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 خالصه
ثریا و رادمهر، زوجی مهربان و عاشق بودند و حاال پس از هشت سال زندگی مشترک، خواستار جدایی 

 .نکه هیچ جدالی میانشان نیست و زندگی بسیار آرامی دارندشوند. حال آمی

 .؟ مسئله این است«نماندن»یا « ماندن»ها را شکست. گاهی باید جمله
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 :مقدمه
زنند و از آنجا با ها پلی به زمین میها از ستارهروی، فرشتهبندی و به خواب میهایت را میها که چشمشب

نشینند، موهای نرم و قشنگت را آیند دور سرت میکنند. بعد میبازی میهایشان تا خود زمین سرسرهکیف

د. گذارنهایی از خدا را به جا میبـوسند و از داخل کیفشان میان موهایت تکهکنند، صورتت را مینوازش می

شود مادرم هم به این می»فقط عزیز دلم، اگر به میهمانی خدا رفتی، یادت نرود در گوش خدا بگویی 

 «یهمانی بیاید؟م
*** 

 .ها دنیایشان بزرگ است و برخی کوچکها با هم فرق دارد. بعضیدنیای آدم
نژاد دنیایش خیلی بزرگ بود؛ چون که سه لیسانس داشت و شوهرش شرکت نفتی بود و یا مثالً خانم علی

مدرسه بود.  شان همین حوالیزیست بود و خانهخانم مهربان دنیای کوچکی داشت؛ چون که بسیار ساده

طوری های خوشبخت کسانی هستند که دنیایشان ساده و کوچک است؛ چون آنکنم آدممن فکر می

ز را با چیتوانند همهی دنیایشان را داشته باشند؛ ولی کسانی که دنیایشان بزرگ است، نمیتوانند همهمی

 .هم داشته باشند
ما دانستم؛ ااش چیزی نمیبته من از زندگی شخصیسوخت. دبیر ریاضی بود. الدلم برای خانم محمودی می

کردم او از من تنهاتر است. که تا به این سن ازدواج نکرده بود، دل سوزاندن داشت. احساس میهمین 

 .کنم او هم دنیای کوچک و سرسبزی دارد. او مهربان استاحساس می
دار، دنیای کوچکی دارم؛ اما هرم مایهآباد است و شومان سعادتدنیای من اما کوچک است. با آنکه خانه

ی هشتمش هستم؛ یک طبقه باشد، من در طبقهخوشبخت نیستم. بدبختی اگر یک چاه زیرزمینی هفت

 .کنج دلگیر و تاریک
های سبز را دوست دارم. آقای سعادت دارم. چقدر چشمکند. یک استکان برمیآقای سعادت چای تعارف می
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هایش خیلی شد به چشم پدر نگاهش کرد. چشمخودش پیرمردی بود. می هایش سبزرنگ بود. برایچشم

 .انگیز بودندروشن و دل
اختیار حواسم پی زند و من بیی یازدهم مینژاد، حرف از ایرادات گروه تألیف کتاب فیزیک پایهخانم علی

 .آید؛ مثلِ رادمهر. رادمهر هم مرد خوبی استآقای سعادت است. مرد خوبی به نظر می
ای. خیلی تمیز لباس پوشیده، سنگین و پیرمردانه. رنگ تمیزی به تن دارد و شلوار پارچهپیراهن نخودی

بندد. اما ی آنکه همیشه کمربندش را روی پیراهنش میعالوهپوشد. بهچنین لباس نمیرادمهر هرگز این

 .ت زیادی داردساله تفاوشود، با این پیرمرد پنجاهساله میوهفتتازگی سیرادمهر به
 ام؟وهشت سالش بود. راستی! من چندساله شدهوهفت سال! وقتی آشنا شدیم بیستسی

 زحمت میدی؟خانوم طاهری، کلینکس رو بی -
دانم دنیایش بزرگ است یا کوچک؛ اما بسیار مبادی آداب صدای خانم حسینی است، دبیر هنر. او را نمی

طوری نیست که بخواهد هی رود و آنت. روی اعصاب آدم نمیزنک نیساست و حداقل در محیط کار، خاله

 .دهدنژاد خیلی انجامش میها گله کند. کاری که علیاز بچه
 .دهمدستمال کاغذی را به او می
کنند از عمد خودم را دار هستم. فکر میکنند من زنی ازخودراضی و پولتمام پرسنل مدرسه فکر می

زنم که خودم را توی چشم نشان دهم. نم بهشان فخر بفروشم و کم حرف میبودخاطر خرپولگیرم که بهمی

در این  امکنند من از اینکه توانستهها فکر میکنم و اینامسال تازه دومین سالی است که اینجا تدریس می

 ام. البته که چنین نیست. من فقط دلمی معروف و سطح باالیی بیایم، مغرور شدهسن کم به چنین مدرسه

شان شوهر و بچه دارند و من هنوز بچه ندارم. هایی که همهها در ارتباط باشم. آن هم زنخواهد با زننمی

 من چند سالم بود؟
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 کردم. مثالًشان را درک میحاال که دبیر بودم و بیشتر با قشر نوجوان سروکار داشتم، احساسات معمولی

وپایشان اشد، اقتضای سنشان است. یا اینکه روی دستب EXO اینکه روی در و دیوار اسم گلزار و لیتو و

 هایشان ادعای دانایینویسند. یا که برخیهای انگلیسی میوپرتنهایت، ضربان قلب، الو و چرتعالمت بی

 .شدگذشت، خطرناک میها همه عادی بود که اگر از حد میکنند و برخی ادعای پسربودن دارند. اینمی
کردند یا هایم خودشان را فدای یک خواننده میکالسیچنین نبود. زمانی که هماین اما دوران نوجوانی من

خاصیتی هستند و این طرز کردم که چه موجودات بیبافتند، من فکر میشان رؤیا میدر کنار پسر همسایه

 .تفکر عادی نبود
چیز زیادی به یاد ندارم. پدرم  این طرز تفکر عادی نبود؛ چون من عادی نبودم. فرزند طالق بودم و از مادرم

 .هم تصاویر گنگی است. با مادربزرگ و پدربزرگم بزرگ شدم
توانستم مانند خواست. من نمیداری نداشتند و دلشان آرامش میی بچهزن و شوهر پیری که دیگر حوصله

 .آمدی من را نداشت، کالً از بچه بدش میبی حوصلهساالنم باشم. بیهم
د؛ گرفتنش شادی نکنساله بخواهد خانمانه رفتار کند. سروصدا نکند؛ برای بیستهشت حساب کن دختری

اتفاقات مدرسه را برای کسی تعریف نکند؛ یک کارتون را صد بار نبیند و برای دوری از پدرش گریه نکند؛ 

ه خواهم و بیرود، هی نگوید بستنی مالکی ادای ننرها را درنیاورد و خودش را لوس نکند و وقتی بیرون می

 شد؟دهند، قانع باشد. میچه به خوردش میهمان
ا ها برایم چادر بیاورد؛ امی بچهمثالً روز جشن تکلیف، انتظار داشتم مادربزرگم دنبالم بیاید و مثلِ بقیه

شد. پدربزرگ هم کرد و جز در مواقع اضطراری خارج نمیبی پاهایش درد میکس نیامد. آخر بیهیچ

 .یف داشتآلزایمر خف
ها که اکثر بچه شدت احساس تنهایی کردم. چرا که زمانیساله بودم، برای اولین مرتبه بهمن که دختری نه

تنهایی باید تا ساعت آخر روز با مادرهایشان و بعضاً هم پدر و هم مادرشان رفته بودند، من بهدر همان نیم
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 تر شد که معلمم برایم چادر سفیدایی زمانی فشردهماندم که سرویسم به دنبالم بیاید. این تنهمنتظر می

 .آورد
 .خواست گریه کنمآن روز خیلی دلم می

کردم این داستان، پایان خوشی خواهد اما من هنوز درک نکرده بودم که باید با تنهایی خو کنم. تصور می

 .داشت؛ مثلِ کارتون دختری به نام نل
بی کمی بر اعصابش مسلط شود و سر من داد شود یا اینکه بیمثالً اینکه پدربزرگ روزی آلزایمرش خوب 

 .چنان برایم ملموس نشده بودام هنوز آن روی زشت زندگی، آننزند. تا سال چهارم ابتدایی
ی خوشنویسی در منطقه، اول شدم. با خوشحالی به خانه برگشتم که خبر خوب سال چهارم در یک مسابقه

 .رو شدمرگ پدربزرگ روبهرا به پدربزرگ بدهم و با خبر م
فرستاد. شیرینی آن خبر خوب بی و پرستاری که بابا از کانادا پولش را میاز آن روز به بعد، من ماندم و بی

 .از بین رفت
اش بیشتر بود. با آنکه همواره از بین رفت؟ زهر شد! من پدربزرگ را خیلی دوست داشتم؛ چرا که حوصله

شست، حتی یک بار به جرم آنکه دختر پسرش هستم به من سیلی زد؛ اما نخواب بود و خیلی کنارم نمی

داد و از گفتم، گوش میخواستم تنها همدمم را از دست بدهم. همدمی که آلزایمر داشت و هر چه مینمی

توانستم چند ساعت بعد دوباره سراغش بیایم و برایش حرف بزنم؛ اما بابابزرگ بیشتر طور میبرد. اینیاد می

 .ها خواب بودقتو

در راهنمایی، دختری به اسم ماهک در کالسمان بود. این دختر خیلی خوشگل بود. یک گروه از دختران را 

گذاشته بود. پنج نفر بودند و بسیار جذاب. « های زشتفرشته»دور خودش جمع کرده و اسم اکیپشان را 

 .خیلی دوست داشتم من هم یکی از دوستان ماهک باشم
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اش کرد. مانتوی مدرسهاش افشان میاش را روی پیشانیزد و موهای چتریبی مارک میعینک آفتا

خواستم شمایل او را داشته باشم؛ اما دلم اش هم همیشه شل بود. من نمیتر بود و مقنعهکمی جذبیک

با فالنی »چنینی داشته باشم. دوستی که همه به من غبطه بخورند و بگویند خواست دوست اینمی

 «وستی؟د
ای شده بودم. جای من همیشه توانم در این مورد حق را به خودم بدهم یا نه؟ اما من عقدهدانم مینمی

شدم به آخر کالس بروم. اند و مجبور میدیدم جایم را گرفتهآمدم و میی کالس بود. حتی گاهی میگوشه

اش ترین نقطهالس، در گوشهاین گاهی تبدیل به همیشه شد و من همیشه در هر ساعتی باید آخر ک

 .دادمنشستم و از آنجا به درس گوش میمی
 .کردکس هیچ توجهی به من نمیای بار آمده بودم؛ چون هیچعقده

زد. از من نشست و گپ میام میآمد روی نیمکت کنارییک دختری بود که اسمش ریحانه بود. گاهی می

زدم. جواب سؤاالت هر درسی را دادم و مثال میوضیح میبازی تودلپرسید و من برایش با دستسؤال می

ام تقلب کند، من کرد و حتی وقتی از من خواست که در امتحان از روی برگههایم کپی میاز روی کتاب

شدن با خواستم این یک نفر را برای خودم نگه دارم؛ حتی شده به ازای تحقیرشدن و ذلیلاجازه دادم. می

 .رساندنلبعمل مزخرفی مثلِ تق
چیز تمام شد. دیگر ثریا فراموش ی ثلث دوم که امتحان داشتیم، از من تقلب کرد و دیگر همهچند جلسه

کند از های تفریح مثلِ جوجه اردک نه، مثلِ متکدی که گدایی محبت میچهار روزی زنگ-شد. تا سه

؛ ها بود که نزدیکم شدشتن جوابگشتم و خیلی دیر متوجه شدم او برای تقلب و دادیگران، پی ریحانه می

 آمد؟وگرنه کی از من خوشش می
 .کشاندنفسم را پایین میخواهد، اعتمادبهکس مرا برای خاطر خودم نمیدیدم هیچهمین مسئله که می

 ...گذشت آن دوران! تا زمانی که با رادمهر آشنا شدم و
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بهره ی که حتی از توجه دخترها به خودم بیدانی؟ آشنایی با رادمهر برای من یک معجزه بود. برای منمی

 دانم چطور بایدبودم و رادمهر که پسر نامی دانشگاهمان بود، به من توجه نشان داد. خیلی بود، خیلی! نمی

 .ذاردات بیرون بکشاند و باز تنهایت بگتوصیف کنم؛ اما دشوار است تنها باشی و دیگری بیاید تو را از تنهایی
اش بدون مهر طالق باقی است. تا ببینیم نگذاشت. پس از سه سال، فعالً اسمم در شناسنامهرادمهر مرا تنها 

 .دانمچه خواهد شد؛ اما... نمی
ی اولی نیست که به این وچهار سال دارم. خیلی احمقانه است؛ اما مرتبهخاطر آوردم. من سی راستی به

کردن عدد سنم ین دست خودم نیست. مثالً فراموشبرم و اشوم. موارد بعیدی را از یاد میحالت دچار می

 .بعید است، نیست؟ شاید نوعی بیماری باشد. این دیگر واقعاً بعید نیست
روی دولنگه را قفل که در ماشینکنم. درحالیماشین را در حیاط، کنار آزرای سفید آقایمان پارک می

 :گویدشنوم که میکنم، صدای سایش پایی را به زمین میمی
 .قفلش نکن -

گویم. او که با لباس راحتی دو اندازم و سالم آرامی میکنم. کلید خانه را درون کیف چرمم میقفلش نمی

 .گویدمی« س»قدم نرسیده به در ایستاده بود، 
گذارم. سوئیچ ساده را به جاکلیدی کنار در آویزان ای میام را در جاکفشی نسکافهایهای قهوهدم در، کفش

 .یک عروسک خرگوش سفید آویخته بود نژاد به کیفشکنم که خانم علیو احمقانه به این فکر می کنممی
 .زنم. چه دنیایی دارندلبخند می

اش تا نوع ای دوبلکس با ابزاری همه اعیانی و شیک. از سرویس بهداشتیروم. خانهبه اتاق خوابمان می

 برانگیزها بودند و این مورد برای هر زنی وسوسهبهتریناش، همه از چوب قاب تابلوی آویخته در پذیرایی

 .بود
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 .من اما هر زنی نبودم. من اما مانند هیچ زنی نبودم
کردم. دیشب برای دلم کنار موهایم را رنگم را شانه ایی اتاق خوابمان ایستادم و موهای قهوهروی آینهروبه

 .بی همیشه داشتندود. حالتی که موهای بیگیس کرده بودم و حاال حالت زیبایی به خود گرفته ب
 :گویدشنوم که میهای محکم و سنگین رادمهر را میصدای گام

 .شوننرگس صبح زنگ زد. گفت فردا شام بریم خونه -
 «میای یا نه؟»این جمله یعنی 

ر ی سفید دهکنم. یک پروانهای میشی ناراحتم نگاه میگذارم و در آینه به چشمشانه را روی میز آرایش می

 .چرخیدهایم میچشم
 واسه چی؟ -

گاه اش را به تن داشت. هیچشرت سفید آستین کوتاه و گرمکن مشکیبه پهلو به درگاه در تکیه کرد. تی

 .کردهای معین، لباسی تن نمیی همین رنگخارج از محدوده
 .اینا هم هستندورهمی. مادرم -

 .ام موهایم را بستمتر شدند. با کش بافت زرشکیناراحتهایم هایم خاموش شد. چشمی چشمپروانه
 .باشه -

چیز. از موهایم تعریف نکرد. نگفت که بلند است، زیباست. نگفت حالت قشنگی چیزی نگفت، هیچرفت. هیچ

 .اندبه خود گرفته
 .تر، نگاهم نکردای طوالنیدادی خودم شانه کنم. حتی لحظهبغضم گرفت. نگفت که کاش می

دور محکم کش را دور موهایم تاب دادم و زمانی که سفت شد، غالف موهای بلندم را کنار گردنم کج چند 
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 .کردم
 .دادمخواست؛ اما خوابیدن را ترجیح میدلم حمام می

زدند. روی های تنم خواب را بـوســه مینهایت سلولزدند و چه بیهایم خواب را پس میاندازه چشمچه بی

ت تخت خوابیدم و روتختی یاسی را روی خود انداختم. هوا خوب بود و جنس نرم تخت نرم، سمت راس

 .خوابیدم و حاال که ساعت دو ظهر بودچنین میتر! گاهی میان روز، اینروتختی خوب
کرد. من هم یا در موبایلم فرو آمد. معموالً در این ساعات یا بیرون بود یا فیلم نگاه میصدایی از رادمهر نمی

 .تم یا به خوابرفمی
 مان به این مرحله رسید؟ یعنی رادمهر دوستم نداشت؟چه شد که زندگی

در اینستاگرام عکسی دیده بودم. یک تخته شبیه االکلنگ بود و دختر و پسری دو طرف اهرمش ایستاده 

 .بودند
رف باید قدم ترینش اینکه در رابــطه، برای رسیدن به هم، هر دو طاین تصویر خیلی معناها داشت. مهم

بردارند و تردید نکنند که این تردید، سقوط هر دو را رقم خواهد زد. من که در قعرم، رادمهر هم سقوط 

 .کرده است؛ چون رادمهر دوستم نداشت

 ...من
تواند مرا ام؛ اما او هرگز نمیمان را دوست دارم که سکوت کردهکند من این وضع زندگیرادمهر فکر می

واده دارد، برادر دارد، شغل خوب دارد و دوستانی دارد که دوستش دارند؛ مانند من نبوده درک کند. او خان

 .ای بار آمدهکس دوستش نداشته و همیشه تنها مانده و عقدهکه هیچ
 .ما مشکل نداشتیم. ما فقط مانند هم نبودیم

کردم که مانند خودم می کنم این ازدواج از بن اشتباه بوده است. من باید با کسی ازدواجگاهی فکر می
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 تنگی مرا کمیرفت. شاید رادمهر میزان غم و دلدیده باشد. آن زمان شاید درکمان از یکدیگر باال میضربه

 .کرددرک می
 .صدای پاهایش را شنیدم. سنگین و محکم جایی در اتاق متوقف شدند

زدن باشم، صدای بوق آزرای ل قدمرو درحادانی؟ اگر در یک ترافیک سنگین و خیابانی بزرگ در پیادهمی

همه شلوغی تشخیص دهم. یا حتی در یک دادگاه خیلی شلوغ و پردادوبیداد توانم از میان آنرادمهر را می

 .شناسمهای رادمهر را میخوردن، نوای گامراحتی آببه
 .داشتدلم رادمهر را خیلی دوست می

جا کرد من خوابم. چیزهایی روی میز آرایشم جابهمی دو قدم به تردید طی کرد و شاید پیش خود فکر-یکی

 .آمدتق آرامش میکرد. صدای تقمی
دیده باشد؛ به این خاطر بود که رادمهر اصالً درکم کردم که ضربهگویم باید با کسی ازدواج میاگر می

شکند. دل یدارد و در آخر مکند. تو هی به یک شیشه سنگ بزن! معین است که باالخره ترک برمینمی

 .من هم شکننده شده است
 :برم موقعی که برگشت و با عصبانیت گفتو هرگز از خاطر نمی

 !چقدر ضعیفی -
حاال دلم فقط یک قلوه سنگ کم دارد که درست وسطش را نشانه برود و ذراتش در هوا پودر شوند. آنگاه از 

 .مانددل ثریا، دیگر هیچ هم نمی
ی میز آرایش یاسی روتختی را از روی سرم کنار زدم و نگاهش کردم. از آینهوتوق، آرام خسته از صدای تق

 .و سفید، نگاهم کرد و خیلی آرام در عطر کوچکم را که جلوی صورتش بود بست و روی میز گذاشت
 کارم داری؟بر اینکه چهزدیم. مثلِ نگاه طوالنی من مبنیهای الل، با نگاهمان با هم حرف میمانند آدم
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 .و به میز تکیه داد چرخید
 .اینا. یه چیزی هم ببریمنرگس میگه امشب بریم خونه مادرم -

هم  سالهگفتم یک سروسری با رادمهر دارد؛ اما آن بیچاره یک پسر هفتشناختم حتماً میاگر نرگس را نمی

الً به جاوید رسانی کند؟ یا مثشد به موبایل خودم زنگ بزند و اطالعداشت. ولی مسخره است. واقعاً نمی

 گفت که به رادمهر بگوید؟می
 رادمهر انگار دوست داشت به این دورهمی برویم. نه، دوست داشت برود. مگر من برایش مهم بودم؟

 .باشه -
 .نمودرنگش خسته میهای عسلیچشم

م واقعاً دانخاست. نمیماند و ساعت شش با من از خواب برمیچهار صبح بیدار می-در این ایام اخیر، تا سه

گرفت؟ چرا ام سراغ نمیاهمیت جلوه دهم. چرا او از بدحالیخواستم بیمی کارش بود. نگرانش بودم؛ ولیچه

 پرسیدم؟من باید حالش را می
 .آمد و آرام او هم زیر روتختی یاسی خزید

مواره یا خیلی هایش هشوند و چشمترین صدا انجام میخیلی آرام! کارهایش با کممرد من آرام است، خیلی

 !شان دارند. رادمهر آرامنیاند یا عشق محوی در نیناراحت
پلوغ بود. رادمهر حتی در عروسی خودمان هم نرقـ*ـصید؛ اما کامالً برعکس جاوید که یک مرد شلوغ

 ...جاوید
د، کوبی دارند. بس که پاهای تاالر ترک برمیکردم همین حاال سرامیکآید که هر لحظه احساس مییادم می

ی ترشی هنرنمایی شود، در جمع با دبهی شادی سر داد. هر مناسبتی هم که میرقـ*ـصید و هلهله

 ...برد وکند. صدای ضبط ماشین را باال میمی
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 .تر استکند؛ اما در مجموع مرد خوبی است و رادمهر خوبدانم واقعاً نرگس چطوری با او سر مینمی
ای دارد و در کارش موفق است. پوشد. شغل آبرومندانهیبا لباس میرادمهر مرد خیلی خوبی است. ز

هایش که هیچ، گاهی شود. لباسزند، صدایش معرکه میصدایش زیباست و زمانی که در گوشم حرف می

 .مان بوی عطر او را دارددهد. حتی پتوی دونفرهکنم بالشش هم بوی عطر خودش را میحس می
بندد، آید. ساعت مچی چرمش را هم که میگشترش خیلی به دستش میکنم اندانی؟ من فکر میمی

چنین ام شد و اینای است. او اولین مردی است که وارد زندگیشود. رادمهر مرد مردانهکننده میدیوانه

 .معرکه به دلم تاخت
ت یک زن دیگر دانم؛ اما اگر این روزها بهم خبر بدهند که شوهرمن بارها به نبودش فکر کرده بودم. نمی

 !کنیم، نه زندگیدارد، خیلی تعجب نخواهم کرد. ما سه سال داریم مردگی می
 !خانه، نه مأمنو این قفس طالیی شده سالخ

شی کتر در مرزداران بود. سه سال قبل، پس از آن اتفاق تلخ، اسبابمان یک آپارتمانی کوچکی قبلیخانه

 .بزار لوکسی که دارد، متنفرمی جدیدمان. من از اکردیم و این شد خانه
اش بزرگ و شیک با لوسترهای سفیدرنگ و ی دراندشتی که کلی اتاق خواب دارد. سالن پذیراییخانه

یی کند؛ اما اینجا واقعاً قفس طالمانند، مانند قصرهای سلطنتی جلوه میهای زیبا که به نقاشی میتابلوفرش

 .کسی به کار برد؛ اما دستش درد نکنددانم این تعبیر را اولین بار چه است. نمی
کند و صدایش همواره نسیم بهار را با خود دارند؛ اما اصالً از رادمهر آرام است. حتی آرام صحبت می

کند. چیز را متالشی میشود و وقتی عصبانی شود، همهآید. خیلی کم عصبانی میعصبانیتش خوشم نمی

گوید و کند که چه میکند. دیگر هیچ توجهی نمیف میسرهم حرف ردیبندد و پشتهایش را میچشم

داشتنی است. حتی اگر بارها دلم را شکسته، حتی اگر تنهایم گذاشته، طرف حسابش کیست؛ اما او دوست

ای هداشتنی است. من آدمکند، حتی اگر با یک زن دیگر رابـ ـطه دارد، او دوستحتی اگر به من توجه نمی
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 .دهمآسانی از دست نمیرا به امداشتنی زندگیدوست
کنم به هر آن دهم؛ ولی رادمهر را واگذار میآسانی از دست نمیام را بهداشتنی زندگیهای دوستمن آدم

تر از آن بود که بتوانم دوام بیاورم. خواهد. او بیخودی به پای من ایستاد. آن ضربه کاریکس که خودش می

 .زیر فشار همان ضربه من مردم
 .کرد که طالقم نداده بودرادمهر تازه داشت به من لطف می شاید

کرد، پتو روی خود خورد. موبایلش را چک میکارش شده است. مدام تکان میخیلی عالقه داشتم بدانم چه

 رفت پایین و باالبستش. میکرد، دو دقیقه دیگر میی اتاق را باز میزد، پنجرهانداخت، پتو را کنار میمی

 .قرار استدانستم چرا این اندازه بیمن نمی آمد.می
 قرار بود. چه شده رادمهر؟خوابید و روزها بیها نمیشب

های بازم را هایش دیدم. چشمای در چشماندازهآمد، بازهم خستگی و ناراحتی بیزمانی که داشت باال می

د. دوباره موبایلش را از پاتختی طور ثابت مانی تخت نشست؛ ولی دراز نکشید. چند لحظه همانندید. لبه

 .سمت خودش برداشت و روشنش کرد
ی بیست میلیونم، چه نام آرام نشستم. از پشت اندکی خمیده شده بود رادمهر. رادمهر! برای مرتبه

 !ایبرازنده
 چی شده؟ -

نی موج سرعت رو گرداند و نگاهم کرد. در چشمانش نگرای خاموش موبایلش خیره بود، بهاو که به صفحه

 :داد. اطمینان پیدا کردم که اتفاق بدی افتاده است. باز پرسیدمام میزد و دلهرهمی
 چیزی شده؟ -
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 .مردد بود
نفس عمیقی کشید و نگاه گرفت. موبایلش را روی پاتختی قرار داد و مانند من، روی تخت پاهایش را دراز 

روی تخت چشم دوخته ای روبهدیواری نسکافهی کمدی سادهکردم و او به منظرهکرد. من به او نگاه می

شوند که مضطرب باشد. زمانی وتار میاش زمانی تیرههای عسلیدانستم چشمبود. ساکت بود و من می

 .اش بودمگیرد که ناراحت است. همچنان خیرهی سکوت میروزه
 .گویمگوید نمیدانستم اگر نخواهد، میمی

 است و یا شاید بسنجد که کارش درست است یا نه؟ بندیکند، برای جملهاگر مکث می
 .انگیزی بودآمدن رادمهر، کار دلحرفصبرکردن برای به

 :به تاج تکیه داد. پا روی پا انداخت و گفت
 .عروس خودکشی کرده -

 جا خوردم. مگر دیشب مراسم داشتند؟
 :امان پرسیدمبی
 کی؟ واسه چی؟ -

که اضطرابش را بخواباند و آرامش یابد، کالفه نفسی گرفت و آرام گشت صحبتی میاو که انگار دنبال هم

 :گفت
دیشب. خواستن خطبه رو بخونن که رفتن تو اتاق، دیدن با شیشه رگ دستش رو زده. مظاهر بهم خبر  -

 .داد
 :کل از سرم پرید و گفتمخواب و استراحت و سردرد به
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 !واسه چی خودش رو کشته؟ اون هم تو شب عروسیش -
 .وهایش در هم رفت. آب دهانش را قورت داد و اخمش، چیزی شبیه به متأسفم در خود داشتابر
 .خواستهانگار ازدواج زوری بوده. یه پسر دیگه رو می -

خودکشی! چه مرگ ترسناکی! چه شجاعتی! و چقدر آن عروس به آخر خط رسیده بوده که خودکشی 

 !ودکشی نکردم. نه دلش بود، نه جانشکرده. من هزار بار به آخر خط رسیدم؛ اما باز خ
 :زمزمه کردم

 !ش. بیچاره مادرشبیچاره خونواده -
 .لبخند زد و کمرش را از تاج جدا کرد

 .تونست جمعش کنهبیچاره اون پسره! صبح بیمارستان رو به آتیش کشیده بود. حراست هم نمی -
 :آلود پرسیدمگنگ و اخم

 کدوم پسره؟ -
 :رو گفتخیره به روبه باز به تاج تکیه داد و

 .دونم ماجرا چیهداماد. هنوز هم دقیق نمی -

سوخت. نهایت ناراحت شده بودم. دلم نه برای دخترک، نه برای آن پسر و نه حتی برای تازه داماد میبی

 ترکید. آخر تو که با پدرت مشکل داشتی، چرا مادرت را خون به دل کردی؟دلم برای مادر دخترک می
 .اش را از تاج گرفت و دو دستش را در موهای سیاهش فرو بردتکیه باز کالفه

 .خیلی ناراحتم. تا حاال تو تاالر از این ماجراها نداشتیم -
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کرد. در این سه سال، ما رادمهر آرام، حاال یک دریای مواج و خروشان بود. خودش با خودش دعوا می

کند؛ یعنی خیلی خراب است. نتوانستم ز احساس میکمترین برخورد را با یکدیگر داشتیم و حاال که ابرا

 .اهمیت بمانم. دستم را روی کتفش گذاشتم و کمی ماساژ دادمبی
 خدا بزرگه! مراسمشون کی هست؟ -

 .های خود را مالیددو دستش را روی صورتش گذاشت و با سرانگشتانش چشم
 .ساعت چهار عصر -

 .هایش را از روی صورتش برداشت و مکث کرددست
 .م کردخواستم مجانی مراسم عروس رو هم تو تاالر بگیرن که پسره خفه -

 .هایم باال رفت. رادمهر آدمی نبود که از این اصطالحات عجیب استفاده کندابرو
 ت کرد؟خفه -

شرت سفیدرنگش را پایین کشید و رد قرمز انگشتانی روی پوست ی تیدوباره به تاج تخت تکیه داد. یقه

 :ردنش نمایان شد. با تعجب گفتمگندمگون گ
 !رادمهر -

 .نفس بلندی گرفت و چشم بست. باز ساکت شدیم
اش خودکشی کرده بردم، حتی اگر موضوع بحثمان دختری بود که شب عروسیمن از گفتگو با او لـذت می

 .دادن نداشتاست؛ اما او انگار تمایلی به ادامه
عادت داشتم پیش از خواب و پس از خواب جلوی آینه بروم. بند از تخت پایین آمدم و جلوی آینه ایستادم. 

وروزش از من هم بدتر بوده که موهایم را باز کردم. خودکشی کرده بود. شانه را برداشتم. یعنی حال
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زدن موهایم را دوست داشتم. از آینه خودکشی کرده؟ به موهای صاف و بدون گرهم شانه کشیدم. شانه

 .که همچنان پلک روی هم نهاده و گویا به خواب کوتاهی رفته بودچشم به رادمهر دوختم 
ی کنم، خیرهزد و حاال توقع داشتم زمانی که از آینه نگاهش میاو هم روزهایی موهای مرا بـ..وسـ..ـه می

 .موهایم باشد و من غافلگیرش کرده باشم
 .داشتم« توقع»

کرد و واقعاً هم بعید نبود. او هر زمان که چه سود؟ فکر اینکه هوو دارم، یک لحظه هم رهایم نمی

خاطر آمد. همین دیشب تا ساعت دو بیرون بود. درست است که مشخص شد بهرفت و میخواست، میمی

 های قبل چی؟خودکشی عروس، حتماً در بیمارستان و تاالر بوده است؛ اما شب
ام هوایم را دارند، نه برایش دارم؟ نه خانواده مثالً اگر زن دیگری دارد، چرا هنوز من را نگه داشته؟ چه نفعی

رسید و نه من آدم مهمی هستم. یک معلم ناراحت و غمگین هستم. چرا پول پدر من به پول موروثی او می

 کند؟خاطر جریان سه سال قبل هنوز احساس پشیمانی مینگهم داشته؟ یعنی به
 .اش مردبچهمسخره است! چرا باید پشیمان باشد؟ تقصیر زن است که 

تقصیر او نبود که پروانه رفت، تقصیر من بود. مادرش هم هزار بار این را در سرم کوبید که تو نتوانستی. 

 .شکاندهمین نتوانستن من را می
موج دومرتبه موهایم را درگیر غالف کردم و مثل همیشه آن را کنار گردنم کج کردم. موهای صاف و کم

 .خورد. موهایم را دوست داشتمسه تاب قشنگ می-ورنگم که پایینشان دایقهوه
ای روی آن تاپ دار سرمهای خودم رفتم. کشوی اول را باز کردم و یک پیراهن دکمهسمت کمد نسکافهبه

سمت آخر راهرو که هایش را هم نبستم. از اتاق خارج شدم و بهنازک سفید زیر مانتویم به تن کردم. دکمه

 .شت، رفتمدستشویی و حمام قرار دا
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ی پایین فقط دو اتاق کوچک داشت. زمان ورود پس از طی ی بزرگ دوبلکس است. طبقهمان یک خانهخانه

رویت یک شد اپن آشپزخانه و روبهیک راهرو که جاکفشی و جاکلیدی درش قرار داشت، بغـل دستت می

ی پله در دولنگهبود. زیر راه ی باالشد. کنار دیوار هم پله رو به طبقهسالن بزرگ که نشیمن محسوب می

ر بود پله هم سه دکردیم. جلوی راهشد. خیلی از آنجا استفاده نمیبزرگی بود که رو به سالن پذیرایی باز می

 .که دوتایشان اتاق خواب بودند و دیگری سرویس بهداشتی بود
پشت ساختمان یک باغ  آمد؛ اما باغش را دوست داشتم.ی خانه خیلی خوشم نمیخودم به شخصه از نقشه

زیر  دادند ووار تکانت میجانی که فقط نَنوهای بیکوچک و سبز با تاب سفید دونفره قرار داشت. از آن تاب

 .گرفتنوازش ماه، خوابت می
های بلندقامت سفید و روییدند و گلدانستم؛ اما هر بهار میهایشان را نمیچندتا گل هم در باغ بود که اسم

شد، ادند. باغمان به حیاط هم راه داشت؛ یعنی در اصل غیر از دری که به پذیرایی باز میدصورتی می

 .سمت پشت باغ رفتشد از حیاط هم بهمی
صورتم را با صابون شستم و چند بار آب خنک را به صورتم پاشیدم. روی آینه چند قطره آب پراکند. به 

ی مان نگاه گرفتم. شیر آب را بستم و صورتم را با حولهام در آینه نگاه کردم. سریع از آن میشی چشچهره

 .رنگ کوچکی که به دیوار کنار روشویی آویخته بود، خشک کردمزرشکی
ان هایم آویزحوله را آهسته از جلوی صورتم کنار زدم. به خود جرئت بخشیدم و باز به صورتم نگاه کردم. لب

آورم. یعنی خدا ن شکلی بودم. پیش از آن را به خاطر نمیسالگی همیباز بود. من از هشتهایم نیمهو چشم

 های آویزان آفریده؟ آخر چرا باید همیشه ناراحت باشم؟من را با لب
کشیدم. هایم خجالت میی درون چشمآمد. از پروانههایم کش نمیسعی کردم به خودم لبخند بزنم. لب

هایم را کش دادم که طرح لبخند بگیرد. کنار سر لب خواستم پروانه را فراموش کنم. دوتالشم را کردم. می

 .هایم جوشیدرنگی نشست و اشک در چشمهایم چال کمهایم چین خورد، روی لپچشم
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 های غمگینمدو دستم را روی دهانم گذاشتم و خفه گریه کردم. برای هیچ دلیلی گریه کردم. صدای نفس

 پیچید و منعکسدار میرنگ گلهای آبیکاشی بند سد دستانم فقط در فضای کوچک روشویی باپشت

 .شدمی
 .کردکس درک نمیدار شود هیچتواند بچهزنی را که نمی

توجهی نثارش اش را از دست داده، زنی که شوهرش را دوست دارد و بیسالهزنی که کودک شیرین یک

 .کردمیکس درک نپیچد و همدم ندارد، هیچشود و زنی که از بدبختی به خود میمی
 .ها را هم خواهد فهمیدهر وقت کسی من را درک کرد، دلیل این گریه

هایم دروغ بگویم. کار زن شمتر شدم، به صورتم آب زدم که گریستنم نمایان نشود و به چاندکی که آرام

همین بود؛ انکار غم! حاال امشب هم باید در دورهمی فامیل آقا، نقاب لبخند و خوشی به صورت بزنم و عین 

 .کندخیالم نباشد که مادرشوهرم فقط تیکه بارم می
 نان در همانسمت اتاق بازگشتم. انگار رادمهر همچدیگر به آینه نگاه نینداختم. از روشویی خارج شدم و به

ی تاج تخت، خیلی کج تکیه حالت پیشین خوابش بـرده بود. دلم برای گردنش سوخت. گردنش را به لبه

 .اش برای خوابیدن مناسب نبودداده بود. گرچه تاج تخت نرم بود؛ اما بازهم زاویه
 شد؟گفتم که درست بخوابد، ناراحت میرفتم و مییعنی اگر می
ه روی صندلی کوچک سفید میز آرایش بود، رفتم و موبایلم را از داخلش بیرون سمت کیفم کمردد فقط به

رنگ زیر کیفم افتاد. تصمیم گرفتم حاال که وقت ی زرداش را بستم که نگاهم به پوشهآوردم. زیپ طالیی

 .ها را تصحیح کنمهای بچهداشتم، ورقه
پایین بروم که باز نگاهم به رادمهر خورد. باز دلم پوشه را همراه با خودکار و موبایلم برداشتم و خواستم به 

 .اش لرزیدرفتهخوابهای بهبرای گردنش و پلک
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 !دل من دیگر آبدیده است؛ بس که به دریا زدمش
هایش را باز اش گذاشتم. خوابش در هر حالتی سبک بود. آرام پلککنارش ایستادم و دستم را روی شانه

اش های عسلیهایم به صورتم سراند. تعجب کوچکی پشت چشمشمهایش را از چکرد. آهسته مردمک

 :دیدم. دستم را برداشتم و آرام گفتم
 .درست بخواب -

اندازه خسته بود، تن خود را روی تخت پهن کرد و دراز کشید. روتختی یاسی را هم هایش بیاو که چشم

ی ها سرازیر شدم که برگه. من هم از پلهطور آسوده به خوابش ادامه دادکالً از روی خودش کنار زد و همان

 .ها را تصحیح کنمبچه
بردم، های مختلف میای که فقط من از آن بهرهای چهارنفرهدر آشپزخانه، پشت میز غذاخوری شیشه

 .ی کالس یازدهم سه را بیرون آوردمنشستم و در پوشه را باز کردم. ورقه
نوشتند. همه را از دم ای را بزرگ نمیحرف اول هیچ کلمه خاطر این بود کهها، بههای بچهبیشتر غلط

 کردند، کلماتی مثلِهایی هم که این اصل را رعایت میزدند. خب این یک اشتباه رایج بود. آناسمال می
«I I» که زدند. در صورتییا اسامی را هم کوچک می « شد. هر جای جمله بیاید، حتماً کپیتال نوشته می «

ی من نبود که در این پایه، این مسائل را به کرد و وظیفهمتر کسی این اصول را رعایت میحیف بود که ک

آموزانش سطح باال گیرند و زشت نیست من سر کالسی که دانشها حاال قیدها را یاد میها بیاموزم. آنآن

 بودند، کپیتال و اسمال را تدریس کنم؟
 .آور استخجالت
 .که با این سنشان این چیزهای ساده را بلد نیستند آورتر از آن، این استخجالت
دانم شد. واقعاً نمیهای کوچک ازشان کم میغلوطخاطر همین غلطصدم، به پنجووپنج صدم و بیستبیست
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شان مورد دارد. یازدهم سه چه کالس سازیکه حتی جملهنویسند، درحالیها چطور انشا میاین بچه

آمد. البته حاال اول سال بود و این یگرم میانگین نمراتشان این اندازه پایین نمیهای دبیخودی است. کالس

هایی هستند که موتورشان آخر ترم کار جهت داشت. شاید از آنهم اولین کوئیز بود. نباید انتظار بی

 .کندمی
. از دستم بود، باز کردمنمرات را وارد دفتر کالسی کردم و دفتر و پوشه را کنار گذاشتم. موبایلم را که کنار 

نژاد ای بودم. علیصبح که شارژش پر بود، تا حاال فقط هفت درصد مصرف شده است. چه آدم مسخره

 .همیشه با خود یک پاوربانک داشت

 .اش را هم بستمها را داخل پوشه برگرداندم و دفتر کالسی را هم در پوشه گذاشتم. دکمهورقه
 ...رادمهر گفته بود یک چیزی هم درست کنیم و ببریم. دیروز غذا کتلت درست کردم. امروز

ده در اراماندم که چه غذایی درست کنم، بیدانم چرا وقتی سردرگم میدر کابینت اول را باز کردم. نمی

شده و کنسروهای ذرت و لوبیا و بندیکردم. با آنکه داخلش فقط حبوبات بستهکابینت اول را باز می

 .ماکارونی و... بود
 .ی خوبی استماکارونی ایده
های آشپزخانه، های ماکارونی را درآوردم و روی کابینت گذاشتم. رنگ کابینتای رشتهظرف استوانه

ی رنگ بود. جنس بوفهای و روی سطح خود کابینت کرمها، همه نسکافهکابینتای و کرم بود. در نسکافه

 .هایش بودجلوی در آشپزخانه هم از جنس همین چوب کابینت
 .حواسی فجیع این اواخرم پوزخند زدمهای صاف ماکارونی نگاه کردم و به بیشده به رشتهبا لبی کج
کس بی هستم. همان که آخر عمری هیچی دوم بیخهکنم نسوچهارساله هستم؛ اما احساس میزنی سی

 .کنارش نبود
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*** 
ام مترجمی زبان بود. پریروز پدر زنگ زد و قبولی این ترمم را تبریک گفت. بعد هم چند نصحیت و رشته

اندرز برای انتخاب واحد ترم دومم خواند. مثالً گفت در هر ترم، بیشتر از بیست واحد برندارم و در هر ترم 

یک درس عمومی بردارم که سنگین نباشد. از طرف دیگر گفت چون در تابستان اساتید دروس  فقط

ام آیند، ترم تابستانه نگیرم؛ چون دروس عمومیآیند و فقط استادهای عمومی میتخصصی دانشگاه نمی

 .ها پس از آن سنگینشوند و درستمام می
وپنج اینکه حتی یک درس عمومی بردارم، بیست گفت. ترم اول خیلی بر من سخت گذشت. بدونراست می

 .واحد برداشته بودم. موهایم سفید شدند؛ اما خوب بود. الاقل از همساالنم جلو افتادم
خواستند سایت را ببندند، انتخاب ی نود، درست ساعت ده شبی که رأس دوازدهش میدیروز هم در دقیقه

اعات خوب پر شده بودند؛ اما مهم نبود. چه با بهترین واحد کردم. با آنکه خیلی از استادهای خوب و س

خواندم. چه فرقی داشت دادم و از کتاب میگرفتم چه با بدترین، باالخره در امتحان باید پاسخ میاستاد می

 !که با که بود و چه فرقی داشت ساعت هشت شب از دانشگاه بیایم یا چهار عصر
دو روز در -شنبه. خب یکیشب افتاد، روزهای دوشنبه و سه ام از شش تا هشتهای عمومییکی از کالس

 .خوردهفته به جایی برنمی
طور بهتر بود. اگر روی ام را تن کردم و کمربندش را برگرداندم و پشت کمرم گره زدم. اینایمانتوی قهوه

 .ام تا مانتوکردم روبدوشامبر تن کردهزدم، احساس میشکمم گرهش می
باسم ی لباره از صبح شانه کشیدم و کش بافت دورشان بستم. از پشت، موهایم را در یقههموهای بلندم را س

