوی من باشد، بردیا نیست! آرا هم نیست.

 

شود بردیا خیزم و این کارم باعث میبا شتاب برمی

کمی به عقب پرت شود. با آشفتگی دور خودم 

 «باید برم!»گویم: چرخم و با صدایی لرزان میمی

 

 شودای نگذشته که پیش چشمانم سیاه میولی ثانیه

اندازم. و من برای یافتن دستاویزی، در هوا چنگ می

اندازد و مرا از روی جوی، دستی به بازویم چنگ می

گیرد. آویزان شدن سرم را کند و در آغوش میرد می

کنم و ناتوانم از از روی ساعدش احساس می

 اعتراض.
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زده و سر شده دانم چقدر گذشته. دست چپم یخنمی

اندن به فغان آمده. سر دردناکم جا مو بدنم هم از یک

آید. چشمانم را که باز دهم و آخم در میرا تکان می

نه « تخت خوابم»شناسم. کنم، تخت خوابم را میمی

ی آرا... ی تلما و پاکان است. در خانهکه در خانهآنی

 مان.یعنی خانه

 

ها! چشمم به سرم و مایع بافیخیال این فلسفهبی

افتد و نفسم را با پوف ش میزردرنگ ناچیز درون

دهم. شکمم از گرسنگی و کشداری، بیرون می

ی بدی خورد و دهانم مزههمزمان تهوع، پیچ می

دهد. امیدوارم پزشک ضد تهوعی برایم درونش می

 ریخته باشد.

 

مازیار باید مرا به خانه آورده و پزشک را خبر کرده 

درون  افتد که پاسخ آزمایشم راباشد. تازه یادم می
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ام و با یادآوری آن داشبورد ماشین بردیا جا گذاشته

شود. لحظات، دوباره ذهنم چو بازار شام، آشفته می

توانم با صدای سخن گفتن رحان و مازیار را می

وجود بسته بودن در اتاق، بشنوم. دلشان برایم 

شان سوزد؟ مگر چقدر ترحم برانگیز به چشممی

 ام؟آمده

 

دم و چسب آنژیوکت را از دستم بنپیچ سرم را می

دارم و روی جای کَنَم. دستمال کاغذی ای برمیمی

فشارم تا خونش بایستد. روزی که مرا آنژیوکت می

هایم درد یو به بخش بردند، باالی رانسیاز آی

سوخت. پتو و پوششم را که کنار زدم، کرد و میمی

های بزرگ و رد مردگیهای رانم خونروی کشاله

کس پاسخ نداد که چرا خورد. هیچن به چشم میسوز

ام، ولی هنگامی که دریافتم برای گونه شدهاین

اند، گرفتن نمونه خون، از سرخرگ رانم استفاده کرده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دردی به چشمم گیری محیطی، چیز آسان و کمرگ

 آمد.

 

روم. پاکت پاسخ کنم و بیرون میدر اتاق را باز می

و با دیدنم، آن را روی  آزمایشم در دست مازیار است

چرا سرم رو »خیزد. اندازد و از روی مبل برمیمیز می

 «جدا کردید خانم؟

 

دهم و رو به رحان دستم را سویش تکان می

میشه برام یه چیزی ردیف کنی؟ خیلی »گویم: می

 «ام!گرسنه

 

با رفتن پرشتاب رحان به سوی آشپزخانه، مازیار به 

لطفاً به اتاق »گوید: نرمی میشود و با من نزدیک می

برگردید و استراحت کنید. دکتر گفت این چند روز 

 «خیلی ضعیف شدید!
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کنم و با کف دست، چند بار بازویش را نوازش می

نگران من نباش! من از پس خودم »زنم. رویش می

 «برمیام!

 

زند ناراضی است، ولی از سر اش داد میحالت چهره

مراقب خودتون »گوید: ام میکشد و آرراهم کنار می

 «تون، مرخص میشم.باشید. با اجازه

 

او را متوقف « یک لحظه»چرخم و با گفتن سویش می

گویم: کند و من با تته پته میکنم. نگاهم میمی

راجع به امروز... آرا چیزی نفهمه. هیچ یک از »

 «اتفاقا.
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کند و پس از سرش را در پیروی از دستورم، خم می

دانم نگران است، رود. مینگاه کوتاهی، سوی در می

 ای ندارم.ولی چاره

 

نشینم و پاکت روی مبلی که او پیشتر نشسته بود، می

لرزد برای باز کردنش. صدای دارم. دستم میرا برمی

زند هنگامی که گفت به آرا بردیا در گوشم زنگ می

گوید قرار است بابا شود. پاسخ آزمایش را نمی

 کنم. مثبت! حوصلهکشم و نگاهش مین میبیرو

داری نداشتم در این زمان، به دنبال کارهای بچه

 بیفتم!

 

کردم آرا در عمارت بماند؛ ولی این دو هفته را فکر می

رساند و حتی اگر شب از نیمه گذشته بود، خود را می

کرد. در اتاقی در شب را در این خانه سپری می

 ی پایین.طبقه
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 د زبرج_رخ#

 امسی_و_سیصد_پاره#

 

کنم. چه روی میزم هست را روی زمین پرت میهرآن

کار نخواهد نشست. دانستم برهان بیدانستم! میمی

نگرد. هیچ سخنی، این آشفته بازار را میمازیار بی

دانستم، گذرد و اگر میدانم چه در دلش مینمی

روم رو میروشن نبود که واکنشم چه خواهد بود. قدم

پیچم. در دلم آشوبی دستانم را از نگرانی، درهم می و

ام. این به پاست که مانندش را تاکنون تجربه نکرده

ی ام که ریشهمدت را در آشوبی خالص سر کرده

ام را از جا در آورده. هنوز فرصت نکرده بودم سالمتی

ی تاثیر داروها روی جنین سخن با روانپزشکم درباره

 اندازد. بچه!لرزه بر اندامم میبگویم. حتی نامش هم 
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تر است، نام من ولی چیزی که اکنون از آن هم مهم

ی مدارک، علیه آرسن است؛ و به عنوان ارائه کننده

 این یعنی شروع نابودی آرا!

 

شود و من و مازیار هردو از جا در اتاقم با فشار باز می

ایستد و با ی در میپریم. آرا در آستانهمی

ی )بخوانید آرامش پیش از طوفان( اخونسردی

ساعت چهار خونه »کند. دیوانه کننده، مرا تماشا می

 «باش.

 

اش از پیشانی سرخ شده و رگی که روی شقیقه

توان دریافت که برای آرام نگه زند، مینبض می

های آتش از کَنَد. شرارهداشتن خودش، دارد جان می

تیز، در جهند و به سان خنجر چشمانش به بیرون می

روند. آب دهانم را پر سر و صدا روح و جانم فرو می

 کنم.دهم و سرم را به سختی باال و پایین میفرو می
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اندازد و در را پشت نگاهی تهدید کننده به مازیار می

 بندد. چیزی نمانده قالب تهی کنم.سرش می

 

ای، ام گیر کرده را با سرفهنفسی که درون سینه

ام کنم. فاتحهمی رانم و به دور و برم نگاهمیبیرون 

 خوانده است.

 

روم. اندازم و سوی در میبه کیفم روی میز چنگ می

گویم: که بازش کنم، رو به مازیار میپیش از آن

ی فردا بهت زنگ خودم میرم خونه. برای برنامه»

 «زنم.می

 

زنم مانم تا پذیرشش را ببینم. از دفتر بیرون مینمی

دوم. ای که شده، میتا خود آسانسور، به هر سختی و

دانم هنگامی که تصمیم گرفتم خود را به خانه نمی
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خواستم چهار برسانم، چه فکری کرده بودم که می

 پنج ساعت را تنهایی در انتظار طوفان سپری کنم؟

 

مسیر همیشگی را به جای نیم ساعت، در یک ساعت 

خورد و م چرخ میپیمایم. هزاران فکر بد در سرمی

ام خواهم بگویم چیزی تا دیوانگیمانند همیشه، می

همه رخداد نمانده؛ ولی مگر آدم سالم پس از این

 دهد؟دیوانه کننده، باز هم ادامه می

 

برم. بلند زیر خنده ام پی میاینجاست که به دیوانگی

شود. مگر من زنم و اشک از چشمانم روانه میمی

صبحش را با قرص شروع  سالم بودم؟ آدمی که

رسانید، بیمار کرد و شب را با قرص به پایان میمی

 نبود؟
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وگوی یک ساعت بعدی را درون وان سپری و گفت

کنم. آرا اگر خیلی بینی میام را با آرا، پیشاحتمالی

 فهمید.دانست، امروز میچیزها را نمی

 

تا ساعت چهار مانند شبح و روحی سرگردان، درون 

دار بیاید، وسایلم را زنم و شاید خندهرسه میخانه پ

 کنم! هم جمع می

 

کمی مانده به چهار، در باز و آرا با کتی که مانند 

شود. همیشه روی ساعدش انداخته، وارد خانه می

های نگاهی به من با تاپ و شلوارک نخی و پاپوش

اندازد عروسکی که با دیدنش، لرز به تنم نشسته، می

 .آیدو جلو می
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دهد و کتش سالمم را با تکان دادن سرش، پاسخ می

کند. کراواتش را ترین مبل پرت میرا روی نزدیک

 کَنَد.اش را هم از تن میآورد و و جلیقهدرمی

 

های سردستش را باز دارد و دکمهسویم گام برمی

 «خب! قراره از کجا شروع کنی؟»کند. می

 

تد و انگشت ایسکنم که جلویم میدهانم را باز می

 «بی کم و کاست!»گذارد. هایم میداغش را روی لب

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

نگاهم را روی دستانش که در حال تا زدن آستینش 

ترین مبل را برای دهم و نزدیکاست، سر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی حالی همهکنم. ضعف و بینشستن، انتخاب می

ش زمین وجودم را فرا گرفته و چیزی نمانده که نق

پیچم و شوم. دستان سرد و کرختم را در هم می

 دهم.هوا تکان میپاهایم را بی

 

خوای بشنوی؟ ظاهراً فقط اون چیزایی رو چی می»

 «کنی که قبل از من یکی بهت گزارش داده!قبول می

 

حرف بزن »اندازد. نشیند و پا روی پا میروبرویم می

زیر قولت نزدی! نینا! اهل دروغ گفتن نیستی ولی کم 

 «بذار هرچی هست رو از زبون خودت بشنوم!

 

توجه به اسید دهم و بینفسم را تکه تکه بیرون می

گویم: سوزاند، میام که باال زده و گلویم را میمعده

براهینی از طریق یه واسطه، یه سری مدارک رو »

گستران درگیر دارهای پاکبرام فرستاد. گفت سهام

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه سری اجناس نامرتبط رو با ارز پولشویی شدن و ی

 «ها بودی.دولتی وارد کردن. خودت در جریان این

 

دهد، دم عمیقی واکنش که به نگاه کردنم ادامه میبی

ما مدارکی که جمع کردیم »دهم: گیرم و ادامه میمی

رو تحویل دادستانی دادیم؛ مدارکی که بردیا رو کرده 

 «بود.

 

بردیا رو »شود. می گوشش با شنیدن نام بردیا تیز

 «کجا دیدی؟

 

گویم: گیرم و با درنگ میهایم میزبانم را بین دندان

 «خواستم با پارال برم بیرون...چند روز پیش. می»

 

چرا بردیا باید بیاد سراغ »کند. چشمانش را ریز می

 «تو؟
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آب دهانم خشک و جان از دست و پایم برچیده 

رای زمین زدن گفت برهان مامورش کرده ب»شود. می

 «تو.

 

چنان بلند است که مرا از جا صدای پوزخندش آن

 «گفت و تو هم باور کردی؟»پراند. می

 

آید تا دستش را روی تاج مبل خیزد و سویم میبرمی

اون بردیای عوضی واسه »بگذارد و رویم خم بشود. 

گفتن همچین مزخرفاتی به خودش اجازه داده تو رو 

 «ببینه؟

 

برم تا ساعدش را ترس و لرز جلو می دستانم را با

دستت بهم نخوره! دیگه »زند: لمس کنم که تشر می

 «چی ازم پنهان کردی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

زند. با آن نگاه کنم قلبم در دهانم میاحساس می

کار کند، انگار که گناهخشمگینش چنان براندازم می

 «آرا جا...»ترین فرد روی زمینم. 

 

کشد. گردنم از اال میچسبد و سرم را بام را میچانه

آید. گیرد و فکم به فغان میکشیده شدن درد می

 «هات؟ای نداری؟ ته کشید بلبل زبونیهیچ بهونه»

 

ام هر لحظه بیشتر و از فشار ساعدش روی سینه

رود و شود. نفسم میدرد، اشک در چشمانم جمع می

چسبم تا آن را عقب بکشم و بتوانم مچ دستش را می

 «لطـ ...ـفاً... دستت...»سخن بگویم. 

 

ام نگاهی به پایین و جایی که دستش روی سینه

اندازد و انگار که چیزی را فهمیده باشد، با است، می
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کشد. دستانش را درون موهایش فرو بهت، پس می

 «ای؟حامله»پرسد: برد و با خشم و ناباوری میمی

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

های کشد و با گاماش میدستانش را روی چهره

 رود.ناموزون، سوی کتش می

 

طور مرا رها زنم. نباید اینبا درماندگی صدایش می

رحم باشد که برود و اندازه بیکند و برود؛ نباید آن

 سخنم را نشنیده بگیرد.

