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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 تنها دل خوشی روح و ،شدموقت از همه جا و همه کس خسته می از زمانی که به یاد دارم عاشق نوشتن بودم. هر

های شفاف و شد که با رنگگرفت. قلمم قلمویی میدنیایم رنگ می گرفتم ولبم قلمم بود. قلمم را به دست میق

اختیار شاهد زد و من بیهای دنیای خاکستریم رنگی تازه میها و تاریکیها، خستگیبه تمام شلوغی زیبایش

هر چند  هایمها تصمیم گرفتم از تمام دانستهداد. بعد از سالدم که ناباورانه در دستانم رخ میای عظیم بومعجزه

بای قلمو و نقاش نوشتم دوباره همان احساس زیمی ای بنویسم. در تمام روزهایی که این کتاب رااندک و ناچیز قصه

 برد نه من قصه را با خود... مام این روزها قصه مرا با خود میشد و در تدر ذهنم زنده می

هایی که دارم سعادت با من یار که با اندک دانستهبسیار خوشحالم ام. ست که به نگارش در آوردهلین کتابیاین اوّ

 ام برای نوشتن بودید تقسیم کنم. شد تا این تحفه کوچک را با شما که بزرگترین انگیزه

ها جاریست. نباورهایی ژرف که در روح همه انساها و کتاب حال حاضر کتابی است بسیار ساده همراه با اندیشه

چند از آن دور باشیم امّا در زمان خود راهشان را به زندگی ما باز خواهند کرد و زندگی  هایی که هرها و باوراندیشه

این است که همه ما در این ما را دگرگون خواهند ساخت. مهّم نیست چقدر دور باشیم یا چقدر نزدیک... مهّم 

 ایم و با آنها روزی پرواز خواهیم کرد.   های پاک زاده شدهها و باوراندیشه

این کتاب سعی کردم عشق را به تصویر بکشم و در این تصویر چگونگی یافتن عشق را در یک انسان دور افتاده و  در

گیرد تر و واالتری را در بر میپر واضح است که عشق معانی گستردهش را نشان بدهم. البتّه ادگرگون شدن زندگی

دایره درک من بود تا شاید با این کار بتوانم مثالی بسیار ست کوچک از عشقی زمینی که در ایامّا این کتاب استعاره

 زمینی و خاکی و کوچک از رسیدن به عشق خدا را شرح بدهم. 

دانم بکشم و جان کالم را ادا کنم. نمیای زیبا از عشق را به تصویر ام جلوهام که بتوانم با بازیگران قصهبسیار کوشیده

من در حال نوشتن و ین قلمم بود که در ورای روح ام امّا هر چه بود من نبودم و اچه اندازه در این راه موفق بوده تا

 به تصویر کشیدن این تابلوی زیبا بود. 
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های زندگی تمام باورها و اعتقاداتش را از دست د. مردی سرخورده که به خاطر سختیشومیقصه از ماهان شروع 

ها و اعتقادات دهد که تمام باورها، اندیشهمیر سر راهش قرا داده و به پوچی رسیده است و روزی سرنوشت دختری

گردد امّا کند به اعتقادات خود باز میشق، عشقی که آن دختر دلش زنده میکند. ماهان با عرا بیدار میخفته او 

  کشد.های جدیدی میهر دو را دگرگون کرده و به چالش ست و اتفاقی عجیب زندگیایپیچیده زندگی بازیِ

و مسیر زندگی  دهدزندگی هر انسانی رخ می ام. اشتباهاتی که ناخواسته درن کتاب اشتباه را به تصویر کشیدهدر ای

ه بود که همه ها تفهیم این مسئلامّا هدفم از نوشتن این جزر و مدکند. دستخوش تغییراتی باور نکردنی می او را

 خواهد گشت.  چیز و هر اشتباهی با عشق به جاده درست زندگی باز

م در وجودم برپاست سهیم کنم اخواهم شما را در این شادی و شعفی که از شکوفه دادن درخت زندگیو اکنون می

 ام هستم. های آیندهتان برای کتابو تشکری ویژه از شما که نیازمند حمایت و دلگرمی

نصیب نگذارید تا من هم با یاری و خود بی پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرهای ارزنده در آخر خواهشمندم مرا از

ها، انتقادات و نقطه بار کشورمان ادا کنم و به خواستهکمک شما عزیزان بتوانم دین خود را به شما و ادبیات پر 

 ام تا حد امکان جامه عمل بپوشانم. های آیندهنظرهای سازنده شما در کتاب

  rozanna_shahryari@yahoo.comآدرس اینترنتی من: 

 

 به امید لبخند، شادی و عشق...

شهریاریرزانا 
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 1فصل 

حسس عاشسقی و    حوصلگی!بیکمی و  . حس دلشورهزدموج میدر قلبم  ااحساس خاصی ربا آمدن پائیز  میشهه

پنجره نشسسته بسودم و    روبرویموشی سپرده شده بود. به فرا های زیادی بود، در منهای عاشقانه که مدّتدلهره

خساطر دارم، همیشسه   هکسه بس  بسافی بسودم. از زمسانی   من دختسر خیسال  کرد. نوازش می اخنک پائیز صورتم ر نسیم

بافی که دنیای خیالی خسودش  کردند! دختر خیاله همه من را به آن شرلی تشبیه میک قدرآنبودم،  طورهمین

شسدم،  قت که از هر چیز و هر جسا خسسته مسی   کرد، دوست داشت. هر وکه در آن زندگی میشتر از دنیایی را بی

هسای دنیسا!   یکردم از تمسام شسلوغ  زدم و فرار میتمه میاای از خیالم چمبخزیدم در دنیای خیالم... در گوشهمی

 دم.مآبه خودم  رهابودم که ناگهان با صدای  وروطهخودم غخیاالت و رویاهای در طبق معمول 

 «کنی؟فکر میداری  ها. به چیشهخوای بری؟ دیرت مینمیساعت شیشه. مگه  روشنا»

فکری بود. احساسات لطیفی داشست امّسا معتقسد    نای واقعی دوستش داشتم. دختر خوشبه مع و خواهرم بود رها

اشستیم امّسا بسه خساطر     تفاهم ندبا هم ای اً در هیچ مسئلهغالب رهابود باید احساسات را کُشت تا موفق شد. من و 

 های زیسادی آمدیم. خاطرهنظرهایی که داشتیم کنار می، با خیلی از مسائل و اختالفعشق بزرگی که بین ما بود

کرد و در کنسار هسم نگسه    را مثل زنجیری آهنی به هم وصل میها بود که ما با هم داشتیم و شاید همین خاطره

ود و بزرگترین آرزویم این بود که خوشحال باشد و با عشسق زنسدگی   مهّمِ زندگی من ب انسانتنها  رهاداشت. می

گذاشست و همسه را بسا هنسر     ود. هر از گاهی نمایشگاه عکسی مسی اش موفق بکرد و در حرفهعکاسی می رهاکند. 

های مختلف حمایت از کودکان بسود.  ها داشت و عضو انجمنکرد. عالقه عجیبی به بچهزده مینظیرش شگفتبی

اشسد، امّسا   دختر عمیقی بود و با اینکه خیلی حساس بود و ممکن بود از خیلی چیزها ناراحت و خسسته ب کل  در

 کرد.هایش همه را دلگرم میداد و با حرفهمیشه به همه روحیه می

. بسا یکسی از دوسستانم بسه نسام نوشسین بسه        شسوم و سریع بلند شدم تا حاضر  آمدمبه خودم  رهاشنیدن صدای  با

م بود. دختسری  ا. نوشین یکی از بهترین دوستانم در تمام دوران زندگیمیدعوت بود اشدختر عمه عقدمیهمانی 

رفتارش و نگرشش به زندگی من را همیشه به این  کرد. نوعکه بسیار ملیح و باوقار رفتار میبود ریز نقش و زیبا 
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م و باور داریم. همیشسه از مصساحبت بسا    بینیاست هر کدام از ما می رساند که زندگی زیباتر از آن چیزیباور می

ایسد  بالیدم. باست، به خود میرنگ بوده او همیشه در زندگی من پربردم و از اینکه دوستی مثل نوشین لذّت می

دیر شده و بسا   فکر کردم خیلیبود.  7و براه افتادم. ساعت لباس پوشیدم شدم. با عجله تر آماده میهر چه سریع

رسیدم و با نوشسین   منزلبه در  یک ساعت بعدحدود به سمت محل میهمانی براه افتادم.  ترسرعت هر چه تمام

 ی شدیم.نمد و با هم وارد میهماآتماس گرفتم. نوشین به جلوی در 

در بدو ورود چشمم به عروس و داماد افتساد کسه مثسل دو سستاره در     بزرگی بود که وسایل زیبایی داشت.  منزل 

 چونن. حس عجیبی داشتم. اشناختمشایی که نمیهپر بود از آدمخانه درخشیدند. یشان میخوشبختی آسمان

ا خوشحال بودم کسه در  امّ کردماحساس راحتی نمی جشن مجللی نرفته بودم. از این غربتچنین  بهها بود تمدّ

 ااعات رآشسنا کسرد و سس    اشخسانواده بسا   ا. نوشین مسن ر شودمیحال و هوایم عوض کمی و  این میهمانی هستم

داشستیم بسه   کسم  کسم بود و تمام مراسم در نهایت ظرافت و زیبایی در حال انجام بسود.   میمیهمانیِ گرندیم. اگذر

طبسق رسسم   شسدند و صساحبخانه   کم آماده رفستن مسی  ها کمشدیم. بعضی از میهمانساعات آخر شب نزدیک می

و مضسحک از  مسسخره  های با حرفشسته بودیم و کرد. من و نوشین در کنار هم نبدرقه مینوازی آنها را میهمان

ناگهسان   ،خندیسدم گذاشستم و مسی  مسی  روی میسز  ار املیوان آب میوهداشتم  کهحالیدر. بر شده بودیمخنده روده

 بروی مشسکی و ، چشم و اپسری با صورتی استخوانی !کردی به من نگاه میچشمم به پسری افتاد که خیلی جدّ

معمولی داشست و خیلسی   ای ش بخشیده بود. چهرهاهت خاصی به چهرشی که جذابیّموهای مشکی کوتاه و ته ری

و بسود  لباس بود. کتی بسیار زیبا به رنگ سفید با جینی تیره رنگ پوشیده بود. قد بلند ا بسیار خوشزیبا نبود امّ

یسد و بسه دود   نگساهش را از مسن دزد   تا متوجّه نگساه مسن شسد،   . نشسته بودمیرسآرام و  هیکلی معمولی داشت.

زد و صورتم داغ شده بسود.  تر مین لحظه ایستاد، قلبم با سرعت هر چه تمامآ در انگار زمان سیگارش خیره شد.

بسه  سسعی کسردم   را به خودم آورد. صدای شکستن لیوان مم به زمین افتاد و شکست. لیواندستم لرزید و ناگهان 

 گفت: ، با تعجّبمات و مبهوت به من چشم دوخته بودکه معمولی رفتار کنم. نوشین  کامالً خودم مسلط باشم و

نوشین کسه نگسران    » !دونم یهو چی شدآره، آره چیزی نیست. خوبم. نمی» گفتم:با دستپاچگی » حالت خوبه؟»

 » .آره، نگران نباش. خوبه خوبم» گفتم:» مطمئنی خوبی؟» پرسید: ،رسیدبه نظر می
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عجیب  به سمتم سرازیر شده بود، ترسیده بودم. چه حسکه ژی بیکرانی جدی بود که از انر قدرآن ن پسرآنگاه 

نداشتم دوباره نگاهش کنم. این آدم انرژی خاصی داشست،   جرئت ؟ندیده بودم آن لحظه تا ار او! چرا و دلچسبی

 رغمیس . علحسس کسنم  ستم وروی پراحتی هتوانستم بمی ار وا شدّت گرمایبود که  و خاص این انرژی زیاد قدرآن

کسردم.  مسی  اسحسس اهمچنان  ام ردا نگاه سنگین این آبا نوشین شروع به صحبت کردم، امّ ،احساسی که داشتم

یسدن  حسرف زدن و خند  مشغولو نوشین دوباره  دوباره موزیک شروع شد و منها از میهمانای بعد از رفتن عده

نگساه   ر. احساس کسردم دیگس  داشت لیوان چای به دستمبلی نشسته بود و  یی روم و جدّاخیلی آر پسردیم. بو

امّسا نوشسین هسم او را     در موردش پرسسیدم مینوشین به آرا ازاز این انرژی سنگین راحت شدم. کمی و  دکننمی

ر قلبم دشناخت. احتمال دادیم از اقوام یا دوستان داماد است و به اصرار من مشغول کار خودمان شدیم امّا مین

ا های ناشی از شروع یک عشق بزرگ تعبیر کنم! امّدلهره است این احساس رخوادلم می .احساس خاصی داشتم

نستم به این احساس اعتماد کنم. ساعتی گذشست و  اتونمیچون دختر خیالبافی بود، خیاالت من بود و  تمامش

امّسا   گشتنگاهم ناخودآگاه به دنبال او می کم حاضر شدیم.دند. ما هم کمکم در حال رفتن بوها کمبقیه میهمان

از بسه عسروس و دامساد تبریسک گفتسیم و      این چه نگاهی بود؟ چه حسی بسود؟ بسا نوشسین     ...ودشاید رفته ب !نبود

 گشتم. به دنبال او می مچنانصاحبخانه خداحافظی کردیم و من ه

 شستهن اون آدیدم که در  ار رنگی  سفید یناگهان در آن سوی خیابان پرادو .در از نوشین خداحافظی کردم دمِ

حرکست کسرد. بساز    به سسرعت  روشن کرد و  اماشینش ر ،ه نگاه من شد. بالفاصله که متوجّردکنگاه می راو م بود

در چشم به هم زدنی در انتهای کوچسه گسم   آشوبی بود.  مکردم. در قلبتندتر از همیشه حس می اضربان قلبم ر

 شد. انگار که هرگز ندیده بودمش!

