
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمان  دسته بندی:
 میرندنمی هرگز هاپروانه: نام رمان

 کاربر انجمن نگاه دانلود  سار پرندهنویسنده: 
 عاشقانه اجتماعی،: ژانر

 حسابی شکوفهناظر: 
 ραяαѕтσσ@ و tannaz._d@: ویراستاران

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

 .دارند آرامی بسیار زندگی و نیست میانشان جدالی هیچ آنکه حال. شوندمی جدایی

.است این مسئله ؟«نماندن» یا «ماندن. »شکست را هاجمله باید گاهی
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 :مقدمه
 زا و زنندمی زمین به پلی هاستاره از هافرشته روی،می خواب به و بندیمی را هایتچشم که هاشب
 و نرم هایمو نشینند،می سرت دور آیندمی بعد. کنندمی بازیسرسره زمین خود تا هایشانکیف با آنجا

 را خدا زا هاییتکه موهایت میان کیفشان داخل از و بـوسندمی را صورتت کنند،می نوازش را قشنگت
 شودمی» بگویی خدا گوش در نرود یادت رفتی، خدا میهمانی به اگر دلم، عزیز فقط. گذارندمی جا به

 «بیاید؟ میهمانی این به هم مادرم
*** 
 .کوچک برخی و است بزرگ دنیایشان هابعضی. دارد فرق هم با هاآدم دنیای
 و بود فتین شرکت شوهرش و داشت لیسانس سه که چون بود؛ بزرگ خیلی دنیایش نژادعلی خانم مثالً

 درسهم حوالی همین شانخانه و بود زیستساده بسیار که چون داشت؛ کوچکی دنیای مهربان خانم یا
 چون است؛ کوچک و ساده دنیایشان که هستند کسانی خوشبخت هایآدم کنممی فکر من. بود
 توانندمین است، بزرگ دنیایشان که کسانی ولی باشند؛ داشته را دنیایشان یهمه توانندمی طوریآن

 .باشند داشته هم با را چیزهمه
 چیزی اششخصی زندگی از من البته. بود ریاضی دبیر. سوختمی محمودی خانم برای دلم
 از او کردممی احساس. داشت سوزاندن دل بود، نکرده ازدواج سن این به تا که همین اما دانستم؛نمی
 .است مهربان او. دارد سرسبزی و کوچک دنیای هم او کنممی احساس. است تنهاتر من

 ماا دارم؛ کوچکی دنیای دار،مایه شوهرم و است آبادسعادت مانخانه آنکه با. است کوچک اما من دنیای
 یک ستم؛ه هشتمش یطبقه در من باشد، طبقههفت زیرزمینی چاه یک اگر بدبختی. نیستم خوشبخت

 .تاریک و دلگیر کنج
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 آقای. دارم دوست را سبز هایچشم چقدر. دارمبرمی استکان یک. کندمی تعارف چای سعادت آقای
. کرد نگاهش پدر چشم به شدمی. بود پیرمردی خودش برای. بود سبزرنگ هایشچشم سعادت

 .بودند انگیزدل و روشن خیلی هایشچشم
 واسمح اختیاربی من و زندمی یازدهم یپایه فیزیک کتاب تألیف گروه ایرادات از حرف نژاد،علی خانم

 .است خوبی مرد هم رادمهر. رادمهر مثلِ آید؛می نظر به خوبی مرد. است سعادت آقای پی
. پیرمردانه و سنگین پوشیده، لباس تمیز خیلی. ایپارچه شلوار و دارد تن به تمیزی رنگنخودی پیراهن
. نددبمی پیراهنش روی را کمربندش همیشه آنکه یعالوهبه. پوشدنمی لباس چنیناین هرگز رادمهر

 .دارد زیادی تفاوت سالهپنجاه پیرمرد این با شود،می سالهوهفتسی تازگیبه رادمهر اما
 ام؟شده چندساله من! راستی. بود سالش وهشتبیست شدیم آشنا وقتی! سال وهفتسی

 میدی؟ زحمتبی رو کلینکس طاهری، خانوم -
 ادیمب بسیار اما کوچک؛ یا است بزرگ دنیایش دانمنمی را او. هنر دبیر است، حسینی خانم صدای
 که نیست طوریآن و رودنمی آدم اعصاب روی. نیست زنکخاله کار، محیط در حداقل و است آداب

 .دهدمی انجامش خیلی نژادعلی که کاری. کند گله هابچه از هی بخواهد
 .دهممی او به را کاغذی دستمال

 را خودم عمد از کنندمی فکر. هستم دارپول و ازخودراضی زنی من کنندمی فکر مدرسه پرسنل تمام
 شانن چشم توی را خودم که زنممی حرف کم و بفروشم فخر بهشان بودنمخرپول خاطربه که گیرممی

 اینکه از من کنندمی فکر هااین و کنممی تدریس اینجا که است سالی دومین تازه امسال. دهم
 چنین هک البته. امشده مغرور بیایم، باالیی سطح و معروف یمدرسه چنین به کم سن این در امتوانسته
 بچه و شوهر شانهمه که هاییزن هم آن. باشم ارتباط در هازن با خواهدنمی دلم فقط من. نیست
 بود؟ سالم چند من. ندارم بچه هنوز من و دارند
. ردمکمی درک را شانمعمولی احساسات داشتم، سروکار نوجوان قشر با بیشتر و بودم دبیر که حاال

 روی اینکه یا. است سنشان اقتضای باشد، EXO و لیتو و گلزار اسم دیوار و در روی اینکه مثالً
 هک یا. نویسندمی انگلیسی هایوپرتچرت و الو قلب، ضربان نهایت،بی عالمت وپایشاندست
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 دح از اگر که بود عادی همه هااین. دارند پسربودن ادعای برخی و کنندمی دانایی ادعای هایشانبرخی
 .شدمی خطرناک گذشت،می
 خواننده یک فدای را خودشان هایمکالسیهم که زمانی. نبود چنیناین من نوجوانی دوران اما
 یتیخاصبی موجودات چه که کردممی فکر من بافتند،می رؤیا شانهمسایه پسر کنار در یا کردندمی

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

 .شدم بزرگ پدربزرگم و مادربزرگ با. است گنگی تصاویر هم پدرم
 تمتوانسنمی من. خواستمی آرامش دلشان و نداشتند داریبچه یحوصله دیگر که پیری شوهر و زن

 .آمدمی بدش بچه از کالً نداشت، را من یحوصله بیبی. باشم ساالنمهم مانند
 ادیش گرفتنشبیست برای نکند؛ سروصدا. کند رفتار خانمانه بخواهد سالههشت دختری کن حساب
 پدرش از دوری برای و نبیند بار صد را کارتون یک نکند؛ تعریف کسی برای را مدرسه اتفاقات نکند؛
 ستنیب نگوید هی رود،می بیرون وقتی و نکند لوس را خودش و درنیاورد را ننرها ادای الکی نکند؛ گریه
 شد؟می. باشد قانع دهند،می خوردش به چههمان به و خواهممی

 اما بیاورد؛ درچا برایم هابچه یبقیه مثلِ و بیاید دنبالم مادربزرگم داشتم انتظار تکلیف، جشن روز مثالً
 هم پدربزرگ. شدنمی خارج اضطراری مواقع در جز و کردمی درد پاهایش بیبی آخر. نیامد کسهیچ

 .داشت خفیف آلزایمر
 اکثر که زمانی که چرا. کردم تنهایی احساس شدتبه مرتبه اولین برای بودم، سالهنه دختری که من
 ات باید تنهاییبه من بودند، رفته مادرشان هم و پدر هم بعضاً و مادرهایشان با روزنیم همان در هابچه

 برایم معلمم هک شد ترفشرده زمانی تنهایی این. بیاید دنبالم به سرویسم که ماندممی منتظر آخر ساعت
 .آورد سفید چادر

 .کنم گریه خواستمی دلم خیلی روز آن
 یخوش پایان داستان، این کردممی تصور. کنم خو تنهایی با باید که بودم نکرده درک هنوز من اما

 .نل نام به دختری کارتون مثلِ داشت؛ خواهد
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 من سر و شود مسلط اعصابش بر کمی بیبی اینکه یا شود خوب آلزایمرش روزی پدربزرگ اینکه مثالً
 .بود نشده ملموس برایم چنانآن زندگی، زشت روی آن هنوز امابتدایی چهارم سال تا. نزند داد

 خبر هک برگشتم خانه به خوشحالی با. شدم اول منطقه، در خوشنویسی یمسابقه یک در چهارم سال
 .شدم روروبه پدربزرگ مرگ خبر با و بدهم پدربزرگ به را خوب

 خبر نآ شیرینی. فرستادمی را پولش کانادا از بابا که پرستاری و بیبی و ماندم من بعد، به روز آن از
 .رفت بین از خوب

 کهآن با. بود بیشتر اشحوصله که چرا داشتم؛ دوست خیلی را پدربزرگ من! شد زهر رفت؟ بین از
 نم به هستم پسرش دختر آنکه جرم به بار یک حتی نشست،نمی کنارم خیلی و بود خواب همواره
 گفتم،می چه هر و داشت آلزایمر که همدمی. بدهم دست از را همدمم تنها خواستمنمی اما زد؛ سیلی
 رفح برایش و بیایم سراغش دوباره بعد ساعت چند توانستممی طوراین. بردمی یاد از و دادمی گوش
 .بود خواب هاوقت بیشتر بابابزرگ اما بزنم؛

 از گروه یک. بود خوشگل خیلی دختر این. بود کالسمان در ماهک اسم به دختری راهنمایی، در
 و ندبود نفر پنج. بود گذاشته «زشت هایفرشته» را اکیپشان اسم و کرده جمع خودش دور را دختران

 .باشم ماهک دوستان از یکی هم من داشتم دوست خیلی. جذاب بسیار
 اشمدرسه مانتوی. کردمی افشان اشپیشانی روی را اشچتری موهای و زدمی مارک آفتابی عینک

 ماا باشم؛ داشته را او شمایل خواستمنمی من. بود شل همیشه هم اشمقنعه و بود ترجذب کمییک
 فالنی با» بگویند و بخورند غبطه من به همه که دوستی. باشم داشته چنینیاین دوست خواستمی دلم

 «دوستی؟
 همیشه من جای. بودم شده ایعقده من اما نه؟ یا بدهم خودم به را حق مورد این در توانممی دانمنمی

 کالس آخر به شدممی مجبور و اندگرفته را جایم دیدممی و آمدممی گاهی حتی. بود کالس یگوشه
 ترینگوشه در کالس، آخر باید ساعتی هر در همیشه من و شد همیشه به تبدیل گاهی این. بروم
 .دادممی گوش درس به آنجا از و نشستممی اشنقطه
 .کردنمی من به توجهی هیچ کسهیچ چون بودم؛ آمده بار ایعقده



 

 

6 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 از. زدمی گپ و نشستمی امکناری نیمکت روی آمدمی گاهی. بود ریحانه اسمش که بود دختری یک
 هر سؤاالت جواب. زدممی مثال و دادممی توضیح بازیودلدست با برایش من و پرسیدمی سؤال من

 امبرگه روی از امتحان در که خواست من از وقتی حتی و کردمی کپی هایمکتاب روی از را درسی
 ازای به شده حتی دارم؛ نگه خودم برای را نفر یک این خواستممی. دادم اجازه من کند، تقلب

 .رساندنتقلب مثلِ مزخرفی عمل با شدنذلیل و تحقیرشدن
 اثری دیگر. شد تمام چیزهمه دیگر و کرد تقلب من از داشتیم، امتحان که دوم ثلث یجلسه چند

 محبت گدایی که متکدی مثلِ نه، اردک جوجه مثلِ تفریح هایزنگ روزی چهار-سه تا. شد فراموش
 که بود هاجواب داشتن و تقلب برای او شدم متوجه دیر خیلی و گشتممی ریحانه پی دیگران، از کندمی

 آمد؟می خوشش من از کی وگرنه شد؛ نزدیکم
 .شاندکمی پایین را نفسماعتمادبه خواهد،نمی خودم خاطر برای مرا کسهیچ دیدممی که مسئله همین

 ...و شدم آشنا رادمهر با که زمانی تا! دوران آن گذشت
 خودم به دخترها توجه از حتی که منی برای. بود معجزه یک من برای رادمهر با آشنایی دانی؟می
 دانممین! خیلی بود، خیلی. داد نشان توجه من به بود، دانشگاهمان نامی پسر که رادمهر و بودم بهرهبی

 باز و کشاندب بیرون اتتنهایی از را تو بیاید دیگری و باشی تنها است دشوار اما کنم؛ توصیف باید چطور
 .بگذارد تنهایت
 تا .است باقی طالق مهر بدون اششناسنامه در اسمم فعالً سال، سه از پس. نگذاشت تنها مرا رادمهر
 .دانمنمی... اما شد؛ خواهد چه ببینیم
 این به که نیست اولی یمرتبه اما است؛ احمقانه خیلی. دارم سال وچهارسی من. آوردم خاطر به راستی
 عدد کردنفراموش مثالً. نیست خودم دست این و برممی یاد از را بعیدی موارد. شوممی دچار حالت
 .نیست بعید واقعاً دیگر این. باشد بیماری نوعی شاید نیست؟ است، بعید سنم

 فلق را دولنگه رویماشین در کهدرحالی. کنممی پارک آقایمان سفید آزرای کنار حیاط، در را ماشین
 :گویدمی که شنوممی زمین به را پایی سایش صدای کنم،می
 .نکن قفلش -
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 احتیر لباس با که او. گویممی آرامی سالم و اندازممی چرمم کیف درون را خانه کلید. کنمنمی قفلش
 .گویدمی «س» بود، ایستاده در به نرسیده قدم دو
 در کنار جاکلیدی به را ساده سوئیچ. گذارممی اینسکافه جاکفشی در را امایقهوه هایکفش در، دم

 سفید خرگوش عروسک یک کیفش به نژادعلی خانم که کنممی فکر این به احمقانه و کنممی آویزان
 .بود آویخته
 .دارند دنیایی چه. زنممی لبخند

 ات اشبهداشتی سرویس از. شیک و اعیانی همه ابزاری با دوبلکس ایخانه. روممی خوابمان اتاق به
 زنی هر برای مورد این و بودند هابهترین از همه اش،پذیرایی در آویخته تابلوی قاب چوب نوع

 .بود برانگیزوسوسه
 .نبودم زنی هیچ مانند اما من. نبودم زنی هر اما من

 کنار دلم برای دیشب. کردم شانه را رنگمایقهوه موهای و ایستادم خوابمان اتاق یآینه رویروبه
 شههمی بیبی موهای که حالتی. بود گرفته خود به زیبایی حالت حاال و بودم کرده گیس را موهایم
 .داشتند
 :گویدمی که شنوممی را رادمهر سنگین و محکم هایگام صدای

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

 یپروانه یک. کنممی نگاه ناراحتم میشی هایچشم به آینه در و گذارممی آرایش میز روی را شانه
 .چرخیدمی هایمچشم در سفید

 چی؟ واسه -
. داشت تن به را اشمشکی گرمکن و کوتاه آستین سفید شرتتی. کرد تکیه در درگاه به پهلو به

 .کردنمی تن لباسی معین، هایرنگ همین یمحدوده از خارج گاههیچ
 .هستن هم اینامادرم. دورهمی -

 .مبست را موهایم امزرشکی بافت کش با. شدند ترناراحت هایمچشم. شد خاموش هایمچشم یپروانه
 .باشه -
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 حالت فتنگ. زیباست است، بلند که نگفت. نکرد تعریف موهایم از. چیزهیچ نگفت، چیزیهیچ. رفت
 .اندگرفته خود به قشنگی

 .نکرد نگاهم تر،طوالنی ایلحظه حتی. کنم شانه خودم دادیمی کاش که نگفت. گرفت بغضم
 گردنم کنار را بلندم موهای غالف شد، سفت که زمانی و دادم تاب موهایم دور را کش محکم دور چند
 .کردم کج
 .دادممی ترجیح را خوابیدن اما خواست؛می حمام دلم
 .زدندمی بـوســه را خواب تنم هایسلول نهایتبی چه و زدندمی پس را خواب هایمچشم اندازهبی چه

 و بود خوب هوا. انداختم خود روی را یاسی روتختی و خوابیدم تخت راست سمت نرم، تخت روی
 .بود ظهر دو ساعت که حاال و خوابیدممی چنیناین روز، میان گاهی! ترخوب روتختی نرم جنس

 در یا هم من. کردمی نگاه فیلم یا بود بیرون یا ساعات این در معموالً. آمدنمی رادمهر از صدایی
 .خواب به یا رفتممی فرو موبایلم

 نداشت؟ دوستم رادمهر یعنی رسید؟ مرحله این به مانزندگی که شد چه
 شاهرم طرف دو پسری و دختر و بود االکلنگ شبیه تخته یک. بودم دیده عکسی اینستاگرام در

 .بودند ایستاده
 ایدب طرف دو هر هم، به رسیدن برای رابــطه، در اینکه ترینشمهم. داشت معناها خیلی تصویر این
 هم رادمهر قعرم، در که من. زد خواهد رقم را دو هر سقوط تردید، این که نکنند تردید و بردارند قدم

 .نداشت دوستم رادمهر چون است؛ کرده سقوط
 ...من

 تواندنمی هرگز او اما ام؛کرده سکوت که دارم دوست را مانزندگی وضع این من کندمی فکر رادمهر
 من مانند دارند؛ دوستش که دارد دوستانی و دارد خوب شغل دارد، برادر دارد، خانواده او. کند درک مرا

 .آمده بار ایعقده و مانده تنها همیشه و نداشته دوستش کسهیچ که نبوده
 .نبودیم هم مانند فقط ما. نداشتیم مشکل ما



 

 

9 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 خودم دمانن که کردممی ازدواج کسی با باید من. است بوده اشتباه بن از ازدواج این کنممی فکر گاهی
 مرا تنگیدل و غم میزان رادمهر شاید. رفتمی باال یکدیگر از درکمان شاید زمان آن. باشد دیدهضربه
 .کردمی درک کمی

 .شدند متوقف اتاق در جایی محکم و سنگین. شنیدم را پاهایش صدای
 وقب صدای باشم، زدنقدم درحال روپیاده در بزرگ خیابانی و سنگین ترافیک یک در اگر دانی؟می

 و شلوغ خیلی دادگاه یک در حتی یا. دهم تشخیص شلوغی همهآن میان از توانممی را رادمهر آزرای
 .شناسممی را رادمهر هایگام نوای خوردن،آب راحتیبه پردادوبیداد

 .داشتمی دوست خیلی را رادمهر دلم
 شمآرای میز روی چیزهایی. خوابم من کردمی فکر خود پیش شاید و کرد طی تردید به قدم دو-یکی
 .آمدمی آرامش تقتق صدای. کردمی جاجابه
 درکم اصالً رادمهر که بود خاطر این به باشد؛ دیدهضربه که کردممی ازدواج کسی با باید گویممی اگر

. کندشمی آخر در و داردبرمی ترک باالخره که است معین! بزن سنگ شیشه یک به هی تو. کندنمی
 .است شده شکننده هم من دل

 :گفت عصبانیت با و برگشت که موقعی برمنمی خاطر از هرگز و
 !ضعیفی چقدر -

. شوند پودر هوا در ذراتش و برود نشانه را وسطش درست که دارد کم سنگ قلوه یک فقط دلم حاال
 .ماندنمی هم هیچ دیگر ثریا، دل از آنگاه

 آرایش میز یآینه از. کردم نگاهش و زدم کنار سرم روی از را روتختی آرام وتوق،تق صدای از خسته
 زمی روی و بست بود صورتش جلوی که را کوچکم عطر در آرام خیلی و کرد نگاهم سفید، و یاسی

 .گذاشت
 کارمچه اینکه برمبنی من طوالنی نگاه مثلِ. زدیممی حرف هم با نگاهمان با الل، هایآدم مانند

 داری؟
 .داد تکیه میز به و چرخید

 .ببریم هم چیزی یه. اینامادرم خونه بریم امشب میگه نرگس -
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 پسر یک بیچاره آن اما دارد؛ رادمهر با سروسری یک گفتممی حتماً شناختمنمی را نرگس اگر
 ند؟ک رسانیاطالع و بزند زنگ خودم موبایل به شدنمی واقعاً. است مسخره ولی. داشت هم سالههفت

 بگوید؟ رادمهر به که گفتمی جاوید به مثالً یا
 بودم؟ مهم برایش من مگر. برود داشت دوست نه،. برویم دورهمی این به داشت دوست انگار رادمهر

 .باشه -
 .نمودمی خسته رنگشعسلی هایچشم

 مداننمی. خاستبرمی خواب از من با شش ساعت و ماندمی بیدار صبح چهار-سه تا اخیر، ایام این در
 سراغ امبدحالی از او چرا. دهم جلوه اهمیتبی خواستممی ولی بودم؛ نگرانش. بود کارشچه واقعاً
 پرسیدم؟می را حالش باید من چرا گرفت؟نمی
 .خزید یاسی روتختی زیر هم او آرام و آمد
 ای همواره هایشچشم و شوندمی انجام صدا ترینکم با کارهایش! آرام خیلیخیلی است، آرام من مرد

 !آرام رادمهر. دارند شاننینی در محوی عشق یا اندناراحت خیلی
 ماا ـصید؛*نرقـ هم خودمان عروسی در حتی رادمهر. بود پلوغشلوغ مرد یک که جاوید برعکس کامالً
 ...جاوید
 اپ که بس. دارندبرمی ترک تاالر هایسرامیک حاال همین کردممی احساس لحظه هر که آیدمی یادم

 ترشی یدبه با جمع در شود،می که هم مناسبتی هر. داد سر شادی یهلهله و ـصید*رقـ کوبید،
 ...و بردمی باال را ماشین ضبط صدای. کندمی هنرنمایی

 .است ترخوب رادمهر و است خوبی مرد مجموع در اما کند؛می سر او با چطوری نرگس واقعاً دانمنمی
 .است موفق کارش در و دارد ایآبرومندانه شغل. پوشدمی لباس زیبا. است خوبی خیلی مرد رادمهر

 ،هیچ که هایشلباس. شودمی معرکه صدایش زند،می حرف گوشم در که زمانی و زیباست صدایش
 را او عطر بوی ماندونفره پتوی حتی. دهدمی را خودش عطر بوی هم بالشش کنممی حس گاهی
 .دارد
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 ندد،بمی که هم را چرمش مچی ساعت. آیدمی دستش به خیلی انگشترش کنممی فکر من دانی؟می
 نچنیاین و شد امزندگی وارد که است مردی اولین او. است ایمردانه مرد رادمهر. شودمی کنندهدیوانه
 .تاخت دلم به معرکه

 زن یک شوهرت که بدهند خبر بهم روزها این اگر اما دانم؛نمی. بودم کرده فکر نبودش به بارها من
 !زندگی نه کنیم،می مردگی داریم سال سه ما. کرد نخواهم تعجب خیلی دارد، دیگر

 !مأمن نه خانه،سالخ شده طالیی قفس این و
 تلخ، اتفاق آن از پس قبل، سال سه. بود مرزداران در ترکوچک آپارتمانی یک مانقبلی یخانه

 .متنفرم دارد، که لوکسی ابزار از من. جدیدمان یخانه شد این و کردیم کشیاسباب
 و درنگسفی لوسترهای با شیک و بزرگ اشپذیرایی سالن. دارد خواب اتاق کلی که دراندشتی یخانه

 قفس اقعاًو اینجا اما کند؛می جلوه سلطنتی قصرهای مانند مانند،می نقاشی به که زیبا هایتابلوفرش
 .نکند درد دستش اما برد؛ کار به کسی چه بار اولین را تعبیر این دانمنمی. است طالیی
 از اصالً اما دارند؛ خود با را بهار نسیم همواره صدایش و کندمی صحبت آرام حتی. است آرام رادمهر

 شیمتال را چیزهمه شود، عصبانی وقتی و شودمی عصبانی کم خیلی. آیدنمی خوشم عصبانیتش
 هچ که کندنمی توجهی هیچ دیگر. کندمی ردیف حرف سرهمپشت و بنددمی را هایشچشم. کندمی
 اگر یحت شکسته، را دلم بارها اگر حتی. است داشتنیدوست او اما کیست؛ حسابش طرف و گویدمی

 او دارد، ـطه رابـ دیگر زن یک با اگر حتی کند،نمی توجه من به اگر حتی گذاشته، تنهایم
 .دهمنمی دست از آسانیبه را امزندگی داشتنیدوست هایآدم من. است داشتنیدوست

 هر به کنممی واگذار را رادمهر ولی دهم؛نمی دست از آسانیبه را امزندگی داشتنیدوست هایآدم من
 بتوانم که بود آن از ترکاری ضربه آن. ایستاد من پای به بیخودی او. خواهدمی خودش که کس آن

 .مردم من ضربه همان فشار زیر. بیاورم دوام
 .بود نداده طالقم که کردمی لطف من به داشت تازه رادمهر شاید
 ویر پتو کرد،می چک را موبایلش. خوردمی تکان مدام. است شده کارشچه بدانم داشتم عالقه خیلی
 پایین رفتمی. بستشمی دیگر دقیقه دو کرد،می باز را اتاق یپنجره زد،می کنار را پتو انداخت،می خود

 .است قراربی اندازه این چرا دانستمنمی من. آمدمی باال و
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 رادمهر؟ شده چه. بود قراربی روزها و خوابیدنمی هاشب
 ازمب هایچشم. دیدم هایشچشم در ایاندازهبی ناراحتی و خستگی بازهم آمد،می باال داشت که زمانی

 از ار موبایلش دوباره. ماند ثابت طورهمان لحظه چند. نکشید دراز ولی نشست؛ تخت یلبه. ندید را
 .کرد روشنش و برداشت خودش سمت پاتختی

 امن چه میلیونم، بیست یمرتبه برای! رادمهر. رادمهر بود شده خمیده اندکی پشت از. نشستم آرام
 !ایبرازنده

 شده؟ چی -
 نینگرا چشمانش در. کرد نگاهم و گرداند رو سرعتبه بود، خیره موبایلش خاموش یصفحه به که او

 :پرسیدم باز. است افتاده بدی اتفاق که کردم پیدا اطمینان. دادمی امدلهره و زدمی موج
 شده؟ چیزی -

 .بود مردد
 را ایشپاه تخت روی من، مانند و داد قرار پاتختی روی را موبایلش. گرفت نگاه و کشید عمیقی نفس
 مچش تخت رویروبه اینسکافه کمددیواری یساده یمنظره به او و کردممی نگاه او به من. کرد دراز

. اشدب مضطرب که شوندمی وتارتیره زمانی اشعسلی هایچشم دانستممی من و بود ساکت. بود دوخته
 .بودم اشخیره همچنان. است ناراحت که گیردمی سکوت یروزه زمانی

 .گویمنمی گویدمی نخواهد، اگر دانستممی
 نه؟ یا است درست کارش که بسنجد شاید یا و است بندیجمله برای کند،می مکث اگر

 .بود انگیزیدل کار رادمهر، آمدنحرفبه برای صبرکردن
 :گفت و انداخت پا روی پا. داد تکیه تاج به
 .کرده خودکشی عروس -
 داشتند؟ مراسم دیشب مگر. خوردم جا
 :پرسیدم امانبی
 چی؟ واسه کی؟ -
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 و رفتگ نفسی کالفه یابد، آرامش و بخواباند را اضطرابش که گشتمی صحبتیهم دنبال انگار که او
 :گفت آرام

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

 :گفتم و پرید سرم از کلبه سردرد و استراحت و خواب
 !عروسیش شب تو هم اون کشته؟ رو خودش چی واسه -

 .داشت خود در متأسفم به شبیه چیزی اخمش، و داد قورت را دهانش آب. رفت هم در ابروهایش
 .خواستهمی رو دیگه پسر یه. بوده زوری ازدواج انگار -

 خودکشی که بوده رسیده خط آخر به عروس آن چقدر و! شجاعتی چه! ترسناکی مرگ چه! خودکشی
 !جانش نه بود، دلش نه. نکردم خودکشی باز اما رسیدم؛ خط آخر به بار هزار من. کرده

 :کردم زمزمه
 !مادرش بیچاره. شخونواده بیچاره -

 .کرد جدا تاج از را کمرش و زد لبخند
 .کنه جمعش تونستنمی هم حراست. بود کشیده آتیش به رو بیمارستان صبح! پسره اون بیچاره -

 :پرسیدم آلوداخم و گنگ
 پسره؟ کدوم -
 :گفت روروبه به خیره و داد تکیه تاج به باز
 .چیه ماجرا دونمنمی دقیق هم هنوز. داماد -

 داماد تازه برای حتی نه و پسر آن برای نه دخترک، برای نه دلم. بودم شده ناراحت نهایتبی
 هب خون را مادرت چرا داشتی، مشکل پدرت با که تو آخر. ترکیدمی دخترک مادر برای دلم. سوختمی
 کردی؟ دل
 .برد فرو سیاهش موهای در را دستش دو و گرفت تاج از را اشتکیه کالفه باز
 .نداشتیم ماجراها این از تاالر تو حاال تا. ناراحتم خیلی -
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 ما سال، سه این در. کردمی دعوا خودش با خودش. بود خروشان و مواج دریای یک حاال آرام، رادمهر
 نتوانستم. است خراب خیلی یعنی کند؛می احساس ابراز که حاال و داشتیم یکدیگر با را برخورد کمترین

 .دادم ماساژ کمی و گذاشتم کتفش روی را دستم. بمانم اهمیتبی
 هست؟ کی مراسمشون! بزرگه خدا -
 .مالید را خود هایچشم سرانگشتانش با و گذاشت صورتش روی را دستش دو
 .عصر چهار ساعت -

 .کرد مکث و برداشت صورتش روی از را هایشدست
 .کرد مخفه پسره که بگیرن تاالر تو هم رو عروس مراسم مجانی خواستم -

 .کند استفاده عجیب اصطالحات این از که نبود آدمی رادمهر. رفت باال هایمابرو
 کرد؟ تخفه -

 روی نیانگشتا قرمز رد و کشید پایین را سفیدرنگش شرتتی ییقه. داد تکیه تخت تاج به دوباره
 :گفتم تعجب با. شد نمایان گردنش گندمگون پوست

 !رادمهر -
 .شدیم ساکت باز. بست چشم و گرفت بلندی نفس

 شیخودک اشعروسی شب که بود دختری بحثمان موضوع اگر حتی بردم،می لـذت او با گفتگو از من
 .نداشت دادنادامه به تمایلی انگار او اما است؛ کرده

. رومب آینه جلوی خواب از پس و خواب از پیش داشتم عادت. ایستادم آینه جلوی و آمدم پایین تخت از
 که دهبو بدتر هم من از وروزشحال یعنی. برداشتم را شانه. بود کرده خودکشی. کردم باز را موهایم بند

 نهآی از. داشتم دوست را موهایم زدنشانه. کشیدم شانه گرهم بدون و صاف موهای به کرده؟ خودکشی
 .بود رفته کوتاهی خواب به گویا و نهاده هم روی پلک همچنان که دوختم رادمهر به چشم

 کنم،می نگاهش آینه از که زمانی داشتم توقع حاال و زدمی ـه..وسـ..بـ مرا موهای روزهایی هم او
 .باشم کرده غافلگیرش من و باشد موهایم یخیره

 .داشتم «توقع»
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 که زمان هر او. نبود بعید هم واقعاً و کردنمی رهایم هم لحظه یک دارم، هوو اینکه فکر سود؟ چه
 شد مشخص که است درست. بود بیرون دو ساعت تا دیشب همین. آمدمی و رفتمی خواست،می
 چی؟ قبل هایشب اما است؛ بوده تاالر و بیمارستان در حتماً عروس، خودکشی خاطربه

 را هوایم امخانواده نه دارم؟ برایش نفعی چه داشته؟ نگه را من هنوز چرا دارد، دیگری زن اگر مثالً
 و ناراحت معلم یک. هستم مهمی آدم من نه و رسیدمی او موروثی پول به من پدر پول نه دارند،

 کند؟می پشیمانی احساس هنوز قبل سال سه جریان خاطربه یعنی داشته؟ نگهم چرا. هستم غمگین
 .مرد اشبچه که است زن تقصیر باشد؟ پشیمان باید چرا! است مسخره
 تو که کوبید سرم در را این بار هزار هم مادرش. بود من تقصیر رفت، پروانه که نبود او تقصیر

 .شکاندمی را من نتوانستن همین. نتوانستی
 و صاف موهای. کردم کج گردنم کنار را آن همیشه مثل و کردم غالف درگیر را موهایم دومرتبه

 .داشتم دوست را موهایم. خوردمی قشنگ تاب سه-دو پایینشان که رنگمایقهوه موجکم
 نآ روی ایسرمه داردکمه پیراهن یک و کردم باز را اول کشوی. رفتم خودم اینسکافه کمد سمتبه

 آخر سمتبه و شدم خارج اتاق از. نبستم هم را هایشدکمه. کردم تن به مانتویم زیر سفید نازک تاپ
 .رفتم داشت، قرار حمام و دستشویی که راهرو
 سپ ورود زمان. داشت کوچک اتاق دو فقط پایین یطبقه. است دوبلکس بزرگ یخانه یک مانخانه

 و آشپزخانه اپن شدمی دستت بغـل داشت، قرار درش جاکلیدی و جاکفشی که راهرو یک طی از
 زیر. ودب باال یطبقه به رو پله هم دیوار کنار. شدمی محسوب نشیمن که بزرگ سالن یک رویتروبه
. کردیمنمی استفاده آنجا از خیلی. شدمی باز پذیرایی سالن به رو که بود بزرگی یدولنگه در پلهراه

 .بود بهداشتی سرویس دیگری و بودند خواب اتاق دوتایشان که بود در سه هم پلهراه جلوی
 کی ساختمان پشت. داشتم دوست را باغش اما آمد؛نمی خوشم خیلی خانه ینقشه از شخصه به خودم

 تتکان وارنَنو فقط که جانیبی هایتاب آن از. داشت قرار دونفره سفید تاب با سبز و کوچک باغ
 .گرفتمی خوابت ماه، نوازش زیر و دادندمی
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 بلندقامت هایگل و روییدندمی بهار هر اما دانستم؛نمی را هایشاناسم که بود باغ در هم گل چندتا
 باز پذیرایی به که دری از غیر اصل در یعنی داشت؛ راه هم حیاط به باغمان. دادندمی صورتی و سفید

 .رفت باغ پشت سمتبه هم حیاط از شدمی شد،می
 به. راکندپ آب قطره چند آینه روی. پاشیدم صورتم به را خنک آب بار چند و شستم صابون با را صورتم
 با ار صورتم و بستم را آب شیر. گرفتم نگاه چشمان میشی آن از سریع. کردم نگاه آینه در امچهره
 .کردم خشک بود، آویخته روشویی کنار دیوار به که کوچکی رنگزرشکی یحوله
 هایملب. کردم نگاه صورتم به باز و بخشیدم جرئت خود به. زدم کنار صورتم جلوی از آهسته را حوله

 خاطر به را آن از پیش. بودم شکلی همین سالگیهشت از من. بود بازنیمه هایمچشم و آویزان
 باشم؟ ناراحت همیشه باید چرا آخر آفریده؟ آویزان هایلب با را من خدا یعنی. آورمنمی
. یدمکشمی خجالت هایمچشم درون یپروانه از. آمدنمی کش هایملب. بزنم لبخند خودم به کردم سعی

. یردبگ لبخند طرح که دادم کش را هایملب سر دو. کنم فراموش را پروانه خواستممی. کردم را تالشم
 .جوشید هایمچشم در اشک و نشست رنگیکم چال هایملپ روی خورد، چین هایمچشم کنار
 هاینفس صدای. کردم گریه دلیلی هیچ برای. کردم گریه خفه و گذاشتم دهانم روی را دستم دو

 و پیچیدیم دارگل رنگآبی هایکاشی با روشویی کوچک فضای در فقط دستانم سد بندپشت غمگینم
 .شدمی منعکس

 .کردنمی درک کسهیچ شود داربچه تواندنمی که را زنی
 توجهیبی و دارد دوست را شوهرش که زنی داده، دست از را اشسالهیک شیرین کودک که زنی

 .کردنمی درک کسهیچ ندارد، همدم و پیچدمی خود به بدبختی از که زنی و شودمی نثارش
 .فهمید خواهد هم را هاگریه این دلیل کرد، درک را من کسی وقت هر

 کار. مبگوی دروغ هایمچشم به و نشود نمایان گریستنم که زدم آب صورتم به شدم، ترآرام که اندکی
 صورت به خوشی و لبخند نقاب آقا، فامیل دورهمی در باید هم امشب حاال! غم انکار بود؛ همین زن

 .کندمی بارم تیکه فقط مادرشوهرم که نباشد خیالم عین و بزنم
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 در انهمچن رادمهر انگار. بازگشتم اتاق سمتبه و شدم خارج روشویی از. نینداختم نگاه آینه به دیگر
 یلیخ تخت، تاج یلبه به را گردنش. سوخت گردنش برای دلم. بود بـرده خوابش پیشین حالت همان

 .نبود مناسب خوابیدن برای اشزاویه بازهم اما بود؛ نرم تخت تاج گرچه. بود داده تکیه کج
 شد؟می ناراحت بخوابد، درست که گفتممی و رفتممی اگر یعنی
 اخلشد از را موبایلم و رفتم بود، آرایش میز سفید کوچک صندلی روی که کیفم سمتبه فقط مردد

 رفتمگ تصمیم. افتاد کیفم زیر رنگزرد یپوشه به نگاهم که بستم را اشطالیی زیپ. آوردم بیرون
 .کنم تصحیح را هابچه هایورقه داشتم، وقت که حاال

 باز. وردخ رادمهر به نگاهم باز که بروم پایین به خواستم و برداشتم موبایلم و خودکار با همراه را پوشه
 .لرزید اشرفتهخواببه هایپلک و گردنش برای دلم
 !زدمش دریا به که بس است؛ آبدیده دیگر من دل

 را هایشپلک آرام. بود سبک حالتی هر در خوابش. گذاشتم اششانه روی را دستم و ایستادم کنارش
 هایچشم پشت کوچکی تعجب. سراند صورتم به هایمچشم از را هایشمردمک آهسته. کرد باز

 :گفتم آرام و برداشتم را دستم. دیدم اشعسلی
 .بخواب درست -
 را یاسی روتختی. کشید دراز و کرد پهن تخت روی را خود تن بود، خسته اندازهبی هایشچشم که او

 شدم سرازیر هاپله از هم من. داد ادامه خوابش به آسوده طورهمان و زد کنار خودش روی از کالً هم
 .کنم تصحیح را هابچه یبرگه که
 ،بردممی مختلف هایبهره آن از من فقط که ایچهارنفره ایشیشه غذاخوری میز پشت آشپزخانه، در

 .آوردم بیرون را سه یازدهم کالس یورقه. کردم باز را پوشه در و نشستم
 مد از را همه. نوشتندنمی بزرگ را ایکلمه هیچ اول حرف که بود این خاطربه ها،بچه هایغلط بیشتر
 کلماتی کردند،می رعایت را اصل این که هم هاییآن. بود رایج اشتباه یک این خب. زدندمی اسمال

 نوشته کپیتال حتماً بیاید، جمله هرجای« I» که صورتی در. زدندمی کوچک هم را اسامی یا« I» مثلِ
 این ه،پای این در که نبود من یوظیفه و کردمی رعایت را اصول این کسی کمتر که بود حیف. شدمی
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 که کالسی سر من نیست زشت و گیرندمی یاد را قیدها حاال هاآن. بیاموزم هاآن به را مسائل
 کنم؟ تدریس را اسمال و کپیتال بودند، باال سطح آموزانشدانش

 .است آورخجالت
 .نیستند بلد را ساده چیزهای این سنشان این با که است این آن، از آورترخجالت
 عاًواق. شدمی کم ازشان کوچک هایغلوطغلط همین خاطربه صدم، پنجوبیست و صدم وپنجبیست

 هچ سه یازدهم. دارد مورد شانسازیجمله حتی کهدرحالی نویسند،می انشا چطور هابچه این دانمنمی
 اول االح البته. آمدنمی پایین اندازه این نمراتشان میانگین دیگرم هایکالس. است بیخودی السک

 وتورشانم که هستند هاییآن از شاید. داشت جهتبی انتظار نباید. بود کوئیز اولین هم این و بود سال
 .کندمی کار ترم آخر

. کردم باز ود،ب دستم کنار که را موبایلم. گذاشتم کنار را پوشه و دفتر و کردم کالسی دفتر وارد را نمرات
. بودم ایمسخره آدم چه. است شده مصرف درصد هفت فقط حاال تا بود، پر شارژش که صبح از

 .داشت پاوربانک یک خود با همیشه نژادعلی
 .بستم هم را اشدکمه. گذاشتم پوشه در هم را کالسی دفتر و برگرداندم پوشه داخل را هاورقه

 ...امروز. کردم درست کتلت غذا دیروز. ببریم و کنیم درست هم چیزی یک بود گفته رادمهر
 در ادهاربی کنم، درست غذایی چه که ماندممی سردرگم وقتی چرا دانمنمی. کردم باز را اول کابینت در

 و لوبیا و ذرت کنسروهای و شدهبندیبسته حبوبات فقط داخلش آنکه با. کردممی باز را اول کابینت
 .بود... و ماکارونی
 .است خوبی یایده ماکارونی

 ه،آشپزخان هایکابینت رنگ. گذاشتم کابینت روی و درآوردم را ماکارونی هایرشته ایاستوانه ظرف
 سجن. بود رنگکرم کابینت خود سطح روی و اینسکافه همه ها،کابینت در. بود کرم و اینسکافه

 .بود هایشکابینت چوب همین جنس از هم آشپزخانه در جلوی یبوفه
 .زدم دپوزخن اواخرم این فجیع حواسیبی به و کردم نگاه ماکارونی صاف هایرشته به شدهکج لبی با

 عمری آخر که همان. هستم بیبی دوم ینسخه کنممی احساس اما هستم؛ وچهارسالهسی زنی
 .نبود کنارش کسهیچ
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*** 
 صحیتن چند هم بعد. گفت تبریک را ترمم این قبولی و زد زنگ پدر پریروز. بود زبان مترجمی امرشته

 هر رد و برندارم واحد بیست از بیشتر ترم، هر در گفت مثالً. خواند دومم ترم واحد انتخاب برای اندرز و
 اتیداس تابستان در چون گفت دیگر طرف از. نباشد سنگین که بردارم عمومی درس یک فقط ترم

 دروس ونچ نگیرم؛ تابستانه ترم آیند،می عمومی استادهای فقط و آیندنمی دانشگاه تخصصی دروس
 .سنگین آن از پس هادرس و شوندمی تمام امعمومی
 بردارم، عمومی درس یک حتی اینکه بدون. گذشت سخت من بر خیلی اول ترم. گفتمی راست
 .افتادم جلو همساالنم از الاقل. بود خوب اما شدند؛ سفید موهایم. بودم برداشته واحد وپنجبیست
 ببندند، را سایت خواستندمی دوازدهش رأس که شبی ده ساعت درست نود، یدقیقه در هم دیروز

 اب چه. نبود مهم اما بودند؛ شده پر خوب ساعات و خوب استادهای از خیلی آنکه با. کردم واحد انتخاب
 چه. اندمخومی کتاب از و دادممی پاسخ باید امتحان در باالخره بدترین، با چه گرفتممی استاد بهترین

 !عصر چهار یا بیایم دانشگاه از شب هشت ساعت داشت فرقی چه و بود که با که داشت فرقی
 دو-یکی خب. شنبهسه و دوشنبه روزهای افتاد، شب هشت تا شش از امعمومی هایکالس از یکی
 .خوردبرنمی جایی به هفته در روز