ایستد. زنم، میبار آخر که از ته دل صدایش می

تو »ام خش برداشته. هایی که کشیدهدایم از جیغص

حق نداری بذاری و بری! نباید بدون شنیدن حرفام 

 «قضاوتم کنی!
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اش پیداست، با خشمی که در جای جای چهره

گردد. چرخد و در چند ثانیه، راه رفته را برمیمی

شود و از دردی که ام اسیر دستش میچانه

 نالم.آورند، میانگشتانش به فکم می

 

چی رو بشنوم؟ ها؟ بگو چی رو بشنوم؟ »زند: داد می

چه اعتمادی برای خودت گذاشتی که به خاطر اون 

وایسم و گوش بدم به حرفت؛ ها؟ بچه فرضم 

تونی هر کاری کردی؟ فکر کردی چون زنمی می

 «خواستی بکنی؟

 

کند، سرم به چپ ام را که به شدت رها میچانه

یش. بعدشم میری هرجا که ندازمی»شود. متمایل می

 «.خواستی
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اندازم. چرخد و من به آستین پیراهنش چنگ میمی

انگیز شده. آید که لحنم انقدر رقتاز خودم بدم می

 «تو...بچته! چطور می»

 

کشد و من که آویزان لباسش دستش را عقب می

هایم دهم؛ کف دستگاهم را از دست میبودم، تکیه

 کنم تا با چهره، به زمین برخورد نکنم.میگاه را تکیه

 

 «خوام!ای که از یه خائن باشه رو نمیبه جهنم! بچه»

 

هایم را ای، هوای درون ششایستد؛ مکندهزمان می

هایم کشد و همچو ماهی در پی آب، لببه بیرون می

 شوند.باز و بسته می

 

ی آورم. یقهخواهد؟ هوا کم میی من را نمیبچه

کنم. خیانت؟ چیزی دور گیرم و سرفه میرا میلباسم 
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اندازم و گردنم حلقه بسته؛ همچو مار. چنگ می

های کوچکش را روی سرامیک صدای ریزش دانه

سوزد. ام میی سینهشنوم. جایی درون قفسهمی

کند و صدای هایم سنگینی میچیزی روی شانه

پیچد و قدرت شنوایی هایم میکوبش قلبم، در گوش

 کند.ها سلب میز آنرا ا

 

اش کشم باال و درون چشمان زبرجدینگاهم را می

اش جا بندی که روی چهرهکنم. از اخم نیمقفل می

توانم چشم بردارم. چیزی بین خوش کرده، نمی

دلخوری و نگرانی در پس عصیان نگاهش موج 

ای به او شک زند. خداوند مرا لعنت کند اگر لحظهمی

 کرده باشم.

 

دارم را ای که باید بنشیند و تن نبضدرست لحظه

های مثل همیشه در آغوش بکشد و زیر گوشم زمزمه
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کند به من، به کسی که دین و طنازانه کند، پشت می

 رود.دنیایش بودم؛ و سوی در می

 

هایی خسته و قامتی کند و با گامدر سالن را باز می

 رود.، میی درخمیده، بعد از درنگی کوتاه در آستانه

 

ماند و مرا با انبوه سواالت قیراندودی که کاش می

اند در اعماق ذهنم و به آرامشم نشین شدهته

 گذاشت!اند، تنها نمیچسبیده

 

اش بند کشم سوی میز و دستم را به لبهخودم را می

که سقوط در این کنم تا برخیزم؛ غافل از اینمی

نیم پیش،  مکان و این لحظه را، خودم، یک سال و

 ریزی کرده بودم.برنامه

 

 زبرجد _رخ#
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 سوم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

 «خوای بگم برات بیارن؟چیزی می»

 

دهم و بیزارم از سرم را به چپ و راست تکان می

هایم را بگیرم؛ توانم جلوی لرزش و اشکاین که نمی

 آن هم جلوی شایگان.

 

کنم و ی روتختی را بین انگشتانم مچاله میلبه

 «نه!»کشم. پاهایم را به درون آغوشم می

 

نینا »کند. نشیند و دستم را لمس میی تخت میلبه

 «جان؟
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کنم: دهم و زمزمه مینگاه سرگردانم را به او می

 «تونستین هک کنین سیستم رو؟»

 

ام را قاب بگیرد و کند تا گونهدستش را دراز می

نم یا ت نگاه کبه دل شکسته»هایم را پاک کند. اشک

 «این لحن مصممت؟

 

اندازم و سرم را کمی نگاهی هشدارگونه سویش می

کشم تا از دسترسش دور کنم. هنوز به عقب می

دانم چرا خوشایندم لمسش عادت ندارم و نمی

خواند انگار؛ چون دستش را پس نیست. فکرم را می

منتظر »کند. کشد و با لبخندی تلخ نگاهم میمی

ه الزم باشه من رو به عنوان مونم... هرچقدر کمی

 «پدرت بپذیری.
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دهم و با بغض و خشمی نهفته آب دهانم را فرو می

ها هیچ وقت التیام پیدا بعضی زخم»گویم: می

تونی نسبت به دختری کنن! تو هم هیچ وقت نمینمی

که بیست سال پیش ولش کردی، حس پدری واقعی 

 «داشته باشی!

 

 «نینا!»زند: نامم را با خشم تشر می

 

زنم و اشک دوباره از چشمانم روانه پوزخند می

اگه االن اینجام، به این دلیل نیست که »شود. می

جایی رو نداشتم. زیاد هم سربارت نمیشم؛ به محض 

تون که آبا از آسیاب بیفته، میرم. چون همهاین

 «سروته یه کرباسید!

 

لرزند و فکش منقبض اش از خشم میهای بینیپره

اگه همه از یه قماشیم، پس چرا زن کسی »شده. 
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شدی که نور چشم رئیس این تشکیالته؟ به کسی 

هاست ی این شغالی همهبله گفتی که فردا سرکرده

و وقتی فهمید تو برادرش رو لو دادی، بدون معطلی 

گوید( پــــرتت کنه از خونه )با ریشخند می

 «بیرون؟

 

اون »گویم: می کنم و با فریاددستانم را مشت می

کنه! من خودم از اونجا زدم وقت این کار رو نمیهیچ

 «ی آرا!بیرون! هم از عمارت، هم از خونه

 

شود، تاب، چند گام از من دور میخیزد و بیبرمی

چرخد و با چشمان ریز شده و پوزخندی سپس می

ت رو از این غرور کذب و مسخره»گوید: پررنگ، می

ا؟ طبل تو خالی بودنت رو هم کی به ارث بردی؟ تلم

از آقاجونت، ها؟ پاکان چی یادت داده؟ جا زدن رو؟ 

 «ببخش که یادم نبود کیا بزرگت کردن!
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ای، خیزم که برای لحظهبه ضرب از روی تخت برمی

خورم، ولی دستم را به رود و تلوتلو میسرم گیج می

کنم. سویش گیرم و کمرم را راست میپاتختی می

ی تلما یک موی گندیده»گویم: دارم، مییکه گام برم

شرف داشت به صدتا )دستم را از باال تا پایین 

دهم( به اصطالح پدری مثل تو! یه هیکلش حرکت می

 «های پوچ تو رو!ارزه محبتاخم پاکان هزار بار می

 

ایستم و بیزاری را از چشمانم اش میسینه به سینه

روی کمکت تونم فکر کردم می»ریزم. بیرون می

حساب کنم... ولی تهش تو هم آدمی هستی که وقتی 

ندازیشون دور! استفاده میشن، میبقیه برات بی

شرف داشته باش و پشت سر زنی که جلوی عالم و 

 «آدم رسوات نکرد، چیزی نگو!
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گردم تا سوی در بروم، ولی هنوز دلم خنک برمی

کوبد و صدای کوبش نشده. قلبم در سینه می

حداقل اون وقتی »پیچد. ش، در گوشم میامانبی

یکی رو خواست، برای داشتنش جنگید. یا حتی وقتی 

فهمید پای یکی دیگه رو به دنیا باز کرده، مسئولیتش 

 «رو قبول کرد. فرق اون با تو اینه!

 

ی نخستش، باعث جمله« تند نرو دختر شایگان!»

ی تنم گوش شود برای شود بایستم و همهمی

هرجای دنیا هم بری، باز آخرش »نش. شنیدن سخنا

مونه. بخوای یا نخوای، ی من به روت باز میدر خونه

ی چیزایی که شنیده باشی و تو ذهنت رفته با همه

مونه. تا زمین باشه، بازم آخرش اسم من روی تو می

مونی. من چرخه، تو دختر شایگان میدور خودش می

 و تو واسه هم حکایت همون در مسجدیم، نه

ایم، نه سوزوندنی! غرورت رو بذار کنار. کندنی
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ی بابات غیرت نیستم اجازه بدم پات رو از خونهبی

 «بیرون بذاری!

 

گویم: که برگردم، با لحنی خشک و سرد میآنبی

 «برام یه دلیل بیار که بمونم!»

 

دارد تا جلویم کشد و گام برمینفس عمیقی می

زند تا زخمی ی پیراهنش را کنار ببایستد و یقه

ی چاقو را، روی گردنش، نشانم دهد. سان تیغهبه

سرگذشتم رو از از زبون خودم بشنو و بهم اجازه »

 «بده از خودم دفاع کنم.

 

 زبرجد _رخ#

 چهارم_و_سی_و_سیصد_پاره#
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لیوان شیرعسلی که حال چیزی از آن نمانده را روی 

کنم حالت تهوعم را گردانم و تالش میمیز برمی

ام را با ده بگیرم. سه روزی میشد باردارینادی

درمانگرم درمیان گذاشته بودم و او تالش روان

گفت دور از ذهن کرد متقاعدم کند سقط کنم. میمی

نیست که جنین سالم نباشد، ولی تا انجام 

توانست قطعی نظر های غربالگری نمیآزمایش

 بدهد.

 

م های پشت سر هخواهد در پاسخ به توصیهدلم می

ای؟ ولی درست سر تلما، بگویم مگر چند شکم زاییده

گیرم تا تلما را نرنجانم. موقع، جلوی زبانم را می

گرفت تا این حال و روزم کاش تماس تصویری نمی

ی شایگان آمده بودم را را ببیند. دو روزی که به خانه

ی آرا هستم، ولی هنگامی که دیگر گفته بودم خانه

پاسخ اش را بیصویریهای تنتوانستم تماس

بگذارم، محیط ناآشنا را دید و ترسید که نکند اتفاقی 
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برایم افتاده باشد. برایش توضیح دادم که شرایط 

مناسب نیست و ناچارم مدتی را پیش او بمانم. گفت 

جسته و گریخته از پاکان شنیده که اوضاع شرکت به 

 هم ریخته و آرا حال و روز خوشی ندارد.

 

رفتار شایگان پرسید و من چیزی برای گفتن از 

نداشتم. دیروز شایگان گفته بود هر زمانی که برای 

شنیدن سخنانش آماده بودم، به دیدنش بروم و او 

 در این مدت، به سراغم نخواهد آمد.

 

کنم، بغضی که تا کنون پشت میتماس را که قطع 

از ترکد. دلتنگم؛ بیشتر هایم پنهان کرده بودم، میلب

کردم. این چند ماه را توانسته هرآنچه فکرش را می

 بودم بدون بودنش، سر کنم، ولی حاال چه؟
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اصالً نگرانم شده بود؟ برایش مهم بود کجا هستم؟ 

 پاسخش تنها یک کلمه است؛ نه!

 

ام از نگاه ام و خستهیک روز کامل را درون اتاق مانده

ن از کردن به در و دیوار. شایگان کسی نبود که م

دیدنش فراری باشم. چیزهایی که بنا بود بشنوم، مرا 

 از دیدنش فراری کرده بود.

 

مازیار آمده و بست نشسته اینجا. کارهای مرا تلفنی 

آوری تواند، در جمعدهد و تا جایی که میسامان می

که یک جا بیشتر از اینکند. ایناطالعات کمک می

بگویم  خانه باشد، یک شرکت است؛ یا بهتر است

 تشکیالت. 

 

ها و راه رفتن در فضای هنگامی که پایین رفتن از پله

دهم، دستان را در سالن و در حال باز را ترجیح می
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بینم. بار پیش که در اینجا سخن گفتن با کسی می

توانم بودم، او را ندیدم؛ ولی اکنون به خوبی می

اش را در ی جا افتاده و تن چهارشانه و ورزیدهچهره

کنم آخرین های این خانه بشناسم. گمان میین آدمب

شانزده سال پیش،  –باری که دیدمش، پانزده

که پدر و مادرش را در طورها بود؛ پیش از آناین

تصادف از دست بدهد. بهتر است بگویم، برهان 

 ها را به کشتن داد.آن

 

ای درنگ بیند، برای لحظهها میمرا که باالی پله

ا صدایی رسا و آکنده از ذوق کند و سپس بمی

 «تو کی اومدی اینجا چوب شور؟»گوید: می

 

ها را با وجود دردی که از میان افتم و پلهبه خنده می

کند، پایین ام، عبور میی سینهپاهایم تا زیر قفسه

ام نگه کنم لبخند را روی چهرهآیم و تالش میمی
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ا دارم. هنوز هم نامی که مرا در کودکی با آن صد

 کرد، به یاد دارد!می

 

گیرد، تا جایی که نزدیک سخت مرا در آغوش می

است در آغوش و بین بازوهای سفتش له شوم. چند 

چسبد تا کند و بازوهایم را میثانیه بعد رهایم می

 «چقدر بزرگ شدی تو!»براندازم کند. 

 

گیرم تا سخنش را به خودش باز دستم را سویش می

 «نده شدی داستان!توام خیلی گ»گردانم. 

 

رود و با اش از تغییر نامش درهم میچهره

از تو »گوید: ای که از نگاهش پیداست، میرنجیدگی

گی اسممو بعیده چوب شور! افت داره اینطوری می

 «المصب!
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سری بعد رستم »زنم. افتم و او را کنار میبه خنده می

 «زنم.صدات می

 

نه دیگه! هندونه زیر »افتد. میخندد و کنارم به راه می

 «بغلم نذار. همون دستان کافیه قربون شکلت!