تشسنه ایسن آدم مرمسوز و     بیشتر و بیشتر ،شدن پیدا کرده بود که باعث میجریا حس کنجکاوی شدیدی در من

بساز بسه   ای یا پیشسنهادی!   بود. بدون کوچکترین حرفی، اشاره امّا خیلی دیر شده بود. چون او رفته عجیب باشم

نم شدم . سوار ماشیکردمبه سمت خانه حرکت میم شد. باید ابود و تم اتّفاقیک فقط این خودم نهیب زدم که 

از  و براه افتادم. فکر ایسن آدم اصسالً  ود. برای نوشین دستی تکان دادم باز نیمه شب گذشته . ساعت مو براه افتاد
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همه ا مجذوب خودش کرده بود امّ شدیداً ااش، غرور خاصی که داشت من رنگاه، چهره آن .رفتسرم بیرون نمی

فایسده ای نداشست.    را دیگس امّس  ،کردممیسرزنش  الم خودم رد دردیدم. نمی اهرگز او رر شده بود. دیگتمام  چیز

کرد که احساس کردم قادر به راننسدگی نیسستم. نگساهی بسه سساعت      تم مین اذیّااین افکار و مرور مکررش قدرآن

 تهسران زد. تصمیم گرفتم بسه بسام   ر نمیپ آنای هم در من که پرنده ، مثل دلِبود خلوت انداختم. بزرگراه خلوتِ

نجسا منتظسر مسن بسود فکسر      آنجا و آرامشسی کسه در   آهای من بود. فقط به جایی که همیشه شریک تنهاییم. وبر

کسردم در دیسوانگی   سرعت باال احساس می آننجا حرکت کردم. در آتر به سمت سرعت هر چه تمام اکردم. بمی

ایستاده بودند و عجیب بود که  نجا رسیدم. هوا سرد بود. چند نفر دورترآبه  گونهنم چادبرم. نمیمحض به سر می

 پارک کردم و از ماشین پیاده شدم.  ار مخلوت و ساکت بود. ماشین قدرآنشب  آن

م. مثل هزاران شسعله شسمع   انداخت ،روشن کرده بودند اهایی که تمام شهر رماشین تکیه دادم. نگاهی به خانه به

کمی  ،فرما بودنجا حکمآن به شهر و سکوتی که در های تهران! از نگاه کردبش بود در شمعدانی بزرگ! چه زیبا

از نیمه شب تهران و  ارترسی کردم و نه احساس می انه سرمای هوا ر ؟نجا ایستادمآنم چقدر ادتر شدم. نمیآرام

  ...تنهایی آن شب

 مِا. آردمشی ژرف را در خودم حس کربستم و احساس آرام ام ریهاچشم ،طور که به ماشین تکیه داده بودمهمان

 صدایی به خود لرزیدم. ازور بودم که ناگهان بودم و ساکت. در همین آرامش غوطهم اآر

ای پر از آرامشی بودم که این صدا چون حباب شیشه درانگار » این وقت شب، یه دختر تنها! زیاد جالب نیست!»

کسرد. بسه سسرعت بسه     ز میگِزس گِ. تمام وجودم از ترگشودم راانم ور چشمطنم چادرا خورد کرد. نمی آنسنگی 

ضسربان   .آیسد بیرون می هاز سین دب خشکم زد! خودش بود! احساس کردم قلبم دارسمت صدا برگشتم و از تعجّ

! امور شسده های محسض ذهسنم غوطسه   و خیالبافی رویا درکردم . احساس میکردممیاز روی لباسم حس  را قلبم

و نسه  اش بسود  در چهرهکرد. نه اضطرابی م به من نگاه میااو خیلی آربود؟!  ممکن نهوگچ رآخ ا بود!روی شاید هم

نم قفسل شسده بسود. بسا     ازبس  .نستم حرفی بسزنم اتومیتشویشی. سیگاری از پاکت سیگارش درآورد و روشن کرد. ن
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ر تس بار محکم در هم کشید و این راش یهااو اخم« !!!!!!!شما؟» گفتم: ،نستم نفس بکشماتومین کهدرحالیسختی 

 » !تک و تنهااونم این وقت شب صورت خوشی نداره اینجا باشی. : »از قبل گفت

م ضسعف  یدارم، پاهسا نس خسودم   یکردم هسیچ کنترلسی رو  احساس می .هول شده بود ؟!مویبگ هنستم باید چادنمی

 ،بسه مسن   اعتنسا کسردم. او بسی  مسی  تجربسه  لین باربرای اوّ این حس را م بایستم.ینستم روی پاهااتونمی رفت ومی

رده بود. به سسختی  پر ک اتکیه داد. بوی عطرش تمام مشامم ر گرفت و کنار من به ماشین دست در اسیگارش ر

گذشت و احسساس کسردم   کمی . خیره شده بود منظره روبروکشید و به سیگار می ،اعتنا به مننگاهش کردم. بی

. نفس عمیقی کشیدم. او ه بودتر شدماو آر ترنظمم. ضربان قلبم ماهبه خودم مسلط شدکمی م و اهبهتر شدکمی 

خسوای چیسزی   مسی ؟ اگسه ن چرا سساکتی » کنار من ایستاده بود. نگاهی به من کرد و گفت:در صدا م و بیاهنوز آر

و ابرویی بساال  » از صدام یا از قیافم؟» گفت:» !کردم. داشتم سکته مینمنو ترسوندی»و ساکت شد. گفتم: «بگی...

شهر شسد و بعسد بسدون    منظره به اعتنا مشغول نگاه کردن ش خاموش کرد و باز بییزیر پا اارش رو سیگ انداخت

 !چسه حسال و هسوایی داشستم    دانسد،  میفقط خدا   «خوای چیزی بگی؟مین» گفت: داینکه منتظر جواب من باش

 ی ازلس د. انگار وسط تَنم خشک شده بوالرزید. دهکردم. تمام تنم میدوباره تندتر از قبل حس می اضربان قلبم ر

 ن غرور گفست: ابا هم ،دبدون اینکه به من نگاهی کن» کنین؟شما اینجا چه کار می» آتش بودم. به سختی گفتم:

مسنم  » و بعد نگاهی به من کرد و منتظر جسواب مسن شسد. مسن بسا دسستپاچگی گفستم:       » اینجا رو دوست دارم.»

به نشانه  اسرم راختیار بی» دیر وقته. برو خونه!» و گفت: از پاکت سیگارش در آورد ریسیگار دیگ «...طورهمین

م بساور کردنسی نبسود!    یبرا !چرا اینجا؟ !اینجا ببینم؟ او را است نستم بفهمم چطور ممکناتون دادم. نمیایید تکأت

را بسه  بدون اینکسه بسدانم چس    ،امیدیداد حرفی بزنم. با نازد؟ غرورم اجازه نمینمیرابطه  کحرفی از شروع ی چرا

خواستم همین جسا همسه چیسز    نمیو نگاهم کرد.  م. از ماشین جدا شددسوار ماشین ش، دهممیاش تن خواسته

پایین بکشم. بسه   امد و اشاره کرد که شیشه رآکنار پنجره  ماشین را روشن کردم.؟ دز. چرا حرفی نمیودم شاتم

 «ماهانم.» و گفت: آوردمن پایین کشیدم. کارتی از جیبش در آورد و به سمت  اسرعت شیشه ر
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هسیچ احساسسی در   ..« .، شسب خسوش  ممنسون » چه اسم زیبایی بود. لبخندی زدم و گفتم: !شد. ماهانباورم نمی

 بود. خواستم حرکت کسنم کسه گفست:    هنم چادکه نمی حس مرموزی داشتماش نبود. فقط از این سکوت، چهره

شسب  » نبسود. گفست:   هسیچ حسسی  اش ز هسم در چهسره  ا بسا امّ» .روشنا» نفس عمیقی کشیدم و گفتم: «اسمت؟»

 و به سمت ماشینش حرکت کرد.  «...خوش
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چراغ  کنه براه افتادم. پشت یاسمت خسرعت به ن؟ به اآسم درزمین بودم یا  یرو داشتم. اصالً عجیبی احساس

ببیسنم.   اتسا مشخصساتش ر   برداشستم  اداد. سریع کارت ماهسان ر ن میانش ار 112عدد  ،قرمز ایستادم. ثانیه شمار

مهنسدس ماهسان    روی کارت نوشته بود، شرکت ساختمانی فرد. شرکت واردات مصالح ساختمانی بود. ککارت ی

ی که بسرایم  اتّفاقهنوز ی بود. زیبای. کارت ساده و ستا احساسم این بود که آدم اصیلی یک شماره موبایل.فرد! و 

و در م ه بودبه صندلی تکیه داد اسرم ر د!نست باشاتومیمعجزه ن کن چیزی جز ی. ایافتاده بود، باور کردنی نبود

 مدم و حرکت کردم. آها به خودم که با بوق ماشین فکر بودم

خوابی که نورش روی مبلمسان صسورتی   ، جز چراغها خاموش بودهمه چراغخواب بود و  رهام وارد خانه شدم. اآر

آرام بسه   هایم را درآوردم وذاشت. لباسگنجی را در فضای خانه به نمایش مینار -خانه افتاده بود و رنگ صورتی

ی هسا ا این خوشحالی همراه بسا اضسطراب و نگرانسی   امّ گنجیدمپوست خود نمی درای خزیدم. از خوشحالی گوشه

نسه  چگو ؟ اخالقسش د؟ چسه هسدفی دار  ستامیذهنم بود. این که ماهان چه جور آد درل اوئبود. هزاران سزیادی 

 ست؟ ه امثل بقی هم اعتماد کنم یا او او نم بهاتو؟ میاست

  هبایسد شسروع کسنم؟ چس    گونه ؟ چبا او تماس بگیرمد بای چه زمانینستم اد. نمیمغزم پر از سئواالت گوناگون بود

. ن شسدم اپشسیم  او از زنسگ زدن بسه   !های بی جواباعتماد کنم؟ سرم پر بود از این سئوال او نم بهاتومی م؟ویبگ

 امّسا  تختم دراز کشیدم و چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بخوابم. نیم ساعتی با خودم کلنجار رفستم  یرو

برداشتم و شروع کردم به گرفتن شسماره   ادستم گرفتم و کارت ر ام رموبایلبرد! بلند شدم و نشستم. خوابم نمی

 م و...م، زنگ سوّل، زنگ دوّکارت بود. زنگ اوّ یموبایلی که رو

 ن ضربان قلب مزخرف! نفس عمیقی کشیدم و گفتم:اباز هم و» بله؟» ی و خش دار پشت خط گفت:صدایی جدّ

از شنیدن اسسمم  » .روشناشب تو هم بخیر » گفت:» .شب بخیر» گفتم: «.سالم» تفاوت گفت:ماهان بی «.سالم»

ضریب هوشسی؟  » و گفت: ی شدجدّ» به این ضریب هوشی! آفرین» با خوشحالی نامحسوسی گفتم:قلبم ریخت! 