 اگر .بود بهتر طوراین. زدم گره کمرم پشت و برگرداندم را کمربندش و کردم تن را امایقهوه مانتوی
 .مانتو تا امکرده تن روبدوشامبر کردممی احساس زدم،می گرهش شکمم روی

 ییقه در را موهایم پشت، از. بستم دورشان بافت کش و کشیدم شانه صبح از بارهسه را بلندم موهای
 !دیگر بود دولتی دانشگاه. ندهد گیر حراست که کردم فرو لباسم
 پیوترمکام و تحریر میز صندلی روی از را رنگمکرم کیف. کردم تنظیمش سرم روی را مشکی یمقنعه

 یرونب اتاقم از و برداشتم کامپیوتر میز روی از هم سفیدم مچی ساعت. آویختم امشانه به و برداشتم
 .رفتم
. کردمنمی هم آرایش نداشتم، آرایش میز وقتهیچ سن آن تا من اما رسید؛می نظر به مسخره شاید
 ورطهمان. نداشتم عادت چون شاید. شوممی زننده و زشت خیلی آرایش با کردممی احساس! دانمنمی
 .نداشتم عادت زدنالک به که
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 خترش،د دانستنمی. آورد هدیه برایم الک از پر بزرگ یجعبه یک کانادا از پدرم گرفتم، دیپلم وقتی
. نشستنمی دلم به اما کنم؛ آرایش و بزنم الک که کردممی مجبور را خود مدتی. نیست بلد دخترانگی

 که خودم به. شوندمی زننده خیلی اممیشی هایچشم کردممی حس کشیدم،می چشم خط وقتی حتی
 .ترسیدممی کردممی نگاه آینه در

 .ودندب کرده خوش جا کامپیوتر میز روی آبی جامدادی یک در امآرایشی اندک وسایل که بود شده این
 و خوابدمی صبح نماز از پس بیبی که دانستممی. گرفتم پیش در را آشپزخانه راه و شدم خارج اتاقم از

 .خواهدمی چای دلش خواب از پس
 خاطرهب حتی کشید،می داد سرم گاهی کرد،می محبتیبی من به او شاید نداشت، دوست را من او شاید
 پیر هک دانستممی. بود ایداشتنیدوست پیرزن اما کرد؛می نفرین گاهی را من هستم پدرم دختر اینکه
 یرد؛بگ جدا یخانه یک برایم که بگویم پدرم به توانستممی من. دارد زدن برای هاحرف خیلی و است
 .ترسیدممی تنهایی از ولی
 که دارم واهمه تنهایی از من. ماندممی تنها هم من و شدمی تنها بیبی رفتم،می خانه این از اگر
 هک بزنم فریاد فقط و دارم نگه دندان با شده را امزندگی افراد تمام کنممی سعی حقیرانه، طوراین

 خود برای دلسوزی درصدش ده شاید بی،بی کنار ماندنم وگرنه. آیدبرنمی دستم از کاری چون ؛«نرو»
 ...اشبقیه اما بود؛ اشتنهایی و بیبی

 رگاهد کنار زمین، روی را کیفم. کردم روشن را زیرش و گذاشتم گاز روی را مسی کتری همیشه، مثلِ
 ایچ ایشیشه ظرف کابینت، داخل از. برداشتم پنجره یطاقچه از را چای فالسک. دادم قرار آشپزخانه

 کوچک ظرف از و بستم را ایشیشه ظرف رنگسبز در. ریختم فالسک در قاشق دو و آوردم در را
 .کردم اضافه فالسک محتوای به و آوردم در هل دوتا دیگری

 دو-کیی تا که بستم سفت سفت را فالسک در سریع و ریختمش فالسک در آمد، جوش که کتری آب
 نبات ن،استکا نعلبکی، یک خوری،چای کوچک سینی یک در. نیفتد دهان از و نشود سرد دیگر ساعت

 .گفتم وداع را خانه و چیدم را فالسک و
 که تباب این از اما نداشتم؛ موارد گونهاین به احساسی من. بودند اسپانیا مارک هایکفش هایمکفش
 آمدمی بدم اسپرت و کتانی هایکفش پوشیدن از. بودم راضی داشت، خوبی ظاهر و جنس و بود راحت
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. تندداش پیرزنانه ظاهری اکثراً گشتم،می بازار در هرچه اما بپوشم؛ خانمانه هایکفش خواستمی دلم و
 همسرش یسلیقه گویا. کرد پست برایم زیبا کفش جفت چند او و کردم درخواست پدرم از که شد این
 .بوده
 یآواشناس کالس سر. رسدمی راه از کنندهکسل خیلی دانشگاه اول روز صبح فرجه، روز دوازده از پس
 شتمدا که دارم خاطر به دقیقاً. نیست مبالغه. کردندمی درست موشک دانشجوها درصد هشتادوسه که

 کی امصندلی کنار. خوردم جا و شد رد صورتم جلوی از سفیدی چیز یک که کردممی نگاه را تخته
 .شنیدم «پیس» مثلِ صدایی که کردممی نگاهش بهت با داشتم. بود افتاده کوچولو موشک

 :زد بل او و کردم نگاهش پرسؤال و گنگ. باریدمی اشقیافه از شر که دیدم را پسری و برگرداندم سر
 .بغلی واسه بنداز -

. کردم درس جمع را حواسم باز و گرفتم نادیده کامالً بودم، صدابی و آرام دختری خدا یهمیشه که من
 .شنیدم خوب خورد، صاحبش پیشانی به که را دستی صدای البته
 پدرم. منداشت آنجابودنم یا اینجا برای محدودیتی. نداشتم مخالف جنس با دوستی برای محدودیتی من
 همً واقعاً و کرد خواهد فراهم برایم خواهم،می که آنچه هر بود گفته و بود گذاشته آزاد کامالً را من
 بازهم ولی دارد؛ دوست چی دانمنمی. دارد دوست هم او کردممی احساس گاهی حتی. بود طوراین
 :گفت شوخیبه مثالً و برگشت چت در که همسرش حرف از بکنم برداشتی چه دانمنمی

 .بگیا رو راستش پرسممی ازت چیزی یه -
 .بفرما -
 !ناقال؟ چیه آقاتون اسم -

 در را کرف این کی دقیقاً دانمنمی. دارم ـسر*پـست*دو من کنندمی فکر پسرشان با دنیا سویآن هاآن
 است؟ کرده مغزشان

 هم را رهاپس چون نداشتم؛ مخالفم جنس به احساسی اصالً من. نداشتم کار این به تمایلی چرا دانمنمی
 .تمنداش کار این به میلی اصالً که شدمی این. ندارند دخترها با تفاوتی هیچ که دیدممی هاییآدم
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 گاهدانش در داشتم، سال وپنجبیست که زمانی لیسانسم، فوق دوم ترم اول روز. شد شروع روز همان از
 از لیزری هاینگاه این دانستمنمی. کردممی احساس را هایینگاه عمومی، هایکالس سر خصوصبه و

 .بود خودشان کار پی حواسشان همه گرداندم،برمی سر که بار هر. هستند کجا
 اما گرداندم؛ تخته سمتبه گردن و شدم ساکت موشکی پسر پاسخ در که بود زمانی اولش اولِ

 آخرین. کندمی نگاهم دارد دلقک یپسره همان کردممی فکر اول. شدندمی داغ هی هایمگوش
 هرچند ،بود بهتر لیسانس فوق اوضاع ولی بود؛ زیاد هاآدم نوع این از گذراندم،می که را لیسانس یدوره

 .بود نمانده نصیببی هم این که
 صحبت نشسته، خود از ترعقب ردیف دو که دختری با دارد دیدم که چرخاندم رو پسرک سمتبه

 .کندنمی نگاه من به کسهیچ و کندمی
*** 

 .هستن هم خانومش و امید -
 ؟«خانومش» را امید زن و گفتمی «نرگس» را جاوید زن. بود عالی. بود خوب

 بود دهمان برگه عالم یک هنوز. نداشتم را خانمالهه یحوصله اصالً. بود ریخته هم به اعصابم دلیلبی
 اشک. کنم دفتر وارد را نمرات و بمانم بیدار کی تا باید هم امشب انگار و بودم نکرده تصحیح که
 !بگیرم مرخصی ماه یک توانستممی
 .بود رؤیا یک فقط این
. گرفت غذا بوی ماشین بازهم اما بود؛ کیپ کامالً و داشت قرار رویش ماکارونی کوچک یقابلمه در

 .کشید پایین را خودش سمت یشیشه رادمهر
 غذا بوی از یعنی کشید؟ پایین را خودش سمت یشیشه فقط چرا. کنم گریه خواستم علتبی خیلی
 آید؟می بدش
 را یدورهم این امشب همین دقیقاً باید چرا! ندهد خیرت خدا نرگس،. فشردم را امزرشکی کیف یدسته

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



 

 

23 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 رامآ و نگاهبی که دید بود، شیشه سمت صورتم که را من کجا از او و بود شده چطور امچهره دانمنمی
 :گفت

 .نباش طوراین میریم که اونجا لطفاً -
 :گویمب و بکشم جیغ صورتش توی خواستمی دلم کرد؟نمی توجه من به چرا. پیچید هم به سخت دلم

 شـرف؟بی کنینمی کاری هیچ و میرممی تنهایی و ناراحتی از دارم من دونیمی تو -
 :گفتمی ازدواجمان اوایل. نداشت شرافت او
 هترینب و ایستادم خودم پای روی خودم مغز و خودم یسرمایه با اینکه به. کنممی افتخار شرافتم به -

 .ساختم مخونواده برای رو زندگی
 .است ساخته من برای را زندگی بدترین چون ندارد؛ شرافت او گویممی من اما

 هستم؟ گفت،می که ایخانواده جزء هم من اصالً
 :دادم ادامه. خواستنمی را سکوتش دلم

 چطوری؟ -
 .رفتیم زیرگذر به
 .نباش جوریاین فقط. دونمنمی. کن صحبت بخند، کمیه -

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

 :گفت و شد کالفه
 .باشن داشته خبر ما مشکل از همه نیست قرار -
 کلمش ما کردمی فکر او واقعاً. کردمی رانندگی اخم و جدیت با که برگرداندم رو سمتشبه تعجب با

 بود؟ بچه اندازه این تا داریم؟
 :گفتم کردم،می نگاه روروبه به کهدرحالی تمسخر با و برداشتم امچانه زیر از را دستم

 مشکلی؟ چه مشکل؟ -
 اگر دانی؟می. شکست یواشیواش زنی من در و نگفت چیزی. کرد نگاهم حوصلهبی چشم یگوشه از

 !جرز تدریجی، مرگ شودمی بشکند، آرامآرام اگر ولی شکست؛ خب گوییممی بشکند، دفعهیک آدم
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 همین در شاید. کردم نگاه بود، تهران شهر شمال صاف هایخیابان که رویم جلوی به خستگی با
 اردند معنایی برایم چیزیهیچ دیگر واقعاً. بود رسیده نوعروس آن که برسم ایمرحله به هم من روزها

 نم که اینقطه. ببینی دور روزهای از کهنه خاطراتی را آرزوهایت تو که ایستدمی آنجایی زندگی و
 .امایستاده آن در االن
 :گفت آرام و گذاشت دنده روی را دستش یک

 .نداری خبر هیچی از انگار «مشکلی چه» میگی جوری یه. هوم -
 سال سه این در آمده، پیش اشبهانه که حاال ببینم خواستممی ولی نداشتم؛ بحث یحوصله
 داند؟می اولویت در را من هنوز کرده؟ تغییری چه هایشآرمان

 :گفتم مسخره چاشنی به باز
 داریم؟ مشکلی چه االن بگی میشه. نه -

 .اشتد تشر حالت اما نبود؛ بلند صدایش. پیچید دوربرگردان از فرمان،تک یک با و کرد عوض را دنده
 ولی م؛کنیمی زندگی خونه یه تو. کنیممی زندگی مرده دوتا مثل داریم فقط نداریم؛ مشکلی هیچ -

 دق برلین دیوار بینمون ولی خوابیم؛می تخت یه رو. کنیممی علیک و سالم یه هم با زوربه روزی
 هان؟ باشن؟ جوریاین که شناسیمی رو شوهری و زن کدوم تو. کشیده

 ینا شودمی بخواهیم، اگر ما. انداختند را آن و کردند اراده هاآلمانی را برلین دیوار بگویم خواستممی
 .شود خوب مانزندگی خواهیمنمی ما که! جاستهمین دقیقاً مسئله اما بترکانیم؛ را دیوار

 این. ریاث کنیممی زندگی هم با داریم ساله هشت االن. مغریبه برات انگار که کنیمی برخورد طوری -
 .باشه آورده دووم سال ده نزدیک که نیست ایزندگی زندگی،

 .بود دوپهلو و واضح حرفش دادم؟ ادامه را بحث لجبازی و لج با چرا. گرفت غمم
 !«باشیم داشته بچه یه باید سال هشت از بعد»

 .نباش طوریاین لطفاً گفتمی خودش به باید یکی حاال. رسیدیم خانمالهه یخانه دم
. نداشتند تاب هایمچشم و بودم گرفته دست در را قابلمه. ایستادیم خانمالهه نماسفید آپارتمان رویروبه

 زارزار من و نباشد خانه شب دو ساعت تا رادمهر دیشب، مثلِ هم امشب خواستمی دلم عجیب خیلی
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 من! برود خبر آن پی هم او و بدهد فوری خبر یک و بزند زنگ مظاهر کاش! بشود کاش. بریزم اشک
 !خیالبی هم را هابچه نمرات. بخوابم و خانه بروم هم
 وامد سال ده به نزدیک که نیست ایزندگی زندگی، این که گفتمی راست جهت یک از شاید ولی

 .ایمگذاشته پا عاطفی طالق یمرحله به عمالً ما. باشد آورده
 رادمهر؟ از جدایی! من بر وای جدایی؟ یعنی چی؟ یعنی طالق. است ترسناک اسمش چقدر! طالق

 !وای
 زد،می فرمان قفل داشت که زمانی. کرد پارک ساختمان از جلوتر را ماشینش و شدم پیاده زودتر

 آمد نماشی شدنقفل بوق صدای. فشردم آیفون در را پنج یدکمه و رفتم آپارتمان نفرروی در سمتبه
 :شد بلند گفت،می خوشامد که آیفون در نرگس صدای آن از پس و
 کو؟ رادمهر. عزیزم بفرما خوبی؟ ثریاجان، سالم -

 .نباشم جوریاین کردم سعی. کجاست رادمهر که چه تو به داد؟ فرصت
 .کردمی پارک رو ماشین داشت. مرسی متشکرم. عزیزم سالم -
 کی نگاهش که را او و کردم آمد،می من سمتبه زنانقدم که رادمهر به رو. شد باز تیکی صدای با در

 .یافتم بود، عجیبی طور
 یعنی. بیاید در درست حدسم دقیقاً و بزنم حدس توانممی شرایطی هر در را رادمهر حال من دانی؟می
 شناختم؛می خودش از بیشتر حتی را رادمهر من. زنی هر یآشپزخانه خاص هایسنبهسوراخ مثلِ

 کی رادمهر، این اما کند؛می کارچه افتاد، محال اتفاق فالن اگر بدهم تشخیص توانستممی که طوری
 از نگاهش این االن دانستینمی تو و کردمی نگاه آدم به طوری اوقات گاهی. داشت مزخرفی نگاه

 را نآ ابروانش، روی اخم گره با که بود هایشچشم در رضایتی یک. بودنششاکی از یا است رضایت
 .کرد امعصبی هم حاال و گرفتمی حرصم خیلی کرد،می نگاهم گونهاین وقتی. کردمی پنهان

 یک اب را مشکی در. ایستاد نزدیکم بود، کرده کتانش رنگمشکی شلوار جیب در دست کهدرحالی
 است؟ فیلم نوعی هم این گفت شودمی. کرد هدایت جلو به را من دیگر، دست با و داد هل دستش

 زا خبری که اینجا. ببرند بویی خرابمان یرابـطه از اشخانواده خواهدنمی. باشد عادی خواهدمی یعنی
 .نیست جانش از عزیزتر یخانواده
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 .گفتمی چنین ماشین داخل هم هایشحرف
 و مکردی طی داشتند، خود در تیره ایقهوه هایرگه که رنگکرم هایکاشی با بزرگ پارکینگ مسیر

 عثبا هم کنار هایمانکفش تقتق صدای کنی؟می باور. انداختمی گریه به مرا هایمانکفش صدای
 اشقانهع طوراین هستم، سرد اندازه این که منی کردمی باور کسی چه. بشود تار دیدم و کنم بغض شد

 بپرستم؟ را رادمهر
 .بود من مرگ ناقوس کردممی احساس ها،کفش صدای این حاال و

 هم به چقدر. رادمهر یمردانه و سوخته ایقهوه هایکفش با من یخانمانه و رنگایقهوه هایکفش
 !آیندمی

 .زد را پایین یدکمه او و ایستادیم آسانسور جلوی
 ار پارکینگ هایماشین خواستممی مثالً الکی. بزدایم را مزاحم هایاشک این که زدم پلک بار چند

 د،ش باز که در. شود خشک زود هم اثرشان تا شدم خیره سقف به لحظه چند و برگرداندم رو. ببینم
 در را دستانش دوباره. داد فشار را سه یدکمه رادمهر. رفتیم کوچکش اتاقک به. بود خالی آسانسور

 .بود کرده فرو شلوارش جیب
. اردد حالش به بستگی رادمهر هایچشم رنگ. کنم توصیف برایت را هایشچشم بیا! رادمهر هایچشم

 عسلی و سبز باشد، ناراحت اگر و گیردمی را مردمکش دور رنگیکم سبز یهاله یک که باشد خوب اگر
 چه؟ خاطربه دادم؟می دست از باید را مردی چنین من. زندمی ایقهوه به هیچ، که

 رادمهر ،یافت کاهش که آسانسور سرعت. کردم دست به دست باز را کوچک خاکستری تفلون یقابلمه
 مدل من. کرد هدایتم جلو به کند، نگاهم اینکه بدون او ولی کردم؛ نگاهش. گرفت دستم از را ظرف
 از جلوتر که دادنمی اجازه خود به هم بحث و دعوا از پس اینکه. شدمی تنگ هم کارهایش این برای
 .شود رد دری از من
 فک با رادمهر. بودند در جلوی خانمالهه و نرگس. بگیرد خواستمی را نگاهم جلوی که بود اشک باز

 .بود شـرفبی آرام مرد یک او. کرد رها و فشرد آرام را کتفم دست،
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 و داشت یسپید لطیف پیراهن مانتویش، زیر که بود کرده تن جلوباز یشمی سبز مانتوی یک نرگس
 هم آرایش. ودب زیباتر من از خیلی. بود زیبا خیلی نرگس. بود کرده سر زیبایی حالت به را سفیدش شال
 ...که من مثلِ نه. شدمی زیبا کرد،می که
 گیری؟نمی سراغی دیگه خوبی؟ خانوما،خانوم سالم -

 :گفتم و خندیدم الکی. کردیم روبوسی
 .شدم کالسا درگیر دیگه ببخشید. جاننرگس مرسی. سالم -
 .بـوسیدم را دستش و کردم خانمالهه به رو
 خوبه؟ حالتون. خانومالهه سالم -
 .چسباند امگونه به لب و زد کتفم به
 .بفرما تو، بفرما. الحمداهلل. دخترجان سالم -

 و شاد سیاهش هایچشم کهدرحالی. شد ظاهر رویمروبه جاوید آوردم، در که را هایمکفش. رفتم داخل
 :گفت داشت، تن به مردانه رنگکرم پیراهن یک و بودند روشن

 !بهبه -
 انندم شاید. پیلهشیلهبی بود؛ جاوید همین آمد،می خوشم او از رادمهر فامیل در که کسی تنها شاید

 نیاز سکوت، که رادمهری نه. اوست مطلوب حد. بود خوب اما خندید؛می زیادی و نبود مردانه رادمهر
 .است اشحیاتی
 کرد او به رو روخنده جاوید شد، فارغ در دم هایخانم با احوالپرسی از کهدرحالی لبخندزنان هم رادمهر

 :پرسید مشکوک و
 زنته؟ این رادمهر؟ -

 روی کیف یدسته اراده،بی باشد؟ دیگری کس است قرار زنته؟ این چی یعنی. پریدند باال ابروهایم
 .زدم چنگ را امشانه

 :گفت آورد،می در را اشایقهوه هایکفش پادری روی کهدرحالی و خندید رادمهر
 چطور؟ -
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 هک کردی ازدواج کی گرفتیش؟ کجا از! خوشگله هم چقدر. زنهمی آشنا مواسه خیلی شقیافه آخه -
 نداریم؟ خبر ما اصالً
 دبگوی خواستهمی و بود ساده شوخی یک فقط ماجرا شاید. زدم عمیقی لبخند ظاهربه احتماالً آنجا

 دونب من، از بعد رادمهر. بگویند رادمهر به را جمله این روزی که نبود بعید اما شدید؛ سهیل یستاره
 .کرد خواهد ازدواج شک

 :گفت جاوید به خطاب و کرد تظاهری اخم نرگس
 خوشگله؟ دیگه حاال اِ؟ -

 جلوی راهروی یکی. داشت تنگ راهروی دوتا شانخانه. کرد راهنمایی پذیرایی به را مانهمه خانمالهه
 ابخو اتاق دو به که سالن یگوشه راهروی دیگری و داشت قرار بهداشتی سرویس رویشبهرو که در
 هااتاق به که راهرویی پشت دقیقاً آشپزخانه و داشت قرار راهرو دو این میان هم پذیرایی. داشت راه
 ستدو را شکلی این هایخانه من. بود بزرگی اما نشیندل و ساده کامالً ینقشه یک. بود رسید،می

 چنان که دو یا است بوده لیسانس یک ترم نبود معلوم معمارش که را خودمان یخانه نه. داشتم
 .است کشیده اینقشه
 سمت یک بود، افتاده دوم یطبقه روی هاسنگینی و هاستون ها،پایه تمام چون نیست؛ استاندارد اصالً
 آن نه فهمیدم؛ دانمنمی معماری از چیزیهیچ که منی را این. بود سبک کامالً دیگر سمت و خانه

 .اندساخته و اندکشیده نقشه که بنایی آن و معمار
 :گفت دستپاچه مثالً جاوید

 رو رادمهر یبادآورده پول. کنهنمی که ایناآرایش. خوشگله فابریک خودش که اینه منظورم خب -
 .کنهنمی اینا و لباس حروم

 یهنفرسه مبل یگوشه خنده با خودش و داد رفت،می آشپزخانه به که مادرش تحویل را قابلمه رادمهر
 تکیه لمب یدسته به را دستم یک بتوانم که نشستم دونفره مبل یک روی هم من. نشست رنگآبی

 .انداختم پا روی پا. دهم
 .دهدمی گوش جاوید هایحرف به ریزی یخنده با رادمهر دیدممی
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 ترزود دو آن. داشت اعتماد کامالً هم نرگس جاوید، زن به. داشت اعتماد هایشچشم از بیشتر جاوید به
 .بود جاوید از تربزرگ رادمهر اینکه با. بودند کرده ازدواج ما از

 را انشمزهبی بحث نرگس. گرفت جای رادمهر کنار مبل، دیگر یگوشه جاوید و نشست کنارم نرگس
 :داد ادامه

 که خرمنمی لباس هیچی بعدبهازاین حاال باشم؟ نو خواممی بده کنم؟می حروم رو تو پوالی من -
 !کیه دست دنیا ببینی
 :گفت و خندید بلند جاوید

 هواس روز یه اصالً. شدم معتاد تو کردنایخرج به من! کن خرج رو پوالم بیا خدا رو تو! نرگس نه نه -
 .گیرممی رعشه نیاد، ملت بانک از پیام من
 ایعض اندازه این تا بودنمآرایشبی اما بود؛ گفته منظوربی. کردم مرور را جاوید قبل هایحرف دور یک

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

 :پرسیدم آهسته خندید،می
 کو؟ دانیال پس -
 :گفت روییخوش با و کرد من به رو
 اهاشونب هم دانیال بزنن، قدم بیرون رفتن هلیا و امید پیش ساعت یه. بودیم اینجا عصر از امید و ما -

 .رفت
 :گفت و خندید

 میاد؟ کی عموزن پس گفتمی هی. گرفتمی رو سراغت انقدر هم اون -
 :گفتم لبخند با. خندیدم خودم رضایت با را دفعه این

 !دلمه عزیز -
 :پراند مزه رادمهر به رو جاوید که شدیم ساکت لحظه چند

 عشقم؟ خوبی. شوهریم و زن تو و من االن رادمهر -
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 که ودش بلند جا از خواست رادمهر. ایمنشسته غریبانه قدراین چرا بود گفته غیرمستقیم. زدم لبخند
 :گفت بلند من به رو. شد مانعش و گرفت را دستش جاوید

 .عیالم پیش برم هم من بشین، آقات پیش بیا! دختر هی -
 همیشه. گذاشت مبل پشت را دستش رادمهر گرفتم، جای که رادمهر کنار. شدم بلند آرام و خندیدم
 .نشست نرگس کنار هم جاوید. نبود کنارش کسی کالً وقتی حتی کرد؛می را کار همین
 :پرسید شک و اخم با من به خطاب. بود زده باال اشبازیمسخره رگ باز جاوید

 کردی؟ تور کجا از رو قراضه این حاال؟ هست چی اسمت -
 :گفت آرام رادمهر. دادندنمی زدنحرف مهلت

 .ایدموقراضه هم تو -
 :گفت و خندید بلند جاوید

 .ابوقراضه هم امید -
 ودم؟ب نشنیده را اشخنده طنین بود وقت چند که کردم فکر این به. خندید صدا با هم رادمهر بار این
 از پس هک کنم ضبط را صدایش بار یک باید. بشنوم را اشخنده صدای توانمنمی دیگر شویم، جدا اگر

 .باشم داشته را اشخنده صدای هم مانجدایی
 زرو که انگار شود، سر رادمهر یخنده طنین شنیدن بدون که روزی گفتممی شدنمعاشق اوایل! آه

 .شنوممی سختیبه هم را خودش صدای ینغمه حتی که است روزگاری حاال. است خورشیدبی
 رو آمد،یم گلگونش سپید صورت و سفید شال به اندازهبی قرمزش هایلب کهدرحالی لبخند، با نرگس

 :زد تشر مثالً جاوید به
 .داداشته! بکش خجالت -

 .آمدند هم هلیا و امید. زدند را زنگ موقع همان
 و نازدار دختران آن از او و بودند کرده نامزد هلیا با که شدمی ماهی دو. بود ترشانکوچک برادر امید

. ودب زیبا بسیاربسیار و بودند آرام کامالً حرکاتش. کردمی صحبت آرام خورد،می غذا آرام. بود یواش
 بل رنگ و هایشگونه به سرخ یرژگونه. بود سپید پوستش و قیر سیاه چشمانش، و ابروان و موها
 .شدمی بهشتی حوری یک. زدمی هایشلب به هم قرمز
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 !ترناتوان همه از تر،مزخرف همه از بودم، ترعقب همه از من خانمالهه هایعروس بین
 .اممانده زنده حاال تا که دارم جانی چه دانمنمی نبودن،زن و بودنکم از حجم این با

 مرا نکهای از و گفت سالم بکند، خاصی نگاه آنکه بدون محترمانه خیلی. بود آداب مبادی بسیار امید
 .بودند ایداشتنیدوست زوج. بود مؤدب خودش مانند هم هلیا. کرد خوشحالی اظهار دیده

 .داشتم دوستش خیلی. بود واقعی یفرشته یک جاوید، نازنین یسالهشش پسر دانیال،
 او! «هابشه دومادم دانیال بذاری باید» گفتممی و کردممی شوخی نرگس با! خیربه قبل هایروز آن یاد
 .کردم ـلش*بغـ. ـوسیدمش*بـ. انداختمی شیرین روزهای آن یاد به مرا

 چیست؟ عدالت خدا،
 هم هلیا و امید. نفرهسه مبل یک و دونفره مبل دو میزبان، برای نفرهتک مبل دو. بودند نفرهنه هامبل
 وسایل و شربت یتهیه درحال خانمالهه حاال دانستممی. نشستند هم کنار دونفره مبل یک روی

 .گذاشتم رادمهر کنار را کیفم و برخاستم جا از. است پذیرایی
 افص داشت، دامنش پایین و هاآستین دوتا روی کمی رنگطالیی ونگارنقش که را امایسرمه مانتوی

 خوب هوا خیلی امروز که مبنی این بر بود کشیده پیش را وهواآب بحث هلیا. رفتم آشپزخانه به و کردم
 .باصفاست خیلی باالتر خیابان دو پارک این و بوده

 وارد و کردم صاف سرم روی داشت، مشکی و رنگتیره اینقطه هایطرح که را امزرشکی روسری
 .شدم آشپزخانه

 شپزخانهآ. باشند گونههمین دنیا زنان تمام شاید. دارم آشپزخانه به نهایتیبی عشق چه که دانینمی
 وست،ت مال چون بکند؛ تعرضی آن به تواندنمی کسهیچ که است جایی حداقل. است زنانه قلمرویی

 .گذراندممی آشپزخانه در را وقتم بیشتر که بود همین. شده ساخته تو مخصوص
 چوبی زمی و رنگایقهوه هایسرامیک با بود سپید سرتاسر هایکابینت دورتادور خانم،الهه یآشپزخانه

 یآشپزخانه. آمدنمی خوشم خیلی اشآشپزخانه دکور از من. داشت قرار وسطش که اینفرهشش
 .بود انگیزتردل خودمان

 :گفت کرد،می مرتب را غذاها داشت و بود من به پشتش که خانمالهه
 ....بنـ دستم من. ببر کن درست شربت چندتا دستت قربون جان،نرگس -
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 خندملب اما شکستم؛ آرام هم من. نرفت لبخندش اما شد؛ تیره شادش هایچشم. دید مرا و برگرداند سر
 .نرفت
 وستد خودم که را آلبالو شربت یخچال از. آوردم در آشپزخانه کنار کابینت از را شانمجلسی هایلیوان

 قاشق دو یاندازه به چشمی میزان با دارگل طرح ایشیشه لیوان شش در و آوردم بیرون داشتم،
 ناگهان که آوردم در یخچال از هم را آب پارچ. شدمی شیرین و بود غلیظ بسیار آخر. ریختم خوریچای
 :گفت بلند خانمالهه

 .کردیمی درست پرتقاله اون از خب ریختی؟ آلبالو چرا! دختر وای -
 :آمد نرگس خندان و آرام صدای

 .دادید آلبالوآب ما به عصری خودتون شما خانوم؟حاج کنهمی فرقی چه -
 هم سالن تا صدایش نکند اینکه فکر از. زندمی لبخند و ایستاده آشپزخانه درگاه در دیدم و برگشتم
 .یدمکشمی خجالت ازشان نهایتبی که جاویدی و امید همچنین. کشیدم خجالت خیلی باشد، رسیده

 ایشآخره یا بوده باز پرتقال شربت در که گفت شودنمی حاال کرد؟ برخورد طوراین چرا دانمنمی واقعاً
 ندازها یک به دویشان هر. کنند استفاده آلبالو از این از بعد و شود تمام زودتر خواستندمی که بوده

 .نداشتم غیب علم من. بودند شده مصرف
 ظاهری ندامتی با آهسته. داشت همیشه اصل در. داشت لج سر من با کالً روز آن خانمالهه انگار اما

 :گفتم
 .شرمنده دونستم،نمی -
 :گفت تشر با
 پرسیدی؟می نباید خب -

 هاوانلی در خودم و زدم کنار آهسته کند، تمام را تماممنیمه کار خواستمی که را نرگس. فشردم را فکم
 .چیدم آن در را هالیوان و آوردم پایین یخچالشان باالی از را رنگمسی مجلسی سینی. ریختم آب

 .بزنند هم را شربتشان که گذاشتم بلنددسته کوچک قاشق یک هم کدام هر برای
 من االح خانم،الهه نظر از. باشی داشته منفعت برایشان که عزیزی زمانی تا تو. است همین بینی؟می
 تاسه خودش مثلِ باید اولش پسر زن چون شوم، باردار توانمنمی چون هستم؛ رادمهر پیشرفت مانع
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 نتوانی، راگ. زنی شوی، داربچه اگر اینجا. بوده خودم بدشگونی از بود، دختر که قبل یدفعه و بزاید پسر
 !بودن«زن» به برسد چه نیستی؛ هم آدم حتی

 روی ود،ب شده نشینته آلبالو رنگخوش شربت پایینش که آب لیوان یک حاوی سینی. کردم تعارف
 همچنان رادمهر، دست. برداشتم را خودم لیوان و دادم قرار هامبل ست ایپارچه و رنگآبی میز

 بخورم؟ را شربت این چطور من. نوشیدمی آرام و زده هم را شربتش. بود کرده خوش جا سرمپشت
. کردم خم کامل ارادهبی را سرم. اندشنیده را خانمالهه تشر همه که شدم متوجه جمع عجیب سکوت از
 .زنممی هم را شربتم دارم که معنا این به

 قدرآن دیگر. دانستممی خودم. نکرد کاری هیچ اما ناراحتم؛ فهمید رادمهر لحظه آن که خورممی قسم
 لیو سوزد؛می برایم دلش برادرشوهرم ببین،. سوخت دلش امید که کردم اشاعه خود از منفی احساس
 .نه شوهرم

 .نه شوهرم ولی دارد؛ را هوایم او
 :گفت لبخند با
 خبر؟ چه مدرسه از جانثریا -

. دوختم کرد،می امنظاره مهربان لبخندی با که او به نگاه و آوردم در خمیده کامالً حالت از را گردنم
 به مرحومش پدر از را رنگشعسلی هایچشم رادمهر اما بود؛ مشکی دو هر جاوید و امید هایچشم
 :گفتم نشود، نمایان زیاد صدایم لرزش که آهسته و نشاندم لب روی نرمی لبخند. بود بـرده ارث

 .گذرهمی. سالمتی -
 :گفت بود، شده سرخ شربت از لبش دور که هلیا

 بودی؟ چندم کالس معلم راستی -
 .اندبسته یخ کردممی احساس بودم، پیچانده سرد آب لیوان دور را دستانم که انقدر

 .سابق دبیرستان چهارم تا دوم میشه. میدم درس دوم یمتوسطه -
 :گفت بانمکی لبخند با و برد باال تفهیم ینشانه به را ابروهایش

 .نکردم عادت جدید نظام به هنوز -
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 چند وعم» پرسندمی او از نکند، گریه و نشود ناراحت اینکه برای که هستم کودکی کردممی احساس
 «عزیزم؟ چیه اسمت سالته؟
 ررادمه. کشیدم لرزانی عمیق نفس و بردم فرو امروسری در ارادهبی بودند روسری داخل که را موهایم

 .ترسدمی هم تنفسم از. گرفتم رو. کرد نگاهم دلواپسی حالت به و چرخاند گردن سریع
 روی و آمد خانمالهه. بود ملموس برایم کامالً بودنغریبه احساس. باشم صحبتشانهم خواستنمی دلم

 .نشست هلیا کنار میزبان، صندلی
 هاب هلیا به و کردمی صحبت شوم فدایت و عزیزم گونهآن نرگس با. داشت درد برایم رفتارهایش

 همه به چقدر که مانعروسی شب هب رودمی یادم. داشت درد خیلی. دانستمی اضافی را من اما داد؛می
 زمانی تا حتی یا و سال سه یا سال دو تا حتی. است شده عروسمان فالنی دختر که فروخت فخر

 عروس باید را بزرگم پسر عروس گفتمی. کردمی خطاب عروس مرا. داشت را هوایم چقدر امحاملگی
 ...یاندازه فقط من ارزش شدم؟ ارزشبی حاال. بزنم صدا

 کردممی فکر بود، شده هدفمند و جدی کامالً تازگیبه رادمهر با امرابـطه که هاروز آن! خیربه یادش
. است آرام و مهربان خودش مانند هم رادمهر مادر کردممی فکر. شد خواهم مادردار پس این از که

 مانند دیگری یشدهچاپ ینسخه مادرش و رفته پدرش به رادمهر خاص هایاخالق آنکه از غافل
 .است دیگر پیرزن هزاران

 به شروع و چیدیم را وسایل. بردند امید اتاق به و برداشتند را آبی میز مردها. انداختیم سفره سالن وسط
 .کردیم خوردن
 یقاًدق و است شاخش روی پرانیتکه یک حتماً گفت من به حسی بردم، فرو را اول یلقمه که دم همان
 را صورتش. خورد و کشید بشقابش داخل کمی مانماکارونی از نرگس. داشتم انتظار که شد هم همان
 :گفت من به رو و کرد جمع

 نمکه؟بی انقدر چرا -
 :گفت و گرفت سمتشبه را نمکدان لبخند با رادمهر بگویم، چیزی آنکه از پیش

 .نداره نمک با خوبی یمیونه ثریا -
 .شدمی تمام مزخرفمان بحث داد،می اجازه خانمالهه اگر
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 .داره ضرر بچه واسه نمکبی غذای. هانده دانیال به نرگس -
 دانمنمی. دکر نگاهم که شنید را دلم در زنی شکستن صدای بود، نشسته کنارم که رادمهر کنممی فکر

 .بود شده تار کامالً دیدم. گذاشتم دهانم در پر یلقمه دو و نکردم نگاهش. داشت حسی چه نگاهش
 حاال آوری؟نمی خاطربه را من نام تو حتی که نشدم سهیل ستاره دلیلبی دیدی جاوید؟ دیدی

 بود؟ چه دلیلش فهمیدی
 از رسیدمتمی. بلعیدممی را غذا نداشتم، خوردن به تمایلی آنکه با و بودم کرده فرو گردنم در را سرم باز
 همان با آهسته را بهانه رادمهر. شوم رسوا و بشکند کرده، سرریز که سدی مانند بغضم که دم آن

 :گفت و داد دستم بود، من دلخواه که صدایی
 .گیرهمی درد گلوت. نخور بغض با -

 .شکست یواشیواش زنی من، در. شکستم آرامآرام من و گذشت شب آن
 رگم شودمی بشکند، آرامآرام اگر ولی شکست؛ خب گوییممی بشکند، دفعهیک آدم اگر دانی؟می

 !زجر تدریجی،
*** 
 رپ دانشگاه نزدیک هایکافه سمتبه همه دانشجوها و بود شده کنسل روز میان هایکالس از یکی

 یوانشل که تومان هزار دو ایدانه. فروختمی اسپرسو که کوچک یدکه یک نه، که کافه. بودند کشیده
 .بود بندانگشت دو یاندازه

 پی حواسم و نشستم دانشگاه یمحوطه در خالی نیمکت روی همه، از متفاوت معمول، طبق من اما

 و چهارگانه پیشوندهای همگی که quadra و quadru و quadr مثالً. بود چندگانه پیشوندهای
 هچ باشد؟ چه امنامهپایان موضوع که کردممی فکر مسئله این به داشتم هم زمانهم. بودند چهارقلو

 است؟ خوب باشد راهنمایم استاد کسی
 مکالمات در ربط حروف نقش با آن یمقایسه و روزمره مکالمات در ربط حروف نقش موضوع شاید

 هک شدم متوجه شد، حاصلم تجربه کمی که لیسانسم ینامهپایان برای چون باشد؛ خوب رسمی
 ه،مقایس این اما دارند؛ عادی موضوعات نسبت به بیشتری امتیاز متناقض، و ایمقایسه موضوعات
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 و بدهد مشاوره همب کسی داشتم احتیاج. بگیرم تصمیم توانستمنمی. دانستمنمی. نبود جذابی یمقایسه
 .استادانم از بهتر کسی چه
 کدام؟ اما
 .رفتممی استادانم خاطر از حتی اوقات خیلی که بودم ایحاشیهکم دانشجوی من

 هم متنِ در ذهنم، در کردم سعی و دوختم نگاه quintuple به تمرکز و اخم با و فشردم پلک محکم
 .بیفتند جا خوب که ببرم کارشان به

 خوب و باشد خوب هم که بروم استادی سراغ خواستممی من آخر. بود خوبی استاد ابراهیمی استاد
 همان. بایستم صف در بخواهم دیدنش برای که نباشد شلوغ قدریآن دورش هم کند، امراهنمایی

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

 .دهندمی یاد تاییپنج و چهارتایی لیسانس؟ فوق یا بود دبستانیپیش
. ودمب خوانده درس زیاد کمی من. نداشتند هادبستانیپیش از کمیدست هم هالیسانسی فوق هرچند

 .بردممی باال را توقعم خیلی نباید پس خواندم؛می انگلیسی آنالین هایرمان حتی من
 هشان به و برداشتم کنارم از بود، مردانه چرم اداری هایکیف یزنانه ینسخه که را رنگمکرم کیف

 .افتادم راه به ماندانشکده سمتبه. آویختم
. شیدمک عمیقی نفس. رسیدم ابراهیمی آقای کار دفتر به تا رفتممی راه خلوت و سفیدرنگ راهروی در

 وطمرب بود، چه هر هم آن که کنم صحبت خصوصی استادی، با بخواهم که بود آمده پیش کم خیلی
 .بود لیسانسم اوایل به

 :گفت که آمد خودش صدای بعد، لحظه چند و کوبیدم در به مرتبه چند
 .بفرمایید -

 لویج ابراهیمی، آقای گرم و وهواآبخوش دفتر. شد باز در و کشیدم پایین را فلزی سرد یدستگیره
 لبخند اب و بود کرده هم در پنجه. بود نشسته میزش پشت اش،مشکی فرم عینک آن با. شد ظاهر رویم
 :گفت

 بله؟ -
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 گویا. کردمی نگاهم و بود نشسته اداری مشکی صندلی روی رویشروبه که افتاد پسری به نگاهم تازه
 :گفتم شرمنده. فرستادم لعنت امبدشانسی به. کردندمی صحبت داشتند

 .شدم مزاحم ببخشید -
 :گفت عمیقی لبخند با خودش ابراهیمی آقای. گرفت رو من از پسر

 خوای؟می نمره -
 :گفتم لبخند با و زدم پلک

 ...قـمو اون من که هستید کی تا شما. بگیرم مشاوره ازتون منامهپایان به راجع خواستممی. نه نه، -
 :گفت و کرد اشاره بود، اتاق در که مبلی به
 .انداخته لنگر اینجا الکی آقا این. خانومدختر تو بیا -

 یمبل سمتبه و بستم را در بودم، ناراضی او حضور از کهدرحالی. شنیدم را مرد آن آرام یخنده صدای
 گرم قدرچ اتاقش فضای که کردم فکر این به و گذاشتم پاهایم روی را کیفم. رفتم بود، کرده اشاره که
 .دهدمی آرامش. است بخشلـذت و

 یشدهکاریگچ دیوارهای. شدندمی خورشید نور مستقیم ورود از مانع زردرنگ، ایکرکره هایپرده
 اتاق ادزی نور از مانع که رنگیمشکی کمدهای و کردندمی دوچندان را اتاق روشنایی که رنگاستخوانی

 .بودند مشکی هم هامبل و ابراهیمی میز. شدندمی
 :گفت

 خوری؟می چیزی -
 :گفتم و زدم لبخند

 .لطفتون از ممنونم. نه -
 رسید،می نظربه ترموشکافانه عینک پشت از نگاهش کهدرحالی و کرد فرو هم در را هایشپنجه دوباره
 :گفت

 .خدمتم در بفرما، خب -
 سعی و کردم نگاه زد،می سال پنجاه از ترکم سنش اما بود، مانده مو از خالی سرش میان که او به

 :دهم توضیح کامل کردم
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. ودمب برداشته شما با رو واحدهام اکثر هم لیسانسم. هستم زبان مترجمی لیسانس فوق دوم ترم -
 .کنید مراهنمایی بتونید اگه شما که گفتم. کنم ریزیبرنامه منامهپایان واسه االن همین از خواستممی