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

بینم، گرچه که این ای که از دستان میخالف روحیه

تنها بیرون ماجراست و نباید از ظاهر و رفتارش، 

توانم بفهمم از بالیی که داوری کنم، ولی به خوبی می

آمده، توانسته به خوبی گذر کند. پدرش، سرش 

کیومرث معتمد، تا هنگامی که زنده بود، حسابرس 

دانم، نتوانست ارشد شرکت مادر بود. تا جایی که می

با برهان و کارهایش کنار بیاید و یک سال پایانی را، 
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در جنگ و افشاگری علیه برهان گذراند. برهان هم 

همسر و دو دخترش دیگر نتوانست کوتاه بیاید و او و 

را در یک تصادف ساختگی، به کام مرگ فرستاد. 

اشتباه نکنم، آن هنگام دستان پانزده سال داشت. 

اش را از دست داد، ی خانوادهکه همهپس از آن

گفتند نزد عمویش، به خارج رفته. عمویی که حال 

 ام کسی نبوده، جز شایگان.فهمیده

 

اینجا »پرسم: مالم و میپهلوهای دردناکم را می

 «چندتا حیاط داره؟

 

اندازد و آرام و اندیشمند ام مینگاهی به چهره

 «یکی. رنگت خیلی پریده. حالت خوبه؟»گوید: می

 

گویم: کنم و در پاسخ میسرم را باال و پایین می

 «باردارم.»
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اندازد؛ همین! همین یک کلمه تن خودم را به لرزه می

 چه رسد به دستان!

 

که چیزی بگوید، کند ولی پیش از آنباز میدهانش را 

شود و چند مرد درشت هیکل، در بزرگ سالن باز می

گذارند و با ترتیبی مشخص، پا به درون می

کشد ایستند. دستان مرا با شتاب پشت سرش میمی

چه »زند: کند. تشر میو دستانش را دورم سپر می

 «خبره؟

 

بینم آید مییها باال منخست موهای فردی که از پله

و سپس خودش را. آراست که در قرق چند مرد کت 

رسد. ها و جلوی در میو شلوار پوش، به باالی پله

قلبم نزدیک است از جا کنده شود و خودش را از 
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جا چه ام به بیرون پرت کند. او اینی سینهقفسه

 کند؟می

 

دارد و به داخل پا عینک را از روی چشمانش برمی

ایستد و با صدایی خشک ی راه میدر میانهگذارد. می

 «تونم ببینم؟رئیست رو کجا می»پرسد: از دستان می

 

گذارم و از پشتش دستم را روی پهلوی دستان می

های توانم چروکآیم. از این فاصله میبیرون می

های قرمزش را ببینم. نگاهش جدید چهره و چشم

چرخد و ابروهایش درهم کشیده سوی من می

دانستم برای دیدن من نیامده، شود. گرچه که مییم

 دانست همسرش کجاست؟کم نمیولی دست
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خواهم آغوش کشد. میدلم برای دیدنش پر می

بگشاید و مرا فرابخواند؛ ولی مگر او مرا خائن 

 نخواند؟

 

که تصمیم بگیرم همین یادآوری کافی است برای این

زند، دایم میگرد کنم و به اتاقم برگردم؛ ولی صعقب

 به گمانم همراه با تشر و دلخوری!

 

جا زمان گردم. کاش همینایستم ولی برنمیمی

خواهد چه بگوید، بایستد و مرا در خود حل کند. می

 ی پدرم هستم؟دانست که من در خانهوقتی نمی

 

آمد بگم دونم باید بهت به عنوان دامادم خوشنمی»

اومدی. نبودی، نمی دونم که اگه مجبوریا نه؛ ولی می

 «مطمئناً دلیلت نینا نیست؛ پس بیا داخل.
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خواهد سر به تن آرا دانم که شایگان دلش میمی

کشد. اش را به رخ مینباشد و در این لحظه، برتری

توانستم، حجم زیاد هورمون مردانگی موجود اگر می

شان گرفتم. شاخ و شانه کشیدندر هوا را اندازه می

ست، ولی چیزی که برایم در لحظه از برایم جذاب ا

تر است، نادیده گرفتن آرا و شاید چسبچیز دلهمه

 فرار از اوست.

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

آید افتم، نگاهش که پشت سرم کش میراه که می

کنم. به جهنم! آن هنگام که باید جلویم را را حس می

بردارم، کجا بود گذاشت قدم از قدم گرفت و نمیمی

 خواست این کار را بکند؟که حاال می
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شوم، شدیداً دلم غذا خوردن هایی که عصبی میوقت

خواهد. اکنون هم با وجود حالت تهوعم، دلم می

خواهد، حتی اگر یک نفر قبول زحمت کند خوردنی می

و جگر آرا را برایم دربیاورد، تا ابد ممنونش خواهم 

 بود.

 

کنم. باید هرچه زودتر از تند می سوی آشپزخانه پا

های تنم از کنم دیوارهجا دور شوم. احساس میاین

ای و جنین یک ماهه انداندوه و دلتنگی، به فغان آمده

که درونم در حال رشد و نمو است، انگار دست و پا 

 زند.درآورده و پشتک وارو می

 

دهم تا به سراغم بیاید. مطمئنم که غرورش امان نمی

 گذاشت جلوتر بیاید.نمی هم
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گذرد، که دانم از بودنم در آشپزخانه چقدر مینمی

اش های خالی، خندهآید و با دیدن ظرفدستان می

دانم چه شد که چندین ظرف گیرد. خودم هم نمیمی

ی شکمم پر از خوراکی و تنقالت را تا پایان، روانه

کرده زمینی سرخنشیند و ظرف سیبکردم. کنارم می

کرد که بازم دل دل می»کشد. را سوی خودش می

 «توی سالن ببینتت.

 

های کوچک سیب درون آورم. تکهبه روی خودم نمی

نگرم و از پس دیدی که هرلحظه تارتر بشقابم را می

شوم. یکی ها خیره میشود، به سبزی سیبمی

برم، ولی دستان ول کن دارم و سوی دهانم میبرمی

گوید: گامی که با دهان پر میماجرا نیست؛ حتی هن

وقتی گذاشتی و رفتی، خیلی بهش برخورد. انتظار »

 «این رفتار رو حداقل جلوی شایگان نداشت.
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گردانم و با خشم سیب را به درون بشقاب برمی

خب که چی، دستان؟ تهش »گردم. سویش برمی

 «خوای به چی برسی؟می

 

 شود وی درون بشقاب میسرگرم خرد کردن میوه

وقتی دیدیش... وقتی دیدت، »گوید: اندیشمند می

تون خیلی زیاد، ولی هوا سنگین شد. کشش بین

دافعه از اون بیشتر بود. قدرت و خشم توی نگاه و 

 «رفتارتون موج میزد.

 

شنیدی »کند. وری نگاهم میچرخد و یکسویم می

میگن یک روح در دو بدن وجود داره؟ انگار دوتاتون 

اید... بدون هم ناقصید، مثل مدیگهی مکمل هنیمه

ی معکوس جزئی از کل؛ ولی بودنتون با هم نتیجه

داره. در عین حال که باهم یک قدرت واحد رو 

 «سازید، باید از هم دور بمونید.می
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کند به ی من، دست دراز میزیر نگاه گیج و شوکه

از من نشنیده »خواست بشقابی که جلوی من است. 

 «که احساس کردم گفتم.بگیر! فقط چیزی 

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

ی چیزهایی که در ها خودشان به همهانگار آدم

اند، تنها نیاز دارند یک نفر گذرد، واقفدنیایشان می

چشمشان را باز کند و بگوید: ببین! من هم چیزی که 

دانم! تو اشتباه دانی را میای و میتو حس کرده

 ای.تنها مانده کنی؛ فقطنمی

 

ام، فرصت ی شایگان ماندهای را که خانهدر این هفته

مان، به ام به خیلی چیزها فکر کنم. به رابطهپیدا کرده
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فرزندم، به آرا، به خودم، به شایگان؛ حتی تصمیم 

ام یک روز که شایگان سرش خلوت باشد، او گرفته

بشنوم؛ چیز را از زبان خودش را شکار کنم و همه

 دانم چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.ولی نمی

 

جا آمده؛ از سوی برهان و آرا دوبار پس از آن، به این

برای سخن گفتن با شایگان. مدارکی که از شایگان 

خواسته بودم پیدایشان کند، اکنون در دست داشت 

ها را اهرمی کرده بود برای فشار بر برهان. و آن

ته، ولی من به آرامش اندکی چیز به هم ریخهمه

 ام.رسیده

 

شان باال شان، صدایهمیشه در پایان سخن گفتن

زند. رود و آرا با خشم از اتاق شایگان بیرون میمی

دانم موضوع چیست ولی بوهای خوبی به مشامم نمی

 رسد.نمی
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که به خود برسم، این روزها، وقت بیشتری برای این

الف روزهای پیش، به ام و خدارم. کمی وزن گرفته

چرخم و در حیاط خورم. در خانه میراحتی غذا می

 کنم؛ ولی امان از دلتنگی...روی میپیاده

 

قدر برد. آنشود، دلتنگی امانم را میشب که می

توانم جلوی بلند گریه کردنم گذرد که نمیسخت می

بار شایگان تا در اتاقم آمده بود چون را بگیرم. یک

کشم؛ ولی هنگامی که فهمید ود درد میگمان کرده ب

دردم چیست و درمانم در دست او نیست، مرا به حال 

 خودم گذاشت.

 

کنم، هربار که به درست یا اشتباه بودن کارم فکر می

کنند. تنها سخنان دستان در ذهنم بازتاب پیدا می

ی من نبود. آرا اگر بودن گذاشتن آرا، تنها خواسته
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توانست آن را بیان ست، میخوامرا در کنارش می

کم کسی را به سراغم بفرستد. بچه کند یا دست

 نیستم، ولی این رفتارها مرا دلسرد و ناامید کرده.

 

دانم که این ماجراها به این زودی، ختم به خیر می

شوند. همواره نیروهای امنیتی در حال جایگزینی نمی

یگان دانم که این یعنی شااند. میو گاهی هم افزایش

تهدید شده و احساس کرده جانش در خطر است؛ یا 

 شاید هم جان من!

 

کنم. سرهم نیم ساعت چنان از شایگان دوری میهم

در این یک هفته ندیدمش. با تلویزیون و گوشی 

روز، در لیست سیاهم سرگرمم و دستان هم از آن

های این خانه ی دنیا قهرم، آدمقرار دارد. من با همه

 ها.ی اینهم روی همه
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ولی امروز آمدن آرا، با همیشه فرق دارد. امروز، از 

 خیزد...همه جای این خانه، بوی مرگ برمی

 

 دانم...می

 

 زبرجد _رخ#

 هشتم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

حالی صبح که از خواب برخاستم، کرختی و بی

ی تنم درد عجیبی داشتم. پس از صبحانه همه

ناچار شدم تا ظهر، کشید و کرد و شکمم تیر میمی

وزد و صدای در تخت به سر ببرم. باد شدیدی می

توانم یرای پیچد. حتی نمیاش در گوشم میزوزه

 ام به داخل حیاط بروم.روی هرروزهپیاده
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ی آرا و همراهانش ساعت چهار گذشته که سروکله

ای دارم ی وحشیانهآشوبهشود. دلجا پیدا میدر این

ی شدم. از پنجرهندم، دیوانه میماو اگر در تخت می

بینم شود، آرا را میآشپزخانه که درون حیاط باز می

ای درهم که خالف همیشه، ظاهری آشفته و چهره

ای، توانستم آرامَش کنم. برای لحظهدارد. کاش می

گیرد و آید و قلبم را درون مشت میدستی پیش می

 اندازم و اشکی کهفشارد. سرم را پایین میمی

ام به پایین بچکد را بین دستانم بناست از روی گونه

دانم بنا است بین من و آرا چه رخ کنم. نمیپنهان می

دانم که به قول معروف، این تو دهد؛ ولی خوب می

 ها نیست.بمیری، از آن تو بمیری

 

کنم و یک ساعتی را به خود را با اینترنت سرگرم می

شود. ام شدیدتر میشورهدلگذرانم. این حال می

آید و گلویم حالت تهوع دوباره به سراغم می

 سوزد.می
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بینم. آیم، میآرا را هنگامی که از سرویس بیرون می

تر از آنی است که خود را نشانش دهم. از خانه آشفته

جا را که وقت را تلف کند، اینآنزند و بیبیرون می

 کند.ترک می

 

اندازم اتاق شایگان، نگاهی به درون میاز الی در باز 

بینم که روی مبل لم داده و سرش و شایگان را می

اندازد و در را وری افتاده. چیزی به قلبم چنگ مییک

دهم. حالتی که در آن هست، عادی محکم هل می

روم و صدای خس های سست جلو مینیست. با گام

رود رسد. جان از دست و پایم میخسی به گوشم می

خورم. جلوی های آخر را تقریباً تلو تلو میو گام

افتم و با دیدن دهان باز مانده و پایش روی زمین می

دهم. ی کبودش، نفسم را با درد بیرون میچهره

آید. شود و صدایی از دهانم بیرون نمیزبانم الکن می

کنم که از جا کنده شده و در قلبم را احساس می
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تپد. دستانم ام میسینهی جایی غیر از قفسه

 لرزند و تنم هم از شوک، از کار افتاده.می

 

زند و شنوم یک نفر از اعماق چاه صدایم میتنها می

بینم که چرخانم، دستان را میهنگامی که سر می

رسد، سرم را به اطراف دود. کنارم که میسویم می

کشم. سرش را که دهم و خود را عقب میتکان می

چرخاند، از شدت شوک به عقب می سوی شایگان

وجور شود؛ ولی خیلی زود خودش را جمعپرت می

کند و با رود. نگاهم میکند و سوی شایگان میمی

زند ولی من دیگر ای برافروخته، داد میچهره

 گوید.شنوم چه مینمی

 

ی حواسم به شایگان است که دیگر حرکت همه 

قف ثابت اش، روی سکند و چشمان بازماندهنمی

کردم مرده و اند. پدری که بیست سال گمان میمانده
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حال منتظر فرصتی بود تا سخن بگوید، تا به او اجازه 

 دهم خودش را ثابت کند و به عنوان پدر بپذیرمش...