 !فرو کردم که حراست گیر ندهد. دانشگاه دولتی بود دیگر
رنگم را از روی صندلی میز تحریر و کامپیوترم ی مشکی را روی سرم تنظیمش کردم. کیف کرممقنعه
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 .چی سفیدم هم از روی میز کامپیوتر برداشتم و از اتاقم بیرون رفتمام آویختم. ساعت مبرداشتم و به شانه
کردم. وقت میز آرایش نداشتم، آرایش هم نمیرسید؛ اما من تا آن سن هیچنظر می شاید مسخره به

طور که شوم. شاید چون عادت نداشتم. همانکردم با آرایش خیلی زشت و زننده میدانم! احساس مینمی

 .ادت نداشتمزدن عبه الک
دانست دخترش، ی بزرگ پر از الک برایم هدیه آورد. نمیوقتی دیپلم گرفتم، پدرم از کانادا یک جعبه

. نشستکردم که الک بزنم و آرایش کنم؛ اما به دلم نمیدخترانگی بلد نیست. مدتی خود را مجبور می

شوند. به خودم که در نده میام خیلی زنهای میشیکردم چشمکشیدم، حس میحتی وقتی خط چشم می

 .ترسیدمکردم میآینه نگاه می

 .ه بودندام در یک جامدادی آبی روی میز کامپیوتر جا خوش کرداین شده بود که وسایل اندک آرایشی
س خوابد و پبی پس از نماز صبح میدانستم که بیاز اتاقم خارج شدم و راه آشپزخانه را در پیش گرفتم. می

 .خواهداز خواب دلش چای می
خاطر کشید، حتی بهکرد، گاهی سرم داد میمحبتی میشاید او من را دوست نداشت، شاید او به من بی

دانستم که پیر ای بود. میداشتنیکرد؛ اما پیرزن دوستنفرین میاینکه دختر پدرم هستم من را گاهی 

ز ی جدا بگیرد؛ ولی اتوانستم به پدرم بگویم که برایم یک خانهها برای زدن دارد. من میاست و خیلی حرف

 .ترسیدمتنهایی می
طور اهمه دارم که اینماندم. من از تنهایی وشد و من هم تنها میبی تنها میرفتم، بیاگر از این خانه می

؛ چون «نرو»دارم و فقط فریاد بزنم که  ام را شده با دندان نگهکنم تمام افراد زندگیحقیرانه، سعی می

اش یبی و تنهایبی، شاید ده درصدش دلسوزی برای خود بیآید. وگرنه ماندنم کنار بیکاری از دستم برنمی

 ...اشبود؛ اما بقیه
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را روی گاز گذاشتم و زیرش را روشن کردم. کیفم را روی زمین، کنار درگاه مثلِ همیشه، کتری مسی 

ای چای را ی پنجره برداشتم. از داخل کابینت، ظرف شیشهآشپزخانه قرار دادم. فالسک چای را از طاقچه

ای را بستم و از ظرف کوچک دیگری دوتا رنگ ظرف شیشهدر آوردم و دو قاشق در فالسک ریختم. در سبز

 .در آوردم و به محتوای فالسک اضافه کردمهل 
 دو-آب کتری که جوش آمد، در فالسک ریختمش و سریع در فالسک را سفت سفت بستم که تا یکی

خوری، یک نعلبکی، استکان، نبات و ساعت دیگر سرد نشود و از دهان نیفتد. در یک سینی کوچک چای

 .فالسک را چیدم و خانه را وداع گفتم
گونه موارد نداشتم؛ اما از این بابت که راحت های مارک اسپانیا بودند. من احساسی به اینهایم کفشکفش

آمد و دلم های کتانی و اسپرت بدم میبود و جنس و ظاهر خوبی داشت، راضی بودم. از پوشیدن کفش

تند. این شد گشتم، اکثراً ظاهری پیرزنانه داشهای خانمانه بپوشم؛ اما هرچه در بازار میخواست کفشمی

 .ی همسرش بودهکه از پدرم درخواست کردم و او چند جفت کفش زیبا برایم پست کرد. گویا سلیقه
رسد. سر کالس آواشناسی که کننده از راه میپس از دوازده روز فرجه، صبح روز اول دانشگاه خیلی کسل

خاطر دارم که داشتم تخته را  کردند. مبالغه نیست. دقیقاً بههشتادوسه درصد دانشجوها موشک درست می

ام یک موشک کوچولو کردم که یک چیز سفیدی از جلوی صورتم رد شد و جا خوردم. کنار صندلینگاه می

 .شنیدم« پیس»کردم که صدایی مثلِ افتاده بود. داشتم با بهت نگاهش می
 :هش کردم و او لب زدبارید. گنگ و پرسؤال نگااش میسر برگرداندم و پسری را دیدم که شر از قیافه

 .بنداز واسه بغلی -
صدا بودم، کامالً نادیده گرفتم و باز حواسم را جمع درس کردم. ی خدا دختری آرام و بیمن که همیشه

 .البته صدای دستی را که به پیشانی صاحبش خورد، خوب شنیدم
جابودنم نداشتم. پدرم من من محدودیتی برای دوستی با جنس مخالف نداشتم. محدودیتی برای اینجا یا آن
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طور بود. ً هم اینخواهم، برایم فراهم خواهد کرد و واقعاًرا کامالً آزاد گذاشته بود و گفته بود هر آنچه که می

دانم چه دانم چی دوست دارد؛ ولی بازهم نمیکردم او هم دوست دارد. نمیحتی گاهی احساس می

 :شوخی گفتو مثالً به برداشتی بکنم از حرف همسرش که در چت برگشت
 .پرسم راستش رو بگیایه چیزی ازت می -

 .بفرما -
 !اسم آقاتون چیه ناقال؟ -
دانم دقیقاً کی این فکر را در پـ*ـسر دارم. نمی*ستکنند من دوسوی دنیا با پسرشان فکر میها آنآن

 مغزشان کرده است؟
دانم چرا تمایلی به این کار نداشتم. من اصالً احساسی به جنس مخالفم نداشتم؛ چون پسرها را هم نمی

 .شد که اصالً میلی به این کار نداشتمدیدم که هیچ تفاوتی با دخترها ندارند. این میهایی میآدم
وپنج سال داشتم، در دانشگاه و روز اول ترم دوم فوق لیسانسم، زمانی که بیست .مان روز شروع شداز ه

های لیزری از کجا دانستم این نگاهکردم. نمیهایی را احساس میهای عمومی، نگاهخصوص سر کالسبه

 .گرداندم، همه حواسشان پی کار خودشان بودهستند. هر بار که سر برمی
م هایسمت تخته گرداندم؛ اما گوشزمانی بود که در پاسخ پسر موشکی ساکت شدم و گردن بهاولِ اولش 

ی لیسانس را که کند. آخرین دورهی دلقک دارد نگاهم میکردم همان پسرهشدند. اول فکر میهی داغ می

نصیب ین هم بیها زیاد بود؛ ولی اوضاع فوق لیسانس بهتر بود، هرچند که اگذراندم، از این نوع آدممی

 .نمانده بود
و  کندتر از خود نشسته، صحبت میسمت پسرک رو چرخاندم که دیدم دارد با دختری که دو ردیف عقببه

 .کندکس به من نگاه نمیهیچ
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*** 
 .امید و خانومش هم هستن -

 ؟«خانومش»گفت و زن امید را می« نرگس»خوب بود. عالی بود. زن جاوید را 
خانم را نداشتم. هنوز یک عالم برگه مانده بود که ی الههبه هم ریخته بود. اصالً حوصلهدلیل اعصابم بی

ستم توانتصحیح نکرده بودم و انگار امشب هم باید تا کی بیدار بمانم و نمرات را وارد دفتر کنم. کاش می

 !یک ماه مرخصی بگیرم
 .این فقط یک رؤیا بود

داشت و کامالً کیپ بود؛ اما بازهم ماشین بوی غذا گرفت. رادمهر  ی کوچک ماکارونی رویش قراردر قابلمه

 .ی سمت خودش را پایین کشیدشیشه
ی سمت خودش را پایین کشید؟ یعنی از بوی غذا بدش علت خواستم گریه کنم. چرا فقط شیشهخیلی بی

 آید؟می
مین امشب این دورهمی را ام را فشردم. نرگس، خدا خیرت ندهد! چرا باید دقیقاً هی کیف زرشکیدسته

 گذاشتی؟می
 شود استراحت کرد؟ دو دقیقه آرام بود؟ یک لحظه لبخند زد؟ چرا؟چرا نمی

 :نگاه و آرام گفتام چطور شده بود و او از کجا من را که صورتم سمت شیشه بود، دید که بیدانم چهرهنمی
 .طور نباشلطفاً اونجا که میریم این -

 :خواست توی صورتش جیغ بکشم و بگویمکرد؟ دلم میچرا به من توجه نمی دلم سخت به هم پیچید.
 شـرف؟کنی بیمیرم و هیچ کاری نمیدونی من دارم از ناراحتی و تنهایی میتو می -

 :گفتاو شرافت نداشت. اوایل ازدواجمان می
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ودم ایستادم و بهترین ی خودم و مغز خودم روی پای خکنم. به اینکه با سرمایهبه شرافتم افتخار می -

 .م ساختمزندگی رو برای خونواده
 .گویم او شرافت ندارد؛ چون بدترین زندگی را برای من ساخته استاما من می

 گفت، هستم؟ای که میاصالً من هم جزء خانواده

 :خواست. ادامه دادمدلم سکوتش را نمی
 چطوری؟ -

 .به زیرگذر رفتیم
 .جوری نباشدونم. فقط اینکم بخند، صحبت کن. نمییه -

 شد؟عصبی می« واسه چی»گفتم اگر می
 واسه چی؟ -

 :کالفه شد و گفت
 .قرار نیست همه از مشکل ما خبر داشته باشن -

 کرد ما مشکل داریم؟کرد. واقعاً او فکر میت و اخم رانندگی میسمتش رو برگرداندم که با جدیبا تعجب به

 تا این اندازه بچه بود؟
 :کردم، گفتمرو نگاه میکه به روبهام برداشتم و با تمسخر درحالیدستم را از زیر چانه

 مشکل؟ چه مشکلی؟ -
دانی؟ اگر آدم مییواش شکست. حوصله نگاهم کرد. چیزی نگفت و در من زنی یواشی چشم بیاز گوشه

 !شود مرگ تدریجی، زجرآرام بشکند، میگوییم خب شکست؛ ولی اگر آرامدفعه بشکند، مییک
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های صاف شمال شهر تهران بود، نگاه کردم. شاید در همین روزها من با خستگی به جلوی رویم که خیابان

برایم معنایی ندارد و زندگی  چیزیای برسم که آن نوعروس رسیده بود. واقعاً دیگر هیچهم به مرحله

ای که من االن در آن ایستد که تو آرزوهایت را خاطراتی کهنه از روزهای دور ببینی. نقطهآنجایی می

 .امایستاده
 :یک دستش را روی دنده گذاشت و آرام گفت

 .انگار از هیچی خبر نداری« چه مشکلی»هوم. یه جوری میگی  -
 هایشاش پیش آمده، در این سه سال آرماناستم ببینم حاال که بهانهخوی بحث نداشتم؛ ولی میحوصله

 داند؟چه تغییری کرده؟ هنوز من را در اولویت می
 :باز به چاشنی مسخره گفتم

 نه. میشه بگی االن چه مشکلی داریم؟ -
 .اشتفرمان، از دوربرگردان پیچید. صدایش بلند نبود؛ اما حالت تشر ددنده را عوض کرد و با یک تک

ی کنیم؛ ولی روزکنیم. تو یه خونه زندگی میهیچ مشکلی نداریم؛ فقط داریم مثل دوتا مرده زندگی می -

خوابیم؛ ولی بینمون دیوار برلین قد کشیده. تو کدوم کنیم. رو یه تخت میزور با هم یه سالم و علیک میبه

 جوری باشن؟ هان؟شناسی که اینزن و شوهری رو می
شود این دیوار ها اراده کردند و آن را انداختند. ما اگر بخواهیم، میویم دیوار برلین را آلمانیخواستم بگمی

 .مان خوب شودخواهیم زندگیجاست! که ما نمیرا بترکانیم؛ اما مسئله دقیقاً همین
ا. این کنیم ثریم. االن هشت ساله داریم با هم زندگی میکنی که انگار برات غریبهطوری برخورد می -

 .ای نیست که نزدیک ده سال دووم آورده باشهزندگی، زندگی
 .غمم گرفت. چرا با لج و لجبازی بحث را ادامه دادم؟ حرفش واضح و دوپهلو بود
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 «!بعد از هشت سال باید یه بچه داشته باشیم»
 .طوری نباشگفت لطفاً اینخانم رسیدیم. حاال یکی باید به خودش میی الههدم خانه

 هایم تاب نداشتند.خانم ایستادیم. قابلمه را در دست گرفته بودم و چشمروی آپارتمان نماسفید الهههروب

خواست امشب هم مثلِ دیشب، رادمهر تا ساعت دو شب خانه نباشد و من زارزار اشک خیلی عجیب دلم می

ر برود! من هم بروم بریزم. کاش بشود! کاش مظاهر زنگ بزند و یک خبر فوری بدهد و او هم پی آن خب

 !خیالها را هم بیخانه و بخوابم. نمرات بچه

ل دوام آورده ای نیست که نزدیک به ده ساگفت که این زندگی، زندگیولی شاید از یک جهت راست می

 .ایمی طالق عاطفی پا گذاشتهباشد. ما عمالً به مرحله
 !طالق! چقدر اسمش ترسناک است. طالق یعنی چی؟ یعنی جدایی؟ وای بر من! جدایی از رادمهر؟ وای

سمت زد، بهزودتر پیاده شدم و ماشینش را جلوتر از ساختمان پارک کرد. زمانی که داشت قفل فرمان می

شدن ماشین آمد و پس از آن ی پنج را در آیفون فشردم. صدای بوق قفلپارتمان رفتم و دکمهدر نفرروی آ

 :گفت، بلند شدصدای نرگس در آیفون که خوشامد می
 سالم ثریاجان، خوبی؟ بفرما عزیزم. رادمهر کو؟ -

 .جوری نباشمفرصت داد؟ به تو چه که رادمهر کجاست. سعی کردم این
 .کردمرسی. داشت ماشین رو پارک می سالم عزیزم. متشکرم -

آمد، کردم و او را که نگاهش یک طور سمت من میزنان بهدر با صدای تیکی باز شد. رو به رادمهر که قدم

 .عجیبی بود، یافتم
توانم حدس بزنم و دقیقاً حدسم درست در بیاید. یعنی مثلِ دانی؟ من حال رادمهر را در هر شرایطی میمی
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شناختم؛ طوری که ی هر زنی. من رادمهر را حتی بیشتر از خودش میای خاص آشپزخانههسنبهسوراخ

کند؛ اما این رادمهر، یک نگاه مزخرفی کار میتوانستم تشخیص بدهم اگر فالن اتفاق محال افتاد، چهمی

یا از دانستی االن این نگاهش از رضایت است کرد و تو نمیداشت. گاهی اوقات طوری به آدم نگاه می

کرد. وقتی هایش بود که با گره اخم روی ابروانش، آن را پنهان میبودنش. یک رضایتی در چشمشاکی

 .ام کردگرفت و حاال هم عصبیکرد، خیلی حرصم میگونه نگاهم میاین
رنگ کتانش کرده بود، نزدیکم ایستاد. در مشکی را با یک دستش که دست در جیب شلوار مشکیدرحالی

خواهد شود گفت این هم نوعی فیلم است؟ یعنی میو با دست دیگر، من را به جلو هدایت کرد. میهل داد 

ی عزیزتر از ی خرابمان بویی ببرند. اینجا که خبری از خانوادهاش از رابـطهخواهد خانوادهعادی باشد. نمی

 .جانش نیست
 .گفتهایش هم داخل ماشین چنین میحرف

ای تیره در خود داشتند، طی کردیم و صدای های قهوهرنگ که رگههای کرماشیمسیر پارکینگ بزرگ با ک

هایمان کنار هم باعث شد بغض کنم تق کفشکنی؟ صدای تقانداخت. باور میهایمان مرا به گریه میکفش

 م؟رستطور عاشقانه رادمهر را بپکرد منی که این اندازه سرد هستم، اینو دیدم تار بشود. چه کسی باور می
 .کردم ناقوس مرگ من بودها، احساس میو حاال این صدای کفش

ی رادمهر. چقدر به هم ای سوخته و مردانههای قهوهی من با کفشرنگ و خانمانهایهای قهوهکفش

 !آیندمی
 .ی پایین را زدجلوی آسانسور ایستادیم و او دکمه

های پارکینگ را ببینم. خواستم ماشینالکی مثالً میهای مزاحم را بزدایم. چند بار پلک زدم که این اشک

رو برگرداندم و چند لحظه به سقف خیره شدم تا اثرشان هم زود خشک شود. در که باز شد، آسانسور خالی 

ی سه را فشار داد. دوباره دستانش را در جیب شلوارش فرو بود. به اتاقک کوچکش رفتیم. رادمهر دکمه
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 .کرده بود
های رادمهر بستگی به حالش دارد. اگر هایش را برایت توصیف کنم. رنگ چشمهر! بیا چشمهای رادمچشم

گیرد و اگر ناراحت باشد، سبز و عسلی که رنگی دور مردمکش را میی سبز کمخوب باشد که یک هاله

 خاطر چه؟دادم؟ بهزند. من چنین مردی را باید از دست میای میهیچ، به قهوه

ی تفلون خاکستری کوچک را باز دست به دست کردم. سرعت آسانسور که کاهش یافت، رادمهر قابلمه

ظرف را از دستم گرفت. نگاهش کردم؛ ولی او بدون اینکه نگاهم کند، به جلو هدایتم کرد. من دلم برای 

لوتر از من از دری داد که جشد. اینکه پس از دعوا و بحث هم به خود اجازه نمیاین کارهایش هم تنگ می

 .رد شود
خانم جلوی در بودند. رادمهر با کف دست، خواست بگیرد. نرگس و الههباز اشک بود که جلوی نگاهم را می

 .شـرف بودکتفم را آرام فشرد و رها کرد. او یک مرد آرام بی
و شال  اشتنرگس یک مانتوی سبز یشمی جلوباز تن کرده بود که زیر مانتویش، پیراهن لطیف سپیدی د

سفیدش را به حالت زیبایی سر کرده بود. نرگس خیلی زیبا بود. خیلی از من زیباتر بود. آرایش هم که 

 ...شد. نه مثلِ من کهکرد، زیبا میمی
 گیری؟خانوما، خوبی؟ دیگه سراغی نمیسالم خانوم -

 :روبوسی کردیم. الکی خندیدم و گفتم
 .درگیر کالسا شدمجان. ببخشید دیگه سالم. مرسی نرگس -

 .خانم کردم و دستش را بـوسیدمرو به الهه
 خانوم. حالتون خوبه؟سالم الهه -
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 .ام چسباندبه کتفم زد و لب به گونه
 .سالم دخترجان. الحمداهلل. بفرما تو، بفرما -

و  های سیاهش شادکه چشمرویم ظاهر شد. درحالیهایم را که در آوردم، جاوید روبهداخل رفتم. کفش

 :رنگ مردانه به تن داشت، گفتروشن بودند و یک پیراهن کرم
 !بهبه -

پیله. شاید مانند رادمهر شیلهآمد، همین جاوید بود؛ بیشاید تنها کسی که در فامیل رادمهر از او خوشم می

اش خندید؛ اما خوب بود. حد مطلوب اوست. نه رادمهری که سکوت، نیاز حیاتیمردانه نبود و زیادی می

 .است
رو رو به او کرد و های دم در فارغ شد، جاوید خندهکه از احوالپرسی با خانمرادمهر هم لبخندزنان درحالی

 :مشکوک پرسید
 رادمهر؟ این زنته؟ -

ام را هی کیف روی شاناراده، دستهابروهایم باال پریدند. یعنی چی این زنته؟ قرار است کس دیگری باشد؟ بی

 .چنگ زدم
 :آورد، گفتاش را در میایهای قهوهکه روی پادری کفشخندید و درحالیرادمهر 

 چطور؟ -
زنه. چقدر هم خوشگله! از کجا گرفتیش؟ کی ازدواج کردی که اصالً م آشنا میش خیلی واسهآخه قیافه -

 ما خبر نداریم؟
ی خواسته بگوید ستارهمی ظاهر لبخند عمیقی زدم. شاید ماجرا فقط یک شوخی ساده بود وآنجا احتماالً به

سهیل شدید؛ اما بعید نبود که روزی این جمله را به رادمهر بگویند. رادمهر بعد از من، بدون شک ازدواج 
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 .خواهد کرد
 :نرگس اخم تظاهری کرد و خطاب به جاوید گفت

 اِ؟ حاال دیگه خوشگله؟ -

شان دوتا راهروی تنگ داشت. یکی راهروی جلوی در مان را به پذیرایی راهنمایی کرد. خانهخانم همهالهه

ی سالن که به دو اتاق خواب راه رویش سرویس بهداشتی قرار داشت و دیگری راهروی گوشهبهکه رو

رسید، ها مییی که به اتاقداشت. پذیرایی هم میان این دو راهرو قرار داشت و آشپزخانه دقیقاً پشت راهرو

ی های این شکلی را دوست داشتم. نه خانهنشین اما بزرگی بود. من خانهی کامالً ساده و دلبود. یک نقشه

 .ای کشیده استخودمان را که معمارش معلوم نبود ترم یک لیسانس بوده است یا دو که چنان نقشه
ی دوم افتاده بود، یک سمت خانه ها روی طبقهها و سنگینیها، ستوناصالً استاندارد نیست؛ چون تمام پایه

دانم فهمیدم؛ نه آن معمار و آن چیزی از معماری نمیو سمت دیگر کامالً سبک بود. این را منی که هیچ

 .انداند و ساختهبنایی که نقشه کشیده
 :جاوید مثالً دستپاچه گفت

ی رادمهر رو حروم کنه. پول بادآوردهاینا که نمیخب منظورم اینه که خودش فابریک خوشگله. آرایش -

 .کنهلباس و اینا نمی
ی نفرهی مبل سهرفت، داد و خودش با خنده گوشهرادمهر قابلمه را تحویل مادرش که به آشپزخانه می

هم. پا ی مبل تکیه درنگ نشست. من هم روی یک مبل دونفره نشستم که بتوانم یک دستم را به دستهآبی

 .پا انداختمروی 
 .دهدهای جاوید گوش میی ریزی به حرفدیدم رادمهر با خندهمی
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هایش اعتماد داشت. به زن جاوید، نرگس هم کامالً اعتماد داشت. آن دو زودتر از به جاوید بیشتر از چشم

 .تر از جاوید بودما ازدواج کرده بودند. با اینکه رادمهر بزرگ
شان را ادامه مزهی دیگر مبل، کنار رادمهر جای گرفت. نرگس بحث بینرگس کنارم نشست و جاوید گوشه

 :داد
خرم که ببینی بعد هیچی لباس نمیبهخوام نو باشم؟ حاال ازاینکنم؟ بده میمن پوالی تو رو حروم می -

 !دنیا دست کیه
 :جاوید بلند خندید و گفت

کردنای تو معتاد شدم. اصالً یه روز واسه من نه نه نرگس! تو رو خدا بیا پوالم رو خرج کن! من به خرج -

 .گیرمپیام از بانک ملت نیاد، رعشه می
بودنم تا این اندازه ضایع به آرایشمنظور گفته بود؛ اما بیهای قبل جاوید را مرور کردم. بییک دور حرف

 رسد؟نظر می
بغـلم. از نرگس که کنارم بود و دانیال را ندیدم. مدام منتظر بودم از اتاق امید بیاید بیرون و بپرد 

 :خندید، آهسته پرسیدممی
 پس دانیال کو؟ -

 :رویی گفترو به من کرد و با خوش
 .ما و امید از عصر اینجا بودیم. یه ساعت پیش امید و هلیا رفتن بیرون قدم بزنن، دانیال هم باهاشون رفت -

 :خندید و گفت
 عمو کی میاد؟ت پس زنگفگرفت. هی میاون هم انقدر سراغت رو می -
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 :این دفعه را با رضایت خودم خندیدم. با لبخند گفتم
 !عزیز دلمه -

 :چند لحظه ساکت شدیم که جاوید رو به رادمهر مزه پراند
 رادمهر االن من و تو زن و شوهریم. خوبی عشقم؟ -

ایم. رادمهر خواست از جا بلند شود که جاوید قدر غریبانه نشستهلبخند زدم. غیرمستقیم گفته بود چرا این

 :دستش را گرفت و مانعش شد. رو به من بلند گفت
 .هی دختر! بیا پیش آقات بشین، من هم برم پیش عیالم -

ا پشت مبل گذاشت. همیشه همین خندیدم و آرام بلند شدم. کنار رادمهر که جای گرفتم، رادمهر دستش ر

 .کرد؛ حتی وقتی کالً کسی کنارش نبود. جاوید هم کنار نرگس نشستکار را می
 :اش باال زده بود. خطاب به من با اخم و شک پرسیدبازیجاوید باز رگ مسخره

 اسمت چی هست حاال؟ این قراضه رو از کجا تور کردی؟ -
 :فتدادند. رادمهر آرام گزدن نمیمهلت حرف

 .ایتو هم دموقراضه -
 :جاوید بلند خندید و گفت

 .امید هم ابوقراضه -
اش را نشنیده بودم؟ اگر این بار رادمهر هم با صدا خندید. به این فکر کردم که چند وقت بود طنین خنده

اش را بشنوم. باید یک بار صدایش را ضبط کنم که پس از توانم صدای خندهجدا شویم، دیگر نمی
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 .اش را داشته باشممان هم صدای خندهجدایی
ی رادمهر سر شود، انگار که روز گفتم روزی که بدون شنیدن طنین خندهشدنم میآه! اوایل عاشق

 .شنومسختی میی صدای خودش را هم بهخورشید است. حاال روزگاری است که حتی نغمهبی
و به آمد، رسفید و صورت سپید گلگونش می اندازه به شالهای قرمزش بیکه لبنرگس با لبخند، درحالی

 :جاوید مثالً تشر زد
 .خجالت بکش! داداشته -

 .همان موقع زنگ را زدند. امید و هلیا هم آمدند
شد که با هلیا نامزد کرده بودند و او از آن دختران نازدار و یواش ترشان بود. دو ماهی میامید برادر کوچک

کرد. حرکاتش کامالً آرام بودند و بسیاربسیار زیبا بود. موها و ابروان حبت میخورد، آرام صبود. آرام غذا می

یش هاهایش و رنگ لب قرمز هم به لبی سرخ به گونهو چشمانش، سیاه قیر و پوستش سپید بود. رژگونه

 .شدزد. یک حوری بهشتی میمی
 !تراز همه ناتوانتر، تر بودم، از همه مزخرفخانم من از همه عقبهای الههبین عروس

 .امدانم چه جانی دارم که تا حاال زنده ماندهنبودن، نمیبودن و زنبا این حجم از کم
امید بسیار مبادی آداب بود. خیلی محترمانه بدون آنکه نگاه خاصی بکند، سالم گفت و از اینکه مرا دیده 

 .ای بودندتنیداشاظهار خوشحالی کرد. هلیا هم مانند خودش مؤدب بود. زوج دوست
 .ی واقعی بود. خیلی دوستش داشتمی نازنین جاوید، یک فرشتهسالهدانیال، پسر شش

را او م«! هاباید بذاری دانیال دومادم بشه»گفتم کردم و میخیر! با نرگس شوخی میهای قبل بهیاد آن روز

 .انداخت. بـ*ـوسیدمش. بغـ*ـلش کردمبه یاد آن روزهای شیرین می
 دالت چیست؟خدا، ع
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نفره. امید و هلیا هم روی نفره برای میزبان، دو مبل دونفره و یک مبل سهنفره بودند. دو مبل تکها نهمبل

ی شربت و وسایل پذیرایی است. از خانم درحال تهیهدانستم حاال الههیک مبل دونفره کنار هم نشستند. می

 .جا برخاستم و کیفم را کنار رادمهر گذاشتم

ها و پایین دامنش داشت، صاف کردم رنگ کمی روی دوتا آستینونگار طالییام را که نقشایسرمه مانتوی

وهوا را پیش کشیده بود بر این مبنی که امروز خیلی هوا خوب بوده و و به آشپزخانه رفتم. هلیا بحث آب

 .این پارک دو خیابان باالتر خیلی باصفاست
رنگ و مشکی داشت، روی سرم صاف کردم و وارد آشپزخانه ای تیرهههای نقطام را که طرحروسری زرشکی

 .شدم
گونه باشند. آشپزخانه نهایتی به آشپزخانه دارم. شاید تمام زنان دنیا همیندانی که چه عشق بینمی

تواند به آن تعرضی بکند؛ چون مال توست، کس نمیقلمرویی زنانه است. حداقل جایی است که هیچ

 .گذراندمته شده. همین بود که بیشتر وقتم را در آشپزخانه میمخصوص تو ساخ
رنگ و میز چوبی ایهای قهوههای سرتاسر سپید بود با سرامیکخانم، دورتادور کابینتی الههآشپزخانه

ی خودمان آمد. آشپزخانهاش خیلی خوشم نمیای که وسطش قرار داشت. من از دکور آشپزخانهنفرهشش

 .دانگیزتر بودل
 :کرد، گفتخانم که پشتش به من بود و داشت غذاها را مرتب میالهه

 ....جان، قربون دستت چندتا شربت درست کن ببر. من دستم بنـنرگس -
های شادش تیره شد؛ اما لبخندش نرفت. من هم آرام شکستم؛ اما لبخندم سر برگرداند و مرا دید. چشم

 .نرفت
ت کنار آشپزخانه در آوردم. از یخچال شربت آلبالو را که خودم دوست شان را از کابینهای مجلسیلیوان



 

 

www.cafewriters.ir 

ها هرگز پروانهرمان  
 میرند.نمی

 سارپرنده 
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

40 

ی دو قاشق دار با میزان چشمی به اندازهای طرح گلداشتم، بیرون آوردم و در شش لیوان شیشه

شد. پارچ آب را هم از یخچال در آوردم که ناگهان خوری ریختم. آخر بسیار غلیظ بود و شیرین میچای

 :گفتخانم بلند الهه
 .کردیوای دختر! چرا آلبالو ریختی؟ خب از اون پرتقاله درست می -

 :صدای آرام و خندان نرگس آمد
 .آلبالو دادیدخانوم؟ شما خودتون عصری به ما آبکنه حاجچه فرقی می -

ه دزند. از فکر اینکه نکند صدایش تا سالن هم رسیبرگشتم و دیدم در درگاه آشپزخانه ایستاده و لبخند می

 .کشیدمنهایت ازشان خجالت میباشد، خیلی خجالت کشیدم. همچنین امید و جاویدی که بی
شود گفت که در شربت پرتقال باز بوده یا آخرهایش بوده طور برخورد کرد؟ حاال نمیدانم چرا اینواقعاً نمی

ن به یک اندازه مصرف شده خواستند زودتر تمام شود و بعد از این از آلبالو استفاده کنند. هر دویشاکه می

 .بودند. من علم غیب نداشتم
 :خانم آن روز کالً با من سر لج داشت. در اصل همیشه داشت. آهسته با ندامتی ظاهری گفتماما انگار الهه

 .دونستم، شرمندهنمی -
 :با تشر گفت

 پرسیدی؟خب نباید می -
ها مام کند، آهسته کنار زدم و خودم در لیوانتمامم را تخواست کار نیمهفکم را فشردم. نرگس را که می

ها را در آن چیدم. برای هر رنگ را از باالی یخچالشان پایین آوردم و لیوانآب ریختم. سینی مجلسی مسی

 .بلند گذاشتم که شربتشان را هم بزنندکدام هم یک قاشق کوچک دسته
 خانم، حاال من مانعاشته باشی. از نظر الههبینی؟ همین است. تو تا زمانی عزیزی که برایشان منفعت دمی
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 تا پسر بزاید وتوانم باردار شوم، چون زن پسر اولش باید مثلِ خودش سهپیشرفت رادمهر هستم؛ چون نمی

دار شوی، زنی. اگر نتوانی، حتی آدم هم ی قبل که دختر بود، از بدشگونی خودم بوده. اینجا اگر بچهدفعه

 !بودن«زن»نیستی؛ چه برسد به 

نشین شده بود، روی میز رنگ آلبالو تهتعارف کردم. سینی حاوی یک لیوان آب که پایینش شربت خوش

سرم جا ها قرار دادم و لیوان خودم را برداشتم. دست رادمهر، همچنان پشتای ست مبلرنگ و پارچهآبی

 نوشید. من چطور این شربت را بخورم؟خوش کرده بود. شربتش را هم زده و آرام می
اراده کامل خم کردم. به اند. سرم را بیخانم را شنیدهاز سکوت عجیب جمع متوجه شدم که همه تشر الهه

 .زنماین معنا که دارم شربتم را هم می
قدر دانستم. دیگر آنخورم که آن لحظه رادمهر فهمید ناراحتم؛ اما هیچ کاری نکرد. خودم میقسم می

سوزد؛ ولی ه امید دلش سوخت. ببین، برادرشوهرم دلش برایم میکردم کاحساس منفی از خود اشاعه 

 .شوهرم نه
 .او هوایم را دارد؛ ولی شوهرم نه

 :با لبخند گفت
 جان از مدرسه چه خبر؟ثریا -

کرد، دوختم. ام میگردنم را از حالت کامالً خمیده در آوردم و نگاه به او که با لبخندی مهربان نظاره

رنگش را از پدر مرحومش به ارث های عسلید هر دو مشکی بود؛ اما رادمهر چشمهای امید و جاویچشم

 :بـرده بود. لبخند نرمی روی لب نشاندم و آهسته که لرزش صدایم زیاد نمایان نشود، گفتم
 .گذرهسالمتی. می -

 :هلیا که دور لبش از شربت سرخ شده بود، گفت
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 راستی معلم کالس چندم بودی؟ -
 .اندکردم یخ بستهنم را دور لیوان آب سرد پیچانده بودم، احساس میانقدر که دستا

 .ی دوم درس میدم. میشه دوم تا چهارم دبیرستان سابقمتوسطه -
 :ی تفهیم باال برد و با لبخند بانمکی گفتابروهایش را به نشانه

 .هنوز به نظام جدید عادت نکردم -
عمو چند »پرسند راحت نشود و گریه نکند، از او میکردم کودکی هستم که برای اینکه نااحساس می

 «سالته؟ اسمت چیه عزیزم؟
ام فرو بردم و نفس عمیق لرزانی کشیدم. رادمهر سریع اراده در روسریموهایم را که داخل روسری بودند بی

 .ترسدگردن چرخاند و به حالت دلواپسی نگاهم کرد. رو گرفتم. از تنفسم هم می
خانم آمد و روی بودن کامالً برایم ملموس بود. الههصحبتشان باشم. احساس غریبهخواست همدلم نمی

 .صندلی میزبان، کنار هلیا نشست
؛ اما دادکرد و به هلیا بها میگونه عزیزم و فدایت شوم صحبت میرفتارهایش برایم درد داشت. با نرگس آن

مان که چقدر به همه فخر فروخت شب عروسیرود به دانست. خیلی درد داشت. یادم میمن را اضافی می

ام چقدر هوایم که دختر فالنی عروسمان شده است. حتی تا دو سال یا سه سال و یا حتی تا زمانی حاملگی

ارزش گفت عروس پسر بزرگم را باید عروس صدا بزنم. حاال بیکرد. میرا داشت. مرا عروس خطاب می

 ...یشدم؟ ارزش من فقط اندازه
کردم که از تازگی کامالً جدی و هدفمند شده بود، فکر میام با رادمهر بهها که رابـطهخیر! آن روزهیادش ب

کردم مادر رادمهر هم مانند خودش مهربان و آرام است. غافل از آنکه این پس مادردار خواهم شد. فکر می

مانند هزاران پیرزن دیگر ی دیگری شدهی چاپهای خاص رادمهر به پدرش رفته و مادرش نسخهاخالق
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 .است
وسط سالن سفره انداختیم. مردها میز آبی را برداشتند و به اتاق امید بردند. وسایل را چیدیم و شروع به 

 .خوردن کردیم

پرانی روی شاخش است و دقیقاً ی اول را فرو بردم، حسی به من گفت حتماً یک تکههمان دم که لقمه

مان کمی داخل بشقابش کشید و خورد. صورتش را جمع همان هم شد که انتظار داشتم. نرگس از ماکارونی

 :کرد و رو به من گفت
 نمکه؟چرا انقدر بی -

 :سمتش گرفت و گفتلبخند نمکدان را بهپیش از آنکه چیزی بگویم، رادمهر با 
 .ی خوبی با نمک ندارهثریا میونه -

 .شدداد، بحث مزخرفمان تمام میخانم اجازه میاگر الهه
 .نمک واسه بچه ضرر دارهها. غذای بینرگس به دانیال نده -

دانم کرد. نمیکنم رادمهر که کنارم نشسته بود، صدای شکستن زنی در دلم را شنید که نگاهم فکر می

 .ی پر در دهانم گذاشتم. دیدم کامالً تار شده بودنگاهش چه حسی داشت. نگاهش نکردم و دو لقمه
آوری؟ حاال فهمیدی خاطر نمیدلیل ستاره سهیل نشدم که حتی تو نام من را بهدیدی جاوید؟ دیدی بی

 دلیلش چه بود؟
ز آن ترسیدم ابلعیدم. میی به خوردن نداشتم، غذا را میباز سرم را در گردنم فرو کرده بودم و با آنکه تمایل

دم که بغضم مانند سدی که سرریز کرده، بشکند و رسوا شوم. رادمهر بهانه را آهسته با همان صدایی که 

 :دلخواه من بود، دستم داد و گفت
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 .گیرهبا بغض نخور. گلوت درد می -
 .یواش شکستاشآرام شکستم. در من، زنی یوآن شب گذشت و من آرام

ی، شود مرگ تدریجآرام بشکند، میگوییم خب شکست؛ ولی اگر آرامدفعه بشکند، میدانی؟ اگر آدم یکمی

 !زجر
*** 

های نزدیک دانشگاه پر کشیده سمت کافهروز کنسل شده بود و دانشجوها همه به های میانیکی از کالس

ی دو ای دو هزار تومان که لیوانش اندازهفروخت. دانهی کوچک که اسپرسو میبودند. کافه که نه، یک دکه

 .بندانگشت بود
ی دانشگاه نشستم و حواسم پی اما من طبق معمول، متفاوت از همه، روی نیمکت خالی در محوطه

quadr پیشوندهای چندگانه بود. مثالً که همگی پیشوندهای چهارگانه و چهارقلو  quadra و quadru و 

ام چه باشد؟ چه کسی استاد نامهکردم که موضوع پایانداشتم به این مسئله فکر می زمان همبودند. هم

 راهنمایم باشد خوب است؟
ی آن با نقش حروف ربط در مکالمات رسمی شاید موضوع نقش حروف ربط در مکالمات روزمره و مقایسه

شدم که موضوعات  ی لیسانسم که کمی تجربه حاصلم شد، متوجهنامهخوب باشد؛ چون برای پایان

ی ی جذابای و متناقض، امتیاز بیشتری به نسبت موضوعات عادی دارند؛ اما این مقایسه، مقایسهمقایسه

توانستم تصمیم بگیرم. احتیاج داشتم کسی بهم مشاوره بدهد و چه کسی بهتر از دانستم. نمینبود. نمی

 .استادانم
 اما کدام؟

 .رفتمی اوقات حتی از خاطر استادانم میای بودم که خیلحاشیهمن دانشجوی کم
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qui محکم پلک فشردم و با اخم و تمرکز به nt upl e  نگاه دوختم و سعی کردم در ذهنم، در متنِ هم به

 .کارشان ببرم که خوب جا بیفتند
خواستم سراغ استادی بروم که هم خوب باشد و خوب استاد ابراهیمی استاد خوبی بود. آخر من می

قدری شلوغ نباشد که برای دیدنش بخواهم در صف بایستم. همان استاد کند، هم دورش آنام راهنمایی

 .ابراهیمی از همه بهتر بود
ی مقنعه بیرون زده بودند، به داخل مقنعه فرو کردم و کتاب را بستم. کتاب موهایم را که از گوشه

 .دهندتایی یاد میدبستانی بود یا فوق لیسانس؟ چهارتایی و پنجپیش
ها نداشتند. من کمی زیاد درس خوانده بودم. من دبستانیکمی از پیشها هم دستهرچند فوق لیسانسی

 .بردمخواندم؛ پس نباید خیلی توقعم را باال میهای آنالین انگلیسی میحتی رمان

های اداری چرم مردانه بود، از کنارم برداشتم و به شانه آویختم. ی کیفی زنانهرنگم را که نسخهکیف کرم

 .مان به راه افتادمسمت دانشکدهبه
رفتم تا به دفتر کار آقای ابراهیمی رسیدم. نفس عمیقی کشیدم. در راهروی سفیدرنگ و خلوت راه می

استادی، خصوصی صحبت کنم که آن هم هر چه بود، مربوط به  خیلی کم پیش آمده بود که بخواهم با

 .اوایل لیسانسم بود
 :چند مرتبه به در کوبیدم و چند لحظه بعد، صدای خودش آمد که گفت

 .بفرمایید -
وهوا و گرم آقای ابراهیمی، جلوی رویم آبی سرد فلزی را پایین کشیدم و در باز شد. دفتر خوشدستگیره

 :اش، پشت میزش نشسته بود. پنجه در هم کرده بود و با لبخند گفتینک فرم مشکیظاهر شد. با آن ع
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 بله؟ -
 کرد. گویارویش روی صندلی مشکی اداری نشسته بود و نگاهم میتازه نگاهم به پسری افتاد که روبه

 :ام لعنت فرستادم. شرمنده گفتمکردند. به بدشانسیداشتند صحبت می
 .ببخشید مزاحم شدم -

 :از من رو گرفت. آقای ابراهیمی خودش با لبخند عمیقی گفت پسر
 خوای؟نمره می -

 :پلک زدم و با لبخند گفتم
 ...م ازتون مشاوره بگیرم. شما تا کی هستید که من اون موقـنامهخواستم راجع به پایاننه، نه. می -

 :به مبلی که در اتاق بود، اشاره کرد و گفت
 .آقا الکی اینجا لنگر انداخته خانوم. اینبیا تو دختر -

سمت مبلی که که از حضور او ناراضی بودم، در را بستم و بهی آرام آن مرد را شنیدم. درحالیصدای خنده

اشاره کرده بود، رفتم. کیفم را روی پاهایم گذاشتم و به این فکر کردم که فضای اتاقش چقدر گرم و 

 .دهدبخش است. آرامش میلـذت
ی شدهکاریشدند. دیوارهای گچای زردرنگ، مانع از ورود مستقیم نور خورشید میکرههای کرپرده

رنگی که مانع از نور زیاد اتاق کردند و کمدهای مشکیرنگ که روشنایی اتاق را دوچندان میاستخوانی

 .ها هم مشکی بودندشدند. میز ابراهیمی و مبلمی
 :گفت

 خوری؟چیزی می -
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 :لبخند زدم و گفتم
 .نه. ممنونم از لطفتون -

رسید، نظر میتر بهکه نگاهش از پشت عینک موشکافانههایش را در هم فرو کرد و درحالیدوباره پنجه

 :گفت
 .خب بفرما، در خدمتم -

زد، نگاه کردم و سعی کردم تر از پنجاه سال میبه او که میان سرش خالی از مو مانده بود، اما سنش کم

 :کامل توضیح دهم
ترم دوم فوق لیسانس مترجمی زبان هستم. لیسانسم هم اکثر واحدهام رو با شما برداشته بودم.  -

 .ریزی کنم. گفتم که شما اگه بتونید راهنماییم کنیدم برنامهنامهخواستم از همین االن واسه پایانمی

 :جدی پرسید
 اسمت چیه؟ -

 .رویم نشسته و با موبایلش سرگرم بود، به من جمع شدبهکل حواس آن مرد که رو
 .طاهری. ثریا طاهری هستم -