 :پرسید جدی
 چیه؟ اسمت -

 .شد جمع من به بود، سرگرم موبایلش با و نشسته رویمبهرو که مرد آن حواس کل
 .هستم طاهری ثریا. طاهری -

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

 .باشد چنین زدممی حدس. بود رنگکم لبخندم
 .کنممی خواهش -

 :گفت و زد باال را عینکش
 حاال؟ از چرا. داری فرصت هنوز دومی، ترم تازه االن که تو خب -
. بودن بخشرضایت زیاد برام شنتیجه و کردم کار برنامهبی و سرخود خیلی لیسانس، برای آخه -

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

 بود؟ کی راهنمات استاد -
 :گفتم

 .زند دکتر -
 :گفت ابراهیمی به خطاب و زد لبخند بود، موبایلش در سرش که مرد آن
 گروه هی به میده رو حواسش فقط. نداره مطلوبی ینتیجه اکثراً دانشجوهاش هاینامهپایان زند دکتر -

 .بکنه بهترین رو اونا که خاص
 :گفتم. کرد توبیخش نگاهش با نوعیبه و کرد اخم ابراهیمی



 

 

39 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 ینهم برای بدن؛ همه به رو حواسشون تمام تونننمی خب و معروفن دانشکده تو زند دکتر. درسته -
 تونننمی من، مثل هم اونا از عده یه و میارن دست به ایعالی نتایج دانشجوهاشون از عده یه

 .بکشن باال رو خودشون
 :گفتم بیابد، زدنحرف برای فرصتی ابراهیمی آنکه از پیش و کردم مکث

 .کنم کارچی باید بدونم من که کنید بررسی برام رو مطلب چندتا فقط اومدم االن -
 :گفت درنگ کمی از پس و کشید عمیقی نفس

 داری؟ نظر در رو کسی راهنمات استاد واسه. راحتی طور هر باشه، ولی حاال؛ زوده -
 .زدم لبخند

 .بشید راهنمام استاد شما خود اگه کنیدمی بزرگواری -
 :گفت و خندید

 من ویسبن هم اسمت. میشه چی ببینیم بنویس کاغذ این روی رو موضوعاتت بیا. نیست مشکلی -
 .باشه یادم
 .دادم قرار مقابلم ایشیشه میز روی و گرفتم دستش از گرفت، سمتمبه که را کوچکی کاغذ
 بود ییپذیرا برای کوچک و قدکوتاه ایشیشه میز یک ابراهیمی، آقای چوبی و رنگسیاه میز رویروبه
 .ودندب نکنده را شانپالستیکی هایروکش هنوز که داشت قرار اداری صندلی تاپنج دورتادورش که

 :نوشتم ار اولی و برداشتم آبی خودکار یک ای،شیشه میز روی جاقلمی از. گذاشتم پایم کنار را کیفم
 «رسمی و عامیانه در ربط حروف یمقایسه»

 :نوشتم را دومی
 «ترجمه در انگلیسی به انگلیسی هایدیکشنری نقش»
 :نوشتم هم را سومی و
 «بالعکس و فارسی نظم اشعار به انگلیسی نظم اشعار یترجمه»
 همد ابراهیمی تحویل را کاغذ خواستم. بودند گفتگو درحال ابراهیمی و ناشناس مرد آن حین، همین در
 :نوشتم و رسید ذهنم به دیگر جالب موضوع یک ناگهان که
 «ایران در انگلیسی زبان آموزشی سیستم ایرادات»



 

 

41 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 اشتبرد بود، خودش پیش که ایآبی خودکار. انداخت بردهنام موارد به نگاهی و گرفت دستم از را کاغذ
 :گفت نوشت،می چیزی کهدرحالی کاغذ روی و
 طاهری؟ سارا -

 رزودت رویمروبه جوان مرد که کنم اصالح را حرفش خواستم. بنویسم هم را اسمم بود گفته آمد یادم
 :گفت

 .ثریا -
 هایچشم. کردمی تداعی را نشینکافه فکرانروشن یچهره من برای هایشچشم و کردم نگاهش
 .رنگسیاه یمردانه موهای و عسلی

 .گرفتم او از را توجهم من و برآمد توضیح درصدد ابراهیمی
 عقاط و درست و کنی کار خوب روش بتونی اگه. جدیدتر و ترجالب همه از آخری. جالبین موضوعات -

 وضوعم نظم به نظم شعر یترجمه. خوبه. کنی رسمیش تونیمی مقاله عنوانبه حتی کنی، دفاع ازش
 تسلط هم ارسیف به که زبانانگلیسی یه با بتونی اینکه مگر بپردازی، بهش خیلی تونینمی اما خوبیه؛

 داری؟ رو کسی. کنی برقرار ارتباط داره
 :گفتم

 ...بلـ -
 «بابایمزن بله» گفتممی نباید. شد خفه گلویم در صدا لحظه یک

 :پرسید ام،بسته دهان و ساکتم دید وقتی و کردمی نگاهم منتظر
 داری؟ رو کسی -

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

 :گفت مرد آن
 .دارید گفتید که شما -

 :گفت گرانهتوبیخ باز ابراهیمی
 میگی؟ چی وسط این تو. زنهمی حرف من با هم خانوم این زنم،می حرف خانوم این با دارم من -
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 احساس مرد آن آنکه برای بودم، شده ناراحت ابراهیمی توبیخ از که من. کرد رنگیکم یخنده مرد
 :گفتم نکند پیدا بدی

 .هستیم اینترنتی آشنای یه حد در فقط. نیستم صمیمی باهاش خیلی آخه -
 کی با هستم، کجا من حاال که بیاورد در را ماجرا ته بخواهد بود ممکن پدرم، زن گفتممی اگر آخر

 دبرو بکند، من به توجهی آنکهبی هم آخرش و دارد چقدر دارد، اگر و ندارد یا دارد را هوایم پدرم هستم،
 ندگیز از کسی نداشتم تمایلی که بود این. بسازد فروشکبریت دخترک یقصه یک خودش پیش

 .بداند چیزی امشخصی

 خیلیا چون خواد؛می زحمت اثباتش ولی جالبه؛ هم[ 1] دیکشنری انگلیش تو انگلیش. خبخیله -

. ترهصرفهبه بالعکس، و[ 2] پرشین تو انگلیش هایدیکشنری از استفاده میگن و هستن این مخالف
 .نیست جذاب اما جدیدیه؛ موضوع هم اول مورد و این از این

[1 ]English to English Dictionery 
[2 ]English to Persian Dictionery 

 :داد ادامه و کشید نفسی
 ینتیجه جوریاون چون آخره؛ موضوع رو من خود نظر بری، پیش تیز و تند خیلی نخوای اگه -

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

 .نه -
 :گفت لبخند با و داد قرار کوچک سررسید یک در را کاغذ

 .خدمتم در بیای موقع هر روزا یبقیه. نیستم دانشگاه شنبه و دوشنبه روزای فقط من -
 :گفتم و گرفتم دست یک در را کیفم. شدم بلند جا از لبخند با
 .ابراهیمی آقای نکنه درد دستتون -

 سرشاری شادی که صدایی با. شد نمایان ریزی چال اشفرسوده یگونه روی که زد عمیقی لبخند
 :گفت بود، خوابیده آن پشت
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 ردنکصحبت از. بندننمی آدم ریش به استاد استاد هی که تو مثل خانومایی از میاد خوشم انقدر -
 .کنممی حظ باهاشون
 :گفتم و خندیدم آرام رفتم،می در سمت کهدرحالی

 .شدم مزاحم بخشیدمی. دارید لطف -
 نیست؟ یوسف پدرت اسم نباشه، جسارت فقط. جاندختر کنممی خواهش -

 داستا یک ابراهیمی اما نبود؛ عجیب پرسیدند،می من از را پدرم کوچک اسم مختلف هایآدم اینکه
 :گفتم تعجب اندکی با. نبود چیزی کم خودش این و بود دانشگاه

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

*** 
 از جن مثل وضعیتی در صبح چهار ساعت که زمانی و بود بـرده خوابم هاورقه روی دیروقت تا دیشب
. دمبو خسته خیلیخیلی حاال. نبرد خوابم دیگر آن از پس و نیست خبری هیچ دیدم پریدم، خواب
 درد تداش فکم که جایی تا باریبیست-ده به نزدیک تفریح، زنگ یدقیقه پانزده طول در که طوری

 .کشیدم خمیازه زد،می نبض و گرفتمی
 :پرسید لبخند با بود، ترصمیمی و ترمهربان که محمودی خانم

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

 :گفتم آرام و زدم لبخند. کردمی تعارف هامعلم به قند و چای داشت اش،دیروزی تیپ
 .بزنم صورتم به آبی یه برم من ببخشید. ریخته هم به مقدار یه خوابم. نه -
 واژگون رویم چای سینی بود نزدیک. گرفت قرار رویمروبه سعادت آقای لحظه همان. برخاستم جا از

 :گفتم شرمنده و کردم پیرش سبزرنگ هایچشم به نگاه. شود
 .ندیدمتون خوام،می عذر -
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 این االن دانستینمی تو و کردمی نگاه آدم به طوری اوقات گاهی. داشت مزخرفی نگاه یک رادمهر
 روی اخم گره با بود، هایشچشم در که رضایتی یک. بودنششاکی از یا است رضایت از نگاهش
 به قاًدقی سعادت حاال. گرفتمی حرصم خیلی کرد،می نگاهم گونهاین وقتی. کردمی پنهان ابروانش

 .کردمی نگاهم شکل همان
 نفر دو چطور کجا؟ سعادت سبزرنگ هایچشم و کجا رادمهر براق و زیبا هایچشم. خوردم جا شدتبه

 باشند؟ داشته خاص نگاه طرز یک توانندمی
 !کنممی خواهش -

 .رفت بود، نشسته کنارم که مهربان خانم سمت
 را اشذاتی پنهان و عجیب روی آن تازه من و بودیم شده صمیمی تازگیبه رادمهر و من که زمانی
. داشت را خودش به مخصوص خصوصیات کالً رادمهر. شناختم هم را نگاهش این کردم،می کشف
 اول را نگاهش پلک، یک با. زندمی پلک بار دو بدهد، تغییر را نگاهش جهت خواهدمی وقتی مثالً

 !مواقع برخی در عجیبش نگاه همین یا. کندمی نگاه سمت آن به دوم، پلک با و زندمی زمین
 همچنین .کندمی تغییر کمتر صورتش اجزای بزند، داد خواهدمی و شودمی عصبانی وقتی آنکه مثالً یا

 .گویدمی بیاید، دهنش به هرچه و رودمی باال شدتبه صدایش
 صورت توانستمنمی اصالً هم ازدواجمان از پس سال سه تا. است باحوصله و آرام بسیار رادمهر دانی؟می
 وجود وت در عصبانیت پتانسیل اصالً پرسیدممی او از که هم هرازگاهی. شودمی عصبانی چطوری کنم
 رادمهر دیدی اگر اوصاف، این تمام با اما دهد؛ جلوه عصبانی را خود خواستمی شوخی و خنده با دارد،

 .بد خیلی د،شومی عصبی بد خیلی. است شدندارکشیدهبه منزله به بهش شدنتنزدیک است، عصبانی
 .بود رادمهرگون خاص خصوصیات از هم این و

 کتبم این گزاربنیان رادمهر، مثالً یا. هستم دچارش من کنممی فکر. رادمهریسم خاص خصوصیات نه،
 .هستم رادمهریسم مکتب شاگرد اولین من و است فلسفه
 سفید، کف ،سفید سقف سفید، دیوار. بودند روحبی شدتبه بهداشتی سرویس فضای سفید هایکاشی
 !رنگبی آینه سفید، روشویی سفید، درها
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 سیر لحظه در فقط. زدنمی پرسه چیزی مغزم در. کردم خیس را هایمدست و ایستادم آینه رویروبه
 .کردممی

 احساس. کند کف تا مالیدم هم به را هایمدست و ریختم دستم کف در را سرخ دستشویی مایع
 و رفتمگ آب زیر را دستانم. بود دفتر در کیفم ولی شنوم؛می را موبایلم زنگ پیانوی صدای کردممی

 .دش نمایان آن از پس سعادت آقای یجثه و شد باز در داشتم، شک صدا این بودنتوهم به کهدرحالی
 :گفت آهسته او و کردم نگاهش. تکاندم آهسته را هایمدست عادت به
 .خورد زنگ بار چند موبایلتون -
 :گفتم شک با رفتم،می جلو تردید با کهدرحالی. گرفت سمتمبه را امگوشی راستش دست با
 اینجا؟ آوردید رو موبایلم -

 او به دهندب برندنمی هم، کند خودکشی حتی کسی موبایل اگر آخر. چیست منظورم فهمید کنممی فکر
 .است دستشویی در که

 :گفت. ماند خیره دستانم توی موبایل به و گرفت جای لبش یگوشه ریزی لبخند
 .زنهمی زنگ که شیشمه بار بدید، جواب. بزنید صورتتون به آب یه رفتید که گفتن مهربان خانوم -

. کردمی خودنمایی Radmehr نام سفیدش یصفحه در. کردم نگاه موبایلم به و رفت. دادم تکان سر
 :دادم جواب سریع

 .سالم -
 .نبود هم همیشگی آرام آن اما نبود؛ عصبی صدایش

 دادی؟نمی جواب چرا. سالم -
 .گذراندم نظر از را دستشویی سه در سه و انداختم سرویس روشن فضای به نگاهی

 شده؟ چی. آوردش برام سرایدارمون. نبودم گوشیم پیش -
 !گرفتی تماس که شده چی گویممی گرفته، تماس من با که شوهرم به نه؟ بود عجیب

 بودم؟ گفته که بود خانواده این. هیچی -
 بود؟ گفته رادمهر که ایخانواده. کردم فکر کمی

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

 :بریدم را حرفش. نداشت اعصاب انگار
 شده؟ چی. خبخیله آهان -
 که بیا زودتر مدرسه از کمیه که بیای خوایمی اگه بگم خواستم. دارن مراسم امروز گفت مظاهر -

 ...که نه هم اگه. برسیم بهشون
 مهدک یک زندگی کاش اصالً. بمیرم و خانه بروم. بخوابم و خانه بروم خواستمی دلم. داشتم سردرد
 :دادمی پیغام ما به زدیم،می را آن اگر که داشت

«Congratulation! You Win; Then you Should Die». 
 .مردیممی لحظه همان پریشان افکار این و من و

 !پریشان افکار این از وای
 چنده؟ ساعت -

 .بازگشته صدایش به سابق آرامش زیبای رنگ که بود ملموس برایم کامالً
 .غروب تا احتماالً ظهر سه ساعت -

 .رفتممی اما بود؛ افتضاح
 سمجل به رفتیم،نمی گردش ما حاال. داشتم دوست را رادمهر با گردش اندازه چه کنی درک توانینمی
 به تی،رف گردش به لـذت با که باری خرینآ اینکه دانینمی. نیستی من جای تو اما رفتیم؛می ختم
 و سردرد از اگر حتی جان و دل با پس فهمیدی، را این اگر چه؟ یعنی برگردد قبل سال سه از پیش

 .کنیمی قبول را درخواست هم بایستی پا سر نتوانی و باشی موت به رو خستگی
 یک دل اما پراند؛ جا از را ممتنع هزارات مغزم در گفتم، که ایباشه. مالیدم را هایمچشم آزادم دست با

 .نشاند خودشان جای سر را همه و بود موافق
. تو هن بگوید، چه داندمی طرفت نه تلفن پشت ولی نه؛ یا ایکرده تجربه دانمنمی هست، هاییلحظه

 .دهش ردوبدل آن در حرف هزاران مطمئنی که سکوتی یک. کنیدمی سکوت دوتان هر ثانیه چند بعد
 :گفت و شکاند را سکوت بغض که اویی و ایمکرده سکوت رادمهر و من حاال
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 .نداره اشکالی ایخسته اگه -
 .آوردمی در را ادایش سیزده دروغ. است زنانه دروغ دروغ،

 .نیستم خسته. میام نه -
 :گفت آرام

 .نخوابیدی درست دیشب -
 و متعجب اشمیشی هایچشم. کردم نگاه آینه توی سر به مقنعه زن تصویر به و آوردم باال را سرم

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

 .خداحافظ بگویم نرسیدم حتی
 .امآورده ایمان رادمهریسم مکتب به حقیقتاً من! آه

 با قبل هاسال! خیربه یادش. گذاشتم جیبم در نبود، رویش Radmehr اسم دیگر که را موبایلم

 و کردم اجرا را ترشساده ینسخه بعدها. دادم تغییر Radmehr به را فیضی اسم بازی،دیوانه

Radmehr، است باقی تلفنم روی موقع همان از. 
 .شستم را صورتم باز

 :گفت همین برای کند، جبران را مادرش هایحرف خواستمی پیش شب چند رادمهر
 .نگیر دل به. ناراحته امید ازدواج وام جورنشدن خاطربه -

 آن رادمهر داشتیم؟ هم دیگر مشکل یک و هزار هیچی، دادندنمی را واممان که نبودیم ما مگر ولی
 نتکنسی یک خودش برای امید حاال. بود کار مشغول نتکافی یک در و بود کارش درگیر هنوز زمان
 بعد بدهد، وام را نفر صد تواندمی امید است؟ چقدر مگر ازدواج وام است؟ ازدواجشان وام نگران و است
 بگیرد؟ وام خواهدمی

 .کرد تعجب هم خودش حتی که زد حرفی یک. بوده تابلو زیادی حرفش فهمید هم خودش رادمهر
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 قرض مدت یک. دارد پرپول حساب تاپنج-چهار برادرش، ،رادمهر همین. ندارد واقعاً امید گیریم حاال
 .برادرند سرش، فدای هم نداد. دهندمی پس و گیرندمی

 که است زنی هم این گفتندنمی. کردندمی فرضم بچه که گرفتمی دلم این از آخر. شدم ناراحت بیشتر
 .ضعیفم من که کنندمی فرض فقط سرکوب، فقط. دارد ششم حس دارد، روح دارد، دل

 اگر ،داشتم خوب همراه یک اگر داشتم، پشتوانه اگر. شدمنمی ضعیف اندازه این داشتم مادر اگر شاید
 فضعی خود خودی به هستم، تنها کنممی احساس که حاال اما نبودم؛ ضعیف هرگز داشتم، حامی یک
 کیکود نتوانستم چون نداشت، را امحوصله بیبی چون نداشتم، مادر چون آمدم؛ بار ضعیف. شوممی
 ناکخوف تاریکی و تنهایی این در دفعهیک و کشاند بیرون تنهایی از مرا رادمهر همه از ترمهم و کنم
 .کرد پرتم
 بگویم؟ چه

 .تمرف دبیران دفتر طرفبه. کردم صافش و کشیدم دست مانتویم روی کمی. کردم صاف را اممقنعه
 خانم. است آمده خوشم کسی از خودم کردم احساس بار اولین برای. کردمی نگاهم آرام مهربان خانم

 .زدم لبخند صورتش به! مهربان مهربانِ
 :پرسید محمودی خانم که برداشتم را دفترم و کیف

 کالس؟ سر میرید باز -
 :کردم حرفم چاشنی را خنده و زدم لبخند

 .ببخشید. کنم وارد رو هانمره باید آخه -
 مامت کردممی احساس. کنند دنبال را هاخط ردیف توانستندنمی هایمچشم. کردممی نگاه هااسم به

 .بکشم درد هم بندممی پلک وقتی حتی که قدرآن اند؛افتاده کار از بدنم اجزای
 .بود هم قربانی سارا. آمدند هابچه و خورد کالس زنگ
 نای تا شاگردهایم از کدامهیچ گاههیچ اما کردم؛می تدریس رسمی طور به که شدمی سالی شش من

 اگردش یک. بود بسته نقش ذهنم در و کردنمی کاری هیچ قربانی سارا. نبودند پراهمیت برایم اندازه
 که کسی. دارد کم نمره دو گاهی حتی یا نمره نیم گاهی گیرد،می کامل گاهی که کسی. عادی کامالً



 

 

48 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 داده اختصاص خود به را فکرم همه از بیش اما کند؛می تقلب امتحان سر و زندمی حرف کالس سر
 .بود
 یک هک گرفتم تصمیم. نبود جایز دیگر تدریس. بودیم جلوتر شدهریزیبرنامه سیستم از درس دو

 .باشیم داشته تمرینی یمکالمه
 با که بسا چه و بگیرند است قرار آخر و اول را نمره. بترسانم نمره از را هابچه که بودم مخالف من

 یکی و دندنکر مخالفتی کنیم، تمرین گفتم کالس اول وقتی که بود این. شودمی ترخراب کار تهدید،
 .کنند مرور را درس ایدقیقه پنج کرد پیشنهاد هابچه از

. کردندمی ورزش دخترها که کردم نگاه کناری یمدرسه آزاد یمحوطه به پنجره از مرورشان طی
 !پروانه مثلِ باشد؛ آزاد آدم که است خوب چقدر

 اریاسفندی خانم گفت و آمد داخل دخترها از یکی. کنند استراحت که گفتم زنگ، به مانده دقیقه ده
 .دارد کارم

 .رفتم معاونان دفتر به و برخاستم
 معاون تانی،تنگس خانم با و بود نشسته میزش پشت. آرام بسیار زنی و بود مدرسه مدیر اسفندیاری خانم

 که ردک هدایتم لبخند با اسفندیاری خانم. کردم سالم و زدم در به آرام بار یک. کردمی صحبت مدرسه
 هرچه ت،سعاد بیچاره گفتم خود پیش. بیاورد چای که زد زنگ سعادت آقای به و بنشینم صندلی روی
 .زنندمی صدایش شودمی

 :پرسیدم و نشستم
 اسفندیاری؟ خانوم اومده پیش مشکلی -

 .نشست رویمروبه و آمد بیرون میز پشت از هم خودش
. شده خوب خیلی هابچه زبان معدل. هستید خوبی معلم. کنیدنمی ایجاد مشکلی که شما عزیزم، نه -

 .هستم راضی خیلی من ولی شد؛ حرفا خیلی استخدامتون سر که دونیدمی
 .است تعارف یا گویدمی راست که دهم تشخیص توانستمنمی. زدم لبخند

 .دارید لطف شما. ممنونم -
 :کردمی صحبت طمأنینه با و آرام بسیار او
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 همکاریم شما مثل ایفرهیخته خانوم با اینکه از واقعاً. نیست اینا و تعارف. طاهری خانوم نه -
 .گفتممی تنگستانی خانوم به داشتم هم حاال همین. ایمراضی

 .کنم کار جایی چنین که افتخاره هم من برای. بزرگیتونه از -
 .آمد سعادت پای صدای

 یخیل که بیاید اگه. گرفتیم رستوران تو دورهمی یه همکارا با فرداشب واسه بگم خواستممی -
 ...ما. میشیم حالخوش

 گاهمن سبز هایچشم آن با و کردم نگاهش. شد وارد صبح کوچیک مستطیلی سینی همان با سعادت
 زا داشت کمکم. دادم اسفندیاری به را حواسم باز. خاموشند نهایتبی هایشچشم کردم احساس. کرد
 .بود رادمهریسم مکتب شاگرد دومین او انگار. آمدمی خوشم مرد این

 کجاست؟ که دونیدمی. هخامنش رستوران تو هفت ساعت از -
 :گفتم گنگ

 .بله -
 .زد لبخند

 .بینمتونمی فرداشب پس خب -
 بود؟ تعطیل فردا

 :گفتم شود کنسل مزخرف قرار این آنکه برای سریع
 .شرمنده. بیام تونمنمی من! نه نه، -

 .چیدمی میانمان میز روی آرامآرام را چای استکان دو سعادت
 :گفت ناراحتی به آمیخته تعجب با اسفندیاری

 طاهری؟ خانوم چرا -
 :گفتم آرام. بود زشت کشید،نمی امحوصله گفتممی اگر
 .تونمنمی آخه خب -

 .کرد اخم اسفندیاری
 ...صحبت باهاش من من، به بدید رو ششماره که اونه خاطربه اگه شوهرتونه؟ خاطربه -
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 سار پرنده

 :گفتم و کردم آرامی یخنده بود؟ خبر چه مگر! شوهرم بیچاره
 و باشم بیرون شب ندارم دوست خیلی خودم فقط. نداره مسائل این به کاری زیاد همسرم نه، نه، -

 ...اینکه
 !ندارم را هامعلم جمع یحوصله بگویم و بریزد زبانم به آمد

 :دادم ادامه
 .ترمراحت خونه تو -

 :گفت آرام باشد، شده ناراحت کمی که انگار اسفندیاری. رفت سعادت
 .راحتید جور هر پس خبخیله -
 .برخاستم جا از
 .کنممی رد رو دعوتتون اگه ببخشید کنممی خواهش -

 .زد لبخند
 .دارید اختیار. حرفیه چه این. کنممی خواهش نه -
 .بزرگوارید -

 خانه به زودتر دهد اجازه را جلسه یک این و است برنامه طبق درسشان آخر، زنگ که دادم هم اطالع
 اینکه برای فقط بقیه و شویمی مرموز اینکه. است همینبودن ساکت آثار از یکی. کرد قبول و بروم

 .بود هافتاد اسفندیاری جان به که هیوالیی. کنند اطاعت تو از شوندمی مجبور کنند، کشف را تو راز
 به. دهیم عبور حیاط از آموزدانش همهآن حضور شلوغی و ازدحام میان را ماشین که بود خطرناک

. رفتندمی بعد و ماندندمی دفتر در آخر زنگ خوردن از بعد دقیقه بیست-ده تا معلمان اکثر خاطر، همین
 .رفتممی دیرتر اندکی همیشه که تفاوت این به. بودم هاآن جزء هم من

 .بود جهنم برایم خانه چون رفتم؛می دیرتر
 :گفت معطلی بدون و سریع او و دیدم را سعادت آقای آمدم، بیرون که مدرسه ساختمان از
 میاید؟ من با لحظه یه طاهری خانوم -
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 دلم .داشتبرمی زمین روی از را هاآشغال داشت و داشت دست به سبزی پالستیکی کیسه. خوردم جا
 هگفت کردم فکر اول. نشدم حرفش متوجه درست همین برای رفت؛ عرقش از خیس پیشانی برای

 :پرسیدم همین برای کن، کمکم
 بله؟ -

 .گرفت سمتمبه و آورد در جیبش توی از داشت، کلید چهارتا فقط که کلیدیدسته
 .بیام تا من خونه سمت برید -

 گاهین. زدم چنگ را امزرشکی کیف یدسته. گویدمی چه نشدم متوجه. بود شده دراز رویمروبه دستش
 :گفتم و دادم جرأت خود به و کردم کلیدش به
 چی؟ واسه ببخشید -
 :گفت که بود شده کالفه انگار. گرفت رویمروبه را کلیددسته و شد نزدیک قدم دو
 .داشتم باهاتون کوچیکی کار -

 طحیا رنگآبی دیوار یگوشه یبرآمده مربع سمتبه و گرفتم را کلید. زدم دریا به دل و بودم مردد
 .رفتم مدرسه

 احساس که موقعی. کردمی ندامت اظهار یا گرفتمی اجازه کمتر هم رادمهر. کرد برخورد رادمهر مثلِ
 .بود گونهاین هم سعادت آقای این حاال. تازاندمی آخرش تا است، خودش با حق کردمی

 هک کوچکی یخانه یک در. داشت خواهد طعمی چه جایی، چنین در زندگی کنم تصور توانستمنمی
 هب رو که هاییپنجره از پر و گرم اشخانه. بود شدهکاریسیمان و بود ما یخانه حمام یاندازه حیاطش

 کلی هایشپنجره تمام یطاقچه در و پنجره از پر بود، نور همه اشخانه. شدندمی باز مدرسه حیاط
 خیلی اتاق یک و داشت پشتی چندتا. بود گچی دیوارها و شدهفرش اشخانه. داشت قدیمی عکس

 یقهطب که تفاوت این با بود ما یخانه خود ینقشه اشنقشه. داشت ترکوچک ایآشپزخانه و کوچک
 .بود هم به نزدیک و کم سایزهای در و بود کوچکِ کوچک جاهمه. بود خورده چین و نداشت دوم
 و داشت حوض حیاطشان و داشتند ایوان و داشتند حیاط که آمدمی خوشم هاییخانه آن از اما من

 یک و شدندمی باز حیاط به رو که بود هاییپنجره از پر. بود کوچک ایباغچه کنار حوضشان
 .باشند بزرگ چنانآن نه و کوچک چنیناین نه. داشتند کوچولو یباالخانه
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 سار پرنده

 اهنگ نازکم مشکی هایجوراب به. بودم نشسته کیفم کنار زمین روی و داشتم دست در را کلید
 .سنجیدممی را هاتفاوت و کردممی

 و اشدب مرتب اشخانه که بود این فکرش تمام. بود خوشبخت او. بود کوچک سعادت آقای دنیای انگار
 خوراکی هابچه به و بوفه سر برود تفریح، زنگ خوردن از پیش و باشد تمیز مدرسه حیاط هاصبح

 .است خوشبخت او است، ریخته دایره روی که باشد همینی اشزندگی تمام اگر. بفروشد
 ابق. خورد گره کوچکی دختر نگاه به نگاهم. بود خنک بسیار خانه هوای و بودند باز هاپنجره از دوتا

 را لیدک و کیف و برخاستم جا از. بودند شده مد هفتاد هایسال که است هاییآن از بود پیدا که عکسی
 .رهاندم جاهمان
 وبیخ احساس چه فرش روی رفتنراه پنداشتم خود پیش رفتم،می عکس قاب آن سمتبه اینکه حین
 !دارد خوبی بوی چه سادگی که آه. دارد
 هایشلپ اول، یمرحله در. بودند کرده سرش سیاه یمقنعه زوربه انگار. برداشتم را عکس قاب

 کنار و گوشه از تارهایی. شد نمایان عکس در بانمکش سیاه هایچشم بعد و کردندمی خودنمایی
 کردممی رفک داشتم. بود زیبا هم لبخندش. کردندمی شیرینش کوچک، تارهای این و بود پیدا صورتش

 .خوردم جا من و شد باز در که بوده سالههشت شاید
 برای دلم. کرد نگاهم ریزانعرق و خسته سعادت آقای. برگشتم رنگاستخوانی فلزی در سمتبه

 :گفتم. سوخت اشخستگی
 !نباشید خسته -

 .زد لبخند و کرد دستم توی عکس قاب به نگاه
 !نباشید خسته هم شما -

. شیدمک عمیقی نفس. رفت بود، بسته درش که خوابی اتاق سمتبه. بود صمیمی و گرم صدایش چقدر
 ایآق ترسیدممی اما باشم؛ روسری بدون سقف زیر داشتم عادت. بیاورم در را اممقنعه خواستمی دلم

 برادرهایش زن مثالً. کردنمی فرقی هم رادمهر برای. نداشت تفاوتی من برای. نیاید خوشش سعادت
. مبود نکرده را کار این وقتهیچ چون شد؛می مانعم نیرویی یک نه، من و بودند راحت جمع در خیلی

 .نداشت چندانی اهمیت برایش مسئله این انگار کل در. گفتنمی چیزی هم رادمهر
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 .گرفت دلم چیزها این به فکر از
 دوربین به اخم با که بود چادری خانم یک خوشگل، دخترک عکس کنار. گذاشتم جایش سر را قاب
 .بود مشکی هایشچشم هم او. بود زده زل
 که ودمخ. نه یا است درستی کار کنم، درست چای بروم اینکه دانستمنمی. نشستم امقبلی جای سر

 .داشتم دوست را زنانه قلمرو امنِ محیط. داشتم دوست را آشپزخانه. داشتم دوست
 :گفتم و بخشیدم جسارت خود به
 کنم؟ درست چای سعادت؟ آقای -
 :گفت اتاق داخل از
 .کن درست. خانوم کن درست -
 ردم اصالً رادمهر که کردممی فکر این به بیاید، جوش گاز روی کتری بودم منتظر اینکه حین در

 یتحساس او به مردش باشد داشته دوست اینکه باشد، زنی هر حق شاید! دانمنمی. نیست ایغیرتی
 همکارهایم که هاییزمان حتی نداشت، من به نسبت را حس این وقتهیچ رادمهر ولی باشد؛ داشته

 ارانمهمک از یکی با که بود امبارداری از قبل بسنجم، را غیرتش حد خواستممی هم بار یک. بودند مرد
 یشانهافروشنده که رفتیم هاییمغازه به هم با چقدر. نداد نشان العملیعکس هیچ او ولی برگشتم؛

 هاینز روی مردها گویندمی آخر ندارد؟ غیرت او واقعاً. داشتم تلفنی مزاحم چقدر. داشتند ناپاکی چشم
 رویم رادمهر که آورمنمی یاد به ماننامزدی دوران در حتی من. شوندمی غیرتی شانعالقه مورد

 .باشد شده غیرتی
 حال. نبود عاشق شوهرهای و زن شبیه مانهیچی. نبود واقعی شوهرهای و زن شبیه مانهیچی ما

 .پرستممی را او من آنکه
 .گذاشتم کنارشان هم ایکیسه چای دوتا و ریختم استکان دو در را جوش آب

 همیشه. امنخورده چای گاز اجاق گرمای با هاستمدت و امنخورده ایکیسه چای که هاستمدت
 .داشتیم برقی کتری

 از دورتر کمی هم خودش. شدم خارج آشپزخانه از و دادم قرار شکلدایره ایشیشه سینی در را دو هر
 .دادم قرار میانمان را سینی و نشستم پیشینم جای سر هم من. بود نشسته وسایلم
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 سار پرنده

 مانیآس آبی پیراهنش، و بود کرده تن به رنگیمشکی ایپارچه شلوار. بود کرده عوض را هایشلباس
 .کنم تشبیهش چیزی به توانستمنمی که داشت خاصی رنگ. بود تیره

 هب بود، گذاشته آن روی را ساعدش و بود کرد قائمه را پایش یک قبایل، رئیس مانند کهدرحالی
 .کردمی فکر چیزی به انگار و بود مانده خیره رویشروبه

 .داشتم نیاز آرامش به هم خودم. برداشتم را خودم ایشیشه استکان و نگفتم چیزی
 تنیداشدوست آدمی با یا دهم انجام را امداشتنیدوست کارهای یا بخوابم که نیست این صرفاً آرامش
 به قه،دقی چند حد در و بنشیند جا یک باید فقط که شودمی شلوغ قدرآن آدم، مغز گاهی. کنم صحبت

. ندک تفکیک را ذهنش اجزای بتواند شاید سکوت، دقیقه چند از پس وقت آن. نکند فکر چیزیهیچ
 .بگیرد آرام بتواند شاید. بیابد آرامش بتواند شاید
 یمسئله هر سر بود، پا به ولوله درونم اما بودم؛ مرده و سرد ظاهر در. داشتم زیاد دلهره که بودم زنی

 .کوچکی
 .امدرمانده هم خودم که اشکم پر چنانآن اما کنی؛نمی باور
 رادمهر با لحظات ریز به ریز که من مانند برند؛نمی یاد از را چیزهیچ هستند، غریب موجوداتی هازن

 مغزم در یداچ کیفیت به شدهضبط طوالنی فیلم یک که انگار! را ریزشان به ریز آید،می یادم را بودن
 خونین را تنم و آورندمی در چنگ شوند،می وحشی خاطرات این هم او از جدایی از پس دانممی. باشد
 مینه زندگی. کنند جان نوش هاکرکس که گذارندمی بیابان در را باقی استخوان پاره دو. کنندمی

 .است
 !آمدمنمی دنیا به وقتهیچ کاش

 .داشتم مادر آمدم،می دنیا به اگر و
 خواستم؟ چای چرا پس نداشتم؛ دوست را خوردنچای وقتهیچ من

 ما و کند تاکتیک که نداشت ساعت اشخانه دیوار روی. بود گذشته محض سکوت در چقدر دانمنمی
 !حالت همان به بود، زده زل نقطه همان به همچنان. آورد بیرون خلسه این از زودتر را

 سخت و سفت هایپشتی به تن باز. آمد هایماستخوان صدای. کشیدم گردن و برگرداندم را سرم
 .نداشتم خواب اصالً دیشب. گرفت خواهد خوابم که کردم احساس و دادم تکیه خردلی
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 هم قدرآن. پریدم خواب از که شد چهار ساعت چطور دانمنمی. بود بـرده خوابم هابرگه روی دیشب
. ردمآو خاطر به را تدریسم اول سال. بود امان و امن چیزهمه اما کردم؛می سکته داشتم که بود ناگهانی

 وریغذاخ ایشیشه میز پشت نه شدم، بیدار تخت روی صبح بود، بـرده خوابم هابرگه روی که زمانی
 .بجهد امسـینه از بیرون خواستمی قلبم که بود ترسناک چنانآن. آشپزخانه

 .است کرده فراموش کلبه مرا رادمهر که امکرده باور دیگر
 نهما در نوشید،می چای که او. نگیرد خوابم که کردم نگاهش. نوشید و برداشت را چایش استکان

 :گفت زیبایش نشستن حالت
 هایآدم بودن چطور یا نبودن یا بودن. توام شبیه هم خودم. بدونی پدرت مثل رو من دارم دوست -

 .میفتم دخترم یاد بینمت،می که بار هر و جایی این ساله دو االن اما نداره؛ برام فرقی زیاد غریبه
 رددلد پای فقط که آمده تهران به و کرده ول را صاحببی کانادای آن پدرم کنم تصور بگذار! دخترش
 .باشد تواندمی شیرینی رؤیای چه. بنشیند دخترش

 :گفتم آرام
 !کنممی خواهش -

 آخر. نبود رادمهر هایچشم در که زیبایی سبز. سبز سبزِ بود، سبز سبزِ هایشچشم. کرد نگاهم
 .شدنمی دیده مثلشان کجا هیچ. بودند جادویی رادمهر هایچشم

 :گفت لبخند با و گرپرسش
 بیارم؟ پتو و بالش -

 که را یاستکان و نشستم راست. نبود درست شاید. باشم خوددار کمی کردم سعی. زدم جانیبی لبخند
 .بود جدی بسیار او اما گذاشتم؛ سینی روی بودم، زده لب تنها

 .برو بعد کن، استراحت خوایمی. گفتم جدی -
 !زیاد خیلی بودم، خسته خیلی. کنینمی درک اصالً. بزنم لبخند توانستمنمی

 :گفتم و زدم لبخندی
 .ممنون نه -
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 احمق هایآدم به شبیه بوفه، و دفتر در. بود کرده تغییر کلبه صدایش و چهره چرا دانمنمی. داشت اخم
 !رادمهر دیگر ینسخه شاید یا بود شده امید دیگر ینسخه حاال. کردمی رفتار
 .رفت باال لبش سمت یک

 .بزنی لبخند زوری نیستی مجبور -
. ودمب سکوت یمرحله در من آخر. بود ترعقب من از افسردگی، در مرحله یک او. کشیدم عمیقی نفس
 کامالً کوچک اتاق یک در خواهدمی دلت و کندنمی اتراضی هم زدنحرف حتی دیگر که اینقطه
 نه؟ ستا جنون. بیاوری خاطر به را کسی تو نه کند، صدایت نه کسی که جایی کنی؛ زندگی سفید

 داری؟ مشکلی چه شوهرت با -
 داشت؟ خبر کجا از. کردم نگاه اششدهچروک و سپید صورت رخنیم به

 دارم؟ مشکل شوهرم با من که داده تشخیص چطور شنیده؟ را هایمانحرف! اسفندیاری خانم دفتر
 .ندارم مشکلی شوهرم با من -
 :گفت مکث کمی با و نوشید چایش از
 نی؛ک حساب پدرت عنوانبه من روی تونیمی کردممی فکر. کشوندمت اینجا تا ببخشید خب. آهان -

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

 .دادم دست از رو دخترم من -
 .غریب جمالتی و سروتهبی هایحرف

 .است مهربان که او
 من به رادمهر از که تو نکرد؛ درک را من هم رادمهر بگویم خواستم او؟ و من درک؟ گوید؟می چه

 !خستگی از امان. نیستی ترنزدیک
 .خواستمی صحبتهم دلم

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

 !آرامم مرد. گرفت برایش
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 شود؟می معنا چه تنگیدل
! نه ام؟نشده تنگدل شناسد،نمی مرا که خاصیتیبی ربات آن و خیالبی و سرد صورتک آن برای من
 .خواهممی را اوایل رادمهر آن من
 .بیامرزه رو شما رفتگان خدا -
 .نشستم دوزانو و دادم تکیه پشتی به را تنم باز
 کنید؟ درکم تونیدمی کنیدمی فکر چرا -
 :گفت و نوشید هم را چای یجرعه آخرین. کرد نگاهم چشم یگوشه از
 !نفهمیدی هم تو که نگو. جانثریا شناسهمی فرسخی صد از رو دردمند دردمند، -

 .«امکشیده درد من که دانستی هم تو» که منظور این به است؛ شده پیچیده لفافه در ایجمله
 .کشیدم خشکم هایلب روی زبان

 کنید؟می کار اینجا چی واسه -
 دلم. نمک کشفشان تا بزنم کنار را شانالیه هزار باید که جمالتی. نداشتم را غریب هایجمله یحوصله
 !راحت خواب یک راحت، خواب یک راحت، خواب یک خواست؛می خواب

 .نشست ایلخانی حالت همان به باز و گذاشت سینی داخل را استکانش
 .باشم اینجا خواستم همین واسه میاد؛ خوشم خیلی هابچه از من -

 :گفت و کرد مکث کمی
 .شدن هیوال. تربزرگ هم من از بزرگن، خیلی نیستن، بچه االن، هایبچه که دونیمی اما -

 :گفتم آرام و گذاشتم دهانم جلوی را دستم. کشیدم خمیازه
 یه هم ما که بگن و بدن نشون بزرگ رو خودشون دارن سعی اینکه ولی ن؛بچه خیلی نیستن، بزرگ -

 هک چیزایی به موعد از زودتر چون فقط نمیشن؛ هم هیوال. کرده نابود رو نااو فهمیم،می رو چیزایی
 پس پا دبای فهمیدن، اگه خودشون اما فهمن؛نمی که ترابزرگ. شده سیاه روحشون رسیدن، برسن نباید

 فقط رد،ک پاک نمیشه هم رو روح سیاهیای. میشه سیاه لکه به لکه کارا این با روحشون چون بکشن؛
 .برگردن زندگی به توننمی برسن، خودشون داد به اگه. کرد رنگشونکم میشه

 .میشن هیوال اونا کنممی فکر من اما -
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 خیلی ،میشن هیوال که کسایی تعداد متأسفانه و بشه سیاه کامالً روحشون که میشن هیوال زمانی -
 .باال میره داره
 :پرسید. کشیدم دیگر یخمیازه یک بودند؟ نشیندل عادی جمالت چقدر بینیمی
 اینجا؟ بیای گفتم وقتی نکردی تعجب -

 .بود خیره چشمانم عمق به موشکافی با که کردم نگاهش
 .مخالفت یا کنی تعجب باید عادی حالت در چون -

 تنم. تاس شده سر تنم کمی فقط... فقط. نیستم غیرعادی من نه، هستم؟ غیرعادی بگوید خواستمی
 دم؟دی را فیروزکوه کی بار آخرین. کردند عادت هاجاده سیاهی به دیگر هایمچشم و اندشده سر روحم و
 .نه -

 .شدیم ساکت
 زنگ بار یک روز چهار-سه هر. بود پایین شدتبه موبایلم خورزنگ معموالً من. خورد زنگ موبایلم

 در یفمک پشتی جیب از بود، تلفنش زنگ یترانه انگیزیغم پیانوی نوای که را امگوشی. خوردمی
 .کردمی خودنمایی صفحه روی او زیبای اسم بازهم. آوردم
 .ردمک وصل را تماس. کرده امدیوانه او... او. او جزبه ؛بودند شده نوشته فارسی من تلفن لیست تمام