کسردم منسو   راسستش فکسر نمسی   » با خنده گفتم:» دونم تویی. مگه به چند نفر شماره دادم؟میخوب معلومه که 
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 !و یسه کمسم خوشستیا باشسن     اگه مهمونیم رفته باشسن  مخصوصاً ان.بشناسی. آخه پسرا یه کم مرموز و پیچیده

م خندیدم. هباز «؟!ترتر و مزخرفاز من شلخته» خندیدم. گفت: «خوشتیا؟» ش عوض شد و گفت:یلحن صدا»

 .مخنسد آره، مسن همیشسه مسی   » گفتم:» خندی؟میقدر اینتو همیشه » ام گرفته بود! پرسید:نم چرا خندهادنمی

و  خندم. حوصله خسودمم نسدارم، چسه برسسه بسه خنسده      بر عکس من که هیچ وقت نمی» تر از قبل گفت:یجدّ»

هسر  » گفتم :» .برعکس من» ماهان گفت:« ی و خشن خوشم میاد.ن از آدمای جدّمولی » گفتم:» بازی!مسخره

و چیسزی نگفست. فقسط سسکوت      ماهان سکوت کرد «جوری قشنگی.م اینه کسی با طبیعت خودش زیباست. تو

اگه بد موقع زنسگ زدم قطسع کسنم. مسزاحم     » گفتم:ا سکوتی عجیب پشت خط بود. کرد. منتظر جوابش شدم امّ

ی کِس  ،خسب » و بعسد گفست:  » نه. من بیدار بودم. تنهام. مشکلی نیست.» گفت:» خانوادت نباشم؟ خواب خودت و

فسردا  » گفت:» هر وقت تو وقت داشته باشی.» گفتم: ای سکوت. قلبم ریخت. بعد از لحظهکردم ثمک» ببینمت؟

گفستم و ماهسان    اآدرس ر «.میام دنبالت. آدرسست رو بگسو   عصر» گفت:» آره. چه ساعتی؟ کجا؟» گفتم:» خوبه؟

خواسست قطسع   دلسم نمسی   «...بینمت. مرسی که زنگ زدی. شب خوشباشه فردا می» یادداشت کرد و بعد گفت:

 » بینمت. شب خوش و خداحافظ.کنم. باشه فردا میخواهش می» کنم. با سختی گفتم:

بستم. تمسام   هایم رام مرموز و نامفهوم بود. دراز کشیدم و چشمه در دلم احساس خاصی داشتم که برای خودم

 تهران رانستم خنکی هوای بام اتوشد. چه احساس نابی... هنوز میفیلم مرور می کم مثل ییروز برا آنخاطرات 

 ...را ترس شیرین آنروی پوست صورتم حس کنم. و 
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م و آماده شسد سریع . مآلود بود نخوابیده بودم. خیلی خواب با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. انگار اصالً

بسه یساد دیشسب     را گساه مسن  آناخود ،خورددی بود. باد سردی که به صورتم می. چه هوای سربیرون رفتمنه ااز خ

 آن ا هنسوز سسر از  کسرد. امّس  مسی از شسادی   پسر  ارویای شیرین تمام وجسودم ر  کانداخت. خاطره دیشب مثل یمی

همه چیز به یک نیسروی مطلسق منتهسی    شاید ؟ ستچی نستم آخر این قصهادوردم. نمیآاحساس عجیب در نمی

 راه افتادم. و بسپردم به او  اخدا بود. همه چیز ر آنشد و می

. با سرعت به صفحه موبایلم نگاه کردم. بله خسودش بسود! ماهسان! چنسد     به صدا در آمدساعت موبایلم  11حدود 

 ؟روشسنا » ماهان با صدایی محکم گفست: » ؟لهب»جواب دادم.  او گوشی ر شومثانیه صبر کردم تا به خودم مسلط 

 گفتم:» چطوری؟» اعتنا به حرف من گفت:ماهان بی» سالم. ظهر شما هم بخیر!» گفتم: یشوخ هب« صبح بخیر.

قطع کردم و با خنسده   احرفش ر» منم خوبم. دیشب که تو نذاشتی بخوابم، پس...» گفت: «خوبم. تو چطوری؟»

هیچ وقت اعصاب درست و حسسابی   من معموالً» ماهان گفت:» صاب نداری. نه؟اع پس نخوابیدی و اصالً» گفتم:

قسدر  م وقتی دنیسا ایسن  چرا نخند !بله» گفتم:» خندی.و می ا تو مثل اینکه برعکس من همیشه سرحالیندارم. امّ

 . خیلیآدم خوش اخالقی نیستم من اصالً» ی گفت:نخندید و خیلی جدّ و زدم زیر خنده. ماهان اصالً» زیباست؟

های تونم با این خندهدونم میا نمیدارم امّای یت جدّ. شخصیّمم نیسته شوخی و مسخره بازی م آرومم. اهلِه

اسستادانه و بسا ظرافست ایسن      خیلسی ا میز بسود امّس  آلحنش شیطنت » و این شلوغ بازیاتو تحمل کنم؟ تو کنار بیام

 ی به نظر بیاد. زد که خیلی جدّمی اا رهحرف

ا بساالخره یسا مسن مثسل تسو      تو رو تحمل کنم؟ امّ و سفتیِ اید من نتونم این همه سختیز کجا معلوم شا» گفتم:

با » هم وجود داره و اون اینکه هیچ کدوم مثل هم نشیم.میه حالت سوّالبتّ» ماهان گفت:» !شم یا تو مثل منمی

ماهسان  » !، کسه مسن باشسم   نگه داره رو کنار هم تونه مامثل همیشه گذشت زن رابطه میوقت اون» خنده گفتم:

دختسرا   باید با هم صحبت کنیم. من مثل یه سنگ سختم. معمسوالً » تر گفت:ت هر چه تمامی کرد و با جدیّثمک

منتظر بسودم حرفسی   » .باشه» گفتم: «میام دنبالت.  6ساعت » گفت:اعتنا و بی» حوصله آدمایی مثل منو ندارن.
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هسیچ  اعتنسا و بسی  ا ماهسان مثسل دیشسب بسی    . امّاست خوشحال ،دزنمن حرف میاز اینکه با  هم نم اواکه بد دبزن

م محسال بسود کسه یسک نفسر      یهمم. بسرا فب انستم این آدم راتوقطع کرد. نمیو » .، خداحافظبخ» احساسی گفت:

 زندگی کسردن آدم آهنی بود که برای  کمثل ی . نه احساس شادی، نه احساس هیجان! دقیقاًدرفتار کن گونهاین

 رنامه ریزی شده بود. ب

خواست هسر چسه زودتسر بسه     م. خیلی هیجان زده بودم و دلم مینه براه افتاداو به سمت خ ساعت کاری تمام شد

ش تعریسف کسردم و   یبسرا  ادرباره ماهان حرف زدیسم. تمسام مساجرا ر    رهانه رسیدم کلی با انه برسم. وقتی به خاخ

 روشنا» گفت: رهاچای بخورم.  رهانشستم تا با از آماده شدن،  بعد .نظرات مختلفی در مورد ماهان به هم گفتیم

 رها «باید اوّل بشناسمش. شه؟دونم چی میدونم. این آدم عجیب و غربیه. نمینمی»گفتم:» چه احساسی داری؟

توکل کن به خدا و بسپرش به اون. ازش بخواه هر چی خیر و صالحته پیش بیاره و دیگه همه چیزو رها » گفت:

خبریم. باید صبور باشی و هوشیار تا همسه چیسزو در   م ندارم امّا ما از خیلی چیزا بیمن حس بدی به این آد کن.

مشسغول ایسن    «و دارم. هسر چسی خسدا بخسواد.    ر خودمم همین حسس آره. » گفتم: «موردش ببینی و کشف کنی.

 . است دهرسیبودیم که ماهان پیامک داد که  هاحرف

زد؟ در آن لحظات بر جانم چنگ میطراب عجیبی بود که ضد. این چه ازتر میو تندضربان قلبم هر لحظه تندتر 

به سرعت به سمت سر کوچه حرکت باز کردم.  را نفس عمیق کشیدم و در ن رسیدم چنداساختم بوقتی به در

  کردم.

. در دن استر حال سیگار کشیدیدم که داخل ماشین به در تکیه داده و د اماهان ر ،وقتی جلوی ماشین رسیدم

ماهان از صدای من  «.سالم» باز کردم و گفتم: اش نبود. در ماشین راهچهر درخودش غرق بود و هیچ احساسی 

صسندلی   وینی راو تکس  «.سالم» عالم خودش غرق بود. نگاهی کوتاه به من کرد و گفت: درمد. انگار آبه خودش 

به تن داشت و تی شرتی خاکستری رنگ که  ان کت سفید رنگ دیشب راهم نشست. یروی صندل صافخورد و 

 ش کردم. نگاهی به مسن کسرد و گفست:   همیز نگاآ. با نگاهی شیطنت آمدمیخیلی جالب به نظر با شلوار جینش 

بسه گسوش   مسی ماهان راه افتاد. موزیسک مالی  «نظر خاصی ندارم. حاال راه بیوفت.دونم. مین» گفتم:» کجا بریم؟»
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فهمیسدم.  ینم را شیمعنی رفتارها اصالً !عالمت سئوال شده بودم کمثل ی واقعاً رگم بود. دیاد و خیلی آررسیمی

 اشد که ماهان این سسکوت ر میسکوت طی  درم برای قضاوت زود بود. چند دقیقه گذشت و همه چیز ه ا بازامّ

کسرد و   ماهان نگساهی « !ماز تو ترسیدم» خندیدم و گفتم:» !بودی پشت تلفن خیلی بلبل زبون» شکست وگفت:

خسوردم.   جسا » .من تونیم بریم یه رستوران، یه کافی شاپ یا خونهمی ؟حاال بگو کجا بریم !اونم به موقش» گفت:

 ،گسم ا اینو برای همیشه مسی کنی. امّدونم به چی فکر میمی» گفت: ودنده باخو را نه!؟ ماهان انگار که فکر مناخ

. تفاهم نشه بسرات ءگم خونه، سودم ارزش قائلم پس اگه میوجود خو مثل بقیه پسرا نیستم. چون برای من اصالً

 «فکر کنی. ههای دیگگزینه یتونی روفقط یه پیشنهاد بود. همین. می

این مسئله  اصالً اًاتّفاق» ظه شرمنده شدم. با پررویی گفتم:لح ککه برای ی قدرآنبود.  نشلح درتحکم شدیدی 

گی می پدر و مادرت هستن، چجوری به من که تو این ساعت حتماً کردم. داشتم به این فکر مینیستم برام مهّ

ی تمسسخر  ماهان نگساه » من فکر بدی بکنی. یخوام رومثل بقیه دخترا نیستم. نمی ه منم اصالًبریم خونه؟ البتّ

جا نخوردی از پیشنهاد من! من در مورد تو هسیچ فکسری خاصسی     تو اصالً ،آره خب» آمیزی به من کرد و گفت:

رفتسارش   یم باشه کسه رو نفر خیلی باید برام مهّه کنم. ینمی در مورد هیچ کس فکر خاصی م. من اصوالًنکمین

 «نیوفتاده. اتّفاقحساس باشم که تا حاال در مورد هیچ کس 

من تنهسا  » شناختیم. ماهان ادامه داد:نمی را ا جای گله نبود. ما هنوز همدیگرمد امّااز این حرفش زیاد خوشم نی

نه نستم اتونمی» دونی.بازم خودت میحوصله این شلوغی رو ندارم. که بریم خونه. هکنم. من نظرم اینمی زندگی

 م. گفستم: وگفت که بایسد بسر  من می ا ندای درونیِریسک بود امّکردم. هر چند پرمیتست  را . باید این آدمبگویم

راه افتساد.  بس ید کسردم و ماهسان   أیتحرفش را با سر  «مطمئنی؟» ماهان گفت:» ب بریم.اگه تو مشکلی نداری خ»

 ،لسین قرارمسون  من تفکری نسبت به اینکه تو برای اوّ» شروع به صحبت کردن کرد و گفت: یماهان با لحنی جدّ

ندارم. این تفکر خیلی بچگانست که من فکر کنم اگه خونه من اومسدی دختسر    ،قبول کردی مخونمنو به دعوت 

تونیم تصمیم بگیریم و اونو بدون خوره. ما آدمای آزادی هستیم و میبهم می اهشنگرخوبی نیستی. حالم از این 

خواد با میرو که دلت میم اینکه تو تصمیم نیست من یا بقیه چجوری فکر کنیم. مهّهیچ ترسی اعالم کنیم. مهّ
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احسساس خسوبی    ،ماهسان شسنیدم   ا ازر هاوقتی این حرف «بگیری و با قدرت اعالمش کنی... اطمینان و شجاعت

کسرد و ایسن   این بود که زود قضاوت نمی آنم. و ه بودپیدا کرد ونقطه مشترک بین خودم و ا کداشتم. باالخره ی

سساکت  چسرا  » کسرد. پرسسید:  مسی  منگساه  ماهسان  ،مدمآاین رابطه بود. وقتی به خودم  در برای من میفاکتور مهّ

ماهسان لبخنسد   » .و ایسن تفکرتسو دوسست دارم   اهت از دیسدگ کردم که خوشحالم میداشتم فکر » گفتم: «شدی؟

 . به سمت خانه اش براه افتادسرعت  و به کمرنگی زد

فکر کردن  .ش نبوداهچهر درهیچ احساسی  قبلمثل ماهان و  یمدادبه موزیک گوش میهر دو ساکت و خاموش 

رسسیدیم و وارد   عت بعسد نیم سا شدم.آدم گم میت این های شخصیّپیچیدگی درکرد. گیجم می اوت به شخصیّ

ایستاد و وارد پارکینگ شد. ساختمان زیبایی بسود   یتی ماهان جلوی ساختمانها شدیم و بعد از مدّیکی از کوچه

هسا و  زیبایی خاصی به گسل  ،ندحیاط روشن بود درایی که ههای سفید و خاکستری. چراغبا حیاطی زیبا و سنگ

 دره شدیم و بسه دنبسال ماهسان بسراه افتسادم. وارد آسانسسور شسدیم.        . از ماشین پیادندهای حیاط داده بوددرخت

منتظر رسسیدن آسانسسور    ،دم ایستاده بود و بدون اینکه به من نگاهی کناآسانسور به ماهان نگاه کردم. ماهان آر

ش قلسب و اضسطراب عجیبسی داشستم.     بود. بعد از چند ثانیه آسانسور ایستاد و دوباره احساس تسپ  پنجمبه طبقه 

؟ هسزاران فکسر وحشستناک از    است در انتظارم چه چیزینستم ادنمی م یا نه؟اهنستم تصمیم درستی گرفتادمین

فرا گرفتسه بسود.    را شناختم! ترس عجیبی تمام وجودمنمی که کنارش ایستاده بودم، اصالًرا میذهنم گذشت. آد

م ایسستاده  یبود که روبسرو میاهش اعتماد به آدبودم و تنها ر آمدهنستم کاری کنم. راهی بود که اتونمی را دیگامّ

سساختمان زیبسایی بسود.     بود. به دنبال ماهان از آسانسور خارج شدم. به سمت آپارتمان ماهان براه افتادیم. واقعاً

جالب م یشد برامیجلوی ما روشن با سنسورهای هوشمند نوری های راهرو که همه جا مرتب و تمیز بود و چراغ

 ب آپارتمسانی رسسیدیم. ماهسان گفست:    کردم. به دراحساس راحتی میکمی کم شده بود و اضطرابم از کمی . بود

ها خاموش بود. با احتیاط وارد آپارتمان شدم و سریع به اطراف باز کرد. وارد شدیم. چراغ او در ر» همینجاست.»