 

 آرا چه کرده بود؟

 

 زبرجد _رخ#

 سوم_و_بیست_فرگرد#

 نهم_و_سی_و_سیصد_پاره#

 

مانم و می هایشان، تنها خاموشزیر رگبار پرسش

گیرم. دستان که از دست سرم را در دستانم می

کند، مرا از زیر فشارشان ها رهایی پیدا میپلیس

کشد. شایگان شش ساعتی را در بیرون می

هوشیاری پایین به سر برد و سپس در بیمارستان 

ها تنها پس از چند ی خبرگزاریدرگذشت. تیتر همه

دی که ساعت، پر شد از گزارش کشته شدن مر
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رفت به قتل رسیده. بیست سال پیش گمان می

جا رساندند تا از ها و خبرنگارها خود را به اینپلیس

هیچ چیز جا نمانند و در به در دنبال دختری هستند 

جان پدرش را در اتاق کارش پیدا کرده که جسم بی

 بود.

چیزی نمانده از زور شوک و خستگی، روی زمین ولو 

واهد؛ نه خوابی که پس از بیدار خشوم. دلم مردن می

 شدن، دوباره روز از نو باشد و روزی از نو.

 

خواست پدری کند خواست پدر باشد. میشایگان می

و زین پس دخترش را کنار خودش داشته باشد؛ 

 ولی...

 

با یادآوری سخنانش، غم دنیا روی دلم سنگینی 

گاهی که برایم کنم تنها تکیهکند. احساس میمی

ام. هرچقدر هم که ه بود را هم از دست دادهماند
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سنگدل باشم، دختری هستم که بیست سال در 

اش سوخته. پاکان پدری حسرت داشتن پدر واقعی

اش بگویم، باز همتا است که هرچقدر هم از خوبیبی

 هم کم است؛ ولی باز هم...

 

رود، یک نفر دستان نگران حالم است. خودش که می

گویند تا اطالع بعدی، شم بماند. میفرستد تا پیرا می

همه باید این خانه را ترک کنند و جایی دیگر زیر نظر 

باشند. هنوز علت مرگ روشن نیست و جسد را برای 

گویند اند پزشکی قانونی. میکالبد شکافی، فرستاده

داند. آخرین کسی مسموم شده، ولی با چه، خدا می

دانم که من می که شایگان را دیده بود، آرا بود، ولی

های منفی و بد داشته باشد، او هرچقدر هم ویژگی

رحم میشد، ولی تواند قاتل باشد. آرا به وقتش بینمی

حاضر نبود جان کسی را بگیرد؛ حتی اگر آن کس، 

 قاتل خواهرش باشد.
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چیزی نمانده زیر بار ناامیدی و بدبختی له شوم. 

ر کنم در و دیوار خانه به تنم فشااحساس می

خواهند مرا بیرون کنند. هنوز هم آورند و میمی

رود. ی آخر شایگان پیش چشمانم رژه میچهره

فهمیدم زنده است که کاش اصالً از همان اول نمی

 بار دیگر برای از دست دادنش عزا بگیرم.

 

شوم، چهار ون و در پارکینگ که از آسانسور پیاده می

اند و پلیس، های دودی ایستادهچهار سدان با شیشه

یکی یکی افراد را پیش از سوار شدن، بازرسی بدنی 

ی کارکنان را کند. دستان ترتیب جابجایی همهمی

 داده بود.

 

که با راهنمایی مازیار، سوار یکی از پیش از این

آید و کوتاه، در ها شوم، دستان سویم میسدان
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قول میدم پیداش کنم. تو هم قول »گیرد. آغوشم می

 «مراقب خودت باشی.بده 

 

ام دهم؛ تنها کاری که توانستهدر پاسخ سر تکان می

 از پسش بربیایم.

 

زنیم، ها که از در ورودی باغ بیرون میپشت سر ون

ها سیل خبرنگاران دوربین به دست، سوی ماشین

توانند ببینند، ولی شود. گرچه که چیزی نمیروان می

ربع طول کنند. نزدیک به یک راهمان را سد می

کشد تا از چنگشان رهایی پیدا کنیم و وارد جاده می

جا ای که بنا بود همه را به آندانم خانهشویم. نمی

دانم که مقصد من جای ببرند، کجاست؛ ولی می

 دیگری است.

 «ی آرا.برو خونه»
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کند. نگاهش گیج است ی جلو نگاهم میمازیار از آینه

 «ببخشید؟» و انگار از هپروت بیرون کشیدمش.

 

گرچه از اخم االنش، خشم و جاخوردگی را برداشت 

 «خوام با آرا صحبت کنم.می»کنم. می

 

توانم از دید اندکی که از فشرده شدن فکش را می

 «مطمئنید؟»پرسد: اش دارم، ببینم. تنها میچهره

 

 زبرجد _رخ#

 چهلم_و_سیصد_پاره#

 

صندلی دهم و به او که روی ی در تکیه میبه آستانه

شوم. دود سیگار را بیرون راک نشسته، خیره می

خورد از دیدنم. چرخد. جا نمیدهد و سوی من میمی
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انگار هر لحظه منتظر این بوده که پایم را از در خانه، 

کار تو »تو بگذارم و این پرسش را به زبان بیاورم: 

از پس دود خاکستری رنگ، چشمان « بود؟

 خواهم.پاسخ می کنم وفروغش را نگاه میبی

 

کند و کام بعدی را نگاهش را معطوف به پنجره می

گیرد. میلی به پاسخ ندارد. من تر از سیگار میعمیق

 گفتم.هم بودم چیزی نمی

 

کشم و راهم را سوی بیرون از ام میدستی به پیشانی

اش گرفته و اسیدش ام بازیکنم. معدهاتاق کج می

کند. با دردی گسیل میام را هر چند دقیقه سوی مری

شوم و روی اختیار خم میپیچد، بیکه در کمرم می

 نشینم.زمین می

بندم. خدایا! هایم را در برابر هجوم اشک، میپلک

 چطور توانستند؟
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آید. شنوم که از اتاق بیرون میصدای پایش را می

کند. چه کرده بودند با غصه روی قلبم سنگینی می

 مان؟زندگی

 «...نینا جان»

 

 «جان؟»پرسم: با درد می

 

بینم که کنارم زانو کنم و او را میچشمانم را باز می

زند. اینقدر حالم نزار است که دلش برایم می

 سوزد؟می

پدر من نیازی به دلسوزی ندارم! بار اولم نیست بی»

 «.شدم
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برد و بازوی مقابلم دست چپش را از پشت سرم می

 «اینجا نشین.پاشو. »گیرد. را می

 

دوزم. به آرامی دستش گیرم و به رو به رو مینگاه می

زنم. نباید مرا لمس کند. هیچ کس بهتر از را پس می

داند چقدر در این لحظات به او ام نمیخود پدرمرده

 که اینجا هستم، بیزارم.زمان از ایننیاز دارم و هم

 

دست چپش که همچنان گیر بازویم است را باال 

آید و گذارد. کمی نزدیک میورد و کنار سرم میآمی

هایش را کند. لبسرم را سوی خودش متمایل می

بندم و گذارد. چشمانم را میام میروی شقیقه

ی چکیدن ها اجازههایی که تاکنون به آناشک

 شوند.هایم رها میام، از زیر پلکنداده
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دهد پس از چند کشد و اجازه میمرا در آغوش می

اش بگذارم. هردویمان فته، سرم را روی سینهه

 جاست.خط همیندانیم تهمی

 

کنم و دستانم را دور پاهایم را درون شکمم جمع می

دانم کار کیست. مادرش را به اندازم. میزانوهایم می

نشانم. با بد کسی در افتاده. شایگان عزایش می

دانم، ولی کسانی که او را کار بود، خود میگناه

خواستند از شرش خالص شوند؛ چه بسا شتند، نمیک

اگر هدفشان این بود، بیست سال او را زنده نگاه 

داشتند. هدف من بودم، هدف ما بودیم. آرا نمی

 قربانی بود و من.

 

حرکت، دانم چقدر از هنگامی که خاموش و بینمی

ام که زنگ گذرد. گوشیایم، میکنار یکدیگر نشسته

ه بدانم چه کسی پشت خط است، خورد، انگار کمی
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نشینم. نگاهی به آرا که گرفته و ناراحت خبردار می

باید از تهران »گویم: اندازم و میکنارم نشسته، می

 «بری.

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

گوید: کند و پیوسته میکشوی مدارک را زیر و رو می

 «جا گذاشته بودمش!همین»

 

های د. انگار کسی با چنگالسوزچیزی درونم می

اندازد. گلوی های تنم، چنگ میتیزش به دیواره

خشکم در پاسخ به تالشم برای فرو دادن آب دهانی 

هایم به ای از هوا را میان ماهیچهکه وجود ندارد، توده

 دارد.اندازد و مرا به ناله وا میدام می
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 «خوبی؟»پرسد: چرخد و با نگرانی میآرا سویم می

 

دهم و دستم را روی گلویم سرم را تکان می

 «خوبم!»گذارم. می

دروغ است! خوب نیستم! جگرم در حال آتش گرفتن 

 است.

 

پرسم: شود که میوجویش میدوباره سرگرم جست

 «گردی؟دنبال چی می»

 

ی گذرنامه»کردم. تر از آنی است که گمان میآشفته

 «آبیم!

 

خواستم، ولی چرا همین یک کلمه، میخود همین را 

رفت، نه؟ جا میشود روی سرم؟ باید از اینآوار می
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اش؟ کارم درست ی غیر ایرانیولی چرا با گذرنامه

بود، مگر نه؟ مازیار گفته بود پلیس حکم دستگیری 

که هنوز مدرکی پیدا نکرده بودند، آرا را گرفته. با این

 کنند؟ توانستند کسی را دستگیرچطور می

 

ترین پرواز را گرفت و حتی هنگامی که بلیت نزدیک

برایش مهم نبود مقصد کجاست، قدرت و برش، 

معنایش را برایم از دست داد. اگر قَدَرترین انسان 

هم باشی، بازهم کسی هست که نخواهد باال ماندنت 

 را ببیند.

 

رسیم. یک ساعت مانده به پرواز، به فرودگاه امام می

ید پلیس برای دستگیری آرا آمده بود و گورحان می

که حکم تفتیش هم داشت. بغض کرده بود از این

ی خانه را برای به دست آوردن چیزی که آرا را همه

 محکوم کند، به هم ریخته بودند.
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گذارم و دوباره دستم را روی قلب ناآرامم می 

چرخم تا نگاهش کنم. مردی که نفر نخست صف می

رود. آرا گامی گیرد و میرا می اشاست، گذرنامه

گذارد و چمدان طوسی رنگ را همراهش پیش می

کشم و چشمانم را کشاند. نفس عمیقی میمی

 شود.بندم تا کمی آرام گیرم؛ ولی نمیمی

 

تر از من است، چشمانم با جلو رفتن فردی که پیش

دارم. از سرمایی که از کنم و گام برمیرا باز می

هایم به هم لرزم و دندانمیدرونم برخاسته 

کند و آشفته دور و خورند. آرا به ساعتش نگاه میمی

افتد و ناتوان نگرد. نگاهش به من میبر را می

مانم در خواندن نگاهش. بی هیچ حسی نگاهم می

گرداند. هنگامی که گفتم من هم کند و رو برمیمی

دانم در همراهش خواهم بود، مخالفت کرد؛ ولی نمی
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قدر ام چه دید، که پذیرفت. شاید آناه یا چهرهنگ

 بیچاره به چشمش آمدم که نتوانست نه بیاورد.

 

رسد، ضربان قلبم دور آرا به جلوی پیشخوان که می

شود تا ی تنم گوش میکند. همههزار را رد می

گوید. سروصدا بشنوم مرد از پشت ماسکش چه می

رای همین توانم بشنوم. بقدر زیاد است که نمیآن

کنم و با تنه زدن به کسانی که چمدانم را رها می

کنم تا ها رد میپشت سرم بودند، خود را از بین نرده

ها را دور بزنم و خود را به او برسانم. چند گام آن

چه که انتظارش را داشتم. شنوم آنمانده به آرا، می

با حکم دادستانی، شما ممنوع خروج شدین آقا! »... 

 «نرده رو کنار بزنید و برگردید.لطفاً 

 

شود فرار کرد، خواهد فکر کنم باز هم میدلم می

شود جایی برای دور ماندن از دستشان پیدا بازهم می
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کرد؛ ولی هنگامی که در کمتر از یک دقیقه، دو مرد با 

گیرند و در برابر لباس نیروی انتظامی جلوی آرا را می

فهمم که ند، میزنچشمانم، به دستانش دستبند می

 دیگر فایده ندارد.

 

 چیز به پایان رسیده...همه

 

 زبرجد _رخ#

 دوم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

 «آبان ماه»

گوید اظهارات، جلویم ای که به آن میبازپرس، برگه

خواهد پایینش را امضا کنم. مازیار سر گذارد و میمی

کنم. حوصله امضایش میدهد و من، بیتکان می

شود، خود را به جای دیگری از تمام می کارمان که

بینم که به جا برزگر را میرسانیم و آندادسرا می
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احتمال زیاد، از سوی دارون وکالت دارد تا برای آرا 

کنم رقمی که برای گرو درنظر سند بگذارد. گمان نمی

 اند، رقم کمی باشد.گرفته

 

قت که قاضی پرونده با قرار وثیقه موافگوید با اینمی

. هرچه که اندکرده، چند ساعت است معطلش کرده

در چنته داشته، به کار گرفته تا راهش بدهند، ولی 

اند؛ درست مانند انگار دادستان پرونده را اجیر کرده

 همان کاری که ما کردیم.