 .بله -
 .بدهم تشخیص دقیق توانستمنمی را لحنش. آمد صدایش

 کجایی؟. سالم -
 کرف این به لحظه در. بود همین اشداشتنیدوست هایخصلت از یکی. کردمی سالم شرایطی هر در

 د،کنمی سالم حرفی هر گفتن از پیش همواره که مردی توانمنمی دیگر شوم، جدا او از اگر که کردم
 به ارشک این با رادمهر و کنندنمی سالم گاههیچ که کنم برخورد هاییآدم با است ممکن. باشم داشته

 .گذاردمی احترام من
 .ممدرسه هنوز. سالم -

 .کرد مکث
 !میومدی زودتر کاش الاقل -
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 را من شبدی که اویی پرسید؟می من حال از که بود او. داشتم عمیق نفس یک به احتیاج و ایستاد قلبم
 بود؟ کرده رها هابرگه میان آشپزخانه در

 :گفتم آرام
 .اومد پیش کار -

 کور هایآدم مانند من. دیدمنمی هم را آن. دیدمنمی رنگکرم قالی روی مربعی گل طرح جز چیزی
. شنوندنمی چیزهیچ اما دارند؛ گوش که هاییآن و بینندنمی و است باز هایشانچشم که هاییآدم. بودم
 .است رادمهر لطف از هم هااین

 میای؟ کی -
 .فشردم لب
 .رسممی دو تا -

 نز افتاد؟می فکرم به هرازگاهی هنوز بودم؟ مهم برایش هنوز یعنی پرسید؟می چرا پرسید؟می چرا
 .بود کافی برایم شدم، نگرانت گفتمی فقط بیایم؟ موقعبه که بود مهم برایش نداشت؟

 .نخوابیدی دیشب. کن استراحت بیا. هیچی -
 حبتص هم با هایماننفس انگار که طورآن ساکت،. بودیم ساکت ساکتِ هردویمان ثانیه چند دانمنمی
 .بودم دوخته نگاه دیدگانم جلوی مات شیء به و بـرده یاد از را قالی گل آن. کنندمی
 .خداحافظ پس خب -

 :کردم زمزمه و جنبیدم خود به بار این
 .خداحافظ -

 هک قرمزی یصفحه. دوختم چشم قرمزرنگش یصفحه به و آوردم پایین گوشم کنار از آرام را گوشی
 .کنممی فکر تو به من چقدر! رادمهر! رادمهر. بود گرفته خود ـوش*آغـ در را رادمهر نام
 بود؟ شوهرت -

 .گذاشتم کیفم در را موبایلم
 .آره -

 .زد لبخند که کردم احساس
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 دارید؟ بچه -
 رگاهد به صورتش کنار از تنها. نکردم نگاهش. کردمی نگاهم که او. چرخاندم او سمتبه را گردنم کمی

 .جوشیدمی چشمانم در اشک کردم،می معطل اگر. دوختم چشم آشپزخانه
 .آره -

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

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

 .نیاورم باال را گلویم در حجم آن که فشردم لب
 ...پروانـ... هم اسمش -
 .کردم پاک زود را اشکم. افتاد چین هایمچشم کنار و ریخت اشکم. نشد مقاومتم تمام با
 زنه؟می حرف -

 !است زنده پروانه! آه. بود پایین سرم
 .کنه صحبت واضح تونهنمی هنوز ولی آره؛ -

 :دادمی ادامه
 کودک؟ مهد ذاریش؟می کجا مدرسه میای وقتی! کنه حفظش خدا. هوم -

 پروانه داشتم آرزو. بود خورشید مهد هم اسمش. بود مرزداران در خوب کودک مهد یک! کودک مهد
 .باشد آنجا

 .باباش پیش خونه مونهمی. کوچیکه مهد واسه هنوز. نه -
 .ریخت فرو بیشتر هااشک. بستم پلک. گرفت شدت صامتم یگریه و فشردم هم به را دستانم
! امروانهپ! امپروانه. کردی پرواز آبادناکجا به و بستی بندیل و بار زود چه. رفتی زود چقدر! عزیزم عزیزم،
 مثل که گشتم جاهمه تر، یدیده و سوخته دل و خشک لب با. رفتی و گذاشتی امتشنه! نکردی سیرابم

 .شیرینم کوچک دختر. نبود اما کنم؛ پیدا تو
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 دهانت در و گرفتیمی را انگشتم کوچکت هایمشت با. من شبیه هایتلب بود، پدرت مثل هایتچشم
 ؟شوممی تکهتکه درد از دارم اینجا من وقتی رفتی چطور. میردمی برایت دلم پروانه. گذاشتیمی
 که را هایمبل بینیمی است؟ شده نصف که را تنم بینیمی اند؟شده سیاه و کوچک هایمچشم بینیمی

 است؟ شده خشک
 بار گذارب بیا! بیا فقط. عزیزم توست نزد درمانش. کندنمی درکش کسهیچ که است دردی من، درد این

 .کنم عوض را هایتلباس دیگر بار. کنم بویت و ببـوسمت دیگر بار. بگیرم آغـوشت در دیگر
 روی .خوانممی الالیی پتو برای. گیرممی آغـوش در و کنممی مچاله را پتو گاهی من! دانینمی که تو

 .پروانه کنممی گریه خون و ببرد خوابش که دهممی تکانشتکان پایم
 !خون
*** 
 .نیست کسهیچ. بستم را در و شدم مغازه وارد
 .ندارد حرف کارهایش کیفیت اما باشد؛ کوچکی شلوغ و ریختههمبه نتکافی ظاهربه شاید
 چندتا روی مغازه یگوشه اسکن، و پرینت و چاپ کارهای به مخصوص مختلف دستگاه چهارتا-سه
 .داشت قرار آن روی هم کامپیوتر سیستم یک که در جلوی هم یکی و داشت قرار بزرگ میز
 .نبود کسهیچ بار این اما بودند؛ مغازه در آدم چهارتا-سه رفتم،می وقت هر

 :گفت سریع و برخاست جا از بود، نشسته میز پشت که پسری
 .خانوم سالم -
 .است آمریکایی ارتش هایسرباز مانند لحنش کردم احساس. کردم نگاهش تعجب اندکی با

 :زنندمی داد که زمانی

- Yes Sergeant! 
 .بودم دیده کجا دانستمنمی اما بودند؛ آشنا برایم هایشچشم
 :گفتم و کردم سالم آرام

 .برام بگیرید کپی زحمتبی خواستممی رو ورقه چندتا -
 :گفت آرام کرد،می نگاهم که او
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 .چشم باشه، -
 بیرون بودم، گرفته قرض که را حمیدی یجزوه و دادم قرار میزش روی را دستم در داردکمه یپوشه
 :گفتم و گرفتم رویشروبه. آوردم

 !کنیدمی لطف. رو و پشت. یکی کدوم هر از -
 تن رنگکرم کت یک رویش که بود سبزرنگی پیراهن پیراهنش،. کرد نگاهشان و گرفت دستم از آرام

 و سفید اشصفحه که بود چرمی بند ساعت هم ساعتش. نمایاندمی لباسخوش و بود کرده
 .بودند سیاه هایشعقربه

 بررسی را جزوه هایمتن او کهدرحالی. امندیده نت کافی در حالتابه را او که آوردم خاطر به لحظه یک
 :گفتم کرد،می
 نیستن؟ اسکندری آقای! بخشیدمی -

 چیزی دنبال انگار و دوخت هایمچشم به درجا کوتاه زدنپلک یک بدون را اشرنگی هایمردمک
 .هزد زل هایمچشم به او کهدرحالی. شوم خیره کسی چشم در نداشتم عادت. گرفتم نگاه. گشتمی

 :گفت معمولی و زد ورورفتهرنگ چوبیِ میز به عرض از چندمرتبه را هاورقه
 .نیستن نه، -

 خرِآ اسکندری خود آخر. بود دارخنده خیلی باشد، آورده شاگرد یک خودش برای اسکندری اینکه فکر
 پیک دستگاه صدای و نپرسیدم چیزی دیگر. بود زود هنوز برایش شاگردآوردن. زدمی سالهسی آخرش

 یزم پشت دارچرخ صندلی به ناگهان که بود کاغذها به حواسم من و بود کارش اواسط. کردم تحمل را
 :گفت و کرد اشاره

 .بشینید تونیدمی. کشهمی طول. زیادن کمیه -
 .زدم لبخند

 .راحتم. ممنون خیلی -
 رنگایقهوه چرم کت هم او. بگیرد کپی اشملی کارت و شناسنامه از خواستمی. آمد سالیمیان مرد

 .باشد زیبا تواندمی چقدر تک کت که کردم فکر. داشت تن به زیبایی
 :گفت سالمیان مرد
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 کجان؟ آقاعلی پس -
 :گفت و زد لبخند جوان پسر. نتکافی صاحب است، اسکندری همان آقاعلی دانستممی
 .بیاد و کنه جون نوش نخ دو رفته -

 :گفت سالمیان مرد. دادمی نشان مات را تصویری من ذهن در اشخنده زیبای طنین حتی
 رادمهرخان؟ نشی دودی تو وقت یه! بابا ای -

 به خطاب داشت،برمی دستگاه زیر از را حمیدی یجزوه یورقه آخرین کهدرحالی و خندید رادمهرخان
 :گفت مرد آن
 .نشدیم که فعالً -

 سمتمبه دست دو با قبل، ترتیب همان به هم را حمیدی کاغذهای و کرد مرتب را شدهکپی هایورقه
 .گرفت

 .شما خدمت -
 گویممی که من. بود کرده کپی خوب خیلی را خودکار رنگکم جوهر. کردم تشکر و گرفتم دستش از

 .کردم تشکر. ندارد حرف هااین کار
 میشه؟ چقدر -

 :گفت. گرفت دستش از را مرد آن یشناسنامه و ملی کارت
 .نداره رو قابلتون -
 .کنممی خواهش -

 او به. گذشت لحظه چند. نگفت چیزی. گرفتم دست در هم را پوشه و دادم قرار امپوشه در را هاورقه
 :گفتم لبخند با داد،می انجام را مرد آن کار داشت که
 چقدره؟ شهزینه نگفتید -

 .کرد رو و پشت را ملی کارت سریع و انداخت سمتمبه کوتاه خیلی نگاه یک
 .نداره رو شما قابل که گفتم -

 دم؛ش کالفه. بودم ایستاده پا روی که بود ایطوالنی مدت آن، عالوهبه. کردمی اذیتم وسایلم و کیف
 و پیک کاغذهای. کشیدم بیرون زیبایم اداری رنگکرم کیف از را امیاسی پولکیف ظاهر، حفظ با اما
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 زا هزارتومانیده اسکناس یک. کردند ردوبدل تعارف کمی و داد مرد آن به را شناسنامه و ملی کارت
 .بگذارم میزش روی خواستم و آوردم در کیفم
 :گفت ترسریع که کردم نگاهش تعجب با. شد اسیر انگشتانش میان میز، به نرسیده دستم

 .کنمنمی قبول پول من. خانوم بذارید -
 عسلی هاله، آن دور و شدمی دیده سبزرنگ ایهاله سیاهش مردمک دور. کردم نگاه هایشچشم به

 :گفت سالمیان مرد آن. بود بسته نقش پررنگی بسیار
 .نکن اصرار گیرهنمی وقتی دیگه. نداره رو قابلت دخترجان -
 با مرد، آن به رو. لرزید فکم کردم احساس و کشیدم را دستم. پریدم بیرون هاچشم آن دنیای از

 :گفتم بود، آمده کجا از دانمنمی که نفسینفس
 .میگید درست بله -
 :گفتم صورتش به نگاه یک بدون رادمهرخان، به رو و
 .نکنه درد دستتون -

 :زدندمی فریاد بلند که وقتی بود آمریکا ارتش سربازهای شبیه لحنم که بودم من بار این

- Yes Sergeant! 
*** 
 ار سویش یک و گذاشتم سرم روی داشت، هایشحاشیه در رنگکرم هایطرح که را رنگزرشکی شال
 خوب نظر به بلند تقریباً ایسرمه مانتوی آن با. کردم نگاه خود به آینه در. دادم قرار امشانه روی
 .آمدممی
 پیغامی ژر این با خواستهمی یعنی قبل؛ سال بود، خریده برایم رادمهر که انداختم رنگیاناری رژ به نگاه

 دیگر؟ است بس یا بکش ناراحتی از دست بگوید مثالً برساند؟
 .شدند سرخ مانندمغنچه ایقلوه هایلب. کشیدم دور یک هایملب روی داشتم؛ برش و شدم وسوسه

. بودند راننگ هایشچشم و بود صاف و سفید صورتش. دوختم نگاه آینه در زن به. کشیدم عمیقی نفس
 منظوری زد، که حرفی از جاوید است؟ همین هم رادمهر یخواسته یعنی. بودند سرخ سرخ هایشلب

 .نداشت لعاب فقط نبود، بد هم قدرهاآن آرایش بدون امچهره داشت؟
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 گردد؟برنمی چرا خودش برگردم؟ زندگی به اینکه چیست؟ رادمهر یخواسته
 شپوست. بود رنگایقهوه و تمیز ابروهایش. داشتم هراس آینه درون ثریای از. گذاشتم میز روی را رژ

 زا مرطوب دستمال یک. کشیدم عمیقی نفس. بودند پرپشت هایشمژه و سرخ هایشلب سفید،
 یک قطف که حدی در. کردم رنگکم خیلیخیلی را رژم و برداشتم آرایشم یاسی و سفید میز یگوشه
 .باشد نمایان هایملب روی مالیم رنگ
 ار خانه هایچراغ. شدم سرازیر خانه هایپله از. آویختم آرنجم به و برداشتم کنارم از را زرشکی کیف

 دارپاشنه طبی رنگزرشکی هایکفش. کردم خاموش باغ، هایچراغ و خوابمان اتاق آباژور چراغ جزبه
 .کردم پا به و کشیدم بیرون جاکفشی از را

 .بود زیبا خیلی کفشم زرشکی چرم با سیاهم شلوار
 خالی جای. آوردم بیرون را ماشین بعد کردم، باز را روماشین یدولنگه در اول و کردم قفل را خانه در

 .بود گیرچشم خیلی اما نداشت؛ تازگی اینکه با رادمهر، آزرای
 ابمج را خود ای،نانوشته قانون طبق بعد، به هشت ساعت از. بروم بیرون شب هنگام که شدمی کم
 .نیایم بیرون حداالمکان و بمانم خانه در که کردممی

 :خواندمی ناظری و بود روشن رادیو
 ...«شب و روز قرارم،بی قرارم،بی هوایت در»

 و ریختمی هم به هایشموج دقیقه به دم آنکه با. دادممی ترجیح شدهضبط هایآهنگ به را رادیو
 آن زا پس هم من. داشت دیگری حس یک دادنگوش رادیو. دانمنمی. نداشت کیفیت خیلی صدایش

 .ندادم گوش آهنگ دیگر فاجعه،
 فلزکاری ۳۹ رویش که رنگیایقهوه در و کردم حرکت جاوید واحد سمتبه. شدم پیاده آسانسور از

 .زد لبخند صورتکم به اش،آراسته ملیح صورت و شدهمش باز موهای با نرگس. شد باز بود، شده
 خوبی؟ سالم، -

 .دادیم دست. رفتم نزدیکش
 .مرسی. سالم -

 .کرد تعارف شانخانه داخل به مرا و کردیم روبوسی
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 و هال شد،می باز سرویس به که دری و بود راهرو یک ابتدا آپارتمانی، هایخانه دیگر مانند شانخانه
 .بود همین شاننقشه آپارتمانی هایخانه تمام. شدندمی ختم هااتاق به که دیگری کوچک راهروی

 .بودند کرده عوض را هایشانجهت و راهروها جای فقط
 خنده، اب نرگس. بغـلم توی پرید اتاقش از دانیال و نشستم روشنشان یخانه ایفیروزه هایمبل روی

 :گفت رفت،می آشپزخانه طرفبه نازکش سفید راحتی پیراهن با کهدرحالی
 .بینیشنمی دیگه که ببین رو عموتزن حسابی. مسافرت میریم داریم دیگه روز دو. کن عشق دانیال -

 .نشاندم خودم کنار را سالههفت-شش کوچولوی دانیال. روندمی سفر به که نداشتم خبر
 خاله؟ خوبی -

 :گفت و زد لبخند بود، خجالتی و آرام بسیار که دانیال
 خوبید؟ شما. بله -

 ایهخط با سفید پیراهنش،. رفتمی باال سروکولم از و شدمی آب یخش کمکم. بود اولش این خب
 در را مانگشتان. بود پوشیده لباس مردانه. داشت پا به آبی گرمکن شلوار و بود ایقهوه مانندچهارخانه

 :گفتم خنده با و کردم فرو مجعدش رنگسیاه موهای
 .تنبن خوبم که معلومه -

 هم نیتبن ساعت یک. بودند تنبن شکل و سیاه و سبز اتاقش وسایل کل. داشت دوست را تنبن
 .کند دیگر هیوالی تاده به تبدیل بن مثل را او مچی، ساعت آن داشت انتظار فقط. داشت

 و کر بسیار هم او چیست؟ کندمی که کاری اولین شود، هیوال به تبدیل اگر پرسیدم او از بار یک
 :گفت فکرکردن بدون

 .کشممی آتیش به رو مدرسه! معلومه -
 دیگر طرف از. است فاجعه باشد، داشته تنفر مدرسه از چنیناین سالههفت یبچه اینکه کنممی فکر

 .داندمی خود مأمن را خانه چون هست؛ هم خوب
 سیارب نرگس،. آورد آلبالو شربت شده، کاریقلم سینی و ساده ایشیشه بلند لیوان دو در نرگس،
 اطرخبه است، مزخرف آبادمانسعادت یخانه دکور اگر. نمانده جا خانمالهه دید از این و بود سلیقهخوش

 دادندنمی اجازه وقت، کمبود نه و حوصلگیبی نه هم آن از پس. خریدیم مبله را خانه آن ما. نیست من



 

 

67 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 آن هک دارد چیدن خانه یحوصله زمانی زن طرفی، از. بیفتم وسایل جاییجابه و دکور تغییر فکر به
 .دارم دوست را باغش فقط و متنفرم آبادسعادت یخانه از واقعاً من. باشد عزیز برایش خانه
 :گفت سریع نرگس که کردم تعارف دانیال به و برداشتم لیوان یک

 .میارم براش االن. بخور خودت نه، نه -
 .زدم لبخند

 .خوریممی باهم. جاننرگس بشین -
 :گفتم و کردم اشاره مبل به ابرو با بود، ایستاده که او به دوباره بعد
 .خب بشین -

 یهخواست این. تمیز مرتب، رنگارنگ، و ساده وسایل روشن، دیوارها. بود روشن بسیار نرگس، یخانه
 که منی حتی. کردمی زده را آدم دکورش. نبود زیبا اما بود؛ تمیز هم من یخانه. بود خانمالهه

 .شدم زده هم بودم خانهصاحب
 :پرسیدم نوشیدم،می پودری شربت از ایجرعه کهدرحالی. برداشت را شربتش و نشست

 میرید؟ کجا سالمتیبه -
 .نشست صورتش روی لبخندی

 .تفریح واسه هم امید، و جاوید کار واسه هم. دبی -
 :گفتم و زدم لبخند

 .گفت بهم رادمهر دیشب. نداشتم خبر. سالمتیبه -
 .«ندادیم خبر کسی به کالً آره،» بگوید داشتم انتظار

 :گفت و نوشید شربتش از و داد تکان را سرش او ولی
 تا. دادننمی اجازه بهش هلیا بابای و مامان طرف اون از. شد قطعی پیش روز چند همین. بابا نه -

 گهدی هم ما. نمیومد هم ذلیلزن امید این نمیومد، هلیا اگه چون کشید؛می طول مقدار یه بشن راضی
 .کشید طول انقدر همین واسه. شدمی کنسل کالً بریم؟ خواستیممی چی واسه
 .دادم تکان را سرم

 .همراهتون به خدا -
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 .داد قرار ایشیشه میز روی را شربتش خالی لیوان
 .نکن خداحافظی االن از خدا رو تو. ستدیگه هفته سه پروازمون -

 خندلب آن، از پیش روزهای و بودم شناخته تازگیبه را رادمهر که روزهایی. شد ناخواسته. زدم لبخندی
 چال .بیاید چشم به راستم چال که گذاشتممی صورتم راست سمت روی را لبخندم تمرکز زدم،می که

 گاهچهی من پروانه، از پس. شدمی دیده کم و بود رنگکم چپم چال اما بود؛ قشنگ و عمیق ریز، راستم
 .نخندیدم شکلی آن

 :گفت بود، بـرده ارث به نرگس از که بارانستاره هاییچشم با دانیال
 .خریده باکسایکس برام بابام عمو؟زن -

 .دادم باال را ابروهایم
 واقعاً؟ -
 .ایستاد رویمروبه و شد بلند کنارم از
 .میارمش االن. میگم جدی. آره -
 :کرد شروع را غرغرکردن نرگس. شد کردنشروشن مشغول و رفت تلویزیون سمتبه و
 .خونهنمی درس دیگه این مطمئنم! ستبچه هنوز. نخره شواسه گفتم جاوید به چقدر -

 چه هب اینکه جهت از. دادم قرار پا روی پا و کشیدم بیرون دستم از را محبوبم زرشکی کیف یدسته
 :پرسیدم اند،خریده مناسبتی

 خریدید؟ چی واسه -
 از یدش،سف پاهای ساق و نشست ترراحت کمی. داد تکیه مبل به و گذاشت میز روی را لیوانش نرگس

 :گفت حوصلگیبی با. بود نمایان زانویش زیر تا شلوارک زیر
 چیزا خیلی بودیم بچه هم ما واال. خوادمی دلش و داره گـناه و ستبچه میگه. دونممی چه -

 رو چیزا این شواسه نشده دورقمی سنش هنوز این حاال فهمید؟ اصالً کسی شنید؟ کسی خواستیممی
 .خرهمی

 بودم، هغریب که منی جلوی نباید نرگس. پرداخت سیستمش کردنروشن به کمتری سرعت با دانیال
 .بود دهمان تلویزیون منتظر مغموم، و شده ناراحت که بود بهش حواسم کامالً. کردمی تحقیر را کودکش
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 :گفتم و کردم ایخسته یخنده
 خریدید؟ مناسبتی چه به که بود این منظورم -

 .خندید و داد باال ابرو
 .درگیره ذهنم انقدر. خدابه شرمنده! آهان -

 :گفت کوتاهی مکث از پس
 .بود این هم شجایزه و گذاشتن شرط جاوید با. دبی بریم شدنمی راضی دانیال -

 .زد اشاره تلویزیون به دست با و کرد کج را لبش
 .ببینیم هم تلویزیون ذارهنمی دیگه حاال -

 .کردمی تا بد داشت دیگه
 که اینجاست قضیه ترسناک ینقطه اما کردم؛نمی برخورد او با طوراین گاههیچ بود، اگر من یپروانه
 .است محال و بعید چه ماضی این و شودمی صرف ماضی برای فقط بودنش، فعل. نیست دیگر پروانه
*** 

 بودید؟ دانشگاه همین هم کارشناسی شما -
 را درخواستش بودم، قائل خاصی ارزش او برای چون تنها. بود چه مالقات این دلیل دانستمنمی

 .کردم قالب یکدیگر به را هایمپنجه. پذیرفتم
 .بله -

 :پرسیدم. نوشید چایش استکان از و نگفت چیزی
 کنید؟ صحبت خوایدمی موردی چه در بدونم میشه -

 پلک. دوخت هایمدست به و گرفت میانمان رنگایقهوه میز چوبین سطح از را اشعسلی هایچشم
 :گفت آرام و زد
 هست؟ خاطرتون رو من شما -

 .بودند آشنا برایم شدتبه هایشچشم
 .دیدمتون اسکندری آقای نتکافی توی. بله -
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 تیح نه و سیاهش مژگان نه شان،سبزعسلی رنگ نه. بودند بزرگ تقلب یک من برای هایشچشم
 .بود هایشچشم میان رازی چه دانمنمی. کردنشنگاه طرز فقط که هایش؛مردمک قاب یمردانه حالت
 هر برای. زدمی پلک آهسته و زیاد خیلی. بود خودش خاص هم زدنشپلک. زدندمی حرف تو با انگار

 .بودم بـرده پی اشرنگی گوی دو نیروی به دقیقه ده همین در من و زدمی پلک آرام نگاهش چرخشِ
 ...آم. کنممی کار نتکافی همون توی. سالمه وهفتبیست. فیضی رادمهر هستم، فیضی من -

 کرده پهن میز روی تقریباً را راستش دست. کرد پرتاب آرام خیلی را نفسش و فشرد را هایشلب مردد،
 .بود عیان گفتنسخن برای تردیدش. کردمی نگاه بود، دیوار که جایی من، راست سمتبه و بود
 :گفت آرام بازهم و زد پلک کوتاه بار یک

 اون از ماه چهار به نزدیک االن دونممی. اومد خوشم ازتون. دیدم رو شما دومتون ترم شروع از من -
 احساس اگه دیگه طرف از. نداره تداوم و زودگذره حس یه این که کردممی فکر من اما گذره؛می زمان
 آرومی و باشخصیت خانوم شما کنیم، نگاه قضیه به عقل یدیده با و بگیریم نادیده بخوایم هم رو من

 ...و هستید
 .آمدند نظرم به هایمچشم به اشناگهانی نگاه از که بودند کلماتی برنده؛ تیز، مستقیم،

 .کنممی آرامش احساس شما کنار -
 .کشیدم عمیقی نفس. آمدم بیرون عجیب مسخی آن از و دادم قورت را دهانم آب
 !«کن ردش»

 داییص خواستم و کردم باز لب بودم، دوخته چشم امقهوه چینی فنجان رنگآبی دورگیری به کهدرحالی
 :کرد دستیپیش که کنم تولید

 بودیم، راضی همدیگه خوی و خلق از اگه و بشیم آشنا هم با هفته دو-یکی حد در تونیممی ما -
 .کنیم رسمیش

 ادامه که ردک برداشتی چه نگاهم جهت تغییر از دانمنمی. بود داده تکیه میز به سـینهبهدست او بار این
 :داد
 .خانوم جدیه کامالً قصدم من -
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 تیپ پسرهای معموالً. باشم نداشته کسیهیچ از پیشنهادی هیچ که شدنمی دلیل این اما بودم؛ تنها
 دشانقص کردندمی ادعا و کردندمی طرح پیشنهاداتی چنین بودند، هم تعدادکم که دانشکده یمردانه
 ودمب مطمئن الاقل. بود ترچسبدل امتنهایی. آمیـزم در کسی با خواستمنمی من اما جدیست؛ کامالً

 .گریخت نخواهد من از هرگز تنهایی که
 :باشم پاسخگو محترم و حوصله با کردم سعی

 ...و محترم. هستید خوبی مرد شما فیضی آقای -
 .کشیدممی خجالت او نگاه از ولی کردم؛می نگاه سفیدم دستان به من. دادم قورت را دهانم آب
 .باشم کسی با که ندارم تمایلی من فقط -

 .داد تکیه کافه رنگمشکی صندلی به و نوشید چایش از کمی
 کنید؟ ازدواج نیست قرار وقتهیچ بگید خوایدمی -
 :گفتم خوددارتر کمی. بودم سالح خلع کامالً هایشچشم برابر در. گرفت حرصم امناتوانی از
 .کنم ازدواج بتونم که نیستم وضعیتی در االن. موقعش به -

 ودند؛ب پراحساس و گرم هایش،چشم و بود نشسته سـینهبهدست. انداختم صورتش به سریعی نگاه
 :گفت و زد لبخند! عاشق نهایتبی
 خواستگاری ازتون موقع اون که بدید خبر من به شد، موقعش و داشتید ازدواج قصد وقت هر لطفاً -

 .کنم
 .بنشیند لبم روی شدهکنترل لبخندی شد باعث طنزش، لحن و حرفش

 شناسدیم مرا هاستسال که انگار. کردمی نگاه گرم و مهربان. نبود برنده و تیز مستقیم، نگاهش دیگر
 فیضی رادمهر باز که شد ما چای و قهوه یسفرههم سکوت باز. شناسممی را او هاستسال که انگار و

 :داد ادامه و راندش
 باشیم؟ هم با مدت یه تونیممی -

 «بخونم رو درسم خواممی فعالً» یجمله همان با کردممی فکر. گذاشتم میز روی را امقهوه فنجان
 :داد ادامه خودش. بکشد کنار و شود راضی

 بدونم؟ رو ردکردنتون اصلی دلیل تونممی -
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 .زندمی کنارش خود به خود حقیقت،
. نگرفت طالق مادرم و پدر بود، سالم هشت وقتی. کنممی زندگی مادربزرگم با من فیضی، جناب -

 یبقیه مثل یعنی هستم؛ ایمنزوی آدم من. دارن رو خودشون زندگی دنیا این غرب و شرق تو االن
 ...نه کنم،می آرایش نه بینید،می هم خودتون. نیستم دخترا
 :گفت و کرد اخم

 کردنشه؟آرایش طرز همسر، انتخاب برای مرد یه مالک کنیدمی فکر چرا -
 من از را زدنحرف یاجازه و آورد باال را دستش کنم، باز دهان خواستم تا. بود مهم اما نبود؛ مالک
 .کرد سلب

 هستید؟ منزوی کنیدمی فکر چرا که اینه دیگه مورد -
 :برد باال را صدایش ولوم اندکی و کرد اطراف به نگاهی

 ونهبچگ اداهای دونم،می چه و کنه داد و جیغ و بپره باالپایین باید معمولی و غیرمنزوی آدم یعنی -
 دربیاره؟

 :مگفت تند ارادهبی. نبودند سمج اندازه این اما داشتم؛ پیشنهاد بار هاده شاید سن، این به تا من
 ماش. شدم گیرگوشه و ساکت دختر یه من. گرفتن طالق هم از من مادر و پدر. نیست اینا منظورم -

 حرف کلمه هی حتی کنیم،می طی رو مسیری داریم هم با وقتی مثالً باشید داشته توقع من از تونیدنمی
 تو رو موقت بیشتر میدم ترجیح و ندارم تمایلی هیچ فامیلی وآمدایرفت به. زنممی حرف کوتاه. بزنم
 نیست؟ منزوی آدم یه خصوصیات اینا. باشم خونه

 :گفت آهسته باز. بست را هایشپلک و کشید نفسی
 شناسم؟نمی رو شما من کنیدمی فکر چرا -

 ممچش به چرمش بند ساعت. گرفت دهانش جلوی بود، کرده قائم میز به کهدرحالی را راستش دست
 .بود بسته نتکافی در که همانی. آمد
 نم؛ک خواستگاری ازش و برم زنی هر پی که نیستم رسیده بلوغ به تازه پسرای این مثل من خانوم -

. شناسممی که ماهه چهار رو شما که، گفتم! آدم همهاین سرم، فدای هم نشد شد، شد، بگم هم بعد
 دم؟می پیشنهاد دارم فیس تو فیس شناخت رو از من کنیدمی فکر واقعاً. کردم تحقیق درموردتون
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 شتربی پیراهن این با اشرنگی هایچشم. بود نشسته تنش روی اندازهبی اشچهارخانه سبز پیراهن
 .کردندمی خودنمایی

 ایمقنعه و رنگفیلی مانتوی با من، و بود نشسته میز سوی آن صدا،خوش و جذاب مردی رادمهر،
 شستهن میز سوی این نداشتم، مرد این کنار در زیبابودن و نمایاندن برای چیزیهیچ کهدرحالی سیاه،
 .نداشتیم اشتراکی وجه هیچ ما. بودم

 ...فیضی جناب -
 هایشچشم دیدن از دیگر. دوخت هایمچشم به را نگاهش آرام، پلک یک با و کرد نگاه امچانه به اول

 .نداشتم اضطراب
 .کنم صحبت پدرم با باید من -

 .بود مشهود آن در رضایت اما نکرد؛ تغییری نگاهش حالت
 .بکنم صحبتی هم من که بدید من به رو تلفنش شماره داره امکان اگه -

 الی PIANO مشکی خودکار که را رنگمخاکستری یدفترچه. برداشتم پایم کنار از را رنگمکرم کیف
 :گفتم. شدم پدرم بوکفیس آیدی نوشتن مشغول میز، روی و آوردم بیرون بود، گم هایشورقه

 مشسی کهدرحالی میفته؛ جدید یشماره یه زنه،می زنگ بار هر هم پدرم. ندارم ازشون تلفنی شماره -
 .کنید صحبت باهاش برید تونیدمی دارید بوکفیس اگه. قبلیه همون
 اول کالس به رفتن برای که بود کوچولویی هایبچه شبیه بار این نگاهش. گرفت دستم از را کاغذ
 :گفت عادی. زد ذهنم به تعبیری چنین چرا دانمنمی. داشتند ذوق

 هستن؟ ساکن کجا پدرتون -
 .کانادا -

 :گفت آرام. زد لبخند. داد تکان را سرش
 ..آم... که هستید زنـایی دسته اون از شما -

 داشتم دوست. سوء چه خوب، چه بود؛ نکرده تعریف من از مردی هیچ. شدم کنجکاو. خورد را حرفش
 .بگوید خواستهمی چه بدانم

 دسته؟ کدوم -
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 .داد تکان را سرش
 .کنم فکر زد یخ تونقهوه! هیچی -

 :گفت خنده با پرسیدم، که را اشجمله یادامه او از بعدها
 !بمیری شونواسه میده جون که هستی زنـایی دسته اون از تو -

*** 
 آشنایند، همه. کردم دعوت خانوادگی میهمانی این به را درشتم و ریز هایغم. کنممی فوت را اشک
. نشینممی صندلی یک روی و کنممی تن را اممشکی تاپ. کنممی باز را موهایم پس نیست؛ ایغریبه
 !«ارکمب نبودنت زادروز سومین» بنویسند رویش امداده سفارش. گذارممی میز روی را طبقهسه بغض
 و آشنایند همه. کردم دعوت خانوادگی میهمانی این به را درشتم و ریز هایغم. دارمبرمی را چاقو

 پاهایم کشند،می مویه هایمدست خندد،می زارزار دلم. روممی چاقو ـص*رقـ پس نیست؛ ایغریبه
 .ـصم*رقـمی من و گریندمی جیغ

 شهر این و آتش خون، گریه، آشوب، فریاد، جیغ، طغیان، عصیان، جنون،. دارم را حال همین هرساله
 .است من مغز تصویر سوخته،

 است؛ این اصالً من شغل. هستم[ 1] روننت یک من. امزنده تئوری. است شده نابود چیزهمه راستیبه
 .مردممی باید پیش وقت خیلی وگرنه

[1 ]Revenent (مرگ از بازگشته) 
 ینکها. ایستادم پل یلبه روی شب، نه ساعت. کنم پرت پایین هوایی پل از را خود خواستم اول، سال
. شد انعم کسی نه گرفت، فیلم کسی نه! بود خلوت. است همین خواهد،می شجاعت خودکشی گویممی

 .شدم منصرف سقوط از من و زد زنگ رادمهر لحظه همان فقط! هیچ
 که هاییلوزارتان از چندتا رو این از کنم؛ خودکشی قرص با گرفتم تصمیم جدی صورت به دوم، سال

 اندمم خیره هاآن به. گذاشتمشان رویمروبه تگری آب با. ریختم لیوان یک توی خورد،می گاهی رادمهر
 رادمهر برای دلم. نداشتم رفتن دل فقط من. نبود من بر ترسی دانی؟می آخر. کردم گریه زارزار و

 .ترکیدمی غصه از دلش. بود مرد برود؟ هم زنش رفت، دخترش. سوختمی
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 نجاتم منجالب این از کسی خواهممی نه کنم، خودکشی خواهممی نه. است سوم سال هم امسال
 نمکمی فوت من پروانه، جایبه را طبقهسه بغض روی هایاشک. شود تمام که کنممی آرزو فقط. دهد

 ؛بمیرم. شود تمام اما شوم؛ آبروبی. شود تمام اما شوم؛ ذلیل! جوری هر. شود تمام فقط کنممی آرزو و
 .شود تمام اما
 ودمخ سر دیگر بالی یک ترسیدمی ترسید،می هم رادمهر. نشوم دیوانه امروز کردم سعی صورت هر به

 مانه فقط! زد را سکته که خورممی قسم دید، را هاقرص خالی شیت و خانه رسید که شب آن. بیاورم
 پایین از. نداشتم آرام رادمهر از تصویری چنان گاههیچ من و زد فریاد خراشگوش چنیناین شب

 جهنم خود شب، آن و «ثریا» بار ده و گفتمی «چرا؟» و «کجایی؟» یک اشهرجمله بین و دادوبیداد
 !بود

 روز در باید برایش من چرا نیستش؛ روز هر پروانه چرا، دروغ. ندارم را کاری هیچ حوصله اما امسال
 .نیست روز هر پروانه چون کنم؛می شیون روز هر پس کنم؟ شیون معینی
 امبی خوایمی» گفت حتی. گرفت تماس مختلف هایبهانه به صبح از بار هزار. بود ترسیده رادمهر

 «دنبالت؟
 .زیاد خیلی برایم، بود عزیز

 و خاطرآسوده. کنی تکیه او به توانیمی راحت. ستواقعی مرد یک پدرت! پروانه سعادتت به خوش
 را اتپیشانی کند، نـوازش را موهایت او و کنی گریه و بگذاری اششانه روی توانیمی را سرت آرام،

 !ترس بدون کابوس، بدون بخوابی؛ آرام تو و ببـوسد،
 .خوردمی هم به چای از داشت حالم دیگر. ریخت چای باز سعادت

 دخترته؟ تولد امروز پس خب -
 .افزود ندق حبه یک. دادم تکان سر بود، افتاده فرو نگاهم و بودم نشسته سـینهبهدست کهدرحالی من
 .اومد دنیا به شهریور خدیجه -

 .بودم حوصلهبی. قشنگش دختر و عکس قاب همان بود، دخترش خدیجه
 چای. زدممی سر اشخانه به «بدان پدرت مانند مرا» گفت اینکه و اشدلداری آن از پس هرازگاهی،

 .بود ایران پدرم داشتم دوست چقدر و کردیممی صحبت درودیوار از و نوشیدیممی
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 :پرسیدم بودم، داده تکیه پشتی به کهدرحالی
 خدیجه؟ گذاشتید رو اسمش چرا -
 .کرد نگاهم چشم گوشه از
 خز؟ جدیدا، این میگن چی قدیمیه؟ چیه؟ -

 :برآمدم اصالح درصدد
. یدنم تغییر رو اسمشون هامدورههم از خیلی که اینه منظورم. خاصیه اسم و قدیمیه مقدار یه! نه نه، -

 سمشونا از که کسایی یا کنید صدام نسیم گفتمی ولی بود؛ زینب اسمش داشتیم رو یکی مثالً
 .پرسیدم همین واسه. کشیدنمی خجالت

 .گرفت دست در را استکانش
 .خسرو بشه، ست من اسم با خواستم -

 .انداختم باال ابرو
 .قشنگه -

 .زد لبخند
 خدیجه؟ یا خسرو -

 باید. آمدم اینجا شد، تمام که هم آن. داشتم کالس زنگ یک فقط امروز. نگفتم چیزی و خندیدم
 خواستمی زن این اگر بگوید نبود هم کسی. بمانم راحت گذاشتنمی رادمهر! رفتممی کمکم

 از هرچند! نده گیر قدراین. بود کرده پرت پایین هوایی پل از را خود اول سال همان کند، خودکشی
 !نداشت خبر هوایی پل قضیه

 پروانه؟ گذاشتید رو دخترتون اسم چرا شما -
 گذاشتیم؟ پروانه را اسمش چرا. کردم نگاهش

 میادن یادم. سارا گفتمی هم رادمهر باشه، یاسمن داشتم دوست من. نبود کسی پیشنهاد. دونمنمی -
 !پروانه شد اسمش که شد چی

 .زد لبخند
 .ببینمش بار یه باید. مرموزه برام خیلی شما آقارادمهر این -
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 است، وشنر پوستت پوشی،می لباس زیبا است، بلند قدت. کن نگاه آیینه در را خودت بگویم خواستم
 کن، نگاه آیینه در را خودت. پشتندکم موهایت است، رنگی هایتچشم داری، اندکی ریشته

 .کن پیدا خود نگاه نینی در را رادمهر و بنگر آیینه در را هایتچشم
 از ررادمه حقیقی پدر سعادت، ترکی، هایسریال شبیه که روزی رسدمی باالخره کردممی فکر گاهی

 .کشیدممی خجالت خانمالهه به فکر با بعد. بیاید در آب
 زگاریسا بدجوری تو یزنانه روحیات با که سترمانی گفت. کرد پیشنهاد را دانشور سووشون کتاب
 .کرد خواهم مطالعه گفتم هم من دارد،

 بود، روشن و آفتابی شدتبه هوا روز این در که قبل هایسال برخالف. نداشتم را خانه یحوصله
 .بود کرده برف بارش بینیپیش قبل، روز سه-دو از هواشناسی. نمودمی ابری و وتارتیره امسال
 التوییپ با پوشخوش و زیبا زنی بار این من. شدم پیاده و کردم پارک سبز فضای یک کنار را ماشین

 .زدممی قدم تهران دراندشت پارک در تنها زرشکی، گردنیشال و کیف و رنگکرم
 راژدیت لحظه همین در درست من پای تا سر برعکس،! نیستند سفید و سیاه همیشه تراژدی تصاویر

 و ودب زده سـینه به دست ماه، دی سوزاستخوان سرمای در خلوت، پارک وسط که زنی. انگیزیستغم
 و بلغزند پایم شدندمی باعث که هاییفرشسنگ و کشیدهفلکسربه سبز درختان. زدمی قدم

 .ساختندمی زیبا تراژدی یک هم با همه هااین آدمی، هر از خالی چوبی هاینیمکت
 آمیخته من زندگی با خوب بود، که هرچه تراژدی اما هستند؛ فراری هاتراژدی از مردم چرا دانمنمی
 .بود

 روی کهدرحالی من، از دورتر قدم چند. بود اینجا رادمهر. دیدم چشم به را خدا هایمعجزه از دیگر یکی
 .بودند خشک انگار هایشچشم. بود خیره خیابان به بود، انداخته پا روی پا و نشسته نیمکتی

 !است متنفر خانه در تنهاماندن از رادمهر. نبود هم بعید اما نداشتم؛ دیدار توقع
 در ابانخی از نگاه. بود گرفته بازی به را او سیاه اورکت یلبه و مرا گردنشال سردی باد. رفتم نزدیک

 با و نشست صاف. داشت کوتاهش نگاه در ریزی جایگاه تعجب،. کرد نگاهم. گرفت هادرخت پس
 .کرد اشاره کنارش به سرش، ریز حرکت

 .بشین -
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 من و بشین یعنی این. کرد دراز نیمکت یلبه روی را راستش دست. بزنم قدم خواستممی من
 نه-شته به نزدیک این در که کردم فکر این به گرفتم،می جای کنارش کمی یفاصله با کهدرحالی

. تهس که بود همان بود، که است همان. است نکرده تغییری هیچ هیکل لحاظ از رادمهر آشنایی، سال
 .بود سرمپشت دستش. نشستم

 و ودب گرفته تماس مرتبه هزارویک صبح از او. نداشتیم زدن برای حرفی هیچ اما باشد؛ عجیب شاید
 صاحبانشان، بود ممکن که هاییماشین. یافتمش اینجا هاماشین عبور به خیره و سکوت در حال

 .ستداننمی دیگری زندگی از چیزیهیچ کسهیچ! باشند داده دست از و باشند آورده دست به هاپروانه
 رخنه مانخون در اعتیاد. محتاجیم پرستش به و زیبایی به ،عشق به محبت، به. ذلیلیم بسیار هاآدم ما