 اهسا ر و چسراغ « ..و تسو تنهساییم.  نترس، من » من بود با لحن تمسخر آمیزی گفت: نگاه کردم. ماهان که جلوتر از

 روشن کرد.
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آپارتمان چقسدر زیبسا بسود.     آننم توصیف کنم که اتوکردم. نمیبیشتری ت احساس امنیّ هابا روشن شدن چراغ 

 شسد. مبلمسانی کسرم بسا دور    که از در ورودی به سختی دیده مسی  متر بود با تراسی 77 خیلی بزرگ نبود. حدوداً

ای شکالتی که به نارنجی متمایل بود و فرشی کرم رنسگ کسه زیبسایی    های قهوهارکتی طالیی داشت. پهادوزی

جلسب   را بخشیده بود. پیانو دیواری زیبایی که کنار دیوار سالن پذیرایی بود توجه مسن  آپارتمانخاصی به فضای 

ساز احساس شادی ن آبا وجود  .حفظ کرده بود اا هنوز اصالت و فریبندگی خودش رمد امّآبنظر میمیکرد. قدی

 گفستم: » گساهی. دوسست داری؟  » گفت: «زنی؟پیانو می» پرسیدم: ماهان عجیبی در من شکل گرفت. با شادی از

 آپارتمان ماهان در جریان بود.  درکردم که حس می اانرژی خوبی ر «ام. محشره!من عاشق صدای پیانو»

 «راحت باش. لباساتو در بیسار. » ه من کرد و گفت:ها رفتم. ماهان نگاهی بدرآوردم و به سمت مبل را میهاکفش

 نه رفست و پرسسید:  ابه سسمت آشسپزخ   نگاه کوتاهی به من انداخت و ماهانتر شده بود. نامهربکمی لحن ماهان 

 ن دادم. ایید تکأنه تاه نشب البخندی زدم و سرم ر» نسکافه؟» گفت:» .گرم لطفاً» گفتم: «نوشیدنی گرم یا سرد؟»

کردم. همسه چیسز زیبسا بسود.     نه نگاه میادرست کردن نسکافه شد و من با کنجکاوی به اطراف خماهان مشغول 

خانسه شسلوغی نبسود امّسا همسین      بود که باید بسود.   ن جاییاهم ماهان خیلی خوش سلیقه بود و همه چیز دقیقاً

و نشست. مد آشکالت  نسکافه و فنجاندو  اچند دقیقه بعد ماهان بسادگی، زیبایی خاصی به خانه بخشیده بود. 

کنتسرل کسردم.    اا خودم رم امّویبگاین مسئله را کرد. خواستم می بسیار ناراحت را کرد و این منبه من نگاه نمی

گذاشست و  مسی مالی . ماهان بلند شسد و موسسیقیِ  دبشکن را و این سکوت ددوست داشتم هر چه زودتر حرفی بزن

لباسساتو  دیگسه  » و گفت: انداختنشست. نگاهی سنگین به من روبروی من  ،کردنطور که سیگاری روشن میاهم

اهسان ابرویسی بساال    م «. ممنون.حتماً» گفتم: مدم و لبخندی زدم وآدر ماهان غرق شده بودم. به خودم  «دربیار.

گرفست و   را میهسا درآوردم و نشستم. ماهسان لبساس   را میهالبخندی زدم و لباس «چه باکالس!» انداخت و گفت:

 هم ماهان ؟یا واقعیت هستم رویا درنستم ادابهام عجیبی بودم. نمی دررد و دوباره روبروی من نشست. ن کاآویز

 او هسم از  ،کسردم مسی  ت. هم کنارش احساس امنیّمخیلی فاصله داراو کردم از هم احساس می ،دوست داشتم را

سسنگین   سسرد و  نگاهش خیلسی احساس. کرد و فقط نگاهم کرد. ساکت و بی ترسیدم. سیگاری به من تعارفمی
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مشسغول   سریع شکالتی برداشتم و شوم، گفتم نه ونداشتم. برای اینکه از این نگاه خالص ا ن نگاه رآل بود. تحمّ

خوام می .از خودت برام بگو» ن سکوت مبهم ناگهان پرسید:اهم درکرد. دم. ماهان فقط نگاهم میش باز کردنش

مسن عسادت نسدارم از کسسی     » حوصلگی گفت:با بی «خوای بدونی؟ی میخوب چ» با دستپاچگی گفتم: «...بدونم

سسالمه.   37خسوب مسن   » تم باید از کجا شروع کسنم. گفستم:  نسادنمی «.سئوال بپرسم. هر چی الزمه خودت بگو

روی مبل جابجا شد، به سمت مسن  کمی » کنم.مینداره. کار درمانی  ممدیریت خوندم. شغلم ربطی به تحصیالت

که نه! اگه بود اینجا چه کار  خب معلومه» گفتم: «کسی تو زندگیت هست؟» ی پرسید:و خیلی جدّ متمایل شد

تو خوب » با تردید گفتم: «خوام از داستان زندگیت بدونم.می» م کرد. گفت:هبه مبل تکیه داد و نگا» کردم؟می

بازپرسی  کبست. بیشتر ی اش ریاهچشم ،که روی مبل لم داده بود طورهمینو  «...منتظرم» گفت: «یه کم بگو.

هسای  لحظسه  رهسا سال پیش فوت شسد. از اون روز منسو    12مادرم » ایی! گفتم:جلسه آشن کمد تا یآبه نظرم می

تنهسا زنسدگی کنسیم.     اکثسر اوقسات   موریت جنوب بود و ما مجبور بودیمأسختی رو گذروندیم. چون پدرم برای م

بساز کسرد و    اش ریهسا ماهسان چشسم   «هست چه غمسی؟ خدا تا » :و لبخندی زدم و گفتم» ا گذشت.سخت بود امّ

پسس  » گفتم: «ایران نیستن.» گفت: «راستی پدر و مادرت کجان؟» ا هیچ حرفی نزد. گفتم:نگاهی به من کرد امّ

هسیچ  » م گسرد شسد. گفستم:   نب چشسما از تعجّس  «!هیچ وقت» ماهان گفت:» گردن؟ی بر میدلتنگی. خوب کِ أمتو

از ایسران رفستن. سسال آخسر      ،خیلی سال پیش وقتسی مسن خیلسی بچسه بسودم     » اهان گفت:م» یعنی چی؟ !وقت؟

ای زیادی مشسورت  بیماری قلبی داشت. مادرم با دکترشدم. پدرم می مادهآدبیرستان بودم و داشتم برای کنکور 

درم مسانی بسرای   کرد و به این نتیجه رسید که باید پدرمو برای درمان به خارج از کشور ببره. پدرم، مادرم و بسرا 

پکسی بسه سسیگارش زد و     «خوب تو چرا نرفتی؟» گفتم: «جا موندگار شدن.و همونن درمان پدرم به امریکا رفت

 گفستم:  «تونستم از ایران خسارج بشسم.  من سربازی نرفته بودم و نمی» گفت: ،دادبیرون می اکه دودش ردرحالی

 رزد که اعالم کرد دیگس  اوری این حرف رطو  «.یادنمییادم » گفت:حوصلگی با بی «شون؟یخرین بار دیدآی کِ»

 نپرسم. او در این مورد چیزی از

عادی بود کسه   اتّفاق کش نبود. انگار یاهچهر درم هیچ احساسی ه باز ،کردمیتعریف  اوقتی داشت این ماجرا ر 

 نهسا نداشست. اصسالً   آنش از ش و جدا شداهم خیلی عجیب بود که هیچ احساسی به رفتن خانوادیفتاد. برااباید می
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تنگ نشسده بسود؟ چسرا او بسرای      یشانهای طوالنی دلش برااین آدم احساس داشت؟ هیچوقت در طول این سال

زندگی این  درخواست بفهمم ود. کنجکاوی عجیبی داشتم. دلم میذهنم ب درن نرفته بود؟ هزاران سئوال ادیدنش

ش خیلسی خوشسم   از ماهسان نداشستم. از شخصسیتّ    اوالی رئت پرسیدن هیچ سس ئا جرامّ ؟دگذرمی هآدم عجیب چ

مد. ماهسان  آخوشم می ،دادمی نم که بهمیکه داشت، از غروری که داشت، از احساس مبه ایمد، از تنهاییآمی

ای کسه لیسوان نسسکافه دسستم بسود، جرعسه      درحالی» خب تو چرا تنهایی؟» ی به سیگارش زد و پرسید:رک دیگپُ

ماهسان بسا    «نکسردم. خواستم تا حاال پیدا که میمیها بودن ایرادی داره؟ آدب تنهام. مگه تنخ» نوشیدم و گفتم:

کنسی مسن اون آدم   مسی اال فکسر  ح» د، ابرویی باال انداخت و پرسید:حالت کنجکاوی که با غرور زیادی آمیخته بو

کیدی بر این أنیست و ت جمله سئوالی یک داد که اینمی ان این حس رمخیلی پرغرور بود و به  شلحن» باشم؟

چقسدر بسه    دنس اخواسست کسه بد  . دلسم مسی  ویمبگ او به را خواست احساسمد. دلم میآیخوشم می او از انددمی که

هوشسیارانه بسا    زمانش نبود و باید کسامالً آن شب ا . امّاست نزدیک ،م به دنبالش بودمازندگی درکه همیشه میآد

تسست   اای زیسادی ر دخترهس ش اکردم با توجه به شرایط زندگیحس مینستم و ادکردم. میاین آدم برخورد می

 ست. ه اباهوش و با تجرب بسیار اهکرده و در برخورد با دختر

ماهان نگاهی به مسن  » ..شناسمت. برای جواب به این سئوال حاال خیلی زوده.هنوز نمی» نگاهش کردم و گفتم:

آدم  کیبه  را تا این آدم ددر تکاپو بودن گونهدیدم که چمی اش رانیای شد. تمام عضالت چهره استخوکرد و جدّ

 یکه مسن تسو  هوام یه چیزی رو بدونی و اونم اینخدونی میمی» . گفت:دنفوذ ناپذیر و دست نیافتنی تبدیل کنن

با غرور » چه انرژی؟» پرسیدم:» انرژی خاصی دارم که خیلیا ندارن.دونم که می زندگی فقط خودمو قبول دارم و

زندگیم دخترای زیادی بودن که خودشون بهم  یو که بخوام دارم. تور من قدرت جذب هر کسی !جاذبه» گفت:

ی بعضیاشون برای یه شسب در کنسار مسن    قبول کردن. حتّبودن، پیشنهاد دادن و همه شرایط منو برای کنار من 

تونه منسو عاشسق کنسه. مسن آدم     شدم و اینو مطمئنم که هیچ کس نمیا هرگز عاشق کسی ن! امّاومدنمی ،بودن

ت بیسنم کسه همسه مثسل یسه مشس      می ،کنمیه آدما نگاه میم و خیلی خودخواه. چون وقتی به بقاخیلی بداخالقی

کرد و سسرگرم  به سیگارش نگاه می ،زدمیبه من  اا رهوقتی این حرف» کننموجود بدون عقل و فکر زندگی می

و هیچ چیز ندارم. خودم تصمیم  ا احتیاج به هیچ کسهن مثل خیلیم» ردن دود سیگارش بود. ادامه داد:نگاه ک
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ور خاصی به و با غر» م.اگم من آدم برتریهر طور که بخوام. برای همینم می سازم.زندگیمو میگیرم و خودم می

دگی ارتبساط و زنس   مذاریگس دما به این چیزایی که ما اسسمش رو مسی  آبرتری امّا به نظر من » من نگاه کرد. گفتم:

بزرگ شدن دارن. یکی ثروتمند . آدما هر کدوم یه تعبیری از آدما به رشدشونه. به بزرگ شدنشوننیست. برتری 

 !میگه بزرگ شدن ،به اینکه بگه من برای آدما هیچ ارزشی قائل نیستم ،شه. یکی مثل تومیشه. یکی مشهور می

ح بزرگ و کساملی داشسته باشسم. بتسونم آدمسا رو      بینم. اینکه روزی رورشد روحم می یتورو ا من بزرگ شدن امّ

 «..ببخشم. بتونم بدون توقع عشق بورزم و خیلی چیزای دیگه.