 

دهم. به عنوان ولی دم، درخواست مالقات می

خواند میتواند مرا رد کند، چون یک ربع بعد، مرا نمی

شود و از برزگر که داخل بروم. مازیار با من همراه می

خواهم تا گوش به زنگ باشد. دور از ذهن نبود می

 بار به نسبتم با آرا و شایگان گیر بدهند.این
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ماند، در کمال جای بهانه که برایشان باقی نمی

جا که کنند، ولی از آنمیلی، قرار وثیقه را صادر میبی

دست دادستان ها، ارزش این وثیقه، اگر بهاز نظر آن

ضبط شود، در حدی نیست که کک ما را بگزد، از آرا 

 کنند.درخواست تعهد هم می

 

که دستبند به دست آورند، با آنهنگامی که آرا را می

آید. روشن دارد، باز هم مرتب و شیک به چشم می

است چندین بار در موهایش چنگ زده و نخوابیده، 

اند، هم چشمانش سرخ؛ موهایش ژولیده چون هم

بارد و رنگ به چهره خستگی از سر و رویش می

 ندارد.

 

گذارند تا امضا ای را جلویش میهنگامی که برگه

آمیز چندان جالب و کنایهکند، قاضی با لحنی نه

آقای زکریان، این برگه التزام شما به عدم »گوید: می
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شما ملزم هستید ترک از منزل هست. تا زمان دادگاه 

که در منزل تشریف داشته باشید و تحت هیچ 

شرایطی، حتی اگر آسمون به زمین اومد، خارج 

نشید. به خاطر داشته باشید که شما همچنان ممنوع 

ی حرکاتتون زیر نظره. زمان خروج هستید و همه

تشکیل دادگاه، باید حضور داشته باشید و در محضر 

یرید. امیدوارم که دادگاه، مورد قضاوت قرار بگ

 «کس پیش نیاد.مشکلی برای هیچ

 

ای که قاضی از آن سخن گفت، عمارت است. خانه

دهد روزهایی که در خانه بازداشت آرا ترجیح می

هایش سپری شده را، کنار پدر و مادر و خواهرزاده

خواهم راهم را از او جدا کنم و کند. هنگامی که می

دانم ذارد. نگفته، میگی پاکان بروم، نمیسوی خانه

که کنارش باشم، هزار و یک دلیل که برای این

دانم که نباید تواند بیاورد؛ ولی خود خوب میمی

مخالفت کنم. اگر آرا واقعاً شایگان را کشته بود، این 
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چند روز مانده به دادگاه، واپسین روزهایی بود که ما 

 کنار هم بودیم.

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

کنم، انتظار هرچیزی هایم را که باز میدر کمد لباس

شان تمیز و اتوکشیده، سر که همهرا دارم، جز این

طور. جایشان باشند. کشوها و میز آرایش هم همین

پرسم مگر باید خندم و از خود میهایم میبه گمان

 آمد؟چیزی به سر وسایلم می

 

ه آرا به روم کدارم و سوی سرویس میلباس برمی

تر درآورده، روی آید. کتش را که پیشداخل اتاق می

های پیرهنش را اندازد و دکمهصندلی میز آرایش می

اش کند. دستپاچه نگاه از ریش بلند شدهباز می
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کنم. انگار زندگی گیرم و سوی حمام، پا تند میمی

رانم: ام! با شتاب بر زبان میمشترک را از یاد برده

 «بگیرم.میرم دوش »

 

بندم و مانم. در را پشت سرم میمنتظر جوابش نمی

کنم. بین وان و دوش ای حمام را باز میدر شیشه

توانم زیاد در وان جا که نمیمانم و از آنمردد می

هایم را از روم. لباسبمانم، سوی کابین دوش می

ها و کنم درون سبد رخت چرکجا، پرت میهمان

زنم. آب کمی سردتر از ی دوش سقف را میدکمه

جا را ترک کردم، همیشه است، چون زمانی که این

گیرم و با دیدن نور آبی هوا گرم بود. سرم را باال می

بندم و برای چند کشم. چشمانم را میدوش، آه می

کنم با این آب سرد، ذهنم را آزاد ای، تالش میلحظه

های کنم؛ ولی با گرم شدن آب و روشن شدن دوش

که خورم. پیش از آناژور، تکان سختی میماس

برگردم و نگاهی به پنل تنظیم دوش بیندازم، دستش 
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شود و مرا به تن از پشت، به دور شکمم حلقه می

گذارد و ام میهایش را روی شانهچسباند. لبخود می

کند. خشک شده دست دیگرش، بازویم را نوازش می

روی پردازش ام و مغزم هنوز نیحرکت ایستادهو بی

کند این رخداد را ندارد. به آرامی شکمم را نوازش می

گذارد. اش را روی موهایم میو سپس پیشانی

ی کمی از توانم در فاصلههای سنگینش را مینفس

اش به سختی، در ی سینههایم بشنوم و قفسهگوش

شود. جنینم انگار حضور برابر کتفم باال و پایین می

شود. شکمم به قرار میه بیفهمد کپدرش را می

افتد و نفس من هم به دنبال درک تپش می

شود. چند ماه است در آغوشم حضورش، تنگ می

نگرفته؟ چند ماه است نوازشش را از من دریغ کرده؟ 

 ام، چند ماه نداشتمش؟حتی پیش از بارداری

 

ها را به نرمی گذارم، آندستم را روی انگشتانش می

دارم؛ ولی دست ی به جلو برمیزنم و گامکنار می
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کند و با ام حلقه میدیگرش را به نرمی دور سینه

کشد. صدایش بم و فشاری اندک، مرا عقب می

اجازه بده »کند: گرفته است، هنگامی که زمزمه می

 «داشته باشمت، کنارم، توی آغوشم.

 

خزد، ولی من از درون یخ هایمان میآب گرم روی تن

هایم جریان پیدا کرده که ری در رگام. چنان بیزازده

کم مانده سخت پسش بزنم. اشک از چشمانم 

هقم به گزم تا مبادا هقشود و لبم را میسرازیر می

گوشش برسد. من سزاوار آن بودم که تحقیر و 

کوچک شوم؟ آرا با من چه کرده بود که بود و نبود 

جنینم برایم کوچکترین ارزشی نداشت؟ دستان 

کشم. او ام را باال میکنم و بینیمشت میآویزانم را 

 تازه از بازداشت آمده؛ رعایتش را بکن نینا!

 

 زبرجد _رخ#
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 چهارم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

مانیم تا رضایت بدهد و مرا چند دقیقه در این حال می

از حصارش آزاد کند و سوی خود بچرخاند. دستانش 

ش، کند و نگاهش را بین اجزایام میرا قاب چهره

 «منو ببخش!»چرخاند. می

 

کشد هایم میها و لبانگشتانش را روی ابروها، چشم

من »گوید: ام، میو با بغضی که تا کنون از او ندیده

دونستم عصبانیتم چیزی رو درست یه احمقم! می

کنه... ولی تحمل این رو نداشتم که ازت رکب نمی

 «بخورم!

 

دهم تا آن را از میزنم و سرم را تکان پوزخند می

ی این حرفا خیلی واسه»چیرگی دستانش آزاد کنم. 

خواستی از دونم که تو میدیر شده آرا! من می
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ت محافظت کنی، ولی من هرکاری کردم تا از خانواده

تو محافظت کنم! گناه من این بود که تو هنوز هم زیر 

ی براهینی هستی و طرفی که من باهاش سلطه

مافیا نداره! آرسن طمع کرد و من جنگیدم، کم از 

دادم، یه نفر دمشو چیدم. کاری که اگه من انجام نمی

داد! کاری که هرکسی در مقام دیگه انجام می

سرحلقه باشه، دستورش رو میده و فرد برای اثبات 

وفاداریش، باید انجامش بده. به لطف تو، من درگیر 

ها شدم؛ دزدیده شدم، شکنجه شدم، ی اتفاقهمه

برم( تا تهدید به مرگ شدم... )صدایم را باال می

تفاوتی بگه همسر براهینی سرشو باال بگیره و با بی

جانشین من باید وفاداریش رو ثابت کنه! اگه تو 

عضو این تشکیالت نبودی، یا اگه من با یه نفر دیگه 

اومد؟ ها پیش میکردم، این اتفاقازدواج می

 «خودت...
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آید و مرا سخت در جلو می آورد.دیگر تاب نمی

هیـــش! بسه! متأسفم! خیلی »کشد. آغوش می

 «متأسفم!

 

زنم و دستانم را دور کمرش حلقه در آغوشش زار می

تو با خودخواهیت منو نابود کردی آرا! تو »کنم. می

کاری کردی که من به خاطر به وجود اومدن این 

ر ی معصوم، هر ثانیه زجر بکشم! تو با من چیکابچه

 «کردی که  از زندگی بریدم؟

 

زند. کند و رویشان بوسه میمیموهایم را نوازش 

 «منو ببخش! متأسفم! منو ببخش عزیزم!»

 

خواهد... ولی دیگر دلم می»گویم: در دل می

 «توانم!نمی
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های شب هنگام است و من، خسته از فکر و خیال

از کنم و کنان، لباس شنا به تن میلخپوچ و واهی، لخ

قدر آیم. این چند روز را لنیا آناتاق بیرون می

ام کرده که دو کیلو ی معدهغذاهای جورواجور روانه

ام و دارون هر زمان که از کنارم رد وزن گرفته

گوید از کشد و میهایم را میشود، به شوخی لپمی

ام پیداست که بچه، دختر است. به حالی و کرختیبی

اش، که حاال تبدیلش کرده یآرا در اتاق زمان مجرد

ای زنم و پس از بوسهبه اتاق مطالعه، سر می

 روم.سرسری، پایین می

 

پس از آزادی آرا، به یاد ندارم از خانه پایم را بیرون 

ام و نه گذاشته باشم. نه برای چکاپ رفته

سونوگرافی برای جنسیت بچه. حقیقتاً آخرین چیزی 

دهم، این بچه یکه در این شرایط به آن اهمیت نم

سوزد، به خاطر مادر و است. دلم هم برایش می

 پدری که دارد و زمانی که بنا است به دنیا بیاید.
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کنم تا کمی از تنی مینیم ساعتی را درون استخر، آب

دانم حرارت بدنم کاسته شود؛ گرچه که خود می

 ی چیست.ها، نتیجهاین

 

آیم و رون میکه ذهنم کمی آرام گرفته، بیبا خیال این

برای دستبرد زدن به آشپزخانه، راهم تا اتاق را کمی 

هایی پر از شیرینی و لیوان کنم. با لپتر میطوالنی

ی باال ام، به طبقهشیری که در دست گرفته

ی  پر از گردم که با شنیدن صدای خندهبرمی

 پرد.ی دالیتا از اتاق مطالعه، برق از سرم میعشوه

 

 زبرجد _رخ#

 پنجم_و_چهل_و_سیصد_ارهپ#

 

پیچم و به تر به خود میپوش را محکمی تنحوله

فهمم، دارم. چیزی از سخنانشان نمیآرامی گام برمی
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ولی از صدای پر از شوق دالیتا پیداست که در حال 

 تعریف چیزی است.

 

از فالگوش ایستادن بیزارم. راهم را سوی اتاق 

دارم. م برمیکنم و با فکری آشفته، گاخواب کج می

شود و با ذوق، نرسیده به اتاق، سیلوا جلویم سبز می

های درس جدیدی که امروز یاد گرفته، جلوی نت

میای بریم پیانو تمرین کنیم »دهد. چشمانم تکان می

هایی که شما نینا جان؟ خیلی وقته که نشنیدم آهنگ

 «زنی!می

 

با بلند شدن صدای آرا، سیلوا و من، تکان سختی 

خوریم و با خاموش شدن سروصدای افراد خانه، می

ی دالیتا که جلویش توانم صدای گریهحاال می

کند تا دستش را بگیرد را ایستاده و تالش می

 بشنوم.
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من کهگوید، شاید برای اینآرا به پارسی سخن می

که چی؟ دیدی »... گوید. هم بتوانم بفهمم چه می

برگردم پیش آرا؟ نفهم شوهرت توی زندانه گفتی 

اومدم به چشمت؟ چهارده سال پیش وقتی که 

گذاشتی و رفتی، به این فکر نکردی که من هم وجود 

دارم؟ ها؟ وقتی هرشبِ خدا... )انگار دستش را از 

زند( دستتو داد می کشد ومیان دست دالیتا بیرون می

بکش! به من دست نزن! یادت نبود یکی پشت 

ه؟ شوهرت افتاده زندان و تو کنسرت داره دق می

 «حـــاال فیلت یاد هندستون کرده سرکار خانم؟

 

دالیتا از گریه به سکسکه افتاده. آسترید که خودش 

دهد و را به سالن رسانده، سیلوا را به دست کسی می

ی کسانی که با سروصدا خودشان را به سالن به همه

 دهد بیرون بروند.رسانده بودند، دستور می
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شود ی آرا منقبض میاز صدای خشدار و درمانده تنم

دانستم! هنوز هم گیرم. میو خودم را در آغوش می

دوستش دارد و این تنها پس زدنی از سوی حقارت 

 است.

 

آرا... من درمونده بودم اون روزا... ندیدی چقدر »

تحقیر شدم از بودن کنار تو؟ دِ لعنتی تو وقتی همه 

حرص و خشمت رو سر  یپشتتو خالی کردن، همه

کردی و من دم نزدم! تو خودت من خالی می

 «نخواستی پیشت بمونم! من هنوزم عاشقتم...