 :ابراهیمی سر تکان داد و اندکی شرمنده گفت
 .خاطر نمیارم. ببخشید به -

 .زدم چنین باشدرنگ بود. حدس میلبخندم کم
 .کنمخواهش می -
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 :باال زد و گفتعینکش را 
 خب تو که االن تازه ترم دومی، هنوز فرصت داری. چرا از حاال؟ -
خوام بخش نبود. نمیش برام زیاد رضایتبرنامه کار کردم و نتیجهآخه برای لیسانس، خیلی سرخود و بی -

 .این اتفاق واسه فوق لیسانسم هم بیفته
 :ابروهایش را باال داد و گفت

 ود؟استاد راهنمات کی ب -
 :گفتم

 .دکتر زند -
 :آن مرد که سرش در موبایلش بود، لبخند زد و خطاب به ابراهیمی گفت

ی مطلوبی نداره. فقط حواسش رو میده به یه گروه خاص های دانشجوهاش اکثراً نتیجهنامهدکتر زند پایان -

 .که اونا رو بهترین بکنه
 :فتمنوعی با نگاهش توبیخش کرد. گابراهیمی اخم کرد و به

تونن تمام حواسشون رو به همه بدن؛ برای همین یه درسته. دکتر زند تو دانشکده معروفن و خب نمی -

تونن خودشون رو باال ای به دست میارن و یه عده از اونا هم مثل من، نمیعده از دانشجوهاشون نتایج عالی

 .بکشن
 :، گفتمزدن بیابدمکث کردم و پیش از آنکه ابراهیمی فرصتی برای حرف

 .کار کنماالن اومدم فقط چندتا مطلب رو برام بررسی کنید که من بدونم باید چی -
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 :نفس عمیقی کشید و پس از کمی درنگ گفت
 زوده حاال؛ ولی باشه، هر طور راحتی. واسه استاد راهنمات کسی رو در نظر داری؟ -

 .لبخند زدم
 .دکنید اگه خود شما استاد راهنمام بشیبزرگواری می -

 :خندید و گفت
مشکلی نیست. بیا موضوعاتت رو روی این کاغذ بنویس ببینیم چی میشه. اسمت هم بنویس من یادم  -

 .باشه
 .ای مقابلم قرار دادمسمتم گرفت، از دستش گرفتم و روی میز شیشهکاغذ کوچکی را که به

د و کوچک برای پذیرایی بود که قای کوتاهرنگ و چوبی آقای ابراهیمی، یک میز شیشهروی میز سیاهروبه

 .شان را نکنده بودندهای پالستیکیتا صندلی اداری قرار داشت که هنوز روکشدورتادورش پنج
 :ای، یک خودکار آبی برداشتم و اولی را نوشتمکیفم را کنار پایم گذاشتم. از جاقلمی روی میز شیشه

 «ی حروف ربط در عامیانه و رسمیمقایسه»
 :مدومی را نوشت

 «های انگلیسی به انگلیسی در ترجمهنقش دیکشنری»
 :و سومی را هم نوشتم

 «ی اشعار نظم انگلیسی به اشعار نظم فارسی و بالعکسترجمه»
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آن مرد ناشناس و ابراهیمی درحال گفتگو بودند. خواستم کاغذ را تحویل ابراهیمی دهم که در همین حین، 

 :ناگهان یک موضوع جالب دیگر به ذهنم رسید و نوشتم
 «ایرادات سیستم آموزشی زبان انگلیسی در ایران»

بود، برداشت و ای که پیش خودش بـرده انداخت. خودکار آبیکاغذ را از دستم گرفت و نگاهی به موارد نام

 :نوشت، گفتکه چیزی میروی کاغذ درحالی
 سارا طاهری؟ -

 :رویم زودتر گفتیادم آمد گفته بود اسمم را هم بنویسم. خواستم حرفش را اصالح کنم که مرد جوان روبه
 .ثریا -

و  های عسلیکرد. چشمنشین را تداعی میفکران کافهی روشنهایش برای من چهرهنگاهش کردم و چشم

 .رنگی سیاهموهای مردانه
 .ابراهیمی درصدد توضیح برآمد و من توجهم را از او گرفتم

تر و جدیدتر. اگه بتونی روش خوب کار کنی و درست و قاطع موضوعات جالبین. آخری از همه جالب -

 ی شعر نظم به نظم موضوعتونی رسمیش کنی. خوبه. ترجمهعنوان مقاله میازش دفاع کنی، حتی به

لط داره زبان که به فارسی هم تستونی خیلی بهش بپردازی، مگر اینکه بتونی با یه انگلیسیخوبیه؛ اما نمی

 ارتباط برقرار کنی. کسی رو داری؟
 :گفتم

 ...بلـ -
 «بابایمبله زن»گفتم یک لحظه صدا در گلویم خفه شد. نباید می
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 :پرسید ام،کرد و وقتی دید ساکتم و دهان بستهمنتظر نگاهم می
 کسی رو داری؟ -

 :آهسته و ناراحت گفتم
 .نه، کسی رو ندارم -

 :آن مرد گفت
 .شما که گفتید دارید -

 :گرانه گفتابراهیمی باز توبیخ
 زنه. تو این وسط چی میگی؟زنم، این خانوم هم با من حرف میمن دارم با این خانوم حرف می -

اهیمی ناراحت شده بودم، برای آنکه آن مرد احساس بدی رنگی کرد. من که از توبیخ ابری کممرد خنده

 :پیدا نکند گفتم
 .آخه خیلی باهاش صمیمی نیستم. فقط در حد یه آشنای اینترنتی هستیم -

گفتم زن پدرم، ممکن بود بخواهد ته ماجرا را در بیاورد که حاال من کجا هستم، با کی هستم، آخر اگر می

آنکه توجهی به من بکند، برود پیش اگر دارد، چقدر دارد و آخرش هم بی پدرم هوایم را دارد یا ندارد و

ام فروش بسازد. این بود که تمایلی نداشتم کسی از زندگی شخصیی دخترک کبریتخودش یک قصه

 .چیزی بداند
خواد؛ چون خیلیا مخالف [ هم جالبه؛ ولی اثباتش زحمت می1خب. انگلیش تو انگلیش دیکشنری ]خیله -

تره. این از این و صرفه[ و بالعکس، به2های انگلیش تو پرشین ]هستن و میگن استفاده از دیکشنری این

 .مورد اول هم موضوع جدیدیه؛ اما جذاب نیست
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[1] Engl i sh t o Engl i sh Di ct i onery 
[2] Engl i sh t o Persi an Di ct i onery 

 :نفسی کشید و ادامه داد
ی عکس جوری نتیجهاگه نخوای خیلی تند و تیز پیش بری، نظر خود من رو موضوع آخره؛ چون اون -

 .میده و زحماتت به باد میره و تازه باید توبیخ هم بشی و ممکنه واسه دانشکده هم دردسر درست کنی
 :آرام خندیدم و گفتم

 .نه -
 :ر داد و با لبخند گفتکاغذ را در یک سررسید کوچک قرا

 .ی روزا هر موقع بیای در خدمتممن فقط روزای دوشنبه و شنبه دانشگاه نیستم. بقیه -
 :با لبخند از جا بلند شدم. کیفم را در یک دست گرفتم و گفتم

 .دستتون درد نکنه آقای ابراهیمی -
یی که شادی سرشاری پشت آن اش چال ریزی نمایان شد. با صدای فرسودهلبخند عمیقی زد که روی گونه

 :خوابیده بود، گفت
کردن بندن. از صحبتانقدر خوشم میاد از خانومایی مثل تو که هی استاد استاد به ریش آدم نمی -

 .کنمباهاشون حظ می
 :رفتم، آرام خندیدم و گفتمکه سمت در میدرحالی

 .بخشید مزاحم شدملطف دارید. می -
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 قط جسارت نباشه، اسم پدرت یوسف نیست؟جان. فکنم دخترخواهش می -
پرسیدند، عجیب نبود؛ اما ابراهیمی یک استاد دانشگاه های مختلف اسم کوچک پدرم را از من میاینکه آدم

 :بود و این خودش کم چیزی نبود. با اندکی تعجب گفتم
 .بله -

 :او فقط لبخند زد و گفت
 .یارت پس واجب شد حتماً یه بار باهات صحبت کنم. خدا -

*** 
ها خوابم بـرده بود و زمانی که ساعت چهار صبح در وضعیتی مثل جن از خواب دیشب تا دیروقت روی ورقه

خیلی خسته بودم. طوری که در پریدم، دیدم هیچ خبری نیست و پس از آن دیگر خوابم نبرد. حاال خیلی

ض گرفت و نبه فکم داشت درد میباری تا جایی کبیست-ی زنگ تفریح، نزدیک به دهطول پانزده دقیقه

 .زد، خمیازه کشیدممی
 :تر بود، با لبخند پرسیدتر و صمیمیخانم محمودی که مهربان

 دیشب استراحت نکردید خانوم طاهری؟ -
ی آخرم، اشک داخل چشم راستم جمع شده بود، نگاهم به سعادت خورد که با همان تیپ من که از خمیازه

 :کرد. لبخند زدم و آرام گفتمها تعارف میند به معلماش، داشت چای و قدیروزی
 .نه. خوابم یه مقدار به هم ریخته. ببخشید من برم یه آبی به صورتم بزنم -

رویم قرار گرفت. نزدیک بود سینی چای رویم واژگون شود. از جا برخاستم. همان لحظه آقای سعادت روبه

 :گفتمهای سبزرنگ پیرش کردم و شرمنده نگاه به چشم
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 .خوام، ندیدمتونعذر می -
دانستی االن این نگاهش کرد و تو نمیرادمهر یک نگاه مزخرفی داشت. گاهی اوقات طوری به آدم نگاه می

هایش بود، با گره اخم روی ابروانش پنهان بودنش. یک رضایتی که در چشماز رضایت است یا از شاکی

گرفت. حاال سعادت دقیقاً به همان شکل نگاهم حرصم میکرد، خیلی گونه نگاهم میکرد. وقتی اینمی

 .کردمی

دو نفر  های سبزرنگ سعادت کجا؟ چطورهای زیبا و براق رادمهر کجا و چشمشدت جا خوردم. چشمبه

 توانند یک طرز نگاه خاص داشته باشند؟می
 !کنمخواهش می -

 .سمت خانم مهربان که کنارم نشسته بود، رفت
اش را کشف تازگی صمیمی شده بودیم و من تازه آن روی عجیب و پنهان ذاتیزمانی که من و رادمهر به

خودش را داشت. مثالً وقتی  کردم، این نگاهش را هم شناختم. رادمهر کالً خصوصیات مخصوص بهمی

زند و با زند. با یک پلک، نگاهش را اول زمین میخواهد جهت نگاهش را تغییر بدهد، دو بار پلک میمی

 !کند. یا همین نگاه عجیبش در برخی مواقعپلک دوم، به آن سمت نگاه می
کند. همچنین تغییر می خواهد داد بزند، اجزای صورتش کمترشود و مییا مثالً آنکه وقتی عصبانی می

 .گویدرود و هرچه به دهنش بیاید، میشدت باال میصدایش به
توانستم تصور کنم دانی؟ رادمهر بسیار آرام و باحوصله است. تا سه سال پس از ازدواجمان هم اصالً نمیمی

وجود دارد، با پرسیدم اصالً پتانسیل عصبانیت در تو شود. هرازگاهی هم که از او میچطوری عصبانی می

خواست خود را عصبانی جلوه دهد؛ اما با تمام این اوصاف، اگر دیدی رادمهر عصبانی خنده و شوخی می

 .شود، خیلی بدشدن است. خیلی بد عصبی میدارکشیدهشدنت بهش به منزله بهاست، نزدیک
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 .و این هم از خصوصیات خاص رادمهرگون بود
گزار این مکتب کنم من دچارش هستم. یا مثالً رادمهر، بنیانینه، خصوصیات خاص رادمهریسم. فکر م

 .فلسفه است و من اولین شاگرد مکتب رادمهریسم هستم
روح بودند. دیوار سفید، سقف سفید، کف سفید، درها شدت بیهای سفید فضای سرویس بهداشتی بهکاشی

 !رنگسفید، روشویی سفید، آینه بی
زد. فقط در لحظه سیر هایم را خیس کردم. در مغزم چیزی پرسه نمیروی آینه ایستادم و دستروبه

 .کردممی
کردم هایم را به هم مالیدم تا کف کند. احساس میمایع دستشویی سرخ را در کف دستم ریختم و دست

که به شنوم؛ ولی کیفم در دفتر بود. دستانم را زیر آب گرفتم و درحالیصدای پیانوی زنگ موبایلم را می

 .ی آقای سعادت پس از آن نمایان شدبودن این صدا شک داشتم، در باز شد و جثههمتو
 :هایم را آهسته تکاندم. نگاهش کردم و او آهسته گفتبه عادت دست

 .موبایلتون چند بار زنگ خورد -
 :رفتم، با شک گفتمکه با تردید جلو میسمتم گرفت. درحالیام را بهبا دست راستش گوشی

 م رو آوردید اینجا؟موبایل -
 برند بدهند به اوکنم فهمید منظورم چیست. آخر اگر موبایل کسی حتی خودکشی کند هم، نمیفکر می

 .که در دستشویی است
 :ی لبش جای گرفت و به موبایل توی دستانم خیره ماند. گفتلبخند ریزی گوشه

 .زنهدید، بار شیشمه که زنگ میخانوم مهربان گفتن که رفتید یه آب به صورتتون بزنید. جواب ب -
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Radmehr ی سفیدش نامسر تکان دادم. رفت و به موبایلم نگاه کردم. در صفحه کرد. سریع خودنمایی می 

 :جواب دادم
 .سالم -

 .صدایش عصبی نبود؛ اما آن آرام همیشگی هم نبود
 دادی؟سالم. چرا جواب نمی -

 .در سه دستشویی را از نظر گذراندم نگاهی به فضای روشن سرویس انداختم و سه
 پیش گوشیم نبودم. سرایدارمون برام آوردش. چی شده؟ -

 !گویم چی شده که تماس گرفتیعجیب بود نه؟ به شوهرم که با من تماس گرفته، می
 هیچی. این خانواده بود که گفته بودم؟ -

 ی که رادمهر گفته بود؟اکمی فکر کردم. خانواده
 کدوما؟ -

 :بالفاصله گفت
 ...همون عروسه که خودکشی کر -

 :انگار اعصاب نداشت. حرفش را بریدم
 خب. چی شده؟آهان خیله -
کم از مدرسه زودتر بیا که بهشون خوای بیای که یهمظاهر گفت امروز مراسم دارن. خواستم بگم اگه می -

 ...برسیم. اگه هم نه که
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خواست بروم خانه و بخوابم. بروم خانه و بمیرم. اصالً کاش زندگی یک دکمه داشت داشتم. دلم میسردرد 

 :دادزدیم، به ما پیغام میکه اگر آن را می
«Congrat ul at i on! You Wi n;  Then you Shoul d Di e.» 

 .مردیمو من و این افکار پریشان همان لحظه می
 !وای از این افکار پریشان

 ده؟ساعت چن -
 .کامالً برایم ملموس بود که رنگ زیبای آرامش سابق به صدایش بازگشته

 .ساعت سه ظهر احتماالً تا غروب -
 .رفتمافتضاح بود؛ اما می

رفتیم، به مجلس ختم توانی درک کنی چه اندازه گردش با رادمهر را دوست داشتم. حاال ما گردش نمینمی

انی اینکه آخرین باری که با لـذت به گردش رفتی، به پیش از سه درفتیم؛ اما تو جای من نیستی. نمیمی

سال قبل برگردد یعنی چه؟ اگر این را فهمیدی، پس با دل و جان حتی اگر از سردرد و خستگی رو به 

 .کنیموت باشی و نتوانی سر پا بایستی هم درخواست را قبول می
در مغزم هزارات ممتنع را از جا پراند؛ اما دل یک ای که گفتم، هایم را مالیدم. باشهبا دست آزادم چشم

 .موافق بود و همه را سر جای خودشان نشاند
داند چه بگوید، نه تو. بعد ای یا نه؛ ولی پشت تلفن نه طرفت میدانم تجربه کردههایی هست، نمیلحظه

 .ل شدهکنید. یک سکوتی که مطمئنی هزاران حرف در آن ردوبدچند ثانیه هر دوتان سکوت می
 :ایم و اویی که بغض سکوت را شکاند و گفتحاال من و رادمهر سکوت کرده
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 .ای اشکالی ندارهاگه خسته -
 .آورددروغ، دروغ زنانه است. دروغ سیزده ادایش را در می

 .نه میام. خسته نیستم -
 :آرام گفت

 .دیشب درست نخوابیدی -

اش متعجب و گنگ های میشیسرم را باال آوردم و به تصویر زن مقنعه به سر توی آینه نگاه کردم. چشم

 :بودند. چیزی به زبانم نریخت. خودش مکالمه را پایان داد
 .ساعت یک بیا خونه -

- ... 
 .خداحافظ -

 .حتی نرسیدم بگویم خداحافظ
 .امآه! من حقیقتاً به مکتب رادمهریسم ایمان آورده

Radmehr موبایلم را که دیگر اسم بازی، ها قبل با دیوانهخیر! سالرویش نبود، در جیبم گذاشتم. یادش به 

Radmehr اسم فیضی را به ، از همان Radmehr ترش را اجرا کردم وی سادهتغییر دادم. بعدها نسخه 

 .موقع روی تلفنم باقی است
 .باز صورتم را شستم

 :های مادرش را جبران کند، برای همین گفتاست حرفخورادمهر چند شب پیش می
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 .خاطر جورنشدن وام ازدواج امید ناراحته. به دل نگیربه -
دادند هیچی، هزار و یک مشکل دیگر هم داشتیم؟ رادمهر آن زمان ولی مگر ما نبودیم که واممان را نمی

برای خودش یک تکنسین است و نت مشغول کار بود. حاال امید هنوز درگیر کارش بود و در یک کافی

خواهد تواند صد نفر را وام بدهد، بعد مینگران وام ازدواجشان است؟ وام ازدواج مگر چقدر است؟ امید می

 وام بگیرد؟
 .رادمهر خودش هم فهمید حرفش زیادی تابلو بوده. یک حرفی زد که حتی خودش هم تعجب کرد

تا حساب پرپول دارد. یک مدت قرض پنج-، برادرش، چهارحاال گیریم امید واقعاً ندارد. همین رادمهر

 .دهند. نداد هم فدای سرش، برادرندگیرند و پس میمی
گفتند این هم زنی است که دل کردند. نمیگرفت که بچه فرضم میبیشتر ناراحت شدم. آخر از این دلم می

 .ضعیفمکنند که من دارد، روح دارد، حس ششم دارد. فقط سرکوب، فقط فرض می
شدم. اگر پشتوانه داشتم، اگر یک همراه خوب داشتم، اگر یک شاید اگر مادر داشتم این اندازه ضعیف نمی

شوم. کنم تنها هستم، به خودی خود ضعیف میحامی داشتم، هرگز ضعیف نبودم؛ اما حاال که احساس می

ر از تنتوانستم کودکی کنم و مهم ام را نداشت، چونبی حوصلهضعیف بار آمدم؛ چون مادر نداشتم، چون بی

 .دفعه در این تنهایی و تاریکی خوفناک پرتم کردهمه رادمهر مرا از تنهایی بیرون کشاند و یک
 چه بگویم؟

 .طرف دفتر دبیران رفتمام را صاف کردم. کمی روی مانتویم دست کشیدم و صافش کردم. بهمقنعه
بار احساس کردم خودم از کسی خوشم آمده است. خانم  کرد. برای اولینخانم مهربان آرام نگاهم می

 .مهربانِ مهربان! به صورتش لبخند زدم
 :کیف و دفترم را برداشتم که خانم محمودی پرسید
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 باز میرید سر کالس؟ -
 :لبخند زدم و خنده را چاشنی حرفم کردم

 .ها رو وارد کنم. ببخشیدآخه باید نمره -
کردم تمام اجزای ها را دنبال کنند. احساس میتوانستند ردیف خطایم نمیهکردم. چشمها نگاه میبه اسم

 .بندم هم درد بکشمقدر که حتی وقتی پلک میاند؛ آنبدنم از کار افتاده

 .ها آمدند. سارا قربانی هم بودزنگ کالس خورد و بچه
شاگردهایم تا این اندازه  کدام ازگاه هیچکردم؛ اما هیچشد که به طور رسمی تدریس میمن شش سالی می

کرد و در ذهنم نقش بسته بود. یک شاگرد کامالً عادی. برایم پراهمیت نبودند. سارا قربانی هیچ کاری نمی

گیرد، گاهی نیم نمره یا حتی گاهی دو نمره کم دارد. کسی که سر کالس حرف کسی که گاهی کامل می

 .فکرم را به خود اختصاص داده بود کند؛ اما بیش از همهزند و سر امتحان تقلب میمی
ی شده جلوتر بودیم. تدریس دیگر جایز نبود. تصمیم گرفتم که یک مکالمهریزیدو درس از سیستم برنامه

 .تمرینی داشته باشیم
ها را از نمره بترسانم. نمره را اول و آخر قرار است بگیرند و چه بسا که با تهدید، من مخالف بودم که بچه

ها شود. این بود که وقتی اول کالس گفتم تمرین کنیم، مخالفتی نکردند و یکی از بچهتر میکار خراب

 .ای درس را مرور کنندپیشنهاد کرد پنج دقیقه
کردند. چقدر ی کناری نگاه کردم که دخترها ورزش میی آزاد مدرسهطی مرورشان از پنجره به محوطه

 !خوب است که آدم آزاد باشد؛ مثلِ پروانه
ده دقیقه مانده به زنگ، گفتم که استراحت کنند. یکی از دخترها داخل آمد و گفت خانم اسفندیاری کارم 
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 .دارد
 .برخاستم و به دفتر معاونان رفتم

خانم اسفندیاری مدیر مدرسه بود و زنی بسیار آرام. پشت میزش نشسته بود و با خانم تنگستانی، معاون 

به در زدم و سالم کردم. خانم اسفندیاری با لبخند هدایتم کرد که کرد. یک بار آرام مدرسه صحبت می

روی صندلی بنشینم و به آقای سعادت زنگ زد که چای بیاورد. پیش خود گفتم بیچاره سعادت، هرچه 

 .زنندشود صدایش میمی
 :نشستم و پرسیدم

 مشکلی پیش اومده خانوم اسفندیاری؟ -
 .رویم نشستخودش هم از پشت میز بیرون آمد و روبه

ها خیلی خوب شده. کنید. معلم خوبی هستید. معدل زبان بچهنه عزیزم، شما که مشکلی ایجاد نمی -

 .دونید که سر استخدامتون خیلی حرفا شد؛ ولی من خیلی راضی هستممی
 .گوید یا تعارف استتوانستم تشخیص دهم که راست میلبخند زدم. نمی

 .ممنونم. شما لطف دارید -
 :کردسیار آرام و با طمأنینه صحبت میاو ب

ایم. ای مثل شما همکاریم راضینه خانوم طاهری. تعارف و اینا نیست. واقعاً از اینکه با خانوم فرهیخته -

 .گفتمهمین حاال هم داشتم به خانوم تنگستانی می
 .از بزرگیتونه. برای من هم افتخاره که چنین جایی کار کنم -

 .صدای پای سعادت آمد
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حال خواستم بگم واسه فرداشب با همکارا یه دورهمی تو رستوران گرفتیم. اگه بیاید که خیلی خوشمی -

 ...میشیم. ما
های سبز نگاهم کرد. سعادت با همان سینی مستطیلی کوچیک صبح وارد شد. نگاهش کردم و با آن چشم

کم داشت از این مرد اری دادم. کمنهایت خاموشند. باز حواسم را به اسفندیهایش بیاحساس کردم چشم

 .آمد. انگار او دومین شاگرد مکتب رادمهریسم بودخوشم می
 دونید که کجاست؟از ساعت هفت تو رستوران هخامنش. می -

 :گنگ گفتم
 .بله -

 .لبخند زد
 .بینمتونخب پس فرداشب می -

 فردا تعطیل بود؟
 :سریع برای آنکه این قرار مزخرف کنسل شود گفتم

 .تونم بیام. شرمندهنه، نه! من نمی -
 .چیدآرام روی میز میانمان میسعادت دو استکان چای را آرام

 :اسفندیاری با تعجب آمیخته به ناراحتی گفت
 انوم طاهری؟چرا خ -

 :کشید، زشت بود. آرام گفتمام نمیگفتم حوصلهاگر می
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 .تونمخب آخه نمی -
 .اسفندیاری اخم کرد

 ...ش رو بدید به من، من باهاش صحبتخاطر اونه که شمارهخاطر شوهرتونه؟ اگه بهبه -
 :ی آرامی کردم و گفتمبیچاره شوهرم! مگر چه خبر بود؟ خنده

 ...د کاری به این مسائل نداره. فقط خودم خیلی دوست ندارم شب بیرون باشم و اینکهنه، نه، همسرم زیا -
 !ها را ندارمی جمع معلمآمد به زبانم بریزد و بگویم حوصله

 :ادامه دادم
 .ترمتو خونه راحت -

 :سعادت رفت. اسفندیاری انگار که کمی ناراحت شده باشد، آرام گفت
 .خب پس هر جور راحتیدخیله -
 .ز جا برخاستما

 .کنمکنم ببخشید اگه دعوتتون رو رد میخواهش می -
 .لبخند زد

 .کنم. این چه حرفیه. اختیار داریدنه خواهش می -
 .بزرگوارید -

اطالع هم دادم که زنگ آخر، درسشان طبق برنامه است و این یک جلسه را اجازه دهد زودتر به خانه بروم 

شوی و بقیه فقط برای اینکه راز تو را همین است. اینکه مرموز میودنو قبول کرد. یکی از آثار ساکت ب
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 .شوند از تو اطاعت کنند. هیوالیی که به جان اسفندیاری افتاده بودکشف کنند، مجبور می
آموز از حیاط عبور دهیم. به همین همه دانشخطرناک بود که ماشین را میان ازدحام و شلوغی حضور آن

رفتند. من هم ماندند و بعد میبیست دقیقه بعد از خوردن زنگ آخر در دفتر می-تا ده خاطر، اکثر معلمان

 .رفتمها بودم. به این تفاوت که همیشه اندکی دیرتر میجزء آن
 .رفتم؛ چون خانه برایم جهنم بوددیرتر می

 :از ساختمان مدرسه که بیرون آمدم، آقای سعادت را دیدم و او سریع و بدون معطلی گفت
 خانوم طاهری یه لحظه با من میاید؟ -

داشت. دلم برای ها را از روی زمین برمیجا خوردم. کیسه پالستیکی سبزی به دست داشت و داشت آشغال

پیشانی خیس از عرقش رفت؛ برای همین درست متوجه حرفش نشدم. اول فکر کردم گفته کمکم کن، 

 :برای همین پرسیدم
 بله؟ -

 .سمتم گرفتکلیدی که فقط چهارتا کلید داشت، از توی جیبش در آورد و بهدسته
 .برید سمت خونه من تا بیام -

ام را چنگ زدم. نگاهی به ی کیف زرشکیگوید. دستهرویم دراز شده بود. متوجه نشدم چه میدستش روبه

 :کلیدش کردم و به خود جرأت دادم و گفتم
 ببخشید واسه چی؟ -

 :رویم گرفت. انگار کالفه شده بود که گفتکلید را روبهنزدیک شد و دستهدو قدم 
 .کار کوچیکی باهاتون داشتم -
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رنگ حیاط مدرسه ی دیوار آبیی گوشهسمت مربع برآمدهمردد بودم و دل به دریا زدم. کلید را گرفتم و به

 .رفتم
کرد. موقعی که احساس ظهار ندامت میگرفت یا امثلِ رادمهر برخورد کرد. رادمهر هم کمتر اجازه می

 .گونه بودتازاند. حاال این آقای سعادت هم اینکرد حق با خودش است، تا آخرش میمی
ی کوچکی که توانستم تصور کنم زندگی در چنین جایی، چه طعمی خواهد داشت. در یک خانهنمی

هایی که رو به اش گرم و پر از پنجرهشده بود. خانهکاریی ما بود و سیمانی حمام خانهحیاطش اندازه

هایش کلی عکس ی تمام پنجرهاش همه نور بود، پر از پنجره و در طاقچهشدند. خانهحیاط مدرسه باز می

شده و دیوارها گچی بود. چندتا پشتی داشت و یک اتاق خیلی کوچک و اش فرشقدیمی داشت. خانه

ی دوم نداشت و ی ما بود با این تفاوت که طبقهخود خانه یاش نقشهتر داشت. نقشهای کوچکآشپزخانه

 .ِ کوچک بود و در سایزهای کم و نزدیک به هم بودجا کوچکچین خورده بود. همه
آمد که حیاط داشتند و ایوان داشتند و حیاطشان حوض داشت و هایی خوشم میمن اما از آن خانه

ی شدند و یک باالخانههایی بود که رو به حیاط باز میای کوچک بود. پر از پنجرهحوضشان کنار باغچه

 .چنان بزرگ باشندچنین کوچک و نه آنکوچولو داشتند. نه این
ردم و کهای مشکی نازکم نگاه میکلید را در دست داشتم و روی زمین کنار کیفم نشسته بودم. به جوراب

 .سنجیدمها را میتفاوت
اش مرتب باشد و او خوشبخت بود. تمام فکرش این بود که خانه انگار دنیای آقای سعادت کوچک بود.

. ها خوراکی بفروشدها حیاط مدرسه تمیز باشد و پیش از خوردن زنگ تفریح، برود سر بوفه و به بچهصبح

 .اش همینی باشد که روی دایره ریخته است، او خوشبخت استاگر تمام زندگی
ه بسیار خنک بود. نگاهم به نگاه دختر کوچکی گره خورد. قاب عکسی ها باز بودند و هوای خاندوتا از پنجره

جا های هفتاد مد شده بودند. از جا برخاستم و کیف و کلید را همانهایی است که سالکه پیدا بود از آن
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 .رهاندم
رفتن روی فرش چه احساس خوبی رفتم، پیش خود پنداشتم راهسمت آن قاب عکس میحین اینکه به

 !ه که سادگی چه بوی خوبی دارددارد. آ
هایش خودنمایی ی اول، لپی سیاه سرش کرده بودند. در مرحلهزور مقنعهقاب عکس را برداشتم. انگار به

های سیاه بانمکش در عکس نمایان شد. تارهایی از گوشه و کنار صورتش پیدا بود و کردند و بعد چشممی

وده ساله بکردم شاید هشتش هم زیبا بود. داشتم فکر میکردند. لبخنداین تارهای کوچک، شیرینش می

 .که در باز شد و من جا خوردم
ریزان نگاهم کرد. دلم برای رنگ برگشتم. آقای سعادت خسته و عرقسمت در فلزی استخوانیبه

 :اش سوخت. گفتمخستگی
 !خسته نباشید -

 .نگاه به قاب عکس توی دستم کرد و لبخند زد
 !باشیدشما هم خسته ن -

سمت اتاق خوابی که درش بسته بود، رفت. نفس عمیقی کشیدم. دلم چقدر صدایش گرم و صمیمی بود. به

ترسیدم آقای سعادت ام را در بیاورم. عادت داشتم زیر سقف بدون روسری باشم؛ اما میخواست مقنعهمی

ادرهایش خیلی در جمع کرد. مثالً زن برخوشش نیاید. برای من تفاوتی نداشت. برای رادمهر هم فرقی نمی

وقت این کار را نکرده بودم. رادمهر هم چیزی شد؛ چون هیچراحت بودند و من نه، یک نیرویی مانعم می

 .گفت. در کل انگار این مسئله برایش اهمیت چندانی نداشتنمی
 .از فکر به این چیزها دلم گرفت

ری بود که با اخم به دوربین زل قاب را سر جایش گذاشتم. کنار عکس دخترک خوشگل، یک خانم چاد
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 .هایش مشکی بودزده بود. او هم چشم
دانستم اینکه بروم چای درست کنم، کار درستی است یا نه. خودم که دوست ام نشستم. نمیسر جای قبلی

 .داشتم. آشپزخانه را دوست داشتم. محیط امنِ قلمرو زنانه را دوست داشتم
 :به خود جسارت بخشیدم و گفتم

 ای سعادت؟ چای درست کنم؟آق -
 :از داخل اتاق گفت

 .درست کن خانوم. درست کن -
 ایکردم که رادمهر اصالً مرد غیرتیدر حین اینکه منتظر بودم کتری روی گاز جوش بیاید، به این فکر می

 یدانم! شاید حق هر زنی باشد، اینکه دوست داشته باشد مردش به او حساسیت داشته باشد؛ ولنیست. نمی

هایی که همکارهایم مرد بودند. یک بار هم وقت این حس را نسبت به من نداشت، حتی زمانرادمهر هیچ

ام بود که با یکی از همکارانم برگشتم؛ ولی او هیچ خواستم حد غیرتش را بسنجم، قبل از بارداریمی

چشم ناپاکی داشتند. چقدر هایشان هایی رفتیم که فروشندهالعملی نشان نداد. چقدر با هم به مغازهعکس

شان غیرتی های مورد عالقهگویند مردها روی زنمزاحم تلفنی داشتم. واقعاً او غیرت ندارد؟ آخر می

 .آورم که رادمهر رویم غیرتی شده باشدمان به یاد نمیشوند. من حتی در دوران نامزدیمی
ن و شوهرهای عاشق نبود. حال آنکه من مان شبیه زمان شبیه زن و شوهرهای واقعی نبود. هیچیما هیچی

 .پرستماو را می
 .ای هم کنارشان گذاشتمآب جوش را در دو استکان ریختم و دوتا چای کیسه

ام. همیشه کتری هاست با گرمای اجاق گاز چای نخوردهام و مدتای نخوردههاست که چای کیسهمدت

 .برقی داشتیم
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رار دادم و از آشپزخانه خارج شدم. خودش هم کمی دورتر از شکل قای دایرههر دو را در سینی شیشه

 .وسایلم نشسته بود. من هم سر جای پیشینم نشستم و سینی را میانمان قرار دادم
 بود و پیراهنش، آبی آسمانی تیره رنگی به تن کردهای مشکیهایش را عوض کرده بود. شلوار پارچهلباس

 .به چیزی تشبیهش کنم توانستمبود. رنگ خاصی داشت که نمی
ویش رکه مانند رئیس قبایل، یک پایش را قائمه کرد بود و ساعدش را روی آن گذاشته بود، به روبهدرحالی

 .کردخیره مانده بود و انگار به چیزی فکر می
 .ای خودم را برداشتم. خودم هم به آرامش نیاز داشتمچیزی نگفتم و استکان شیشه

داشتنی ام را انجام دهم یا با آدمی دوستداشتنیه بخوابم یا کارهای دوستآرامش صرفاً این نیست ک

شود که فقط باید یک جا بنشیند و در حد چند دقیقه، به قدر شلوغ میصحبت کنم. گاهی مغز آدم، آن

چیزی فکر نکند. آن وقت پس از چند دقیقه سکوت، شاید بتواند اجزای ذهنش را تفکیک کند. شاید هیچ

 .آرامش بیابد. شاید بتواند آرام بگیرد بتواند

ی زنی بودم که دلهره زیاد داشتم. در ظاهر سرد و مرده بودم؛ اما درونم ولوله به پا بود، سر هر مسئله

 .کوچکی
 .امچنان پر اشکم که خودم هم درماندهکنی؛ اما آنباور نمی

 دنبرند؛ مانند من که ریز به ریز لحظات با رادمهر بوچیز را از یاد نمیها موجوداتی غریب هستند، هیچزن

دی در مغزم باشد. شده به کیفیت اچآید، ریز به ریزشان را! انگار که یک فیلم طوالنی ضبطرا یادم می

کنند. آورند و تنم را خونین میشوند، چنگ در میدانم پس از جدایی از او هم این خاطرات وحشی میمی

 .نند. زندگی همین استها نوش جان کگذارند که کرکسدو پاره استخوان باقی را در بیابان می
 !آمدموقت به دنیا نمیکاش هیچ
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 .آمدم، مادر داشتمو اگر به دنیا می
 خوردن را دوست نداشتم؛ پس چرا چای خواستم؟وقت چایمن هیچ

تاک کند و ما را اش ساعت نداشت که تیکدانم چقدر در سکوت محض گذشته بود. روی دیوار خانهنمی

 !ورد. همچنان به همان نقطه زل زده بود، به همان حالتزودتر از این خلسه بیرون آ
های سفت و سخت خردلی هایم آمد. باز تن به پشتیسرم را برگرداندم و گردن کشیدم. صدای استخوان

 .تکیه دادم و احساس کردم که خوابم خواهد گرفت. دیشب اصالً خواب نداشتم
قدر هم ناگهانی ساعت چهار شد که از خواب پریدم. آندانم چطور ها خوابم بـرده بود. نمیدیشب روی برگه

چیز امن و امان بود. سال اول تدریسم را به خاطر آوردم. زمانی که کردم؛ اما همهبود که داشتم سکته می

ای غذاخوری آشپزخانه. ها خوابم بـرده بود، صبح روی تخت بیدار شدم، نه پشت میز شیشهروی برگه

 .ام بجهدخواست بیرون از سـینهقلبم می چنان ترسناک بود کهآن
 .کل فراموش کرده استام که رادمهر مرا بهدیگر باور کرده

نوشید، در همان حالت استکان چایش را برداشت و نوشید. نگاهش کردم که خوابم نگیرد. او که چای می

 :نشستن زیبایش گفت
های غریبه بودن یا نبودن یا چطور بودن آدمدوست دارم من رو مثل پدرت بدونی. خودم هم شبیه توام.  -

 .بینمت، یاد دخترم میفتمزیاد فرقی برام نداره؛ اما االن دو ساله این جایی و هر بار که می
صاحب را ول کرده و به تهران آمده که فقط پای درددل دخترش! بگذار تصور کنم پدرم آن کانادای بی

 .باشد توانددخترش بنشیند. چه رؤیای شیرینی می
 :آرام گفتم

 !کنمخواهش می -
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ی هاهای رادمهر نبود. آخر چشمهایش سبزِ سبز بود، سبزِ سبز. سبز زیبایی که در چشمنگاهم کرد. چشم

 .شدرادمهر جادویی بودند. هیچ کجا مثلشان دیده نمی
 :گر و با لبخند گفتپرسش

 بالش و پتو بیارم؟ -
دار باشم. شاید درست نبود. راست نشستم و استکانی را که تنها جانی زدم. سعی کردم کمی خودلبخند بی

 .لب زده بودم، روی سینی گذاشتم؛ اما او بسیار جدی بود
 .خوای استراحت کن، بعد بروجدی گفتم. می -

 !کنی. خیلی خسته بودم، خیلی زیادتوانستم لبخند بزنم. اصالً درک نمینمی

 :لبخندی زدم و گفتم
 .نه ممنون -

های احمق کل تغییر کرده بود. در دفتر و بوفه، شبیه به آدمدانم چرا چهره و صدایش بهاخم داشت. نمی

 !ی دیگر رادمهری دیگر امید شده بود یا شاید نسخهکرد. حاال نسخهرفتار می
 .یک سمت لبش باال رفت

 .مجبور نیستی زوری لبخند بزنی -
ی سکوت بودم. تر بود. آخر من در مرحلهیقی کشیدم. او یک مرحله در افسردگی، از من عقبنفس عم

خواهد در یک اتاق کوچک کامالً سفید کند و دلت میات نمیزدن هم راضیای که دیگر حتی حرفنقطه

 زندگی کنی؛ جایی که کسی نه صدایت کند، نه تو کسی را به خاطر بیاوری. جنون است نه؟
 شوهرت چه مشکلی داری؟با  -
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 اش نگاه کردم. از کجا خبر داشت؟شدهرخ صورت سپید و چروکبه نیم
 هایمان را شنیده؟ چطور تشخیص داده که من با شوهرم مشکل دارم؟دفتر خانم اسفندیاری! حرف

 .من با شوهرم مشکلی ندارم -
 :از چایش نوشید و با کمی مکث گفت

عنوان پدرت حساب کنی؛ تونی روی من بهکردم میندمت. فکر میآهان. خب ببخشید تا اینجا کشو -

 ...آخه
 :مکث کرد. استکانش را داخل سینی گذاشت و گفت

 .من دخترم رو از دست دادم -
 .سروته و جمالتی غریبهای بیحرف

 .او که مهربان است
تر ز رادمهر به من نزدیکگوید؟ درک؟ من و او؟ خواستم بگویم رادمهر هم من را درک نکرد؛ تو که اچه می

 !نیستی. امان از خستگی
 .خواستصحبت میدلم هم

 .خدا بیامرزدشون -
زدنش مثل خود رادمهر بود، آرام و با اندکی خیرگی به پایین. دلم برای رادمهر تنگ شده. دلم برایش پلک

 !گرفت. مرد آرامم
 شود؟تنگی چه معنا میدل

ام؟ نه! من تنگ نشدهشناسد، دلخاصیتی که مرا نمیآن ربات بیخیال و من برای آن صورتک سرد و بی
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 .خواهمآن رادمهر اوایل را می
 .خدا رفتگان شما رو بیامرزه -

 .باز تنم را به پشتی تکیه دادم و دوزانو نشستم
 تونید درکم کنید؟کنید میچرا فکر می -

 :گفتی چای را هم نوشید و ی چشم نگاهم کرد. آخرین جرعهاز گوشه
 !جان. نگو که تو هم نفهمیدیشناسه ثریادردمند، دردمند رو از صد فرسخی می -

 «.امتو هم دانستی که من درد کشیده»ای در لفافه پیچیده شده است؛ به این منظور که جمله
 .های خشکم کشیدمزبان روی لب

 کنید؟واسه چی اینجا کار می -

شان را کنار بزنم تا کشفشان کنم. دلم های غریب را نداشتم. جمالتی که باید هزار الیهی جملهحوصله

 !خواست؛ یک خواب راحت، یک خواب راحت، یک خواب راحتخواب می
 .استکانش را داخل سینی گذاشت و باز به همان حالت ایلخانی نشست

 .تم اینجا باشمها خیلی خوشم میاد؛ واسه همین خواسمن از بچه -
 :کمی مکث کرد و گفت

 .تر. هیوال شدنهای االن، بچه نیستن، خیلی بزرگن، از من هم بزرگدونی که بچهاما می -
 :خمیازه کشیدم. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و آرام گفتم

 ن؛ ولی اینکه سعی دارن خودشون رو بزرگ نشون بدن و بگن که ما هم یهبزرگ نیستن، خیلی بچه -
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نا رو نابود کرده. هیوال هم نمیشن؛ فقط چون زودتر از موعد به چیزایی که نباید فهمیم، اوچیزایی رو می

فهمن؛ اما خودشون اگه فهمیدن، باید پا پس بکشن؛ ترا که نمیبرسن رسیدن، روحشون سیاه شده. بزرگ

شه پاک کرد، فقط میشه چون روحشون با این کارا لکه به لکه سیاه میشه. سیاهیای روح رو هم نمی

 .تونن به زندگی برگردنرنگشون کرد. اگه به داد خودشون برسن، میکم
 .کنم اونا هیوال میشناما من فکر می -
زمانی هیوال میشن که روحشون کامالً سیاه بشه و متأسفانه تعداد کسایی که هیوال میشن، خیلی داره  -

 .میره باال
 :ی دیگر کشیدم. پرسیدن بودند؟ یک خمیازهنشیبینی چقدر جمالت عادی دلمی

 تعجب نکردی وقتی گفتم بیای اینجا؟ -
 .نگاهش کردم که با موشکافی به عمق چشمانم خیره بود

 .چون در حالت عادی باید تعجب کنی یا مخالفت -
خواست بگوید غیرعادی هستم؟ نه، من غیرعادی نیستم. فقط... فقط کمی تنم سر شده است. تنم و می

 ها عادت کردند. آخرین بار کی فیروزکوه را دیدم؟هایم دیگر به سیاهی جادهاند و چشمروحم سر شده
 .نه -

 .ساکت شدیم
. خوردچهار روز یک بار زنگ می-شدت پایین بود. هر سهخور موبایلم بهموبایلم زنگ خورد. من معموالً زنگ