ماهسان بسا کنایسه     «چطور؟» پرسیدم: !جا خوردم» خونی؟کتاب زیاد می» هان با تمسخر پوزخندی زد و گفت:ما

یسه مشست    خولیایی نشسستن یآدم مالکتابا از این حرفای به ظاهر قشنگ زیاد نوشته. یه مشت  یآخه تو» گفت:

از طسرز برخسورد تسوهین آمیسزش خیلسی       .عصبانی بودم» .حرفای مزخرف نوشتن و به خورد تو و امثال تو دادن

احمق  کبه دید ی اداد و همه رت نمیچیز جز خودش اهمیّکس و هیچحت بودم. آدم خودخواهی که به هیچنارا

ا خونسدم. امّس  مسی » هم کشید و گفست:  در اش راهچهر» خونی.زیاد میپس تو هم کتاب » با کنایه گفتم: !دیدمی

کتابسایی کسه مسن     یخه توآ» لبخندی زدم و گفتم:» نویسم. چطور؟خودم برای بقیه کتاب میخیلی وقته دیگه 

بای تو انگار از ایسن خبسرا   کتا یولی تو .ه رعایت شرط ادبست و البتّهلین درسش احترام به همدیگاوّ ،خونممی

 «ا وقتسی کتساب بسود!   م به موقش میخونم. امّرو ه کتاب تواگه خواستی » و بعد با لبخندی ادامه دادم: «یست!؟ن

 قدرتمند ،دا همچنان در تکاپو بود که به من ثابت کنن نداد. نگاهش رنگ باخت. امّاالعملی نشماهان هیچ عکس

بسا اعتمساد بسنفس خاصسی     وض کردن بحسث،  برای ع. است ش درستیاهو تمام حرف آیدکوتاه نمی و اصالً است

 چسایی داری؟ » با لبخند گفتم:» خوری برات بیارم؟میچیزی » زد و گفت:ی ابرویی باال انداخت و لبخند نیشدار

  .«کنمولی درست می ،نه» گفت:»

کسردم چسون   ایش شد. در دلم احساس پیروزی مسی افتاد و مشغول آب کردن کتری نقرهنه براه ابه سمت آشپرخ

خلع سسالحش  در آن لحظه  دم کهکراحساس می. هدداده بودم و هیچ جوابی نداشت که بد او واب درستی بهج
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ل راه بسد  اوّ برای ولیخلع سالح کاملش راه درازی در پیش داشتم  برایا دم. امّفهمیمیاز رفتارش  را کردم. این

 نبود. 

احسساس   در آپارتمسانش کسه   دنس اخواستم بدم و میخواستم مثل او رفتار کننمی نه رفتم.ابلند شدم و به آشپزخ

نه زیبایی اذاشت. آشپزخگروی گاز می راماهان داشت کتری  ،نه شدماکنم. وقتی وارد آشپزخت و راحتی میامنیّ

. میز ناهارخوری دایره شکل دهایی که نورهای خیلی زیبایی داشتنلوژنهاهای چوبی شکالتی رنگ وبود. کابینت

پهن شده بود. همه چیسز  روی آن  ،ای سوخته بود و رومیزی ظریفی از ساتن کرم رنگگ قهوهکوچکی که به رن

 و زیبا بود. ، در عین حال ساده مدرن

الم کسه  و خیلسی دنس . خوشسح    هکنم. خونسه آرومیس  اینجا حس می رو خوبی . انرژیِقشنگهخونت خیلی » گفتم:

ممنسون.  » م کسرد. گفست:  اآر را من و بودمیاکرد. نگاه آر ماهان برگشت و به من نگاه «اینجام. ممنونم از دعوتت.

از  «آره، خیلسی دوسست دارم ببیسنم.   » بسا خوشسحالی گفستم:    «و بهت نشسون بسدم؟  خوای بقیه جاهای خونه رمی

خورد. ی بود که به تراس و اتاق خواب میم، دست چا راهروییمدیم و وارد سالن پذیرایی شدآنه بیرون اآشپزخ

مسد.  آظسر مسی  دلبساز و زیبسا بسه ن    بسیار تاریک شده بود ولی با این حال نگاه کردم. هوا کامالً ارایستادم و تراس 

خسواب  رد شدیم و در انتهای راهسرو اتساق   . از راهروندب و تمیز بودمرتّ کهکار شده بود  آنی روشنی در هاسنگ

 باز کرد و وارد اتاق خواب شدیم.  را بود. ماهان جلوتر از من بود، در

های ن پارکتاخیلی رویایی کرده بود. هم انجا رآاتاق بود که فضای  درا نوری مالیم هان چراغی روشن نکرد امّما

د. روتختی سسفید و زرشسکی روی تخست بسود کسه      رسیرگ که خیلی نرم و راحت به نظر میشکالتی و تختی بز

داد. اتساق  رخشسان و زیبسا جلسوه مسی    د اش همه چیسز ر یت بردم و چراغ خوابی که با نور زیباخیلی از دیدنش لذّ

رسید. از به گوش میاز آنجا هم  ،که ماهان گذاشته بودمیم بود و صدای موسیقی مالیاا خیلی آرای بود امّساده

ن ترسسی کسه ناشسی از عسدم     ااره همس بدو و اتاق خواب هم به تراس راه داشت. ماهان نگاهی مجهول به من کرد

 زد و گفت:مرموز  زد. ماهان لبخندیش کردم. قلبم تند میهمد. نگاآبه سراغم  ،اطمینان و شناخت این آدم بود

تسو  » گفست:  ،ن لبخند که هیچ رنگی از محبت نداشست اماهان با هم« نه!» گفتم:به سرعت » یدی!بازم که ترس»
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بحثی  خواستم دوباره. نمیویدگمی هنستم چادخوب می «من بزرگم. ،گمشناسی. برای همین میهنوز منو نمی

  «خوای تراسو ببینی؟می» درهم کشید و گفت: راش اهزدم. چهر شروع کنم. لبخند ار

 ،جنگیسدم. از قسدرتی کسه داشست    اصی به این آدم داشت. با خسودم مسی  نستم نگاهش کنم. قلبم کشش خاتومین

چسه   ،ن بسود جسای ماهسا   دیگسری کسس   رنم اگادی بود. نمیخاصآدم  ن واقعاًماها ،گفتمد. راست میآخوشم می

 ،ویدگبه من می دنستم که ماهان با این جمله سئوالی دارادا میداد. امّن میااتاق تاریک نش آن درالعملی عکس

ا در اعمساق  امّس  ،نستم به ایسن حسسم اعتمساد کسنم    اتوه خیلی نمیم. البتّهست جای نگرانی نیست و من آدم امنی

یید کردم. ماهان أت اش کردم و با سر حرفش رهبه سختی نگا کرد.م میاآر ازد و قلبم روجودم این حس موج می

م به دنبال او براه افتادم. هوای سردی بود. تمام وجودم از نسیم ه باز کرد و وارد تراس شد. من ابدون وقفه در ر

نسوز  ها رفتیم و ایسستادیم. مسن ه  قه کردم. به لبه تراس و پشت میلهبه دورم حل ام ریهاسرد پائیزی لرزید. دست

و بسه نظساره منظسره قشسنگی کسه       زدمشست گوشسم مسی   پ ادست به سینه بودم و گاهی موهای آشفته در بادم ر

شسنیدیم. ماهسان   می اایستاده بودیم. چه سکوت غریبی داشت، فقط گاهی صدای رد شدن ماشینی ر ،میدیدمی

خسونی،  وه بر اینکه کتساب زیساد مسی   تو عال» ب نگاهم کرد و گفت:ها زد و ایستاد و با تعجّبه میله اش ریهادست

 » خیلیم سرمایی هستی!

نویسی بسرای  تو از بس کتابای سنگین می» کردم و گفتم: او به وام گرفت و با نگاهی معنی دار راز حرفش خنده

انسه  تفکرمماهان  «!های عصبیت هنوز زنده باشن و کار کننه اگه آکسونالبتّ ..این و اون زیادی داغی! هوا سرده.

ا دونسم. امّس  ا جاهسای دیگسرو نمسی   امّ کننوب کار میمغزم که خ عصبی... خب، آکسونای عصبی آکسونای» فت:گ

ی ماهسان خیلسی بیشستر    از قیافسه جسدّ   «مه بسرات؟ کنی شایدم از کار افتادن. مهّجوری فکر میخوب اگه تو این

خندیدم. ماهان سری من همچنان می «!هکنمه کار مینه، مغزت مهّ» آدم آهنی بود! گفتم: ام گرفت، واقعاًخنده

ت لذّ ،م به روبرو نگاه کرد. همچنان ایستاده بودیم. از سکوتی که حاکم بوده ن داد و بازاتک یمسف براأنه تابه نش

بهتره بریم تو. هوا سرده. منم خیلی گرسنمه. بسریم یسه چیسزی    » اهان نگاهی به ساعتش کرد و گفت:بردم. ممی
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 بسود. اصسالً   8::5سساعت   ،شسد مسی نگاهی به ساعتم کردم. بساورم ن » د باید خونه باشی؟بدیم. ساعت چن سفارش

 «وفتم.یراه می 17» حس نکرده بودم. گفتم: اگذشت زمان ر

ه دوبساره پیسانو توجّس    ،ن راهرو باریک شدیم. وقتی وارد سالن شدیماماهان به طرف در تراس براه افتاد و وارد هم

لسوی  ا تألرنگ پریده بود امّس کمی کشیدم. میم و دستی روی پیانوی قدیرش رفتبه خودش جلب کرد. کنا امن ر

لحظه پشتم  آن کرد. با اینکهنگاه می را ت حرکات منن درخشان بود. ماهان با دقّآها در ها مثل نور ستارهچراغ

. صسداش منسو   دای پیسانو بسودم  من همیشه عاشق صس » دم. برگشتم و گفتم:کرمی احساسش کامالً ،به ماهان بود

و « خب یاد بگیر.» ماهان با لحن خودستایی گفت:» ده.احساس یه عالمه خاطره بهم می کنه. این پیانوسحر می

یساد  » م و به سمت پیانو برگشتم. گفتم:د. لبخندی زدکرمیالقا به من  ادست به سینه ایستاد که حس برتری ر

 «نه. ،ن سازوا ایامّ زنممی» گفتم:« .بزن» ماهان گفت: «گرفتم.

نگساهش در  » ویلسن » به سمتش برگشتم و گفتم:» زنی حاال؟مرسی هنر! چی می» ماهان پوزخندی زد و گفت:

ای آره. یکسسال و نیمسه. حرفسه   » لبخنسدی زدم و گفستم:  « ؟واقعاً» ند. بهت زده پرسید:ایک لحظه به من خیره م

و  دن دهس انشس  اش راخواسست شسادی  م نمسی هس  ا بساز نگاه ماهان راضی و شاد بسود. امّس  « بلدم.کمی ا یه نیستم امّ

کسه   سست ی و بسی احساسسی  آدم خیلی جدّ اوه و البتّ است موضوع عادی که کامالً دهدن اخواست به من نشمی

 نت سریع و خشن پیانو!  کلن یا ینت غمگین وی کی صدای یحتّ د،نفوذ کن آندر  دناتوهیچ چیزی نمی

ی ونُمِتعداد زیادی نه رفت و اش لبخند زدم. ماهان سریع به سمت آشپرخدر جواب «گم بهت.تبریک می» گفت:

 ک. فقط یس سرگیجه گرفته بودم همه اسمدر آن  «انتخاب کن. زود باش که دیرت نشه.» رستوران آورد و گفت:

ین ا» ب نگاهی به من کرد و گفت:با تعجّ «پیتزا سبزیجات.» گفتم: !پیتزا سبزیجات بود آن همانتخاب داشتم و 

کسرد.  مسی  ماهان با تعجّب به من نگاه» آره خوب، من گیاهخوارم.» و گفتم: خندیدم «همه غذا! پیتزا سبزیجات؟

کنم به خاطر عشقی که بهشون دارم بایسد  تم. چون عاشق حیوونام و احساس میحقوق حیوانامیمن حا»گفتم: 

تسو! مسن کسه کبساب      ایمعرکه» گفت: و لبخندی زدماهان » خورم.و نمیر بهشون احترام بذارم، پس گوشتشون

شسغول تماشسا   م. دوبساره  سسفارش داد  اماهان غسذا ر » ره. ممنونم.آ» گفتم: «خوای؟خورم. تو همونو میبرگ می
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شطرن  بسازی  »یبا جلب شد. لبخندی زدم و گفتم: امّا زمیهم به شطرنجی قدیکردن منزل ماهان شدم که توجّ

یادگساریِ سساالی   و دوست دارم. مالِ پدرمه. شطرن  بسازِ قهساری بسود.    ر رن نه، امّا شط»ماهان گفت: « کنی؟می

لحن ماهان مهربان بود. حتّی نگاه ماهان هم در آن لحظسات فسرق داشست. لبخنسد زدم و ماهسان هسم        «بچگیه...