 

ی دالیتا ای که آرا به گونهچشمانم را از شدت سیلی

بندم و صدای افتادن دالیتا را روی نوازد، میمی

 شنوم.سرامیک کف، می
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عقد خفه شو! فقط... خفه... شو! چطور وقتی توی »

زنی؟ برادر منی توی روم دم از دوست داشتن من می

وقتی با من هم بودی... با این حرفا آرسن رو خام 

 «خودت کردی؟

 

هایی که ها بروم. حالم از چیزخیزم تا سوی پلهبرمی

 خورَد!شنوم، به هم میدارم می

 

صدای دالیتا از هزار جور حس مختلف بریده بریده 

 «خوام برگردم!می مونبه خاطر بچه»شده: 

 

زند. گام پسین را برنداشته، سر جایم خشکم می

شوم. گردم و با دهانی باز به در اتاق خیره میبرمی

آسترید دستش را جلوی دهانش گرفته و با چشمانی 

 چرخاند.از کاسه بیرون زده، سرش را سوی من می
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مادری کشیده! زنی که بچه اون بچه چند ساله بی»

خوام براش دونه؟ میمادری کردن چه مینیورده، از 

 «مادری کنم... کنار پدرش!

 

دستم را روی شکمم که با شدت پیچ و تاب 

 گذارم. بچه؟خورد، میمی

 

هایم گیرم و در برابر لرزش زانودستم را به دیوار می

کنم. چهارده و سقوطم روی زمین، ایستادگی می

 سال؟

 

کنم. خیسی گرمی را بین پاهایم احساس می

 مادری؟بی

 

اندازم و نگاهم را از روی آسترید، به شکمم چنگ می

ی در ایستاده، سوی آرا که حاال در آستانه
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چرخاند و با چرخانم. آرا سرش را سوی من میمی

ی نگرانش، تنها دیدن حالت چشمان و چهره

 «سوان؟»نالم: می

 

روی خورم و با ناباوری، دستم را با زانو به زمین می

کشم. سوان فرزند نخست آرا بود؟ پس... شکمم می

 اینی که من در وجودم داشتم، چه بود؟

 

جهد و با سستی، هایم به بیرون میای از بین لبناله

نشیند و کنم. آسترید کنارم میکمرم را راست می

پرسد حالم خوب گذارد. میدستش را روی کمرم می

 است؟ به دکتر نیاز ندارم؟

 

نم پاسخ بدهم؛ چون تمام وجودم یک صدا توانمی

 زند: انکار کن آرا!بانگ می
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تر از آنم که دست آسترید را حسزده و بیتنم یخ

ام! آرا نتوانست با متهم بگیرم و برخیزم. ویران شده

کردن من به خیانت، مرا درهم بشکند، ولی با 

 ...اشکاریپنهان

 

س از آن، در زند و پشنوم کسی نامم را فریاد میمی

 شوم.تاریکی کشیده می

 

 زبرجد _رخ#

 ششم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

روز چهارم است که خیره به در و دیوار اتاق به سر 

دانم چندمین روز است که تظاهر به برم؛ ولی نمیمی

کند و اگر ام میکنم. هوای خانه خفهقوی بودن می

، سیلوا نباشد تا اندکی از وقتش را با من بگذراند

آورم. آستریدی که دانم چند روز دیگر دوام مینمی
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چرخد. چشم دیدنم را نداشت، مانند پروانه دورم می

دهد و برای چند هایش نتیجه میگاهی تالش

گذرانم؛ حال یا در ای، بیرون از اتاق میدقیقه

کنارهای ی مریم بانو، یا در استخر و گوشهگلخانه

عتی کنارم مانده ولی عمارت. تلما چندباری آمده و سا

نتوانسته بفهمد مرگم چیست. دارون هنگامی که 

فهمید دالیتا چه کرده، خواهرش را به عمارت خواند و 

اش بکند. از او خواست فکری به حال دختر خوانده

آنجا بود که من و دالیتا دریافتیم او به فرزندخواندگی 

گرفته شده. پذیرش این موضوع آنقدر برایش 

آنکه با کسی سخن بگوید، از خانه ه بیسخت آمد ک

توانست حال فرزندش را بیرون زد. به گمانم حاال می

 بفهمد.

 

سوان... او هم مانند من چندین روز است خودش را 

در اتاقش حبس کرده و کسی جز آرا، سوی اتاقش 

رود. برای خود آرا هم این ماجرا سخت است؛ به نمی
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ل فرزندت جلوی تر از همه. چهارده ساگمانم سخت

ات چشمت باشد و تو مجبور باشی او را خواهرزاده

بدانی. امیدوارم برای این کارش دلیل خوبی داشته 

توانست او را ببخشد. باشد؛ وگرنه سوان هرگز نمی

کردم؛ چون شایگان هم کاری اندکی درکش می

 همانند کرده بود.

 

این روزها باعث شده معنای پدری و مادری برایم 

ی ی شایگان و چه دربارهشود. چه دربارهعوض 

دالیتا و آرا. همیشه با خود گمان میکردم که مادر 

خوبی نخواهم بود. همواره ترس از این داشتم که 

مبادا فرزندم از اینکه من مادرش باشم، بیزار باشد. 

ها به چشمم خورده بود که ای پیش از اینجمله

شان را ندارند؛ فرزندان ما اختیار انتخاب پدر و مادر

پس پارتنرتان را درست انتخاب کنید. آن روز به 

 درستی این حقیقت پی بردم.
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سوان گناهی نداشت؛ شاید دالیتا و آرا هم گناهی  

 نداشتند و تنها زمانه نخواست خوشیشان را ببیند.

 

های پشت سر هم و ها و آسیباین روزها، شوک

ه بود و ماجرایی ام، مرا به زانو درآوردیکباره به پیکره

ی نهایی بود و مرا سان ضربهکه دالیتا درست کرد، به

پرسیدم پس کامالً از پای درآورد. همواره از خود می

کی بناست صبر و طاقتم به پایان برسد و ته بکشد! 

ولی خود برایش پاسخی نداشتم. آرا نگران حالم 

است؛ از صبح هنگام بیدار شدنم تا هنگامی که به 

روم، تالش میکند مرا به سخن وادارد؛ می رختخواب

شود. امیدم به زندگی، مانند یک بند ولی موفق نمی

است؛ یک نخ نازک که چیزی تا پاره شدنش نمانده. 

ام. باید همه چیز به پایان از نالیدن بیزار شده

 رسید؛ نه؟می
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گویند زندگی حرکت رو به سوی کمال است. اگر می

شرفتت متوقف شده؛ یعنی به سکون برسد، یعنی پی

دهد، برای گاه رخ نمیزنی و این هیچدرجا می

کس. کدام انسان زندگی راحتی دارد؟ انسان در هیچ

تواند آرامش داشته باشد. زندگی سخت هم می

تواند از لحظاتش لذت ببرد و دقایقش را دلپذیر می

 سازد.

 

رفت ام که دلم پساکنون من هم به جایی رسیده

آرامش حقیقی را فقط در »گویم: و تنها می خواهدمی

 «توان پیدا کرد.مرگ می

 

 زبرجد _رخ#

 هفتم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

 «آذر ماه»
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ی جناب آقای آرامایس زکریان، بنا به گفته»

همسرتون و دیگر شاهدها، شما آخرین نفری بودین 

که از دفتر خارج که مقتول رو دیدین و بعد از این

شون رو از دست دادن. مقتول هوشیاریشدین، 

 «درسته؟

 

توانم سرم را بچرخانم و او را در جایگاه متهم نمی

 تماشا کنم. خدا مرا مرگ دهد!

 

دهد: اندازد و ادامه میدادستان نگاهی به قاضی می

شما مقتول رو عامل مرگ چند نفر از اعضای »

دونستین و به فکر انتقام از ایشون تون میخانواده

 «بودین. این رو قبول دارید؟
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گیرد و اش قلبم را در مشت میصدای گرفته

 «خیر. درست نیست.»فشارد. می

 

م درست کدوم قسمت جمله»گوید: دادستان می

که سبب مرگ خواهر و نیست آقای زکریان؟ این

ی انتقامتون از شوهر خواهرتون شدن یا انگیزه

 «ایشون؟

 

مسافرت تصادف  خواهرم و همسرش حین رفتن به»

 «کردن. چرا باید کسی رو مقصر بدونم؟

 

گوید: زند و میدادستان دستانش را در هم گره می

گفته شده شما و مقتول چندین بار درگیری لفظی و »

 «مشاجره داشتین. علتش چی بوده؟
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چنان استوار و با کنم. همبار نگاهش میاین

ی خودباوری ایستاده و نگاهش را به جایگاه قاض

من یک تاجر و یک رئیسم. برای پیشرفت »دوخته. 

کارم هم نیاز به رقیب دارم و هم شریک. مسائل 

کاری، موضوع دیدارهای من و آقای سلوکیان بود... 

خواستن بحث رو منحرف کنن، که ایشون وقتی می

شدن و پای مسائل خانوادگی رو وارد حاشیه می

 «کشیدن که باعث رنجش من میشد.وسط می

 

چندان کند و با لحنی نهادستان چشمانش را ریز مید

دادن ایشون اجازه نمی»پرسد: خوشایند می

 «همسرتون رو ببینید؟

 

گوید: دهد و با صدایی محکم میسرش را تکان می

من و همسرم اختالف داشتیم و ایشون مدتی رو با »

 «ی پدرشون بودن.اختیار خودشون، خونه
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وجوی از این پرسدانم دادستان بناست نمی

 سروته به کجا برسد.بی

 

نشیند، گزارش که دادستان میقاضی پس از آن

ی علت مرگ را برای نخستین پزشکی قانونی درباره

خواند. چیزی که من از آن، تنها مسمومیت بار می

 فهمم.ناشی از تترودوتوکسین را می

 

شود؛ ولی دانم زمان در دادگاه چگونه سپری مینمی

شود و او در برابر تان آرا دوباره دستبند زده میبه دس

چشمان من، در حصار دو سرباز سبزپوش، از در 

کنم فهمم. گمان میرود. حالم را نمیدادگاه بیرون می

ام. مسمومیت؟ این سم که نامش را آورد دیوانه شده

 کار را بکند؟توانست اینچیست؟ اصالً مگر آرا می
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گیرد و همراهمان آمده بود، بازویم را میآسترید که 

پاشو نینا جان! باید »کَنَد.. مرا از روی صندلی می

 «بریم!

 

گذرد و من، هر روز، یک ماه از آن روز نحس می

تر از روز پیشم. دیگر توان مقابله با سرنوشتم ضعیف

ایستم، درد شدیدی زیر دلم را ندارم. هنگامی که می

چنان عمیق و جانکاه است، که گیرد و آنرا هدف می

شود و اگر آوتیس زیر بازوهایم را زانوهایم خم می

آمدم. دیگر نگرفته بود، روی پاهایم فرود می

 توانم ادامه دهم. فرزندم، مادرت را ببخش!نمی

 

که مرا برای معاینه نبرد، حریف آسترید برای این

 دانم چه بر سرمان آمده.شوم؛ ولی انگار خود مینمی

 

 زبرجد _رخ#
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 هشتم _و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

چند وقته لکه بینی »پرسد: دکتر خیره به دستگاه می

 «داری؟

 

کنم. با درنگ سرمای پروب را روی شکمم حس می

 «یک ماه.»گویم: می

 

 «معلومه.»گوید: دارد و میدستش را ثابت نگه می

 

چی معلومه »پرسم: کنم و میمتعجب سرم را بلند می

 «دقیقا؟

 

اف اچ »دهد. نگاهش را از صفحه نمایش به من می

 «آر نداره.
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 «این که میگین چیه؟»پرسم: با صدایی ضعیف می

 

ضربان »خیزد. گذارد و برمیپروب را روی میز می

 «قلب.

 

کند. به سختی کنم فشارم افت میاحساس می

کنم. ی تخت آویزان میپاهایم را جمع و از لبه

 «خب؟»

 

مانم تا چیزی بگوید اما ساکت است. منتظر می 

 «دکتر؟»

 

کند. نشیند و به جلویش اشاره میپشت میزش می

 «بشین. میگم.»
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روم. کنان، سوی او میلخپوشم و لخهایم را میکفش

نشینم، دست از نوشتن رویش میوقتی که روبه

 «چند وقته دقیقا؟»کند. دارد و نگاهم میبرمی

 

یک ماه... »گویم: اندازم و متفکر میباال میشانه 

 «ست.بیشتر از چهار هفته

 

 «چرا تا االن نیومدی؟»کند. اخم می

 

 «شرایطم خاص بوده... چی شده؟»گویم: عصبی می

 

 «متاسفانه جنینت... از بین رفته.»اندازد. ابرو باال می
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امکان نداره! من »گویم: زنم و میخندی میتک

 «چیزی نداشتم!ای خونریزی

 

 «آره. دفع نشده.»دهد. سرش را تکان می

 

شود و زبانم به کام کنم دهانم خشک میاحساس می

چسبد. از بین رفته؟ جنینم؟ منظورش این آن می

 است که...

بهش میگن سقط فراموش شده. »دهد: ادامه می

 «علتش مشخص نیست. باید بستری بشی تا...

 

خورم. شدیدی می ی بستری تکانبا شنیدن کلمه

 «تونم! وقت ن...نه دکتر! نمی»
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برد: پرد و صدایش را باال میدکتر میان سخنم می

 «به درک که وقت نداری! پای جونت وسطه!»