لفنش بود، از جیب پشتی کیفم در آوردم. بازهم اسم ی زنگ تانگیزی ترانهام را که نوای پیانوی غمگوشی

 .کردزیبای او روی صفحه خودنمایی می
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 .ام کرده. تماس را وصل کردمجز او. او... او دیوانهتمام لیست تلفن من فارسی نوشته شده بودند؛ به
 .بله -

 .توانستم دقیق تشخیص بدهمصدایش آمد. لحنش را نمی
 سالم. کجایی؟ -

اش همین بود. در لحظه به این فکر کردم داشتنیهای دوستکرد. یکی از خصلتطی سالم میدر هر شرای

کند، داشته باشم. توانم مردی که همواره پیش از گفتن هر حرفی سالم میکه اگر از او جدا شوم، دیگر نمی

به من احترام کنند و رادمهر با این کارش گاه سالم نمیهایی برخورد کنم که هیچممکن است با آدم

 .گذاردمی
 .مسالم. هنوز مدرسه -

 .مکث کرد
 !الاقل کاش زودتر میومدی -

پرسید؟ اویی که دیشب من را در ل من میقلبم ایستاد و احتیاج به یک نفس عمیق داشتم. او بود که از حا

 ها رها کرده بود؟آشپزخانه میان برگه
 :آرام گفتم

 .کار پیش اومد -
های کور بودم. دیدم. من مانند آدمدیدم. آن را هم نمیرنگ نمیچیزی جز طرح گل مربعی روی قالی کرم

م ها هشنوند. اینچیز نمیرند؛ اما هیچهایی که گوش دابینند و آنهایشان باز است و نمیهایی که چشمآدم

 .از لطف رادمهر است
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 کی میای؟ -
 .لب فشردم

 .رسمتا دو می -
افتاد؟ زن پرسید؟ یعنی هنوز برایش مهم بودم؟ هنوز هرازگاهی به فکرم میپرسید؟ چرا میچرا می

 .بودگفت نگرانت شدم، برایم کافی موقع بیایم؟ فقط مینداشت؟ برایش مهم بود که به
 .هیچی. بیا استراحت کن. دیشب نخوابیدی -

هایمان با هم صحبت طور که انگار نفسدانم چند ثانیه هردویمان ساکتِ ساکت بودیم. ساکت، آننمی

 .کنند. آن گل قالی را از یاد بـرده و به شیء مات جلوی دیدگانم نگاه دوخته بودممی
 .خب پس خداحافظ -

 :زمه کردماین بار به خود جنبیدم و زم
 .خداحافظ -

ی قرمزی که نام ی قرمزرنگش چشم دوختم. صفحهگوشی را آرام از کنار گوشم پایین آوردم و به صفحه

 .کنمرادمهر را در آغـ*ـوش خود گرفته بود. رادمهر! رادمهر! چقدر من به تو فکر می
 شوهرت بود؟ -

 .موبایلم را در کیفم گذاشتم
 .آره -

 .زداحساس کردم که لبخند 
 بچه دارید؟ -
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کرد. نگاهش نکردم. تنها از کنار صورتش به درگاه سمت او چرخاندم. او که نگاهم میکمی گردنم را به

 .جوشیدکردم، اشک در چشمانم میآشپزخانه چشم دوختم. اگر معطل می
 .آره -

 .ابرو باال انداخت
 دختر؟ پسر؟ چند سالشه؟ اسمش چیه؟ -

 .کنم پروانه زنده استبگذار فرض  چه بازی خوبی!
 ...دختر. سه سال و نیمشه. اسمش هم -

 .لب فشردم که آن حجم در گلویم را باال نیاورم
 ...اسمش هم... پروانـ -

 .هایم چین افتاد. اشکم را زود پاک کردمبا تمام مقاومتم نشد. اشکم ریخت و کنار چشم
 زنه؟حرف می -

 !سرم پایین بود. آه! پروانه زنده است

 .تونه واضح صحبت کنهآره؛ ولی هنوز نمی -
 :دادادامه می

 ذاریش؟ مهد کودک؟ظش کنه! وقتی میای مدرسه کجا میهوم. خدا حف -
مهد کودک! یک مهد کودک خوب در مرزداران بود. اسمش هم مهد خورشید بود. آرزو داشتم پروانه آنجا 

 .باشد
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 .مونه خونه پیش باباشنه. هنوز واسه مهد کوچیکه. می -
 .ها بیشتر فرو ریختی صامتم شدت گرفت. پلک بستم. اشکدستانم را به هم فشردم و گریه

م! اام! پروانهآباد پرواز کردی. پروانهعزیزم، عزیزم! چقدر زود رفتی. چه زود بار و بندیل بستی و به ناکجا

و جا گشتم که مثل تی تر، همهام گذاشتی و رفتی. با لب خشک و دل سوخته و دیدهسیرابم نکردی! تشنه

 .پیدا کنم؛ اما نبود. دختر کوچک شیرینم
گرفتی و در دهانت های کوچکت انگشتم را میهایت شبیه من. با مشتهایت مثل پدرت بود، لبمچش

ینی بشوم؟ میتکه میمیرد. چطور رفتی وقتی من اینجا دارم از درد تکهگذاشتی. پروانه دلم برایت میمی

 یم را که خشک شدههابینی لببینی تنم را که نصف شده است؟ میاند؟ میهایم کوچک و سیاه شدهچشم

 است؟
کند. درمانش نزد توست عزیزم. فقط بیا! بیا بگذار بار کس درکش نمیاین درد من، دردی است که هیچ

 .هایت را عوض کنمدیگر در آغـوشت بگیرم. بار دیگر ببـوسمت و بویت کنم. بار دیگر لباس
خوانم. روی پایم م. برای پتو الالیی میگیرکنم و در آغـوش میدانی! من گاهی پتو را مچاله میتو که نمی

 .کنم پروانهدهم که خوابش ببرد و خون گریه میتکانش میتکان
 !خون
*** 

 .کس نیستوارد مغازه شدم و در را بستم. هیچ
 .ریخته و شلوغ کوچکی باشد؛ اما کیفیت کارهایش حرف نداردهمنت بهظاهر کافیشاید به

ی مغازه روی چندتا میز به کارهای چاپ و پرینت و اسکن، گوشه چهارتا دستگاه مختلف مخصوص-سه

 .بزرگ قرار داشت و یکی هم جلوی در که یک سیستم کامپیوتر هم روی آن قرار داشت
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 .کس نبودچهارتا آدم در مغازه بودند؛ اما این بار هیچ-رفتم، سههر وقت می
 :پسری که پشت میز نشسته بود، از جا برخاست و سریع گفت

 .سالم خانوم -
 .های ارتش آمریکایی استبا اندکی تعجب نگاهش کردم. احساس کردم لحنش مانند سرباز

 :زنندزمانی که داد می
- Yes  Sergeant ! 

 .دانستم کجا دیده بودمهایش برایم آشنا بودند؛ اما نمیچشم
 :آرام سالم کردم و گفتم

 .مزحمت کپی بگیرید براخواستم بیچندتا ورقه رو می -
 :کرد، آرام گفتاو که نگاهم می

 .باشه، چشم -
ی حمیدی را که قرض گرفته بودم، بیرون دار در دستم را روی میزش قرار دادم و جزوهی دکمهپوشه

 :رویش گرفتم و گفتمآوردم. روبه
 !کنیداز هر کدوم یکی. پشت و رو. لطف می -

رده رنگ تن کسبزرنگی بود که رویش یک کت کرمآرام از دستم گرفت و نگاهشان کرد. پیراهنش، پیراهن 

هایش سیاه اش سفید و عقربهنمایاند. ساعتش هم ساعت بند چرمی بود که صفحهلباس میبود و خوش

 .بودند
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های جزوه را بررسی که او متنام. درحالیحال در کافی نت ندیدهک لحظه به خاطر آوردم که او را تابهی

 :کرد، گفتممی
 بخشید! آقای اسکندری نیستن؟می -

گشت. هایم دوخت و انگار دنبال چیزی میزدن کوتاه درجا به چشماش را بدون یک پلکهای رنگیمردمک

 .هایم زل زدهکه او به چشمدر چشم کسی خیره شوم. درحالی نگاه گرفتم. عادت نداشتم
 :ورورفته زد و معمولی گفتها را چندمرتبه از عرض به میز چوبیِ رنگورقه

 .نه، نیستن -
دار بود. آخر خود اسکندری آخرِ فکر اینکه اسکندری برای خودش یک شاگرد آورده باشد، خیلی خنده

برایش هنوز زود بود. دیگر چیزی نپرسیدم و صدای دستگاه کپی را  زد. شاگردآوردنساله میآخرش سی

دار پشت میز اشاره تحمل کردم. اواسط کارش بود و من حواسم به کاغذها بود که ناگهان به صندلی چرخ

 :کرد و گفت
 .تونید بشینیدکشه. میکم زیادن. طول مییه -

 .لبخند زدم
 .خیلی ممنون. راحتم -

رنگ ایاش کپی بگیرد. او هم کت چرم قهوهخواست از شناسنامه و کارت ملی. میسالی آمدمرد میان

 .تواند زیبا باشدزیبایی به تن داشت. فکر کردم که کت تک چقدر می
 :سال گفتمرد میان

 پس آقاعلی کجان؟ -
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 :نت. پسر جوان لبخند زد و گفتدانستم آقاعلی همان اسکندری است، صاحب کافیمی
 .خ نوش جون کنه و بیادرفته دو ن -

 :سال گفتداد. مرد میاناش در ذهن من تصویری را مات نشان میحتی طنین زیبای خنده
 ای بابا! یه وقت تو دودی نشی رادمهرخان؟ -

داشت، خطاب به آن ی حمیدی را از زیر دستگاه برمیی جزوهکه آخرین ورقهرادمهرخان خندید و درحالی

 :مرد گفت
 .دیمفعالً که نش -

سمتم شده را مرتب کرد و کاغذهای حمیدی را هم به همان ترتیب قبل، با دو دست بههای کپیورقه

 .گرفت
 .خدمت شما -

ر گویم کارنگ خودکار را خیلی خوب کپی کرده بود. من که میاز دستش گرفتم و تشکر کردم. جوهر کم

 .ها حرف ندارد. تشکر کردماین
 چقدر میشه؟ -

 :ی آن مرد را از دستش گرفت. گفتاسنامهکارت ملی و شن
 .قابلتون رو نداره -
 .کنمخواهش می -

ام قرار دادم و پوشه را هم در دست گرفتم. چیزی نگفت. چند لحظه گذشت. به او که ها را در پوشهورقه
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 :داد، با لبخند گفتمداشت کار آن مرد را انجام می
 ش چقدره؟نگفتید هزینه -

 .سمتم انداخت و سریع کارت ملی را پشت و رو کرداه بهیک نگاه خیلی کوت
 .گفتم که قابل شما رو نداره -

ای بود که روی پا ایستاده بودم. کالفه شدم؛ اما با آن، مدت طوالنی عالوهکرد. بهکیف و وسایلم اذیتم می

 ای کپی و کارت ملی ورنگ اداری زیبایم بیرون کشیدم. کاغذهام را از کیف کرمپول یاسیحفظ ظاهر، کیف

هزارتومانی از کیفم در آوردم و شناسنامه را به آن مرد داد و کمی تعارف ردوبدل کردند. یک اسکناس ده

 .خواستم روی میزش بگذارم
 :تر گفتدستم نرسیده به میز، میان انگشتانش اسیر شد. با تعجب نگاهش کردم که سریع

 .کنمبذارید خانوم. من پول قبول نمی -
شد و دور آن هاله، عسلی بسیار ای سبزرنگ دیده میهایش نگاه کردم. دور مردمک سیاهش هالهچشم به

 :سال گفتپررنگی نقش بسته بود. آن مرد میان
 .گیره اصرار نکندخترجان قابلت رو نداره. دیگه وقتی نمی -

فسی نرو به آن مرد، با نفس ها بیرون پریدم. دستم را کشیدم و احساس کردم فکم لرزید.از دنیای آن چشم

 :دانم از کجا آمده بود، گفتمکه نمی
 .بله درست میگید -

 :و رو به رادمهرخان، بدون یک نگاه به صورتش گفتم
 .دستتون درد نکنه -
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 :زدنداین بار من بودم که لحنم شبیه سربازهای ارتش آمریکا بود وقتی که بلند فریاد می
- Yes  Sergeant ! 

*** 
هایش داشت، روی سرم گذاشتم و یک سویش را روی رنگ در حاشیههای کرمرنگ را که طرحیشال زرشک

 .آمدمای تقریباً بلند به نظر خوب میام قرار دادم. در آینه به خود نگاه کردم. با آن مانتوی سرمهشانه
سته با این رژ پیغامی خوارنگی انداختم که رادمهر برایم خریده بود، سال قبل؛ یعنی مینگاه به رژ اناری

 برساند؟ مثالً بگوید دست از ناراحتی بکش یا بس است دیگر؟
 .مانندم سرخ شدندای غنچههای قلوههایم یک دور کشیدم. لبوسوسه شدم و برش داشتم؛ روی لب

هایش نگران بودند. نفس عمیقی کشیدم. به زن در آینه نگاه دوختم. صورتش سفید و صاف بود و چشم

ی رادمهر هم همین است؟ جاوید از حرفی که زد، منظوری ش سرخ سرخ بودند. یعنی خواستههایلب

 .قدرها هم بد نبود، فقط لعاب نداشتام بدون آرایش آنداشت؟ چهره
 گردد؟ی رادمهر چیست؟ اینکه به زندگی برگردم؟ خودش چرا برنمیخواسته

رنگ بود. پوستش ایتم. ابروهایش تمیز و قهوهرژ را روی میز گذاشتم. از ثریای درون آینه هراس داش

ی هایش پرپشت بودند. نفس عمیقی کشیدم. یک دستمال مرطوب از گوشههایش سرخ و مژهسفید، لب

رنگ کردم. در حدی که فقط یک رنگ مالیم خیلی کممیز سفید و یاسی آرایشم برداشتم و رژم را خیلی

 .هایم نمایان باشدروی لب
 جزهای خانه را بههای خانه سرازیر شدم. چراغاز کنارم برداشتم و به آرنجم آویختم. از پلهکیف زرشکی را 

دار را از رنگ طبی پاشنههای زرشکیهای باغ، خاموش کردم. کفشچراغ آباژور اتاق خوابمان و چراغ

 .جاکفشی بیرون کشیدم و به پا کردم
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 .شلوار سیاهم با چرم زرشکی کفشم خیلی زیبا بود
رو را باز کردم، بعد ماشین را بیرون آوردم. جای خالی ی ماشیندر خانه را قفل کردم و اول در دولنگه

 .گیر بودآزرای رادمهر، با اینکه تازگی نداشت؛ اما خیلی چشم

ای، خود را مجاب شد که هنگام شب بیرون بروم. از ساعت هشت به بعد، طبق قانون نانوشتهکم می

 .کردم که در خانه بمانم و حداالمکان بیرون نیایممی
 :خواندرادیو روشن بود و ناظری می

 «...قرارم، روز و شبقرارم، بیدر هوایت بی»
ریخت و صدایش هایش به هم میبا آنکه دم به دقیقه موج دادم.شده ترجیح میهای ضبطرادیو را به آهنگ

دادن یک حس دیگری داشت. من هم پس از آن فاجعه، دیگر دانم. رادیو گوشخیلی کیفیت نداشت. نمی

 .آهنگ گوش ندادم
فلزکاری شده  ۹۳رنگی که رویش ایسمت واحد جاوید حرکت کردم و در قهوهاز آسانسور پیاده شدم. به

 .اش، به صورتکم لبخند زدشده و صورت ملیح آراستهشد. نرگس با موهای باز مشبود، باز 
 سالم، خوبی؟ -

 .نزدیکش رفتم. دست دادیم
 .سالم. مرسی -

 .شان تعارف کردروبوسی کردیم و مرا به داخل خانه
د، هال و شهای آپارتمانی، ابتدا یک راهرو بود و دری که به سرویس باز میشان مانند دیگر خانهخانه

شان همین بود. فقط های آپارتمانی نقشهشدند. تمام خانهها ختم میراهروی کوچک دیگری که به اتاق
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 .هایشان را عوض کرده بودندجای راهروها و جهت
ی روشنشان نشستم و دانیال از اتاقش پرید توی بغـلم. نرگس با خنده، ای خانههای فیروزهروی مبل

 :رفت، گفتطرف آشپزخانه میراحتی سفید نازکش بهکه با پیراهن درحالی
 .بینیشعموت رو ببین که دیگه نمیدانیال عشق کن. دو روز دیگه داریم میریم مسافرت. حسابی زن -

 .ساله را کنار خودم نشاندمهفت-روند. دانیال کوچولوی ششخبر نداشتم که به سفر می
 خوبی خاله؟ -

 :بود، لبخند زد و گفت دانیال که بسیار آرام و خجالتی
 بله. شما خوبید؟ -

های رفت. پیراهنش، سفید با خطشد و از سروکولم باال میکم یخش آب میخب این اولش بود. کم

ای بود و شلوار گرمکن آبی به پا داشت. مردانه لباس پوشیده بود. انگشتانم را در موهای مانند قهوهچهارخانه

 :خنده گفتم رنگ مجعدش فرو کردم و باسیاه
 .تنمعلومه که خوبم بن -
. تنی هم داشتتن بودند. یک ساعت بنتن را دوست داشت. کل وسایل اتاقش سبز و سیاه و شکل بنبن

 .تا هیوالی دیگر کندفقط انتظار داشت آن ساعت مچی، او را مثل بن تبدیل به ده
کند چیست؟ او هم بسیار رک و بدون می یک بار از او پرسیدم اگر تبدیل به هیوال شود، اولین کاری که

 :فکرکردن گفت
 .کشممعلومه! مدرسه رو به آتیش می -

چنین از مدرسه تنفر داشته باشد، فاجعه است. از طرف دیگر خوب ساله اینی هفتکنم اینکه بچهفکر می
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 .داندهم هست؛ چون خانه را مأمن خود می
کاری شده، شربت آلبالو آورد. نرگس، بسیار نی قلمای ساده و سینرگس، در دو لیوان بلند شیشه

خاطر آبادمان مزخرف است، بهی سعادتخانم جا نمانده. اگر دکور خانهسلیقه بود و این از دید الههخوش

دادند به حوصلگی و نه کمبود وقت، اجازه نمیمن نیست. ما آن خانه را مبله خریدیم. پس از آن هم نه بی

ی خانه چیدن دارد که آن خانه جایی وسایل بیفتم. از طرفی، زن زمانی حوصلهجابه فکر تغییر دکور و

 .آباد متنفرم و فقط باغش را دوست دارمی سعادتبرایش عزیز باشد. من واقعاً از خانه

 :یک لیوان برداشتم و به دانیال تعارف کردم که نرگس سریع گفت
 .نه نه، خودت بخور. االن براش میارم -

 .لبخند زدم
 .خوریمجان. باهم میبشین نرگس -

 :بعد دوباره به او که ایستاده بود، با ابرو به مبل اشاره کردم و گفتم
 .بشین خب -

ی ن، وسایل ساده و رنگارنگ، مرتب، تمیز. این خواستهی نرگس، بسیار روشن بود. دیوارها روشخانه

خانه کرد. حتی منی که صاحبی من هم تمیز بود؛ اما زیبا نبود. دکورش آدم را زده میخانم بود. خانهالهه

 .بودم هم زده شدم
 :نوشیدم، پرسیدمای از شربت پودری میکه جرعهنشست و شربتش را برداشت. درحالی

 میرید؟ سالمتی کجابه -
 .لبخندی روی صورتش نشست
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 .دبی. هم واسه کار جاوید و امید، هم واسه تفریح -
 :لبخند زدم و گفتم

 .سالمتی. خبر نداشتم. دیشب رادمهر بهم گفتبه -
 «.آره، کالً به کسی خبر ندادیم»انتظار داشتم بگوید 

 :ولی او سرش را تکان داد و از شربتش نوشید و گفت
دادن. تا راضی چند روز پیش قطعی شد. از اون طرف مامان و بابای هلیا بهش اجازه نمینه بابا. همین  -

ذلیل هم نمیومد. ما هم دیگه واسه چی کشید؛ چون اگه هلیا نمیومد، این امید زنبشن یه مقدار طول می

 .شد. واسه همین انقدر طول کشیدخواستیم بریم؟ کالً کنسل میمی
 .سرم را تکان دادم

 .به همراهتون خدا -
 .ای قرار دادلیوان خالی شربتش را روی میز شیشه

 .ست. تو رو خدا از االن خداحافظی نکنپروازمون سه هفته دیگه -
تازگی شناخته بودم و روزهای پیش از آن، لبخند که لبخندی زدم. ناخواسته شد. روزهایی که رادمهر را به

گذاشتم که چال راستم به چشم بیاید. چال راستم تم میزدم، تمرکز لبخندم را روی سمت راست صورمی

گاه آن شکلی شد. پس از پروانه، من هیچرنگ بود و کم دیده میریز، عمیق و قشنگ بود؛ اما چال چپم کم

 .نخندیدم
 :باران که از نرگس به ارث بـرده بود، گفتهایی ستارهدانیال با چشم

 .باکس خریدهعمو؟ بابام برام ایکسزن -
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 .ابروهایم را باال دادم
 واقعاً؟ -

 .رویم ایستاداز کنارم بلند شد و روبه
 .آره. جدی میگم. االن میارمش -

 :کردنش شد. نرگس غرغرکردن را شروع کردسمت تلویزیون رفت و مشغول روشنو به
 .خونهست! مطمئنم این دیگه درس نمیش نخره. هنوز بچهچقدر به جاوید گفتم واسه -

کیف زرشکی محبوبم را از دستم بیرون کشیدم و پا روی پا قرار دادم. از جهت اینکه به چه  یدسته

 :اند، پرسیدممناسبتی خریده
 واسه چی خریدید؟ -

تر نشست و ساق پاهای سفیدش، از زیر ش را روی میز گذاشت و به مبل تکیه داد. کمی راحتنرگس لیوان

 :حوصلگی گفتشلوارک تا زیر زانویش نمایان بود. با بی
خواستیم خواد. واال ما هم بچه بودیم خیلی چیزا میست و گـناه داره و دلش میدونم. میگه بچهچه می -

 .خرهش این چیزا رو میاال این هنوز سنش دورقمی نشده واسهکسی شنید؟ کسی اصالً فهمید؟ ح
کردن سیستمش پرداخت. نرگس نباید جلوی منی که غریبه بودم، دانیال با سرعت کمتری به روشن

 .کرد. کامالً حواسم بهش بود که ناراحت شده و مغموم، منتظر تلویزیون مانده بودکودکش را تحقیر می
 :فتمای کردم و گی خستهخنده

 منظورم این بود که به چه مناسبتی خریدید؟ -
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 .ابرو باال داد و خندید
 .خدا. انقدر ذهنم درگیرهآهان! شرمنده به -

 :پس از مکث کوتاهی گفت
 .ش هم این بودشد بریم دبی. با جاوید شرط گذاشتن و جایزهدانیال راضی نمی -

 .لبش را کج کرد و با دست به تلویزیون اشاره زد
 .ذاره تلویزیون هم ببینیمال دیگه نمیحا -

 .کرددیگه داشت بد تا می
ی ترسناک قضیه اینجاست که پروانه کردم؛ اما نقطهطور با او برخورد نمیگاه اینی من اگر بود، هیچپروانه

 .شود و این ماضی چه بعید و محال استدیگر نیست. فعل بودنش، فقط برای ماضی صرف می
*** 

 سی هم همین دانشگاه بودید؟شما کارشنا -
دانستم دلیل این مالقات چه بود. تنها چون برای او ارزش خاصی قائل بودم، درخواستش را پذیرفتم. نمی

 .هایم را به یکدیگر قالب کردمپنجه
 .بله -

 :چیزی نگفت و از استکان چایش نوشید. پرسیدم
 خواید صحبت کنید؟میشه بدونم در چه موردی می -

هایم دوخت. پلک زد و رنگ میانمان گرفت و به دستایاش را از سطح چوبین میز قهوهعسلیهای چشم

 :آرام گفت
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 شما من رو خاطرتون هست؟ -
 .شدت برایم آشنا بودندهایش بهچشم

 .نت آقای اسکندری دیدمتونبله. توی کافی -
ن سیاهش و نه حتی حالت شان، نه مژگاهایش برای من یک تقلب بزرگ بودند. نه رنگ سبزعسلیچشم

هایش بود. انگار با تو دانم چه رازی میان چشمکردنش. نمیهایش؛ که فقط طرز نگاهی قاب مردمکمردانه

زد. برای هر چرخشِ نگاهش زدنش هم خاص خودش بود. خیلی زیاد و آهسته پلک میزدند. پلکحرف می

 .اش پی بـرده بودموی رنگیزد و من در همین ده دقیقه به نیروی دو گآرام پلک می
 ...کنم. آمنت کار میوهفت سالمه. توی همون کافیمن فیضی هستم، رادمهر فیضی. بیست -

هایش را فشرد و نفسش را خیلی آرام پرتاب کرد. دست راستش را تقریباً روی میز پهن کرده بود مردد، لب

 .گفتن عیان بوددش برای سخنکرد. تردیسمت راست من، جایی که دیوار بود، نگاه میو به

 :یک بار کوتاه پلک زد و بازهم آرام گفت
دونم االن نزدیک به چهار ماه از اون زمان من از شروع ترم دومتون شما رو دیدم. ازتون خوشم اومد. می -

کردم که این یه حس زودگذره و تداوم نداره. از طرف دیگه اگه احساس من رو هم گذره؛ اما من فکر میمی

 ...ی عقل به قضیه نگاه کنیم، شما خانوم باشخصیت و آرومی هستید ودیدهبخوایم نادیده بگیریم و با 
 .هایم به نظرم آمدنداش به چشممستقیم، تیز، برنده؛ کلماتی بودند که از نگاه ناگهانی

 .کنمکنار شما احساس آرامش می -
 .آب دهانم را قورت دادم و از آن مسخی عجیب بیرون آمدم. نفس عمیقی کشیدم

 «!ردش کن»
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ام چشم دوخته بودم، لب باز کردم و خواستم صدایی رنگ فنجان چینی قهوهکه به دورگیری آبیدرحالی

 :دستی کردتولید کنم که پیش
دو هفته با هم آشنا بشیم و اگه از خلق و خوی همدیگه راضی بودیم، رسمیش -تونیم در حد یکیما می -

 .کنیم
 :دانم از تغییر جهت نگاهم چه برداشتی کرد که ادامه داداده بود. نمیسـینه به میز تکیه دبهاین بار او دست

 .من قصدم کامالً جدیه خانوم -
کسی نداشته باشم. معموالً پسرهای تیپ شد که هیچ پیشنهادی از هیچتنها بودم؛ اما این دلیل نمی

 کردند قصدشان کامالًدعا میکردند و اتعداد هم بودند، چنین پیشنهاداتی طرح میی دانشکده که کممردانه

تر بود. الاقل مطمئن بودم که تنهایی چسبام دلخواستم با کسی در آمیـزم. تنهاییجدیست؛ اما من نمی

 .هرگز از من نخواهد گریخت
 :سعی کردم با حوصله و محترم پاسخگو باشم

 ...آقای فیضی شما مرد خوبی هستید. محترم و -
 .کشیدمکردم؛ ولی از نگاه او خجالت میه دستان سفیدم نگاه میآب دهانم را قورت دادم. من ب

 .فقط من تمایلی ندارم که با کسی باشم -
 .رنگ کافه تکیه دادکمی از چایش نوشید و به صندلی مشکی

 وقت قرار نیست ازدواج کنید؟خواید بگید هیچمی -
 :بودم. کمی خوددارتر گفتمهایش کامالً خلع سالح ام حرصم گرفت. در برابر چشماز ناتوانی

 .به موقعش. االن در وضعیتی نیستم که بتونم ازدواج کنم -
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نهایت هایش، گرم و پراحساس بودند؛ بیسـینه نشسته بود و چشمبهنگاه سریعی به صورتش انداختم. دست

 :عاشق! لبخند زد و گفت
 .ه اون موقع ازتون خواستگاری کنملطفاً هر وقت قصد ازدواج داشتید و موقعش شد، به من خبر بدید ک -

 .شده روی لبم بنشیندحرفش و لحن طنزش، باعث شد لبخندی کنترل
د و شناسهاست مرا میکرد. انگار که سالدیگر نگاهش مستقیم، تیز و برنده نبود. مهربان و گرم نگاه می

که باز رادمهر فیضی راندش ی قهوه و چای ما شد سفرهشناسم. باز سکوت همهاست او را میانگار که سال

 :و ادامه داد
 تونیم یه مدت با هم باشیم؟می -

راضی « خوام درسم رو بخونمفعالً می»ی کردم با همان جملهام را روی میز گذاشتم. فکر میفنجان قهوه

 :شود و کنار بکشد. خودش ادامه داد
 تونم دلیل اصلی ردکردنتون رو بدونم؟می -

 .زندنارش میحقیقت، خود به خود ک
کنم. وقتی هشت سالم بود، پدر و مادرم طالق گرفتن. االن تو جناب فیضی، من با مادربزرگم زندگی می -

ی دخترا نیستم. ای هستم؛ یعنی مثل بقیهشرق و غرب این دنیا زندگی خودشون رو دارن. من آدم منزوی

 ...کنم، نهبینید، نه آرایش میخودتون هم می

 :اخم کرد و گفت
 کردنشه؟کنید مالک یه مرد برای انتخاب همسر، طرز آرایشچرا فکر می -

زدن را از من سلب ی حرفمالک نبود؛ اما مهم بود. تا خواستم دهان باز کنم، دستش را باال آورد و اجازه
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 .کرد
 کنید منزوی هستید؟که چرا فکر می مورد دیگه اینه -

 :دکی ولوم صدایش را باال بردنگاهی به اطراف کرد و ان
دونم، اداهای بچگونه یعنی آدم غیرمنزوی و معمولی باید باالپایین بپره و جیغ و داد کنه و چه می -

 دربیاره؟
 :اراده تند گفتمها بار پیشنهاد داشتم؛ اما این اندازه سمج نبودند. بیمن تا به این سن، شاید ده

گیر شدم. شما از هم طالق گرفتن. من یه دختر ساکت و گوشه منظورم اینا نیست. پدر و مادر من -

کنیم، حتی یه کلمه حرف تونید از من توقع داشته باشید مثالً وقتی با هم داریم مسیری رو طی مینمی

وآمدای فامیلی هیچ تمایلی ندارم و ترجیح میدم بیشتر وقتم رو تو خونه زنم. به رفتبزنم. کوتاه حرف می

 خصوصیات یه آدم منزوی نیست؟باشم. اینا 
 :هایش را بست. باز آهسته گفتنفسی کشید و پلک

 شناسم؟کنید من شما رو نمیچرا فکر می -
 .که به میز قائم کرده بود، جلوی دهانش گرفت. ساعت بند چرمش به چشمم آمددست راستش را درحالی

 .نت بسته بودهمانی که در کافی
زه به بلوغ رسیده نیستم که پی هر زنی برم و ازش خواستگاری کنم؛ بعد هم خانوم من مثل این پسرای تا -

شناسم. درموردتون همه آدم! گفتم که، شما رو چهار ماهه که میبگم شد، شد، نشد هم فدای سرم، این

 کنید من از رو شناخت فیس تو فیس دارم پیشنهاد میدم؟تحقیق کردم. واقعاً فکر می
اش با این پیراهن بیشتر های رنگیاندازه روی تنش نشسته بود. چشمش بیاپیراهن سبز چهارخانه
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 .کردندخودنمایی می
ای سیاه، رنگ و مقنعهصدا، آن سوی میز نشسته بود و من، با مانتوی فیلیرادمهر، مردی جذاب و خوش

ز نشسته بودم. ما چیزی برای نمایاندن و زیبابودن در کنار این مرد نداشتم، این سوی میکه هیچدرحالی

 .هیچ وجه اشتراکی نداشتیم
 ...جناب فیضی -

هایش هایم دوخت. دیگر از دیدن چشمام نگاه کرد و با یک پلک آرام، نگاهش را به چشماول به چانه

 .اضطراب نداشتم
 .من باید با پدرم صحبت کنم -

 .حالت نگاهش تغییری نکرد؛ اما رضایت در آن مشهود بود
 .ره شماره تلفنش رو به من بدید که من هم صحبتی بکنماگه امکان دا -

PI رنگم را که خودکار مشکیی خاکستریرنگم را از کنار پایم برداشتم. دفترچهکیف کرم ANO  الی

 :بوک پدرم شدم. گفتمهایش گم بود، بیرون آوردم و روی میز، مشغول نوشتن آیدی فیسورقه
که سیمش ی جدید میفته؛ درحالیزنه، یه شمارهر بار زنگ میشماره تلفنی ازشون ندارم. پدرم هم ه -

 .تونید برید باهاش صحبت کنیدبوک دارید میهمون قبلیه. اگه فیس
های کوچولویی بود که برای رفتن به کالس اول ذوق کاغذ را از دستم گرفت. نگاهش این بار شبیه بچه

 :ی گفتدانم چرا چنین تعبیری به ذهنم زد. عادداشتند. نمی
 پدرتون کجا ساکن هستن؟ -
 .کانادا -
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 :سرش را تکان داد. لبخند زد. آرام گفت
 ..شما از اون دسته زنـایی هستید که... آم -

حرفش را خورد. کنجکاو شدم. هیچ مردی از من تعریف نکرده بود؛ چه خوب، چه سوء. دوست داشتم بدانم 

 .خواسته بگویدچه می
 کدوم دسته؟ -

 .سرش را تکان داد
 .تون یخ زد فکر کنمهیچی! قهوه -

 :اش را که پرسیدم، با خنده گفتی جملها از او ادامهبعده
 !شون بمیریتو از اون دسته زنـایی هستی که جون میده واسه -

*** 
های ریز و درشتم را به این میهمانی خانوادگی دعوت کردم. همه آشنایند، کنم. غماشک را فوت می

غض نشینم. بکنم و روی یک صندلی میتن میام را کنم. تاپ مشکیای نیست؛ پس موهایم را باز میغریبه

 «!سومین زادروز نبودنت مبارک»ام رویش بنویسند گذارم. سفارش دادهطبقه را روی میز میسه
ای های ریز و درشتم را به این میهمانی خانوادگی دعوت کردم. همه آشنایند و غریبهدارم. غمچاقو را برمی

گریند و کشند، پاهایم جیغ میهایم مویه میخندد، دستزارزار میروم. دلم نیست؛ پس رقـ*ـص چاقو می

 .رقـ*ـصممن می
هرساله همین حال را دارم. جنون، عصیان، طغیان، جیغ، فریاد، آشوب، گریه، خون، آتش و این شهر 

 .سوخته، تصویر مغز من است
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. شغل من اصالً این است؛ [ هستم1ام. من یک روننت ]چیز نابود شده است. تئوری زندهراستی همهبه

 .مردموگرنه خیلی وقت پیش باید می
[1] Revenent  (بازگشته از مرگ) 

ی پل ایستادم. اینکه سال اول، خواستم خود را از پل هوایی پایین پرت کنم. ساعت نه شب، روی لبه

ع شد. خواهد، همین است. خلوت بود! نه کسی فیلم گرفت، نه کسی مانگویم خودکشی شجاعت میمی

 .هیچ! فقط همان لحظه رادمهر زنگ زد و من از سقوط منصرف شدم
هایی که رو چندتا از لوزارتان سال دوم، به صورت جدی تصمیم گرفتم با قرص خودکشی کنم؛ از این

ها خیره ماندم و به آن .رویم گذاشتمشانخورد، توی یک لیوان ریختم. با آب تگری روبهرادمهر گاهی می

. سوختدانی؟ ترسی بر من نبود. من فقط دل رفتن نداشتم. دلم برای رادمهر مییه کردم. آخر میزارزار گر

 .ترکیدهم برود؟ مرد بود. دلش از غصه می دخترش رفت، زنش
خواهم کسی از این منجالب نجاتم دهد. خواهم خودکشی کنم، نه میهم سال سوم است. نه می امسال

کنم و آرزو جای پروانه، من فوت میطبقه را بههای روی بغض سهد. اشککنم که تمام شوفقط آرزو می

آبرو شوم؛ اما تمام شود. بمیرم؛ اما تمام کنم فقط تمام شود. هر جوری! ذلیل شوم؛ اما تمام شود. بیمی

 .شود
 ترسید یک بالی دیگر سر خودمترسید، میبه هر صورت سعی کردم امروز دیوانه نشوم. رادمهر هم می

خورم که سکته را زد! فقط همان شب ها را دید، قسم میبیاورم. آن شب که رسید خانه و شیت خالی قرص

گاه چنان تصویری از رادمهر آرام نداشتم. از پایین دادوبیداد و خراش فریاد زد و من هیچچنین گوشاین

 !خود جهنم بودو آن شب، « ثریا»گفت و ده بار می« چرا؟»و « کجایی؟»اش یک بین هرجمله
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کاری را ندارم. دروغ چرا، پروانه هر روز نیستش؛ چرا من برایش باید در روز معینی  امسال اما حوصله هیچ

 .کنم؛ چون پروانه هر روز نیستشیون کنم؟ پس هر روز شیون می

 «خوای بیام دنبالت؟می»های مختلف تماس گرفت. حتی گفت رادمهر ترسیده بود. هزار بار از صبح به بهانه
 .عزیز بود برایم، خیلی زیاد

خاطر و آرام، توانی به او تکیه کنی. آسودهست. راحت میواقعی خوش به سعادتت پروانه! پدرت یک مرد

و ات را ببـوسد، و تاش بگذاری و گریه کنی و او موهایت را نـوازش کند، پیشانیتوانی روی شانهسرت را می

 !آرام بخوابی؛ بدون کابوس، بدون ترس
 .خوردسعادت باز چای ریخت. دیگر حالم داشت از چای به هم می

 پس امروز تولد دخترته؟خب  -
 .سـینه نشسته بودم و نگاهم فرو افتاده بود، سر تکان دادم. یک حبه قند افزودبهکه دستمن درحالی

 .خدیجه شهریور به دنیا اومد -
 .حوصله بودمخدیجه دخترش بود، همان قاب عکس و دختر قشنگش. بی

زدم. چای اش سر میبه خانه« درت بدانمرا مانند پ»اش و اینکه گفت هرازگاهی، پس از آن دلداری

 .کردیم و چقدر دوست داشتم پدرم ایران بودنوشیدیم و از درودیوار صحبت میمی
 :که به پشتی تکیه داده بودم، پرسیدمدرحالی

 چرا اسمش رو گذاشتید خدیجه؟ -
 .از گوشه چشم نگاهم کرد
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 چیه؟ قدیمیه؟ چی میگن این جدیدا، خز؟ -
 :مدمدرصدد اصالح برآ

هام اسمشون رو تغییر میدن. دورهنه، نه! یه مقدار قدیمیه و اسم خاصیه. منظورم اینه که خیلی از هم -

گفت نسیم صدام کنید یا کسایی که از اسمشون خجالت مثالً یکی رو داشتیم اسمش زینب بود؛ ولی می

 .کشیدن. واسه همین پرسیدممی
 .استکانش را در دست گرفت

 .م من ست بشه، خسروخواستم با اس -
 .ابرو باال انداختم

 .قشنگه -
 .لبخند زد

 خسرو یا خدیجه؟ -
 کمخندیدم و چیزی نگفتم. امروز فقط یک زنگ کالس داشتم. آن هم که تمام شد، اینجا آمدم. باید کم

خواست خودکشی کند، گذاشت راحت بمانم. کسی هم نبود بگوید اگر این زن میرفتم! رادمهر نمیمی

قدر گیر نده! هرچند از قضیه پل هوایی خبر ان سال اول خود را از پل هوایی پایین پرت کرده بود. اینهم

 !نداشت
 شما چرا اسم دخترتون رو گذاشتید پروانه؟ -

 نگاهش کردم. چرا اسمش را پروانه گذاشتیم؟
ارا. یادم نمیاد چی گفت سدونم. پیشنهاد کسی نبود. من دوست داشتم یاسمن باشه، رادمهر هم مینمی -
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 !شد که اسمش شد پروانه
 .لبخند زد

 .این آقارادمهر شما خیلی برام مرموزه. باید یه بار ببینمش -
پوشی، پوستت روشن است، خواستم بگویم خودت را در آیینه نگاه کن. قدت بلند است، زیبا لباس می

ا هایت ررا در آیینه نگاه کن، چشم پشتند. خودتهایت رنگی است، موهایت کمریش اندکی داری، چشمته

 .نی نگاه خود پیدا کندر آیینه بنگر و رادمهر را در نی

های ترکی، سعادت، پدر حقیقی رادمهر از آب در رسد روزی که شبیه سریالکردم باالخره میگاهی فکر می

 .کشیدمخانم خجالت میبیاید. بعد با فکر به الهه
ی تو بدجوری سازگاری دارد، ست که با روحیات زنانهکتاب سووشون دانشور را پیشنهاد کرد. گفت رمانی

 .من هم گفتم مطالعه خواهم کرد
شدت آفتابی و روشن بود، امسال ه در این روز هوا بههای قبل کی خانه را نداشتم. برخالف سالحوصله

 .بینی بارش برف کرده بودسه روز قبل، پیش-نمود. هواشناسی از دووتار و ابری میتیره
پوش با پالتویی ماشین را کنار یک فضای سبز پارک کردم و پیاده شدم. من این بار زنی زیبا و خوش

 .زدما در پارک دراندشت تهران قدم میگردنی زرشکی، تنهرنگ و کیف و شالکرم
تصاویر تراژدی همیشه سیاه و سفید نیستند! برعکس، سر تا پای من درست در همین لحظه تراژدی 

ماه، دست به سـینه زده بود و قدم  سوز دیانگیزیست. زنی که وسط پارک خلوت، در سرمای استخوانغم

های چوبی شدند پایم بلغزند و نیمکتهایی که باعث میفرشکشیده و سنگفلکزد. درختان سبز سربهمی

 .ساختندها همه با هم یک تراژدی زیبا میخالی از هر آدمی، این
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 .ها فراری هستند؛ اما تراژدی هرچه که بود، خوب با زندگی من آمیخته بوددانم چرا مردم از تراژدینمی
که روی ینجا بود. چند قدم دورتر از من، درحالیهای خدا را به چشم دیدم. رادمهر ایکی دیگر از معجزه

 .هایش انگار خشک بودندنیمکتی نشسته و پا روی پا انداخته بود، به خیابان خیره بود. چشم
 !توقع دیدار نداشتم؛ اما بعید هم نبود. رادمهر از تنهاماندن در خانه متنفر است

ه او را به بازی گرفته بود. نگاه از خیابان در پس ی اورکت سیاگردن مرا و لبهنزدیک رفتم. باد سردی شال

ها گرفت. نگاهم کرد. تعجب، جایگاه ریزی در نگاه کوتاهش داشت. صاف نشست و با حرکت ریز درخت

 .سرش، به کنارش اشاره کرد
 .بشین -

که با ی نیمکت دراز کرد. این یعنی بشین و من درحالیخواستم قدم بزنم. دست راستش را روی لبهمن می

هر نه سال آشنایی، رادم-گرفتم، به این فکر کردم که در این نزدیک به هشتی کمی کنارش جای میفاصله

از لحاظ هیکل هیچ تغییری نکرده است. همان است که بود، همان بود که هست. نشستم. دستش 

 .سرم بودپشت
ک مرتبه تماس گرفته بود و حال در شاید عجیب باشد؛ اما هیچ حرفی برای زدن نداشتیم. او از صبح هزاروی

ت ها به دسهایی که ممکن بود صاحبانشان، پروانهها اینجا یافتمش. ماشینسکوت و خیره به عبور ماشین

 .دانستچیزی از زندگی دیگری نمیکس هیچآورده باشند و از دست داده باشند! هیچ
ه پرستش محتاجیم. اعتیاد در خونمان رخنه ، به زیبایی و بها بسیار ذلیلیم. به محبت، به عشقما آدم