 معتاد نآ به رادمهر، با آشنایی با من که بود چیزی محبت،. کندمی نیازمند کند،می معتاد را ما کند،می
 تن... نآ به پروانه رفتن با که چیزی عشق،. شدم محتاج آن به پروانه آمدن با که چیزی زیبایی،. شدم
 نقش خدا این و بینممی خودم از دوری ینقطه را خدا. است نشده آغشته پرستش به هنوز اما من

 .ندارد من زندگی در چندانی
 خوبی؟ -
 رمشگ صدای مغلوب من از بدتر دانستی،می اگر که کردیم زندگی چطور سال سه این ما دانینمی تو

 !شدیمی
 .ممنون -

 راهنپی و داشت پا به رنگیمشکی کتان شلوار. بود میانمان فاصله وجب یک حدود در چیزی شاید
 و نو هم همیشه. دارد خود با که است سال هایسال را اورکت این. مشکی اورکت یک با رنگآبی

 .است اشاندازه هم همیشه
 هک من و کرد متمایل خود سمتبه مرا. گرفت را امشانه بود، کرده خوش جا سرمپشت که دستی با

 .شد سرم اشچانه جایگاه و گرفت جای اششانه و گردن میان جایی صورتم بودم، مبهوت
 یهمه که بویی همان! بوستخوش. زندمی دماغم زیر عطرش بوی. کشدمی نفس عادی و آرام

 کندمین کاریهیچ. کندمی مسخم. مردانه شیرین، و سرد. دارد پتویمان دارد، بالشش دارند، هایشلباس
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 زمین مرا که دارد چه دیگر رادمهر. صدایش عطرش، هایش،چشم. او مقابل در ماتم و کیش من و
 کوبد؟می
 .ثریا -

 اشچانه و گردن میان جایی به من و دارد دست در را امشانه. کندمی دور ستبرش یسـینه از مرا
 .امخیره

 !ثریا -
 همهاین از عجبم در. زیبایند و براق مضطرب، هایشچشم. کنممی نگاهش! کن نگاهم یعنی این

 :گفت آرام کند؟می خلق چه کند؟می چه خدا. است شده تعبیه ساده گوی دو در که زیبایی
 ...من -

 .گذاشت سرمپشت دستش باز و کرد رها را امشانه. چرخید نادان و سرگردان نگاهش
 از راچ مردم فهمممی حاال. بگوید چه خواهدمی دانممی. نیست تلخ سکانس این دارشدنادامه به نیازی

 ...«من» یابد؟ پایان خواهدمی چطور جمله این بکشد؟ زجر دارد دوست کسی چه. اندفراری تراژدی
 و اقعیو توانستند هنرجوها اگر. بدهند قرار اولویت در را صحنه این باید تئاتر، هایتمرین در دانی،می

 متأثر تماشاچیان که طوری دهند، ادامه خودشان را اشبقیه و...« من» بگویند متاسف، و پراحساس
 این تباب شاید. دادمی بازی مرا او بود؛ بازیگر هم رادمهر رادمهر،. هستند ذاتی بازیگر یک یعنی شوند؛

 !گرفتمی حقوق کار
 ستنف نه خورد،می تاب صورتم روی که گرمش هایچشم نه بود، گردنم پشت که دستش نه دیگر

 این. بودم خنثی کامالً. آوردنمی وجدم به چیزیهیچ دیگر اش،ناگهانی و گرم ـوش*آغـ نه آرامش،
 ناز ار صورتت کند،می نگاهت لبخند با کند،می محبت! مانهمه ایم،دیده هافیلم از خیلی در را صحنه

 .«دیمب ادامه هم کنار تونیمنمی ما! متاسفم» گویدمی لبخند با بعد ـوسد،*بـمی را موهایت کند،می
 «ثریا» گیرد،می ـوشم*آغـ در حاال حد،بی دوری سال سه از پس. رودمی جلو سیاست با رادمهر
 .دهدمی بازی را دلم. زندمی صدایم

 .کن نگاهم -
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 ودم،ب رفته نشانه را درختان پس در خیابان دیگر، بد حس هزار و ناراحتی و حسرت و بغص با که من
 !کنی درک توانینمی. انداختم زیر به سر

 کسی که هستم زنی من. تنم یپاره از جدایی هم رادمهر از جدایی. رادمهر از جدایی یعنی طالق؛
 ماساژدادن برای کردن،گردگیری برای جاروزدن، برای ام،خانه در غذاپختن برای من. فهمدشنمی
 خودم، یخانه یآشپزخانه در خودم، که است این من آرزوی نهایت. شودمی تنگ دلم او هایشانه

 ار امزنانگی خواستمی رادمهر! کنم عوض را امخانه دکور و کنم اتو را هایشلباس بشویم، را هاظرف
 واجازد باز دیگری زن با توانستمی. خوردنمی بر هیچ اشمردانگی به خودش آنکه حال. بگیرد من از

 .کند نگاهش خاص و بزند زیبا لبخند او برای! شود داربچه بازهم. کند
 کنم پرت هوایی پل از را خودم جدیجدی زمان، آن شاید. شوممی دنیا تارک رادمهر، از پس هم من

 .پایین
 ثریا؟ کافیه دیگه کنینمی فکر -

 هم اب شب یک مان،جدایی از پیش شدمی کاش کردممی فکر داشتم. کردنمی رجوع مغزم به ایکلمه
... بعد. دـوس*ببـ را سروصورتم و کند ـلم*بغـ کنم مجبورش بپزم، سبزیقرمه برایش برویم، گردش

 .کرد خواهم کوتاه را موهایم رفتنش از پس هم من. برود برود، خواست جایی هر بعد
 !دارم دوستت من کنی؟نمی نگاهم چرا ثریا -

 و کنیمی اضافه «ولی» یک تنگش و دارم دوستت گوییمی تو. اینجاست قضیه اصل دقیقاً! همین
 .کندمی ویران مرا کلمه یک همین

 !کنیم تمومش بهتره کنممی فکر -
 دنشتمام! پشیمانم حاال شود؛ تمام چیزهمه فقط کردممی آرزو قبل یدقیقه چند همین تا. آمد اشک

 .نرود و بماند بماند، رادمهر اما کشم؛می زجر را روزم هر! خواستمنمی رادمهر؟ نبودن بهای به
 !کن نگاه رو من ثریا، -

 کاویدند،می را صورتم جایجای نگرانش هایچشم. چرخاند صورتش سمت را نگاهم صدایش، تحکم
 شود؟می کسی چه نصیب نگاه این من، از پس. نداشتند قرار لحظه یک

 آخه؟ کنیمی گریه داری چرا -
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. ودب حقیقت یک این. بودیم ویران دو هر ما. ترکید بغصم بدتر که گفت را جمله این عجز با چنان
 .دیدم خودم چشم به بود، کرده النه رادمهر هایچشم در که را دردی

 !بود تار چشمانم مقابل و پایین سرم. دیدمشنمی دیگر. بود سنگین نفسش
 .گذاشت پایم روی را دستش

 ...بگم خواستم فقط! نکن گریه -
 .هاستآسمان در سیار او، صدای شنیدن. کردم خفه گلو در را هقمهق. کرد مکث

 .شه تموم هاگریه و دردا این کاش. بشیم قبل مثل باز شدمی کاش بگم خواستم -
 :گفتم تندیبه بود، کرده اخم خیابان به رو که او به. کردم پاک پالتویم آستین با را صورتم

 !کنننمی تمومش دیگران! نمیشه تموم -
 از هک انگار برداشت؛ نیمکت پشت از را دستش و کرد جمع را صورتش. آمد بدش حرفم این از شدتبه

 :گفت آرام اما تشر با و نکرد نگاهم حتی. باشد منزجر بسیار چیزی
 این دیگرانی؟ فکر به شهمه چرا! پیشکش دیگران کنیم، حل رو خودمون مشکل اول بذار تو -

 رخاطبه شده نابود زندگیمون کشتی؟ خاطرشونبه رو خودت که هستن کی هاغریبه این دیگران،
 میشی؟ آب خاطرشونبه ذرهذره داری که بودن تو فکر به کی دیگران این! دیگران

 .بردم شکایت اششاکی یچهره به
 !کشتم؟ رو خودم دیگران حرف خاطربه من -
 .کرد نگاهم تیز باز
 !آره -
 !رادمهر میگی چی فهممنمی -

 .دادمی تکان هوا در را چپش دست حرفی، هر با و شد سـینهبهدست
 دجاوی یا میندازه تیکه چی مادرم غذا یسفره سر مهمه تواسه خیلی که تویی میگم دارم! هیچی -

 هب خیلی حتماً کنه،می فکر چی تدرباره امید یا داره باهات رو برخورد اون چرا نرگس یا میگه چی
 راضی وقتهیچ باشن، راضی فقط تا کردی خفه رو خودت که اینایی! میدی اهمیت مردم حرف

 !نمیشن
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 :بود شده جیغ و نازک کمی ناخواسته صدایم عصبانیت، شدت از مادرش؟ گفت؟می چه
 وضهر سر رفته یادت. زنهمی تشر بهم میندازه، تیکه من به همه جلوی مادرت میگی؟ چی فهمیمی -

 من درد دیگران؟ کدوم دیگران؟ قشنگش؟ برخورد اون خاطربه خجالت از شدم آب چطور تونهمسایه
 سرت خیر که تویی اما ناراحتم؛ که فهمهمی برادرشوهرمه، امید که اینه من درد. نیست دیگران

 !بیاری در ناراحتی از رو من که کنیمی تالشی نه فهمی،می نه شوهرمی،
 روزام همین. شدمی تمام باید قائله این نه،. ندادم امانش. برخاستم جا از من و بگوید چیزی خواست

 .شدمی تمام باید هم
 دیگه مردای کنه؟می دق داره ناراحتی از که داری هم زنی یه که نداره اهمیت برات هم ذره یه حتی -

 عزیزه، برام و دارم دراندشت کشور این تو که کسی تنها من، مرد من، شوهر وقت اون بفهمن؟ باید
 !نیست خیالش عین

 .زدمیم نفسنفس عصبانیت شدت از خودم کهدرحالی خواستم؛نمی را این من و شدمی عصبی داشت
. کردمی نگاه هادرخت به و کشیدمی عمیق نفس. زد چرخی خودش دور و شد بلند جا از هم خودش
 .کردمی غیظ کم شکلی این هم رادمهر

 نشانه سمتم را اشاشاره انگشت تندی و اخم با. داد قورت را دهانش آب و کشید لبش روی زبان
 :گفت آرام صدای با و گرفت

 حرف؟ این چی یعنی دیگه؟ مردای -
 نابودتر روز هر که من مثل بخورد، حرص کمی هم او بگذار. نکردم اششاکی هایچشم به نگاه
 .شوممی
 !ثریا دیگه؟ مردای کدوم چی؟ یعنی حرف این ولی کردی؛ احترامیبی -

 تداش هم فکم. فشردم را کیفم یدسته که بس بودند، کرده عرق وحشی سرمای آن در دستانم کف
 :گفت تشربی و آرام بار این اما او. بود مانده منقبض که بس گرفت،می درد

 موند؟ کنارت ساال این تو کی فهمن؟می رو تو دیگه مردای کنی؟می کارچی داری هست حواست -
 مردمه؟ حرف تو درد
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 ساکت که دبع کرد،می برداشت اشتباه اینکه از! فهمیدنمی را من درد اینکه از شوممی تلخ. شدم تلخ باز
 «من؟ با زنینمی حرف چرا» گفتمی شدممی
 درد! درک به بره مردم حرف که گفتم بار هزار من! نذار من سر رو منتش بمونی، خواستی خودت -

 !نیست من به حواست که تویی من
 مانساخت میان درست گوی، یک با رادمهر و ریختمفرومی داشتم طوالنی، و بزرگ دومینوی یک مثل

 .رفت نشانه را، دومینویم ویرانی درحال
 !نیست؟ تو به حواسم من -

 .بود کم حالم وصف برای گرفتنآتش
 نمیدی؟ کنهمی احترامیبی بهم وقتی رو مامانت جواب چرا! نیست من به حواست تو -

 :دش بلند آسمان خود تا فریادش ماه، دی سرد نسیم نه و عمیق نفس نه نگاه، نه آرامش، نه دیگر
 کشم؟می درد دارم هم من فهمینمی چرا -

 :داد ادامه شدت همان به و آورد پایین را صدایش
 نم برای. بود که خدابه بود، هم من دختر نبود؟ من دختر پروانه مگه بینی؟می رو خودت فقط چرا -

 رو بازیامسخره این میگم دارم من کشی؟می زجر داری که خودتی کنیمی فکر چرا. بود عزیز هم
 هسال سه. بشه خوب خودت حال که بشه، خوب من حال که بشه پاک باید فاصله این. کن تمومش

 یحوصله اینکه به برسه چه بشم، نزدیکت حتی نمیدی اجازه من به خودت. میشی آب ذرهذره داری
 حواست هک تویی نیست؟ من به حواست میگی میای میشی شاکی بعد! باشی داشته رو حرفام شنیدن

 بود؟ مهم تواسه بیدارم؟ صبح تا شب چرا پرسیدی بار یه! نیست من به
 جیب از را اشگوشی. بودم متنفر آن از همیشه که سامسونگ اوریجینال خورزنگ. خورد زنگ موبایلش

 :داد پاسخ. کشید بیرون شلوارش راست
 جان؟ الو، -
- ... 
 شد؟ چی. بیرونم نه. متشکر! سالم -
- ... 
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 .کشیدی زحمت نکنه، درد دستت -
- ... 
 .دادم زحمت بهت زیادی مدت این. خونه برو هم تو. شدم بهتر بیرون اومدم. خدا شکر -
- ... 
 .وایستم پا سر تونستمنمی اصالً دیروز. کردی حلش ممنون. کنمنمی تعارف -
- ... 
 .هم تو بیا خونه، میرم دارم االن. خدا شکر. درمونگاه رفتم غروب نه، -
- ... 
 .خدا پناه در. عزیزی نه -
- ... 
 .بهمون برسون هم رو ثریا ماشین پست، اداره بغـل پارک این بیا سر یه شب! مظاهر راستی آ -

 .نشنیدم را اشمسخره یمکالمه دیگر و شدمی دور
 فکر یکس چه. کردممی نگاه ترخالی پارک به و خالی نیمکت یک کنار بودم ایستاده سـینهبهدست

 کرف ازدواجم اوایل بکنم؟ کاری هر داشتنشنگه برای بخواهم که برسد ایمرحله به امزندگی کردمی
 ردمکمی فکر. بودم ترعاشق او از من و عاشق رادمهر،. شد خواهد بسته هابدبختی دفتر دیگر کردممی
 فاصله ام میان چیزها خیلی. بود اشتباه اما است؛ مرگ بیندازد فاصله میانمان تواندمی که چیزی تنها

 .خودش عرضگیبی یکی من، درد یکی انداخت؛
 را زندگی خوش روی باالخره کردممی فکر هی امزندگی از مرحله هر ابتدای من اما است؛ جالب

 .خوردم ضربه بدتر اما دید؛ خواهم
 عنتی،ل آخر! است مهم برایت دیگران حرف گویدمی! است نبوده او به حواسم من گویدمی. بودم عصبی
 .کنم درددل پیشش کمی که ندارم هم را کسی

 من اما نبودند؛ قرمز و عصبی و شاکی پیش، دقیقه چند شدتبه دیگر چشمانش کهدرحالی. برگشت
 .بود شده ریخته هم به کمی موهایش و بود شده سیاه کمی و گود چشمش دو زیر نکردم؟ دقت چرا

 .ایستاد رویمروبه و کردممی نگاهش
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 .بریم -
 رعتس کمی من و برداشت قدم مخالف جهت در! است زیبایی فعل چه ببین! برویم. کجا نیست مهم

 .برسم او به که بخشیدم پاهایم به
 !ماشینم رادمهر، -
 .میاره مظاهر بعداً -

 .بست را کمربندش. شدیم سوار
 یخاص حرکت هیچ. شدمی دنیا مرد ترینقوی و ترینجذاب نشست،می فرمان پشت که زمانی رادمهر

 اصخ خیلی را دنده نه داد،می تکیه ماشین یشیشه به را آرنجش نه کشید،می سیگار نه نداشت،
 .آمدمی او به خیلی ماشینش بود، رادمهر چون فقط. کردمی عوض

 شد آن هم آخرش. دارد هاماشین به وحشتناکی یعالقه دانستممی کردیم، ازدواج که زمانی همان از
 ینشماش اولین کردن،جمع اندازپس مدتی از پس و تاالرش ساخت تکمیل و مجوز گرفتن محضبه که

 هب دیگر هایماشین انگار. امکرده عادت ماشین این با دیدنش به هم من. شد ملی پالک آزرای همین
 .آیندنمی او

 هکدرحالی و کرد کم بسیار را صدایش. گفتمی اخبار داشت. بود پیام رادیو. کرد روشن را ضبط
 :گفت بود، رویشروبه به حواسش

 .رفتن صبح امروز امید و جاوید -
 :گفتم لب زیر آهسته

 !سالمتیبه -
 :پرسیدم و
 .بپرسم نرگس از رفت یادم سری اون چیه؟ کارشون -
 :گفت بود، رانندگی مشغول اخم با کهدرحالی و گرفت را فرمان دست دو با
 هم، با بودن زده شرکت یه پیش مدت چند. اینا و برق تکنسین همین تو. امید از کار جاویده، از پول -

 .بگیرن ایزو گواهینامه برن خوانمی حاال
 :پرسیدم تعجب با
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 !دبی؟ از ایزو -
 .گذاشت دنده روی را دستش یک و داد تکان تأسف به را سرش

 که هم جاوید. نکرد قبول. شو خیالبی کالهبردارن، اینا خوندم امید گوش تو چقدر. دونممی چه -
 .امیده از بدتر ترشه،بزرگ یعنی

 !مرد هاییآن همه از بدتر تو بگویم خواستم
 یک حتی سنش، این تا آنکه ترعجیب و بود مجرد همچنان داشت، سال وششسی آنکه با مظاهر
 هدف به دختر با نزدیک ارتباط یسابقه گونههیچ اش،هیستوری در کالً. نداشت هم مؤنث دوست

 .نداشت نزدیکی
 اما کند؛می یاد العادهفوق دوست یک عنوانبه او از همیشه رادمهر و بوده دوست رادمهر با نوجوانی از
 ورامپراط رادمهر سلطنتی، در اینکه مثل. کندمی بازی را پیشکار نقش رادمهر برای مظاهر من نظر از

 تناراح شدتبه دانستممی چون بگویم؛ را این نکردم جرئت هم هرگز. اولش پیشکار مظاهر و باشد
 .آیدمی بدش بازیزنکخاله از رادمهر. شودمی

 سمق. بیاید عزیزتر رادمهر نزد شدمی باعث همین و بود دین به پایبند و آداب مبادی شدتبه مظاهر
 نای با خصوصبه. بود بیشتر من از گرفت،می تماس مظاهر با رادمهر که مراتبی تعداد که خورممی

 !داریم که قشنگی زندگی
 .بود هابرگه در سرم اما بودم؛ هم من. نشستند وگفتگپ به کمی و آمد مظاهر شب آن حال، این با

 تمسیس وارد را نمرات که کسی اولین همیشه چون دانست؛می عزیز را من مدیرمان، اسفندیاری، خانم
 افکار از دوری و بیکاری سر از نداشت خبر. هستم پذیرمسئولیت خیلی کردمی فکر. بودم من کرد،می

 را دیگرشان هایامتحان هایبرگه توانستممی اگر. برممی پناه هابچه امتحانی هایبرگه به که است
 مدت به ستکافی. است خطرناک من مغز. نیست شوخی است، مغز. کردممی تصحیح و گرفتممی هم
 .شوم زنجیری یک به تبدیل تا باشم نداشته دادنانجام برای کاری هیچ دقیقه ده

 بین از. آمدمی هال از صدایشان و بودم نشسته ماندکوری نسبتاً میز روی آشپزخانه در من
 مراسم که کردممی فکر من. کرده سر درمانگاه در را دیروز رادمهر که بودم شده متوجه هایشانحرف
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 حدود تا خودم. کردم تعجب که خوابید عمیق قدرآن و آمد هم بعد شب، دوازده تا رفت غروب از. دارند
 .بودم بیدار دو

 از ستا دردناک خیلی بله،! نیست او به حواسم من گفت چرا که فهمممی حاال تر؟آشفته این از زندگی
 درمانگاه در سرم زیر هم را ساعاتی تو که نداند حتی همسرت و بروی بیهوشی مرز تا تب شدت
 !ایبوده

 بر من سعی .بیابید آسایش بگیرد، سامان تانزندگی بگذار گفتمی کن، مدارا رادمهر با گفتمی سعادت
 .بود این
 جا میک. بخوانم را سووشون خواهممی گفتم. کرد تعجب و برویم کتابخانه یک به گفتم او به راه در

 دانشور از رمانی دانستمی «عزاداری یعنی شیرازی به سووشون» گفت هم بعد. شد ساکت و خورد
 .بود برانگیزشک برایش بخوانمش، خواستممی من اینکه اما است؛

. گفتم آرامی یاجازه با و شدم خارج آشپزخانه از. کردم وارد هم را نمره آخرین. 22 قربانی، سارا
 :گفت مظاهر که بروم باال خواستم

 !خانومثریا -
 از ییک مظاهر. بود خالص قیر هایشچشم. کردم نگاه او به منتطر بودم، رفته باال را پله یک که من

 وعموض این برایم خیلی که ازدواجم اوایل البته. بودند خالص سیاه هایشچشم که بود افرادی معدود
 رنو در تازه ای،تیره شدتبه ایقهوه که شدم متوجه و زدم دیدش کمی آفتاب نور در بود، شده جالب
 کمی رادمهر که تفاوت این با داشت، را رادمهر هیکل و قد. شودمی نمایان چشمش در آفتاب شدید
 .بود بلندتر

 پلهراه کنار که تلویزیون رویروبه هال، رنگکرم ینفرهسه مبل روی و بود انداخته پا روی پا که او
 :گفت لبخند با. بود نشسته داشت قرار

 شدیم؟ سعادتکم! گیریدنمی تحویل رو ما -
 خودم اینکه خاطربه شاید بودم؛ عجب در داشت بشر این به رادمهر که عشقی از. زد لبخند رادمهر

 اعتماد مظاهر به بسیاری موارد در رادمهر. دهم جان برایش که نداشتم ایصمیمی دوست گاههیچ
 .است نبوده خرسندی جز اشنتیجه هم همیشه و بود کرده
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 داشتن دوست هم رادمهر. بود میهمان باالخره. کندمی گله ام،ننشسته کنارشان اینکه از کردم احساس
 ...پس بود؛ مدارا بر هم شرط. شوند خبردار ما مشکل از دیگران که
 .خدمتتون رسممی االن. هابچه امتحانات خاطربه شلوغه سرم مقدار یه! شرمنده -

 .زدمی زیاد لبخند مظاهر رادمهر، برخالف
 .شدم قوز باال قوز تونواسه هم من خوام،می عذر. نباشید خسته ،کنممی خواهش -

 .بود شیرین لحنش
 .نفرمایید -
 اما دم؛کرمی اشتباه شاید که دیدم رادمهر نگاه در برقی چنان لحظه یک در فقط و بروم که گرداندم رو

 !کند نگاهم عاشق چنین بازهم تواندمی دانستمنمی
*** 

 :فتگ لبخند با. گرفت سمتم را رنگسرخ بهشت در یخ شفاف پالستیکی لیوان. کنارم نشست
 !باشه شیرین تونهمی هم زیستیساده اوقات گاهی -

 دستش یقواره به هم چقدر. مردانه چرم بند ساعت همان باز. گرفتم دستش از را بهشت در یخ لیوان
 کردم،می نگاهش کهدرحالی. کرد باز را درش. بود خریده هلو رانی خودش برای. کردم تشکر! آمدمی

 :پرسیدم
 نداری؟ دوست بهشت در یخ -

 .شد خیره شهر به و نوشید قلپی
 انیر آخر یتیکه و تابستون گرمای این تو هم اون میدم، ترجیح چیزی هر به رو هلو رانی ولی چرا؛ -

 ...و ثریاخانوم و هلو
 رانی ویدبگ فقط تفسیر، همهاین جایبه توانستمی. کردمی بازی کلمات با خوب خیلی او. زدم لبخند
 !دارم دوست بیشتر
 یسایه زیر سوزان، آفتاب و گرم هوا مرداد،. بود تابستان. بودند خیس هم اندکی و سرحال هاچمن

 و زادآ نسیم. بودند انداخته سایه تنمان روی که رنگیسبز هایبرگ. وزیدمی خنکی نسیم اما درخت؛
 نارمک رنگشکرم پیراهن با رادمهر، و بود شهر به باال از نگاهمان یزاویه. بود گرفته وزیدن مالیمی
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 استیربه. هستند ابرها که جایی آسمان، بلندای آن به بردند،می اوج به مرا چیزها همین. بود نشسته
 باشد؟ داشته تواندمی حسی چه خوابیدن ابرها روی
 شیرین ولی خندد؛می کم که بینممی را مردی هایخنده رؤیای و هستم خواب هستم، خواب من
 زیبا ربسیا او. شکوفدمی گلی انگار. شودمی جدا درخت از سرخی سیب انگار خندد،می وقتی. خنددمی
 !خنددمی
 اعتس ریز تیکتیک صدای و کشیدنشنفس آرام صدای حتی کردممی حس. بودم رسیده جنون به

 او. بردمی سؤال زیر هم را انگیزغم ییکشنبه انگیزدل نوای. آیدمی خودش دست به تنها که اشمچی
 !بود بکنی را تصورش که آنچه هر از ترآرام ،آرام آرام، مردی

 که بس بگویی؛ چه هر از باغی، هر و آسمانی هر از ای،پنجره هر از دری، هر از توانستیمی او با
 !بود ستودنی اشزیبایی
 .داد تکیه درخت کلفت یتنه به کنارم

 پارک؟ این بودی اومده حاال تا -
 بودم؟ شاددل چنین کی من! بهشت در یخ یمعرکه طعم. آوردم در دهانم از را سفید نی
 .باره اولین نه، -

 :گفت و گرفت نگاه باز و بهشتم در یخ به و دوخت لبم به نگاهی
 .شناسممی رو شهر این پارکای تموم من -

 .کرد نگاهم و چرخاند گردن
 !رشکوههپ و عظیم چقدر دونینمی. ببینی رو دماوند تونیمی اونجا از جایی، یه ببرمت باید سری یه -

 گفته خودش! نرود گردش را هاجمعه است محال رادمهر و است جمعه امروز. نبود پرسیدن به نیازی
 .است بوده هاسبز فضای و هاپارک این دنبال شود، خارج خانه از تنها توانستهمی وقتی از که بود
 :گفت. نوشیدم خنکم و طعم خوش بهشت در یخ از
 هب. سبزیه شهر تهران کنممی فکر من ثریا، دونیمی ،...و دودی تهران میگن که اکثراً برخالف -

 یاندازه به کدوم هیچ کشن؛می یدک رو «آباد» اسم که شهرایی اون حتی کردم، سفر زیادی شهرای
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 فلط بهم خیلی خدا. نداره ایدیگه شهر هیچ که داره پارکایی و کاخا باغا، تهران. نبودن سبز تهران
 .آورد دنیا به شهر این تو رو من که کرد

 رادمهریسمش خصوصیات از هم هااین. بود بلد دستش کف مثل را شهر تمام رادمهر عجیبی، طرز به
 :گفتم افسوس با! شودنمی رادمهر که بپرسد آدرس کسی از بخواهد اگر رادمهر! دیگر بود
 سری هی یا میشم، رد ازشون همیشه که خیابون سری یه جز. نیستم بلد رو تهران جای هیچ من ولی -

 .نیستم بلد هم رو بزرگش و معروف پاساژای حتی من. خورهمی بهشون مسیرم زیاد که جاها
 .خندید کوتاه

 .بگیری یاد که نخواستی وقتهیچ چون شاید! دیگه جوریه این هم تو مدل -
 .گذاشت امشانه روی و داد عبور گردنم پشت از را دستش

 !میدم یادت -
 و پرسیدنآدرس ینحوه حتی و هانام و هاخیابان وخمپیچ حفظکردن برای. داد یادم هم واقعاً و

 عبور جایی از که ناخواسته حتی که داد یادم «کلیدی هایفرمول» خودش قول به دادن،آدرس
 .داشتم آشنایی کامالً مسیرش با بعد یدفعه کردم،می

*** 
 این .بخوانم را ابراهیمی «آرام یعاشقانه یک» سووشون از پس بود کرده پیشنهاد من به سعادت آقای

 نه دارم، را سابق حال و شور من نه! است «انگیزغم یعاشقانه یک» هم ما کوچک و شاد یخاطره
 .خنددنمی هاروز آن مانند دیگر رادمهر. خنددمی روزها آن مانند دیگر رادمهر

 جایبه داد پیشنهاد که بود رادمهر. بود ازدواجمان سالگرد اولین داغ، تابستان یک ماه مرداد روز، آن
 هنوز من. برویم شهر خارج «العادهفوق» خودش قول به پارکِ یک به دادن،دعوتی و کافه و رستوران

 خنکای و تابستان گرمای تضاد الیبهال در روز، آن اما بود؛ چه «العادهفوق» از او منظور دانمنمی هم
 هزنان و عارفانه عاشقانه، که مردی کنار در کرد، قرمز هم را لبانم رنگ که رنگیسرخ بهشت در یخ

 .بود «العادهفوق» روز یک واقعاً ای،پنجره و در هر از عجیبمان هایحرف و داشتم دوستش
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 حاال. کردم رنگ تریروشن ایقهوه را موهایم ازدواجم، از پس. کردم باز را رنگمایقهوه و بلند موهای
 هایدارایی جزء را موهایم که من اما آمد؛نمی چشم به. بود مانده روشن اندکی سرشان از فقط

 .دانستممی را تارهایش تکتک رنگ دانستم،می امداشتنیدوست
 ستد با را گرهشان کشیدم،می شانه مرتبه چند را طره یک هر. برداشتم را نرمم طالییدسته یشانه

 و رنگکم حالت. باشد یکدست که زدم شانه عجلهبی و آرام را موهایم کل آخر، در و کردممی باز
 .داشتم دوست بسیار را موهایم ناپیدای

 را چپی سمت انداختم، دیگر غالف دو میان را راستی سمت. کردم تقسیم غالف سه به را موهایم کل
 را موهایم سر ام،زرشکی بافت کش با. گرفت جای میانشان باز هم راستی سمت دیگر، دوتای میان
. داشت ودخ در مرا که دوختم ایآیینه به نگاه. انداختم گردنم کنار را زیبایم موهای زیبای بافت و بستم

 تصویرم، یزمینهپس و بودم نشسته آیینه رویروبه گشادی شرتتی با اتاقمان، تاریکنیمه در که مرا
 .نبود تابلو از خالی دیوار یک جز

 خانم. زدم موهایم کنار به بود، آالتمزینت مخصوص که دوم کشوی داخل از هم کوچکی یگیره
 مقنعه از بیرون موهایتان نیست درست. کنندمی الگوبرداری شما از هابچه بود گفته دیروز اسفندیاری

 احترام به اما ابداً؛ بود کارم محل که مدرسه گذاشتم،نمی بیرون عادی حالت در را موهایم من. باشد
 ..حرفش
 کیف. کردم تن به رنگمسیاه یمقنعه و سفید شالگردن و رنگکرم بافت یک با را امتیره سبز مانتوی
 .کردم نگاه بود، بسته را چشمانش و کشیده دراز تخت روی که رادمهر به و برداشتم را امزرشکی
 ارکن بیخودی که است ساعت یک دانستیممی دومان هر و بود شبنیمه دوازده حدود ساعت دیشب،

 :گفت مقدمهبی و کرد کوتاهی یخنده که شد این. بیداریم دانستیممی دو هر و ایمخوابیده هم
 !نخوابیدم خوب وقته خیلی -

 من آرزوی نهایت. نگویم روزهایش این راضی نگاه و شاد دل از برایت. خوابید خوب خوب دیشب
 .بود همین
 نحوی هب ماند،نمی بیرون خانه از هم نه از بعد تا هیچ، که شبنیمه از پس تا بینممی وقتی. آرامم دیگر

 کهت شوخی به گاهی و کندمی قدیم یاد و کندمی باز سابق غریبعجیب موضوعات با را صحبت سر
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 اما ؛کنممی سیر آن در که خوشی روزگار از نگفتم او به چیزی آنکه با هم سعادت. آرامم کند،می بارم
 :گفت لبخند با و فهمید

 !جانبابا باشی خوش همیشه -
 !«جانبابا» گویدمی من به «پدر» گویممی او به
 !گذردمی خوش چقدر کنی تصور توانینمی آه،

 مکن خارج پارکینگ از را ماشین و بروم عقب دنده که دارم سعی دقت با و اندازممی جا R روی را دنده
. ندکمی نگاهم لبخند با و کرده گرمکنش شلوار جیب در دست. بینممی مانخانه در دم را رادمهر که

. آیدمی ماشین در سمت حرفی، گفتن بدون که او و «سالم» زنممی لب. دهممی پاسخ را لبخندش
 روی را رشدیگ دستش و آمده پایین ته تا یشیشه یلبه روی را دستش یک. کشممی پایین را شیشه
 .اندندیده خود به آب رنگ هنوز که زنندمی داد اششدهریزه هایچشم. گذاردمی ماشین سقف
 :گفت

 میری؟ داری -
 .زدم لبخند! بود خواب گیج هنوز انگار. آیممی دارم نه،
 کنی؟می فکر چی تو! دونمنمی -

 :گفت لبخند با. شدند نمایان سفیدش هایدندان خندید، آرام. کرد نگاهم کمی
 .استقبالشون بریم. رسنمی جاویداینا امروز. میشه خوب بیای زود تونستی اگه بگم خواستم -

 برنامه فوق کالس برگزاری به تمایلی هیچ. کردممی تدریس را زنگمان چهار هر باید. بود بهمن
 :پرسیدم حالبااین نداشتم؛

 چند؟ ساعت -
 :گفت و کشید ایخمیازه. شد دور قدم سه-دو و کرد جدا ماشین تن از هایشدست رادمهر

 .پروازشون شینهمی دوازده -
 .زدم لبخند

 تأخیر؟ بی یا تأخیر با -
 :گفت و داد تکان دست کشید،می خمیازه باز کهدرحالی باز، دهان با هم او
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 !باش خودت مراقب -
 برخالف. داشت را خودش سبک موسیقی در فرهمایون. گذاشتم را فرهمایون «سرانجام» راه در

 احساسات از تقریباً و نکرده محدود فردمنحصربه و خاص یشیوه یک به را خود دیگر، هایخیلی
 را کیااتمیح هایفیلم مرتبه اولین برای وقتی که طوری به بود؛ ساخته زیبایی هایموسیقی گوناگون،

 گرفتم؛می قرار دو این لمس و فیلم جو ترانه، بحر در که بس شنیدم،نمی را ترانه صدای اصالً دیدم،می
 را نیم و شدمی نواخته روحم گوش در درست انگیزیدل موسیقی کردم،می نگاه که بعد مراتب در ولی
 که تسازیسآهنگ تنها فرهمایون. کردمی معتاد سبک این به بودم متنفر خواننده و ترانه صدا، از که

 .پیوندممی آرامش به و دهممی گوش جان و دل با را هایشترانه تمام
 ماهی دچن که پارکی جای. کردم پارک بوفه بغـل را ماشین و گذشتم مدرسه یلنگه دو رنگسبز در از

 «جامسران» کهدرحالی و کردم قفل را ماشین. بود شده من مال سعادت آقای با امنزدیکی دلیل به بود
. فتمر ساختمان طرفبه کند، تولید صدا اطراف آن در نوایی آنکهبی شد،می نواخته گوشم در همچنان

 .بودند حیاط در هابچه از وتوکیتک و بود مانده باقی دقیقه وپنجچهل صبحگاه صف تا
 که اهیسی چادر با اسفندیاری خانم. کردمی صحبت اسفندیاری خانم با که سعادت دیدمش، دفتر در دم
. دبو کرده تن اشطوسی شلوار روی که رنگیخردلی پیراهن با هم سعادت و بود گرفته کمرش دور

 یردهپ پشت در خوبی خبر سعادت نگاه اما گفتند؛ پاسخ لبخند با دو هر. شنیدم پاسخ و کردم سالم
 .باشد نیفتاده بدی اتفاق که کردم آرزو. نداشت خود

 اسفندیاری خانم و سعادت آقای. داشتند قرار هم موازات در درست دبیران دفتر و معاونان دفتر درهای
 امپوشه و دفتر و کیف و رفتم دبیران دفتر سمتبه ناچار. بودند صحبت مشغول معاونان دفتر در دم هم
 ،بودند نکرده جدا را خردکنشاعصاب پالستیکی روکش هنوز که رنگایقهوه اداری صندلی روی را

 .بودند محمودی خانم و مهربان خانم فقط. دادم قرار
 با یخوب ارتباط که داشتم سعی اصل در. بودم کرده برقرار خوبی یرابـطه مهربان خانم با مدت این در
 .دارد مظاهر با رادمهر چنانکه باشم؛ داشته او

. خورممی غبطه هاییدوستی چنین به چقدر من و رسدمی سال ده از بیش به دو آن دوستی مدت
 و اردد رفیق یک ها،این تمام با اما است؛ دیرجوش بسیار بدترش، و نیست بازیرفیق آدم اصالً رادمهر
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 خفت، با که خودم آموزیدانش دوران برخالف. دهدمی رادمهر برای هم را جانش رفیق، یک همان
 .دارم نگه شلوغ را دورم خواستممی ذلت و خواری

 نخودشا مانند که داشتند دوست زمانی تا مرا که گرفتمی آنجایی از دلم اما شد؛می شلوغ دوروبرم
 نشااهمیتیبی داشتم، غیبت روزی دو یا یک مثالً یا شدممی جدا هاآن از که کمی. کردممی رفتار
 جان را وت که کنم التماسش اینکه نه دنبالم، بیاید خودش که بودم کسی دنبال. بود ملموس کامالً

 .شد عزیز برایم سادگی همین به و ماند خودش و آمد خودش رادمهر! بیا عزیزت
 من سر را منتش بمانی، خواستی خودت» گفتم او به که آورممی خاطر به وقتی شوممی آب خجالت از

 دی زسو. بود دلگیر آسمان. بودم قراربی. بود امپروانه مرگ روز. نبودم خوبی روحی شرایط در!« نگذار
 مامت با و امکرده تن را هالباس ترینکهنه کردممی احساس ام،پوشیشیک تمام با. کردمی اذیتم ماه
 .بود رادمهر دیدم، بغرنج و حساس شرایط آن در که کسی تنها اوصاف، این
 .کنم عذرخواهی او از است بهتر

*** 
 نای بگویم او به خواهدمی دلم. دهندمی صدا ترق ترق و شکاندمی مدام را انگشتانش. دارد اضطراب

 داندنمی! ننشکا را انگشتانت گویممی پدرکشتگی سر از من کندمی فکر او فایده؟ چه اما نکند؛ را کار
 .بینمشمی پروانه و کنممی نگاهش مادر یک چشم به

- ?What's your hobby (چیه؟ سرگرمیت) 
 .کرد مکث

- .Read a book (خوندن کتاب) 

- ?What kind of books do you read (خونی؟می کتابایی نوع چه) 
 باشد؛ عیفض قدراین اشانگلیسی نباید گرفت،می دیپلم دیگر سال دو او. شدندمی طوالنی هایشمکث
 !است ساده بسیار صحبت موضوع آنکه حال

- .Novels, and sometimes Poems (،شعر هم اوقات گاهی رمان) 

- ?Do you read Magazines (خونی؟می هم مجله) 
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- .Ye... No! No (نه! نه. بلـ). 

- ?When do you read a book (خونی؟می کتاب کی) 

- Often in the night( .شب بیشتر[ )1] 
 :دادم ادامه. کرد اشتباه

- ? Do you read a book "at" night (خونی؟می کتاب هم شبا[ )2] 

- .Yes (بله) 

 پیشوند از( Night) هنگامشب برای شود،می استفاده« in the» پیشوند از اوقات تمام برای گرچه[ 1]

«at »شودمی استفاده. 