. با هم شام خوردیم و خیلی بسه مسن خسوش    دآوردن ایک ربع بعد غذاها ر لبخندی کمرنگ بر لبانش نقش بست.

شسام   اوبا بود.  و مهربانی ا میزبان خوبکرد امّخندید و نه شوخی میت. هر چند که ماهان همچنان نه میشگذ

 ، بسسیار نسد شب مهتابی زیبا و نورانی کرده بود کمثل ی الوژن که فضا رهامالیم و نورهای موسیقیِ آنخوردن با 

 . لذّتبخش بود

ممنسونم. تسو امشسب    » گفستم: » .بسریم  هر وقت خواستی بگو» بود. ماهان گفت: 17:18ساعت  ،م شداشام که تم

و چرایسی   ماهسان بسدون هسیچ چسون     «دیگه بایسد بسرم.   شام.البتّه خیلی به من لطف کردی. مرسی از دعوتت و 

خساموش کسرد.    ار هسا راغچس  «.بسریم » از جاکلیدی برداشت و گفت: اورد و حاضر شدم. سوئیچش رآ را میهالباس

م احسساس  هس  نم اواکه بسد  دیا حرفی بزن دهای آخر بگیرلحظه در را حداقل دست منخواست که چقدر دلم می

خسارج   از در بیرون رفت و من هم پشت سرش ،دی بدون اینکه به من نگاهی کنا ماهان خیلی جدّامّ ددار را من

 ماهان براه افتاد. و  شدیم ماشین . وارد آسانسور شدیم ولی باز هم ماهان ساکت بود. سوارشدم

ت ن هسم لسذّ  اشسد. از مرورشس  م مرور مییزد و ساکت بود. خاطرات چند ساعت پیش برام حرفی نمیه راه باز در

 ،رسسیدیم. وقتسی ماهسان نگسه داشست     مسان  سر کوچهم شد. نیم ساعت بعد به ابردم و هم حسرت از اینکه تممی

 ابرویسی بساال انسداخت و گفست:     بعد» و قبول کردی.ر اعتماد کردی و دعوتممرسی که بهم » نگاهی کرد و گفت:

 ایو احساسساتی  آدم مهربسون  دونی که من اصالًله این حرفا رو زدم، وگرنه میچون شب اوّ ه امشب استثناًالبتّ»

از مهمسون نوازیست. خیلسی خسوش     باشسه. ممنسون   » زدم و گفستم:  او لبخندی به» زنم.از این حرفام نمی .نیستم

زیسر   اش گرم بود و پوست لطیفی ریاهدستش گذاشتم. دست در را ستمد و دراز کرد اماهان دستش ر» گذشت.

صی داشت. دلسم  لین تماس! چه گرمای خاکردم. چه لحظه وصف نشدنی بود. اوّشخصیت خشن احساس می آن

در نگساه سسخت    اای رخسداحافظی لحظسه   او ش کردم تسا از هجدا کنم. وقتی نگا شاز دست راخواست دستم نمی
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کسردیم.  سیر می آنای بود که در ن لحظهانگاه برای هم آنی که نه دیشب داشت و نه امشب. م. نگاهماهان دید

کنترل کنم. با دستپاچگی دست  انستم حرکاتم راتوور خورد شد و ریخت. هول شدم. نمیتنگ بل کقلبم مثل ی

 «منون به خاطر امشب.بده. بازم م خبر شب بخیر. رسیدی بهم» از دست ماهان جدا کردم و گفتم:را  ماهیخ کرد

و من هم به  و از ماشین پیاده شدم. ماهان حرکت کرد و من به نظاره ماهان ایستادم تا در انتهای کوچه گم شد

 . سمت خانه حرکت کردم

ش تعریسف کسردم و   یبسرا  اسئواالت زیادی از من پرسید و من با هیجان زیادی همه چیز ر رهاوقتی باال رسیدم، 

بسا شسادی    ابودیم که موبایلم زنسگ خسورد. گوشسی ر    بحث رد شخصیت ماهان دادیم. گرمِنظرات مختلفی در مو

بعدشسم،  جواب سالم منسو نسدادی.   » فتم:گ «من رسیدم.» ماهان سکوتی کرد و گفت:» سالم» برداشتم و گفتم:

 چسرا ولسی خداروشسکر   » گفستم: » رسیدم؟!مگه نباید سالمت می» ماهان گفت: «خداروشکر که سالمت رسیدی.

 گفست:  «چرا ساکت شسدی؟ » نگفت. گفتم: چیزیم سکوت کرد و هماهان باز «کنم که تا اونجا مواظبت بود.می

ت ا بسا جسدیّ  امّ ،دخواست قطع کندلم نمی اصالً «زنم بهت.ام. باید استراحت کنم. زنگ میهیچی، خیلی خسته»

 احافظی کرد و قطع کرد.ماهان خد «بینمت.ه عزیزم. شب خوبی داشته باشی. میباش» کامل گفتم:

ش و در مسورد  اشب خیلی در مورد ماهان حرف زدیم. در مورد شخصیت پیچیده این مرد، در مسورد زنسدگی   آن

 موقع خواب خیلی به خساطرات  ست؟!ش چیأنستم سر منشاده من نمیالبتّ کهعقاید عجیب و غریبی که داشت 

شسلوغی بسودم و او در    دری. مسن  اد بسودم و او جسدّ  و ماهان خیلی متفاوت بودیم. من ش شب فکر کردم. من آن

م بسرای قضساوت   هس  ا بساز تر تفکرات ما خیلی از هم دور بود. امّمم بودم و او عصبانی. و از همه مهّاسکوت. من آر

فسی آدم  مد. از طرآمتر که من از این آدم خوشم میشناختم. از همه مهّبیشتر می را خیلی زود بود. باید این آدم

داشست و بسرای مسن     را چون این آدم خیلی از فاکتورهای مورد عالقه مسن  ،شدبرای من محسوب میخطرناکی 

راحست و بسی    خیلی پس ،نستم خیلی منطقی با این آدم برخورد کنماتوشد. چون نمیخطر بزرگی محسوب می

تسرین و  تسرین، تلسخ  کشیدم. با سختبه بوته آزمایش می اباید خودم ر راهی نبود، شدم.منطق عاشق این آدم می
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گ آماده بود. باید با احساسی که نسبت بسه ایسن   زرامتحان ب ک، عشق! همه چیز برای یجهان هدیهترین شیرین

 .ا بودم که خوابم بردههمین فکر درش. مشناختجنگیدم و میمی ،آدم داشتم
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  :فصل

انگیسزی بسود.   بود. صبح دل امزندگی درد که ماهان لین صبحی بوباز کردم. اوّ را میهابا صدای زنگ ساعت چشم

نگساه مرمسوز موقسع خسداحافظی      آنخاصی داشتم. خوشحال بودم. نگاه ماهان،  ، انرژیِبیرون آمدمنه اوقتی از خ

کسه صسدای زنسگ    ام بسودم  بود و من مشغول کارهسای روزمسره   9 ذاشت. ساعتگبه حال خودم نمی راای ملحظه

 ،دیسدم  اای کسه ماهسان ر  ثل لحظهنستم چرا قلبم مادا نمیاسترس نداشتم امّ ران بود. دیگشنیدم. ماه را موبایلم

کسه  کرد و من خوش بین بودم به سرنوشستی  م پمپاژ مییهابه رگ ارمیضربانی شیرین که سرنوشت مبه !زدمی

کسردم و  مقاومت می بایدند و من فقط کشیبه درون دریایی ناشناخته می را هر لحظه مثل قایقی بدون پارو من

اهان بسا صسدای گرفتسه و    م «.سالم» برداشتم و با انرژی گفتم: اکردم تا به مقصد برسم. گوشی رمانع ایجاد نمی

 حوصسلگی گفست:  بسی  ماهان بسا « هنوز خوابی؟ پاشو خرس تنبل» ب گفتم:با تعجّ «.سالم» ای گفت:خواب آلوده

بدون اینکه بسه سسئوالم تسوجهی     «کنی؟چرا سرفه می» فتم:د شروع کرد به سرفه کردن. گو بع «خواب موندم.»

ل صبح سئوال اوّ» م گفت:ه حوصلگی بازماهان با بی «کار. سرما خوردی؟ سرِ» گفتم:« تو کجایی؟» ، گفت:کند

نداشتم. ماهان  را ع این جوابقتو سکوت کردم چون اصالً «...کنی آدمو؟ از این لوس بازیا خوشم نمیادمیجواب 

 «؟روشنا» ن صدای گرفته گفت:ابا هم سکوتم حس کرد ناراحت شدم،که از 

حال و حوصله  اصالً ،شممن صبحا که از خواب پا می» گفت:« ؟جانم» . گفتم:تپیدقلبم دوباره از شنیدن اسمم 

مسن فقسط نگرانست شسدم،     » بسا دلخسوری گفستم:    «رم، چه برسه بخوام جوابم پس بدم.ندارم. حوصله خودمم ندا

اخالق مسن آشسنا    اتو هنوز ب» تر گفت:مارآنگفت. بعد با لحنی  چیزیای اهان سکوت کرد و چند ثانیهم« همین.

م از دلسم  ا! ناراحتیهاا به روش آدم آهنیامّ دکن از من دلجوییخواهد میاحساس کردم با این حرفش  «نیستی.

باشسه.  » گفست: » ن تا ظهسر سسرکارم.  م» گفتم:« خوام ببینمت.می» ش گفت:اهن صدای گرفتادوباره با هم .رفت

نسبت به احساساتم  ا باید کامالًامّ !در کنار ماهان رشب دیگ کخوشحال شدم. دوباره ی «رون.ریم بیشب شام می

 هوشیار و آگاه بودم. 
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ی و قطسع کسرد. حتّس   « .فظخسداحا  فعسالً  میام دنبالت. حاضر باش.  5» ماهان گفت:« ...باشه» خوشحالی گفتم:با 

ید خیلسی  شبی بود که در پیش داشتم و با ،مم فقط مهّیم نبود برام مهّیم نشد. ولی براه من داحافظیِمنتظر خ

بسه خنسده    را م. فکری به ذهنم رسسید و ناخودآگساه مسن   وشدم که کیش و مات نشقدرتمند در صحنه حاضر می

 همسان مثسل   بسرایم  ،افتاده بود اقاتّفماجرایی که به یادِ شطرنجی افتادم که در منزل ماهان دیده بودم. واداشت. 