کند. محبت، چیزی بود که من با آشنایی با رادمهر، به آن معتاد کند، نیازمند میکند، ما را معتاد میمی

شدم. زیبایی، چیزی که با آمدن پروانه به آن محتاج شدم. عشق، چیزی که با رفتن پروانه به آن... تن من 

بینم و این خدا نقش چندانی در ی دوری از خودم مینشده است. خدا را نقطه اما هنوز به پرستش آغشته
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 .زندگی من ندارد
 خوبی؟ -

دانستی، بدتر از من مغلوب صدای گرمش دانی ما این سه سال چطور زندگی کردیم که اگر میتو نمی

 !شدیمی
 .ممنون -

رنگ رنگی به پا داشت و پیراهن آبیکیشاید چیزی در حدود یک وجب فاصله میانمان بود. شلوار کتان مش

های سال است که با خود دارد. همیشه هم نو و همیشه هم با یک اورکت مشکی. این اورکت را سال

 .اش استاندازه

سمت خود متمایل کرد و من که مبهوت ام را گرفت. مرا بهسرم جا خوش کرده بود، شانها دستی که پشتب

 .اش سرم شداش جای گرفت و جایگاه چانهبودم، صورتم جایی میان گردن و شانه
هایش ی لباسبوست! همان بویی که همهزند. خوشکشد. بوی عطرش زیر دماغم میآرام و عادی نفس می

کند و من کیش و کاری نمیکند. هیچند، بالشش دارد، پتویمان دارد. سرد و شیرین، مردانه. مسخم میدار

 کوبد؟هایش، عطرش، صدایش. رادمهر دیگر چه دارد که مرا زمین میماتم در مقابل او. چشم
 .ثریا -

 .اماش خیرهگردن و چانهام را در دست دارد و من به جایی میان کند. شانهی ستبرش دور میمرا از سـینه
 !ثریا -

ه همه زیبایی کهایش مضطرب، براق و زیبایند. در عجبم از اینکنم. چشماین یعنی نگاهم کن! نگاهش می

 :کند؟ آرام گفتکند؟ چه خلق میدر دو گوی ساده تعبیه شده است. خدا چه می
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 ...من -
 .سرم گذاشتز دستش پشتام را رها کرد و بانگاهش سرگردان و نادان چرخید. شانه

فهمم مردم چرا از خواهد چه بگوید. حاال میدانم میدارشدن این سکانس تلخ نیست. مینیازی به ادامه

 «...من»خواهد پایان یابد؟ اند. چه کسی دوست دارد زجر بکشد؟ این جمله چطور میتراژدی فراری
ویت قرار بدهند. اگر هنرجوها توانستند واقعی و های تئاتر، باید این صحنه را در اولدانی، در تمرینمی

اش را خودشان ادامه دهند، طوری که تماشاچیان متأثر شوند؛ و بقیه« من...»پراحساس و متاسف، بگویند 

داد. شاید بابت این کار حقوق یعنی یک بازیگر ذاتی هستند. رادمهر، رادمهر هم بازیگر بود؛ او مرا بازی می

 !گرفتمی
خورد، نه تنفس آرامش، های گرمش که روی صورتم تاب میدستش که پشت گردنم بود، نه چشمدیگر نه 

آورد. کامالً خنثی بودم. این صحنه را در چیزی به وجدم نمیاش، دیگر هیچنه آغـ*ـوش گرم و ناگهانی

 کند، موهایتز میکند، صورتت را ناکند، با لبخند نگاهت میمان! محبت میایم، همهها دیدهخیلی از فیلم

 «.تونیم کنار هم ادامه بدیممتاسفم! ما نمی»گوید بـ*ـوسد، بعد با لبخند میرا می
صدایم « ثریا»گیرد، حد، حاال در آغـ*ـوشم میرود. پس از سه سال دوری بیرادمهر با سیاست جلو می

 .دهدزند. دلم را بازی میمی
 .نگاهم کن -

ی و هزار حس بد دیگر، خیابان در پس درختان را نشانه رفته بودم، سر به من که با بغص و حسرت و ناراحت

 !توانی درک کنیزیر انداختم. نمی
ی تنم. من زنی هستم که کسی طالق؛ یعنی جدایی از رادمهر. جدایی از رادمهر هم جدایی از پاره

های ، برای ماساژدادن شانهکردنام، برای جاروزدن، برای گردگیریفهمدش. من برای غذاپختن در خانهنمی
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ها را بشویم، ی خودم، ظرفی خانهشود. نهایت آرزوی من این است که خودم، در آشپزخانهاو دلم تنگ می

ام را از من بگیرد. حال آنکه خواست زنانگیام را عوض کنم! رادمهر میهایش را اتو کنم و دکور خانهلباس

دار شود! برای توانست با زن دیگری باز ازدواج کند. بازهم بچهمیخورد. اش هیچ بر نمیخودش به مردانگی

 .او لبخند زیبا بزند و خاص نگاهش کند
 .جدی خودم را از پل هوایی پرت کنم پایینشوم. شاید آن زمان، جدیمن هم پس از رادمهر، تارک دنیا می

 کنی دیگه کافیه ثریا؟فکر نمی -

مان، یک شب با هم شد پیش از جداییکردم کاش میشتم فکر میکرد. داای به مغزم رجوع نمیکلمه

سبزی بپزم، مجبورش کنم بغـ*ـلم کند و سروصورتم را ببـ*ـوسد. بعد... بعد هر گردش برویم، برایش قرمه

 .جایی خواست برود، برود. من هم پس از رفتنش موهایم را کوتاه خواهم کرد
 !رمکنی؟ من دوستت داثریا چرا نگاهم نمی -

ن کنی و همیاضافه می« ولی»گویی دوستت دارم و تنگش یک همین! دقیقاً اصل قضیه اینجاست. تو می

 .کندیک کلمه مرا ویران می
 !کنم بهتره تمومش کنیمفکر می -

شدن به چیز تمام شود؛ حاال پشیمانم! تمامکردم فقط همهی قبل آرزو میاشک آمد. تا همین چند دقیقه

 .کشم؛ اما رادمهر بماند، بماند و نرودخواستم! هر روزم را زجر میادمهر؟ نمیبهای نبودن ر
 !ثریا، من رو نگاه کن -

کاویدند، یک جای صورتم را میهای نگرانش جایتحکم صدایش، نگاهم را سمت صورتش چرخاند. چشم

 شود؟لحظه قرار نداشتند. پس از من، این نگاه نصیب چه کسی می
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 کنی آخه؟می چرا داری گریه -
چنان با عجز این جمله را گفت که بدتر بغصم ترکید. ما هر دو ویران بودیم. این یک حقیقت بود. دردی را 

 .های رادمهر النه کرده بود، به چشم خودم دیدمکه در چشم
 !دیدمش. سرم پایین و مقابل چشمانم تار بودنفسش سنگین بود. دیگر نمی

 .دستش را روی پایم گذاشت
 ...ریه نکن! فقط خواستم بگمگ -

 .هاستهقم را در گلو خفه کردم. شنیدن صدای او، سیار در آسمانمکث کرد. هق
 .ها تموم شهشد باز مثل قبل بشیم. کاش این دردا و گریهخواستم بگم کاش می -

 :تندی گفتمصورتم را با آستین پالتویم پاک کردم. به او که رو به خیابان اخم کرده بود، به
 !کننتموم نمیشه! دیگران تمومش نمی -
شدت از این حرفم بدش آمد. صورتش را جمع کرد و دستش را از پشت نیمکت برداشت؛ انگار که از به

 :چیزی بسیار منزجر باشد. حتی نگاهم نکرد و با تشر اما آرام گفت
یگرانی؟ این دیگران، این ش به فکر دتو بذار اول مشکل خودمون رو حل کنیم، دیگران پیشکش! چرا همه -

خاطر دیگران! این دیگران خاطرشون کشتی؟ زندگیمون نابود شده بهها کی هستن که خودت رو بهغریبه

 خاطرشون آب میشی؟ذره بهکی به فکر تو بودن که داری ذره
 .اش شکایت بردمی شاکیبه چهره

 !خاطر حرف دیگران خودم رو کشتم؟من به -
 .باز تیز نگاهم کرد
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 !آره -
 !فهمم چی میگی رادمهرنمی -

 .دادسـینه شد و با هر حرفی، دست چپش را در هوا تکان میبهدست
ی غذا مادرم چی تیکه میندازه یا جاوید چی ت مهمه سر سفرههیچی! دارم میگم تویی که خیلی واسه -

کنه، حتماً خیلی به حرف مردم ت چی فکر میمیگه یا نرگس چرا اون برخورد رو باهات داره یا امید درباره

 !وقت راضی نمیشناهمیت میدی! اینایی که خودت رو خفه کردی تا فقط راضی باشن، هیچ

 :صدایم ناخواسته کمی نازک و جیغ شده بود گفت؟ مادرش؟ از شدت عصبانیت،چه می
زنه. یادت رفته سر روضه فهمی چی میگی؟ مادرت جلوی همه به من تیکه میندازه، بهم تشر میمی -

خاطر اون برخورد قشنگش؟ دیگران؟ کدوم دیگران؟ درد من تون چطور آب شدم از خجالت بههمسایه

فهمه که ناراحتم؛ اما تویی که خیر سرت شوهرمی، مه، میدیگران نیست. درد من اینه که امید برادرشوهر

 !کنی که من رو از ناراحتی در بیاریفهمی، نه تالشی مینه می
شد. همین امروز هم خواست چیزی بگوید و من از جا برخاستم. امانش ندادم. نه، این قائله باید تمام می

 .شدباید تمام می
کنه؟ مردای دیگه باید ه یه زنی هم داری که از ناراحتی داره دق میحتی یه ذره هم برات اهمیت نداره ک -

بفهمن؟ اون وقت شوهر من، مرد من، تنها کسی که تو این کشور دراندشت دارم و برام عزیزه، عین خیالش 

 !نیست
 .زدمنفس میکه خودم از شدت عصبانیت نفسخواستم؛ درحالیشد و من این را نمیداشت عصبی می

کرد. ها نگاه میکشید و به درختاز جا بلند شد و دور خودش چرخی زد. نفس عمیق میخودش هم 
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 .کردرادمهر هم این شکلی کم غیظ می
اش را سمتم نشانه گرفت و با زبان روی لبش کشید و آب دهانش را قورت داد. با اخم و تندی انگشت اشاره

 :صدای آرام گفت
 مردای دیگه؟ یعنی چی این حرف؟ -

 .شوماش نکردم. بگذار او هم کمی حرص بخورد، مثل من که هر روز نابودتر میهای شاکیبه چشم نگاه
 !احترامی کردی؛ ولی این حرف یعنی چی؟ کدوم مردای دیگه؟ ثریابی -

ی کیفم را فشردم. فکم هم داشت درد کف دستانم در آن سرمای وحشی عرق کرده بودند، بس که دسته

 :تشر گفتض مانده بود. او اما این بار آرام و بیگرفت، بس که منقبمی
فهمن؟ کی تو این ساال کنارت موند؟ درد تو کنی؟ مردای دیگه تو رو میکار میحواست هست داری چی -

 حرف مردمه؟
 کرد، بعد که ساکتفهمید! از اینکه اشتباه برداشت میشوم از اینکه درد من را نمیباز تلخ شدم. تلخ می

 «زنی با من؟چرا حرف نمی»گفت شدم میمی
خودت خواستی بمونی، منتش رو سر من نذار! من هزار بار گفتم که حرف مردم بره به درک! درد من  -

 !تویی که حواست به من نیست
ریختم و رادمهر با یک گوی، درست میان ساختمان مثل یک دومینوی بزرگ و طوالنی، داشتم فرومی

 .نشانه رفت درحال ویرانی دومینویم را،
 !من حواسم به تو نیست؟ -

 .گرفتن برای وصف حالم کم بودآتش
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 کنه نمیدی؟احترامی میتو حواست به من نیست! چرا جواب مامانت رو وقتی بهم بی -
 :دیگر نه آرامش، نه نگاه، نه نفس عمیق و نه نسیم سرد دی ماه، فریادش تا خود آسمان بلند شد

 کشم؟درد می فهمی من هم دارمچرا نمی -

 :صدایش را پایین آورد و به همان شدت ادامه داد
خدا که بود. برای من هم بینی؟ مگه پروانه دختر من نبود؟ دختر من هم بود، بهچرا فقط خودت رو می -

بازیا رو تمومش کن. کشی؟ من دارم میگم این مسخرهکنی خودتی که داری زجر میعزیز بود. چرا فکر می

ذره آب ه حال من خوب بشه، که حال خودت خوب بشه. سه ساله داری ذرهاین فاصله باید پاک بشه ک

ی شنیدن حرفام رو میشی. خودت به من اجازه نمیدی حتی نزدیکت بشم، چه برسه به اینکه حوصله

داشته باشی! بعد شاکی میشی میای میگی حواست به من نیست؟ تویی که حواست به من نیست! یه بار 

 ت مهم بود؟بیدارم؟ واسهپرسیدی چرا شب تا صبح 
اش را از جیب خور اوریجینال سامسونگ که همیشه از آن متنفر بودم. گوشیموبایلش زنگ خورد. زنگ

 :راست شلوارش بیرون کشید. پاسخ داد
 الو، جان؟ -

- ... 
 شد؟ سالم! متشکر. نه بیرونم. چی -

- ... 
 .دستت درد نکنه، زحمت کشیدی -

- ... 
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 .بیرون بهتر شدم. تو هم برو خونه. این مدت زیادی بهت زحمت دادم شکر خدا. اومدم -
- ... 

 .تونستم سر پا وایستمکنم. ممنون حلش کردی. دیروز اصالً نمیتعارف نمی -
- ... 

 .نه، غروب رفتم درمونگاه. شکر خدا. االن دارم میرم خونه، بیا تو هم -
- ... 

 .نه عزیزی. در پناه خدا -
- ... 

 .ی مظاهر! شب یه سر بیا این پارک بغـل اداره پست، ماشین ثریا رو هم برسون بهمونآ راست -
 .اش را نشنیدمی مسخرهشد و دیگر مکالمهدور می

کرد کردم. چه کسی فکر میتر نگاه میسـینه ایستاده بودم کنار یک نیمکت خالی و به پارک خالیبهدست

گر کردم دیداشتنش هر کاری بکنم؟ اوایل ازدواجم فکر میای نگهای برسد که بخواهم برام به مرحلهزندگی

کردم تنها چیزی که تر بودم. فکر میها بسته خواهد شد. رادمهر، عاشق و من از او عاشقدفتر بدبختی

تواند میانمان فاصله بیندازد مرگ است؛ اما اشتباه بود. خیلی چیزها میان ما فاصله انداخت؛ یکی درد می

 .عرضگی خودشبی من، یکی
کردم باالخره روی خوش زندگی را خواهم ام هی فکر میجالب است؛ اما من ابتدای هر مرحله از زندگی

 .دید؛ اما بدتر ضربه خوردم
گوید حرف دیگران برایت مهم است! آخر لعنتی، گوید من حواسم به او نبوده است! میعصبی بودم. می
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 .کنم کسی را هم ندارم که کمی پیشش درددل
شدت چند دقیقه پیش، شاکی و عصبی و قرمز نبودند؛ اما من چرا که چشمانش دیگر بهبرگشت. درحالی

دقت نکردم؟ زیر دو چشمش گود و کمی سیاه شده بود و موهایش کمی به هم ریخته شده بود. نگاهش 

 .رویم ایستادکردم و روبهمی
 .بریم -

است! در جهت مخالف قدم برداشت و من کمی سرعت به  مهم نیست کجا. برویم! ببین چه فعل زیبایی

 .پاهایم بخشیدم که به او برسم
 !رادمهر، ماشینم -
 .بعداً مظاهر میاره -

 .بستسوار شدیم. کمربندش را 
شد. هیچ حرکت خاصی ترین مرد دنیا میترین و قوینشست، جذابرادمهر زمانی که پشت فرمان می

داد، نه دنده را خیلی خاص عوض ی ماشین تکیه میکشید، نه آرنجش را به شیشهنداشت، نه سیگار می

 .آمدکرد. فقط چون رادمهر بود، ماشینش خیلی به او میمی
ها دارد. آخرش هم آن شد که ی وحشتناکی به ماشیندانستم عالقهاج کردیم، میاز همان زمانی که ازدو

کردن، اولین ماشینش همین انداز جمعمحض گرفتن مجوز و تکمیل ساخت تاالرش و پس از مدتی پسبه

 .دآینهای دیگر به او نمیام. انگار ماشینآزرای پالک ملی شد. من هم به دیدنش با این ماشین عادت کرده
به  که حواسشگفت. صدایش را بسیار کم کرد و درحالیضبط را روشن کرد. رادیو پیام بود. داشت اخبار می

 :رویش بود، گفتروبه
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 .جاوید و امید امروز صبح رفتن -
 :آهسته زیر لب گفتم

 !سالمتیبه -
 :و پرسیدم

 .کارشون چیه؟ اون سری یادم رفت از نرگس بپرسم -
 :که با اخم مشغول رانندگی بود، گفترفت و درحالیبا دو دست فرمان را گ

پول از جاویده، کار از امید. تو همین تکنسین برق و اینا. چند مدت پیش یه شرکت زده بودن با هم، حاال  -

 .خوان برن گواهینامه ایزو بگیرنمی
 :با تعجب پرسیدم

 !ایزو از دبی؟ -
 .ه گذاشتتأسف تکان داد و یک دستش را روی دند سرش را به

خیال شو. قبول نکرد. جاوید هم که یعنی دونم. چقدر تو گوش امید خوندم اینا کالهبردارن، بیچه می -

 .ترشه، بدتر از امیدهبزرگ
 !هایی مردخواستم بگویم تو بدتر از همه آن

تر آنکه تا این سنش، حتی یک دوست وشش سال داشت، همچنان مجرد بود و عجیبمظاهر با آنکه سی

 .ی ارتباط نزدیک با دختر به هدف نزدیکی نداشتگونه سابقهاش، هیچمؤنث هم نداشت. کالً در هیستوری
کند؛ اما از نظر العاده یاد میعنوان یک دوست فوقاز نوجوانی با رادمهر دوست بوده و رادمهر همیشه از او به

ر سلطنتی، رادمهر امپراطور باشد و کند. مثل اینکه دمن مظاهر برای رادمهر نقش پیشکار را بازی می
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شود. رادمهر شدت ناراحت میدانستم بهمظاهر پیشکار اولش. هرگز هم جرئت نکردم این را بگویم؛ چون می

 .آیدبازی بدش میزنکاز خاله
شد نزد رادمهر عزیزتر بیاید. قسم شدت مبادی آداب و پایبند به دین بود و همین باعث میمظاهر به

خصوص با این زندگی گرفت، از من بیشتر بود. بهکه تعداد مراتبی که رادمهر با مظاهر تماس میخورم می

 !قشنگی که داریم
ها بود. خانم وگفت نشستند. من هم بودم؛ اما سرم در برگهبا این حال، آن شب مظاهر آمد و کمی به گپ

کرد، ی که نمرات را وارد سیستم میدانست؛ چون همیشه اولین کساسفندیاری، مدیرمان، من را عزیز می

پذیر هستم. خبر نداشت از سر بیکاری و دوری از افکار است که به کرد خیلی مسئولیتمن بودم. فکر می

گرفتم و های دیگرشان را هم میهای امتحانتوانستم برگهبرم. اگر میها پناه میهای امتحانی بچهبرگه

ست به مدت ده دقیقه هیچ کاری . مغز من خطرناک است. کافیکردم. مغز است، شوخی نیستتصحیح می

 .دادن نداشته باشم تا تبدیل به یک زنجیری شومبرای انجام

؛ شاید به خاطر همینه که بدبختیم. و جالبه که بدبختی عاشق ماست. ما آدمهای خوبی نیستیم معصومه

 !..مایی که همیشه دنبال خوشبختی بودیم.. زندگی هم واسه خودش یه پا سریال ترکیه
 -مثل یک ژنرال بمیر-
 

هایشان آمد. از بین حرفمان نشسته بودم و صدایشان از هال میمن در آشپزخانه روی میز نسبتاً دکوری

کردم که مراسم دارند. از غروب رفت جه شده بودم که رادمهر دیروز را در درمانگاه سر کرده. من فکر میمتو

 .قدر عمیق خوابید که تعجب کردم. خودم تا حدود دو بیدار بودمتا دوازده شب، بعد هم آمد و آن
خیلی دردناک است از فهمم که چرا گفت من حواسم به او نیست! بله، تر؟ حاال میزندگی از این آشفته
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 !ایشدت تب تا مرز بیهوشی بروی و همسرت حتی نداند که تو ساعاتی را هم زیر سرم در درمانگاه بوده
تان سامان بگیرد، آسایش بیابید. سعی من بر گفت بگذار زندگیگفت با رادمهر مدارا کن، میسعادت می

 .این بود
خواهم سووشون را بخوانم. کمی جا خورد و جب کرد. گفتم میدر راه به او گفتم به یک کتابخانه برویم و تع

دانست رمانی از دانشور است؛ اما اینکه می« سووشون به شیرازی یعنی عزاداری»ساکت شد. بعد هم گفت 

 .برانگیز بودخواستم بخوانمش، برایش شکمن می
ی آرامی گفتم. خواستم و با اجازه. آخرین نمره را هم وارد کردم. از آشپزخانه خارج شدم 20سارا قربانی، 

 :باال بروم که مظاهر گفت
 !خانومثریا -

هایش قیر خالص بود. مظاهر یکی از معدود من که یک پله را باال رفته بودم، منتطر به او نگاه کردم. چشم

ه شدهایش سیاه خالص بودند. البته اوایل ازدواجم که خیلی برایم این موضوع جالب افرادی بود که چشم

ای، تازه در نور شدید آفتاب در شدت تیرهای بهبود، در نور آفتاب کمی دیدش زدم و متوجه شدم که قهوه

 .شود. قد و هیکل رادمهر را داشت، با این تفاوت که رادمهر کمی بلندتر بودچشمش نمایان می
پله قرار لویزیون که کنار راهروی ترنگ هال، روبهی کرمنفرهاو که پا روی پا انداخته بود و روی مبل سه

 :داشت نشسته بود. با لبخند گفت
 سعادت شدیم؟گیرید! کمما رو تحویل نمی -

 گاهخاطر اینکه خودم هیچرادمهر لبخند زد. از عشقی که رادمهر به این بشر داشت در عجب بودم؛ شاید به

به مظاهر اعتماد کرده بود و  ای نداشتم که برایش جان دهم. رادمهر در موارد بسیاریدوست صمیمی

 .اش جز خرسندی نبوده استهمیشه هم نتیجه
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کند. باالخره میهمان بود. رادمهر هم دوست نداشت که ام، گله میاحساس کردم از اینکه کنارشان ننشسته

 ...دیگران از مشکل ما خبردار شوند. شرط هم بر مدارا بود؛ پس
 .رسم خدمتتونها. االن میامتحانات بچه خاطرشرمنده! یه مقدار سرم شلوغه به -

 .زدبرخالف رادمهر، مظاهر لبخند زیاد می
 .تون قوز باال قوز شدمخوام، من هم واسه، خسته نباشید. عذر میکنمخواهش می -

 .لحنش شیرین بود
 .نفرمایید -

کردم؛ اما اشتباه میرو گرداندم که بروم و فقط در یک لحظه چنان برقی در نگاه رادمهر دیدم که شاید 

 !تواند بازهم چنین عاشق نگاهم کنددانستم مینمی
*** 

 :رنگ را سمتم گرفت. با لبخند گفتنشست کنارم. لیوان پالستیکی شفاف یخ در بهشت سرخ
 !تونه شیرین باشهزیستی هم میاوقات ساده گاهی -

ی دستش ردانه. چقدر هم به قوارهلیوان یخ در بهشت را از دستش گرفتم. باز همان ساعت بند چرم م

کردم، که نگاهش میآمد! تشکر کردم. برای خودش رانی هلو خریده بود. درش را باز کرد. درحالیمی

 :پرسیدم
 یخ در بهشت دوست نداری؟ -
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 .قلپی نوشید و به شهر خیره شد
ی آخر رانی هلو و چرا؛ ولی رانی هلو رو به هر چیزی ترجیح میدم، اون هم تو این گرمای تابستون و تیکه -

 ...ثریاخانوم و
همه تفسیر، فقط بگوید رانی جای اینتوانست بهکرد. میلبخند زدم. او خیلی خوب با کلمات بازی می

 !بیشتر دوست دارم
ی درخت؛ ها سرحال و اندکی هم خیس بودند. تابستان بود. مرداد، هوا گرم و آفتاب سوزان، زیر سایهچمن

ن سایه انداخته بودند. نسیم آزاد و مالیمی رنگی که روی تنماهای سبزوزید. برگاما نسیم خنکی می

رنگش کنارم نشسته بود. ی نگاهمان از باال به شهر بود و رادمهر، با پیراهن کرموزیدن گرفته بود. زاویه

راستی روی ابرها بردند، به آن بلندای آسمان، جایی که ابرها هستند. بههمین چیزها مرا به اوج می

 اشته باشد؟تواند دخوابیدن چه حسی می
خندد. خندد؛ ولی شیرین میبینم که کم میهای مردی را میمن خواب هستم، خواب هستم و رؤیای خنده

 !خنددشکوفد. او بسیار زیبا میشود. انگار گلی میخندد، انگار سیب سرخی از درخت جدا میوقتی می
تیک ریز ساعت تیک کشیدنش و صدایکردم حتی صدای آرام نفسبه جنون رسیده بودم. حس می

برد. او انگیز را هم زیر سؤال میی غمانگیز یکشنبهآید. نوای دلاش که تنها به دست خودش میمچی

 !تر از هر آنچه که تصورش را بکنی بود، آراممردی آرام، آرام
اش که زیبایی ای، از هر آسمانی و هر باغی، از هر چه بگویی؛ بستوانستی از هر دری، از هر پنجرهبا او می

 !ستودنی بود
 .ی کلفت درخت تکیه دادکنارم به تنه

 تا حاال اومده بودی این پارک؟ -
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 شاد بودم؟ی یخ در بهشت! من کی چنین دلنی سفید را از دهانم در آوردم. طعم معرکه
 .نه، اولین باره -

 :نگاهی به لبم دوخت و به یخ در بهشتم و باز نگاه گرفت و گفت
 .شناسمپارکای این شهر رو میمن تموم  -

 .گردن چرخاند و نگاهم کرد
 !دونی چقدر عظیم و پرشکوههتونی دماوند رو ببینی. نمییه سری باید ببرمت یه جایی، از اونجا می -

ها را گردش نرود! خودش گفته بود نیازی به پرسیدن نبود. امروز جمعه است و رادمهر محال است جمعه

 .ها بوده استها و فضای سبزته تنها از خانه خارج شود، دنبال این پارکتوانسکه از وقتی می
 :از یخ در بهشت خوش طعم و خنکم نوشیدم. گفت

کنم تهران شهر سبزیه. به شهرای دونی ثریا، من فکر میبرخالف اکثراً که میگن تهران دودی و...، می -

ی تهران سبز کشن؛ هیچ کدوم به اندازهمی رو یدک« آباد»زیادی سفر کردم، حتی اون شهرایی که اسم 

ای نداره. خدا خیلی بهم لطف کرد که من رو تو نبودن. تهران باغا، کاخا و پارکایی داره که هیچ شهر دیگه

 .این شهر به دنیا آورد
ها هم از خصوصیات رادمهریسمش بود به طرز عجیبی، رادمهر تمام شهر را مثل کف دستش بلد بود. این

 :شود! با افسوس گفتمرادمهر اگر بخواهد از کسی آدرس بپرسد که رادمهر نمیدیگر! 
ولی من هیچ جای تهران رو بلد نیستم. جز یه سری خیابون که همیشه ازشون رد میشم، یا یه سری  -

 .خوره. من حتی پاساژای معروف و بزرگش رو هم بلد نیستمجاها که زیاد مسیرم بهشون می
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 .کوتاه خندید
 .نخواستی که یاد بگیری وقتمدل تو هم این جوریه دیگه! شاید چون هیچ -

 .ام گذاشتدستش را از پشت گردنم عبور داد و روی شانه
 !یادت میدم -

دادن، پرسیدن و آدرسی آدرسها و حتی نحوهها و ناموخم خیابانو واقعاً هم یادم داد. برای حفظکردن پیچ

ی بعد با کردم، دفعهر مییادم داد که حتی ناخواسته که از جایی عبو« های کلیدیفرمول»به قول خودش 

 .مسیرش کامالً آشنایی داشتم
*** 

ابراهیمی را بخوانم. این « ی آرامیک عاشقانه»آقای سعادت به من پیشنهاد کرده بود پس از سووشون 

است! نه من شور و حال سابق را دارم، نه رادمهر « انگیزی غمیک عاشقانه»ی شاد و کوچک ما هم خاطره

 .خنددها نمیخندد. رادمهر دیگر مانند آن روزوزها میدیگر مانند آن ر
جای آن روز، مرداد ماه یک تابستان داغ، اولین سالگرد ازدواجمان بود. رادمهر بود که پیشنهاد داد به

خارج شهر برویم. من هنوز هم « العادهفوق»دادن، به یک پارکِ به قول خودش رستوران و کافه و دعوتی

الی تضاد گرمای تابستان و خنکای یخ در بهچه بود؛ اما آن روز، در ال« العادهفوق»و از دانم منظور انمی

رنگی که رنگ لبانم را هم قرمز کرد، در کنار مردی که عاشقانه، عارفانه و زنانه دوستش داشتم بهشت سرخ

 .بود« العادهفوق»ای، واقعاً یک روز های عجیبمان از هر در و پنجرهو حرف
تری رنگ کردم. حاال فقط ای روشنرنگم را باز کردم. پس از ازدواجم، موهایم را قهوهایبلند و قهوه موهای

ام داشتنیهای دوستآمد؛ اما من که موهایم را جزء داراییاز سرشان اندکی روشن مانده بود. به چشم نمی

 .دانستمتک تارهایش را میدانستم، رنگ تکمی
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کشیدم، گرهشان را با دست باز م را برداشتم. هر یک طره را چند مرتبه شانه میطالیی نرمی دستهشانه

رنگ و ناپیدای عجله شانه زدم که یکدست باشد. حالت کمکردم و در آخر، کل موهایم را آرام و بیمی

 .موهایم را بسیار دوست داشتم
یگر انداختم، سمت چپی را میان کل موهایم را به سه غالف تقسیم کردم. سمت راستی را میان دو غالف د

ام، سر موهایم را بستم و بافت دوتای دیگر، سمت راستی هم باز میانشان جای گرفت. با کش بافت زرشکی

ای دوختم که مرا در خود داشت. مرا که در زیبای موهای زیبایم را کنار گردنم انداختم. نگاه به آیینه

وار ی تصویرم، جز یک دیزمینهروی آیینه نشسته بودم و پسهشرت گشادی روبتاریک اتاقمان، با تینیمه

 .خالی از تابلو نبود
آالتم بود، به کنار موهایم زدم. خانم اسفندیاری ی کوچکی هم از داخل کشوی دوم که مخصوص زینتگیره

وهایم . من مکنند. درست نیست موهایتان بیرون از مقنعه باشدها از شما الگوبرداری میدیروز گفته بود بچه

 ..گذاشتم، مدرسه که محل کارم بود ابداً؛ اما به احترام حرفشرا در حالت عادی بیرون نمی
رنگم به تن کردم. کیف ی سیاهرنگ و شالگردن سفید و مقنعهام را با یک بافت کرممانتوی سبز تیره

 .ته بود، نگاه کردمام را برداشتم و به رادمهر که روی تخت دراز کشیده و چشمانش را بسزرشکی
دانستیم یک ساعت است که بیخودی کنار هم شب بود و هر دومان میدیشب، ساعت حدود دوازده نیمه

 :مقدمه گفتی کوتاهی کرد و بیدانستیم بیداریم. این شد که خندهایم و هر دو میخوابیده
 !خیلی وقته خوب نخوابیدم -

 .گاه راضی این روزهایش نگویم. نهایت آرزوی من همین بوددیشب خوب خوب خوابید. برایت از دل شاد و ن
ر ماند، به نحوی سشب که هیچ، تا بعد از نه هم از خانه بیرون نمیبینم تا پس از نیمهدیگر آرامم. وقتی می

کند و گاهی به شوخی تکه بارم کند و یاد قدیم میغریب سابق باز میصحبت را با موضوعات عجیب

کنم؛ اما فهمید و سعادت هم با آنکه چیزی به او نگفتم از روزگار خوشی که در آن سیر میکند، آرامم. می
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 :با لبخند گفت
 !جانهمیشه خوش باشی بابا -

 «!جانبابا»گوید به من می« پدر»گویم به او می
 !گذردتوانی تصور کنی چقدر خوش میآه، نمی

اندازم و با دقت سعی دارم که دنده عقب بروم و ماشین را از پارکینگ خارج کنم که جا می R دنده را روی

 لبخندش کند.بینم. دست در جیب شلوار گرمکنش کرده و با لبخند نگاهم میمان میرادمهر را دم در خانه

آید. شیشه را پایین و او که بدون گفتن حرفی، سمت در ماشین می« سالم»زنم دهم. لب میرا پاسخ می

ی تا ته پایین آمده و دستش دیگرش را روی سقف ماشین ی شیشهکشم. یک دستش را روی لبهمی

 .دانزنند که هنوز رنگ آب به خود ندیدهاش داد میشدههای ریزهگذارد. چشممی
 :گفت

 داری میری؟ -
 .آیم. انگار هنوز گیج خواب بود! لبخند زدمنه، دارم می

 کنی؟دونم! تو چی فکر مینمی -
 :های سفیدش نمایان شدند. با لبخند گفتکمی نگاهم کرد. آرام خندید، دندان

 .رسن. بریم استقبالشونخواستم بگم اگه تونستی زود بیای خوب میشه. امروز جاویداینا می -
کردم. هیچ تمایلی به برگزاری کالس فوق برنامه نداشتم؛ بهمن بود. باید هر چهار زنگمان را تدریس می

 :حال پرسیدمبااین
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 ساعت چند؟ -
 :ای کشید و گفتسه قدم دور شد. خمیازه-هایش از تن ماشین جدا کرد و دورادمهر دست

 .شینه پروازشوندوازده می -
 .لبخند زدم

 بی تأخیر؟با تأخیر یا  -
 :کشید، دست تکان داد و گفتکه باز خمیازه میاو هم با دهان باز، درحالی

 !مراقب خودت باش -
های فر در موسیقی سبک خودش را داشت. برخالف خیلیفر را گذاشتم. همایونهمایون« سرانجام»در راه 

ز احساسات گوناگون، فرد محدود نکرده و تقریباً ای خاص و منحصربهدیگر، خود را به یک شیوه

م، اصالً دیدکیا را میهای حاتمیهای زیبایی ساخته بود؛ به طوری که وقتی برای اولین مرتبه فیلمموسیقی

گرفتم؛ ولی در مراتب بعد شنیدم، بس که در بحر ترانه، جو فیلم و لمس این دو قرار میصدای ترانه را نمی

شد و منی را که از صدا، ترانه و ر گوش روحم نواخته میانگیزی درست دکردم، موسیقی دلکه نگاه می

ا دل هایش را بسازیست که تمام ترانهفر تنها آهنگکرد. همایونخواننده متنفر بودم به این سبک معتاد می

 .پیوندمدهم و به آرامش میو جان گوش می
. جای پارکی که چند ماهی بود ی مدرسه گذشتم و ماشین را بغـل بوفه پارک کردمرنگ دو لنگهاز در سبز

 همچنان« سرانجام»که ام با آقای سعادت مال من شده بود. ماشین را قفل کردم و درحالیبه دلیل نزدیکی

طرف ساختمان رفتم. تا صف آنکه نوایی در آن اطراف صدا تولید کند، بهشد، بیدر گوشم نواخته می

 .ها در حیاط بودندتوکی از بچهووپنج دقیقه باقی مانده بود و تکصبحگاه چهل
کرد. خانم اسفندیاری با چادر سیاهی که دم در دفتر دیدمش، سعادت که با خانم اسفندیاری صحبت می
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اش تن کرده بود. سالم رنگی که روی شلوار طوسیدور کمرش گرفته بود و سعادت هم با پیراهن خردلی

ی خود اما نگاه سعادت خبر خوبی در پشت پردهکردم و پاسخ شنیدم. هر دو با لبخند پاسخ گفتند؛ 

 .نداشت. آرزو کردم که اتفاق بدی نیفتاده باشد

درهای دفتر معاونان و دفتر دبیران درست در موازات هم قرار داشتند. آقای سعادت و خانم اسفندیاری هم 

ا روی ام رسمت دفتر دبیران رفتم و کیف و دفتر و پوشهدم در دفتر معاونان مشغول صحبت بودند. ناچار به

خردکنش را جدا نکرده بودند، قرار دادم. فقط رنگ که هنوز روکش پالستیکی اعصابایقهوه صندلی اداری

 .خانم مهربان و خانم محمودی بودند
ی خوبی برقرار کرده بودم. در اصل سعی داشتم که ارتباط خوبی با او در این مدت با خانم مهربان رابـطه

 .داشته باشم؛ چنانکه رادمهر با مظاهر دارد
خورم. رادمهر هایی غبطه میرسد و من چقدر به چنین دوستیدوستی آن دو به بیش از ده سال می مدت

ها، یک رفیق دارد و همان یک بازی نیست و بدترش، بسیار دیرجوش است؛ اما با تمام ایناصالً آدم رفیق

ت، خواری و ذلت آموزی خودم که با خفدهد. برخالف دوران دانشرفیق، جانش را هم برای رادمهر می

 .خواستم دورم را شلوغ نگه دارممی
گرفت که مرا تا زمانی دوست داشتند که مانند خودشان رفتار شد؛ اما دلم از آنجایی میدوروبرم شلوغ می

شان کامالً ملموس اهمیتیشدم یا مثالً یک یا دو روزی غیبت داشتم، بیها جدا میکردم. کمی که از آنمی

بودم که خودش بیاید دنبالم، نه اینکه التماسش کنم که تو را جان عزیزت بیا! رادمهر  بود. دنبال کسی

 .خودش آمد و خودش ماند و به همین سادگی برایم عزیز شد
خودت خواستی بمانی، منتش را سر من »آورم که به او گفتم شوم وقتی به خاطر میاز خجالت آب می

قرار بودم. آسمان دلگیر بود. سوز دی ماه ام بود. بیز مرگ پروانهدر شرایط روحی خوبی نبودم. رو« نگذار!

ام و با تمام این ها را تن کردهترین لباسکردم کهنهام، احساس میپوشیکرد. با تمام شیکاذیتم می
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 .اوصاف، تنها کسی که در آن شرایط حساس و بغرنج دیدم، رادمهر بود
 .بهتر است از او عذرخواهی کنم

*** 
خواهد به او بگویم این کار را دهند. دلم میشکاند و ترق ترق صدا میراب دارد. انگشتانش را مدام میاضط

چشم  داند بهگویم انگشتانت را نشکان! نمیکند من از سر پدرکشتگی مینکند؛ اما چه فایده؟ او فکر می

 .بینمشکنم و پروانه مییک مادر نگاهش می
- ?What ' s  your  hobby (میت چیه؟سرگر) 

 .مکث کرد
- .Read a book (کتاب خوندن) 

- ?What  ki nd of  books  do you read (خونی؟چه نوع کتابایی می) 
د؛ حال قدر ضعیف باشاش اینگرفت، نباید انگلیسیشدند. او دو سال دیگر دیپلم میهایش طوالنی میمکث

 !آنکه موضوع صحبت بسیار ساده است
- .Novel s,  and somet i mes  Poems  (رمان، گاهی اوقات هم شعر) 

- ?Do you read Magazi nes  (خونی؟مجله هم می) 
- .Ye... No! No (بلـ. نه! نه.) 

- ?When do you read a book (خونی؟کی کتاب می) 
- Of t en i n t he ni ght  [1بیشتر شب( ]) .

 :اشتباه کرد. ادامه دادم
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- ?  Do you read a book "at "  ni ght  [2خونی؟( ]هم کتاب میشبا ) 
- .Yes  (بله) 

i» گرچه برای تمام اوقات از پیشوند [1] n t he» هنگامشود، برای شباستفاده می (Ni ght  از پیشوند (
«at  .شوداستفاده می «

Yes&No Qust/سوال بله خیر [2] i on 

توانست؛ اما استرسش کار دستش داد. سارا قربانی هم برخالف همیشه که نمراتش خوب بود، بلد بود، می

رد کنم. سر کالس هم نه  5/16های من، توانستم برایش کردن و ارفاقمناین سری با کلی غلط، ایراد و من

هایش هم دو کاسه خون خالی بودند. همین هم پراند. چشمهایش، نه مزه میدستیکرد با بغـلصحبت می

 «ثریای»شد که پایان کالس، پس از تدریس، صدایش زدم که بماند، که ببینم چه شده، که فرداروزی 

 !جدیدی متولد نشود
تر و ندادند، برای من گرفتن آزمون مکالمه آساآموزانم که امتحان کتبی را بهتر میبرخالف دانش

آموزان نتوانستند در گفتارشان بهتر از انشانوشتنشان عمل وقت هم دانشحال هیچتر بود؛ بااینبخشلـذت

 .شان. کاری به قواعد دستوری نداشتندکردند زبان، یعنی حفظکردن کلمات و معانیکنند. فکر می
ای خیره بود. دفتر و وسایلم را جمع رنگش، مات به رومیزی فیروزهایرویم بود و با چشمان قهوهسارا روبه

 .کردم
 .خوای یه صندلی بیار که بشینیمی -

 .اش را با دو دستش نگاه داشته بود، شانه باال انداختایکه کیف سرمهدرحالی
 !خیلی ممنون. راحتم -
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 :دو دستم را روی میز در هم قفل کردم. پرسیدم
 چی شده؟ -

 .انکار
 چی شده؟ -

 .آن دسته دخترهای بدقلق روزگار بود لبخند زدم. سارا از
 چی شده که توهمی؟ -

 .انگیز بودنهایت غملبخندش بی
 دونید من توهمم؟شما از کجا می -

 یی سیاهش جلوتر بودند و فرق وسطش، چهری یک بند انگشت از مقنعهاش، شاید اندازهموهای زیتونی

داد! ی رونمایی میاش اجازهید و به آن تک چال گونهخندکرد؛ البته اگر میاش را بسیار زیبا میدخترانه

گانه به حرفش آورد یا اصطالحاً خرش تر از آن است که بشود با جمالت بچهدانستم که این دختر بزرگ

 !کرد
 .خوردنهشناختن آدمایی که یه خالئی تو وجودشون دارن، برای من به آسونی آب -

کند. دانستم دارد فکر میی کالس که کنار در قرار داشت. میکرد. رو گرداند سمت کتابخانهنگاهم می

مزاحمش نشدم و منتظر ماندم که فکرهایش را بکند. پس از چند لحظه که به کتابخانه نگاه دوخته بود، 

 :هایش را فشرد و با لرزش آرام صدایش، پراشک نگاهم کرد و گفتلب
 !دت بوده و نصحیت و پند و اندرزچه فایده؟ بعدش شما هم قراره بگید که تقصیر خو -

 :هایش در کسری از ثانیه قرمز شدند. درصدد دلداری برآمدمحالش خوب نبود. چشم
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 کنم. خوبه؟زنم، نه قضاوتی میهمه مثل هم نیستن عزیزم. من فقط به حرفات گوش میدم. نه حرفی می -
که پر از اشک بودند و صورتی که  هاییروح کالس گرداند. با چشمباز نگاه سرگردانش را در فضای بی

 .شد از اشک، نگاهم کردرفته جمع میرفته
 !من مامان و بابام رو دوست دارم! اونا من رو دوست ندارن -

 :صدایش لرزید
زنن! فقط ش غر میوساالم باشم. همهسنکنن! خب من هم دوست دارم مثل هماصالً به من توجه نمی -

، اون کار رو نکن! یه بار نشد ازم بپرسن خودت چی دوست داری. یه بار نشد بلدن هی بگن این کار رو بکن

النی ش میگن فخوره! همهشینم حالم به هم میبشینن پیشم بخوان باهام صحبت کنن! وقتی پیششون می

 کارکنن یه بار ببینن خودشون چی میگن، خودشون چیکار رو کرد، فالنی اون رو گفت. نگاه نمی این

عمو، مادرت این رو گفت، بابات این کار رو کرد. نمیگن یه دایی، شوهرعمه، زنش خاله، زن. همهکننمی

دختری هم تو این خونه هست. فقط بلدن بعد از هر امتحان بپرسن امتحانت رو چطور دادی؟ بعدش هم 

تر شاور و دکزنن! خسته شدم از این زندگی! پیش موپنج صدم غلط داشته باشم، گردنم رو میاگه بیست

نن خوان دعوا بکهم که بری، فقط بلدن بگن سعی کن مدارا کنی! یه بار به اونا نمیگن مدارا کنن! اصالً می

کس رو هم ندارم که به گیرم! هیچخدا سرسام میهم بکنن، فقط بذارن موقعی که من خونه نیستم. به

قت نکنن واسه امثال من که یه دختر قدری واسه خودشون بدبختی دارن که وحرفام گوش بده. همه اون

 !م، دل بسوزوننسالهاحمق شونزده
رنگم را دور زدم. در ایزد. از جا برخاستم و میز کوچک قهوهبند حرف میسر درددلش باز شده بود و یک

دانستم ماجرا فقط همین نیست. مشخص بود که اتفاق آغـوش فشردمش و او که زارزار گریه کرد. می

 .توانستم مجبورش کنم که حرف بزندده است؛ اما نمیخاصی افتا
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ها تو را نداشته باشند! من پدرم را نداشتم؛ ؛ اما آنتر از نداشتن پدر و مادر این است که داشته باشیدردناک

داشتنی و یخبندان کرد که پیششان در تورنتوی دوستاما الاقل... الاقل هوایم را داشت. خودش اصرار می

رفتم. حقیقت این بود که من اصالً قصد گرفتن شدم میاینجا... شاید اگر هرگز با رادمهر آشنا نمی بروم؛ اما

خاطر اینکه پدرم گفته بود بعد از لیسانسم باید بروم نزدشان، لجبازی کردم و فوق لیسانس نداشتم. فقط به

 .شناسمشان، قاتی شومیخواستم میان کسانی که نمارشد هم شرکت کردم. دلیلم هم این بود که نمی
کندن از چیزی، حتی اگر یک خودکار باشد، بسیار برایم پذیر نبود. دلهای دیگر تنوعروح من مانند خیلی

 .دیدم، حاال اینجا نبودمدشوار است و شاید اگر در ارشد رادمهر را نمی
است که نزدیکشند؛ اما دید. زجر این دختر این پدرم نبود؛ اما هوایم را داشت. از آن دورها مرا می

 .بینندش. درد این است! چیزهای دیگر که حاشیه بودندنمی
 یتر که شد، بدون گفتن حرفی فقط خیلی آهسته عذرخواهی کرد و بیرون رفت و من ماندم و مقنعهآرام

 .های سارا قربانی خیس شده بودرنگی که از اشکمشکی
ایم و با باشد؛ آن هم برای امثال ما که در مدرسه عادی ایی دختری نوجوان، مسئلهظاهر گریهشاید به

 .ای، نه هر اشکیها سروکار داریم؛ اما نه هر گریهبچه
توانند دورو باشند. ها چقدر میفر خیره بودم، فکر کردم که آدمکه گنگ، به اسم سولماز قاسمیدرحالی

ن مرتبه پایش به دفتر باز شده بود، حاال کرد، چندیپرانی میهای دیگر بس که مزهدخترکی که سر کالس

شدت دهند، بهها از آنچه نشان میها را نباید از ظاهرشان شناخت. آدمگفت. واقعاً آدماز عمق دردش می

 .دورند
Radmehr کمی تا شروع کالس بعدی مانده بود که موبایلم زنگ خورد. از کیفم درآوردمش. طبق معمول . 