 Yes&No Qustion/خیر بله سوال[ 2]
 وبخ نمراتش که همیشه برخالف هم قربانی سارا. داد دستش کار استرسش اما توانست؛می بود، بلد

 سر. کنم رد 5/11 برایش توانستم من، هایارفاق و کردنمنمن و ایراد غلط، کلی با سری این بود،
 خون کاسه دو هم هایشچشم. پراندمی مزه نه هایش،دستیبغـل با کردمی صحبت نه هم کالس

 شده، هچ ببینم که بماند، که زدم صدایش تدریس، از پس کالس، پایان که شد هم همین. بودند خالی
 !نشود متولد جدیدی «ثریای» فرداروزی که

 و ترآسان مکالمه آزمون گرفتن من برای دادند،می بهتر را کتبی امتحان که آموزانمدانش برخالف
 تنشانانشانوش از بهتر گفتارشان در نتوانستند آموزاندانش هم وقتهیچ حالبااین بود؛ تربخشلـذت
 .داشتندن دستوری قواعد به کاری. شانمعانی و کلمات حفظکردن یعنی زبان، کردندمی فکر. کنند عمل
 را وسایلم و دفتر. بود خیره ایفیروزه رومیزی به مات رنگش،ایقهوه چشمان با و بود رویمروبه سارا
 .کردم جمع

 .بشینی که بیار صندلی یه خوایمی -
 .انداخت باال شانه بود، داشته نگاه دستش دو با را اشایسرمه کیف کهدرحالی

 !راحتم. ممنون خیلی -
 :پرسیدم. کردم قفل هم در میز روی را دستم دو
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 شده؟ چی -
 .انکار

 شده؟ چی -
 .بود روزگار بدقلق دخترهای دسته آن از سارا. زدم لبخند

 توهمی؟ که شده چی -
 .بود انگیزغم نهایتبی لبخندش

 توهمم؟ من دونیدمی کجا از شما -
 ،وسطش فرق و بودند جلوتر سیاهش یمقنعه از انگشت بند یک یاندازه شاید اش،زیتونی موهای

 ماییرون یاجازه اشگونه چال تک آن به و خندیدمی اگر البته کرد؛می زیبا بسیار را اشدخترانه یچهر
 یا آورد حرفش به گانهبچه جمالت با بشود که است آن از تربزرگ دختر این که دانستم! دادمی

 !کرد خرش اصطالحاً
 .خوردنهآب آسونی به من برای دارن، وجودشون تو خالئی یه که آدمایی شناختن -

. کندیم فکر دارد دانستممی. داشت قرار در کنار که کالس یکتابخانه سمت گرداند رو. کردمی نگاهم
 وختهد نگاه کتابخانه به که لحظه چند از پس. بکند را فکرهایش که ماندم منتظر و نشدم مزاحمش

 :گفت و کرد نگاهم پراشک صدایش، آرام لرزش با و فشرد را هایشلب بود،
 !اندرز و پند و نصحیت و بوده خودت تقصیر که بگید قراره هم شما بعدش فایده؟ چه -

 :برآمدم دلداری درصدد. شدند قرمز ثانیه از کسری در هایشچشم. نبود خوب حالش
. نمکمی قضاوتی نه زنم،می حرفی نه. میدم گوش حرفات به فقط من. عزیزم نیستن هم مثل همه -

 خوبه؟
 که رتیصو و بودند اشک از پر که هاییچشم با. گرداند کالس روحبی فضای در را سرگردانش نگاه باز

 .کرد نگاهم اشک، از شدمی جمع رفتهرفته
 !ندارن دوست رو من اونا! دارم دوست رو بابام و مامان من -

 :لرزید صدایش
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! زننمی غر شهمه. باشم وساالمسنهم مثل دارم دوست هم من خب! کنننمی توجه من به اصالً -
. ارید دوست چی خودت بپرسن ازم نشد بار یه! نکن رو کار اون بکن، رو کار این بگن هی بلدن فقط

! خورهمی مه به حالم شینممی پیششون وقتی! کنن صحبت باهام بخوان پیشم بشینن نشد بار یه
 چی نخودشو ببینن بار یه کنننمی نگاه. گفت رو اون فالنی کرد، رو کار این فالنی میگن شهمه

 بابات گفت، رو این مادرت عمو،زن شوهرعمه، دایی،زن خاله، شهمه. کننمی کارچی خودشون میگن،
 بپرسن امتحان هر از بعد بلدن فقط. هست خونه این تو هم دختری یه نمیگن. کرد رو کار این

 تهخس! زننمی رو گردنم باشم، داشته غلط صدم وپنجبیست اگه هم بعدش دادی؟ چطور رو امتحانت
 اونا به ارب یه! کنی مدارا کن سعی بگن بلدن فقط بری، که هم دکتر و مشاور پیش! زندگی این از شدم

 خدابه .نیستم خونه من که موقعی بذارن فقط بکنن، هم بکنن دعوا خوانمی اصالً! کنن مدارا نمیگن
 بدبختی خودشون واسه قدریاون همه. بده گوش حرفام به که ندارم هم رو کسهیچ! گیرممی سرسام

 !بسوزونن دل م،سالهشونزده احمق دختر یه که من امثال واسه نکنن وقت که دارن
 .زدم دور را رنگمایقهوه کوچک میز و برخاستم جا از. زدمی حرف بندیک و بود شده باز درددلش سر
 که بود مشخص. نیست همین فقط ماجرا دانستممی. کرد گریه زارزار که او و فشردمش آغـوش در

 .بزند حرف که کنم مجبورش توانستمنمی اما است؛ افتاده خاصی اتفاق
 را پدرم من! باشند نداشته را تو هاآن اما ؛باشی داشته که است این مادر و پدر نداشتن از تردردناک
 تنیداشدوست تورنتوی در پیششان که کردمی اصرار خودش. داشت را هوایم الاقل... الاقل اما نداشتم؛

 من هک بود این حقیقت. رفتممی شدمنمی آشنا رادمهر با هرگز اگر شاید... اینجا اما بروم؛ یخبندان و
 بروم باید سملیسان از بعد بود گفته پدرم اینکه خاطربه فقط. نداشتم لیسانس فوق گرفتن قصد اصالً

 هک کسانی میان خواستمنمی که بود این هم دلیلم. کردم شرکت هم ارشد و کردم لجبازی نزدشان،
 .شوم قاتی شناسمشان،نمی
 سیارب باشد، خودکار یک اگر حتی چیزی، از کندندل. نبود پذیرتنوع دیگر هایخیلی مانند من روح

 .نبودم اینجا حاال دیدم،نمی را رادمهر ارشد در اگر شاید و است دشوار برایم
 اما نزدیکشند؛ که است این دختر این زجر. دیدمی مرا دورها آن از. داشت را هوایم اما نبود؛ پدرم
 .بودند حاشیه که دیگر چیزهای! است این درد. بینندشنمی
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 و ماندم من و رفت بیرون و کرد عذرخواهی آهسته خیلی فقط حرفی گفتن بدون شد، که ترآرام
 .بود شده خیس قربانی سارا هایاشک از که رنگیمشکی یمقنعه
 با و ایممدرسه در که ما امثال برای هم آن باشد؛ عادی ایمسئله نوجوان، دختری یگریه ظاهربه شاید
 .اشکی هر نه ای،گریه هر نه اما داریم؛ سروکار هابچه

. اشندب دورو توانندمی چقدر هاآدم که کردم فکر بودم، خیره فرقاسمی سولماز اسم به گنگ، کهدرحالی
 بود، دهش باز دفتر به پایش مرتبه چندین کرد،می پرانیمزه که بس دیگر هایکالس سر که دخترکی

 دهند،می نشان آنچه از هاآدم. شناخت ظاهرشان از نباید را هاآدم واقعاً. گفتمی دردش عمق از حاال
 .دورند شدتبه

 معمول طبق. درآوردمش کیفم از. خورد زنگ موبایلم که بود مانده بعدی کالس شروع تا کمی

Radmehr. 
 !سالم. الو -

 مقع نیست، غریبگی از پر برایم دیگر نگاهش و شنوممی را اشخنده طنین دارم، را صدایش که حاال
 اهدبخو دلم که برسد روزی کردمنمی تصور هرگز! لعنتی سال سه این. کنممی درک را امتنگیدل

 اساس تلخی که بودم معتقد همیشه. کنم پاک تقدیرم یصفحه از کلبه را عمرم از سال چندین
 .نکنند اتزدهدل هاشیرینی که شودمی باعث و ستزندگی

 :گفت عجلهبی و آرام
 نزدم؟ زنگ که بدموقع. سالم -
 هک کردم توبیخش حسابی. زد زنگ و بودم کالس سر که زمانی. کردمی یاد شیرینمان روزهای از

 !نگیر تماس من با امدرسی ساعت وسط
 .خندیدم کوتاه

 !بگو زود. خورهمی زنگ دیگه دقیقه دو یه نه، -
 :گفت دارخش

 ....خـ -
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 د،ش مریض که باری آخرین آن! بود شده خوب حالش که او. دادممی گوش تعجب با. کرد سرفه بار دو
 بود؟ خوب حالش. رفت درمانگاه که بود قبل هفته سه-دو همان

 خوبی؟ -
 من را رادمهر صدای وضوح شدمی مگر اما نبود؛ مشخص صدایش خش. کرد صاف را صدایش
 نشناسم؟

 .نیست چیزی. کرد چرک گلوم کمیه صبح امروز -
 .کردم دستبهدست را موبایل

 ....کـ پیدا سیلین آموکسی توش بگرد. هست دارو کیسه یه یخچال بغـل کمد تو -
 .خندید آهسته

 ...ببین. مقدار یه خوردم صبح موندن، قبل سری از شربت و دارو مقدار یه. بابا خبره چه -
 .کرد مکث

 بیرون؟ بیای خوایمی مدرسه از ساعتی چه دقیقاً ظهر -

 .5::5' کردم؛ نگاه اماینقره مچی ساعت به ناخواسته
 :گفتم

 .بیام ونیمیازده-یازده احتماالً امروز -
 به هم نیازی دیگه. فرودگاه بریم مستقیم اونجا از. تونممدرسه در دم وربعیازده ساعت من ببین، خب -

 خب؟. نیست بدبختی و ماشین دوتا
 .دادم تکان را سرم باشد، نشسته رویمروبه که انگار

 .باشه باشه، -
 :پرسید. خورد زنگ

 نداری؟ کاری -
 .نره یادت شیرینی و گل. سالمتیت -
 .خداحافظ. خریدم االن -

 .انداختم کیفم در شده،قفل را گوشی و کردم زمزمه «سالمت به» لب زیر
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 راگ صادقانه. نباشم را آخر زنگ دو که داد اجازه راحتیبه اسفندیاری کردم،می تصور آنچه برخالف
 زندگی و رادمهر با که مدتی این در. بود شده تنگ دانیال برای دلم همه از بیشتر بگویم، بخواهم

 ترساده زندگی بسیار نبودند، هاآن مدتی چون اما نداشتم؛ را گفتنش روی بودم، کرده صلح مشترکمان
 من و بگویند قصدوغرضبی و منظوربی یا بامنظور حرفی هر است ممکن باشند، که هاآن. بود شده

 .شوم ناراحت
 از منظورم. امآورده ایمان تنهابودن یمعجزه به که است این. دارم دوست را تنهایی که است این

 !است بودن رادمهر با تنهابودن،
 و دشمی خارج دبیران دفتر از داشت کهدرحالی دیدم، را مهربان خانم که شدممی خارج معاونین دفتر از

 لوهج بیشتر را چشمانش ایقهوه که آرایشی و روییخوش با. کردم سالم. برود کالس سر خواستمی
 :زد صدایم که کردم رفتن قصد. گفت پاسخ و زد لبخند داد،می
 طاهری؟ خانوم -
 .برگشتم را شدهطی قدم دو
 جانم؟ -

 :فتگ آرام کمی و نشاند لب روی لبخندی بود، آویخته آرنجش به را رنگشمشکی کیف کهدرحالی
 داره؟ مجالس تاالر شما شوهر بپرسم خواستممی! بالبی جانت -

 .بزند رفح آرام کردمی سعی. کردم تأیید لبخند با هرصورتبه اما داشت؛ خبر کجا از دقیقاً دانستمنمی
 ور عروسیش مراسم قراره برادرم شاءاهللان. باشم داشته رو تشماره نیست موردی اگه خواستممی -

 .کنه برگزار
 :گفتم بود کرده پیدا عمق که لبخندی با
 !بشن خوشبخت! سالمتیبه -

 دادم اجازه اما چیست؛ درخواستش دانستممی آنکه با همین برای. کردمی صحبت شرمنده خیلی
 .کند صحبت خودش

 ...میشه اگه گفتم. معروفیه تاالر شما تاالر که شنیدم! همچنین. ممنونم -
 .شود شرمنده این از بیش که کند کامل را اشجمله ندادم اجازه
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 اونجا از رو مشماره هستم؛ مدرسه گروه تو. کنممی صحبت شوهرم با من باشه. کنممی خواهش -
 .زنممی زنگ بهتون عصری خودم هم نکردید پیدا. کنید پیدا تونیدمی

 .بود قدردان و نشیندل خیلی لبخندش
 .ازتون ممنونم خیلی -

 :گفتم خنده با. شدم دور قدمینیم
 .فعالً. که نکردم کاری -
 .خدانگهدارتون -

 و کوچک زاربوته بوفه، سوی آن. بود شده پارک بوفه کوچک اتاقک کنار که رفتم ماشین سمت
 تندخواسمی که هاییبچه از غیربه. انداختمی سایه پشتشان که بودند کاشته الغری و کم درختان
 .شدنمی مخفی پشت آن کسی بیاورند، ممنوعه ابزار یا گوشی
 هابوته پشت زد،می لق که ایزواردررفته یزدهزنگ سفید نیمکت روی که دیدم را سعادت آقای

 .رفتم نزدیک. داشت دست در کتابی و بود نشسته
 .سالم -

 را کلمات ماخ با داشت قبل ایثانیه که انگارانگارنه رویی،خوش و لبخند با. بست را کتاب و کرد نگاهم
 :گفت بلعید،می
 خوشی؟. باباجان سالم -

 «راهی؟روبه» یا «خوشی؟» گفتمی «خوبی؟» گفتنمی. داشتم دوست را صحبتش لفظ
 !هستید کم هم هستید نیستید، روزا این شده چی! شکر. ممنون -

 او سکوت از اما بدهم؛ جواب خواستنمی دلم. خورد زنگ موبایلم که بگوید چیزی خواست. خندید
 کرده فراموش کلبه. شد آوار سرم بر نامش. کشیدم بیرون امزرشکی کیف از که را گوشی. بودم ناچار

 .پرحرفند چقدر هایشچشم ندیدم و رفتم و کردم خداحافظی سعادت آقای از عجله با. بودمش
 و دبو بـرده فرو اشایپارچه شلوار جیب در دست که را او گذراندم، مدرسه رنگسبز در از که را ماشین
 ندلیص کردمی سعی کهدرحالی. نشست کنارم و آمد. شد متوجه. یافتم گرداند،می خود اطراف در چشم

 :گفت کند، تنظیم خودش هیکل با متناسب را
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 !کردی دیر چقدر. سالم -
 نگاه شوم، اصلی خیابان وارد خواستممی و بود خیابان به حواسم کهدرحالی. دادم را سالمش جواب

 :گفتم تعجب با. انداختم ماشین دیجیتالی ساعت به گذرایی
 !شدی معطل که ستدقیقه پنج فقط -

 .بست را کمربندش
 !منتظرم اینجا ساعته نیم میای، زودتر اینکه امید به من -
 جدی؟ -
 خورد؟می تکان قدرآن که شدنمی جایش صندلی آن در یعنی. دانمنمی. شد جاجابه باز
 .زدممی دور داشتم آره، -

 .گرفت آرام باالخره
 جریان مطلوبی گرمای ماشین درون و بودند باال هاشیشه. گذشت محض سکوت به ایلحظه چند

 روی ما نه ضبط، و رادیو صدای نه آمد،می هاماشین بوق صدای نه. بودند باال هاشیشه. داشت
 .مهرآباد راندم،می شهر از خارج سمتبه. داشتیم زدنحرف
 :گفت

 بودم؟ ندیده رو رانندگیت بود وقت چند -
 .دادم امرانندگیبه را حواسم باز و انداختم زیبایش هایچشم به کوتاهی نگاه. نکنم نگاهش نتوانستم

 بود؟ عالقه ابراز نوعی این
 فهمیدمن هم هرگز و دانمنمی. نشست هواپیما باالخره و کشیدیم انتظار سه ساعت تا آنکه شد نتیجه
 هس نه! ساعت یک نهایتش ساعت، نیم ساعت، ربع تأخیر چیست؟ پروازها در تأخیر حجم این دلیل

 !ساعت
 و قهوه من بازهم بود؛ کوچک یدکه یک. خوردیم کثیف ساندویچ رادمهر، قول به ساعت، سه این در
 و افکارم از من و خاطراتش از رادمهر. زدیم قدم ماه بهمن آفتابی خنکای در. همیشه مثل چای او

 .گفتممی تجربیاتم و احساساتم
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 و دباش شده فراموش چیزهمه باشد، شده متوقف چیزهمه که انگار. کردیممی برخورد نامزد دو مانند ما
 دکنمی درخواست و است کرده خواستگاری من از او. کنیم ایفا را هایماننقش خواستیممی اول از ما

 چیزمهه پسندیدیم، را هم وخویخلق اگر که باشیم ارتباط در هم با یکدیگر شناخت برای را مدتی که
 زیرکی با او و کنممی مخالفت من. است جدی کامالً قصدش که کندمی تأکید او. کنیم رسمی را

 .گذرانیممی را خود نامزدی شیرین دوران ما و شودمی راضی زود پدرم. خردمی مرا موافقت
 .داشتم احساسی چنین واقعاً فرودگاه در

 ساعت سه که بودیم رادمهر و من فقط. بودند آمده هم گرد خانمالهه یخانه در رادمهر، یخانواده تمام
 دیگر ار،ب یک دقیقه پنج هر. کردمی بازی را فوتبال گزارشگر نقش رادمهر البته و ماندیم منتظر تمام

 گویدب هم رادمهر «نرسیده؟ هواپیما هنوز» بپرسند و بزند زنگ موبایلش تا شدیممی ساکت خودمان
 .بپردازیم صحبتمان یادامه به بعد «نرسیده هنوز نه»
 وختهس جاوید پوست! باشد کرده تغییر ایذره اگر. بود که بود همان امید. رسیدند باالخره هرصورت،به

 شانهمه با. بودند شده ترتپل و تربشاش دو هر هم نرگس و هلیا و کردمی بانمک را او و بود شده
 :گفت اعتراضبه جاوید. کردیم احوالپرسی

 !همن تو همه صندلیا! ندارن کیفیت اصالً هواپیماها این -
 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس مثالً

 !آزادی یعنی تهران! آزادی -
 همین اب است بهتر شاید. بوده اشتباه من نگاه یزاویه شاید. بود همین خوشبختی شاید. خندیدیم

 کردنصحبت از دم یک که را دانیال و رفتممی راه نرگس کنار رو، این از. کنم طی را راه یبقیه فرمان
 هم را دانیال و دادممی گوش زمانهم هلیا و نرگس هایحرف به. گرفتم ـل*بغـ ماند،نمی فارغ

 اما بگویم؛ حرف و بگیرم حرف دانیال با سیر دل یک نشستممی بود، خودم به اگر. کردممی همراهی
 !کرد متعادل را معادله طرف دو هر باید باالخره

 ترجیح سالن داخل به را بیرون هوای هم هاآن. دیدیم را هلیا یخانواده شدیم، خارج که فرودگاه از
 .بودند داده
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 جاوید یخانواده و ما پس بود؛ دعوت نهار برای هاآن یخانه امید گویا. شدند جدا ما از هلیا و امید
 .ماندیم
 برسد روزی کردمنمی تصور هرگز. نشستیم عقب دانیال و نرگس و خودم و سپردم رادمهر به را سوئیچ

 .شود پرکاربرد چنیناین وششمدویست که
 چیزی که شود جدا ما از راهشان است قرار هلیا و امید فرودگاه از که داشت خبر گویا هم رادمهر

 .شودنمی جایمان رسیدنمی ذهنم به که خودم وگرنه گفتنمی
 و درپ با صحبت مشغول جلو، صندلی دو میان و رفت جلوتر ولی نشست؛ نرگس و من میان دانیال

 .شد عمویش
 با رمانف که کشیدمی عقب را تنظیمش یدسته هرچه. شد درگیر صندلی با باز رفت، مانند هم رادمهر

 و شیدک را دسته!« جماعت ایرانی کاردستی» گفتن با بارهیک. شدنمی نباشند، تماس در زانوهایش
 رایب رانم هایاستخوان کردم احساس بودم، سرشپشت که هم من. شد پرت عقب به شدتبه صندلی

 !شدند تا لحظه یک
 :کردمی صحبت دانیال با رادمهر. کردیم حرکت بود، که هرصورتبه
 عمو؟ خلیفه برج رفتی -

 :گفت هیجان با دانیال
 !بود بلند هزارتا یاندازه! بود بلند قدراین رفتیم ساختمونی یه! آره -

 .داد نشان زدهشگفت را خود رادمهر
 ؟!هزارتا! اوه -

 :پرداخت ماجرا یادامه گفتن به بیشتری هیجان با دانیال
 !بیشتر خیلیخیلی ها،پرنده یاندازه نه! رفت باال قدراین شدیم، هواپیما سوار تازه! آره -
 گانهبچه و بازی ابزار مخصوص فقط که پاساژی از. گفتمی آنجا هایماشین متعدد هاینمایشگاه از و

 هم رادمهر و من... . و گرما و آفتاب ساحل، از! نبود ما شهر شهربازی مانند که ایشهربازی از. بود
 .بود ساکت نرگس اما پراند؛می چیزی گاهی هم جاوید. کردیممی اشهمراهی
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 حالتبی موهای و بود کشیده ترعقب اشعادی حالت از کمی را سیاهش شال. کردم او به رو
 لبخند اب. کردمی نگاه بیرون به شیشه از و بود کرده رها شال بند از هم گردنش. بودند پیدا اشحنایی
 :گفتم

 نیست؟ خوب حالت نرگسی، -
 :گفت آرام کرد،می بیداد چشمانش نینی در حالیبی کهدرحالی. کرد نگاهم

 !کنه؟می اذیت. اوالشه تازه. میشه عادی بگذره که کمیه. نه -
 بدهم، فکرکردن زحمت خودم به ایذره اینکه بدون کرد؟می صحبت چیزی چه از. کردم تعجب

 :پرسیدم
 اوالشه؟ چی -
 تهنهف حرفی چه هایشچشم ایقهوه هایعنبیه چینچین الیالبه در دانمنمی. کرد نگاه چشمانم به

 !بود
 نگفت؟ رادمهر! دیگه بارداریم -

 هم اشدومی!« دیگه بارداریم» گفت که خوردم اینجا را ضربه اولین. داشتم مرگ حس هیچ، حسم؟
 «بهت؟ نگفت رادمهر» گفت باشد، عادی برایش که انگار و خوردنآب راحتیبه که وقتی
 که همانی گیر،گوشه دختربچه یک موقعیت در کردممی احساس کردم،می احساس! نه مرگ، حس
 و دیگری برای کردند رد مرا زحمات مرا، هایبیست و کردند رد را امکارنامه. گرفتم قرار ام،بوده قبالً

 ماحساس. کرد شودنمی دستکاری هم را کارنامه. بود شده اشتباه چون! دادند من به هم هفده و شانزده
 هم انوز تا شود، عرق خیس تنت و بایستی ظهر داغ آفتاب زیر هاساعت تو که بود احساسی گندی به
 !گزش همان به! تلخی همان به هستم، موقعیت آن در کردممی احساس دقیقاً! باشی رفته گل در

 !که واقعاً... رادمهر اما کنم؛ تلقی زنکخاله و حسود زن یک خودم پیش را نرگس توانستمنمی
 رایب که سروصدایی از. گذاشتم کیفش در نو هزاریده یک کیفم داخل از زوربه و گفتم تبریکی
 رادمهر اما کرد؛می همراهی خنده با جاوید. شدند باخبر ماجرا از مردها تقریباً شد، ایجاد کردنمانتعارف

 .گرفتمی نگاه و کردمی نگاه هایمچشم به آیینه از ثانیه چند هر راه پایان تا
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 ردهکمی فکر چون بدانم؛ خواستهنمی شاید. کنم توجیح خودم پیش را اشکاریمخفی کردم سعی
 .بودم خسته شدتبه خودم از. شوممی ناراحت

 نرگس خواهر و مادر و پدر و رادمهر هایدایی و هاخاله بودند؛ جمع خانمالهه یخانه در فامیل یهمه
 کردیم، روبوسی و دادم دست که رادمهر یخاله خانم،الناز با. کردم علیکسالم همه با. بودند آمده

 :گفت لبخند با و داشت نگه انگشتانش میان را دستم
 !ثریا موندیا الغر خوب -

 همان زا بود، بسته گردنش پشت را سبزش شال و بود آشپزخانه در که رادمهر دیگر یخاله خانم،المیرا
 :گفت خنده با جا
 !میشن چاق دیگه کنن ازدواج! ازدواجه طلسمشون زنـا واال -

 !دانممی بعید بیاورد؟ رخم به را بودنم غیرعادی خواستمی
 دانم،می چه و بود زنکخاله رادمهر فامیل در هرکس درحقیقت،. کردند برخورد بهتر هایشدایی
 رام شدتبه خانمالهه مثالً. دانمنمی هم را دلیلش. داشت مشکل هم من با قطعاً و داشت شیشهخرده

 هایشطعنه از برخوردها، همان در اما داشتیم برخورد کم خیلی اینکه با خانم،الناز یا دانستمی اضافی
 .نبودم امان در

 توی تمخواس و کردم باز گردنم دور از را گردنمشال. نشستم آشپزخانه درگاه کنار ناچار. بودند پر هامبل
. بود یدهپوش نویی خردلی کاپشن و داشت پا به تیره جین شلوار. آمد کنارم دانیال که بگذارم کیفم
 !رفته مادرش به. بود زیبایی و خوشگل پسر خیلی دانیال

 .دادم او به را مخملم گردنشال و کنارم نشاندمش
 و گفتندمی هم با هم مردها زدند،می حرف هم با هازن. است بد چقدر دانینمی بودن،اضافی

 کردند، تعارف شربت! تنها زمین، روی گوشه یک. کردممی بازی دانیال با هم من خندیدند،می
 .بودم خسته خیلی. کردند تعارف هم شیرینی. برنداشتم

 بلند خانمالهه صدای که دادممی تکان را سرم من و زدمی حرف دبی تلویزیون درمورد داشت دانیال
 :شد
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 وسفیداهسی به دست که نمیشه دلیل ولی روشونه؛ فشار خیلی کننمی کار که زنـایی درسته حاال -
 !نزنن
 !نه رادمهر هایدایی جلوی الاقل. نه امروز نه، نه،! وای
 :گفت التشجم بین بسیار مکث و ناز با و داد تکان تأسف با را سرش بود، نشسته کنارش که خانمالناز

 و ختهس خیلی شرایطمون ما که میدن مغزیت شستشوی پیششون، بشینی کافیه هم بعد! واال آره -
 هم ما از واال بچه؟ کدوم شوهر؟ کدوم! هامونبچه به! شوهرمون به رسیمنمی! خودمون به رسیمنمی
 !رسنمی خودشون به بهتر

 نفهمی را خود و بفهمند همه که بزنند، کری به را خود و بشنوند همه که بود بلند قدرآن صدایش
 را گردنملشا بافت انگشتانش، با و بود شده ساکت هم دانیال حتی! شـرفبی رادمهر خصوصبه بزنند؛

 .کردمی نوازش
 !کردمی تمامش خانمالهه اگر شدمی تمام

 مفت تومن سه ماهی خوبه حاال! کنهمی پاره رو اوزون یالیه ادعاشون! وای! معلما این خصوصبه -
 !خوابنمی و خورنمی
 در من، زجبه بود؟ دبیر فامیلشان در کسی چه بود؟ معلم کسی چه شاندروهمسایه در بدانم خواستممی
 درک به! معلمی اینجا تو که درک به یعنی کرد؛نمی مراعات وقتی خب بود؟ معلم کسی چه جمع، این
 !جهنم به برو اصالً! خوردمی بر تو به که

 دیگران به خودم تحمیل از من. خواهدنمی مرا که شدم متوجه کامالً. تپیدنمی رادمهر برای دلم دیگر
 ریحانه دنبال روز چند فقط من. رادمهر نه است، ایستاده کنارم ریحانه کردم احساس. بودم متنفر

 ...هم را رادمهر. کردم رهایش دیگر. رفتممی
 شده وتارتیره دلم کوچک یاتاقچه. پژمردمی داشت ریختم،می خودم در که هاییگریه شدت از دلم
 .آوردمی باال را جانم لفظش حتی! شدهلعنت... ا... ه... ر را رادمهر باید. بود
. وردخمی کنایه و طعنه دارد مادرش از که است نشسته «آدم» یک اینجا. نیست مهم هستم؟ زنش. نه

 رایب ببخشید رادمهر،! سوختمی دلش بود خری هر که قسم خدا به! شکسته دلش! شودمی خفه دارد
 .بودم انهبیگ یک غریبه، یک اگر حتی مردی؟ واقعاً تو اما برم؛می کار به برایت را خر لفظ مرتبه اولین
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 دلم درقاین و کند رفتار درست من با که توپیدمی مادرش به بار یک اگر. ندارد شرافت که اوست خود
 !بخندند من به کرکر و هرهر نشستندنمی خواهرانش و مادرش االن نترکاند، را
 دادم به دیگر مردهای که شودمی همین. بکم صمٌ! هیچ نگفت، هیچ! غیرتبی رادمهر رادمهر، و

 !الیاسش دایی مثالً رسند؛می
 !معلمه ثریا خانما، کنید مراعات کمیه چیزاست؟ این سر بحثتون چرا االن -

 .کرد نگاهم الناز
 !نبود حواسم اصالً! ثریاجون خدا رو تو ببخشید وای ای -

 شگوش به گفتم که لرزانی «کنممی خواهش» صدای که بود سفت قدری به گلویم وسط گردوی
 :گفت جدی بسیار الیاس دایی. نرسد

 پس؟ ناهارتون این شد چی الهه! لطفاً ندید ادامه دیگه شما نمیگه؛ چیزی خانومه، خودش -
 که مبچرخان را مردمکم درجه نیم ستکافی دانستممی فقط! آمدمنمی ادا! گرفتمنمی را خودم که خدابه

 مانند سپ. دهدمی باد به را امنداشته آبروی گفتن،سخن کلمه یک دانستممی. بشکند اشکم خراب سد
 هایدست به و بودم کرده خم توانستممی که آنجا تا را گردنم بازهم. نشستم جایم سر ربات یک
 هاینگین و سفید انگشتر با ام،زنانه و ظریف دستان بلندم، و سفید هایناخن. کردممی نگاه امکردهگره

 .باریکم پاهای سیاهم، شلوار ام،تیره سبز مانتوی آستین ام،اینقره مچی ساعت و ریزش
 که وییت» بود گفته!« نیست؟ بهت حواسم من» بود گفته!« ضعیفی چقدر» بود گفته من به رادمهر

 «کیه؟ دیگه مردای از منظورت» بود گفته!« نیست من به حواست
 نجاای که رادمهر از آن، از بعد و نداشتم را خودم از دفاع توانایی که بودم عصبی خودم از همه از بیشتر
 !اوست زن ثریا که انگارانگارنه. کرد ایفا را مجسمه نقش کامالً
 .بودیم ساکت ساکت آسانسور توی
 یک بود کافی رادمهر، و بود سرخ چشمانم هنوز. بود هایمچشم توی اشک هنوز. داشتم بغض هنوز
 .گفتمین چیزی و بود ساکت پس دانست؛می. بکوبم آسانسور فلزی در به را سرم که بزند حرف کلمه
 و صمیمی بسیار سکوت عین در رفت، در که مایی! نیست بینیپیش قابل چیزهیچ. است جالب خیلی
 .آورندمی کم مقابلمان جنوب هاییخچال برگشت، در بودیم، گرم
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 و کردند اراده هاآلمانی را برلین دیوار که کردم فکر من و «کشیده قد میانمان برلین دیوار» بود گفته
 حرمت. کرد شدنمی کاری هیچ هم اراده با حتی که بود شده طوری وضعیت حاال. انداختند را آن

 .نشوند ترمیم جوریهیچ دیگر که بودند شکسته قدریآن من، دل و میانمان
 اتجدهس پرستوها ـصیدند،*رقـمی برایت هاشکوفه! کردی غوغا چه آمدنت با ببین دلم، عزیز یپروانه

 رفتی؟ که شد چطور شدن،پروانه و بودنپیله در فرسایجان و سخت دوران کردند،می
 ...نبودن هوای بودن،پروانه هوای. خواست را پروانه هوای دلم
 وا نه و من نه اما کنند؛ درست را جو داشتند سعی نرگس و جاوید. آمدند هم جاوید یخانواده ما پی در

 ببین ودتخ بود، شده ساکت دانیال وقتی. برداشتند بیخود تالش از دست پس دادیم؛نمی اهمیت خیلی
 !است بوده اندازه چه فاجعه

 هم وا. دادم تکان سر هم جاوید برای کردم، روبوسی نرگس با کشیدم، را دانیال لپ. ایستادیم در دم
 :گفت

 !نخورتت لولو باش مراقب -
. نخورمش من که بودمی مراقب باید او اصل در. داد نشانم بود، کرده اخم شدتبه که را او ابرو با و

 .نیستم لولوشدن اهل من دانستمی هم جاوید. زدم لبخندی
 خیابان عرض به پا خداحافظی از پس رادمهر، و من پس بود؛ شده پارک خیابان طرف آن ماشین

 :شنیدم را دانیال صدای ناگهان. شوم سوار که زدم دور را ماشین هم من زد، را قفل رادمهر. گذاشتیم
 !گردنتشال! ثریا خاله -

 اب پرایدی بیایم، خودم به آمدم تا. بود گرفته باال را شالم و دویدمی داشت خیابان عرض در درست
 نم و ماند آسفالت روی هم تایرهایش سیاه رد که بود زده ترمز بد چنان. کرد پرتش طرف آن سرعت
 .کشید جیغ نرگس که آمدم خودم به زمانی
*** 

 ...شادم یادت با بادم، بر دادی یادم، از بردی»
 ...«آزادم غم از افتادم، دام در دادم، کو به دل

 !خوشی دل چه هایده، یترانه
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 مزخرف، العادهفوق روز یک تلخ، العادهفوق روز یک. است العادهفوق روز یک هم امروز. العادهفوق روز
 بوده؛ ادا ام،کرده مرگ آرزوی بار هر این از پیش یافتم یقین که روزی. مسخره العادهفوق روز یک

 !«میرم؟نمی چرا» کشیدم جیغ جانم ته از امروز چون
 .بیمارستان فلزی و سرد صندلی روی نشست، کنارم آمد رادمهر. بود گوری کدام دانمنمی جاوید

 .داد تکیه و کرد فوت حوصلهبی و سرد را نفسش
 ...غم غمگسار امگشته غم، دیار مندد زانکه غم، غبار دل بر نشسته»

 ...«تویی ما جان آفت تویی، خطا راه رفته تویی، وفا اهل امید
 لد چه. دادمی گوش را ترانه این و بود نشسته بیمارستان سفید و سرد سالن طرف آن پیرمردی
 !شـرفیبی دنیای چه آبادی، روزگار چه ای، خجسته
 لنگانگلن بود، شسته قبل دقایقی را صورتش که لوله آب از خیس صورتی و قرمز هایچشم با نرگس

 از. ندبود افتاده صورتش دور نظم،بی و پراکنده موهایش و بود شده خیس رنگشسیاه شال اطراف. آمد
 .کردم اشاره صندلی به و برخاستم جا
 !میری حال از. بشین بیا جاننرگس -
 دنشنی با داشت،برمی گام و شمردمی را هاموزائیک حوصلهبی و روحبی بازش،نیمه چشمان با که او

 :شد براق متمسبه صدایم
 باز؟ خوایمی چی! دیگه کشتی رو مبچه اینجایی؟ چرا چیه؟ -

 :گفت اخم با آمد،می سرشپشت راهروی از کودکش مدارک و پوشه با جدی بسیار که جاوید
 خبره؟ چه! نرگس -

 :برد باال را صدایش اهمیتبی اما نرگس
 !کنی؟نمی ولمون که جونمون از خوایمی چی -

 .گرفت را اششانه و ایستاد نرگس کنار اشگردشده هایچشم با بار این جاوید
 !نرگس؟ -

 !نرگس
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 وجود هم شیر یک دانستمنمی وقتهیچ. آمدمی خط همیشه من برای. دارد رو دو سکه درحقیقت،
 شرت کرد،می اشاره دست با کهدرحالی او، به رو و کشید بیرون شدتبه جاوید دست از را اششانه. دارد
 :رفت

 ما یخانواده تو اومده وقتی از. نذاشته ما واسه آسایش زن این چی؟ نرگس هان؟! چی؟ نرگس -
 ادرم نه! شوره چشمش این! کوری؟به زدی رو خودت یا بینینمی. میاریم بد داریم هم پشت طورهمین
 شده، رادرتب زن وقتی از. ببینه رو دیگه یکی خوشی تونهنمی همین واسه بشه؛ مادر تونهمی نه داشته،
 !کن نگاهش! کرده بدبخت رو برادرت
 :گفت رادمهر

 !نرگس -
 :گفت نرگس

 چی دانیال سر من دیدی بودی خودت! بفهم! داره مشکل زنت رادمهر؟ کنیمی انکار داری چرا -
 چی؟ اطرخبه! باشه؟ بیمارستان یگوشه من یبچه و خیابون تو بره راه راستراست خانوم این! کشیدم

 خرافات، میگن همه مرد؟ سالهیه چرا دخترت نگفتی بار یه! جونتخانوم مخملی گردنشال خاطربه
 !کنهمی صدق خوب خیلی هم خانوم این به راجع البته که! محضه حقیقت خرافات؟ کدوم! خرافات

 :گفت جاوید
 نی؟کمی شلوغش همهاین چرا. شکسته سرش فقط. نیست هم هیچیش سالمه، پسرت! حاال باشه -

 :گفت نرگس
 نماشی شکسته، پسرت سر گیری؟می رو این طرف چرا کنم؟می شلوغش من کنم؟می شلوغش -

 نیست؟ هیچیش میگی وقتاون زدتش،
 .کرد رادمهر به رو
 وبر گفت کرد معرفی دختر بهت خانومالهه چقدر! خودت واسه هستی مردی! جاویدی از تربزرگ تو -

 کین، شننه بابا کیه، معلومه نه که گرفتی رو یکی رفتی! دارخانواده خوب، دخترای همه! بگیرشون؟
 باشه؟ باباش طرف اصالً معلوم کجا از «کانادائه پدرم! »داره؟ مادر پدر اصالً

 !«اوست سوی به ما یهمه بازگشت و»
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 !چرا دانمنمی و زد ذهنم به آیه همین لحظه همان در درست اراده،بی اما نیستم؛ قرآن اهل خیلی
 «المصیر اهلل الی و»

 ور خودت» به شبیه چیزی یک. گفت چه آیدنمی یادم کنممی فکر هرچه. گفت چیزی یک رادمهر
 !«باش آروم حاال» یا!« نکن عصبی

 ازدواج پرتگاه در او اعتماد به را «دلم» ام،سرمایه ترینبزرگ را، جانم را، خودم تمام. کردم اعتماد او به
 .نبود من جواب این. انداختم

 دیگر تنم اام داشتم؛ که بود بازخوردی شدیدترین این. نبودم ناراحت نرگس از اصالً اما نکنی؛ باور شاید
 از را چاقو. داد تاب و چرخاند را چاقو حسابی و دلم وسط کرد فرو دسته تا را چاقویش. بود شده سر

 .شدم ناراحت او از که نشدم ناراحت قدرآن اما کرد؛ امپارهپاره. کشاند دلم سر آن تا دلم، وسط
 ستهدلب کسی به نباید. دارند رو هزارویک است، سهل که دورو هاآدم که بود داده یاد من به زندگی این

 دست به اشخلقیخوش با را دلم اول. بود سیاستمدار او فقط ها،آدم همان از یکی هم نرگس. شوی
 .کرد لهش بعد آورد،

 از پیش یافتم یقین. نیست بشو زندگی جدی، کامالً صورت به زندگی این کردممی احساس دلم ته از
 یفکرها. زنانه امیدهای آن از درخشید؛می امیدی نور دلم ته زد،می سرم به فکری چنین بار هر ها،این

 او اب زندگی. بود خفه و چروک تاریک، تاریکِ دلم حاال اما خندیم؛می ماند،می گردد،برمی که رؤیایی
 .نداشتم هم خودم زندگی به امیدی هیچ است، سهل که

 !«متاسفم خودم واسه فقط» گویندمی هست، عاشقانه هایرمان و هاسریال تمام در پرتکراری دیالوگ
 هایشچشم فقط واقعاً. کردمی ندامت احساس رادمهر با آشنایی از من تمام و کردممی درکش کامالً

 مرع آخر تا عاشق یک اینکه نه مگر ندارند؟ برایم را گیرایی آن دیگر چرا پس کرد؟ جذبم که بود
 ماند؟می عاشق

 !ثریا -
 .دارد لحنی چه صدایش کردمنمی درک. نداشت پردازش قدرت مغزم واقعاً! دانمنمی صدایش،

 .نکن فکر بهش -
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 الشاعم با توانستمنمی را لحنش خستگی و نگرانی آن چون دارد؛ لحنی چه صدایش کردمنمی درک
 !شدممی متنفر او از داشتم کمکم من. است انگیزیغم اعتراف. دهم تطبیق
 :گفتم آرام و لرزان بودم، خیره ماشین از بیرون به سـینه،بهدست و ریزاناشک کهدرحالی

 !شو خفه -
 هن ناگهانی، نه «شو خفه» آن. کرد نخواهی و کنینمی درک را موقعیتم هرگز تو! نه کنی،نمی درکم

 هب تمایلی هیچ. شدمی خفه باید. بود ارادی هم کامالً بود؛ ناراحتی سر از نه و حرص سر از نه اراده،بی
 .نداشتم صدایش شنیدن

 !ثریا -
 از رام تاختند، من به همه! جهنم به. دهم تشخیص را اشهشدارگونه و عصبی لحن توانستممی بار این
 مرد؟ ترسانیمی چه
 !نیست درست اصالً اخالقت این -

 روف وششمدویست صندلی در بیشتر کهدرحالی گلویم، در هقمهق شکستن از دارخش آرام، و لرزان
 :گفتم رفتممی
 !رادمهر فقط شو خفه -

 کرد،می کنترلش که صدایی با عصبی،. بشکاندش بگذار. داد صدا تق، که کرد عوض جوری را دنده
 :کرد باز دهان

 !نده ادامه هم دیگه! من با کن صحبت درست -
 رادمهر و من. کردممی خالی جایی یک را دلم یعقده این باید. ترتاریک من دل بود، تاریک آسمان

 :توپیدم او به و نشستم صاف خشم با! جهنم به برود چیزهمه جهنم، به پس نیست؛ میانمان رسیدنی که
 رو من مهمجس مثل نشستی مینداختی، کار به رو زبونت این باید که جایی! ببند هم دهنت! شو خفه -

 !کردی نگاه
 :کشیدم جیغ که بگوید چیزی خواست

 نگهم کردی غلط خواستینمی رو من که تو! شعوربی! میاد بدم صدات از! نزن حرف! شو خفه -
 !داشتی
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 داییص و تهدیدگر شده،منقبض فک با فشرد،می هایشمشت میان را فرمان دستش دو با کهدرحالی
 :گفت بود، باال که
 ...پس! کنممی برخورد دیگه جور بعد بار! ثریا کن صحبت درست -

 !زدمنمی جیغ اگر شدممی منفجر درون از! بود زده سرم به واقعاً
! کشتن رو من که زدیمی داد باید اونایی سر! بزنی داد من سر نداری حق! نزن داد من سر! شو خفه -

 !مپروانه مادر من! زنتم من عـوضـی
 .مردم خودم برای خودم که شکست چنان صدایم
 خدا از اول. نبنشی کنارش برو. هستی نزدیکش تو خدایی، پیش تو کی؟ تا گریه عزیزم، بگو تو پروانه،
 خدا وشگ در باش مراقب فقط «پیشم؟ میاد مامانم کی پس» بپرس او از گوشش توی بعد بگیر، اجازه
 خدا به ؛پیشت بیاورد را مامانت زودتر که بخواه او از راستی، مادر؟ باشد وقت؟ یک نشنود کسی! هابگی
 !کندمی گریه خیلی بگو

 یحت حتی،. هست شده ترکترک دلشان که هاییآن به حواسش. است مهربان خدا گویندمی پروانه،
 را یشهاحرف تمام او. شکستی را دلش وقتی کرد سکوت که او از! بترس» گویدمی جایی یک شاملو

 تمام خدا که روزی رسدمی و ماندمی یادش ترخوب و کندمی گوش خوب خدا! زد خدا به تو، جایبه
 مکافات دار دنیا گفتند چرا که کرد خواهی درک روز آن تو و کشید خواهد فریاد سرت را هایشحرف
 بزند؛ داد هاآن سر را هایمحرف خدا خواهمنمی کند؟نمی صدق من برای موضوع این چرا پس!« است
 کن باور عزیزم، یپروانه. دارم گـناه مظلومم، هم من. باشد هم من به حواسش کوچولو یک فقط
 من. ردک برایم فکری شاید بیاورم، رحم به کمی را خدا دل بگذار اما کنم، سوءاستفاده تو از خواهمنمی

 مصلحت بود، قضاوقدر! کردی جدا آغوشم از را امسالهیک یشیرخواره کودک! مادرم! خدا ببین را
 ؛است ترامن تو کنار جایش دانممی! دارم دوستش من. سوخت بدجوری من دل بود، چه هر بود، تویش

 داد سرش بدجوری امروز شاید فهممش،می بینی؟می را مرد این! بکشم نفس او از دور توانستمنمی اما
 .بماند من با تواندنمی او اما دادم؛ فجیع هایفحش او به مانساده زندگی توی بار اولین برای زدم،
 !مانده که سوخته برایم دلش
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 دیگر مرد این هم شود،می آرام من دل هم وقتآن کودکم، نزد ببری مرا اگر اگر، است؟ کدام کفر
 چقدر کردنتحمل دانممی. کندمی تحملم دارد. کشید نخواهد دوش به را داشتنمنگه وجدانعذاب
 خرافات، ولی چرا؛ دانمنمی. نداشتم شگون من گفت،می راست نرگس! نکن اذیتش. است دشوار

 را وشیخ نتوانستم ام،زندگی یبرهه هیچ در من. دارند حقیقت من یدرباره خصوصبه نیستند، خرافات
 این در .بودیم شاد کودکم و مردم کنار که سالی یک همان داشتم؛ آبادی روزگار چرا، یعنی. کنم تجربه

 !هستم سالهیک من اما نشود؛ باورت شاید خدا،! کردم زندگی بخشیدی، که عمری سال وپنجسی
 !کوتاهم خوشی عمر قدر درست سال، یک همان
 هب دادند،می خدا بوی که لبخندهایش آن با بعد. دیدممی را سعادت آقای حاال، همین دارم احتیاج چقدر