هنم بس اتسو یی نمس ، حتّودشنستم که ماهان راحت مات نمیادعاشقی یعنی مات! میکه  تداعی شدشطرن   زمین

پسس بایسد در مقسابلش     ،کسیش کسرده بسود   را  ای مسن تسا انسدازه  او تر بودم. راحتی کیشش کنم، من از او ضعیف

گفست کسه مسن    مسی  نم م بهاچون این امتحان من بود. ندای درونی م.وراحتی مات نششدم، تا بهمی تردرتمندق

ی درتمنسد حریسف ق  اا در مقابل این آدم جسور و جذاب به جایی رسیده بودم کسه خسودم ر  م امّهست تر از اوقوی

لین بسار بسود کسه چنسین     نستم اعتماد کنم. برای اوّاتومی ،گرفتممیاز درونم دیدم و به سختی به ندایی که نمی

کسردم. یسا مساتش    مسی  اند. ولی باید تالشم راترسمیت به شدّ را کردم و این منتجربه می اای رساسات لغزندهاح

 کرد! تعیین می اشدم و او ادامه بازی رمی، یا مات شدممی کردم و برندهمی

زودتسر از   شسدم. گذشست پسر از شسور و عشسق مسی     شدم و هر ثانیه که میکار نزدیک می کم به ساعات پایانیِکم

« سالم. گوشی...» برداشت و گفت: اراه به ماهان زنگ زدم. ماهان گوشی ر درنه براه افتادم. اهمیشه به سمت خ

مسد. چنسد ثانیسه بعسد     آدبانه نمسی ؤش دستوری بود و به نظرم خیلی میو مشغول صحبت با کسی شد. لحن صدا

خوبم. سرم شسلوغه. وقتسی   » گفت: «تو بپرسم.آره، خواستم احوال» گفتم:« ری خونه؟چطوری؟ داری می» گفت:

  .آمدمی آنجاشنیدم که به نظر منشی  او صدای دختری ر« چیزو...گم باید هزار بار یه می

عسد بسا   ای سکوت کرد و بماهان لحظه «؟ممکنه این نامه رو امضا کنین، بفرستمش برای اقدام ،جناب مهندس»

اریسد  ددم به هیچ وجه اجازه نبگم وقتی دارم کار شخصی انجام میچند بار باید » لحنی بسیار بد و خشن گفت:

ببخشسید،  » ر با صدایی لرزان و ترسیده گفت:دخت «ای اینجا ایستادید؟ بله؟م من بشید خانم؟ به چه اجازهمزاح

ن مات دور شد. م آنجاشنیدم که به سرعت از  ارهایش تَق پاشنهتَقو صدای  «...میام قصد مزاحمت نداشتم. بعداً

م از لحسن و صسدای ماهسان    هس  کردم. منمیتصور  ادختر ر آنزده دادم و چهره وحشتمی و مبهوت فقط گوش
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مزاحمست  عزیسزم  باشسه  » بسه سسرعت گفستم:   « ؟روشسنا السو،  » گفت:شنیدم که می اترسیده بودم. صدای ماهان ر

باشسه، تسا   » حوصسلگی گفست:  ا بیماهان ب« .خداحافظ بینمت. فعالً. ببخشید بد موقع زنگ زدم. شب میشمنمی

نبودم. لحسن زننسده و بسد    ات اطرافم اتّفاقه متوجّ منقلب و دگرگون بودم که اصالً قدرآنوقتی قطع کردم « شب.

ما آدما کی هستیم که  همگ»با خودم فکر کردم،  !برد. وحشتناک بودفرو فکر  در عمیقاً را دختر من آنماهان با 

فریده و ما حق نداریم به هم توهین کنسیم  آیکسان  ارها انسان خدا همه ما ؟کنیم رفتارطوری بخوایم با هم این 

 !ای دلیل برتری ما نسبت به بقیه نیسترت، شهرت، زیبایی یا هر چیز دیگهبه آسونی بشکنیم! پول، قد او دلی ر

شسون برتسری   ابر ی پسو  رهسا ورسن، دیگسه ایسن فاکت  که در ذهن من بود می معنویبه برتری  که واقعاً سانیو ک

به خاطر اینکه اجازه دادم به  را نستم خودماتود هرگز نمیکرمی را با من روزی این رفتار رترسیدم. اگ« .یست..ن

ای بسه  ذاشستم ایسن آدم جسسور خدشسه    گ، ببخشم. پس باید خیلی هوشیار بودم و نمیشودم و قلبم وارد ازندگی

م بسرای قضساوت   هس  ا بازحساسم ناخواسته درگیر این آدم بود. امّاینکه ا . مخصوصاًدتم و احساسم وارد کنشخصیّ

 مشغول کرده بود.  را نه فکرمازود بود. این افکار تا خ

. بحث دمما آ هنابه خ نوشینگفتم. عصر  رها برای را نه رسیدم، دوش گرفتم و طبق معمول همه چیزاوقتی به خ

ایی هس گساهی حسرف   از و هسر  دادم گوش مییاهبه حرف با هیجان نوشینورد ماهان از سر گرفته شد. داغی در م

م گفته شد. موزیک این جلسه مهّ درای زیادی در مورد ماهان ها و نظرهکردیم. حرفیزد که از خنده غش ممی

 درردیم. مُس وردیم که از خنده مسی آدار با جیغ و هیاهو در میگذاشته بودیم و گاهی حرکات خنده شاد و بلندی

فریساد   ،رسسید ا نمسی فضایی که از جیغ و خنده صدا به صسد  درشنیدم. ماهان بود.  را دای موبایلمن هیاهو صاهم

ی کنجکساو بسه مسن نگساه     انبسا چشسم   رهسا و نوشسین  همه جا ساکت شد. « !، ماهانهقطع کنینصدای اونو » زدم:

مسن دارم راه میسوفتم.   » ی گفت:ن لحن جدّاماهان با هم «سالم.» برداشتم و پرانرژی گفتم: ا. گوشی ردکردنمی

 شسد. نمیبا سرعت نگاهی به ساعت کردم. باورم  «!حال و حوصله ندارم. پس منتظرم نذار حاضر باش. امروز اصالً

 رهسا و قطع کرد.  «بینمت.می» گفت:« ؟درم. خوبه دمِ 5باشه عزیزم. ساعت » بود. با دستپاچگی گفتم: 7ساعت 

بسه   نوشسین « !داره میاد. منم حاضسر نیسستم. وای وقست نسدارم    » تم:. گفدکردنبه من نگاه میهمچنان  نوشینو 

پسرا از این اداها زیاد در میارن کسه بگسن خیلسی     !بابا حاال زیادی هول نکن. میاد وایمیسته دیگه» شوخی گفت:
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روع به سمت اتاق خسواب دویسدم و شس   و ام گرفت خنده نوشیناز لحن  «رو نده بهش... !باید ازشون حساب ببری

 دربود که ماهان تسک زنسگ زد. احسساس خاصسی     یک ربع به ساعت قرارمان مانده به حاضر شدن. ساعت  کردم

به سمت پنجره جنگلی میقو مثل نوشینو  رها «!اومد» گفتم:. بودم ماهانکه منتظر  بود هاقلبم بود. انگار سال

 !«حمله» کنار زد و گفت:کمی  اه رم پرداو بعد آر« هیس!» ی پنجره ایستاد و با انگشت گفت:جلو رهاو  ددویدن

و  دسساکت بودنس   ر دو. هدببینن را تا ماهان دم و مرموز سرک کشیدناای جاسوسی خیلی آرهمثل سریال ر دوه 

ب نگساهش  ایی گرد و متعجّهبا چشم« ؟روشنا» نگاهی به من کرد و گفت: نوشین! آنهاای هنه بازیامن محو دیو

که خیلسی دوسست داشستنیه! اصسالً     این، روشناوای » گفت: رها« !خودشه» گفت:د و با هیجان آمکردم. به سمتم 

کنسار   ام پسرده ر ابه سمت پنجره حرکت کسردم و آر « ...ایستادهدم ماشین  تونم حرفاتو در موردش باور کنم!نمی

ه با یک تی به رنگ مشکی و شلوار جین روشنی کایستاده بود و لباس بسیار زیبایی به تن داشت. کُ نزدم. ماها

روشن کرده بود مثسل   اا زیر نور چراغ برقی که فضا ره هوا تاریک بود امّت شده بود. البتّکفش اسپرت مشکی سِ

بسرو دیگسه... آقسای بسه ایسن       روشسنا ، موزیکو بسذار،  رها» با هیجان فریاد زد: نوشیندرخشید. شب تار می در ،ماه

 هسا بچسه پوشیدم و از  یم راهابه سرعت لباس« !م ندارهکه اعصاب متشخصی رو که نباید منتظر گذاشت، مخصوصاً

 درپر کرده بود. سراسر وجودم پر از غرور بود. از اینکه همسه   انه رافضای ختمام خداحافظی کردم. صدای خنده 

 در خوشحال بودم. خداحافظی کردم و به سرعت به سمت در پر کشیدم. د،نگاه خوبی به ماهان داشتن ،لنگاه اوّ

 انبایسد بسازی ر   کسه گهان به خودم نهیب زدم که باید به خودم مسلط باشم. من با خودم عهد بسته بودم راهرو نا

 . پس شاد و مغرور و مصمم به حیاط پا گذاشتم و وارد کوچه شدم. ببازم

دیسر  » خت و ابرویسی بساال انسداخت و گفست:    ماهان از صدای در به سمتم برگشت. نگاهی بسه سسرتاپای مسن انسدا    

و بعسد   «شسدی؟ کردم تو که خسوش اخسالق مسی   چه فرقی داره عزیزم؟ من دیرم نمی» با خنده گفتم: «نکردی؟

بریم تا » تفاوتی به من کرد و گفت:ماهان نگاه بی «اخمو خان!» و با لحن لوسی گفتم: هم کشیدم در را میابروها

و  «درسسته؟  ..نسداری. حوصله  . اصالًدونمدونم، میمی» و گفتم: وسط حرفش پریدم« !بیشتر از این لوس نشدی

م رفتم ه و به سمت ماشینش براه افتاد. من «...بریم» گفت: ن داد وام تکی. ماهان دوباره سری برا..زدم زیر خنده
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نظرشون در مورد من چی  هابچه» ورآمیزی به من کرد و گفت:ماشین نشستم. ماهان براه افتاد. نگاه غر داخلو 

نگساهی بسه مسن کسرد و بسا      نسیم « ؟ مگه تو رو دیدن که بگن؟!هابچه» کردم و گفتم: او ب نگاهی بهبا تعجّ «بود؟

 «!کنه عین اخالقممشامم مثل سگ کار می !خانم روشنامن همه جام چشم دارم » خندی گفت:پوز

و « ضی!چه از خود را» و ابرویی باال انداختم و گفتم: روی خودم نیاوردمه ب ا اصالًامّ است! دیده ار فهمیدم که ما

زد زیر  هانهاای زیرکانه به سمت شیشه برگشتم و مشغول نگاه کردن به بیرون شدم. ماهان مثل دیوبعد با عشوه

ام گرفست و بسا   خنده ،شاهشنیدم. از خنددیدم و میمی اش راهکه خند بود لین باراوّ .برگشتمبه سمتش خنده. 

در بر  ابزرگ او ر حبابیکه مثل  ...و باز هم سکوتی عمیقا خنده ماهان خیلی سریع رنگ باخت هم خندیدیم. امّ

هنسگ  آ« بهونسه شساد باشسی.   قدر بیتونی اینای هستی. خوبه که میتو دختر با روحیه» رفته بود. ماهان گفت:گ

 زادش خون داغ آدمیس یهارگ درا مثل همیشه خشن. احساس کردم این آدم آهنی هنوز ش غمگین بود امّیصدا

سساکت بسودم و ناخودآگساه بسا احساسسش       رم دیگس ه . مناست از احساس سرشارهم قلبش هنوز و  دجریان دار

 . ..همراه

 پائین دادم. دستم او شیشه ماشین ر «!خوادشادی؟ خب شادی که بهونه نمی» نی نگاهش کردم و گفتم:ابا مهرب

و حس کن. اونو با رخنک پائیزی  ببین. شیشتو بده پائین و این نسیم» شه بیرون بردم و به ماهان گفتم:از شی را

حس کن. با سرنگشتات لموسش کن، با همه سلوالی صورتت، بدنت حسش کن و بعد بسه قلبست    تتموم سلوال

ده. وای کسه چسه   کنی. این نسیم اومدن پائیزو نشسون مسی  بینی. حسش میرگرد. به اعماقش. اون شادی رو میب

 !خسواد خب ایسن شسادی کسه بهونسه نمسی      ..کنم.پائیز فکر می زنه وقتی به اومدنقلبم موج می یعشق بزرگی تو

آواز یه پرنده وجود آدمو به وجسد میساره،    بعضی وقتاکه نباید میلیونر بود یا مشهور که شاد بود.  خواد؟ حتماًمی

کنسه. همسه ایسن    ی، همراه بوی خاک آدمو دیوونسه مسی  کنلین قطره بارونی که رو صورتت حس میبعضی وقتا اوّ

و  داد پسائین  را ماهسان شیشسه ماشسین    «یم...و تو. که شاد باشیم. که عاشق باش رو خدا آفرید برای من هایزیبای

م. مس فهحرفساتو نمسی  کسه  مسن   !روشسنا زنی تسو  میچه حرفایی » . نگاهی به من کرد و گفت:برد بیرون را دستش

 «شه!م یه چیزیت میأکنم هوا سرده و تودونم! فقط حس مینمی
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شسحال  م نبسود. فقسط خو  م مهّس یو برا دروش بیای خودروه د بهخواا نمیامّ دکنم فکر مییکه به حرفانستم ادمی

کسرد.  خوشحال مسی بسیار  را م بود و این منیاهسکوت غرق حرف در عمیقاً ،زدمبودم از این که وقتی حرف می

و این عزیزم ی هست هنیآود تو آدم وای یادم نب» نی گفتم:اهای آمیخته با مهربهنگاهی کردم و خندیدم و با کنای

 «کنی!نمی درکحرفارو 

ور در شسد و ماهسان همچنسان غوطسه    های آخرش نزدیک میایستادیم. چراغ داشت به دقیقه یپشت چراغ قرمز

رسسید. چهسره ماهسان بهسم     ن به گوش ااز پشت سرم دن چراغ سبز شد و صدای بوقی بوسکوتی مبهم بود. ناگها