 !الو. سالم -
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شنوم و نگاهش دیگر برایم پر از غریبگی نیست، عمق اش را میایش را دارم، طنین خندهحاال که صد

کردم روزی برسد که دلم بخواهد چندین کنم. این سه سال لعنتی! هرگز تصور نمیام را درک میتنگیدل

اعث ت و بسی تقدیرم پاک کنم. همیشه معتقد بودم که تلخی اساس زندگیکل از صفحهسال از عمرم را به

 .ات نکنندزدهها دلشود که شیرینیمی

Twi nkl e,  Twi nkl e,  Li t t l e  s t ar  ... ♡ ~) 
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12/6/19 

  

  

 #62 

 پرنده سار کاربر انجمن نگاه دانلود |دلواره  (: به این هم سری بزنید
 
 :عجله گفتم و بیآرا
 سالم. بدموقع که زنگ نزدم؟ -

کرد. زمانی که سر کالس بودم و زنگ زد. حسابی توبیخش کردم که وسط از روزهای شیرینمان یاد می

 !ام با من تماس نگیرساعت درسی
 .کوتاه خندیدم

 !خوره. زود بگونه، یه دو دقیقه دیگه زنگ می -

https://negahdll2.ir/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.292324/post-1797564
https://negahdll2.ir/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.292324/post-1797564
https://negahdll2.ir/threads/288343/
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/medals
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/medals
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 :دار گفتخش
 ....خـ -

دادم. او که حالش خوب شده بود! آن آخرین باری که مریض شد، رد. با تعجب گوش میدو بار سرفه ک

 سه هفته قبل بود که درمانگاه رفت. حالش خوب بود؟-همان دو
 خوبی؟ -

 شد وضوح صدای رادمهر را من نشناسم؟صدایش را صاف کرد. خش صدایش مشخص نبود؛ اما مگر می
 .ی نیستکم گلوم چرک کرد. چیزامروز صبح یه -

 .دست کردمبهموبایل را دست
 ....تو کمد بغـل یخچال یه کیسه دارو هست. بگرد توش آموکسی سیلین پیدا کـ -

 .آهسته خندید
 ...چه خبره بابا. یه مقدار دارو و شربت از سری قبل موندن، صبح خوردم یه مقدار. ببین -

 .مکث کرد
 بیرون؟خوای بیای ظهر دقیقاً چه ساعتی از مدرسه می -

 .۹:۳5'ام نگاه کردم؛ ایناخواسته به ساعت مچی نقره
 :گفتم

 .ونیم بیامیازده-امروز احتماالً یازده -
تونم. از اونجا مستقیم بریم فرودگاه. دیگه نیازی هم به دوتا وربع دم در مدرسهخب ببین، من ساعت یازده -

 ماشین و بدبختی نیست. خب؟
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 .د، سرم را تکان دادمرویم نشسته باشانگار که روبه
 .باشه، باشه -

 :زنگ خورد. پرسید
 کاری نداری؟ -
 .سالمتیت. گل و شیرینی یادت نره -
 .االن خریدم. خداحافظ -

 .شده، در کیفم انداختمزمزمه کردم و گوشی را قفل« به سالمت»زیر لب 
را نباشم. صادقانه اگر بخواهم راحتی اجازه داد که دو زنگ آخر کردم، اسفندیاری بهبرخالف آنچه تصور می

بگویم، بیشتر از همه دلم برای دانیال تنگ شده بود. در این مدتی که با رادمهر و زندگی مشترکمان صلح 

ه ها کتر شده بود. آنها نبودند، بسیار زندگی سادهکرده بودم، روی گفتنش را نداشتم؛ اما چون مدتی آن

 .قصدوغرض بگویند و من ناراحت شوممنظور و بیبیباشند، ممکن است هر حرفی بامنظور یا 
ام. منظورم از تنهابودن، ی تنهابودن ایمان آوردهاین است که تنهایی را دوست دارم. این است که به معجزه

 !با رادمهر بودن است
شد و که داشت از دفتر دبیران خارج میشدم که خانم مهربان را دیدم، درحالیدفتر معاونین خارج میاز 

ای چشمانش را بیشتر جلوه رویی و آرایشی که قهوهخواست سر کالس برود. سالم کردم. با خوشمی

 :داد، لبخند زد و پاسخ گفت. قصد رفتن کردم که صدایم زدمی
 خانوم طاهری؟ -

 .شده را برگشتمطی دو قدم
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 جانم؟ -
 :رنگش را به آرنجش آویخته بود، لبخندی روی لب نشاند و کمی آرام گفتکه کیف مشکیدرحالی

 خواستم بپرسم شوهر شما تاالر مجالس داره؟بال! میجانت بی -
 .رف بزندکرد آرام حهرصورت با لبخند تأیید کردم. سعی میدانستم دقیقاً از کجا خبر داشت؛ اما بهنمی

شاءاهلل برادرم قراره مراسم عروسیش رو برگزار ت رو داشته باشم. انخواستم اگه موردی نیست شمارهمی -

 .کنه
 :با لبخندی که عمق پیدا کرده بود گفتم

 !سالمتی! خوشبخت بشنبه -
خودش دانستم درخواستش چیست؛ اما اجازه دادم کرد. برای همین با آنکه میخیلی شرمنده صحبت می

 .صحبت کند
 ...ممنونم. همچنین! شنیدم که تاالر شما تاالر معروفیه. گفتم اگه میشه -

 .اش را کامل کند که بیش از این شرمنده شوداجازه ندادم جمله
تونید م رو از اونجا میکنم. تو گروه مدرسه هستم؛ شمارهکنم. باشه من با شوهرم صحبت میخواهش می -

 .زنمدید هم خودم عصری بهتون زنگ میپیدا کنید. پیدا نکر
 .نشین و قدردان بودلبخندش خیلی دل

 .خیلی ممنونم ازتون -
 :قدمی دور شدم. با خنده گفتمنیم
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 .کاری نکردم که. فعالً -
 .خدانگهدارتون -

م زار کوچک و درختان کسمت ماشین رفتم که کنار اتاقک کوچک بوفه پارک شده بود. آن سوی بوفه، بوته

خواستند گوشی یا ابزار هایی که میغیر از بچهانداخت. بهالغری کاشته بودند که پشتشان سایه میو 

 .شدممنوعه بیاورند، کسی آن پشت مخفی نمی
ود ها نشسته بزد، پشت بوتهای که لق میی زواردررفتهزدهآقای سعادت را دیدم که روی نیمکت سفید زنگ

 .تمو کتابی در دست داشت. نزدیک رف
 .سالم -

ای قبل داشت با اخم کلمات را انگار که ثانیهرویی، انگارنهنگاهم کرد و کتاب را بست. با لبخند و خوش

 :بلعید، گفتمی
 سالم باباجان. خوشی؟ -

 «راهی؟روبه»یا « خوشی؟»گفت می« خوبی؟»گفت لفظ صحبتش را دوست داشتم. نمی
 !هستید هم کم هستیدممنون. شکر! چی شده این روزا نیستید،  -

خواست جواب بدهم؛ اما از سکوت او ناچار خندید. خواست چیزی بگوید که موبایلم زنگ خورد. دلم نمی

کل فراموش کرده بودمش. با ام بیرون کشیدم. نامش بر سرم آوار شد. بهکیبودم. گوشی را که از کیف زرش

 .هایش چقدر پرحرفندعجله از آقای سعادت خداحافظی کردم و رفتم و ندیدم چشم
اش فرو بـرده بود و ایرنگ مدرسه گذراندم، او را که دست در جیب شلوار پارچهماشین را که از در سبز

کرد صندلی را که سعی میداند، یافتم. متوجه شد. آمد و کنارم نشست. درحالیگرچشم در اطراف خود می
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 :متناسب با هیکل خودش تنظیم کند، گفت
 !سالم. چقدر دیر کردی -

خواستم وارد خیابان اصلی شوم، نگاه گذرایی که حواسم به خیابان بود و میجواب سالمش را دادم. درحالی

 :. با تعجب گفتمبه ساعت دیجیتالی ماشین انداختم
 !ست که معطل شدیفقط پنج دقیقه -

 .کمربندش را بست
 !من به امید اینکه زودتر میای، نیم ساعته اینجا منتظرم -
 جدی؟ -

 خورد؟قدر تکان میشد که آندانم. یعنی در آن صندلی جایش نمیجا شد. نمیباز جابه
 .زدمآره، داشتم دور می -

 .باالخره آرام گرفت
ها باال بودند و درون ماشین گرمای مطلوبی جریان داشت. ای به سکوت محض گذشت. شیشههچند لحظ

زدن داشتیم. آمد، نه صدای رادیو و ضبط، نه ما روی حرفها میها باال بودند. نه صدای بوق ماشینشیشه

 .راندم، مهرآبادسمت خارج از شهر میبه
 :گفت

 چند وقت بود رانندگیت رو ندیده بودم؟ -
 .ام دادمرانندگیهای زیبایش انداختم و باز حواسم را بهنتوانستم نگاهش نکنم. نگاه کوتاهی به چشم

 این نوعی ابراز عالقه بود؟
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 دانم و هرگز هم نفهمیدم دلیلنتیجه شد آنکه تا ساعت سه انتظار کشیدیم و باالخره هواپیما نشست. نمی

 !ساعت، نیم ساعت، نهایتش یک ساعت! نه سه ساعت این حجم تأخیر در پروازها چیست؟ تأخیر ربع
ی کوچک بود؛ بازهم من قهوه و او در این سه ساعت، به قول رادمهر، ساندویچ کثیف خوردیم. یک دکه

ماه قدم زدیم. رادمهر از خاطراتش و من از افکارم و احساساتم و  چای مثل همیشه. در خنکای آفتابی بهمن

 .گفتمتجربیاتم می
چیز فراموش شده باشد و ما چیز متوقف شده باشد، همهکردیم. انگار که همهند دو نامزد برخورد میما مان

کند که مدتی هایمان را ایفا کنیم. او از من خواستگاری کرده است و درخواست میخواستیم نقشاز اول می

چیز را رسمی یدیم، همهوخوی هم را پسندرا برای شناخت یکدیگر با هم در ارتباط باشیم که اگر خلق

خرد. کنم و او با زیرکی موافقت مرا میکند که قصدش کامالً جدی است. من مخالفت میکنیم. او تأکید می

 .گذرانیمخود را می شود و ما دوران شیرین نامزدیپدرم زود راضی می
 .در فرودگاه واقعاً چنین احساسی داشتم

خانم گرد هم آمده بودند. فقط من و رادمهر بودیم که سه ساعت تمام ی الههی رادمهر، در خانهتمام خانواده

قه یک بار، دیگر خودمان کرد. هر پنج دقیمنتظر ماندیم و البته رادمهر نقش گزارشگر فوتبال را بازی می

نه هنوز »رادمهر هم بگوید « هنوز هواپیما نرسیده؟»شدیم تا موبایلش زنگ بزند و بپرسند ساکت می

 .ی صحبتمان بپردازیمبعد به ادامه« نرسیده
ای تغییر کرده باشد! پوست جاوید سوخته شده هرصورت، باالخره رسیدند. امید همان بود که بود. اگر ذرهبه

شان احوالپرسی تر شده بودند. با همهتر و تپلکرد و هلیا و نرگس هم هر دو بشاشو او را بانمک میبود 

 :اعتراض گفتکردیم. جاوید به
 !این هواپیماها اصالً کیفیت ندارن! صندلیا همه تو همن -
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 :مثالً نفس عمیقی کشید و ادامه داد
 !آزادی! تهران یعنی آزادی -

ی نگاه من اشتباه بوده. شاید بهتر است با همین فرمان ی همین بود. شاید زاویهخندیدیم. شاید خوشبخت

کردن فارغ رفتم و دانیال را که یک دم از صحبتی راه را طی کنم. از این رو، کنار نرگس راه میبقیه

 دادم و دانیال را هم همراهیزمان گوش میهای نرگس و هلیا همماند، بغـ*ـل گرفتم. به حرفنمی

نشستم یک دل سیر با دانیال حرف بگیرم و حرف بگویم؛ اما باالخره باید هر کردم. اگر به خودم بود، میمی

 !دو طرف معادله را متعادل کرد
ها هم هوای بیرون را به داخل سالن ترجیح داده ی هلیا را دیدیم. آناز فرودگاه که خارج شدیم، خانواده

 .بودند
 .ی جاوید ماندیمها برای نهار دعوت بود؛ پس ما و خانوادهی آنند. گویا امید خانهامید و هلیا از ما جدا شد

کردم روزی برسد که سوئیچ را به رادمهر سپردم و خودم و نرگس و دانیال عقب نشستیم. هرگز تصور نمی

 .چنین پرکاربرد شودوششم ایندویست
گفت رار است راهشان از ما جدا شود که چیزی نمیرادمهر هم گویا خبر داشت که از فرودگاه امید و هلیا ق

 .شودرسید جایمان نمیوگرنه خودم که به ذهنم نمی
دانیال میان من و نرگس نشست؛ ولی جلوتر رفت و میان دو صندلی جلو، مشغول صحبت با پدر و عمویش 

 .شد
کشید که فرمان با یی تنظیمش را عقب مرادمهر هم مانند رفت، باز با صندلی درگیر شد. هرچه دسته

لی دسته را کشید و صند« کاردستی ایرانی جماعت!»باره با گفتن شد. یکزانوهایش در تماس نباشند، نمی

های رانم برای یک لحظه تا سرش بودم، احساس کردم استخوانشدت به عقب پرت شد. من هم که پشتبه
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 !شدند
 :کردحبت میهرصورت که بود، حرکت کردیم. رادمهر با دانیال صبه
 رفتی برج خلیفه عمو؟ -

 :دانیال با هیجان گفت
 !ی هزارتا بلند بودقدر بلند بود! اندازهآره! یه ساختمونی رفتیم این -

 .زده نشان دادرادمهر خود را شگفت
 اوه! هزارتا!؟ -

 :ی ماجرا پرداختدانیال با هیجان بیشتری به گفتن ادامه
 !خیلی بیشترها، خیلیی پرندهقدر باال رفت! نه اندازهاین آره! تازه سوار هواپیما شدیم، -

از  گانه بود.گفت. از پاساژی که فقط مخصوص ابزار بازی و بچههای آنجا میهای متعدد ماشینو از نمایشگاه

اش میای که مانند شهربازی شهر ما نبود! از ساحل، آفتاب و گرما و... . من و رادمهر هم همراهیشهربازی

 .پراند؛ اما نرگس ساکت بودکردیم. جاوید هم گاهی چیزی می

اش پیدا ناییحالت حتر کشیده بود و موهای بیاش عقبرو به او کردم. شال سیاهش را کمی از حالت عادی

 :کرد. با لبخند گفتمبودند. گردنش هم از بند شال رها کرده بود و از شیشه به بیرون نگاه می
 نرگسی، حالت خوب نیست؟ -

 :کرد، آرام گفتنی چشمانش بیداد میحالی در نیکه بینگاهم کرد. درحالی
 !کنه؟کم که بگذره عادی میشه. تازه اوالشه. اذیت مینه. یه -
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 :ای به خودم زحمت فکرکردن بدهم، پرسیدمکرد؟ بدون اینکه ذرهکردم. از چه چیزی صحبت می تعجب
 چی اوالشه؟ -

 !هایش چه حرفی نهفته بودای چشمهای قهوهچین عنبیهالی چیندانم در البهبه چشمانم نگاه کرد. نمی
 بارداریم دیگه! رادمهر نگفت؟ -

اش هم وقتی دومی« بارداریم دیگه!»را اینجا خوردم که گفت  حسم؟ هیچ، حس مرگ داشتم. اولین ضربه

 «رادمهر نگفت بهت؟»خوردن و انگار که برایش عادی باشد، گفت راحتی آبکه به
گیر، همانی که قبالً گوشه کردم در موقعیت یک دختربچهکردم، احساس میحس مرگ، نه! احساس می

های مرا، زحمات مرا رد کردند برای دیگری و شانزده و دند و بیستام را رد کرام، قرار گرفتم. کارنامهبوده

شود کرد. احساسم به گندی من دادند! چون اشتباه شده بود. کارنامه را هم دستکاری نمی هفده هم به

ها زیر آفتاب داغ ظهر بایستی و تنت خیس عرق شود، تا زانو هم در گل رفته احساسی بود که تو ساعت

 !کردم در آن موقعیت هستم، به همان تلخی! به همان گزشاحساس می باشی! دقیقاً
 !زنک تلقی کنم؛ اما رادمهر... واقعاً کهتوانستم نرگس را پیش خودم یک زن حسود و خالهنمی

هزاری نو در کیفش گذاشتم. از سروصدایی که برای زور از داخل کیفم یک دهتبریکی گفتم و به

کرد؛ اما رادمهر تا تقریباً مردها از ماجرا باخبر شدند. جاوید با خنده همراهی میکردنمان ایجاد شد، تعارف

 .گرفتکرد و نگاه میهایم نگاه میپایان راه هر چند ثانیه از آیینه به چشم
کرده ناراحت خواسته بدانم؛ چون فکر میاش را پیش خودم توجیح کنم. شاید نمیکاریسعی کردم مخفی

 .شدت خسته بودمبه شوم. از خودممی
های رادمهر و پدر و مادر و خواهر نرگس آمده ها و داییخانم جمع بودند؛ خالهی الههی فامیل در خانههمه

ی رادمهر که دست دادم و روبوسی کردیم، دستم را میان خانم، خالهعلیک کردم. با النازبودند. با همه سالم
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 :انگشتانش نگه داشت و با لبخند گفت
 !وب الغر موندیا ثریاخ -

ی دیگر رادمهر که در آشپزخانه بود و شال سبزش را پشت گردنش بسته بود، از همان جا خانم، خالهالمیرا

 :با خنده گفت
 !واال زنـا طلسمشون ازدواجه! ازدواج کنن دیگه چاق میشن -

 !دانمخواست غیرعادی بودنم را به رخم بیاورد؟ بعید میمی
دانم، زنک بود و چه میرخورد کردند. درحقیقت، هرکس در فامیل رادمهر خالههایش بهتر بدایی

شدت مرا اضافی خانم بهدانم. مثالً الههشیشه داشت و قطعاً با من هم مشکل داشت. دلیلش را هم نمیخرده

ش در امان هایخانم، با اینکه خیلی کم برخورد داشتیم اما در همان برخوردها، از طعنهدانست یا النازمی

 .نبودم

گردنم را از دور گردنم باز کردم و خواستم توی ها پر بودند. ناچار کنار درگاه آشپزخانه نشستم. شالمبل

کنارم آمد. شلوار جین تیره به پا داشت و کاپشن خردلی نویی پوشیده بود. دانیال کیفم بگذارم که دانیال 

 !خیلی پسر خوشگل و زیبایی بود. به مادرش رفته
 .گردن مخملم را به او دادمنشاندمش کنارم و شال

یدند، خندگفتند و میزدند، مردها هم با هم میها با هم حرف میدانی چقدر بد است. زنبودن، نمیاضافی

کردم. یک گوشه روی زمین، تنها! شربت تعارف کردند، برنداشتم. شیرینی هم من هم با دانیال بازی می

 .تعارف کردند. خیلی خسته بودم
 :خانم بلند شددادم که صدای الههزد و من سرم را تکان میدانیال داشت درمورد تلویزیون دبی حرف می
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 !د نزننوسفییلی فشار روشونه؛ ولی دلیل نمیشه که دست به سیاهکنن خحاال درسته زنـایی که کار می -
 !های رادمهر نهوای! نه، نه، امروز نه. الاقل جلوی دایی

 :خانم که کنارش نشسته بود، سرش را با تأسف تکان داد و با ناز و مکث بسیار بین جمالتش گفتالناز
میدن که ما شرایطمون خیلی سخته و  آره واال! بعد هم کافیه بشینی پیششون، شستشوی مغزیت -

هامون! کدوم شوهر؟ کدوم بچه؟ واال از ما هم بهتر به رسیم به شوهرمون! به بچهرسیم به خودمون! نمینمی

 !رسنخودشون می
قدر بلند بود که همه بشنوند و خود را به کری بزنند، که همه بفهمند و خود را نفهمی بزنند؛ صدایش آن

گردنم را نوازش شـرف! حتی دانیال هم ساکت شده بود و با انگشتانش، بافت شالبیخصوص رادمهر به

 .کردمی
 !کردخانم تمامش میشد اگر الههتمام می

کنه! حاال خوبه ماهی سه تومن مفت ی اوزون رو پاره میخصوص این معلما! وای! ادعاشون الیهبه -

 !خوابنخورن و میمی
جز من، در شان چه کسی معلم بود؟ چه کسی در فامیلشان دبیر بود؟ بهسایهخواستم بدانم در دروهممی

کرد؛ یعنی به درک که تو اینجا معلمی! به درک که این جمع، چه کسی معلم بود؟ خب وقتی مراعات نمی

 !خورد! اصالً برو به جهنمبه تو بر می
واهد. من از تحمیل خودم به دیگران متنفر ختپید. کامالً متوجه شدم که مرا نمیدیگر دلم برای رادمهر نمی

رفتم. دیگر بودم. احساس کردم ریحانه کنارم ایستاده است، نه رادمهر. من فقط چند روز دنبال ریحانه می

 ...رهایش کردم. رادمهر را هم
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 وتار شده بود.ی کوچک دلم تیرهپژمرد. اتاقچهریختم، داشت میهایی که در خودم میدلم از شدت گریه

 .آوردشده! حتی لفظش جانم را باال میباید رادمهر را، ر... ه... ا... لعنت

خورد. دارد نشسته است که از مادرش دارد طعنه و کنایه می« آدم»نه. زنش هستم؟ مهم نیست. اینجا یک 

سوخت! رادمهر، ببخشید برای اولین شود! دلش شکسته! به خدا قسم که هر خری بود دلش میخفه می

 .یک بیگانه بودمبرم؛ اما تو واقعاً مردی؟ حتی اگر یک غریبه، مرتبه لفظ خر را برایت به کار می
قدر دلم را توپید که با من درست رفتار کند و اینخود اوست که شرافت ندارد. اگر یک بار به مادرش می

 !نشستند هرهر و کرکر به من بخندندنترکاند، االن مادرش و خواهرانش نمی
رسند؛ به دادم میشود که مردهای دیگر غیرت! هیچ نگفت، هیچ! صمٌ بکم. همین میو رادمهر، رادمهر بی

 !مثالً دایی الیاسش
 !کم مراعات کنید خانما، ثریا معلمهاالن چرا بحثتون سر این چیزاست؟ یه -

 .الناز نگاهم کرد
 !ای وای ببخشید تو رو خدا ثریاجون! اصالً حواسم نبود -

د. سلرزانی که گفتم به گوشش نر« کنمخواهش می»گردوی وسط گلویم به قدری سفت بود که صدای 

 :دایی الیاس بسیار جدی گفت
 خودش خانومه، چیزی نمیگه؛ شما دیگه ادامه ندید لطفاً! الهه چی شد این ناهارتون پس؟ -
ست نیم درجه مردمکم را بچرخانم که دانستم کافیآمدم! فقط میگرفتم! ادا نمیخدا که خودم را نمیبه

یک  دهد. پس مانندام را به باد میبروی نداشتهگفتن، آدانستم یک کلمه سخنسد خراب اشکم بشکند. می

نگاه  امکردههای گرهتوانستم خم کرده بودم و به دستربات سر جایم نشستم. بازهم گردنم را تا آنجا که می

های ریزش و ساعت ام، با انگشتر سفید و نگینهای سفید و بلندم، دستان ظریف و زنانهکردم. ناخنمی
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 .ام، شلوار سیاهم، پاهای باریکمتین مانتوی سبز تیرهام، آسایمچی نقره
واست تویی که ح»گفته بود « من حواسم بهت نیست؟!»گفته بود « چقدر ضعیفی!»رادمهر به من گفته بود 

 «منظورت از مردای دیگه کیه؟»گفته بود « به من نیست!
و بعد از آن، از رادمهر که اینجا کامالً  بیشتر از همه از خودم عصبی بودم که توانایی دفاع از خودم را نداشتم

 !انگار که ثریا زن اوستنقش مجسمه را ایفا کرد. انگارنه
 .توی آسانسور ساکت ساکت بودیم

هایم بود. هنوز چشمانم سرخ بود و رادمهر، کافی بود یک کلمه هنوز بغض داشتم. هنوز اشک توی چشم

 .گفتدانست؛ پس ساکت بود و چیزی نمی. میحرف بزند که سرم را به در فلزی آسانسور بکوبم
بینی نیست! مایی که در رفت، در عین سکوت بسیار صمیمی و گرم چیز قابل پیشخیلی جالب است. هیچ

 .آورندهای جنوب مقابلمان کم میبودیم، در برگشت، یخچال
ن را ها اراده کردند و آلمانیو من فکر کردم که دیوار برلین را آ« دیوار برلین میانمان قد کشیده»گفته بود 

شد کرد. حرمت میانمان و دل انداختند. حاال وضعیت طوری شده بود که حتی با اراده هم هیچ کاری نمی

 .جوری ترمیم نشوندقدری شکسته بودند که دیگر هیچمن، آن
 اتوها سجدهرقـ*ـصیدند، پرستها برایت میی عزیز دلم، ببین با آمدنت چه غوغا کردی! شکوفهپروانه

 شدن، چطور شد که رفتی؟بودن و پروانهفرسای در پیلهکردند، دوران سخت و جانمی
 ...بودن، هوای نبودندلم هوای پروانه را خواست. هوای پروانه

ی جاوید هم آمدند. جاوید و نرگس سعی داشتند جو را درست کنند؛ اما نه من و نه او در پی ما خانواده

نیال ساکت شده بود، خودت ببین دادیم؛ پس دست از تالش بیخود برداشتند. وقتی داخیلی اهمیت نمی

 !فاجعه چه اندازه بوده است
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 :دم در ایستادیم. لپ دانیال را کشیدم، با نرگس روبوسی کردم، برای جاوید هم سر تکان دادم. او هم گفت
 !مراقب باش لولو نخورتت -

ه من نخورمش. لبخندی بود کشدت اخم کرده بود، نشانم داد. در اصل او باید مراقب میو با ابرو او را که به

 .دانست من اهل لولوشدن نیستمزدم. جاوید هم می
ماشین آن طرف خیابان پارک شده بود؛ پس من و رادمهر، پس از خداحافظی پا به عرض خیابان گذاشتیم. 

 :رادمهر قفل را زد، من هم ماشین را دور زدم که سوار شوم. ناگهان صدای دانیال را شنیدم
 !گردنتخاله ثریا! شال -

دوید و شالم را باال گرفته بود. تا آمدم به خودم بیایم، پرایدی با سرعت درست در عرض خیابان داشت می

آن طرف پرتش کرد. چنان بد ترمز زده بود که رد سیاه تایرهایش هم روی آسفالت ماند و من زمانی به 

 .خودم آمدم که نرگس جیغ کشید
*** 

 ...ا یادت شادمبردی از یادم، دادی بر بادم، ب»
 «...دل به کو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم

 !ی هایده، چه دل خوشیترانه
العاده مزخرف، یک العاده تلخ، یک روز فوقالعاده است. یک روز فوقالعاده. امروز هم یک روز فوقروز فوق

ام، ادا بوده؛ چون امروز از کردهالعاده مسخره. روزی که یقین یافتم پیش از این هر بار آرزوی مرگ روز فوق

 «!میرم؟چرا نمی»ته جانم جیغ کشیدم 
دانم کدام گوری بود. رادمهر آمد کنارم نشست، روی صندلی سرد و فلزی بیمارستان. نفسش را جاوید نمی
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 .حوصله فوت کرد و تکیه دادسرد و بی
 ...ام غمگسار غمنشسته بر دل غبار غم، زانکه مندد دیار غم، گشته»

 «...امید اهل وفا تویی، رفته راه خطا تویی، آفت جان ما تویی
داد. چه دل خجسته پیرمردی آن طرف سالن سرد و سفید بیمارستان نشسته بود و این ترانه را گوش می

 !شـرفیای، چه روزگار آبادی، چه دنیای بی
آمد.  لنگانشسته بود، لنگ های قرمز و صورتی خیس از آب لوله که صورتش را دقایقی قبلنرگس با چشم

نظم، دور صورتش افتاده بودند. از جا رنگش خیس شده بود و موهایش پراکنده و بیاطراف شال سیاه

 .برخاستم و به صندلی اشاره کردم
 !جان بیا بشین. از حال میرینرگس -

داشت، با شنیدن صدایم شمرد و گام برمیها را میحوصله موزائیکروح و بیبازش، بیاو که با چشمان نیمه

 :سمتم براق شدبه
 خوای باز؟م رو کشتی دیگه! چی میچیه؟ چرا اینجایی؟ بچه -

 :آمد، با اخم گفتسرش میجاوید که بسیار جدی با پوشه و مدارک کودکش از راهروی پشت
 نرگس! چه خبره؟ -

 :اهمیت صدایش را باال بردنرگس اما بی
 !کنی؟مون نمیخوای از جونمون که ولچی می -
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 .اش را گرفتاش کنار نرگس ایستاد و شانههای گردشدهجاوید این بار با چشم
 !نرگس؟ -

 !نرگس
دانستم یک شیر هم وجود دارد. وقت نمیآمد. هیچه خط میدرحقیقت، سکه دو رو دارد. برای من همیش

 :کرد، تشر رفتکه با دست اشاره میشدت بیرون کشید و رو به او، درحالیاش را از دست جاوید بهشانه
طور ی ما همیننرگس چی؟! هان؟ نرگس چی؟ این زن آسایش واسه ما نذاشته. از وقتی اومده تو خانواده -

کوری؟! این چشمش شوره! نه مادر داشته، نه بینی یا خودت رو زدی بهمیاریم. نمی پشت هم داریم بد

تونه خوشی یکی دیگه رو ببینه. از وقتی زن برادرت شده، برادرت رو تونه مادر بشه؛ واسه همین نمیمی

 !بدبخت کرده! نگاهش کن
 :رادمهر گفت

 !نرگس -
 :نرگس گفت

ت مشکل داره! بفهم! خودت بودی دیدی من سر دانیال چی کشیدم! کنی رادمهر؟ زنچرا داری انکار می -

خاطر خاطر چی؟ بهی بیمارستان باشه؟! بهی من گوشهراست راه بره تو خیابون و بچهاین خانوم راست

ساله مرد؟ همه میگن خرافات، خرافات! کدوم جونت! یه بار نگفتی دخترت چرا یهگردن مخملی خانومشال

 !کنهمحضه! که البته راجع به این خانوم هم خیلی خوب صدق می خرافات؟ حقیقت
 :جاوید گفت

 کنی؟همه شلوغش میباشه حاال! پسرت سالمه، هیچیش هم نیست. فقط سرش شکسته. چرا این -
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 :نرگس گفت
گیری؟ سر پسرت شکسته، ماشین زدتش، کنم؟ چرا طرف این رو میکنم؟ من شلوغش میشلوغش می -

 هیچیش نیست؟ وقت میگیاون
 .رو به رادمهر کرد

خانوم بهت دختر معرفی کرد گفت برو تر از جاویدی! مردی هستی واسه خودت! چقدر الههتو بزرگ -

الً ش کین، اصدار! رفتی یکی رو گرفتی که نه معلومه کیه، بابا ننهبگیرشون؟! همه دخترای خوب، خانواده

 علوم اصالً طرف باباش باشه؟از کجا م« پدرم کانادائه»پدر مادر داره؟! 
 «!ی ما به سوی اوستو بازگشت همه»

 !دانم چرااراده، درست در همان لحظه همین آیه به ذهنم زد و نمیخیلی اهل قرآن نیستم؛ اما بی
 «و الی اهلل المصیر»

خودت رو عصبی »آید چه گفت. یک چیزی شبیه به کنم یادم نمیرادمهر یک چیزی گفت. هرچه فکر می

 «!حاال آروم باش»یا « نکن!
را به اعتماد او در پرتگاه ازدواج « دلم»ام، ترین سرمایهبه او اعتماد کردم. تمام خودم را، جانم را، بزرگ

 .انداختم. این جواب من نبود
شاید باور نکنی؛ اما اصالً از نرگس ناراحت نبودم. این شدیدترین بازخوردی بود که داشتم؛ اما تنم دیگر سر 

ده بود. چاقویش را تا دسته فرو کرد وسط دلم و حسابی چاقو را چرخاند و تاب داد. چاقو را از وسط دلم، ش

 .قدر ناراحت نشدم که از او ناراحت شدمام کرد؛ اما آنپارهکشاند. پاره تا آن سر دلم
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ید به کسی دلبسته ها دورو که سهل است، هزارویک رو دارند. نبااین زندگی به من یاد داده بود که آدم

اش به دست آورد، خلقیها، فقط او سیاستمدار بود. اول دلم را با خوششوی. نرگس هم یکی از همان آدم

 .بعد لهش کرد
کردم این زندگی به صورت کامالً جدی، زندگی بشو نیست. یقین یافتم پیش از از ته دلم احساس می

درخشید؛ از آن امیدهای زنانه. فکرهای م نور امیدی میزد، ته دلها، هر بار چنین فکری به سرم میاین

خندیم؛ اما حاال دلم تاریکِ تاریک، چروک و خفه بود. زندگی با او که ماند، میگردد، میرؤیایی که برمی

 .سهل است، هیچ امیدی به زندگی خودم هم نداشتم
 «!فقط واسه خودم متاسفم»ند گویهای عاشقانه هست، میها و رماندیالوگ پرتکراری در تمام سریال

هایش بود که کرد. واقعاً فقط چشمکردم و تمام من از آشنایی با رادمهر احساس ندامت میکامالً درکش می

 د؟مانجذبم کرد؟ پس چرا دیگر آن گیرایی را برایم ندارند؟ مگر نه اینکه یک عاشق تا آخر عمر عاشق می
 !ثریا -

 .کردم صدایش چه لحنی داردقدرت پردازش نداشت. درک نمیدانم! واقعاً مغزم صدایش، نمی
 .بهش فکر نکن -

توانستم با اعمالش کردم صدایش چه لحنی دارد؛ چون آن نگرانی و خستگی لحنش را نمیدرک نمی

 !شدمکم داشتم از او متنفر میانگیزی است. من کمتطبیق دهم. اعتراف غم
 :به بیرون از ماشین خیره بودم، لرزان و آرام گفتمسـینه، بهریزان و دستکه اشکدرحالی

 !خفه شو -
نه ناگهانی، نه « خفه شو»کنی و نخواهی کرد. آن کنی، نه! تو هرگز موقعیتم را درک نمیدرکم نمی

شد. هیچ تمایلی به اراده، نه از سر حرص و نه از سر ناراحتی بود؛ کامالً هم ارادی بود. باید خفه میبی
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 .ش نداشتمشنیدن صدای
 !ثریا -

اش را تشخیص دهم. به جهنم! همه به من تاختند، مرا از چه توانستم لحن عصبی و هشدارگونهاین بار می

 ترسانی مرد؟می
 !این اخالقت اصالً درست نیست -

وششم فرو که بیشتر در صندلی دویستهقم در گلویم، درحالیدار از شکستن هقلرزان و آرام، خش

 :رفتم گفتممی
 !خفه شو فقط رادمهر -

باز  کرد، دهاندنده را جوری عوض کرد که تق، صدا داد. بگذار بشکاندش. عصبی، با صدایی که کنترلش می

 :کرد
 !درست صحبت کن با من! دیگه هم ادامه نده -

کردم. من و رادمهر که ی دلم را یک جایی خالی میتر. باید این عقدهآسمان تاریک بود، دل من تاریک

 :چیز برود به جهنم! با خشم صاف نشستم و به او توپیدمرسیدنی میانمان نیست؛ پس به جهنم، همه
خفه شو! دهنت هم ببند! جایی که باید این زبونت رو به کار مینداختی، نشستی مثل مجسمه من رو نگاه  -

 !کردی

 :خواست چیزی بگوید که جیغ کشیدم
 !خواستی غلط کردی نگهم داشتیشعور! تو که من رو نمیخفه شو! حرف نزن! از صدات بدم میاد! بی -

ه باال ی کشده، تهدیدگر و صدایفشرد، با فک منقبضهایش میکه با دو دستش فرمان را میان مشتدرحالی
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 :بود، گفت
 ...کنم! پسدرست صحبت کن ثریا! بار بعد جور دیگه برخورد می -

 !زدمشدم اگر جیغ نمیواقعاً به سرم زده بود! از درون منفجر می
زدی که من رو کشتن! خفه شو! سر من داد نزن! حق نداری سر من داد بزنی! سر اونایی باید داد می -

 !مروانهعـوضـی من زنتم! من مادر پ
 .صدایم چنان شکست که خودم برای خودم مردم

پروانه، تو بگو عزیزم، گریه تا کی؟ تو پیش خدایی، تو نزدیکش هستی. برو کنارش بنشین. اول از خدا اجازه 

ها! فقط مراقب باش در گوش خدا بگی« پس کی مامانم میاد پیشم؟»بگیر، بعد توی گوشش از او بپرس 

اشد مادر؟ راستی، از او بخواه که زودتر مامانت را بیاورد پیشت؛ به خدا بگو خیلی وقت؟ ب کسی نشنود یک

 !کندگریه می
ترک شده هست. حتی، حتی شاملو هایی که دلشان ترکگویند خدا مهربان است. حواسش به آنپروانه، می

، به جای توش را بههایبترس! از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی. او تمام حرف»گوید یک جایی می

هایش را رسد روزی که خدا تمام حرفماند و میتر یادش میکند و خوبخدا زد! خدا خوب گوش می

پس چرا این « سرت فریاد خواهد کشید و تو آن روز درک خواهی کرد که چرا گفتند دنیا دار مکافات است!

ها داد بزند؛ فقط یک کوچولو نهایم را سر آخواهم خدا حرفکند؟ نمیموضوع برای من صدق نمی

خواهم از تو سوءاستفاده ی عزیزم، باور کن نمیحواسش به من هم باشد. من هم مظلومم، گـناه دارم. پروانه

کنم، اما بگذار دل خدا را کمی به رحم بیاورم، شاید فکری برایم کرد. من را ببین خدا! مادرم! کودک 

ا کردی! قضاوقدر بود، مصلحت تویش بود، هر چه بود، دل من ام را از آغوشم جدسالهی یکشیرخواره

توانستم دور از او نفس تر است؛ اما نمیدانم جایش کنار تو امنبدجوری سوخت. من دوستش دارم! می

فهممش، شاید امروز بدجوری سرش داد زدم، برای اولین بار توی زندگی بینی؟ میبکشم! این مرد را می
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 !تواند با من بماند. دلش برایم سوخته که ماندههای فجیع دادم؛ اما او نمیمان به او فحشساده
شود، هم این مرد دیگر وقت هم دل من آرام میکفر کدام است؟ اگر، اگر مرا ببری نزد کودکم، آن

کردن چقدر دشوار دانم تحملکند. میداشتنم را به دوش نخواهد کشید. دارد تحملم میوجدان نگهعذاب

دانم چرا؛ ولی خرافات، خرافات نیستند، گفت، من شگون نداشتم. نمیاذیتش نکن! نرگس راست می است.