 !«باباجان قوت خدا» گفتمی و زدمی لبخند من
 !جانبابا خداقوت
 !جانبابا خداقوت

 ...«بابایی»
 و اول دکمه چند. درآوردم هم را کیفم انداختم، جا یک و آوردم در تن از را اممقنعه و سفیدم بافت

 چقدر لوسترها آن با سقف. کردم رها راحتی روی را خودم. کردم باز هم را رنگمسبز مانتوی کمربند
 .بود زشت

 !آمدی خوش جهنم به رادمهر. دادمی آمدنش از خبر مان،ضدسرقتی در صدای
 ورش،حض بود، تاریک خانه تمام آنکه با. شدند متوقف امنزدیکی در جایی پارکت، روی پاهایش صدای
 .انداخت سایه هایمپلک پشت

 میشی؟ عصبی قدراین چرا. طرف یه هم من با برخوردت طرف، یه بیمارستان تو برخوردت ثریا -
 هایمچشم و بودم کرده رها جانمبی تن طرف دو را دستم دو و بودم نشسته مردها مانند کهدرحالی

 :کردم زمزمه بود، بسته
 شی؟ خفه کنم تکرار باز الزمه -
! است زیاد کردنصحبت برای وقت بعداً بگویم و کنم ردش خواستممی نه آمدم،می ادا نه که خدابه

 برای روزها خیلی که صدایی. دادمی عذابم زد،می که حرف. بشنوم را صدایش خواستمنمی واقعاً
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 دم،شنیمی را صدایش وقتی. کنممی التماس نشنیدنش برای دارم حاال کردم،می گریه شنیدنش
 .شدممی تلخ ارادهبی و آمدمی یادم من خردشدن برابر در سکوتش

 تجربه که چیزها چه ثریا، آباد اتخانه! بود نکرده بلند دست من روی حالتابه رادمهر. شد عصبی
 !نکردی

 با را بازویم فقط نیفتاد؛ اتفاقی نشیند،می صورتم روی دیگرش دست حاال کردممی فکر اینکه برخالف
 .کرد بلندم راحتی روی از و کشید شدت

 هایچشم در چشم بودم، نزدیک صورتش به بسیار کهدرحالی العملی،عکس هیچ بدون بار این
 نداشتم، باور که را هایشحرف. کنم کشف را هایشچشم نینی حرف خواستممی. دوختم تاریکش

 هیچ اما است؛ خوردن آب مثل من برای رادمهر احساس شناختن. بخوانم را نگاهش حرف الاقل
 مانشچش رنگین هایالیه من که طورهمان انگار. نبود چیزهیچ چشمانش در واقعاً خستگی جز. نیافتم

 «بودن» برای دلیل یک دنبال چشمانم در او ،«نبودن» برای عامل یک دنبال به کردممی زیرورو را
 !گشتمی
 :کرد زمزمه گیردل بسیار و آرام

 شب سه و دو تا. خورممی قرص هزارتا بینیمی خودت. دارم سردرد! نیست خوب حالم روزا این -
 .یاثر من با نیست رفتار این! خیال و فکر از برهنمی خوابم صبح تا و خونه میام خسته. سرکارم

 .زدم زمین را سنگ روی و کردم نگاه هایشچشم در
 !جهنم به -

 در عجیب پرسشی بار این بار، این. سکوت در کرد نگاهم. شکست چیزی یک نگاهش در کردم حس
 هک قراربی هایچشم آن دیدن از من و کند براندازم تردید و شک با که انگار. زدمی سوسو چشمانش

 و غم از بلکه حرص، و عصبانیت از نه بار این اخمش. بردممی لـذت ماندند،نمی خود جای بر ایلحظه
 ورطاین را کسی تواندمی چطور آدم یک آخر! شناسمشمی قدراین که من به لعنت. بود اشناراحتی

 !بشناسد؟ دقیق
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 میان ار هایشچشم داشتند، برخورد یکدیگر با هم پی در و وقفهبی ناراحتی، از هایشپلک کهدرحالی
 تراژدی یک خودش لحظه همین حاال،. شد جدا بازویم از آهسته خیلی دستش و چرخاند مردمکم دو
 .کنندمی دل هم از عاشقانه یرابـطه یک طرف دو هر که زمانی است؛ انگیزغم

 با فقط بود؛ منقبض فک نه و شدهقفل هایدندان نه ناراحت، نگاه نه اخم، نه صورتش، در دیگر
 .گرداندمی تنم تمام در را نگاهش اشمشکی هایچشم

 یزیچ چه تنگدل لعنتی! بودند «تنگدل» شدهسیاه انگیزغم چشمان آن! ندارم شک اصالً را بار این
 پای به را نگاهت حسرت این! رادمهر؟ هستی چه تنگدل! نداشتم وجود انگار اول از که من هستی؟

 !بگو خودت آخر؟ بگذارم چیزی چه
 گام شکسته و آرام کوبد،نمی پا. رودمی حرفی هیچ بدون. شودمی اجرا سکوت در فیلم، آخر سکانس و

 .بنددشمی آرام و آهسته خیلی کوبد،نمی هم را در. داردبرمی
 .مانممی خشک جا همان هم من

 رادمهر رادمهر،. اندشده پخش که دیدممی را رادمهر نگاه هایخرده تکه کردم،می نگاه زمین به وقتی
 او اب من! وای... بشکند نگاهش وقتی. اوست دل او، نگاه. زندمی حرف نگاهش با. است زنده نگاهش با

 کردم؟ چه
 گفتم؟ چه زدم؟ را حرف آن چرا رادمهر، برایت میرممی من. کندمی درد سرش گفت. است خسته گفت

 !«جهنم به»
 هچ من... گفت خواهد،می آرامش گفت است، خسته گفت ندارد، خواب گفت کند،می درد سرش گفت

 زدم؟ حرف طوراین چرا آخر من زده، حرف دیگر نفر یک! کند لعنتم خدا! گفتم؟
 یجانمانده پای رد به شدهکج گردنی با و بودم ایستاده طورهمان ساعت دو یا ساعت یک دانم،نمی

 .آمدم خودم به و زمین خوردم و شکستند پاهایم که کردممی نگاه رادمهر
 بیخودی .کردیم سفید مو هم پای به بیخودی. نبود بشو زندگی زندگی، این قبل، سال سه همان از! نه
 .کردیم سفید مو هم جایبه

 ار چمدان تا کشو مسیر من، هایدست یوسیله به یکیک که هاییلباس و زرشکی کوچک چمدان
 هایکثیف لباس اینکه از کنممی عشق من. شدندمی تا من، هایدست همان با و کردندمی طی
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. وندش خشک که بیاویزمشان بند روی بشورمشان، لباسشویی در بردارم، در پشت آویزرخت از را رادمهر
 در تاشده، را هاآن ماجرا، قسمت بهترین و کنم بویشان و بیندازم هایشلباس روی اتو خط بعد،

 ماا کردم؛می جایشانجابه هم حاال کردم،می تا را هایملباس هم حاال چه؟ حاال. بچینم مرتب کشویش
 کجا؟ تاکردن آن و کجا تاکردن این

 این زا بیش نتوانستم که شد هم همین و رادمهر هایلباس تاکردن به ورزیدندمی عشق من انگشتان
 کمد سمتبه داشت، قرار امراحتی آسمانی آبی پیراهن دستانم میان کهدرحالی و بیاورم طاقت

 شد هچ! دیدم انگیزغم و شیرین یرفته خاطرات انبوه میان را خودم دفعهیک و رفتم وشلوارهایشکت
 رسیدیم؟ اینجا به که

 هایقرص خالی شیت وقتی شب، آن. شدم خیره قرمز چراغ یزننده نور به و آهسته گرفتم ترمز
 حرکت زا قلبش لحظه آن که کنم احساس توانممی راحت خیلی. شد دیوانه دید، را لوزارتانش رنگسبز

 گفتمی فریادزنان و کوباند پا را هاپله تمام. کرد کوبش به شروع فرساییطاقت شدت با بعد و ایستاد
 !«ثریا»

 :گفتمی. داد تکانم شدتبه و کشید را بازوانم نحس، شب همین مثل هم، شب آن بردم؟ یاد از چرا
 !احمق بیا خودت به! شد تموم! مرد پروانه! ثریا نیستی خودت مرگ مسئول تو -
 اصالً که بودم شده غرق بودم، کرده درست هم خودم که پروانه بنفش هد خوابِ در قدرآن من و

 .خوردندمی تکان سرعتبه که هاییلب و شنیدممی را فریادهایی فقط. گفت چه نفهمیدم
 روزها نآ دانیال. کردم درست نمد با هم یاسی گل دوتا برایش. بافتم کشی نخ با خودم را، بنفشش هد

 !«شده گل شبیه دخترت عمو» گفتمی رادمهر به اما بود؛ کوچک خیلی
 ...گفتمی نرگس

 !بـرده؟ خوابت چی واسه! دیگه برو رو راهت! زنیکه اوی -
. بود شده بلند سرمپشت هایماشین صدای. کردم نگاه ماشینم یشیشه به و خوردم جا شدتبه

. کردم حرکت آهسته و زدم را دنده عجله با. شدندمی رد کنارم از و ماندندنمی منتظر هم هابرخی
 :گفتند بلند بسیار و شدند رد کنارم از بودند، سرنشینش جوان پسر دو که دیگری ماشین

 !دیگه همینه جماعت زن -
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 چرا؟ زدند؟ سرمان به گلی چه جماعت مرد مگر!« جماعت زن»
 ابحس هاییآدم ءجز را او من. شکست بدجوری دلم! کیست؟ پدرش دانیمی کجا از بود گفته نرگس
 نم با دانستمنمی. دوروست دانستمنمی. دارد دوستم کردممی فکر. هست من به حواسش که کردم

 !است خوب چقدر مردن حس که آخ. نیست یکدست
 امتم هابیچارگی این یهمه و کنیم حس چیزی نیست نیازی دیگر مردن، با کنممی فکر وقتی

 مرتبه این و لیوان یک در بچپانم قرص مشت یک بازهم خواهدمی دلم. آیممی ذوق به شوند،می
 در هم آن زندگی، از من یاندازه به کسهیچ. بخورمش سرهیک چیزی،هیچ به فکرکردن بدون
 آن از پس و ایساده و خام آن از پیش که محدود مدت یک! زندگی اوج. نبود خسته سالگی وپنجسی
 .جاافتاده و پیر
 فقط پدرم کجاست، و کیست دانمنمی حاال حتی را مادرم کردم؟می خوش دل چه به هاسال این در

 او پدرم فامیل تمام هیچ، که مادرم فامیل. ندارم آشنایی هیچ دوستی، هیچ. بفرستد برایم پول خواهدمی
 تنها. ندهد راه را دخترش که هست متنفر پدرم از قدریآن تهران، در باشد هم کسی. ندکرد طرد را

 .شد تمام چیزهمه. راندمش که بود رادمهر همان خواست،می مرا که کسی
 نوربازی اتوبان، یکناره در کیلومتر بیست سرعت با. بودم احوالخراب و آشفته چقدر داندمی خدا
 .آوردم پایین را شیشه من و شیشه به زدند. رسید دادم به پلیس هم آخرش و کردممی
 انندگیر دارید سرعت این با خطرناکه اتوبانه، اینجا. خانوم کنید حرکت لطفاً. خیربه شبتون. سالم -

 .کنیدمی
- ... 
 خوبه؟ حالتون خانوم؟ -

 هک صدایی با آهسته، و لرزان و شدم خیالبی. است بیهوده تالش دیدم. زدممی پس را بغضم داشتم
 :گفتم بود، شده بچگانه و زشت نهایتبی بغض خاطربه
 .برم این از بیشتر تونمنمی -
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. راندگذمی را سالسی اطراف که او به خوردمی و داشت تن به رانندگی و راهنمایی رنگسفید پیراهن
 فکر ؟بینمشمی بازهم یعنی. بود رنگکم بسیار ریششته هم او سعادت، آقای! رنگکم ریش ته آن با

 .کنمنمی
 و دادمی فشار را گلویم کی از بغض،. بزنم جیغ که داشتم احتیاج. کنم حرکت شدم مجبور باالخره
 .شکستمی نه رفت،می نه. بود کرده سرویس را دهانم
 که کردمنمی تصور اصالً کردم،می تن را هالباس این که صبح. کردم جدا سرم از را کوفتی یمقنعه
 با نفرهتک تخت آن روی خواب از قبل هرحال،به. بخوابم کردنشانپاره آرزوی با است قرار شبش
 از بگذار .بدهم انجامش باید اما بود؛ تکمیل ظرفیتم امروز. داشتم ناتمام کار یک رنگ،سفید هایمالفه
 دارد؟ اهمیتی چه کسی برای. شوم منفجر ناراحتی و حرص

 ایدب دیگر اوقات، برخی. کردم روشنشان سریع و آوردم در را ماوسش و خودش تاپم،لپ سیاه کیف از
 ها؛ داریمن دوست. شدمی بلند گندش بیشتر زدیم،می همش بیشتر هرچه هم را ما زندگی. کشید دست

 !شوند تمام چیزها برخی که است خودمان نفع به اما
 هک باشد داشته فایوای منظرخوش هتل این کردم آرزو وجود تمام با. کردم باز را یاهومسنجر یصفحه
 بشنیمه دو ساعت که حاال تورنتو. انداختم هاآنالین به نگاهی. شدم وصل. نبود هم قفل و داشت
 :نوشتم برایش. نبود آنالین کسی محمد جز. باشد عصر احتماالً است،

 «کجاست؟ بابا خوبی؟. محمد سالم»

 لیست در همواره اسمش کندنمی[ 1] اوت الگ چون کردممی فکر اوایل. است آنالین همیشه محمد
 .است دیگری چیز حقیقت انگار اما هست؛ هایمآنالین خلوت

[1 ]Log out 
 «کردی؟ ما از یادی خبره چه! گلی ثریا سالم»

 :گفت سریع بندشپشت
 «داری؟ کار بابا با»

 :سومی
 .«بینهمی فوتبال داره»
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 !دادنمی امان
 «تو؟ بیداری چی واسه نه؟ دوئه، ساعت االن تهران»

 :کردم تایپ
 .«ضروریه سیستمش؟ پای بیاد بگی بابا به میشه»

 .شد روشن هم پدر پروفایل سبز یدایره ماندم، منتظر که کمی
 :کردم تایپ برایش

 باهاتون االًاحتم مدت یه. پیشتون بیام هم من کنید کاری یه میشه اگه خواستممی خوبید؟. بابا سالم»
 رادمهر از خواممی درضمن. مدت یه فقط. میرم و کنممی اجاره چیزی ای،خونه یه بعدش ولی باشم؛

 رو هنوز شما که بشم مطمئن خواستممی فقط. کشهمی طول ماه دوسه احتماالً کارمون. بشم جدا
 «هستید؟ پیشنهادتون

 :بود داده پیام من، تایپ حین در او
 «گیری؟می رو سراغمون صبح دو ساعت که اومده در طرف کدوم از خورشید. خانمی سالم»

 شد هم مینه و کند نگاه کلماتش به مبهوت ثانیه چند احتماالً طوالنی، پیام این دیدن با کردممی فکر
 :نوشت و شد بیدار باالخره مسنجر، در آشنایانم هایپروفایل به شدنخیره دقیقه سه از پس که
 .«چشم رو قدمت که بیای خوایمی اگه»

 :بعد لحظه یک
 «شده؟ چی بگیری؟ طالق خوایمی چرا ولی»
 .«شد بحثمون»

 فریادش با که هست شیرین قدریآن رادمهر وجود اصالً. نکردیم بحثی هیچ رادمهر و من. گفتم دروغ
 بگویم دهرسی دوران به تازه دختران این مانند و نکنم پیدا تنفر او از هرگز من بشکنند، هم هاشیشه اگر
 سالهنه نهایتاً یا سالههشت هم ما زندگی شود؛می تمام باالخره چیزی هر!« خواهممی طالق»

 !نیست جاودانه چیزهیچ. بمیرد خواهدمی
 «راضیه؟ هم خودش گیرید؟می طالق بحث خاطربه»

 .دوباره
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 .«کنم صحبت باهاش بیاد بگو رادمهر به»
 :دیگر یکی

 !«ثریا نبودی جوریاین که تو»
 یدمیگ که بودید من سر باالی کی شما ولی ببخشید؛» نوشتم برایش. ریخت هم به را اعصابم

 :کردم تایپ سریع. زنندمی گند آدم اعصاب به. کردم پاکش!« نبودم؟ جوریاین
 رادمهر. دکنی درست رو من انتقال کار شما فقط. میدم توضیح رو چیزهمه براتون فردا. مخسته من بابا»

 .«نزدیم حرف شدرباره حاال تا! دونمنمی. باشه راضی طالق به احتماالً هم
 :گفت. ندارم دادنادامه به تمایلی بود فهمیده که انگار خودش

 .«بگیری تصمیم هم مقابلت طرف برای نداری حق تو! ثریا ولی. سفارت میرم صبح فردا باشه،»
 !باشد. گوییمی راست تو. باشد
 !چیزهمه شد، تمام. لرزیدمی دستانم. بستم را تاپلپ

. لرزیدندمی همچنان هایمدست. خوابیدم تخت روی. انداختم سرامیک روی و آوردم در را شالم
 !بود؟ انگیزغم چنین کی غم! ثریا آه،. غمگین و مبهوت چشمانم

 به رادمهر. کردمنمی حس را پایم و دست ناراحتی از. شد فوت بیبی آن از بعد ماه سه کردم، ازدواج
 را دلش! روندمی همه روزی شود،می تمام روزی گفت کرد، ـلم*بغـ ـوسید،*بـ را سرم. رسید دادم

 .بودیم شاد. بودم «شاد. »آمد پروانه! را پاکش هایچشم. کردممی حس انگشتانم میان درست
 تیوق. داشتم دوست کرد،می نگاه اشتیره هایچشم با و گذاشتممی پاهایم روی که را کوچکی حجم

 رایب دلم من. شدمی خم امشانه روی گردنش. دارد نگه صاف را گردنش توانستنمی کردم،می بغـلش
 .مکیدمی را انگشتانش. دارد قرار امشانه روی سرش اینکه احساس. است شده تنگ احساس همان

 دهش تنگ هاچشم آن ها،خنده آن برای دلم من. کردمی بازی او با کلی تاالر، به رفتنش از قبل رادمهر
 .بود

 نداشت؟ تمامی لرزششان چرا...! بر لعنت. لرزیدندمی هایمدست
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 درچق! رادمهر. سوختندمی هایمچشم. گرفت درد امسـینه ام،حنجره. دادم قورت شدتبه را گلویم بغض
 به صدایش، آرامش به هایش،چشم زیبایی به کنم؟ پیدا توانممی کجا دیگر او مثل. بود اخالقخوش
 کردم؟ را کار این چرا شد؟ چه شد؟ چه. بودم شده معتاد و آورده ایمان عطرش بوییخوش

 دنشستنمی پوشسیاه عزادار منِ دور کدام هر که زمانی. کردند نابود هاقاضی را من! قضاوت! قضاوت
 در د،بودن آزادی در تمامشان. پیچاندندمی و کردندمی فرو قلبم در که داغی سیخ شدمی جمالتشان و

 هک هاآن و گریستممی زارزار مادربودنم، سال یک خاطرات از باریکوله با من، و خوشبختی در خوشی،
 !«خداست خواست» بگویند بودند بلد فقط
 !«شوم جدا خواهممی» نوشتم هادست همین با. لرزیدندمی دستانم. شد تنگ رادمهر برای دلم
 بامش کاش! بشکند عمرم تُنگ امشب کاش! بمیرم خواهممی فقط من! خیالبی. شوم جدا خواهمنمی
 !شود تمام هاکابوس این
 یمرآلزا که داشت دوستت خدا! سعادتت به خوش! داشتی آلزایمر که حالت به خوش! پدربزرگ وای، ای

 شچشمان در. گریستمی امروز رادمهر مچی ساعت حتی! ببین لعنتی یحافظه این با را من! گرفتی
 .شکست چیزی یک
 .کندمی گریه که دانممی. کندمی گریه

 و کردم فرو سفید و نرم بالش در را سرم ها،سپیده خود تا من و هم دگر هایشب و شب این گذشت،
 به خیابان در که ایراننده آن برای حتی من! زدم زار غیرموجه و موجه دلیل هزارویک برای. زدم زار
 ؟!چیست گیریدل دانینمی تو و کردم گریه «جماعت زن» گفت من
. شتمندا را تخت از برخواستن توانایی که بودم ضعیف قدرآن. دادممی جان داشتم تنهایی از ایهاله در

 کف هم مچشمان. لرزیدندنمی دیگر دستانم. بودم خیره سفید دیوار به و بودم زده چنبره تخت روی فقط
 آرزوی هایملب. کردمی ناله درد از وگردنم بودند داده لم تخت روی پاهایم. بودند افتاده زدهوق اتاق
 نگاه از اتاق، کف و بودند عصبانی دیوارها گرفت،می چشم پنجره بارید،می سقف. کردندمی آب

 !بود شده سبز رادمهر سبزعسلی
 ام؟بیچاره قدراین چرا! خودکشی! خودکشی. بود خواهد جاری زبانم بر رادمهر اسم هم مردممی اگر من
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 بلشق واقعاً چه؟ قبلش بود، رادمهر امبهانه روزهایی شاید کنم؟ خودکشی وقتهیچ نتوانستم چرا واقعاً
 داشتم؟ حیات یادامه برای دلیلی چه کردم؟نمی خودکشی چرا

 مرور را خاطراتم و نشینممی جا همین باشد؛ داشته خون و درد همیشه نیست قرار هم خودکشی
 !هست هم زیباتر گونهاین. کنممی

*** 
 «بدبختن؟ قدراین آدما یهمه»
 «ای؟بیچاره قدراین چرا تو. بدبختن قدراین آدما یهمه آره،»
 .«ندارم ایچاره چون»
 «کجاست؟ تچاره»
 .«ستپروانه اسمش ولی دونم؛نمی»
 «کجاست؟ دونینمی چی واسه»
 !«آسمونا تو رفت کرد، پرواز هم آخرش. کردمی شیطنت خیلی. کردم گمش»
 «گشتی؟ دنبالش»
 .«نکردم پیدا چیزی سنگ، یه جز»
 «کیه؟ پیش دونیمی»
 .«ناراحتم خیلی تنهایی. ببره خودش پیش هم رو من خواممی ازش»
 !«نمون تنها»
 .«ذارنمی تنهام آدما»
 !«نذار تنها و نمون تنها تو پس. ذارنمی تنها رو همدیگه چون بدبختن؛ آدما یهمه خب،»

*** 
 مروزا هرصورت،به. اکنونم وصف برای «بدبختانه» یا است تریمناسب لفظ «خوشبختانه» دانمنمی

 تماس رادمهر که بس کشد؛می جیغ دارد موبایلم درون کارتمسیم کردممی احساس و است تعطیل
 .کنم سیر سکوت در لحظه یک نداد اجازه و گرفت
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 کردم؟می فکر چه به من دانیمی. نبود مهم چیزها این بودم؟ مسئولیتبی بودم؟ لوس بود؟ بازیبچه
 زچیهیچ نرگس دارنیش هایحرف مقابل اما شد؛می بلند من برای خوب صدایش دیشب اینکه به

 داشتهن اهمیت برایش اصالً که انگار. کند خفه را زنش بگوید جاوید به نرفت حتی! چیزهیچ نگفت،
 !کندمی ماللجن طوراین را زنش شخصیت کسی باشد
 .شدم هایشانحرف آماج تمام سالِ سه او، اعتماد به که بودم ساده چقدر من! بودم احمق چقدر من

 هیچ! بودم ناامید و افسرده ناراحت، عصبی، خسته، زن،همبه حال و منفی احساسات از پر ایجعبه
 از دم،بو دیگری موقعیت در اگر کنم اعتراف باید اما است؛ عجیب. شدنمی یافت من در خوبی احساس

 .امبریده چیزهمه از واقعاً حاال اما شدم؛می سرشار خودم به رادمهر نگرانی و توجه
 پدرم اما کرد؛می مخالفت حتماً طالقمان با رادمهر باشم، روراست درونم خود با خواستممی اگر
 که گذاشتممی شرطی شد،می منتفی اشقضیه کالً هم اگر. کند استفاده «پ» بند از توانستمی

 .باشد نداشته من ردکردن جز ایچاره
 من کنم مجبور را ـوقم*معشـ که برسم امزندگی از مرحله این به کردمنمی فکر وقتهیچ! بود جالب

 !نبود رقیبی فعالً گرچه! دهد میدان رقیب به و کند رد را
 .کردممی غلطی یک دیگر هم من. کرد خواهد ازدواج حتماً من از پس رادمهر گویم،می و امگفته بارها
 که چیزهایی به فکر با و شدممی خیره تهران غرب خلوت خیابان به بالکن از مدام. بودم عصبی واقعاً

. اندؤیاپردازر بسیار زنان که نکنیم فراموش البته. کردممی ترعصبی را خودم دانستم،می را شاننتیجه
 و کند باز را اتاق در رادمهر لحظه همین شودمی خوب چقدر که کردممی فکر این به و بودم هم من

 هاهمیش درست همان از!« میشه درست» بگوید و کند ـلم*بغـ فقط حرکتی، هیچ حرفی، هیچ بدون
 .کردندمی معجزه که
 مغز و بودند افکارم من یبرنده تیغ! کابوس در چه رؤیا، در چه. کشتممی را خودم فکر، فکر، فکر، با و

 !بریدممی آرام! گردنم رگشاه من
 دستم دو میان را فرمان و کردم ساکت را ضبط. نداشت را سابق آرامش آن دیگر فر،همایون کارن

 این به بدترش، و داشت فرقی چه کِی،. شدیممی روروبه باید باالخره. کردم محاصره
 بود؟ احتیاجی چه هابازیوگربهموش
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 که کردم اهاشتب. بود زیاد فاصله مدرسه تا تروتمیز یمسافرخانه آن از. فشردم پدال روی بیشتر را پایم
. داشتم کالس دوم زنگ از امروز هرصورتبه. زدممی بیرون زودتر باید. شدم خارج همیشگی ساعت در

 .نشود شاکی اسفندیاری که کشید ماله جوری یک شدمی
 صفتی هاآدم به هم ذهنم در حتی که منی. است شده ضعیف اعصابم چقدر کردم فکر لحظه یک
 جامعه در بداخالق و اعصاببی اندازه این چرا فهمممی حاال ام؟رسیده کجا به حاال چسباندم،نمی

 گویندمی که جایی همان. آخرها آخر آن از دارد؛ آخر یدرجه یک هم تنهایی دانی؟می اما. داریم
 .ندارد وجود آن از ترپس دیگر! است «مهربانی» یدرجه هم آن و!« نیست رنگی سیاهی از ترتیره»

 .تنهایند بسیار محمودی خانم مثل سعادت، آقای مثل مظاهر، مثل مهربان بسیار هایآدم
 .مکننمی مطلق تنهایی احساس هنوز باشم، روراست بخواهم اما هستم؛ مرحله کدام در دانمنمی خودم،

 ومد زنگ یعنی پس بود؛ خالی کامالً حیاط. دادم عبور حیاط از را ماشین. بود باز مدرسه یدولنگه در
 .نرسیدم کالس به من و است شده شروع
 خونین تدس کف یک که کنم باز را کمربندم سریع خواستم و برداشتم کنارم صندلی روی از را کیفم
 شتپ از که غریبی چیزهای به مبهوت شده،درشت هایچشم و وحشت با. نشست کنارم یشیشه روی

 .نداشت فعالیتی هیچ ثانیه چند تا معزم بهت، و تعجب شدت از. بودم خیره دیدممی شیشه
 دستان با زدهوحشت دختر این آوردم خاطر به و افتادند کار به مغزم خاکستری هایسلول ناگهان

 با هشیش پشت از را چیزی بود، خونی مانتویش و دست دو هر کهدرحالی. است منتظری سیما قرمزش،
 .فهمیدممی را «طاهری خانم» فقط میانشان از من! کردمی تکرار بلند صدای

 به من اینکه حین و بزند حرف تا بودم او به خیره تمرکز و اخم با. زدم را در قفل و آمدم خود به
 صندلی هابچه از دوتا بود، خون سرتاپایش که را آموزاندانش از یکی تن دادم،می گوش هایشحرف
 خواستممی تا. دهم نشان واکنشی هیچ رسیدمنمی که بود ناگهانی قدرآن چیزهمه اصالً. گذاشتند عقب
 خانم. ستکی ماشین توی بیهوش دختر آن ببینم نرسیدم اصالً! افتادمی جدیدتری اتفاق کنم، کاری

 :کردمی تکرار فقط و بود ایستاده جلویم تندتند تنگستانی
 !بیمارستان برسونیدش -

 :کشیدمی جیغ منتظری سیما
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 !رفت دست از طاهری، خانوم -
 شدم اشینم سوار سریع. است داده رخ ناگواری اتفاق دانستم فقط. ندانستم جایز را پرسیدنسؤال دیگر

 .بود شده سوار منتظری سیما و شد بسته و باز بار یک عقب در که زدم استارت و
 بگویی که دارم احتیاج حاال را پیجی آن رادمهر،. جهیدم بیرون مدرسه از و گرفتم عقب دنده سریع

 سرعت با تم،شناخمی که بیمارستانی تریننزدیک سمتبه حال،بااین! کجاست بیمارستان تریننزدیک
 .راندم فرساییجان

 من به حد زا بیش که بود پشتی ماشین به حواسم آینه از کهدرحالی. کردمی اذیتم سیما یگریه صدای
 :پرسیدم بود، شده نزدیک

 شده؟ چی -
 :گفت گریه با
 !خانوم زده رو رگش -

 آن انم،برگرد سر عقب به لحظه یک نتوانم که بود باال سرعتم قدرآن. شد گرد آنی تعجب از هایمچشم
 :پرسیدم بهت با. آمدنمی باالتر تاشصت از سرعتم که منی هم
 !کی؟ -
 از دلهره هزار و آزادم دست یک و خردیاعصاب با! بود معجزه واقعاً موبایلم زنگ ویری،هیری این در

 آنکه با! کنم نثارش آبدار فحش یک باشد، رادمهر اگر خوردم قسم لحظه همان و آوردم درش کیفم
 !نبود مساعد اصالً شرایط خب ولی بود؛ نکرده گناهی هیچ بیچاره

 .زدمی زار داشت سیما. بودند گرفته تماس مدرسه دفتر طرف از خوشبختانه
 !شده سرد پوستش! برید تندتر خدا رو تو خانوم! نبود خوب اصالً حالش روز چند این! سارا -
 و ودب سرگردان نود و هشتاد میان که سرعتی با بود، معجزه یک برایم کردنرانندگی دست یک با

 :دادم پاسخ. کنم ساماندهی درست توانستمنمی را رخداد حجم این! دست به گوشی
 بله؟ الو؟ -

 :زدمی حرف پراسترس و تند
 دیگه؟ راهید تو طاهری؟ خانوم الو -
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 .شد روشن دلم در امیدی نور داد،می مقصد به شدنمنزدیک از خبر که آشنایی تابلوی دیدن با
 .امامم بیمارستان. بله بله -

 :گفت تند
 .بگیریم تماس والدینش با باید -

 یک هک داشتم را پتانسیلش کامالً هم من و کردمی سارا سارا و گریه گوشم در درست پشت آن سیما
 ممنوع عبور خیابان در ورود از دست، یک با ای،افسانه چرخش یک با. بکشم سرش زنانه جیغ

 :گفتم سریع اسفندیاری به. رهاندم را خود ناخواسته
 .عالًف! بیمارستان بیاد که بدید اطالع حتماً مادرش به. زنممی زنگ بهتون من اسفندیاری خانوم -

 دودستی را فرمان باز. انداختم کنارم صندلی روی و نکردم قطع هم را گوشی. نماندم منتظر دیگر
 ندکمی کنترل را فرمان دست یک با خوب چه رادمهر که زد ذهنم به لحظه آن اما بود؛ احمقانه. گرفتم

 حذف با مساوی او حذف بود؛ حذف غیرقابل و من زندگی اصلی بعد رادمهر بود؛ حقیقت یک این و
 !بود امزندگی کامل
 اب. دادندنمی باال بود چه اسمش دانمنمی که را ممنوع عبور یمیله آن بیمارستان ساختمان جلوی

 :گفتم پوشآبی نگهبان مرد به و کشیدم پایین را شیشه شدهمتشنج شدتبه اعصاب
 نه؟ یا بشیم رد میدی اجازه! آقا -

 هب ندید، را بزرگی این به ماشین چطور دانمنمی و بود رفته فرو موبایلش در که روسبزه جوان مرد
 !ریلکس چنان! رفت؟می کنار مگر حاال. زد را باالرفتنش یدکمه و آمد خودش

 م؛بود بر از را بیمارستان این یچندطبقه ساختمان جایجای. کردم پارک اورژانس در جلوی و دادم گاز
 .شوم فارغ خواستممی ماهههفت که زمانی
 ار پرستاری خودم و بماند ماشین در گفتم سیما به. نشوم غرق امشدهمهروموم خاطرات در کردم سعی
 اب هم را منتظری سیما. خواباندند رویش را دخترک و آوردند سفیدی برانکارد سرعتبه. کردم خبر

 رشپدروماد فردا بود ممکن. نبود الزم وجودش. فرستادم مدرسه به بیمارستان همان تلفنی تاکسی
 .بگیرد را من ییقه هم اسفندیاری شوند، شاکی
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. شد ریبست اورژانس همان در. است خوب که گفتند. کردند اشبستری! زیاد خیلی بودم، خسته خیلی
 سح این و نداشتم خوردنتأسف جز کاری. رفته بدنش از زیادی خون گفتند و کردند بخیه را مچش
 :پرسیدم کردم،می پر را بیمار همراه فرم که زمانی بخش، پرستار از که رسید اوج به زمانی تأسف

 شده؟ زیاد قدراین چرا خودکشیا -
 :گفت دادنسرتکان با داشت، آرامی و ناز یچهره که پرستار و
 .داریم خودکشی مورد تاپونزده-ده روزی ما -

 !بپیوندم تعداد این به روزی بود ممکن هم من. ماند هایمدست میان کنگو خودکار
 م،نگاه و بودم نشسته بیمارستان فلزی و سرد صندلی روی ازپاافتاده و خسته حاال هرصورت،به

 یهاتماس دیشب، نه یا هشت ساعت حدود از. بود گرفته هدف را بیمارستان روح و رنگبی دیوارهای
 بدانم تمداش دوست ولی بودم؛ ترراضی گونهاین که البته. بودند شده کمتر آساییمعجزه طرز به رادمهر

 آسانی؟ همین به است؟ گذاشته کنارم یعنی دارد؟ دلیلی چه کارش این

 .شنیدم را ایمردانه فریاد صدای کردم،می بازی Cut the rope کهدرحالی
 !سارا؟ -
 از جمح این. دادم قرار امکناری صندلی روی را کیفم و گذاشتم رنگمکرم کیف در را گوشی تعجب، با

 جیغ صدای و ورودی راهروهای از صدایش! شود؟می جا مرد یک صدای در چطور ترسناکی، و خشم
 .آمدمی پسش در ایزنانه

 !مامان؟ کجایی سارا؟ -
 و دش باز شدتبه راهروها به منتهی رنگآبی در. کردند شانراهنمایی اورژانس به پرستاران که انگار
 الهس وپنجبیست. کشتمی را خودش که بود جوانی پسرک تصورم، برخالف. ایستادم ناخودآگاه من
 برق بندشگردن سفید فلز و بود باز اشسـینه تا هایشدکمه که قرمزی یچهارخانه پیراهن با. زدمی
 :آمد در صدایم. زدمی
 قربانی؟ آقای -

 از ردی دنبال میانشان رنگسبز هایپرده و هاتخت میان قرارشبی مشکی هایچشم با کهدرحالی
 .کشید درهم را اخمش و افتاد من به نگاهش گشت،می سارا
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 شما؟ -
 .شناخت دید، را من تا و شد وارد آرایش از سیاه هاییچشم با کنانگریه طورهمان مادرش

 طاهری؟ خانوم -
 که هم رادرب و باشد پدرش تواندنمی سالهبیست پسر این که نداشتم کاری. بودم کرده تعجب بیشتر
 باحجاب و خواندمی نماز دارد، که هاییشیطنت تمام با قربانی سارا که بود این از من تعجب. ندارد
 حجم این با است، کرده سر گلبهی شال و کرده افشان و بلوند را موهایش که رویمروبه زن. است
 به دنآم برای کنم تصور توانمنمی است؟ بوده کجا صبحی اول! باشد مادرش تواندنمی آرایش غلیظ

 !باشد کرده آرایش طوراین بیمارستان
 .زدم گره هم در را هایمدست

 .هستم زبانشون دبیر -
 :گفت و داد تکان جلویم «بابا برو» معنی به را دستش یک نداشت؛ اعصاب اصالً پسر

 زده؟ رگ چی واسه سارا! هستی خودت واسه! هستی که هستی -
 :انداخت اشکله پس را صدایش باز
 !سارا؟ -
 و مماند من. بگردد اخبارش و دنیا از خبربی و بیهوش دختر دنبال هاتخت میان رفت هاکولی مانند و

 .بود نگذشته اشخردلی تنگ و کوتاه مانتوی پوشیدن خیر از بازهم اش،چاقی با که مادرش
 .باشد داشته بهتری برخورد مادرش کردم فکر

 ...دخترتو راستش. بیمارستان رسوندمش من -
 .داد تکان سمتمبه تهدید انگشت آلودشاشک هایچشم با
 !کنممی سیاه رو روزگارتون باشه شده کم دخترم سر از مو تار یه -
 .رفت و

 هم خیلی رمحضو. کشیدم عمیقی نفس. کنند ساکتشان که افتادند جانشان به پرستار چند و دکتر دو
 :گفت لبخند با و آمد سمتم بود، داده من به را خودکشی آمار که بخش پرستار همان. نبود ضروری
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 رفط از ممکنه باشه، روشن گوشیت فقط. هستن بیمار خونواده دیگه. عزیزم بری تونیمی شما -
 گلم؟ باشه. بپرسن سؤاالیی یه بهت بزنن زنگ بیمارستان

 .گفتم نباشید خسته و دادم تکان را سرم
 در دم. زدم رد را رادمهر تماس و آوردم در کیفم از بود، کرده داغ که را موبایلم. گذشتم راهرو از

 ازب پسر آن که بروم بیرون خواستم. شد باز رویمروبه ایشیشه اتوماتیک در بیمارستان، خروجی
 :برد باال را صدایش

 !هوی -
 سرپشت یعنی ورودی، در جلوی درست. چیست حرفش ببینم و شود بسته در که ایستادم کنارتر کمی
 در موبایلم و ماشین سوئیچ کهدرحالی. کنارش کوچکی آشغال سطل و داشت قرار سردکنیآب من،

 :کرد تهدید باز و ایستاد نزدیکم خشونت با. کردم نگاهش طلبکارانه بودند، دستم
 یه منتظرم فقط. کننمی خوری]...[  کیا شدهخراب اون تو و هستی کی تو دونمنمی من! خانوم -

 !بیاد سارا سر بالیی
 برابر در حرفم. بتوپم او به مثالً خواستم و کردم اخم اش،احترامیبی این از گردشده چشمانی با

 !بود شیر غرش مقابل در گربه جیغ شبیه فریادش،
 فتادهنی هم اتفاقی سالمه، دخترتون که حاال! کنیدمی بدتر نمیگم هیچی هرچی هی آقا؟ خبرته چه -

 رفتارتون؟ اینه باشید مراقبش بیشتر اینکه جایبه! خداروشکر
 و آمد نزدیک .کشید شدتبه را دستش که بگیرد را بازویش خواست پرسنل، از سفیدپوشی عینکی مرد

 :گذاشت حراج به را اشحنجره و داد هل را امشانه محکم
 همرد بهتون، بسپاریم سالم رو دخترمون که! هان؟ چیه؟ دونیآشغال اون تو تونوظیفه شما پس -

 !بگیریم؟ تحویل
 از یگرد پسر این! شدهلعنت اه. کردم برخورد سرمپشت سردکنآب شیر با محکم. گرفت آتش پهلویم

 شد؟ سبز راهم جلوی کجا
 به ندیبل یسرسره از لحظه یک انگار روحم و شنیدم را آشنایی صدای طنین فقط! دانمنمی! دانمنمی

 !داشتم حسی چنان صدایش شنیدن با واقعاً! خورد سر پایین
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 !رسیده؟ زن به زورت! مرتیکه ببر رو صدات -
 !ودش غیرتی تواندمی هم او دانستمنمی واقعاً من... رادمهر و داشت درد پهلویم. ایستادم صاف زحمتبه
 :کشیدمی وشانهشاخ برایش و بود ایستاده پسرک مقابل شیر، مثل چرمش، ایقهوه اورکت با
 !باشه آخرت دفعه -

 ختت دستش دو کف با. دادنمی ادامه قربانی خود اگر آمدمی کوتاه رادمهر. بود بلندتر پسر آن از قدش
 :زد فریاد و کوبید رادمهر یسـینه

 اون تو چی واسه دوزاری زن این پس هان؟! میشی؟ نخود که هستی خری چه دیگه تو! شو خفه -
 !بده؟ رو من جواب نباید گیره؟می حقوق دونیآشغال
 :گفتم بلند. چسبید را قربانی ییقه و کرد حفظ را اشدادهازکف تعادل زوربه رادمهر

 !رادمهر -
 :گفت کلیدشده هایدندان با توجهبی اما رادمهر

 !باشه آخرت یدفعه گفتم -
 توانستممی فقط که بودم مبهوت قدرآن هم من. خورد دیوار به بدجوری کمرش. داد هلش محکم و

 نت چند و شد داخل حراست و شد پیدایش کجا از دفعهیک دانمنمی مظاهر. بزنم صدایش هشدارگونه
 .کردند جمعشان باالخره. بودند آمده هم مرد پرستاران و عادی مردان و دکترها از

 :کردمی تهدید شد،می دور بیمارستان خلوت یمحوطه در که همچنان قربانی
 !تونمنمی نکن فکر! تو واسه دارم! سگ -
 رادمهر آنکه حال. داد بلند را جوابش کشید،می بیرون مظاهر دست از خشم با را اششانه که رادمهر و

 .نداشت هااخالق این از اصالً نبود، طوراین اصالً
 !خوریمی بدتر ببینمت دیگه بار یه! جونور! شو گم -
 و کردم ورعب اتوماتیک در از پهلویم فرسایطاقت درد با. نشنیدم دیگر من که گفت چیزی قربانی باز

 ار دماغش خون که بود داده او به دستمالی و بود ایستاده رویشروبه مظاهر. ایستادم رادمهر سرپشت
 .کند پاک

 اینجاییم؟ تا بدیش دکتری یه نشون خوایمی. باشه شده چیزیش نکنم فکر -
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 :گفت ایگرفته صدای با و زد دماغش به را دستمال حوصلگیبی با
 .نه -

 .چرخید و کرد بلند را صدایش
 !ثریا -

 ابروهایش سریع. بود زودگذر حس یک فقط تعجبش اما کرد؛ تعجب دید، خود سرپشت که را من
 :گفت خشن و جدی و خشک بسیار. کرد ماشینش به اشاره و کشیدند آغـوش در را یکدیگر

 !شو سوار -
 .خواستمنمی
 بایدن دانستممی. است عصبی فهمیدممی. نبود بازیبچه زمان اصالً لحظه، آن فهمیدممی. دانستممی

 خواهدمی حتماً هم بعد رویم،می خانه به شک بدون حاال اما دانستم؛می را هااین یهمه. کنم ناراحتش
 به تگف که را چه هر تواندنمی همیشه فهمیدمی باید هم رادمهر. نبود من یخواسته این. کند ماندگارم