 

کند و صدا رود. بازش میشود و سوی در میبلند می

 «همراه خانم سلوکیان؟»زند: می

 

بله »شنوم. شود، میصدای آوتیس را که نزدیک می

 «انم دکتر؟خ

 

بندد. آید داخل و آسترید پشت سرش در را میمی

 برینش بیمارستان.بی فوت وقت، همین االن می»

 «نویسم.نامه بستری می

 

بستری برای »پرسد: آید و شوکه میآسترید جلو می

 «چی؟
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نویسد. نشیند و تند تند میدکتر پشت میزش می

قبل پنج هفته یک ماهه سقط کرده و باید »گوید: می

دونم که کورتاژ الزم میشه یا نه؛ اما تخلیه بشه. نمی

 «باید همین االن بره.

 

 گزم.هایم را میبندم و لبچشمانم را می

 

چرا »گوید: چرخد و میسوی من می« یک ماه؟»

 «نگفتی؟

 

صدا هق هق شود و بیاشک از چشمانم سرازیر می

 کنم.می
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ماند و فیک میی ساعتی که آوتیس توی تراهمه

گیرد، روی صندلی عقب ماشین دراز تماس می

ام. آوتیس چندباری ام و پاهایم را بغل گرفتهکشیده

گردد تا احوالم را از خودم و آسترید جویا شود. برمی

این یک ماه حالم خوب بود با این چند ساعت که 

 میرم!نمی

 

 آرا نیست!

 

رها مرا ای، در این یک ساعت باهمین حقیقت دوکلمه

اش توانستم بچهبه گریه انداخته. با این وضعیت نمی

را بدون خودش داشته باشم. آرا شایگان را کشته 

 بود؟

 

ام را کند، به سختی تن خشک شدهتوقف که می

کشم. آوتیس و خودم را سوی در می دهمتکان می
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بشین نینا! بذار »گوید: کند و میدر عقب را باز می

 «رم؛ خب؟ همین االن میام!برات ویلچر بیا

 

گزم. جانم را دارم باال دهم و لب میسرم را تکان می

 آورم.می

آورد، دقیقه بعد با پرستار آقایی که ویلچر را می یک

 شود.پیدایش می

 

 «تونید بنشینید یا کمکتون بدیم؟خانوم، می»

 

گاه تنم دهم و دستانم را تکیهتنها سر تکان می

سوزم. روی لرزم و از گرما میمیکنم. از سرما می

نشینم و هنگامی که وارد اورژانس ویلچر می

 فهمم.شوم، دیگر چیزی نمیمی
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 زبرجد _رخ#

 نهم_و_چهل_و_سیصد_پاره#

 

 «کس نبود براش رضایت بده بیچاره!هیچ»... 

 

دانم دور و برم چه خبر هنوز هم گیج و منگم ولی می

 است.

 

هیچکی؟ پس شوهرش؟ »آیدمیصدای زن دیگری 

 «باباش؟ برادری چیزی!

 

نه بابا! شوهرش زندانه... باباشم مرده! آخرش زنگ »

 «زدن پدرشوهرش اومد.
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فشارم و قطره اشکی از هایم را روی هم میپلک

چکد. کمر و شکمم حاال که اثر چشمم روی تخت می

کند و چیزی نمانده از حسی از بین رفته، درد میبی

د، بیهوش شوم. هنوز هم کورت را احساس شدت در

چرخد و صدای دستگاه کنم که درون رحمم میمی

ساکشن که هرآنچه از جنینم برجای مانده، به درون 

کشد. حتی یادآوری این چند ساعت، خود می

ی کافی برای سیر شدن از زندگی را برایم انگیزه

فراهم آورده. صبحش که با دادگاه آرا شروع شد و 

دانم ساعت چند است، ادامه دارد. ون که نمیتاکن

تر از تخت سفت ریکاوری و گردنم که کمی پایین

کمرم قرار دارد، نفس کشیدن را برایم سخت 

ام نبض کند. حالت تهوع به سراغم آمده و پیشانیمی

پرد و دو ای از دهانم بیرون میزند. ناخودآگاه نالهمی

زند شان زنگ مییکند. یکام میزن را متوجه بیداری

گوید پرستار بیاید تا مرا از اتاق عمل به بخش و می

کنم و هر لحظه تحویل بگیرد. احساس تهی بودن می
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گذرد، بیشتر به بالیی که بر سرم آمده، پی که می

 برم.می

 

شوم، درد تا مغز استخوانم روی تخت که جابجا می

گیرد و تخت را پیچد. پرستار که فشارم را میمی

برند، تلما و پاکان را جلوی در اتاق عمل بیرون می

کوبند. چشمانم را بینم و دنیا را روی سرم میمی

آلود تلما را نبینم. کرده و خونبندم تا چشمان پفمی

 خواهد!دلم مردن می

 

ی چنان در اتاق ویژهدو سه روز پس از آن را هم

ه هم در خواب نصفه و نیمگذرانم و آنبیمارستان می

سروته. روزی که بناست مرخص های بیو خیال

گوید کند در یک کفش و میشوم، تلما پایش را می

گوید که ها بروم. آسترید ولی میی آنباید به خانه

ی من عمارت است و تا برگشتن آرا، بایست خانه
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زند. جا بمانم. همین یک جمله، تلما را آتش میآن

زند و کند، کنار می کند آرامَشپاکان را که تالش می

ای که یک همون خونه»ایستد. رو در روی آسترید می

شب رو تا صبح نتونست توش دووم بیاره؟ از چی 

بار کوتاهی کردم و زنید؟ من یکدارید حرف می

ای که توش آرامش نداره، اجازه دادم نینا توی خونه

ش چی بود! من فکر کردم بمونه! و ببینید نتیجه

ن و آرا نینا رو دوست می تموم شدههای قدیکینه

 «داره...

 

ای پربغض دهد و با خندهدستش را در هوا تکان می

من چقدر ساده بودم! چیزی که... نه! »گوید: می

کسی که پشیزی واسه شما ارزش نداشت، نینا بود! 

خواست از شایگان انتقام زندگی و عشق از آرا می

ی از این انتقام ش رو بگیره... نینا هم جزئدست رفته

 «بود!
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کوبد و اشک را از روی اش میدستش را روی سینه

دادم آرا من نباید اجازه می»کند. اش پاک میچهره

وارد زندگی نینا بشه! من مقصرم... ولی بیشتر از 

 «م قربانی اشتباهات دیگران بشه!ذارم بچهاین، نمی

 

کشد. گیرد و او را عقب میپاکان بازوهای تلما را می

 «بسه تلما! بسه جونم!»

 

گوید: کشد و با تشر میتلما بازوهایش را بیرون می

ی دخترم رو هم دستش به آرا بگید من جنازه»

 «نمیدم!

 

ی اتاق ماتش برده، نگاهی به آسترید که در میانه

گذارم ویلچر سوی اندازم و بی هیچ سخنی، میمی

د فکری گفت؛ بایدر اتاق حرکت کند. تلما درست می

 کردم.ام میبه حال زندگی
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 زبرجد _رخ#

 پنجاهم_و_سیصد_پاره#

 

انگیز را امضا ی نفرتکه پای آن برگهپیش از این

کشد و هنگامی که کنم، مازیار آن را از زیر دستم می

 «مطمئنین؟»پرسد: کنم، میبا خشم نگاهش می

 

کشم و مشتم را روی میز ابروهایم را درهم می

من هم هزار بار این سوال رو از تو »کوبم. می

پرسیدم! انگار کسی که تردید داره، تویی نه من! 

خوای جلوی آرا وایسی، من بهت گفته بودم! اگه نمی

کنم، ولی قرار نیست هربار من رو زیر درکت می

 «سوال ببری یا از تصمیمم منصرفم کنی!
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شم بار نوبت اوست که به من اخم کند و با خاین

من حتی به عنوان وکیلتون هم باید این حق »بگوید: 

رو داشته باشم که شما رو نسبت به تصمیماتتون 

 «مردد کنم! لطفاً وظایفم رو بهم دیکته نکنید خانم!

کنم و به خواست برگه، خیز دهانم را برایش کج می

قاپم. پایش دارم و آن را از میان انگشتانش میبرمی

االن تمومه »گیرم. یش میزنم و سورا امضا می

 «دیگه؟

 

اندازد و سپس به من. آن را شوکه نگاهی به برگه می

و « مونم.پایین منتظرتون می»گوید: گیرد و میمی

 کند.خانه را ترک می

 

گیرم و آه از نهادم ام را در دستانم میچهره 

ی بیست و کردم در آستانهخیزد. گمان نمیبرمی
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نین تصمیم مهمی در چهار سالگی، بخواهم چ

 ام بگیرم.زندگی

 

گوید یک کارآگاه خصوصی استخدام دستان می

چنان جدی پیگیر کشته شدن شایگان است کرده. آن

گونه که او شان. اینی بینکنم به رابطهکه شک می

دهد گوید، کارآگاه مردی زبده است و اجازه نمیمی

ه قتل شایگان همانند قتل شهاب، حل نشده و مختوم

باقی بماند. مردان دور و بر من، حال خوشبختانه یا 

بدبختانه، تا کاری را به نتیجه نرسانند، دست 

 دارند.برنمی

 

کنم خودکاری که در دست دارم را روی میز پرت می

ی تلما و پاکان خیزم. هربار که به خانهو برمی

ام، برای درمان بوده. همیشه در بدترین حالت، آمده

جا، به ام! همیشه درمانده از همهشتهکنارشان برگ
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ام. این خانه برای من جایی است این خانه پناه آورده

توانم آرامشی کردم میی امید. گمان میبه نام خانه

ی شایگان پیدا کنم؛ جا دارم را در خانهکه در این

 دانم که شدنی نبود.ولی به خوبی می

 

نگرم و میأید، تلما را که از اتاق خواب بیرون می

 «انگار واقعاً داره اتفاق میفته!»گویم: می

 

شکند و با دیدن نگاه غمگینش، صدایم در گلو می

چکد. های اشک، از هر دو چشمم به پایین میدانه

 «کنم!ترین تصمیم زندگیم رو عملی میدارم سخت»

 

گیرم و پشت دستانم را زیر چشمانم دم عمیقی می

گردم. اگه تا شب برمی عصر میرم بیرون.»کشم. می

تا ساعت دوازده خبری ازم نشد، به مازیار زنگ 

 «بزن.
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حاال که به هدفش رسیده، »کنم: و زیرلب زمزمه می

 «ام!من براش مثل یه دستمال کاغذی استفاده شده

 

که بپرسد کجا، یا راهم را سد کند، سوی پیش از آن

. ی خیسم را ببیندگذارم چهرهروم و نمیاتاقم می

 ترم.فهمید از همیشه مصممباید می

 

 زبرجد _رخ#

 یکم_و_پنجاه_و_سیصد_پاره#

 

کشم و برای سومین بار و ام را دست میی پاییزهلبه

نگرم. شاید آخرین بار، به ساختمان روبرویم می

انگیز کردم بازهم پایم به این مکان نفرتگمان نمی

خانه کار خواهد بمبی درون این باز شود. دلم می
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بگذارم و هرکس و هرچه درونش هست را به هوا 

 بفرستم.

 

همانند روزی که به عنوان جانشین آرا به شرکت پا 

دست مشکی. دم ام؛ یکگذاشتم، لباس به تن کرده

گیرد و بدون اطمینان نگاهم ام را میدر، مازیار پاییزه

هایم از سنگینی ناچیز ریمل سنگین کند. پلکمی

گذارد راحت نفس بکشم؛ ولی ، نمیشده و ماسک

آرامش عجیبی بر روح و روانم حاکم شده که اگر در 

 اینجا و اکنون، کشته شوم، ابایی از آن ندارم.

 

پیچد و هایم، درون سرسرا میی کفشصدای پاشنه

دارم، به پرتگاه کنم با هرگام که برمیاحساس می

ق، ی در اتاشوم. در آستانهتر میام نزدیکزندگی

اندازم. کنم و نگاهی به پشت سرم میدرنگ می

ای گرفته، دست راستش را باال مازیار با چهره
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آورد و از حالت چشمانش، لبخندی غمگین را می

 خوانم.می

 

گذارم و در با صدای سنگینی پا به درون اتاق می

. عطر سیگار برگ که به شودپشت سرم بسته می

کشم. این هم میرسد، ابروهایم را درمشامم می

بویی نیست که در هرکجا بتوان آن را احساس کرد. 

دارم تا به پس از درنگی شاید طوالنی، گام برمی

 ی اتاق برسم.میانه

 

ای، صدای ریختن مایعی به درون ظرفی شیشه

حواسم را سوی میزی که در سوی راست اتاق قرار 

 بینم که باروم و او را میکشاند. سویش میدارد، می

کراواتی شل شده ولی ظاهری آراسته و مرتب، در 

بیند، سرش را حال پر کردن جامش است. مرا که می

ای که در دست دارد را، گیرد و سیگار نصفهباال می
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برد. پس از کامی عمیق، نفسش هایش میسوی لب

نگرد. دهد و مرا از پس آن میرا با دود بیرون می

 «؟خوای اینجا، دختر شایگانچی می»

 

نشینم. روم و روی مبل کنارش میسویش می

زنم و جام تمیزی را از روی هایم را باال میآستین

گیرم و با دارم؛ آن را سویش میسینی جلویم برمی

. مست نیست؛ خواهم تا پرش کندنگاه، از او می

 دست کم نه در این لحظه...

 

دارد. زند و با لودگی، شیشه را برمیپوزخند می

جا با من مونم! تو که نیومدی این... منتظر میباشه»

 «پیک بزنی!

 

گیرم و خیره به جام را بین انگشتانم به بازی می

 «برای معامله اومدم.»گویم: های کوچکش، میحباب
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زند و با کشیدن انگشت شستش، کنار پوزخند می

امروز همه برای »گوید: هایش، خشمگین میلب

 «معامله میان! جالبه!