ام، نتوانستم خوشی را تجربه کنم. یعنی ی زندگیی من حقیقت دارند. من در هیچ برههخصوص دربارهبه

وپنج سال عمری سی چرا، روزگار آبادی داشتم؛ همان یک سالی که کنار مردم و کودکم شاد بودیم. در این

ساله هستم! همان یک سال، درست قدر که بخشیدی، زندگی کردم! خدا، شاید باورت نشود؛ اما من یک

 !عمر خوشی کوتاهم
دادند، به دیدم. بعد با آن لبخندهایش که بوی خدا میچقدر احتیاج دارم همین حاال، آقای سعادت را می

 «!انخدا قوت باباج»گفت زد و میمن لبخند می
 !جانخداقوت بابا
 !جانخداقوت بابا

 «...بابایی»

اول و کمربند ام را از تن در آوردم و یک جا انداختم، کیفم را هم درآوردم. چند دکمه بافت سفیدم و مقنعه

 .رنگم را هم باز کردم. خودم را روی راحتی رها کردم. سقف با آن لوسترها چقدر زشت بودمانتوی سبز
 !جهنم خوش آمدی داد. رادمهر بهمان، خبر از آمدنش میصدای در ضدسرقتی

ت حضورش، پشام متوقف شدند. با آنکه تمام خانه تاریک بود، صدای پاهایش روی پارکت، جایی در نزدیکی

 .هایم سایه انداختپلک
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 قدر عصبی میشی؟ثریا برخوردت تو بیمارستان یه طرف، برخوردت با من هم یه طرف. چرا این -
هایم بسته جانم رها کرده بودم و چشمکه مانند مردها نشسته بودم و دو دستم را دو طرف تن بیدرحالی

 :بود، زمزمه کردم
 ؟الزمه باز تکرار کنم خفه شی -
کردن زیاد است! واقعاً خواستم ردش کنم و بگویم بعداً وقت برای صحبتآمدم، نه میخدا که نه ادا میبه

داد. صدایی که خیلی روزها برای شنیدنش گریه زد، عذابم میخواستم صدایش را بشنوم. حرف که مینمی

نیدم، سکوتش در برابر شکنم. وقتی صدایش را میکردم، حاال دارم برای نشنیدنش التماس میمی

 .شدماراده تلخ میآمد و بیخردشدن من یادم می
 !ات آباد ثریا، چه چیزها که تجربه نکردیحال روی من دست بلند نکرده بود! خانهعصبی شد. رادمهر تابه
نشیند، اتفاقی نیفتاد؛ فقط بازویم را با کردم حاال دست دیگرش روی صورتم میبرخالف اینکه فکر می

 .ت کشید و از روی راحتی بلندم کردشد
های تاریکش که بسیار به صورتش نزدیک بودم، چشم در چشمالعملی، درحالیاین بار بدون هیچ عکس

هایش را که باور نداشتم، الاقل حرف هایش را کشف کنم. حرفنی چشمخواستم حرف نیدوختم. می

آب خوردن است؛ اما هیچ نیافتم. جز خستگی نگاهش را بخوانم. شناختن احساس رادمهر برای من مثل 

کردم به های رنگین چشمانش را زیرورو میطور که من الیهچیز نبود. انگار همانواقعاً در چشمانش هیچ

 !گشتمی« بودن»، او در چشمانم دنبال یک دلیل برای «نبودن»دنبال یک عامل برای 
 :گیر زمزمه کردو بسیار دل آرام

خورم. تا دو و سه شب سرکارم. بینی هزارتا قرص میخوب نیست! سردرد دارم. خودت می این روزا حالم -

 .بره از فکر و خیال! این رفتار نیست با من ثریاخسته میام خونه و تا صبح خوابم نمی
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 .هایش نگاه کردم و روی سنگ را زمین زدمدر چشم
 !به جهنم -

ر سکوت. این بار، این بار پرسشی عجیب در حس کردم در نگاهش یک چیزی شکست. نگاهم کرد د

قرار که های بیزد. انگار که با شک و تردید براندازم کند و من از دیدن آن چشمچشمانش سوسو می

بردم. اخمش این بار نه از عصبانیت و حرص، بلکه از غم و ماندند، لـذت میای بر جای خود نمیلحظه

طور دقیق تواند کسی را اینشناسمش! آخر یک آدم چطور میدر میقاش بود. لعنت به من که اینناراحتی

 !بشناسد؟
هایش را میان دو وقفه و در پی هم با یکدیگر برخورد داشتند، چشمهایش از ناراحتی، بیکه پلکدرحالی

انگیز مردمکم چرخاند و دستش خیلی آهسته از بازویم جدا شد. حاال، همین لحظه خودش یک تراژدی غم

 .کنندی عاشقانه از هم دل می؛ زمانی که هر دو طرف یک رابـطهاست
 هایشده و نه فک منقبض بود؛ فقط با چشمهای قفلدیگر در صورتش، نه اخم، نه نگاه ناراحت، نه دندان

 .گردانداش نگاهش را در تمام تنم میمشکی
تنگ چه چیزی بودند! لعنتی دل« تنگدل»شده انگیز سیاهاین بار را اصالً شک ندارم! آن چشمان غم

تنگ چه هستی رادمهر؟! این حسرت نگاهت را به پای چه هستی؟ من که از اول انگار وجود نداشتم! دل

 !چیزی بگذارم آخر؟ خودت بگو

کوبد، آرام و شکسته گام رود. پا نمیشود. بدون هیچ حرفی میو سکانس آخر فیلم، در سکوت اجرا می

 .بنددشکوبد، خیلی آهسته و آرام میدارد. در را هم نمیبرمی
 .مانمن هم همان جا خشک میم

اند. رادمهر، رادمهر با دیدم که پخش شدههای نگاه رادمهر را میکردم، تکه خردهوقتی به زمین نگاه می
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زند. نگاه او، دل اوست. وقتی نگاهش بشکند... وای! من با او چه نگاهش زنده است. با نگاهش حرف می

 کردم؟
 میرم برایت رادمهر، چرا آن حرف را زدم؟ چه گفتم؟ن میکند. مگفت خسته است. گفت سرش درد می

 «!به جهنم»
خواهد، گفت... من چه کند، گفت خواب ندارد، گفت خسته است، گفت آرامش میگفت سرش درد می

 طور حرف زدم؟گفتم؟! خدا لعنتم کند! یک نفر دیگر حرف زده، من آخر چرا این
ی رادمهر شده به رد پای جانماندهیستاده بودم و با گردنی کجطور ادانم، یک ساعت یا دو ساعت هماننمی

 .کردم که پاهایم شکستند و خوردم زمین و به خودم آمدمنگاه می
نه! از همان سه سال قبل، این زندگی، زندگی بشو نبود. بیخودی به پای هم مو سفید کردیم. بیخودی 

 .جای هم مو سفید کردیمبه
های من، مسیر کشو تا چمدان را طی ی دستیک به وسیلههایی که یکچمدان کوچک زرشکی و لباس

های رادمهر را از کنم از اینکه لباس کثیفشدند. من عشق میهای من، تا میکردند و با همان دستمی

آویز پشت در بردارم، در لباسشویی بشورمشان، روی بند بیاویزمشان که خشک شوند. بعد، خط اتو رخت

ها را تاشده، در کشویش مرتب بچینم. ش بیندازم و بویشان کنم و بهترین قسمت ماجرا، آنهایروی لباس

کردم؛ اما این تاکردن کجا و آن جایشان میکردم، حاال هم جابههایم را تا میحاال چه؟ حاال هم لباس

 تاکردن کجا؟
نتوانستم بیش از این طاقت های رادمهر و همین هم شد که ورزیدند به تاکردن لباسانگشتان من عشق می

وشلوارهایش سمت کمد کتام قرار داشت، بهکه میان دستانم پیراهن آبی آسمانی راحتیبیاورم و درحالی

 انگیز دیدم! چه شد که به اینجا رسیدیم؟ی شیرین و غمدفعه خودم را میان انبوه خاطرات رفتهرفتم و یک
 رنگهای سبزرمز خیره شدم. آن شب، وقتی شیت خالی قرصی چراغ قترمز گرفتم آهسته و به نور زننده

توانم احساس کنم که آن لحظه قلبش از حرکت ایستاد و بعد لوزارتانش را دید، دیوانه شد. خیلی راحت می
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 «!ثریا»گفت ها را پا کوباند و فریادزنان میفرسایی شروع به کوبش کرد. تمام پلهبا شدت طاقت
 :گفتشدت تکانم داد. میب هم، مثل همین شب نحس، بازوانم را کشید و بهچرا از یاد بردم؟ آن ش

 !تو مسئول مرگ خودت نیستی ثریا! پروانه مرد! تموم شد! به خودت بیا احمق -
قدر در خوابِ هد بنفش پروانه که خودم هم درست کرده بودم، غرق شده بودم که اصالً نفهمیدم و من آن

 .خوردندسرعت تکان میهایی که بهشنیدم و لبمیچه گفت. فقط فریادهایی را 
هد بنفشش را، خودم با نخ کشی بافتم. برایش دوتا گل یاسی هم با نمد درست کردم. دانیال آن روزها 

 «!عمو دخترت شبیه گل شده»گفت خیلی کوچک بود؛ اما به رادمهر می
 ...گفتنرگس می

 !ت بـرده؟اوی زنیکه! راهت رو برو دیگه! واسه چی خواب -

ها سرم بلند شده بود. برخیهای پشتی ماشینم نگاه کردم. صدای ماشینشدت جا خوردم و به شیشهبه

شدند. با عجله دنده را زدم و آهسته حرکت کردم. ماشین دیگری ماندند و از کنارم رد میهم منتظر نمی

 :که دو پسر جوان سرنشینش بودند، از کنارم رد شدند و بسیار بلند گفتند
 !زن جماعت همینه دیگه -
 مگر مرد جماعت چه گلی به سرمان زدند؟ چرا؟« زن جماعت!»

هایی حساب کردم ء آدمت. من او را جزدانی پدرش کیست؟! دلم بدجوری شکسنرگس گفته بود از کجا می

دانستم با من یکدست دانستم دوروست. نمیکردم دوستم دارد. نمیکه حواسش به من هست. فکر می

 !نیست. آخ که حس مردن چقدر خوب است
ند، به شوها تمام میی این بیچارگیکنم با مردن، دیگر نیازی نیست چیزی حس کنیم و همهوقتی فکر می
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خواهد بازهم یک مشت قرص بچپانم در یک لیوان و این مرتبه بدون فکرکردن به آیم. دلم میذوق می

وپنج سالگی خسته نبود. ی من از زندگی، آن هم در سیکس به اندازهسره بخورمش. هیچچیزی، یکهیچ

 .ای و پس از آن پیر و جاافتادهاوج زندگی! یک مدت محدود که پیش از آن خام و ساده
دانم کیست و کجاست، پدرم فقط کردم؟ مادرم را حتی حاال نمیها به چه دل خوش میین سالدر ا

خواهد پول برایم بفرستد. هیچ دوستی، هیچ آشنایی ندارم. فامیل مادرم که هیچ، تمام فامیل پدرم او را می

ندهد. تنها کسی که  قدری از پدرم متنفر هست که دخترش را راهند. کسی هم باشد در تهران، آنطرد کرد

 .چیز تمام شدخواست، همان رادمهر بود که راندمش. همهمرا می
ردم کی اتوبان، نوربازی میاحوال بودم. با سرعت بیست کیلومتر در کنارهداند چقدر آشفته و خرابخدا می

 .و آخرش هم پلیس به دادم رسید. زدند به شیشه و من شیشه را پایین آوردم
خیر. لطفاً حرکت کنید خانوم. اینجا اتوبانه، خطرناکه با این سرعت دارید رانندگی به سالم. شبتون -

 .کنیدمی
- ... 

 خانوم؟ حالتون خوبه؟ -
خاطر خیال شدم و لرزان و آهسته، با صدایی که بهزدم. دیدم تالش بیهوده است. بیداشتم بغضم را پس می

 :نهایت زشت و بچگانه شده بود، گفتمبغض بی
 .تونم بیشتر از این برمنمی -

 گذراند. با آنسال را میخورد به او که اطراف سیرنگ راهنمایی و رانندگی به تن داشت و میپیراهن سفید

 .کنمبینمش؟ فکر نمیرنگ بود. یعنی بازهم میریشش بسیار کمرنگ! آقای سعادت، او هم تهته ریش کم
را  داد و دهانمشتم که جیغ بزنم. بغض، از کی گلویم را فشار میباالخره مجبور شدم حرکت کنم. احتیاج دا
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 .شکسترفت، نه میسرویس کرده بود. نه می
 کردم که شبشکردم، اصالً تصور نمیها را تن میی کوفتی را از سرم جدا کردم. صبح که این لباسمقنعه

های نفره با مالفهوی آن تخت تکهرحال، قبل از خواب رکردنشان بخوابم. بهقرار است با آرزوی پاره

رنگ، یک کار ناتمام داشتم. امروز ظرفیتم تکمیل بود؛ اما باید انجامش بدهم. بگذار از حرص و سفید

 ناراحتی منفجر شوم. برای کسی چه اهمیتی دارد؟
ت دستاپم، خودش و ماوسش را در آوردم و سریع روشنشان کردم. برخی اوقات، دیگر باید از کیف سیاه لپ

شد. دوست نداریم ها؛ اما به زدیم، بیشتر گندش بلند میکشید. زندگی ما را هم هرچه بیشتر همش می

 !نفع خودمان است که برخی چیزها تمام شوند

فای داشته باشد که منظر وایی یاهومسنجر را باز کردم. با تمام وجود آرزو کردم این هتل خوشحهصف

شب است، ها انداختم. تورنتو حاال که ساعت دو نیمهداشت و قفل هم نبود. وصل شدم. نگاهی به آنالین

 :احتماالً عصر باشد. جز محمد کسی آنالین نبود. برایش نوشتم
 «؟ بابا کجاست؟سالم محمد. خوبی»

کند اسمش همواره در لیست خلوت [ نمی1کردم چون الگ اوت ]محمد همیشه آنالین است. اوایل فکر می

 .هایم هست؛ اما انگار حقیقت چیز دیگری استآنالین
[1] Log out 

 «سالم ثریا گلی! چه خبره یادی از ما کردی؟»
 :بندش سریع گفتپشت

 «با بابا کار داری؟»
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 :سومی
 «.بینهه فوتبال میدار»

 !دادامان نمی
 «تهران االن ساعت دوئه، نه؟ واسه چی بیداری تو؟»

 :تایپ کردم
 «.میشه به بابا بگی بیاد پای سیستمش؟ ضروریه»

 .ی سبز پروفایل پدر هم روشن شدکمی که منتظر ماندم، دایره
 :برایش تایپ کردم

ید من هم بیام پیشتون. یه مدت احتماالً باهاتون خواستم اگه میشه یه کاری کنسالم بابا. خوبید؟ می»

خوام از رادمهر جدا کنم و میرم. فقط یه مدت. درضمن میای، چیزی اجاره میباشم؛ ولی بعدش یه خونه

خواستم مطمئن بشم که شما هنوز رو پیشنهادتون کشه. فقط میبشم. کارمون احتماالً دوسه ماه طول می

 «هستید؟
 :، پیام داده بوداو در حین تایپ من

 «گیری؟سالم خانمی. خورشید از کدوم طرف در اومده که ساعت دو صبح سراغمون رو می»
کردم با دیدن این پیام طوالنی، احتماالً چند ثانیه مبهوت به کلماتش نگاه کند و همین هم شد که فکر می

 :بیدار شد و نوشت های آشنایانم در مسنجر، باالخرهشدن به پروفایلپس از سه دقیقه خیره
 «.خوای بیای که قدمت رو چشماگه می»

 :یک لحظه بعد
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 «خوای طالق بگیری؟ چی شده؟ولی چرا می»
 «.بحثمون شد»

قدری شیرین هست که با فریادش اگر دروغ گفتم. من و رادمهر هیچ بحثی نکردیم. اصالً وجود رادمهر آن

طالق »م و مانند این دختران تازه به دوران رسیده بگویم ها هم بشکنند، من هرگز از او تنفر پیدا نکنشیشه

خواهد بمیرد. ساله میساله یا نهایتاً نهشود؛ زندگی ما هم هشتهر چیزی باالخره تمام می« خواهم!می

 !چیز جاودانه نیستهیچ
 «گیرید؟ خودش هم راضیه؟خاطر بحث طالق میبه»

 .دوباره
 «.مبه رادمهر بگو بیاد باهاش صحبت کن»

 :یکی دیگر
 «!جوری نبودی ثریاتو که این»

جوری ببخشید؛ ولی شما کی باالی سر من بودید که میگید این»اعصابم را به هم ریخت. برایش نوشتم 

 :زنند. سریع تایپ کردمپاکش کردم. به اعصاب آدم گند می« نبودم؟!
ار انتقال من رو درست کنید. رادمهر هم چیز رو توضیح میدم. فقط شما کم. فردا براتون همهبابا من خسته»

 «.ش حرف نزدیمدونم! تا حاال دربارهاحتماالً به طالق راضی باشه. نمی

 :دادن ندارم. گفته ادامهخودش انگار که فهمیده بود تمایلی ب
 «.باشه، فردا صبح میرم سفارت. ولی ثریا! تو حق نداری برای طرف مقابلت هم تصمیم بگیری»
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 !گویی. باشدباشد. تو راست می
 !چیزلرزید. تمام شد، همهتاپ را بستم. دستانم میلپ

لرزیدند. چشمانم نان میهایم همچشالم را در آوردم و روی سرامیک انداختم. روی تخت خوابیدم. دست

 !انگیز بود؟مبهوت و غمگین. آه، ثریا! غم کی چنین غم
کردم. رادمهر به دادم بی فوت شد. از ناراحتی دست و پایم را حس نمیازدواج کردم، سه ماه بعد از آن بی

ست میان روند! دلش را درشود، روزی همه میرسید. سرم را بـ*ـوسید، بغـ*ـلم کرد، گفت روزی تمام می

 .بودم. شاد بودیم« شاد»های پاکش را! پروانه آمد. کردم. چشمانگشتانم حس می
کرد، دوست داشتم. وقتی اش نگاه میهای تیرهگذاشتم و با چشمحجم کوچکی را که روی پاهایم می

ی شد. من دلم براام خم میتوانست گردنش را صاف نگه دارد. گردنش روی شانهکردم، نمیبغـلش می

مکید. رادمهر ام قرار دارد. انگشتانش را میهمان احساس تنگ شده است. احساس اینکه سرش روی شانه

 .ها تنگ شده بودها، آن چشمکرد. من دلم برای آن خندهقبل از رفتنش به تاالر، کلی با او بازی می
 لرزیدند. لعنت بر...! چرا لرزششان تمامی نداشت؟هایم میدست

سوختند. رادمهر! چقدر هایم میام درد گرفت. چشمام، سـینهشدت قورت دادم. حنجرهبه بغض گلویم را

هایش، به آرامش صدایش، به توانم پیدا کنم؟ به زیبایی چشماخالق بود. مثل او دیگر کجا میخوش

 بویی عطرش ایمان آورده و معتاد شده بودم. چه شد؟ چه شد؟ چرا این کار را کردم؟خوش
نشستند و پوش میها نابود کردند. زمانی که هر کدام دور منِ عزادار سیاهقضاوت! من را قاضیقضاوت! 

پیچاندند. تمامشان در آزادی بودند، در کردند و میشد سیخ داغی که در قلبم فرو میجمالتشان می

ها که فقط م و آنگریستباری از خاطرات یک سال مادربودنم، زارزار میخوشی، در خوشبختی و من، با کوله

 «!خواست خداست»بلد بودند بگویند 
 «!خواهم جدا شوممی»ها نوشتم لرزیدند. با همین دستدلم برای رادمهر تنگ شد. دستانم می
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خواهم بمیرم! کاش امشب تُنگ عمرم بشکند! کاش امشب این خیال! من فقط میخواهم جدا شوم. بینمی

 !ها تمام شودکابوس
گ! خوش به حالت که آلزایمر داشتی! خوش به سعادتت! خدا دوستت داشت که آلزایمر ای وای، پدربزر

گریست. در چشمانش یک ی لعنتی ببین! حتی ساعت مچی رادمهر امروز میگرفتی! من را با این حافظه

 .چیزی شکست
 .کنددانم که گریه میکند. میگریه می

ها، سرم را در بالش نرم و سفید فرو کردم و زار دههای دگر هم و من تا خود سپیگذشت، این شب و شب

ای که در خیابان به من گفت زدم. برای هزارویک دلیل موجه و غیرموجه زار زدم! من حتی برای آن راننده

 گیری چیست!؟دانی دلگریه کردم و تو نمی« زن جماعت»
نایی برخواستن از تخت را نداشتم. فقط قدر ضعیف بودم که توادادم. آنای از تنهایی داشتم جان میدر هاله

لرزیدند. چشمانم هم کف اتاق روی تخت چنبره زده بودم و به دیوار سفید خیره بودم. دستانم دیگر نمی

هایم آرزوی آب کرد. لبزده افتاده بودند. پاهایم روی تخت لم داده بودند وگردنم از درد ناله میوق

گرفت، دیوارها عصبانی بودند و کف اتاق، از نگاه سبزعسلی می بارید، پنجره چشمکردند. سقف میمی

 !رادمهر سبز شده بود

 ام؟قدر بیچارهی! خودکشی! چرا اینمردم هم اسم رادمهر بر زبانم جاری خواهد بود. خودکشمن اگر می
ام رادمهر بود، قبلش چه؟ واقعاً قبلش چرا وقت خودکشی کنم؟ شاید روزهایی بهانهواقعاً چرا نتوانستم هیچ

 ی حیات داشتم؟کردم؟ چه دلیلی برای ادامهخودکشی نمی
کنم. تم را مرور مینشینم و خاطراخودکشی هم قرار نیست همیشه درد و خون داشته باشد؛ همین جا می

 !گونه زیباتر هم هستاین
*** 
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 «قدر بدبختن؟ی آدما اینهمه»
 «ای؟قدر بیچارهقدر بدبختن. تو چرا اینی آدما اینآره، همه»
 «.ای ندارمچون چاره»
 «ت کجاست؟چاره»
 «.ستدونم؛ ولی اسمش پروانهنمی»
 «دونی کجاست؟واسه چی نمی»
 «!کرد. آخرش هم پرواز کرد، رفت تو آسموناگمش کردم. خیلی شیطنت می»
 «دنبالش گشتی؟»
 «.جز یه سنگ، چیزی پیدا نکردم»
 «دونی پیش کیه؟می»
 «.خوام من رو هم پیش خودش ببره. تنهایی خیلی ناراحتمازش می»
 «!تنها نمون»
 «.ذارنآدما تنهام می»
 «!تنها نمون و تنها نذارذارن. پس تو ی آدما بدبختن؛ چون همدیگه رو تنها میخب، همه»

*** 
ل هرصورت، امروز تعطیبرای وصف اکنونم. به« بدبختانه»تری است یا لفظ مناسب« خوشبختانه»دانم نمی

کشد؛ بس که رادمهر تماس گرفت و اجازه کارتم درون موبایلم دارد جیغ میکردم سیماست و احساس می
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 .نداد یک لحظه در سکوت سیر کنم
 کردم؟ بهدانی من به چه فکر میمسئولیت بودم؟ این چیزها مهم نبود. میلوس بودم؟ بیبازی بود؟ بچه

چیز نگفت، دار نرگس هیچهای نیششد؛ اما مقابل حرفاینکه دیشب صدایش خوب برای من بلند می

 یچیز! حتی نرفت به جاوید بگوید زنش را خفه کند. انگار که اصالً برایش اهمیت نداشته باشد کسهیچ

 !کندمال میطور لجنشخصیت زنش را این
 .هایشان شدممن چقدر احمق بودم! من چقدر ساده بودم که به اعتماد او، سه سالِ تمام آماج حرف

زن، خسته، عصبی، ناراحت، افسرده و ناامید بودم! هیچ احساس همای پر از احساسات منفی و حال بهجعبه

اما باید اعتراف کنم اگر در موقعیت دیگری بودم، از توجه و شد. عجیب است؛ خوبی در من یافت نمی

 .امچیز بریدهشدم؛ اما حاال واقعاً از همهنگرانی رادمهر به خودم سرشار می
توانست کرد؛ اما پدرم میخواستم با خود درونم روراست باشم، رادمهر با طالقمان حتماً مخالفت میاگر می

ای جز ردکردن گذاشتم که چارهشد، شرطی میاش منتفی میم کالً قضیهاستفاده کند. اگر ه« پ»از بند 

 .من نداشته باشد
ام برسم که معشـ*ـوقم را مجبور کنم من را رد کردم به این مرحله از زندگیوقت فکر نمیجالب بود! هیچ

 !کند و به رقیب میدان دهد! گرچه فعالً رقیبی نبود

 .کردمگویم، رادمهر پس از من حتماً ازدواج خواهد کرد. من هم دیگر یک غلطی میام و میبارها گفته
ر به چیزهایی که شدم و با فکواقعاً عصبی بودم. مدام از بالکن به خیابان خلوت غرب تهران خیره می

اند. من کردم. البته فراموش نکنیم که زنان بسیار رؤیاپردازتر میدانستم، خودم را عصبیشان را مینتیجه

شود همین لحظه رادمهر در اتاق را باز کند و بدون هیچ کردم که چقدر خوب میهم بودم و به این فکر می

ها که معجزه از همان درست میشه« ت میشه!درس»حرفی، هیچ حرکتی، فقط بغـ*ـلم کند و بگوید 
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 .کردندمی
ی من افکارم بودند و مغز من کشتم. چه در رؤیا، چه در کابوس! تیغ برندهو با فکر، فکر، فکر، خودم را می

 !بریدمرگ گردنم! آرام میشاه
و دستم محاصره فر، دیگر آن آرامش سابق را نداشت. ضبط را ساکت کردم و فرمان را میان دکارن همایون

 ها چه احتیاجیبازیوگربهشدیم. کِی، چه فرقی داشت و بدترش، به این موشرو میکردم. باالخره باید روبه

 بود؟
ی تروتمیز تا مدرسه فاصله زیاد بود. اشتباه کردم که در پایم را بیشتر روی پدال فشردم. از آن مسافرخانه

شد هرصورت امروز از زنگ دوم کالس داشتم. میزدم. بهمیساعت همیشگی خارج شدم. باید زودتر بیرون 

 .کشید که اسفندیاری شاکی نشود یک جوری ماله
ها صفتی یک لحظه فکر کردم چقدر اعصابم ضعیف شده است. منی که حتی در ذهنم هم به آدم

ق در جامعه داریم. اما اعصاب و بداخالفهمم چرا این اندازه بیام؟ حاال میچسباندم، حاال به کجا رسیدهنمی

تر از سیاهی تیره»گویند ی آخر دارد؛ از آن آخر آخرها. همان جایی که میدانی؟ تنهایی هم یک درجهمی

های بسیار مهربان مثل تر از آن وجود ندارد. آدماست! دیگر پس« مهربانی»ی و آن هم درجه« رنگی نیست!

 .ار تنهایندمظاهر، مثل آقای سعادت، مثل خانم محمودی بسی
 .کنمدانم در کدام مرحله هستم؛ اما بخواهم روراست باشم، هنوز احساس تنهایی مطلق نمیخودم، نمی
ی مدرسه باز بود. ماشین را از حیاط عبور دادم. حیاط کامالً خالی بود؛ پس یعنی زنگ دوم در دولنگه

 .شروع شده است و من به کالس نرسیدم
برداشتم و خواستم سریع کمربندم را باز کنم که یک کف دست خونین روی  کیفم را از روی صندلی کنارم

شده، مبهوت به چیزهای غریبی که از پشت شیشه های درشتی کنارم نشست. با وحشت و چشمشیشه

 .دیدم خیره بودم. از شدت تعجب و بهت، معزم تا چند ثانیه هیچ فعالیتی نداشتمی
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زده با دستان قرمزش، کار افتادند و به خاطر آوردم این دختر وحشتهای خاکستری مغزم به ناگهان سلول

که هر دو دست و مانتویش خونی بود، چیزی را از پشت شیشه با صدای بلند سیما منتظری است. درحالی

 .فهمیدمرا می« خانم طاهری»کرد! من از میانشان فقط تکرار می
یره به او بودم تا حرف بزند و حین اینکه من به به خود آمدم و قفل در را زدم. با اخم و تمرکز خ

ها صندلی عقب آموزان را که سرتاپایش خون بود، دوتا از بچهدادم، تن یکی از دانشهایش گوش میحرف

خواستم کاری رسیدم هیچ واکنشی نشان دهم. تا میقدر ناگهانی بود که نمیچیز آنگذاشتند. اصالً همه

تاد! اصالً نرسیدم ببینم آن دختر بیهوش توی ماشین کیست. خانم تنگستانی افکنم، اتفاق جدیدتری می

 :کردتندتند جلویم ایستاده بود و فقط تکرار می
 !برسونیدش بیمارستان -

 :کشیدسیما منتظری جیغ می
 !خانوم طاهری، از دست رفت -

ت. سریع سوار ماشین شدم و پرسیدن را جایز ندانستم. فقط دانستم اتفاق ناگواری رخ داده اسدیگر سؤال

 .استارت زدم که در عقب یک بار باز و بسته شد و سیما منتظری سوار شده بود

پی را حاال احتیاج دارم که بگویی . رادمهر، آن جیسریع دنده عقب گرفتم و از مدرسه بیرون جهیدم

عت شناختم، با سرترین بیمارستانی که میسمت نزدیکحال، بهترین بیمارستان کجاست! باایننزدیک

 .فرسایی راندمجان
که از آینه حواسم به ماشین پشتی بود که بیش از حد به من کرد. درحالیی سیما اذیتم میصدای گریه

 :ه بود، پرسیدمنزدیک شد
 چی شده؟ -
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 :با گریه گفت
 !رگش رو زده خانوم -

قدر سرعتم باال بود که نتوانم یک لحظه به عقب سر برگردانم، آن هم هایم از تعجب آنی گرد شد. آنچشم

 :آمد. با بهت پرسیدمتا باالتر نمیمنی که سرعتم از شصت
 !کی؟ -

خردی و یک دست آزادم و هزار دلهره از کیفم بود! با اعصاب ویری، زنگ موبایلم واقعاً معجزهدر این هیری

درش آوردم و همان لحظه قسم خوردم اگر رادمهر باشد، یک فحش آبدار نثارش کنم! با آنکه بیچاره هیچ 

 !گناهی نکرده بود؛ ولی خب شرایط اصالً مساعد نبود
 .زدمیخوشبختانه از طرف دفتر مدرسه تماس گرفته بودند. سیما داشت زار 

 !سارا! این چند روز حالش اصالً خوب نبود! خانوم تو رو خدا تندتر برید! پوستش سرد شده -
کردن برایم یک معجزه بود، با سرعتی که میان هشتاد و نود سرگردان بود و گوشی به با یک دست رانندگی

 :توانستم درست ساماندهی کنم. پاسخ دادمدست! این حجم رخداد را نمی
 بله؟الو؟  -

 :زدتند و پراسترس حرف می
 الو خانوم طاهری؟ تو راهید دیگه؟ -

 .داد، نور امیدی در دلم روشن شدشدنم به مقصد میبا دیدن تابلوی آشنایی که خبر از نزدیک
 .بله بله. بیمارستان امامم -

 :تند گفت
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 .باید با والدینش تماس بگیریم -
کرد و من هم کامالً پتانسیلش را داشتم که یک جیغ را میسیما آن پشت درست در گوشم گریه و سارا سا

ای، با یک دست، از ورود در خیابان عبور ممنوع ناخواسته خود را زنانه سرش بکشم. با یک چرخش افسانه

 :رهاندم. به اسفندیاری سریع گفتم
 .رستان! فعالًزنم. به مادرش حتماً اطالع بدید که بیاد بیماخانوم اسفندیاری من بهتون زنگ می -

دیگر منتظر نماندم. گوشی را هم قطع نکردم و روی صندلی کنارم انداختم. باز فرمان را دودستی گرفتم. 

کند و این یک احمقانه بود؛ اما آن لحظه به ذهنم زد که رادمهر چه خوب با یک دست فرمان را کنترل می

ام ؛ حذف او مساوی با حذف کامل زندگیبود حقیقت بود؛ رادمهر بعد اصلی زندگی من و غیرقابل حذف

 !بود
دادند. با اعصاب دانم اسمش چه بود باال نمیی عبور ممنوع را که نمیجلوی ساختمان بیمارستان آن میله

 :پوش گفتمشده شیشه را پایین کشیدم و به مرد نگهبان آبیشدت متشنجبه
 آقا! اجازه میدی رد بشیم یا نه؟ -

دانم چطور ماشین به این بزرگی را ندید، به خودش در موبایلش فرو رفته بود و نمی رو کهمرد جوان سبزه

 !رفت؟! چنان ریلکسی باالرفتنش را زد. حاال مگر کنار میآمد و دکمه

ی این بیمارستان را از بر بودم؛ جای ساختمان چندطبقهگاز دادم و جلوی در اورژانس پارک کردم. جای

 .خواستم فارغ شومماهه میزمانی که هفت
ام غرق نشوم. به سیما گفتم در ماشین بماند و خودم پرستاری را خبر شدهسعی کردم در خاطرات مهروموم

سرعت برانکارد سفیدی آوردند و دخترک را رویش خواباندند. سیما منتظری را هم با تاکسی تلفنی کردم. به

ممکن بود فردا پدرومادرش شاکی شوند،  همان بیمارستان به مدرسه فرستادم. وجودش الزم نبود.
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 .ی من را بگیرداسفندیاری هم یقه
اش کردند. گفتند که خوب است. در همان اورژانس بستری شد. خیلی خسته بودم، خیلی زیاد! بستری

خوردن نداشتم و این حس تأسف مچش را بخیه کردند و گفتند خون زیادی از بدنش رفته. کاری جز تأسف

 :کردم، پرسیدمج رسید که از پرستار بخش، زمانی که فرم همراه بیمار را پر میزمانی به او
 قدر زیاد شده؟خودکشیا چرا این -

 :دادن گفتی ناز و آرامی داشت، با سرتکانو پرستار که چهره
 .تا مورد خودکشی داریمپونزده-ما روزی ده -

 !به این تعداد بپیوندمهایم ماند. من هم ممکن بود روزی خودکار کنگو میان دست
هرصورت، حاال خسته و ازپاافتاده روی صندلی سرد و فلزی بیمارستان نشسته بودم و نگاهم، دیوارهای به

طرز  های رادمهر بهرنگ و روح بیمارستان را هدف گرفته بود. از حدود ساعت هشت یا نه دیشب، تماسبی

تر بودم؛ ولی دوست داشتم بدانم این کارش چه راضیگونه آسایی کمتر شده بودند. البته که اینمعجزه

 دلیلی دارد؟ یعنی کنارم گذاشته است؟ به همین آسانی؟
Cut کهدرحالی  t he rope ای را شنیدمکردم، صدای فریاد مردانهبازی می. 

 !سارا؟ -
م ن حجم از خشام قرار دادم. ایرنگم گذاشتم و کیفم را روی صندلی کناریبا تعجب، گوشی را در کیف کرم

ای در شود؟! صدایش از راهروهای ورودی و صدای جیغ زنانهو ترسناکی، چطور در صدای یک مرد جا می

 .آمدپسش می
 !سارا؟ کجایی مامان؟ -

شدت باز شد و من رنگ منتهی به راهروها بهشان کردند. در آبیانگار که پرستاران به اورژانس راهنمایی
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. با زدوپنج ساله میکشت. بیستف تصورم، پسرک جوانی بود که خودش را میناخودآگاه ایستادم. برخال

م زد. صدایبندش برق میاش باز بود و فلز سفید گردنهایش تا سـینهی قرمزی که دکمهپیراهن چهارخانه

 :در آمد
 آقای قربانی؟ -

نشان دنبال ردی از سارا رنگ میاهای سبزها و پردهقرارش میان تختهای مشکی بیکه با چشمدرحالی

 .گشت، نگاهش به من افتاد و اخمش را درهم کشیدمی
 شما؟ -

 .هایی سیاه از آرایش وارد شد و تا من را دید، شناختکنان با چشمطور گریهمادرش همان
 خانوم طاهری؟ -

که ندارد.  هم تواند پدرش باشد و برادرساله نمیبیشتر تعجب کرده بودم. کاری نداشتم که این پسر بیست

خواند و باحجاب است. زن هایی که دارد، نماز میتعجب من از این بود که سارا قربانی با تمام شیطنت

رویم که موهایش را بلوند و افشان کرده و شال گلبهی سر کرده است، با این حجم غلیظ آرایش روبه

طور کنم برای آمدن به بیمارستان اینتوانم تصور تواند مادرش باشد! اول صبحی کجا بوده است؟ نمینمی

 !آرایش کرده باشد

 .هایم را در هم گره زدمدست
 .دبیر زبانشون هستم -

 :جلویم تکان داد و گفت« برو بابا»معنی پسر اصالً اعصاب نداشت؛ یک دستش را به 
 هستی که هستی! واسه خودت هستی! سارا واسه چی رگ زده؟ -
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 :اش انداختباز صدایش را پس کله
 !سارا؟ -

خبر از دنیا و اخبارش بگردد. من ماندم و ها دنبال دختر بیهوش و بیها رفت میان تختو مانند کولی

 .اش نگذشته بودر پوشیدن مانتوی کوتاه و تنگ خردلیاش، بازهم از خیمادرش که با چاقی
 .فکر کردم مادرش برخورد بهتری داشته باشد

 ...من رسوندمش بیمارستان. راستش دخترتو -
 .سمتم تکان دادآلودش انگشت تهدید بههای اشکبا چشم

 !کنمیه تار مو از سر دخترم کم شده باشه روزگارتون رو سیاه می -
 .و رفت
ر و چند پرستار به جانشان افتادند که ساکتشان کنند. نفس عمیقی کشیدم. حضورم خیلی هم دو دکت

 :ضروری نبود. همان پرستار بخش که آمار خودکشی را به من داده بود، سمتم آمد و با لبخند گفت
تونی بری عزیزم. دیگه خونواده بیمار هستن. فقط گوشیت روشن باشه، ممکنه از طرف شما می -

 رستان زنگ بزنن بهت یه سؤاالیی بپرسن. باشه گلم؟بیما
 .سرم را تکان دادم و خسته نباشید گفتم

از راهرو گذشتم. موبایلم را که داغ کرده بود، از کیفم در آوردم و تماس رادمهر را رد زدم. دم در خروجی 

 :ردسر باز صدایش را باال برویم باز شد. خواستم بیرون بروم که آن پای روبهبیمارستان، در اتوماتیک شیشه
 !هوی -

سر کمی کنارتر ایستادم که در بسته شود و ببینم حرفش چیست. درست جلوی در ورودی، یعنی پشت
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که سوئیچ ماشین و موبایلم در دستم سردکنی قرار داشت و سطل آشغال کوچکی کنارش. درحالیمن، آب

 :اد و باز تهدید کردبودند، طلبکارانه نگاهش کردم. با خشونت نزدیکم ایست
کنن. فقط منتظرم یه بالیی سر شده کیا ]...[خوری میدونم تو کی هستی و تو اون خرابخانوم! من نمی -

 !سارا بیاد
اش، اخم کردم و خواستم مثالً به او بتوپم. حرفم در برابر فریادش، احترامیبا چشمانی گردشده از این بی

 !ودشبیه جیغ گربه در مقابل غرش شیر ب
کنید! حاال که دخترتون سالمه، اتفاقی هم نیفتاده چه خبرته آقا؟ هی هرچی هیچی نمیگم بدتر می -

 جای اینکه بیشتر مراقبش باشید اینه رفتارتون؟خداروشکر! به
شدت کشید. نزدیک آمد و مرد عینکی سفیدپوشی از پرسنل، خواست بازویش را بگیرد که دستش را به

 :اش را به حراج گذاشتداد و حنجره ام را هلمحکم شانه
دونی چیه؟ هان؟! که دخترمون رو سالم بسپاریم بهتون، مرده تحویل تون تو اون آشغالپس شما وظیفه -

 !بگیریم؟
شده! این پسر دیگر از کجا سرم برخورد کردم. اه لعنتسردکن پشتپهلویم آتش گرفت. محکم با شیر آب

 جلوی راهم سبز شد؟
ی بلندی به دانم! فقط طنین صدای آشنایی را شنیدم و روحم انگار یک لحظه از سرسرهنمیدانم! نمی

 !پایین سر خورد! واقعاً با شنیدن صدایش چنان حسی داشتم
 !صدات رو ببر مرتیکه! زورت به زن رسیده؟ -
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 !د غیرتی شودتواندانستم او هم میزحمت صاف ایستادم. پهلویم درد داشت و رادمهر... من واقعاً نمیبه
 :کشیدوشانه میای چرمش، مثل شیر، مقابل پسرک ایستاده بود و برایش شاخبا اورکت قهوه

 !دفعه آخرت باشه -
داد. با کف دو دستش تخت آمد اگر خود قربانی ادامه نمیقدش از آن پسر بلندتر بود. رادمهر کوتاه می

 :ی رادمهر کوبید و فریاد زدسـینه
ه چه خری هستی که نخود میشی؟! هان؟ پس این زن دوزاری واسه چی تو اون خفه شو! تو دیگ -

 !گیره؟ نباید جواب من رو بده؟دونی حقوق میآشغال
 :ی قربانی را چسبید. بلند گفتماش را حفظ کرد و یقهدادهزور تعادل ازکفرادمهر به

 !رادمهر -
 :های کلیدشده گفتتوجه با دندانرادمهر اما بی

 !ی آخرت باشهدفعهگفتم  -
توانستم قدر مبهوت بودم که فقط میو محکم هلش داد. کمرش بدجوری به دیوار خورد. من هم آن

دفعه از کجا پیدایش شد و حراست داخل شد و چند تن از دانم یکهشدارگونه صدایش بزنم. مظاهر نمی

 .ن کردنددکترها و مردان عادی و پرستاران مرد هم آمده بودند. باالخره جمعشا
 :کردشد، تهدید میی خلوت بیمارستان دور میقربانی همچنان که در محوطه

 !تونمسگ! دارم واسه تو! فکر نکن نمی -
کشید، جوابش را بلند داد. حال آنکه رادمهر اصالً اش را با خشم از دست مظاهر بیرون میو رادمهر که شانه

 .ها نداشتطور نبود، اصالً از این اخالقاین
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 !خوریگم شو! جونور! یه بار دیگه ببینمت بدتر می -
فرسای پهلویم از در اتوماتیک عبور کردم و باز قربانی چیزی گفت که من دیگر نشنیدم. با درد طاقت

رویش ایستاده بود و دستمالی به او داده بود که خون دماغش را پاک سر رادمهر ایستادم. مظاهر روبهپشت

 .کند
 خوای نشون یه دکتری بدیش تا اینجاییم؟یش شده باشه. میفکر نکنم چیز -

 :ای گفتحوصلگی دستمال را به دماغش زد و با صدای گرفتهبا بی
 .نه -

 .صدایش را بلند کرد و چرخید
 !ثریا -

سر خود دید، تعجب کرد؛ اما تعجبش فقط یک حس زودگذر بود. سریع ابروهایش یکدیگر من را که پشت

 :دند و اشاره به ماشینش کرد. بسیار خشک و جدی و خشن گفترا در آغـوش کشی
 !سوار شو -

 .خواستمنمی
دانستم نباید فهمیدم عصبی است. میبازی نبود. میفهمیدم آن لحظه، اصالً زمان بچهدانستم. میمی

خواهد میرویم، بعد هم حتماً دانستم؛ اما حاال بدون شک به خانه میها را میی اینناراحتش کنم. همه

تواند هر چه را که گفت به فهمید همیشه نمیی من نبود. رادمهر هم باید میماندگارم کند. این خواسته

 .کرسی بنشاند
گونه کردم که وقتی اخالقش با من مقابل مظاهر اینربط به این فکر میاز سکوتم کالفه شد و من کامالً بی

که دستمال را از حوصلگی و خشونت خیلی زیادی، درحالییچیز خبر دارد. با باست؛ یعنی مظاهر از همه
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 :ودهان خونینش برداشته بود، گفتروی دک
 !زنم به سیم آخرخدا االن میثریا به -

 :بینی سرخش و خونی که از آن سرازیر بود، رفت. نزدیکش شدم و با ناراحتی گفتمدلم برای 
 !گرده تو گلوتحرف نزن! خون برمی -

 :فکش منقبض شد. به سرتاپایش اشاره کرد و با صدای بسیار بلندی با خشم و ناراحتی گفت
 !لومذاری یه آب خوش از گلوم بره پایین، بذار خون برگرده تو گد آخه تو نمی -

زد و رنگی کار شده بود، او فریاد میکه زیر پایمان سرامیک استخوانیجلوی در اصلی بیمارستان، درحالی