 .بنشاند کرسی
 ظاهرم مقابل من با اخالقش وقتی که کردممی فکر این به ربطبی کامالً من و شد کالفه سکوتم از

 کهدرحالی زیادی، خیلی خشونت و حوصلگیبی با. دارد خبر چیزهمه از مظاهر یعنی است؛ گونهاین
 :گفت بود، برداشته خونینش ودهاندک روی از را دستمال

 !آخر سیم به زنممی االن خدابه ثریا -
 :گفتم ناراحتی با و شدم نزدیکش. رفت بود، سرازیر آن از که خونی و سرخش بینی برای دلم

 !گلوت تو گردهبرمی خون! نزن حرف -
 :فتگ ناراحتی و خشم با بلندی بسیار صدای با و کرد اشاره سرتاپایش به. شد منقبض فکش

 !گلوم تو برگرده خون بذار پایین، بره گلوم از خوش آب یه ذارینمی تو آخه د -
 زدمی ریادف او بود، شده کار رنگیاستخوانی سرامیک پایمان زیر کهدرحالی بیمارستان، اصلی در جلوی

 .کردمنمی بینیپیش هرگز را عجیب یصحنه این یتجربه. کردممی سکوت من و
 لبخند با و گذاشت کرد،می نگاهم حرص با و زناننفسنفس که رادمهر یشانه روی دست مظاهر
 .داشت آرامشش در سعی
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 وفنگدنگ همهاین! دیگه اینجاست ثریات. باش آروم. ایدعصبی جفتتون االن! رادمهر باش آروم -
 خب؟. کنیم صحبت کمیه ما که خونه بیا کن لطف هم تو. گردیمبرمی خانومت و من! نداره
! نشست دلم به نهایتبی جمله این!« دیگر اینجاست ثریایت» اما بود؛ نظیربی پیامش و حرفش تمام

 .بودم نکرده مرور حتی خود پیش را لفظ این گاههیچ! ثریایت
 هچ اینجا دقیقاً مظاهر و او که بود رسیده مغزم به پرسش این تازه و بودم رادمهر یشرمنده بیشتر

 بود؟ شده پیدایشان لحظه در درست که خواستندمی
 پیدا محکمش هایگام و اشکردهگره هایاخم از این. بود ناراحت آن از بیشتر اما بود؛ عصبی رادمهر

 از که رانگا بود؛ جوری اخالقش دانی؟می. آورد بیرون جیبش از را سوئیچش. نگفت چیزهیچ دیگر. بود
 نم شخص، این و کنی صحبت او با ایلحظه نخواهی حتی که حد آن در باشی، منزجر خیلی کسی
 .داشتم هراس که بود روزها همین رسیدن از من! بله. بودم
 !کرد رهایم آسودگی، همین به. رفت و شد سوار

 ویر خودم و دادم او به. بود کرده عرق هایمدست میان هم سوئیچ کلیددسته. خواست را سوئیچ مظاهر
 همحوط از و کرد حرکت درجا که دیدممی راننده سمت یشیشه از را آزرایش. نشستم شاگرد صندلی

 لمد. کوبیده گاز پدال روی دستی، ترمز خواباندن محض به که دانستممی نبوده و ندیده. شد خارج
 .نبود گونهاین اصالً رادمهر. مردمی عصبانیتش برای
 مرا ینکها یکی باشد؛ داشته مفهوم دو توانستمی کارش این اما رسید؛می نظر به لوس شاید دانم،نمی
 نم؛ک فکر اولی به خواستنمی دلم حتی. دارد کامل اعتماد مظاهر به که دیگری و است کرده رها واقعاً
 ار موهایم و کردم ناز را خودم سر روی است، گذاشته تنها مظاهر اعتماد به مرا اینکه به فکر با پس

 !ایثانیه در کنند، پیر ایثانیه در است ممکن را آدم تلخ، حقایق! نشوم ناراحت که بـوسیدم
 یک کردنطی برای نه هم آن بودم؛ آورده سرش را بال همین هم من که لحظه، آن بردم یاد از و

 !روز دو برای بلکه ساعته،نیم مسیر
 :شدم جویا را حضورشان دلیل. شویم خارج محوطه از که کردمی رانندگی آهسته جدی، بسیار مظاهر،

 بیمارستانم؟ دونستیدمی کجا از -
 :گفت چرخاندمی را فرمان کهدرحالی. داد تکان روسبزه جوان نگهبان برای دستی و زد راهنما
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 !گازوند هم رادمهر. اینجایید گفتن. دارید کالس امروز دونستمی رادمهر. مدرسه رفتیم -
 هوقفبی و سریع اخیر ساعت یک این در چیزهمه قدرآن اما باشد؛ چنین زدممی حدس. دادم تکان سر
 .بدهم بها افکاری چنین به هم را امثانیه یک توانستمنمی که بود داده رخ
 معمول حد اما کرد؛نمی رانندگی تند رادمهر. کردمی حرکت ریلکس و آرام. بود من مانند هم او

 انندگیر بد ولی. رفتمی راحتیبه تاسی-صدوبیست که هم اتوبان در. بود هشتادتا-هفتاد سرعتش
 .هستی کشتی سوار کردیمی احساس که جوری یک کرد،نمی

 من هم، من. بود شده تمام واقعاً مانزندگی که چرا کردم؛نمی هم فکر آن به که چیزی «بازگشت» و
 و سیاه نیپایا یا قشنگ و سبز پایانی. داشتمی تردوست را پایان دلم نبودم؛ حوصله با رادمهر مانند هم

 .کردمنمی تالش هایمخواسته برای رادمهر، مانند من. ناامیدکننده
. امداده دست از خواستم، آنچه هر کودکی از من. آورده دست به خواسته، آنچه هر کودکی از رادمهر
 و شود شیرشم تواندمی فعل، وارونگی یک و ضمیر شکست یک ببین؛. بود ساده فعل یک در ما تفاوت
 !کند پاره را نفر دو زندگی

 گردید؟برنمی چرا اما بخشیدمی -
 را شراست. کردم نگاه کرد،می نگاه جاده به و بود گرفته دستانش میان را فرمان جدی کامالً که او به

 :گفتم حالبااین. ندهم جوابی دادممی ترجیح و نداشتم را سؤال این توقع اصالً بخواهی،
 .نمیشه ترمیم ما زندگی -

 :گفت لحنی هیچ بدون. انداخت باال را ابرویش یک کردم احساس
 یعنی چی؟ عنیی نمیشه ترمیم کنید ترجمه برام لطفاً پس کنم؛ صحبت طوراین نیستم بلد من! ترمیم -

 کنید؟ درستش خوایدنمی
 .زندمی داد لحنش در استهزا کمی کردم احساس

 تو. کنهنمی تالشی ولی بشه؛ درست ما زندگی که خوادمی رادمهر. نشدن هم نخواستنه، هم موضوع -
 !زنهمی جا واقعاً عمل

 .داشت قرار دنده روی همچنان دستش. رسیدیم قرمز چراغ به تا شد، کم رفتهرفته ماشین سرعت
 مگه؟ کرده کارچی عمل؟ تو -
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 وجا حرکتم این شاید. کردم نگاه را مانکناری سفید سمند یبدنه شیشه، از و چرخاندم سر کالفه
 به رسیده چه کنم، مرور مغزم در را خاطرات آن نداشتم حوصله حتی که کن درکم اما بود؛ ادبیبی

 !کردنشتعریف
 مونده؟ ساکت جمع تو یا نداده؟ رو برادرش زن جواب اینکه واسه فقط -
 .کردم پخش چشمانم دور زدن،پلک چندبار با را چشمانم کم نم
 حرفی یه ایدب بودم، غریبه یه من اگه حتی بود، کسی هر! «فقط» بگید موضوع این به تونیدنمی شما -

 .داد آزارم رادمهر سکوت که نکرد اذیتم رو من قدریاین توهین، اون. زدمی
 .کردیم حرکت. خاصی لحن بدون و بود آرام بود، شاکی و معترض که من صدای برخالف صدایش

 بدید؟ گوش هم رادمهر توجیحات و حرفا به نشستین بار یه خب -
 پسرک، آن. است بد خیلی بینی شکستن درد که بودم شنیده! رادمهر. کردم ساکتش من و لرزید دلم

 .بود کوبیده دماغش به سر با قربانی،
 مقصر شما نمیگم داره، اشتباهاتی یه هم رادمهر باالخره. اصالً گیریممی نادیده رو موضوع این -

 ...نبودید وقتی رادمهر واقعاً؟ رفتید چرا که برام، مونده سؤال یه فقط. کاملی
 دیگری یجمله او و دهد ادامه خواستمی دلم کرد؟ چه رادمهر نبودم وقتی خب! شدهلعنت. کرد مکث

 :راند زبان بر را
. عزیزتره هم برادر از من برای رادمهر اما باشم؛ نگرانتون بخوام که ندارید من با نسبتی شما -

 هم هب طوراین زن یه لجبازی خاطربه ببینم خوامنمی. خیر یا کنید درک رو این تونیدمی دونمنمی
 !بریزه
 .گماشتممی محترم داد،می نشان که آنچه از بیشتر بسیار را او من احترام؟ ادب؟. شدم تلخ

 با عشق دونب توننمی نفر دو ببینید،. همینه درست کار که معتقدم من اما لجبازیه؛ کنیدمی فکر شما -
 اب قبلی یعالقه با نفر دو وقتی اما بدن؛ ادامه هم با عشق بدون هم عمرشون آخر تا و کنن ازدواج هم
 دوشون هر که بکشه پس پا عالقه این از یکیشون لحظه یه کافیه راه وسط کنن،می ازدواج هم

 .زمین بخورن
 :کردم صاف را صدایم
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 دور رو هاگذشته تونیممی هم با گفتمی بهم. کردمی داشتندوست ادعای پیش روز چند رادمهر -
 برای درقاین اینکه خاطر محض بگم؛ بهتون نیست الزم هم رو اینا. بسازیم اول از رو زندگی و بریزیم
 !کنیدمی سوگیری دارید کنم فکر نذارید. نسوزونید دل عزیزتون دوست
 طوری. ردک کج عجیبی طرز به را دهانش فقط... فقط نبود؛ لبخند نه،. نشاند لب رو مفهومیبی لبخند

 !«نفهمیدم رو حرفات از کدومهیچ» بگوید که
 !بیچاره رادمهر! که نگفتم چیزی کنید؟می برخورد تند قدراین چرا -

 مرد این با چطور رادمهر. نیایند بیرون حدقه از که بگیرم را هایمچشم جلوی توانستمنمی واقعاً
 کند؟می سر روزوشب
 .بودم ناراحت دستش از اندازهبی
 گفتمی. آمدنمی خوشش اسمش از که زینب نام به بود دختری هایمان،ایدورههم میان دانشگاه، در
 که ایهرابـط هر» گفتمی همیشه. بود متنفر مرد جنس از بسیار و بود مطلقه. کنید صدایم «یاسمن»

. دمکرنمی درکش!« نرسیده نتیجه به رابـطه اون که زنه مقصر کننمی فکر همه بخوره، شکست
 هک فهمیدممی بودم، زینب جای که حاال. بود نکرده احساس استخوانم عمق تا وقتهیچ را هایشحرف
 نگاه زن هب ترحم یدیده با حالتش ترینبینانهخوش در بخورد، شکست اگر رابـطه یک. گفتمی راست

 ود،ب گس و تلخ حقیقت هرچه که من بیچاره و تلخ حقایق این از امان...! تلخ حقایق این و کنندمی
 .دادمی بازی را روانم و روح و گرفتمی جای دهانم بزاق وسط درست
 از ،زد تا را دلم آمد که او. اثر و ردبی سفید، بود، ساده بود، صاف کردم،می نگاه را دلم که او از پیش
 بدی سرانجام سرانجامش، دانستممی. داشتم دوست را دردش اما گرفت؛ دردم. برید کنارش و گوشه

 خوشبختی به است قرار آخرش کردممی فکر. گفتمی فرهمایون «سرانجام» که گونههمان نیست؛
 پرواز است قرار هواپیما این که بودم حالخوش. ساخت کوچک هواپیمای یک من، دل از او،. برسم

 ایمهواپیم چرا دانمنمی... فقط. است رسیده فانی غم این پایان روز باالخره آنکه از ترحالخوش و کند
 !نکرد پرواز اصالً پراند، هوا به که را
 .کرد رهایم و خوردنمی درد به دلم دید که اویی و سیاه یشدهمچاله دل یک و مانممی من اینجا و

 .ندهم ادامه را بحث دیگر که بودم رنجور قدرآن
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 ...که ندارن ارزش قدراون دعواها و بحث این میگم فقط من -
 :گفتم آرام

 .نداشتیم دعوایی هیچ ما -
 هیچ واقعاً من و بدهد کشتن به را دستی به موبایل جوان پسر بود نزدیک نبود، اشرانندگی به حواسش

 .دندآمنمی چشمم به اصالً هامصیبت این که بودم آواره و پریشان خأل خالل در قدرآن. نداشتم حسی
 .«شودنمی قبل مثل چیزیهیچ دیگر» واقعاً اما آید؛نمی یادم خواندم؟ را جمله این رمان کدام در

 از و ایمان از و گویدمی خدا از. بکنی را فکرش که آنچه از بیشتر! زیاد خیلی زند،می حرف زیاد مظاهر
 بوده؛ن بد هدفش گویدمی. است کرده غیرتیبی رادمهر گویدمی. کند قضاوت خواهدنمی. گویدمی باور
 !کندمی درکم گویدمی اما است؛ جالب گویدمی. شکانده را دلم ناخواسته اما

 دردی؟ چه درکی؟ چه. کندمی درک را دردم گفت[. 1]تنهاست هم جمع میان تنها دل داندنمی

 .نظری فاضل استاد غزل از مصرعی[ 1]
. بفهمد مرا درد که بود نداده دست از را اشسالهیک کودک مظاهر. بفهمد مرا درد که نبود زن مظاهر

 چه من من، و داشت را خدا داشت، آرام مغز داشت، دردبی دل داشت، را شغلش داشت، را مادرش و پدر
. ودشمی نیست دارد که همسری و نیست که فرزندی شده، گم که مادری شده، طرد که پدری داشتم؟

 داشتم؟ چه من
. نیست حاال و بود رادمهر یک! دنیا این در ندارم چیزیهیچ من! اندخالی! کن نگاه را هایمدست مظاهر،

 نه پس کند؛ حس که دلی نه کند، فکر که هست مغزی نه من، در گردی؟می چه دنبال تن این در
 خورد،می تاب سفید یپروانه یک فقط من در. کرد توان تکیه آن به که احساسی نه و هست منطقی

 داشت تازه. شدنپروانه و درآوردن بال و ماندنپیله در بود، سختی دوران چه. کوچک یپروانه یک
 .گرفتمی یاد را بودنپروانه داشت تازه پروانه،. گرفتمی یاد را پروازکردن

 مه با را تو و من زمین، این و شهر این. نداشت دوست را سفید کوچک هایپروانه زمانه این که حیف
 خدا پیش درست تو جای. بود باالها آن که زمان، این نه و زمین در نه تو جای! امپروانه. خواستنمی
 ربانمه هایفرشته. کنندمی بازی تو با که هست سفید کوچک یپروانه کلی آنجا. هاآسمان در بود،
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 در .کنندمی آویز را خدا وجود از هاییتکه موهایتان الی و بـوسندمی را صورتتان هستند، مراقبتان
 .هست کهکشان کلی سیاره، کلی ستاره، کلی آسمان،

 دلم ماا است؛ امن خدا پیش جایش پروانه دانممی. است تنگ دلم کمی فقط! خدابه نیستم دلگیر من
 در ار کوچولویش خود را، خودش بازهم دارم دوست نیستند؛ کافی دیگر هاعکس. شده ذره یک برایش

 .بگیرم آغـوش
 رفتمی شب سه یا دو شاید هفته در زمان آن. نبود معروف و محبوب اندازه این رادمهر تاالر زمان، آن

 الکنب در بردشمی. کردمی بازی پروانه با حتماً قبلش ساعت نیم برود، خواستمی که بار هر و تاالر
 اما تاریکه؛! رو آسمون ببین» گفتمی و دادمی نشانش را هاستاره کوچکمان، آپارتمان آن

 ارند دوستت خیلی اونا. بدن تکون دست برات که کردن روشن رو خودشون تو واسه کوچولوهاستاره
 !«کوچولو پروانه
 ؛کنم مرور را سیاه شب آن از ایلحظه خواهدنمی دلم حتی. رفت که شد چه دانمنمی. شد چه دانمنمی

 رادمهر. کرد پرواز کوچولوهاستاره پیش و گرفت جدی را پدرش حرف پروانه که روزی آن رسید اما
 اصالً! ندارند دوستش من از بیشتر باشند، داشته دوستش خیلی هاستاره اگر حتی که نگفت او به دیوانه
 .باشد داشته دوست من از بیشتر را پروانه تواندنمی رادمهر خود حتی موجودی، هیچ
 روانهپ هایلباس کردند،می گریه وسایل. شدند پوشسیاه خانه دیوارهای تمام شب، یک عرض در فقط
 هخان کجای هیچ و کردمی نگاهم مبهوت اشصورتی روروئک نداشت، آرام تختش کشیدند،می جیغ
. است شده نابود که هاستمدت ما زندگی دانی؟می! شب یک عرض در فقط. نداشت آرامش دیگر
 .ندید خود به روز رنگ دیگر و شد جامهسیاه هم آسمان حتی که شبی همان شب، همان

 عزیزترین. بودم تنها را امنوجوانی تمام من دردی؟ چه درکی؟ چه! کندمی درک را دردم گویدمی
 اییزیب به دوران این در دخترها. بودم بهرهبی خودم به کسی هر توجه از. کردم سر تنهایی در را دورانم

 فقط. بودم محروم هااین تمام از من ولی دارند؛ زیادی دوستان کنند،می رؤیاپردازی بالند،می خود
! آیدیم شدهزندانی فقیر دخترک دیدار به که ببینم را ایشاهزاده ذهنم، در و ببافم رؤیا توانستممی

 از قسمت این. نداشت رؤیاهایم در جایگاهی هیچ شهزاده رفتن... اما آمد؛ خوش چه و آمد شهزاده
 .گرفت من از را پروانه که تقدیری همان. است شده تقدیر دستخوش مانزندگی



 

 

041 

 

 میرندنمی هرگز هاپروانه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سار پرنده

 دانشگاه استاد طاهری، یوسف دختر من اصالً شاید. بودم نحس من شاید. گفتمی راست نرگس
 پدرم گیرد؟نمی دخترش از سراغی که است پدری چه! نبودم صادق امام دانشگاه محبوب و معروف

 اعتراف چه!« نداره دوست رو من هیچکی. »دلم شده بچه. ایران نیامد هم پروانه فوت برای حتی
 !پُراشکی

 چگونگی و را هایشحرف از کدامهیچ. ندارم خاطر به چیزیهیچ کنم،می فکر روز آن به که حاال
 تو گاهی. نبود من تقصیر. رفت یغما به داشتنیدوست و ناب یتجربه آن. هیچ مسیرمان، شدنطی
 هم نم مغز. باشد نداشته دیگری دسترسی هیچ مغزت که کنیمی تمرکز وقوع درحال رخداد بر قدرآن
 و اورمبی خاطر به گفت که را جمالتی از تاسه-دو شاید فقط که نحوی به افتاد؛ کار از کامالً لحظه آن

 !«دارد دوستت رادمهر» که اشجمله زیباترین
 اشقع بسیار دهم،می نشان که چیزی یا کنندمی برداشت من از که آنچه برخالف بخواهی، را راستش
 و خدا و روانشناسی و فلسفی هایصحبت همهآن میان که زمانی. دیوانه و عاشق بسیاربسیار هستم؛
 دوستت رادمهر» کرد خوش جا دلم روی جمله یک همین فقط هایش،مشورت دانم،می چه و رابـطه

 !«دارد
 یشپ رادمهر. باشد نکرده عالقه ابراز گاههیچ رادمهر که نه و باشم داشته «دارم دوستت» کمبود که نه
 .بود کرده سیراب بودم، محبت یتشنه که مرا مان،زندگی میان انگیزغم بغض آن انفجار از

 دوباره عد،ب و بیاورد بیرون مطلقت تنهایی از را تو است سخت خیلی. است سخت که، بودم گفته ولی
 !زیاد خیلی است، سخت خیلی! تنهایی همان در بیندازت

 با رادمهر گفتن؛ «دارم دوستت» فقط نه هم، عالقه ابراز. کم خیلی شد، کم رادمهر هایمحبت ابراز
 یصفحه ستطوالنی زمان مدت دیدممی و آمدممی خود به گاهی. کردمی عاشقی من با نگاهش
 مرا چیزها همین عجیبش، احساسات این توجهاتش، این. کندمی نگاهم و شده خاموش موبایلش

 وت از را ـدرت*مخـ مواد کل دفعهیک ات،زندگی ممکن شرایط بدترین در کن، فکر و کردمی تخدیر
 .نشد نشد،... و کنم ترک خواستم سال سه من و «کنی ترک وقتشه» بگویند و بگیرند
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 حوصلگیبی از خبر بود، کرده پارک در جلوی که را خاصش آزرای. بود رسیده ما از زودتر رادمهر
 ودم؛ب نکرده گریه. شدیم پیاده و کرد پارک رادمهر آزرای پشت را ماشین هم مظاهر. دادمی نهایتشبی

 .بود خیس چشمانم دور ولی
 :کردم تعارفش. داد من به را سوئیچ

 .نیستید که غریبه دیگه. داخل بیاید -
 .نداشتم بدی منظور من اما نمود؛می دوپهلو اندکی حرفم. زد کوتاهی یخنده

 شگردن به دستی. کشدمی گردنش به دست مدام که است آن هم آن دارد، عادتی یک که شدم متوجه
 :گفت مهربان چشمانی با و کشید

 !نره یادتون گفتم که چیزایی. کنید صحبت هم با برید. نه -
 !شانکلمه یک حتی ندارم، خاطر به را هایشحرف از کدامهیچ حاال و خندیدم زمان آن
 عادی خیلی او. نیست مقدس خشک اصالً تصورم، برخالف مظاهر، شدم متوجه که بود مالقات آن از

 به هم عقیق انگشتری و بود رنگسبز تسبیح یک راستش مچ دور اما خندید؛می و کردمی نگاهم
 مرحله چندین. کردمی حمل خود با هم کوچک قرآن یک احتماالً اما نداشتم؛ خبر که من. انگشتش

. خواندمی و گیردمی دستش بیکاری هایزمان در را دعا یشدهپرس کوچک هایورقه که بودم دیده
 !رادمهر محبوب و من زندگی مجهول کارکتر این مظاهر،

 «!نباش ناسازگار بخواه، دلیل فقط» گفتمی مظاهر. دادم قرار جاکفشی در را هایمکفش. شدم داخل
 .رفتم هال به بودند، دستانم در که کیفم و مقنعه با و کردم باز هم را مانتویم هایدکمه
 و کیف. بود خون از پر دستمالش. بود گرفته باال را اشبینی دستمال، یک با و بود افتاده راحتی روی

 غرور از خبری هیچ ابتدا همان از رادمهر، و من آیین در رفتم؛ سمتشبه و گذاشتم دیوار کنار را اممقنعه
 .نبود

 !«نزن داد نکن، گریه نکن، اخم برو، جلو مثبت روی با» گفتمی مظاهر
 رابـطه این در هم رادمهر مگر کردم؟می رعایت را قوانین سری یک باید من فقط چرا فهمیدم،نمی

 من؟ فقط چرا نبود؟
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 از که فروغی و بازنیمه چشمانی با شد؛ امخیره و کرد جدا را هایشپلک آرام. بودند بسته چشمانش
 موی یطره! دب خیلی بود؛ بد خیلی دانم،نمی نگاهش،. گرفتم نگاه. بود بربسته رخت اشرنگی یعنبیه
. برداشتم دستمال دو کنارش، میز روی چوبین کاغذی دستمال یجعبه از. زدم کنار امایقهوه

 به ناخواسته، و ناچار. دادنمی تکان را دستش. گرفتم را مچش و کردم تا مربعی را هادستمال
 !بود انگیزغم ترسناک نگاه همان باز و کردم نگاه هایشچشم
. کنم گریه زارزار و بنشینم زمین روی جا همان نگاهش طرز از بود مانده کم. کردم صاف را کمرم

 داشت هیچ، که مردن و رفتن هایش،چشم رنگکم اشک برای دلم من کجا؟ روییکم و خجالت
 که خدابه شد،نمی!« نزن داد نکن، گریه نکن، اخم» بود گفته مظاهر! کردمی گوربهزنده را خودش

 !شدنمی
 لکه کی انگار. بود نمانده دستمالش روی هم سفید یلکه یک. برداشت اشبینی روی از را دستمالش

 را ینخون انگشتان آن خواستممی. بودند سرخ هم سرانگشتانش و باشد گرفته دست در خالص خون
 چیست؟ دیوانگی دانیمی چه تو و بزنم ـه..وسـ..بـ

 فریبشدل چشمان! دیدمشمی خوب سال سه از پس... از پس نه،. دیدمشمی خوب روز، دو از پس
 نشغمگی نگاه و دردناک و کردهورم و قرمز اشبینی. بود خشکیده خونِ از سرخ لبش و پُراشک و سرخ
 .بود
 گفت؟نمی هیچ چرا زد؟نمی حرف چرا

 شتگمی چیزی چه دنبال نگاهم در دانمنمی. کرد قائمه زانوانش بر را دستانش آرنج و نشست صاف
 .گرفتنمی نگاه هم زدنیبرهم مژه به که

 دیگر. تمگذاش میز روی و گرفتم هوایش در مانده انگشتان میان از را خونین دستمال. نشستم مقابلش
 را لحظه همین خودم، را لحظه همین فقط! مانگمشده یآینده نه گذشته، نه نبود؛ مهم چیزهیچ
 ونهگاین. کشممی رخش به را امزنانگی من کشد،نمی من رخ به را اشمردانگی رادمهر اگر. ساختممی

 تمام هم شاید یا! دادیممی ادامه خوب یخاطره یک با شاید! شدمی پر هایمانخأل از کمی شاید
 !کردیممی
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 همان با اخم، همان با. گذاشت دستم روی را دستش. دادم قرار سرخش بینی روی را تمیز دستمال دو
 گیرد؛ب سر از را نفرهتک تئاتر این خودش نداشتم توقع هیچ و کردمی نگاهم غم همان با نارضایتی،

 .دنشان دستم کف کوچک ناقابل یـه..وسـ..بـ یک و برد لبانش سمتبه آهسته را دستم که چرا
 عالمه یک! خورندمی وول «است شده تنگ برایت دلم» عالمه یک نگاهش در فهمیدممی حاال

 که هامدل همان از!« برایت میرممی» عالمه یک!« خواهدتمی دلم» عالمه یک!« دارم دوستت»
 خواستمی دلم من!« بمیری برایشان دهدمی جان که هستی هاییزن دسته آن از تو» گفتمی

 !کنندمی سخنوری خوب قدراین که را هاچشم آن ببـوسم
 !یافتیم پایان باید چشمی تماس این انگار و بود شده قایم سحرآمیزش انگشتان میان همچنان دستم

 .شده تنگ برات دلم -
 بگویم؟ که داشتم چه گفتم؟می چه

 متر چند جز کردم، حاضر جمعیت به نگاه وقتی دهم، ارائه را ارشدم ینامهپایان خواستممی که روزی
 دمآ استادان، و کنند بردارینکته هایمگفته از خواستندمی که خواندرس هایبچه از نفر چند و اولی

 .خوردنمی چشم به زیادی
 ،لیسانس یدوره در بودم آورده خاطر به که چرا کشید؛ فرو کاذبم نفساعتمادبه تمام لحظه آن من و

 کیلتش دوستانش اکیپ فقط را سالن نصف بدهد، ارائه را اشنامهپایان خواستمی دختری که زمانی
 .بدهد نامهپایان خواستمی که بودم دختری تنهاترین من و بودند داده
 از تمگرف تصمیم اول یلحظه همان در. نداشتم ارائه به امیدی دیگر اما نپرید؛ داشتم چنته در آنچه هر
 هک زمانی ذهنم، بلبشوی آن در اما دهم؛ ارائه ساده گزارش و تحقیق یک و ببرم امنامهپایان ته و سر
 نم به. شد شکوفا امیدم دیدم، را رنگی هایچشم با مردی سالن چرم رنگزرشکی صندلی آخرین در

 با که شدندنمی هایشچشم حرکاتش، از یک هیچ اما گرفت؛ الیک عالمت به را دستش و زد لبخند
 !«تونیمی که دونممی» گفتندمی که دادممی تشخیص فاصله آن از محو لبخندی

 رامآ بسیار که صدایش و. رسیدمی نظر به ناراحت و تنها زیادی فقط نبود؛ ترسناک نگاهش دیگر
 :کردمی زمزمه
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 ،گذشت بهم چطور موندی، کجا بودی، کجا نیست مهم برام ولی غیرتم؛بی بگی باز االن شاید -
 ینا من و! من برای من، پیش اینجایی، تو االن که اینه مهم. نیست مهم چیزهیچ. گذشت بهت چطور

 !بشی دور ازم نمیدم اجازه بهت بار
 !رادمهر -

 .نشاند ریزی اخم
 جلوی نباید. کردم اشتباه دونممی خودم روز اون! داری خودآزاری که تویی این توام، خود من ثریا، -

 آرامش کردممی فکر بهش که چیزی تنها زمان، اون اما شدم؛می ساکت نرگس جلوی و مادرم
 .بود خوب حالمون نحس استقبال اون از قبل شب تا کردی؟ فراموش. بود خودمون

 .فشرد را دستم
 خوب هامدت از بعد» گفتم بهت. کشیدنهنفس اون خواستم،می رو آرامش اون من. بودیم خوب -

 اتاقی از بیرون زندگی اصالً خونه، این از بیرون زندگی. بود راحت خیالم چون نگفتم؛ دروغ «خوابیدم
 !ثریا نداره جریان هستیم، توش دومون هر که

 کی متن انگار و آدم یک زندگی آخر روز که انگار و باشد قشنگ فیلم یک آخر یصحنه که انگار
 .بود صدایش ریتم آهنگ غم چنین که تراژدی ینمایشنامه

 نکن رفک. بشه پا به جنجال خواستمنمی که بود این خاطربه فقط ندادم، جوابی لحظه اون اگه... اگه -
 هی خاطربه فقط که دیدممی. هست و بوده بهت حواسم لعنتی سال سه این تمام تو. فهممنمی خرم،
 ولی میاد، بدم خوردنقسم از چقدر خودت دونیمی. میشی ناراحت چقدر نرگس و هلیا به مادرم نگاه

 اهاشب قبلش روضه؟ جریان سر یادته. شناسممی تو از بهتر رو مخونواده من. ثریا دیدمتمی که خدابه
. ردک بدتر که دیدی. نکنه خون رو دلت قدراین گفتم بهش. نکنه اذیتت قدراین که بودم زده حرف
 .همسایه و در جلوی
 .کرد مکث

 دمکر صحبت باهاش بارها من! نمیگی مادرت به هیچی چرا که گرفتی رو من ییقه اومدی تو بعد -
 .میگن چی بقیه که نداشت اهمیتی هیچ برام بودم تو جای اگه من. ثریا
 :گفت گونهپچپچ
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 .باشه خوب خونه این تو حالمون بده اجازه فقط! درک به بگن، خوانمی چی هر بذار -
 سیارب چشمانش، در بد حس هزار و ناراحتی و دلگیری و اخم با. داد نوازش را انگشتانم انگشتانش، با

 .برنگردد گلویش در خون که بماند ساکت خواستنمی. کرد نگاهم مهربان
 بدونن؛ ام خصوصی زندگی از چیزی دیگران نیست الزم که گفتم بهت اومد، دنیا به پروانه که زمانی -

 .زیرش زدی بعد ولی کردی؛ قبول! شناسممی تو از بهتر رو خواهراش و مادرم اخالق من نگفتم؟
 .داد تکان تأسفبه را سرش و کرد مکث

 کردمن سرزنشت هم بار یه ما؟ قرار بود این. بشی باردار تونینمی که گفتی همه به رفت، پروانه تا -
 رو موضوع این اگه رو مادرم اخالق کن تصور لحظه یه راهش؟ بود این ولی ثریا؛ ماجرا این سر

 بدونن؟ همه بود نیازی چه فهمید؟نمی
 و یدمکش بیرون دستش را دستم ریختم،می اشک که من و آمد خون دماغش از که کشید عمیقی نفس

 .نگفت چیزی ماند، ساکت. شوند پاک که کشیدم لبش باالی به را دستمال
 این از و زمانه این از و زمین این از کشیدم چه بداند نبود، مادر که او اما بودند؛ درست هایشحرف

 !کشممی چه و روزگار
 بگذار» گفتمی. بود گفته داشتندوست از وفاداری، از عشق، از ایمان، از باور، از مظاهر
 !سوم نفر نه و دارد تمامی نه که هاداشتندوست گونهآن از «شود خدایی داشتنتاندوست

 :گفتم گریه با
 شدی؛می ساکت اونا جلوی! کردیمی جمع بهم رو حواست کمی بودیم خودمون که زمانی الاقل -

 !کردیمی مدارا باهام کمیه خونه تو ولی
 .آمد بند خونش

 !نبودی خونه وقتهیچ تو رادمهر -
 :گفت اخم با. کردمی صحبت عادی نبود، وارزمزمه و آرام صدایش دیگر بار این. گرفت را هایمشانه

 فهخ گفتیمی بهم فقط تو ولی کنم؛ آرومت خواستم شب اون ثریا؟ کردممی مدارا باهات جوریچه -
 مه خودم چون کنم کمکت خواستم من رفته؟ یادت! زدیمی پسم بشم نزدیکت خواستم بار هر! شو
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 نیکمی فکر هم هنوز. بدی ادامه که خواستینمی تو. خواستینمی تو ولی شد؛می خوب تو با حالم
 ...چه این! رفتن همه یعنی رفت؛ پروانه
 .داد هایمشانه به کوچکی فشار

 ثریا؟ دیدینمی رو من چرا نبودم؟ من! بمیرن برن همه آخه؟ بود فکری چه این -
 :تگرف سر از را اشطوالنی دیالوگ همان باز. نکرد اصراری. کشیدم پس را هایمشانه. نگفتم چیزی

 .ببین رو من ثریا، -
 .گرفت تمیزش دست با را صورتم تری. کردم نگاهش

 فکر اما بود؛ مسخره. گشتم رو خونه جای همه زدم، زنگ بهت بار هزار. نبود ماشینت. خونه اومدم -
 !شدید قایم کابینتا تو ایرانیت وشیشدویست اون و خودت کردممی
 :داد ادامه. زدیم تلخی یخنده دو هر
 ونهدیو رو من داشت ندونستن همین. کجایی دونستمنمی و نبودی. شدم نابود ثریا، شدم نابود -

 .بود کم حالم برای «دیوونگی» وصف. کردمی
 :گفت بود، کرده النه صدایش در که دردی با. کرد مکث

 ...خوایمی گفت و زد زنگ من به پدرت که بشم نابود قدراون نشد باعث چیزهیچ اما -
 نگاه شرمندگی، از من و نداد ادامه را اشجمله دیگر و چرخاندمی چشمم دو میان قراربی را هایشچشم

 هک سؤالی یک! بزرگ گـناه یک. بیاورم خاطر به را املحظه آن وارجنون حال توانستمنمی. گرفتم
 برای پایم ریحانه تقلب خاطربه بود نزدیک که سؤالی. بود همین بود، کرده تقلب آن روی از ریحانه
 رخ لحظه یک در بزرگ، گـناه یک» شدمی همین سؤالش جواب... اما شود؛ باز دفتر به بار اولین

 .است بزرگ خیلی گـناه یک خودش باورنداشتن، ثانیه صدمیک و غفلت ثانیه یک!« دهدمی
 !نداشتم باور را رادمهر تمام سال سه و کردم غفلت فریبدل هایچشم این از لحظه یک من، و
 هک ریختمنمی هم به قدراین دادنمی رو فوتت خبر بهم نکرده، خدایی زدن،می زنگ بهم لحظه اون -

 کردی؟می کارچی ثریا؟ کردیمی داشتی کارچی! خبر اون سر
 این مبادا بگیرم، نگاه توانستمنمی که بود خوابیده چشمش دو در دلگیری و تنگیدل قدر آن
 !شوند سرازیر هایشچشم از هاخونیدل
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 کاریچ بشم، آروم که کنم کارچی دونستمنمی. بود پروانه سوم شدم، دیوونه جوراون که باری آخرین -
. گرفتمی دیا رفتنراه داشت تازه پروانه. قراریبی این بخوابه بگیرم، آروم بشه، خفه دلم کمیه که کنم

 به اکخ رنگ حسابی و درست هنوز که مالیدم صورتم به رو کفشایی همون. بودیم خریده کفش براش
 .بودن ندیده خودشون
 :بود لرزان و پربغض صدایش

 ور خودت تو. کن نگاهم! مپروانه پدر من ثریا،. کردمی ذوق براشون که داریچراغ صورتی کفشای -
 جورهمون پدرم، یه هم هنوز من! بینینمی پروانه پدر چشم به رو من اما بینی؛می پروانه مادر عنوانبه
 بخونی الالیی براش باید ابد تا هم تو ست،زنده ابد تا پروانه. نداریم بچه که نیست مهم! مادری تو که
 .بخوابه که

 !ریخت فرو. نبود متراکم دیگر هایشچشم سد و زد لبخند
 رفتنراه بهش بـوسنش،می هافرشته. کنهمی بازی باهاشون. هاستفرشته با االن اون که دونیمی -

 ،خوابیممی که شب هر بینهمی کنه؛می نگاه ما به باال اون از پروانه. میدن یاد زدنحرف میدن، یاد
 بهمون مون،چهارساله یپروانه که کردممی حس آخر، شب اون. ایمآشفته چقدر و تنگیمدل چقدر
 مسخره هایفلسفه این کن ول! خوابهمی خدا کنار دقیقاً! خداست خود پیش پروانه ثریا،. زنهمی لبخند

 ده؛خنمی باهامون کنه؛می نگاهمون هست؛ هنوز کنیم فکر بذار! ترنقشنگ کودکانه داستانای رو؛
 .بخریم بستنی براش که کنهمی اصرار بیرون، میریم وقتی
 نی نوای از انگار که حرفکم رادمهر زبان از نه کلمات، انگار و نداشتند مقاومتی هیچ هایشچشم

 .خواستندبرمی غمگینی
 ابودگرن است، فاصله فقط مرگ کنیم درک که بود کافی سال سه این. ثریا ماست با ابد تا پروانه -

 نای از من خوامنمی چیزی دیگه هست؛ داشتنموندوست هست، خدا هستی، تو هست، پروانه. نیست
 !خوامنمی هیچی! ثریا زندگی

 دنیا کجای هیچ در آغـوشی هیچ که دانستیممی خودش و خودم فقط که آه و گرفت ـوشم*آغـ در
 !داشت نخواهد و ندارد وجود عاشق و تنگدل چنیناین
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 جز که آغـوشی آن و دلمان بر ریختند که پاکی هایاشک آن و گذشت که انگیزیغم یگریه آن
 و فهمیدشاننمی کودکی هیچ که ایکودکانه هایحرف آن و بود نشده گنجانده هیچ آن در تنگیدل
 تمام لحظه، همان بایستد؛ کار از زمان و شود متوقف لحظه همان خواستمی دلم که سردی روز آن
 .سپرد رودخانه آب به و شست را هایمغم
 یپیراهن پوشید؛ را نویش هایلباس و کند تن از را قدیمش هایلباس دلم،. بود دلم عید روز روز، آن

 فتگوگ یک فقط دلم،. شد هاقصه پرنسس زیباترین. رنگکرم دامنی و اناری لب رژ با رنگزرشکی
 .بود دلهم بود، دردهم که کسی با دردیهم یک خواست،می

 :گفتم و خندیدم خوردیم،می سکوت در را حاضری سوسیس کهدرحالی
 !داری زن کردممی فکر -
 با و خندید بلند. کشید دست خوردن از آید،نمی خوشش کردممی فکر که تصورم برخالف رادمهر و

 :گفت خنده
 !ببخشی رو من نداری حق گرفتم، زن تو اجازهبی رفتم روز یه اگه -
 :گفتم باز. خندیدیممی همچنان و
 رادمهر؟ -
 بله؟ -
 زبانش رس و دلش ته دانستممی! نکند لجبازی گفتنمی خودش به اما کنم؛می لجبازی گفتمی من به

 .بگوید «جانم» که بوده
 .گرفتم بود، میز روی که را آزادش دست. گذاشتم کنار را ساندویچم

 خونه؟ این از بریم میشه رادمهر؟ -
 ینتیجه دانمنمی! یواشکی هایعاشقانه آن بازهم و نگاه آن بازهم. کرد نگاهم و داد قورت را اشلقمه
 :گفت و جوید دیگر ایلقمه لبخند با که بود چه چشمانم بررسی ثانیه سی

 !کن نگاهم جوریهمین همیشه تو فقط. میریم هم ایران و تهران از میریم، -
 به ار سال سه این. بودیم دیوانه شب تمام ما شب، آن! بکشد دست هایشدیوانگی از خواستنمی او و

 !ببریم پیش دل هایدیوانگی با هم را شب یک بگذار. کردیم نابود عقلمان
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 رعط کنار را دلت و ببویم را هایتلباس بشنوم، را دهانت ببـوسم، را هایتچشم بگذار دلم، عزیز و
 الًاص. است ندیده چشم به را کوچک یپروانه مرگ کسیهیچ که دانیمی! مهربان. بنشانم امپروانه
 که است محتاج مانپروانه و تو عکس قاب به که ستدیواری ببین، را دلم! ندارد مفهومی پروانه، مرگ

 !نگیر آزاربی دل این از را خودت! نریزد فرو
 !دارم دوستت نرود، یادت راستی
 !میرندنمی هرگز هاپروانه
*** 

 !بدرخشند زندگی شوق از چشمانتان و باشد خوب دلتان حال امیدوارم
 هرگز هاپروانه دانید،می و خواندید که گونههمان. شد نخواهد بسته ابد خود تا ثریا زندگی دفتر
 نگارش از من هدف. شد نخواهند تمام ثریا آرام روزگار چون ایزنانه هایزندگی روایت و میرندنمی
 یرههب ترینکثیف در ما بگویم آنکه و بوده ثریا چون زنانی روزگار از ایبرهه بیان فقط رمان، این

 و هست «ایمان» هست، «عشق» شک بدون باشد، زنده دلمان در خدا اگر باشیم، که هم تاریخ
 ایواژه خـــیانـت،. باشد وفا باشد، ایمان که شودمی حقیقی زمانی تنها عشق،. هست هم «وفاداری»

 !رودمی یادها از کمکم که مفهومی وفاداری، و زندمی زنگ گوشمان در سخت روزها این که ترسناک
 :( باشید بـرده را لـذت کمال ثریایم، رمان خواندن از و همواره باشید که باشد
 قبلی نام. نشد و شود توصیف پروانه مرگ یصحنه بود قرار. بود هاکاش و قرارها و اگرها خیلی

 مانر بود قرار اصالً. نمردند و بمیرند فرعی کارکترهای از نفر دو-یکی بود قرار. بود «مهرداد» رادمهر،
 .دش شما نگاه تقدیم رمان، این و بریدم آخر تا ابتدا از را هاگوییاضافه اما باشد؛ ترطوالنی خیلی
 و «دلم جان نامهنمایش» ،«نرگس فصل رمان» از عبارتند سار پرنده یشدهکامل آثار دیگر

 «من دیدن به بیا نامهنمایش»
 نجا که آخرین نگه بردی، دل که نگاه اولین/  یادم از قیامت تا نرود عمر، همه کردمت که نگاهی در

 !دادم
 سار پرنده

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
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 .این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است
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