کَنَم و روی میز پرت ام میسک را از روی چهرهما

 «قاتل شایگان رو بهم بده...»کنم. می

 

در ازاش، »گذارم. کشم و روی میز میجام را سر می

 «کشم.از سر راهت کنار می

 

انگار برای هضم جمالتم، به زمان نیاز دارد؛ شاید به 

افتد و گره ی چند ثانیه؛ سپس به خنده میاندازه

چی باعث شده فکر کنی »کند. تر میش را شلکراوات

تونی انقدر بزرگ باشی که مانع حسابت کنم، می

 «دختر شایگان؟
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زبانم را روی شیرینی برجای مانده از نوشیدنی 

کشتن »گویم: کشم و با لبخندی خبیث، میمی

شایگان و پاپوش درست کردن برای آرا، برای 

م که بعد از که من اون رو مقصر مرگ پدری بدوناین

بیست سال، دوباره به دستش اوردم... مدارکی که به 

دستم رسوندی تا آرسن رو بندازم زندان... قبل از 

اون هم آدم اجیر کردی برای دزدیدنم. بخوای یا نه، 

 «ی این تشکیالت، دست منه....آینده

 

کنم. دارم و جام هردویمان را پر میبطری را برمی

از راه به در کنم، یا با رفتنم،، راه که با موندنم آرا رو »

رو برای انتقال قدرت و سرپا موندن امپراتوری 

 «کثیفت، هموار کنم. حاال انتخاب با خودته!

 

تونی می»گیرم. دارم و سویش میجامش را برمی

 «قبول کنی تا من، از آرا جدا بشم.
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 زبرجد _رخ#

 دوم_و_پنجاه_و_سیصد_پاره#

 

ی دستان تکان ام را جلوی چهرهانگشت اشاره

حواست »غرم: دهم و با صدایی کنترل شده میمی

باشه دستان! سر زندگیم قمار نکردم که حاال قاتل 

پدرم قبل از تبرئه شدن آرا گور به گور بشه! اون 

مردتیکه رو پیدا کن و برام بیار! مگه کارآگاه 

ردی؟ حاال که دارم بهت میگم قاتل کیه، استخدام نک

بگو تن لششو تکون بده و پیداش کنه! این کارو 

 «تونه انجام بده!حداقل می

 

نگرد و با صدایی که از خشم دستان با اخم مرا می

کی ازت خواست که این کار »غرد: دورگه شده، می

کشید، اون شوهر رو بکنی؟ ده سال هم طول می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیلوا                                                                         رخ زبرجد

 EXCHANGE GROUP  از یکار

توی زندان دووم بیاره! چرا تونست غیرتت میبی

چیزی رو که سه سال برای نباختنش به براهینی 

 «جنگیدی، دو دستی تقدیمش کردی؟ ها؟

 

اش را روی شود تا انگشت اشارهسویم خم می

به خاطر »ام بگذارد و سرم را به عقب براند. پیشانی

کی این کار رو کردی؟ خودت؟ آرا؟ فکر کردی آرا به 

ی کنه دخترهازت تشکر میخاطر این فداکاری 

های اشتباهت، به خاطر ی تصمیماحمق؟ همیشه همه

 «کنی؟جوری توجیهشون میصالح دیگرانه؟ یا این

 

خیزم. زنم و برمیام را عقب میخشمگین صندلی

بار تالشی برای پایین نگه داشتن صدایم این

من انتظار تشکر از کسی ندارم! منتی هم »کنم. نمی

کسی، چون چیزی که من احساس  ذارم سرنمی

تونن درک کنن! تو جای من کنم رو همه نمیمی
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نیستی، تو نینا سلوکیان نیستی! تو بیست سال انگ 

دختر یه خائن بودن رو به  دوش نکشیدی! یک سال 

که فردایی وجود داره یا تموم، هر شب با تردید این

که قراره نه، نخوابیدی و هر صبح رو با فکر این

نی چه چیزی بشی، شروع نکردی! ولی من با قربا

دونستم که پامو که از ها زندگی کردم! نمیتمام این

گردم یا اصال ذارم، سالم برمیخونه بیرون می

گردم! ناامنی رو تجربه کردی تا حاال؟ به این برنمی

فکر کردی چرا تا حاال آرا سوان رو پسر خودش 

دونستم اعالم نکرده؟ از روزی که فهمیدم، نمی

مونه یا اگه موند، ای که توی شکممه، زنده میبچه

تونه به پدری مثل آرا تکیه کنه یا نه! من اصالً می

خواستم! من دوست داشته شدن فقط آرامش می

 «خواستم دستان!می

 

گیرم؛ تکانش اش را در مشت میروم و یقهجلو می

به کدومش رسیدم؟ به »گویم: دهم و با زجه میمی
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ش؟ خوشبختی؟ امنیت؟ کدوم درد منو کشیدی آرام

کنی چی کشیدم که به خودت یا حداقل درک می

 «اجازه میدی منو قضاوت کنی؟

 

کنم و او که مات و مبهوت مانده، به ای را رها میبقه

 «ها؟»زنم: شود. جیغ میعقب رانده می

 

آیم و با جلوی پاهایش، روی زانوهایم فرود می

جا! منو ببر از این»نالم: بریده، می ای که امانم راگریه

گور بابای پول و تشکیالت! من فقط دلِ خوش 

 «خوام!می

 

 زبرجد _رخ#

 سوم _و_پنجاه_و_سیصد_پاره#
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 «بهمن ماه»

هایی که در عمق نگرم و خاطرهبه در و دیوار کافه می

زنم. قاتل شایگان نشین شده اند را هم میذهنم ته

ای که ش پیدا شد. با نامهچند روز پیش، در زادگاه

در آن اعتراف و سمی که با آن، شایگان را مسموم 

ماه از مردنش کرده بود. پزشکی قانونی گفته بود یک

. گذرد و فرایند فساد جسد، مدتی است آغاز شدهمی

که به دیدار براهینی یعنی درست چند روز پس از آن

 رفتم

دنبال من است آرا از زمانی که آزاد شده، در به در به 

ام. چرا؟ چون و من از دیدنش سرباز زده

توانستم مانند شوهری که به زودی پسوند سابق نمی

 نشیند، با او رفتار کنم.کنارش می

 

حرکت و خاموش، خیره مانده سرانجام به او که بی

که عزمشان را هایشکنم. به شقیقهبه من، نگاه می
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کنار چشمش،  اند تا پیرش کنند؛ به خطوطجزم کرده

کرد؛ چه با کلمات و چه با ام میهایی که دیوانهلب

 کرد.هایش خلق میهایی که با بوسهمعجزه

گذارم کنار زنم و قاشقش را میام را هم میقهوه

فنجانم. قلبم از درد در حال ترکیدن است و چشمانم 

خواهند اما به انتظار برای باریدن، یک تلنگر می

ل کالمش را بگشاید و آنچه را که ام تا او قفنشسته

 دانم، به زبان آورد.می

 

ام و به تالفی زل زنم زیر چانهدست راستم را می

 فروغ این روزهایش.زنم به چشمان بیمی

 

 «یاد اولین باری که اومدیم اینجا افتادم.»

 

من هم به محض ورود، به خاطر آوردم. دعوتم کرده 

 ام و برایم...سالگیودو بود برای تولد بیست
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کشم. اختیار روی گودی گردنم میدست چپم را بی

اش روزی که بنا بود از عمارت بروم، گردنبند اهدایی

را جلوی میز توالت گذاشتم؛ همراه حلقه و چیزهای 

 های مختلف، برایم خریده بود.دیگری که به بهانه

 

هایش را روی میز در هم بیند، دستسکوتم را که می

تنها چیزی »شود. کند و کمی سویم خم میب میقال

که توی اون مدت کوفتی انتظارش رو نداشتم... چرا 

 «برام فرستادیش؟

 

کشم و نگاه ی فنجان میانگشتم را دورانی روی لبه

 ام.شود سوی انگشت خالی از حلقهاو کشیده می

 «چیزیه که باید انجام میشد.»
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بایدش رو من باید یا ن»گوید: جویده جویده می

 «کنم!مشخص می

 

کردی! روزی که »دهم: با همان لحن آرام، جواب می

 «م رو سقط کنم، کردی!گفتی باید بچه

 

شکند و زند به گلویم. صدایم میبغض نیشتر می

روزی که برای رفتنم از اون خونه »دهم: ادامه می

اصرار کردی، باید و نبایدش رو مشخص کردی 

های ز هم از من به خاطر کوتاهیجناب زکریان... و با

 «کاری!خودت طلب

 

کشم و نفسم را هایم میدستم را با شدت زیر چشم

کنم. این فشار، بیش از حد توان تکه تکه خارج می

 من است.
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پس چرا برای تبرئه کردن من، همه کاری کردی؟ »

وقتی من گفته بودم که باید بچه رو سقط کنی و 

 «بری؟

 آید. فقط این را نگفته بود!بغض دوباره باال می

 

چون تهمتی که بهت زدن، ناروا بود. چون »

دونستم حق با توئه. چون... چون حقت نبود چوب می

ی توی شکمم اشتباهات بقیه رو بخوری... چون بچه

 «خواست... چون دوستت داشتم!بابا می

 

شکند. به کیف دستی و ی آخرم در گلو میجمله

خیزم. او هم از جا نم و برمیزهمراهم چنگ میتلفن

 «هنوز حرفامون تموم نشده!»پرد. می

 

روم. سینه به زنم و سویش میمیز را دور می

من حرفی ندارم؛ »غرم: ایستم و میاش میسینه
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حرفای تو رو هم از برم. جای تلف کردن وقتت، 

دونه، برگرد خونه. سوان منتظرته. حاال که می

بپذیر و بی هیچ ابایی مسئولیت کاری که کردی رو 

دونی که این چند سال جبران براش پدری کن! می

های باقی مونده تونی سالکم مینمیشه، ولی دست

هایی که گذشت، اضافه نکنی. یه روزی رو، به سال

 «ی پشیمونی خیلی دیره.رسه که واسهمی

 

ی همه»چسبد. گیرم و او مچ دستم را میفاصله می

 «همینه؟حرفت 

 

همین بوده، همین هم »گویم: تر میگردم و آرامبرمی

خواهد بود. قرار نیست چون قسمت هم بودیم دل به 

 «دل روزگار بدیم. روز دادگاه حاضر باش.
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کشد و کند؛ مرا سوی خود میدستم را رها نمی

 «من طالقت نمیدم نینا!»غرد: می

 

ده، کلماتم را اندازم و با نگاهی تیز و برنشانه باال می

تونی حق داشتن یه زندگی نمی تو»رانم. بر زبان می

عادی رو ازم بگیری آرامایس زکریان؛ نه تا وقتی که 

 «خودت، مانعی هستی برای آرامش داشتنم!

 

 زبرجد _رخ#

 پسین_پاره#

 

ی کشم و با لبهچمدان کوچکم را پشت سرم می

، ام. پیش از آمدنگذرنامه، روی شکمم ضرب گرفته

یک دل سیر مازیار را در آغوش گرفتم و رفیقی که 

کل این مدت، همراهم بود را، بدرقه کردم. شرمنده 

بودم از اینکه برایش زندگی نگذاشته بودم و او به 
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اش را حتی برای یک ماه، نمیدید. خاطر من، خانواده

پس از اینکه مرا به فرودگاه رساند، بغض کرد و پای 

 ام را نبیند.ند تا گریهماشین رویش را برگردا

 

سخت است دل کندن از یک عمر خاطره. از یک 

ای در روحم باقی مشت یادگاری که جز حفره

نگذاشته بود؛ شاید هم زندگی مشترکی که تنها 

چیزی که از آن برجای مانده، مهر طالقی بود که در 

هم درون کنار جای ازدواج، جا خوش کرده بود؛ آن

ی تلما و پاکان را از آنکه خانهای را پیش شناسنامه

ی ترک کنم، درون آتش سوزاندم. به همراه همه

 چیزهایی که یک روزی، برایم ارزش داشتند.

 

از آن روز که آرا را در کافه دیدم، دیگر ندیدمش. 

هردویمان نه به دادگاه رفتیم و نه محضر. انگار هیچ 

خواستیم شاهد به آخر خط رسیدنمان کداممان نمی
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یم و یا شاید، آخرین دیدار را برای خود رقم باش

بزنیم. به تلما و پاکان روز و ساعت دقیق پروازم را 

نگفته بودم. شب قبل، با هردویشان خداحافظی 

کردم و هنگامی که خانه را به مقصد فرودگاه ترک 

ی بامداد بود. دور از ذهن کردم، ساعت نزدیک سه

 دانم کسی متوجه رفتنم شده باشد.می

 

کنم. نشینم و درخواست یک قهوه میدر کافه می

خواهد تا کند ولی دلم میخوابم میدانم که بیمی

 بیرون رفتن از مرزهای ایران را بیدار باشم.

 

یک ساعت مانده تا پرواز را درون فرودگاه پرسه 

کنم. به این فکر زنم و برای خودم فکر و خیال میمی

، آن هنگام چند ساله کنم که اگر بنا باشد برگردممی

 خواهم بود و آیا کسی مرا به خاطر خواهد آورد؟
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دهم. ام را تحویل میایستم و گذرنامهجلوی گیت می

دانم زند و آب دهانم خشک شده. نمیقلبم تند می

 چرا حاال پریشانی به سراغم آمده!

کنم و با کیف دستیام را روی شانهام جابجا می

بارم روم. سبکهوایی می های کوتاه، سوی پلگام

ولی تا هنگامی که کسی صدایم نزده؛ آن هم با نامی 

 جز نینا و صدایی که متعلق به کسی نیست جز...

 «مدونا!»

 پایان داستان بازه رفقا

ای براش متصور نیستم و هرکس میتونه هیچ ادامه

گیری شخصی خودش رو داشته برای پایان، نتیجه

 باشه

 ️❤خیلی زیاددوستتون دارم 

 ۱۴۰۱/۱/۲۹به وقت بامداد روز 

 طاعاتتون قبول

 التماس دعا
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