 .کردمبینی نمیی عجیب را هرگز پیشی این صحنهکردم. تجربهمن سکوت می
در  کرد، گذاشت و با لبخند سعیزنان و با حرص نگاهم مینفسی رادمهر که نفسمظاهر دست روی شانه

 .آرامشش داشت
وفنگ نداره! من همه دنگاید. آروم باش. ثریات اینجاست دیگه! اینآروم باش رادمهر! االن جفتتون عصبی -

 کم صحبت کنیم. خب؟گردیم. تو هم لطف کن بیا خونه که ما یهو خانومت برمی
هایت به دلم نشست! ناین جمله بی« ثریایت اینجاست دیگر!»نظیر بود؛ اما تمام حرفش و پیامش بی

 .گاه این لفظ را پیش خود حتی مرور نکرده بودمثریایت! هیچ
ی رادمهر بودم و تازه این پرسش به مغزم رسیده بود که او و مظاهر دقیقاً اینجا چه بیشتر شرمنده

 خواستند که درست در لحظه پیدایشان شده بود؟می
های محکمش پیدا بود. اش و گامکردههای گرهین از اخمرادمهر عصبی بود؛ اما بیشتر از آن ناراحت بود. ا

دانی؟ اخالقش جوری بود؛ انگار که از کسی چیز نگفت. سوئیچش را از جیبش بیرون آورد. میدیگر هیچ
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ای با او صحبت کنی و این شخص، من بودم. بله! من خیلی منزجر باشی، در آن حد که حتی نخواهی لحظه

 .د که هراس داشتماز رسیدن همین روزها بو
 !سوار شد و رفت. به همین آسودگی، رهایم کرد

هایم عرق کرده بود. به او دادم و خودم روی کلید سوئیچ هم میان دستمظاهر سوئیچ را خواست. دسته

دیدم که درجا حرکت کرد و از محوطه خارج ی سمت راننده میصندلی شاگرد نشستم. آزرایش را از شیشه

دانستم که به محض خواباندن ترمز دستی، روی پدال گاز کوبیده. دلم برای ده میشد. ندیده و نبو

 .گونه نبودمرد. رادمهر اصالً اینعصبانیتش می
توانست دو مفهوم داشته باشد؛ یکی اینکه مرا واقعاً رسید؛ اما این کارش میدانم، شاید لوس به نظر مینمی

خواست به اولی فکر کنم؛ پس با د کامل دارد. حتی دلم نمیرها کرده است و دیگری که به مظاهر اعتما

فکر به اینکه مرا به اعتماد مظاهر تنها گذاشته است، روی سر خودم را ناز کردم و موهایم را بـوسیدم که 

 !ایای پیر کنند، در ثانیهناراحت نشوم! حقایق تلخ، آدم را ممکن است در ثانیه
کردن یک مسیر م همین بال را سرش آورده بودم؛ آن هم نه برای طیو از یاد بردم آن لحظه، که من ه

 !ساعته، بلکه برای دو روزنیم
 :کرد که از محوطه خارج شویم. دلیل حضورشان را جویا شدممظاهر، بسیار جدی، آهسته رانندگی می

 دونستید بیمارستانم؟از کجا می -
 :چرخاند گفتکه فرمان را میداد. درحالیرو تکان راهنما زد و دستی برای نگهبان جوان سبزه

 !دونست امروز کالس دارید. گفتن اینجایید. رادمهر هم گازوندرفتیم مدرسه. رادمهر می -
وقفه رخ چیز در این یک ساعت اخیر سریع و بیقدر همهزدم چنین باشد؛ اما آنسر تکان دادم. حدس می

 .به چنین افکاری بها بدهمام را هم توانستم یک ثانیهداده بود که نمی
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کرد؛ اما حد معمول سرعتش کرد. رادمهر تند رانندگی نمیاو هم مانند من بود. آرام و ریلکس حرکت می

یک  کرد،رفت. ولی بد رانندگی نمیراحتی میتا بهسی-هشتادتا بود. در اتوبان هم که صدوبیست-هفتاد

 .کردی سوار کشتی هستیجوری که احساس می

 (: ..بارها گفتم، و تکرار می کنم که همراهی شما رو با هیچ چیزی در این دنیا عوض نمی کنم
مان واقعاً تمام شده بود. من هم، من هم کردم؛ چرا که زندگیچیزی که به آن فکر هم نمی« بازگشت»و 

داشت. پایانی سبز و قشنگ یا پایانی سیاه و تر میلم پایان را دوستمانند رادمهر با حوصله نبودم؛ د

 .کردمهایم تالش نمیناامیدکننده. من مانند رادمهر، برای خواسته
ام. تفاوت رادمهر از کودکی هر آنچه خواسته، به دست آورده. من از کودکی هر آنچه خواستم، از دست داده

تواند شمشیر شود و زندگی دو ست ضمیر و یک وارونگی فعل، میما در یک فعل ساده بود. ببین؛ یک شک

 !نفر را پاره کند
 گردید؟بخشید اما چرا برنمیمی -

کرد، نگاه کردم. راستش را به او که کامالً جدی فرمان را میان دستانش گرفته بود و به جاده نگاه می

 :حال گفتمبی ندهم. باایندادم جوابخواهی، اصالً توقع این سؤال را نداشتم و ترجیح می
 .زندگی ما ترمیم نمیشه -

 :احساس کردم یک ابرویش را باال انداخت. بدون هیچ لحنی گفت
طور صحبت کنم؛ پس لطفاً برام ترجمه کنید ترمیم نمیشه یعنی چی؟ یعنی ترمیم! من بلد نیستم این -

 خواید درستش کنید؟نمی
 .زنداحساس کردم کمی استهزا در لحنش داد می
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کنه. تو عمل خواد که زندگی ما درست بشه؛ ولی تالشی نمیموضوع هم نخواستنه، هم نشدن. رادمهر می -

 !زنهواقعاً جا می
 .رفته کم شد، تا به چراغ قرمز رسیدیم. دستش همچنان روی دنده قرار داشتسرعت ماشین رفته

 کار کرده مگه؟تو عمل؟ چی -
ادبی مان را نگاه کردم. شاید این حرکتم اوج بیی سمند سفید کناریدنهکالفه سر چرخاندم و از شیشه، ب

 !کردنشبود؛ اما درکم کن که حتی حوصله نداشتم آن خاطرات را در مغزم مرور کنم، چه رسیده به تعریف
 فقط واسه اینکه جواب زن برادرش رو نداده؟ یا تو جمع ساکت مونده؟ -

 .ن، دور چشمانم پخش کردمزدنم کم چشمانم را با چندبار پلک
هر کسی بود، حتی اگه من یه غریبه بودم، باید یه حرفی «! فقط»تونید به این موضوع بگید شما نمی -

 .قدری من رو اذیتم نکرد که سکوت رادمهر آزارم دادزد. اون توهین، اینمی
 .کت کردیمصدایش برخالف صدای من که معترض و شاکی بود، آرام بود و بدون لحن خاصی. حر

 خب یه بار نشستین به حرفا و توجیحات رادمهر هم گوش بدید؟ -
دلم لرزید و من ساکتش کردم. رادمهر! شنیده بودم که درد شکستن بینی خیلی بد است. آن پسرک، 

 .قربانی، با سر به دماغش کوبیده بود
داره، نمیگم شما مقصر کاملی.  گیریم اصالً. باالخره رادمهر هم یه اشتباهاتیاین موضوع رو نادیده می -

 ...فقط یه سؤال مونده برام، که چرا رفتید واقعاً؟ رادمهر وقتی نبودید
ی دیگری را خواست ادامه دهد و او جملهشده! خب وقتی نبودم رادمهر چه کرد؟ دلم میمکث کرد. لعنت

 :بر زبان راند
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دونم ادمهر برای من از برادر هم عزیزتره. نمیشما نسبتی با من ندارید که بخوام نگرانتون باشم؛ اما ر -

 !طور به هم بریزهخاطر لجبازی یه زن اینخوام ببینم بهتونید این رو درک کنید یا خیر. نمیمی

 (: ...تا بود 15م، دارم به روزهایی فکر می کنم که الیک زیر پستها سال
 

 .گماشتمداد، محترم میتلخ شدم. ادب؟ احترام؟ من او را بسیار بیشتر از آنچه که نشان می
ا تونن بدون عشق بکنید لجبازیه؛ اما من معتقدم که کار درست همینه. ببینید، دو نفر میشما فکر می -

ی قبلی با هم ن و تا آخر عمرشون هم بدون عشق با هم ادامه بدن؛ اما وقتی دو نفر با عالقههم ازدواج کن

 .کنن، وسط راه کافیه یه لحظه یکیشون از این عالقه پا پس بکشه که هر دوشون بخورن زمینازدواج می
 :صدایم را صاف کردم

ها رو دور بریزیم تونیم گذشتههم میگفت با کرد. بهم میداشتن میرادمهر چند روز پیش ادعای دوست -

قدر برای دوست و زندگی رو از اول بسازیم. اینا رو هم الزم نیست بهتون بگم؛ محض خاطر اینکه این

 !کنیدعزیزتون دل نسوزونید. نذارید فکر کنم دارید سوگیری می
عجیبی کج کرد. طوری که مفهومی رو لب نشاند. نه، لبخند نبود؛ فقط... فقط دهانش را به طرز لبخند بی

 «!کدوم از حرفات رو نفهمیدمهیچ»بگوید 
 !کنید؟ چیزی نگفتم که! رادمهر بیچارهقدر تند برخورد میچرا این -

ز سر رووهایم را بگیرم که از حدقه بیرون نیایند. رادمهر چطور با این مرد شبتوانستم جلوی چشمواقعاً نمی

 کند؟می
 .حت بودماندازه از دستش نارابی
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گفت آمد. میهایمان، دختری بود به نام زینب که از اسمش خوشش نمیایدورهدر دانشگاه، میان هم

ای که هر رابـطه»گفت صدایم کنید. مطلقه بود و بسیار از جنس مرد متنفر بود. همیشه می« یاسمن»

کردم. درکش نمی «کنن مقصر زنه که اون رابـطه به نتیجه نرسیده!شکست بخوره، همه فکر می

فهمیدم که وقت تا عمق استخوانم احساس نکرده بود. حاال که جای زینب بودم، میهایش را هیچحرف

ی ترحم به زن نگاه ترین حالتش با دیدهبینانهگفت. یک رابـطه اگر شکست بخورد، در خوشراست می

که هرچه حقیقت تلخ و گس بود، درست  کنند و این حقایق تلخ...! امان از این حقایق تلخ و بیچاره منمی

 .دادگرفت و روح و روانم را بازی میوسط بزاق دهانم جای می
رد و اثر. او که آمد دلم را تا زد، از گوشه کردم، صاف بود، ساده بود، سفید، بیپیش از او که دلم را نگاه می

انجامش، سرانجام بدی نیست؛ دانستم سرو کنارش برید. دردم گرفت؛ اما دردش را دوست داشتم. می

کردم آخرش قرار است به خوشبختی برسم. او، از دل گفت. فکر میفر میهمایون« سرانجام»گونه که همان

تر از حالحال بودم که این هواپیما قرار است پرواز کند و خوشمن، یک هواپیمای کوچک ساخت. خوش

دانم چرا هواپیمایم را که به هوا پراند، اصالً فقط... نمیآنکه باالخره روز پایان این غم فانی رسیده است. 

 !پرواز نکرد
 .خورد و رهایم کردی سیاه و اویی که دید دلم به درد نمیشدهمانم و یک دل مچالهو اینجا من می

 .قدر رنجور بودم که دیگر بحث را ادامه ندهمآن
 ...قدر ارزش ندارن کهمن فقط میگم این بحث و دعواها اون -

 :آرام گفتم
 .ما هیچ دعوایی نداشتیم -

اش نبود، نزدیک بود پسر جوان موبایل به دستی را به کشتن بدهد و من واقعاً هیچ حواسش به رانندگی
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 .آمدندها اصالً به چشمم نمیقدر در خالل خأل پریشان و آواره بودم که این مصیبتحسی نداشتم. آن
 «.شودچیزی مثل قبل نمیدیگر هیچ»آید؛ اما واقعاً یادم نمی در کدام رمان این جمله را خواندم؟

گوید و از ایمان و از باور زند، خیلی زیاد! بیشتر از آنچه که فکرش را بکنی. از خدا میمظاهر زیاد حرف می

گوید هدفش بد نبوده؛ اما غیرتی کرده است. میگوید رادمهر بیخواهد قضاوت کند. میگوید. نمیمی

 !کندگوید درکم میگوید جالب است؛ اما میسته دلم را شکانده. میناخوا

 دردی؟ کند. چه درکی؟ چه[. گفت دردم را درک می1داند دل تنها میان جمع هم تنهاست]نمی
 .مصرعی از غزل استاد فاضل نظری [1]

اش را از دست نداده بود که درد مرا بفهمد. پدر و سالهمظاهر زن نبود که درد مرا بفهمد. مظاهر کودک یک

درد داشت، مغز آرام داشت، خدا را داشت و من، من چه داشتم؟ مادرش را داشت، شغلش را داشت، دل بی

شود. من چه گم شده، فرزندی که نیست و همسری که دارد نیست میپدری که طرد شده، مادری که 

 داشتم؟
چیزی ندارم در این دنیا! یک رادمهر بود و حاال نیست. در اند! من هیچهایم را نگاه کن! خالیمظاهر، دست

گردی؟ در من، نه مغزی هست که فکر کند، نه دلی که حس کند؛ پس نه منطقی این تن دنبال چه می

ی خورد، یک پروانهی سفید تاب مینه احساسی که به آن تکیه توان کرد. در من فقط یک پروانههست و 

شدن. تازه داشت پروازکردن را یاد ماندن و بال درآوردن و پروانهکوچک. چه دوران سختی بود، در پیله

 .گرفتبودن را یاد میگرفت. پروانه، تازه داشت پروانهمی
های کوچک سفید را دوست نداشت. این شهر و این زمین، من و تو را با هم نهحیف که این زمانه پروا

ام! جای تو نه در زمین و نه این زمان، که آن باالها بود. جای تو درست پیش خدا بود، خواست. پروانهنمی

ان بتهای مهربان مراقکنند. فرشتهی کوچک سفید هست که با تو بازی میها. آنجا کلی پروانهدر آسمان

کنند. در آسمان، کلی هایی از وجود خدا را آویز میبـوسند و الی موهایتان تکههستند، صورتتان را می
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 .ستاره، کلی سیاره، کلی کهکشان هست
دانم پروانه جایش پیش خدا امن است؛ اما دلم خدا! فقط کمی دلم تنگ است. میمن دلگیر نیستم به

ی نیستند؛ دوست دارم بازهم خودش را، خود کوچولویش را در ها دیگر کافبرایش یک ذره شده. عکس

 .آغـوش بگیرم
رفت تاالر آن زمان، تاالر رادمهر این اندازه محبوب و معروف نبود. آن زمان در هفته شاید دو یا سه شب می

مان آپارتبردش در بالکن آن کرد. میخواست برود، نیم ساعت قبلش حتماً با پروانه بازی میو هر بار که می

کوچولوها واسه تو ببین آسمون رو! تاریکه؛ اما ستاره»گفت داد و میها را نشانش میکوچکمان، ستاره

 «!خودشون رو روشن کردن که برات دست تکون بدن. اونا خیلی دوستت دارن پروانه کوچولو
سیاه را مرور کنم؛ اما ای از آن شب خواهد لحظهدانم چه شد که رفت. حتی دلم نمیدانم چه شد. نمینمی

پرواز کرد. رادمهر دیوانه به او کوچولوها رسید آن روزی که پروانه حرف پدرش را جدی گرفت و پیش ستاره

ها خیلی دوستش داشته باشند، بیشتر از من دوستش ندارند! اصالً هیچ موجودی، نگفت که حتی اگر ستاره

 .من دوست داشته باشدتواند پروانه را بیشتر از حتی خود رادمهر نمی
 های پروانه جیغکردند، لباسپوش شدند. وسایل گریه میفقط در عرض یک شب، تمام دیوارهای خانه سیاه

کرد و هیچ کجای خانه دیگر آرامش اش مبهوت نگاهم میکشیدند، تختش آرام نداشت، روروئک صورتیمی

ه نابود شده است. همان شب، همان هاست کدانی؟ زندگی ما مدتنداشت. فقط در عرض یک شب! می

 .جامه شد و دیگر رنگ روز به خود ندیدشبی که حتی آسمان هم سیاه
ام را تنها بودم. عزیزترین دورانم را کند! چه درکی؟ چه دردی؟ من تمام نوجوانیگوید دردم را درک میمی

ند، بالاین دوران به زیبایی خود میبهره بودم. دخترها در در تنهایی سر کردم. از توجه هر کسی به خودم بی

توانستم رؤیا ببافم و ها محروم بودم. فقط میکنند، دوستان زیادی دارند؛ ولی من از تمام اینرؤیاپردازی می

آید! شهزاده آمد و چه خوش آمد؛ شده میای را ببینم که به دیدار دخترک فقیر زندانیدر ذهنم، شاهزاده
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مان دستخوش تقدیر شده است. ایگاهی در رؤیاهایم نداشت. این قسمت از زندگیاما... رفتن شهزاده هیچ ج

 .همان تقدیری که پروانه را از من گرفت
گفت. شاید من نحس بودم. شاید اصالً من دختر یوسف طاهری، استاد دانشگاه معروف و نرگس راست می

گیرد؟ پدرم حتی برای فوت نمی محبوب دانشگاه امام صادق نبودم! چه پدری است که سراغی از دخترش

 !چه اعتراف پُراشکی« هیچکی من رو دوست نداره!»پروانه هم نیامد ایران. بچه شده دلم. 

شدن هایش را و چگونگی طیکدام از حرفچیزی به خاطر ندارم. هیچم، هیچکنحاال که به آن روز فکر می

 قدر بر رخدادداشتنی به یغما رفت. تقصیر من نبود. گاهی تو آنی ناب و دوستمسیرمان، هیچ. آن تجربه

کنی که مغزت هیچ دسترسی دیگری نداشته باشد. مغز من هم آن لحظه کامالً از درحال وقوع تمرکز می

که  اشتا از جمالتی را که گفت به خاطر بیاورم و زیباترین جملهسه-افتاد؛ به نحوی که فقط شاید دوکار 

 «!رادمهر دوستت دارد»
دهم، بسیار عاشق کنند یا چیزی که نشان میراستش را بخواهی، برخالف آنچه که از من برداشت می

های فلسفی و روانشناسی و خدا و رابـطه حبتهمه صهستم؛ بسیاربسیار عاشق و دیوانه. زمانی که میان آن

 «!رادمهر دوستت دارد»هایش، فقط همین یک جمله روی دلم جا خوش کرد دانم، مشورتو چه می
گاه ابراز عالقه نکرده باشد. رادمهر پیش از داشته باشم و نه که رادمهر هیچ« دوستت دارم»نه که کمبود 

 .ی محبت بودم، سیراب کرده بودان، مرا که تشنهمانگیز میان زندگیانفجار آن بغض غم
ولی گفته بودم که، سخت است. خیلی سخت است تو را از تنهایی مطلقت بیرون بیاورد و بعد، دوباره 

 !بیندازت در همان تنهایی! خیلی سخت است، خیلی زیاد
گفتن؛ رادمهر با نگاهش  «دوستت دارم»های رادمهر کم شد، خیلی کم. ابراز عالقه هم، نه فقط ابراز محبت

ی موبایلش خاموش ست صفحهدیدم مدت زمان طوالنیآمدم و میکرد. گاهی به خود میبا من عاشقی می
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کرد و فکر کن، کند. این توجهاتش، این احساسات عجیبش، همین چیزها مرا تخدیر میشده و نگاهم می

رک وقتشه ت»رت را از تو بگیرند و بگویند دفعه کل مواد مخـ*ـدات، یکدر بدترین شرایط ممکن زندگی

 .و من سه سال خواستم ترک کنم و... نشد، نشد« کنی
حوصلگی رادمهر زودتر از ما رسیده بود. آزرای خاصش را که جلوی در پارک کرده بود، خبر از بی

رده بودم؛ ولی داد. مظاهر هم ماشین را پشت آزرای رادمهر پارک کرد و پیاده شدیم. گریه نکنهایتش میبی

 .دور چشمانم خیس بود
 :سوئیچ را به من داد. تعارفش کردم

 .بیاید داخل. دیگه غریبه که نیستید -
 .نمود؛ اما من منظور بدی نداشتمی کوتاهی زد. حرفم اندکی دوپهلو میخنده

 کشد. دستی به گردنشمتوجه شدم که یک عادتی دارد، آن هم آن است که مدام دست به گردنش می

 :کشید و با چشمانی مهربان گفت
 !نه. برید با هم صحبت کنید. چیزایی که گفتم یادتون نره -

 !شانهایش را به خاطر ندارم، حتی یک کلمهکدام از حرفآن زمان خندیدم و حاال هیچ
از آن مالقات بود که متوجه شدم مظاهر، برخالف تصورم، اصالً خشک مقدس نیست. او خیلی عادی نگاهم 

رنگ بود و انگشتری عقیق هم به انگشتش. من که خندید؛ اما دور مچ راستش یک تسبیح سبزکرد و میمی

های کرد. چندین مرحله دیده بودم که ورقهخبر نداشتم؛ اما احتماالً یک قرآن کوچک هم با خود حمل می

این کارکتر مجهول  خواند. مظاهر،گیرد و میهای بیکاری دستش میی دعا را در زمانشدهکوچک پرس

 !زندگی من و محبوب رادمهر
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 «!فقط دلیل بخواه، ناسازگار نباش»گفت هایم را در جاکفشی قرار دادم. مظاهر میداخل شدم. کفش
 .های مانتویم را هم باز کردم و با مقنعه و کیفم که در دستانم بودند، به هال رفتمدکمه

اش را باال گرفته بود. دستمالش پر از خون بود. کیف و روی راحتی افتاده بود و با یک دستمال، بینی

خبری از غرور سمتش رفتم؛ در آیین من و رادمهر، از همان ابتدا هیچ ام را کنار دیوار گذاشتم و بهمقنعه

 .نبود
 «!با روی مثبت جلو برو، اخم نکن، گریه نکن، داد نزن»گفت مظاهر می

کردم؟ مگر رادمهر هم در این رابـطه نبود؟ فهمیدم، چرا فقط من باید یک سری قوانین را رعایت مینمی

 چرا فقط من؟
ی باز و فروغی که از عنبیهنیمه ام شد؛ با چشمانیهایش را جدا کرد و خیرهچشمانش بسته بودند. آرام پلک

ام ایی موی قهوهدانم، خیلی بد بود؛ خیلی بد! طرهاش رخت بربسته بود. نگاه گرفتم. نگاهش، نمیرنگی

ها را مربعی تا ی دستمال کاغذی چوبین روی میز کنارش، دو دستمال برداشتم. دستمالکنار زدم. از جعبه

هایش نگاه کردم و باز همان داد. ناچار و ناخواسته، به چشمنمی کردم و مچش را گرفتم. دستش را تکان

 !انگیز بودنگاه ترسناک غم
کمرم را صاف کردم. کم مانده بود از طرز نگاهش همان جا روی زمین بنشینم و زارزار گریه کنم. خجالت و 

گور بهش را زندههایش، رفتن و مردن که هیچ، داشت خودرنگ چشمرویی کجا؟ من دلم برای اشک کمکم

 !شدخدا که نمیشد، بهنمی« اخم نکن، گریه نکن، داد نزن!»کرد! مظاهر گفته بود می
ی سفید هم روی دستمالش نمانده بود. انگار یک لکه خون اش برداشت. یک لکهدستمالش را از روی بینی

 ان خونین را بـ..وسـ..ـهخواستم آن انگشتخالص در دست گرفته باشد و سرانگشتانش هم سرخ بودند. می

 دانی دیوانگی چیست؟بزنم و تو چه می
فریبش سرخ و دیدمش! چشمان دلدیدمش. نه، پس از... پس از سه سال خوب میپس از دو روز، خوب می
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 .کرده و دردناک و نگاه غمگینش بوداش قرمز و ورمپُراشک و لبش سرخ از خونِ خشکیده بود. بینی
 گفت؟هیچ نمی زد؟ چراچرا حرف نمی

ه گشت که بدانم در نگاهم دنبال چه چیزی میصاف نشست و آرنج دستانش را بر زانوانش قائمه کرد. نمی

 .گرفتزدنی هم نگاه نمیمژه برهم
مقابلش نشستم. دستمال خونین را از میان انگشتان مانده در هوایش گرفتم و روی میز گذاشتم. دیگر 

مان! فقط همین لحظه را خودم، همین لحظه را ی گمشدهنه آینده چیز مهم نبود؛ نه گذشته،هیچ

 گونه شایدکشم. اینام را به رخش میکشد، من زنانگیاش را به رخ من نمیساختم. اگر رادمهر مردانگیمی

 !کردیمدادیم! یا شاید هم تمام میی خوب ادامه میشد! شاید با یک خاطرههایمان پر میکمی از خأل
مال تمیز را روی بینی سرخش قرار دادم. دستش را روی دستم گذاشت. با همان اخم، با همان دو دست

نفره را از سر بگیرد؛ چرا که کرد و هیچ توقع نداشتم خودش این تئاتر تکنارضایتی، با همان غم نگاهم می

 .ی ناقابل کوچک کف دستم نشاندسمت لبانش برد و یک بـ..وسـ..ـهدستم را آهسته به
دوستت »خورند! یک عالمه وول می« دلم برایت تنگ شده است»فهمیدم در نگاهش یک عالمه حاال می

تو از آن »گفت ها که میاز همان مدل« میرم برایت!می»یک عالمه « خواهدت!دلم می»یک عالمه « دارم!

ها را که چشمخواست ببـوسم آن من دلم می« دهد برایشان بمیری!هایی هستی که جان میدسته زن

 !کنندقدر خوب سخنوری میاین

 !یافتدستم همچنان میان انگشتان سحرآمیزش قایم شده بود و انگار این تماس چشمی باید پایان می
 .رات تنگ شدهدلم ب -

 گفتم؟ چه داشتم که بگویم؟چه می
ی ارشدم را ارائه دهم، وقتی نگاه به جمعیت حاضر کردم، جز چند ترم اولی نامهخواستم پایانروزی که می
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برداری کنند و استادان، آدم زیادی به هایم نکتهخواستند از گفتهخوان که میهای درسو چند نفر از بچه

 .خوردچشم نمی
ی لیسانس، زمانی نفس کاذبم فرو کشید؛ چرا که به خاطر آورده بودم در دورهن آن لحظه تمام اعتمادبهو م

اش را ارائه بدهد، نصف سالن را فقط اکیپ دوستانش تشکیل داده بودند و نامهخواست پایانکه دختری می

 .نامه بدهدخواست پایانمن تنهاترین دختری بودم که می
ی اول تصمیم گرفتم از سر داشتم نپرید؛ اما دیگر امیدی به ارائه نداشتم. در همان لحظه هر آنچه در چنته

ام ببرم و یک تحقیق و گزارش ساده ارائه دهم؛ اما در آن بلبشوی ذهنم، زمانی که در آخرین نامهو ته پایان

من لبخند زد و  های رنگی را دیدم، امیدم شکوفا شد. بهرنگ چرم سالن مردی با چشمصندلی زرشکی

شدند که با لبخندی محو از آن هایش نمیدستش را به عالمت الیک گرفت؛ اما هیچ یک از حرکاتش، چشم

 «!تونیدونم که میمی»گفتند دادم که میفاصله تشخیص می
رسید. و صدایش که بسیار آرام زمزمه دیگر نگاهش ترسناک نبود؛ فقط زیادی تنها و ناراحت به نظر می

 :ردکمی
غیرتم؛ ولی برام مهم نیست کجا بودی، کجا موندی، چطور بهم گذشت، چطور بهت شاید االن باز بگی بی -

چیز مهم نیست. مهم اینه که االن تو اینجایی، پیش من، برای من! و من این بار بهت اجازه گذشت. هیچ

 !نمیدم ازم دور بشی
 !رادمهر -

 .اخم ریزی نشاند
دونم اشتباه کردم. نباید جلوی مادرم این تویی که خودآزاری داری! اون روز خودم میثریا، من خود توام،  -

کردم آرامش خودمون بود. شدم؛ اما اون زمان، تنها چیزی که بهش فکر میو جلوی نرگس ساکت می
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 .فراموش کردی؟ تا شب قبل از اون استقبال نحس حالمون خوب بود
 .دستم را فشرد

« ها خوب خوابیدمبعد از مدت»کشیدنه. بهت گفتم خواستم، اون نفسآرامش رو میخوب بودیم. من اون  -

دروغ نگفتم؛ چون خیالم راحت بود. زندگی بیرون از این خونه، اصالً زندگی بیرون از اتاقی که هر دومون 

 !توش هستیم، جریان نداره ثریا
ندگی یک آدم و انگار متن یک ی آخر یک فیلم قشنگ باشد و انگار که روز آخر زانگار که صحنه

 .ی تراژدی که چنین غم آهنگ ریتم صدایش بودنمایشنامه
خواستم جنجال به پا بشه. فکر نکن خرم، خاطر این بود که نمیاگه... اگه اون لحظه جوابی ندادم، فقط به -

یه نگاه مادرم  خاطردیدم که فقط بهفهمم. تو تمام این سه سال لعنتی حواسم بهت بوده و هست. مینمی

خدا که خوردن بدم میاد، ولی بهدونی خودت چقدر از قسمبه هلیا و نرگس چقدر ناراحت میشی. می

شناسم. یادته سر جریان روضه؟ قبلش باهاش حرف زده م رو بهتر از تو میدیدمت ثریا. من خونوادهمی

دیدی که بدتر کرد. جلوی در و  قدر دلت رو خون نکنه.قدر اذیتت نکنه. بهش گفتم اینبودم که این

 .همسایه
 .مکث کرد

ی من رو گرفتی که چرا هیچی به مادرت نمیگی! من بارها باهاش صحبت کردم ثریا. بعد تو اومدی یقه -

 .من اگه جای تو بودم برام هیچ اهمیتی نداشت که بقیه چی میگن
 :گونه گفتپچپچ
 .بده حالمون تو این خونه خوب باشهخوان بگن، به درک! فقط اجازه بذار هر چی می -
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با انگشتانش، انگشتانم را نوازش داد. با اخم و دلگیری و ناراحتی و هزار حس بد در چشمانش، بسیار 

 .خواست ساکت بماند که خون در گلویش برنگرددمهربان نگاهم کرد. نمی
ز زندگی خصوصی ما بدونن؛ زمانی که پروانه به دنیا اومد، بهت گفتم که الزم نیست دیگران چیزی ا -

 .شناسم! قبول کردی؛ ولی بعد زدی زیرشنگفتم؟ من اخالق مادرم و خواهراش رو بهتر از تو می
 .تأسف تکان دادمکث کرد و سرش را به

تونی باردار بشی. این بود قرار ما؟ یه بار هم سرزنشت نکردم سر این تا پروانه رفت، به همه گفتی که نمی -

فهمید؟ چه ولی این بود راهش؟ یه لحظه تصور کن اخالق مادرم رو اگه این موضوع رو نمیماجرا ثریا؛ 

 نیازی بود همه بدونن؟
ریختم، دستم را دستش بیرون کشیدم و نفس عمیقی کشید که از دماغش خون آمد و من که اشک می

 .دستمال را به باالی لبش کشیدم که پاک شوند. ساکت ماند، چیزی نگفت
ش درست بودند؛ اما او که مادر نبود، بداند چه کشیدم از این زمین و از این زمانه و از این روزگار و هایحرف

 !کشمچه می

داشتنتان بگذار دوست»گفت داشتن گفته بود. میمظاهر از باور، از ایمان، از عشق، از وفاداری، از دوست

 !و نه نفر سومها که نه تمامی دارد داشتنگونه دوستاز آن« خدایی شود
 :با گریه گفتم

شدی؛ ولی تو کردی! جلوی اونا ساکت میالاقل زمانی که خودمون بودیم کمی حواست رو بهم جمع می -

 !کردیکم باهام مدارا میخونه یه
 .خونش بند آمد



 

 

www.cafewriters.ir 

ها هرگز پروانهرمان  
 میرند.نمی

 سارپرنده 
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

186 

 !وقت خونه نبودیرادمهر تو هیچ -
 :کرد. با اخم گفتعادی صحبت می وار نبود،هایم را گرفت. این بار دیگر صدایش آرام و زمزمهشانه

! گفتی خفه شوکردم ثریا؟ اون شب خواستم آرومت کنم؛ ولی تو فقط بهم میجوری باهات مدارا میچه -

زدی! یادت رفته؟ من خواستم کمکت کنم چون خودم هم حالم با تو هر بار خواستم نزدیکت بشم پسم می

کنی پروانه رفت؛ یعنی ی که ادامه بدی. هنوز هم فکر میخواستخواستی. تو نمیشد؛ ولی تو نمیخوب می

 ...همه رفتن! این چه
 .هایم دادفشار کوچکی به شانه

 دیدی ثریا؟این چه فکری بود آخه؟ همه برن بمیرن! من نبودم؟ چرا من رو نمی -
 :گرفت اش را از سرهایم را پس کشیدم. اصراری نکرد. باز همان دیالوگ طوالنیچیزی نگفتم. شانه

 .ثریا، من رو ببین -
 .نگاهش کردم. تری صورتم را با دست تمیزش گرفت

اومدم خونه. ماشینت نبود. هزار بار بهت زنگ زدم، همه جای خونه رو گشتم. مسخره بود؛ اما فکر  -

 !وشیش ایرانیت تو کابینتا قایم شدیدکردم خودت و اون دویستمی
 :ی تلخی زدیم. ادامه دادهر دو خنده

کرد. دونستم کجایی. همین ندونستن داشت من رو دیوونه مینابود شدم ثریا، نابود شدم. نبودی و نمی -

 .برای حالم کم بود« دیوونگی»وصف 
 :مکث کرد. با دردی که در صدایش النه کرده بود، گفت
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 ...خوایقدر نابود بشم که پدرت به من زنگ زد و گفت میچیز باعث نشد اوناما هیچ -
اش را ادامه نداد و من از شرمندگی، نگاه چرخاند و دیگر جملهقرار میان دو چشمم میهایش را بیمچش

ام را به خاطر بیاورم. یک گـناه بزرگ! یک سؤالی که ریحانه از وار آن لحظهتوانستم حال جنونگرفتم. نمی

ر یحانه پایم برای اولین بار به دفتخاطر تقلب رروی آن تقلب کرده بود، همین بود. سؤالی که نزدیک بود به

یک ثانیه غفلت و « دهد!یک گـناه بزرگ، در یک لحظه رخ می»شد باز شود؛ اما... جواب سؤالش همین می

 .صدم ثانیه باورنداشتن، خودش یک گـناه خیلی بزرگ استیک
 !نداشتم فریب غفلت کردم و سه سال تمام رادمهر را باورهای دلو من، یک لحظه از این چشم

ریختم که سر قدر به هم نمیدادن اینزدن، خدایی نکرده، بهم خبر فوتت رو میاون لحظه بهم زنگ می -

 کردی؟کار میکردی ثریا؟ چیکار داشتی میاون خبر! چی
ها از یخونتوانستم نگاه بگیرم، مبادا این دلتنگی و دلگیری در دو چشمش خوابیده بود که نمیآن قدر دل

 !هایش سرازیر شوندچشم
نم کار ککار کنم که آروم بشم، چیدونستم چیجور دیوونه شدم، سوم پروانه بود. نمیآخرین باری که اون -

اش گرفت. بررفتن یاد میقراری. پروانه تازه داشت راهکم دلم خفه بشه، آروم بگیرم، بخوابه این بیکه یه

مالیدم که هنوز درست و حسابی رنگ خاک به خودشون  کفش خریده بودیم. همون کفشایی رو به صورتم

 .ندیده بودن
 :صدایش پربغض و لرزان بود

م! نگاهم کن. تو خودت رو کرد. ثریا، من پدر پروانهداری که براشون ذوق میکفشای صورتی چراغ -

جور که پدرم، همونبینی! من هنوز هم یه بینی؛ اما من رو به چشم پدر پروانه نمیعنوان مادر پروانه میبه
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ست، تو هم تا ابد باید براش الالیی بخونی که تو مادری! مهم نیست که بچه نداریم. پروانه تا ابد زنده

 .بخوابه

 به این سوال من جواب بدید؛
توصیف احساسات قطره های آخر رمان در حد اشک در چشم جمع شدن بود یا خیر؟ قند تو دلتون آب  =

 شد؟ نشد؟
 (: ...خیلی حیاتیه که بدونم؛ دریغ نکنید

 
 !هایش دیگر متراکم نبود. فرو ریختلبخند زد و سد چشم

رفتن یاد بـوسنش، بهش راهها میکنه. فرشتههاست. باهاشون بازی میبا فرشتهدونی که اون االن می -

خوابیم، چقدر بینه هر شب که میکنه؛ میزدن یاد میدن. پروانه از اون باال به ما نگاه میمیدن، حرف

 زنه.میمون، بهمون لبخند ی چهارسالهکردم که پروانهایم. اون شب آخر، حس میتنگیم و چقدر آشفتهدل

های مسخره رو؛ داستانای خوابه! ول کن این فلسفهثریا، پروانه پیش خود خداست! دقیقاً کنار خدا می

خنده؛ وقتی میریم بیرون، کنه؛ باهامون میترن! بذار فکر کنیم هنوز هست؛ نگاهمون میکودکانه قشنگ

 .کنه که براش بستنی بخریماصرار می
حرف که انگار از نوای نی غمگینی و انگار کلمات، نه از زبان رادمهر کم هایش هیچ مقاومتی نداشتندچشم

 .خواستندبرمی
پروانه تا ابد با ماست ثریا. این سه سال کافی بود که درک کنیم مرگ فقط فاصله است، نابودگر نیست.  -

ندگی ثریا! خوام من از این زداشتنمون هست؛ دیگه چیزی نمیپروانه هست، تو هستی، خدا هست، دوست
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 !خوامهیچی نمی
دانستیم که هیچ آغـوشی در هیچ کجای دنیا در آغـ*ـوشم گرفت و آه که فقط خودم و خودش می

 !تنگ و عاشق وجود ندارد و نخواهد داشتچنین دلاین
ی تنگهای پاکی که ریختند بر دلمان و آن آغـوشی که جز دلانگیزی که گذشت و آن اشکی غمآن گریه

و آن روز سردی  فهمیدشانای که هیچ کودکی نمیهای کودکانهیچ گنجانده نشده بود و آن حرفدر آن ه

هایم را شست و به خواست همان لحظه متوقف شود و زمان از کار بایستد؛ همان لحظه، تمام غمکه دلم می

 .آب رودخانه سپرد
های نویش را پوشید؛ پیراهنی لباسهای قدیمش را از تن کند و آن روز، روز عید دلم بود. دلم، لباس

ها شد. دلم، فقط یک گفتگو رنگ. زیباترین پرنسس قصهرنگ با رژ لب اناری و دامنی کرمزرشکی

 .دل بوددرد بود، همدردی با کسی که همخواست، یک هممی
 :خوردیم، خندیدم و گفتمکه سوسیس حاضری را در سکوت میدرحالی

 !کردم زن داریفکر می -
آید، از خوردن دست کشید. بلند خندید و با خنده کردم خوشش نمیرادمهر برخالف تصورم که فکر میو 

 :گفت
 !تو زن گرفتم، حق نداری من رو ببخشی اجازهاگه یه روز رفتم بی -

 :خندیدیم. باز گفتمو همچنان می
 رادمهر؟ -
 بله؟ -

دانستم ته دلش و سر زبانش ازی نکند! میگفت لجبکنم؛ اما به خودش نمیگفت لجبازی میبه من می
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 .بگوید« جانم»بوده که 
 .ساندویچم را کنار گذاشتم. دست آزادش را که روی میز بود، گرفتم

 رادمهر؟ میشه بریم از این خونه؟ -
ی سی دانم نتیجههای یواشکی! نمیاش را قورت داد و نگاهم کرد. بازهم آن نگاه و بازهم آن عاشقانهلقمه

 :ای دیگر جوید و گفته بررسی چشمانم چه بود که با لبخند لقمهثانی
 !جوری نگاهم کنمیریم، از تهران و ایران هم میریم. فقط تو همیشه همین -

هایش دست بکشد! آن شب، ما تمام شب دیوانه بودیم. این سه سال را به خواست از دیوانگیو او نمی

 !های دل پیش ببریمبا دیوانگیعقلمان نابود کردیم. بگذار یک شب را هم 
ام هایت را ببویم و دلت را کنار عطر پروانههایت را ببـوسم، دهانت را بشنوم، لباسو عزیز دلم، بگذار چشم

ی کوچک را به چشم ندیده است. اصالً مرگ پروانه، کسی مرگ پروانهدانی که هیچبنشانم. مهربان! می

مان محتاج است که فرو نریزد! خودت ست که به قاب عکس تو و پروانهمفهومی ندارد! دلم را ببین، دیواری

 !آزار نگیررا از این دل بی
 !میرندها هرگز نمیراستی یادت نرود، دوستت دارم! پروانه

Twi nkl e,  Twi nkl e,  Li t t l e  s t ar  ... ♡ ~) 

 

 

 الیک

https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/react?reaction_id=1


 

 

www.cafewriters.ir 

ها هرگز پروانهرمان  
 میرند.نمی

 سارپرنده 
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

191 

 

 گزارش خطا

  

 

50 

 

 
J ackl i n 

 همراه انجمن

 عضویت

27/12/18 

 ارسالی ها

https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/report
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1
https://negahdll2.ir/posts/1808417/reactions?reaction_id=1


 

 

www.cafewriters.ir 

ها هرگز پروانهرمان  
 میرند.نمی

 سارپرنده 
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

192 

503 

 تعداد الیک ها

19, 077 

 امتیاز

671 

 محل سکونت

Abadan -I ran  

  
  

  
22/6/19 

  

  

 #93 

https://negahdll2.ir/misc/location-info?location=Iran+-+Abadan
https://negahdll2.ir/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.292324/post-1808421
https://negahdll2.ir/threads/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.292324/post-1808421
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/medals
https://negahdll2.ir/members/jacklin.78565/medals


 

 

www.cafewriters.ir 

ها هرگز پروانهرمان  
 میرند.نمی

 سارپرنده 
 کاربر انجمن کافه نویسندگان

 

 

193 

*** 
 !ب باشد و چشمانتان از شوق زندگی بدرخشندامیدوارم حال دلتان خو

رند و میها هرگز نمیدانید، پروانهگونه که خواندید و میدفتر زندگی ثریا تا خود ابد بسته نخواهد شد. همان

ای چون روزگار آرام ثریا تمام نخواهند شد. هدف من از نگارش این رمان، فقط بیان های زنانهروایت زندگی

ی تاریخ هم که باشیم، اگر خدا ترین برههار زنانی چون ثریا بوده و آنکه بگویم ما در کثیفای از روزگبرهه

هم هست. عشق، تنها زمانی « وفاداری»هست و « ایمان»هست، « عشق»در دلمان زنده باشد، بدون شک 

گوشمان  ای ترسناک که این روزها سخت درشود که ایمان باشد، وفا باشد. خـــیانـت، واژهحقیقی می

 !رودکم از یادها میزند و وفاداری، مفهومی که کمزنگ می
 (: باشد که باشید همواره و از خواندن رمان ثریایم، کمال لـذت را بـرده باشید

ی مرگ پروانه توصیف شود و نشد. نام قبلی رادمهر، ها بود. قرار بود صحنهخیلی اگرها و قرارها و کاش

دو نفر از کارکترهای فرعی بمیرند و نمردند. اصالً قرار بود رمان خیلی -کیبود. قرار بود ی« مهرداد»

 .ها را از ابتدا تا آخر بریدم و این رمان، تقدیم نگاه شما شدگوییتر باشد؛ اما اضافهطوالنی
 !که جان دادم در نگاهی که کردمت همه عمر، نرود تا قیامت از یادم / اولین نگاه که دل بردی، نگه آخرین

 ۹8خردادماه 
 پرنده سار

 

 کافه نویسندگان مرجع رمان
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس
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