شن سوار ماشینای گرون می ؟ردیمگه مُ !مردیکه راه بیوفت دیگه»مد. آ. از پشت صدایی ریخت و برافروخته شد

 باز کرد و به سمت در متمایل شد تا از ماشسین پیساده   را ماهان به سرعت کمربندش» !!!گاو شعور ندارن دِولی قَ

لررزیسد. بسا نگرانسی و    مسی شفشان بود. تمام وجودم از تسرس  تآدیدم. مثل کوه ش میاهچهر ا درت ر. عصبانیّشود

کرد. ش احساس خاصی در من زنده میانیام سرد بود. لمس دست استخوهگرفتم. باز را بدون اراده دست ماهان

ت بخسش بسود.   م لسذّ یدست، برا آنکردم صورتم داغ شده. چقدر لمس با لمس دستش قلبم ریخت. احساس می

 ش جریان داشتیهارگ دری خونی که ه داشت، حتّحس کنم، گوشت و پوستی ک را شیاهنستم استخوناتومی

نرو، » گفتم: !نم از عشق بود یا از ترسادزد. نمیحس نابی بود. قلبم باز هم تند مینستم حس کنم. چه اتومی را

مساده بسودم تسا    آای برافروخته به سسمتم برگشست.   ماهان با چهره« کنم.میزیزم. راه بیوفت. خواهش ولش کن ع

ش مسوج  انچشم درخشم  ،برگشت به سمتم . وقتیدنثارم کن ،زده بودبیچاره دختر  آنه ظهر به ک اایی رهحرف

س عمیقی کشید و نف گرفته بودم اای من! نگاهی به دست من کرد که محکم دستش رهزد و ترس در چشممی

صورتم حسس   در ار شمهجوم خکردم حرفی بزنم. هنوز ت نمیئا جرتر شدم. امّماراه افتاد. آرو ب «م.بری» و گفت:

 ستوران شدیم.رکردم. بعد از یک ساعت رسیدیم. از ماشین پیاده شدیم و وارد می

هسای قسدیم   داشت و بیشتر شبیه کافسه کمی زهای ا محیطی بسیار زیبا و دن  داشت. میرستوران بزرگی نبود امّ

افکن بود ا طنینآنجدریایی در  انرغنوازی از فلوت و ساکسیفون همراه صدای دریا و مم و گوشاآر بود. موسیقیِ

همراه با میزهای چوبی رنگ روشن داشت. کنار هر میز که در میبود. نور مالیداده  محیطکه آرامش عجیبی به 
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نها و نسور رسستوران،   آهایی به سبک مدرن با نوری مالیم به دیوار نصب بود که تلفیق کنار دیوار بود، دیوار کوب

با  ."رزرو"ش نوشته بود یود آورده بود. ماهان مستقیم به طرف یکی از میزها رفت که روبوج افضایی رومانتیک ر

ه چند جا غذا و البتّ ینومیز نشستم. سرویس سفید رنگی روی میز چیده شده بود و مِ آنب با ماهان پشت تعجّ

غسذا نسیم    ینسو از بساالی مِ برداشت و مشغول انتخاب غذا شد.  ار ی غذانوهای وارمر. ماهان مِزیبا با شمع شمعیِ

شسه فنسدکتو بهسم    می» لبخندی زدم و گفتم:« پس چرا معطلی؟ غذاتو انتخاب کن.» نگاهی به من کرد و گفت:

برای اینا. شمعا رو روشن کنم. خیلی » ا اشاره کردم و گفتم:هبه جاشمعی» چرا؟»ب پرسید:ماهان با تعجّ «بدی؟

بسه تسو امیسدی    » کتش درآورد و به من داد و با ناامیسدی گفست:   باز جی را ماهان فندکش» ..شه.یرومانتیک م

 «...نیست

توران سر شدم. چند ثانیه بعد پیشخدمت رسانتخاب برداشتم و مشغول  ار ی غذانوها مِن شمعدبعد از روشن کر

شساه  » ماهان گفت: «مهندس فرد. چی میل دارین قربان؟ سالم. خیلی خوش آمدید» میز ما حاضر شد و گفت:

پیشسخدمت رو بسه    «اسپاگتی سبزیجات لطفاً» گفتم:« خانم؟» خدمت نگاهی به من کرد و گفت:پش «یگو لطفاًم

« شما؟» و نگاهی به من کرد و گفت:« ساالد، نوشابه.» ماهان گفت:« آقا؟ دای میل داریچیز دیگه» ماهان گفت:

ام د. از ایسن سسفارش احمقانسه خنسده    ب به من نگاه کسر جّعماهان با ت« .و سیب زمینی سرخ کرده ماست» گفتم:

من عاشق ماست بسودم   رآخ !خواستا خب من دلم ماست میرستوران لوکس ایتالیایی! امّ کی درم آن ه .گرفت

  !بگذرم آنهیچ شرایطی از درنستم اتوو نمی

 مت گفست: بسه پشسخد   ، روب بسه مسن  م آمیز و متعجّکردم. ماهان بعد از یک نگاه تحکّماهان نگاه می بهبا خنده 

 ،صورت من که از خنده سسرخ شسده بسودم    درپیشخدمت با احترام تشکر کرد و رفت. ماهان  «..ممنون. تا بعد.»

 را حسرفش « وونه نشم از دست تو خوبه. آخه.... دیروشناآدم عجیبی هستی  تو واقعاً» نگاه کرد و متفکرانه گفت:

. این که ایسرادی  دیگه ن جان. خب من عاشق ماستمآخه نداره ماها» خندیدم گفتم:که میحالیقطع کردم و در

یه  . تو واقعاًروشناوای » گفت: دکنترل کن را کرد خودشمیکه سعی ماهان نگاهی به من کرد و درحالی« نداره.

ی روشسن کسرد و بسا    ا نگاهش برق شیطنت داشت. سسیگار ی بود امّخندیدم. ماهان هنوز جدّهنوز می «!ایپدیده
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بینی حساال. تسو   گفتنی نیست. خودت می» م:با خنده گفت «...خب، دیگه از شاه کارات بگو» لحن مضحکی گفت:

  ..سنگ غیر قابل نفوذ. کمثل ی و هنوز سخت بود ماهان به روی خودش نیاورد.« شناسی!منو هنوز نمی

شسامل ماسست   ه تّس که الب دوردنآ او ساکت بود. پیش غذا ر ا او همچنان جدیاین همه خنده، این همه شوخی امّ

 را زیسر نظسر داشست و کنجکاوانسه حرکسات مسن       رام بود و مشغول خوردن پیش غذا شدیم. ماهان کامالًهم من 

ردن ببسین عزیسزم طریقسه خسو    » خندیدم. گفستم: « ...ماست» گفت:ماهان  دوردنآ اکاوید. وقتی غذای اصلی رمی

 ی ماهسان روبرو را ندم و چنگالادم و چرخربپاگتی سداخل ا را و بعد چنگالم« ماست آداب و رسوم خاصی داره.

به  را و چنگال« !کنیمکاسه ماست و نوش جان می ینیم توزمیاسپاگتی خوشمزه رو  حاال این» و گفتم: گرفتم

مبهوت فقط بسه مسن   مات و خجالت گرد شده بود و کمی ب و ای ماهان از تعجّهسمت کاسه ماست بردم. چشم

کسسی   رکه اگ دکنبه این فکر می ددار نستم دقیقاًادام گرفت. میخنده ،سرش بوددر کرد. از افکاری که نگاه می

 .... !!!ک و پوزهمه دَ آنبا  !چه آبروریزی برای ماهان ؟دکنچه فکری در موردش میما را در آن حال ببیند، 

 ن حالت مناهم کردم. نگاهی به ماهان کردم که هنوز داشت با ثنگه داشتم و مکباالی کاسه ماست  را چنگال

ماسست   یزنسم تسو  اسسپاگتی رو مسی   وای ماهان. فکر کسردی مسن واقعساً   » زیر خنده و گفتم:کرد. زدم نگاه می را

ماهسان  « .مخواستم یکم بخنسدی تسلیم! شوخی کردم عزیزم. می، باشه ،باشه» ماهان اخم کرد. گفتم:« خورم؟می

استدعا » گفتم:با شیطنت « ..ی شوخی انتخاب کردی.روز خیلی خوبی رو هم برا» ن داد و گفت:ام تکیسری برا

 و لبخند زدم. « ..دارم آقا.

ش شسد و  یتحت کنترل ذهن من نبود. ماهان مشغول خوردن غذا مد و این اصالًآاز این آدم خوشم می من واقعاً

ا همسه روزا  دیسدمت فهمیسدم. امّس   کسه  ای دونم. اینو از همون لحظهمی» گفتم: «امروز روز خوبی نداشتم.» گفت:

کنسی مسن یسه روز    خب مگه فکر می و نالید... شه عصبانی بودهمش که نمی خوبن. فقط باید نگاهتو عوض کنی.

آدمسا خیلسی احمقسن.    » ماهان گفت:« !اگه بدونی از صبح با چند نفر سر و کله زدم شاخ در میاری؟ آروم داشتم

دما خوبن. فقط باید باورشسون کنسی. مسن    آنه عزیزم. » گفتم: «رسونه.وقتا کاراشون منو به مرز جنون میبعضی 

و بسدی نسدارم. مسن     من کساری بسه خسوبی   » ماهان گفت:« ا باید باور کنی که همه خوبن.حرفم اعتماد نیست. امّ
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م کنه کارمندکنم. فرقی نمیشو بدونه. وگرنه باهاش برخورد میگم هر کس باید کارشو دقیق انجام بده و حدمی

خسوام صسادقانه   وال ازت بپرسم و مسی ئخوام یه سن. میجا صبر کهمین» گفتم: «یا یه ناشناس. باشه یا خانوادم

« دی؟کنی؟ همسه کساراتم دقیسق انجسام مسی     رعایت می وخودت روابط اجتماعی حد تویجوابشو بدی. تو خودت 

نسم تسو آدم   دوببسین مسن مسی   » گفستم:  «منظورت چیه؟» و گفت:ه من انداخت ماهان مکث کرد. نگاه سنگینی ب

ا بایسد همسدیگرو درک کنسیم و    تونی عوضش کنی. امّکه این شخصیت توئه و نمی دونمهستی. اینم میای یجدّ

ای پشت چراغ قرمز دستشسو گذاشست روی   درک کنیم که اگه راننده . مثالًمقابل و بذاریم جای طرفر خودمون

 ییش از صسبح پشست فرمسون بسوده. تسو     ست. بخاطر مشکالت زندگهخیلی خست ،بوق و حرفای چرت و پرت زد

زنسدگیش داره و تحست فشسار     ی. شاید مشسکلی تسو  هترافیک، با یه عالمه آدم سروکله زد یبارون، تو یسرما، تو

راه استرس کشیده. ممکنه شسب قبسل بسه     یروانی زیادیه. یا اگه کارمندی دیر رسید، خودش به اندازه کافی تو

آدمسا و  کسردن  منظورم اینکه وقتی شسروع کنسیم بسه درک     ..ده و و و.خاطر تبی که بچش داشته تا صبح نخوابی

وقتسی بساور کنسیم کسه همسه آدمسا       شسیم.  کنن عصبی نمییگه از کارای بد و نابجایی که میدوست داشتنشون د

حدی حرف تو رو در مورد حماقت آدمسا   ه من تاگیم احمقن. البتّنمی دیگه ،بینی و دیدگاه خودشونو دارنجهان

 دیدگاه تسو  های غلط داریم. من اصالًمون اخالق بد داریم. دیدگاهما هیچ کدوم ما کامل نیستیم. هارم امّقبول د

نگساه کنسی، دیگسه    دمسا  آا باور کن وقتی با ایسن دیسدگاه بسه    ذارم. امّکنم و بهش احترام میرو به زندگی رد نمی

شسون بسه عنسوان یسه همنسوع احتسرام       کنسی و به بینیشسون. کمکشسون مسی   میی و احمق نکنباهاشون دعوا نمی

 «..ذاری.می

 ،گسه کسه پشست چسراغ اون چرنسدیاتو مسی     میدآشعاره.  ونکتابا خوندم. همش یهمه اینارو منم تو» ماهان گفت:

دم ماهان. مسنم  من اینا رو تجربه کر» گفتم:« میاد از نظر من آدم مسئولی نیست.فرهنگ نداره و کسی که دیر 

کنم خیلی شلوغه. ر باشیم. جایی که من کار میا باید صبورسم. امّمی ،یرسیداالن تو  ای کهیه وقتایی به نقطه

حس کنن. کنن اینو لمس میمی کار و درمان کار کردن کادرِ ی. همه کسایی که توهپر از آدمای بیمار و دردمند

خاطر اینکه دکتر رفته دعوا  مرد شهرستانی که با من به ..انجام وظیفه بدون هیچ توقعی. ..عشق. ..دوستی.انسان

دیدگاه من این آدم از همه جسا دسستش کوتاهسه. بسی     در ا دیدگاه تو یه آدم بیشعور و بی فرهنگه. امّ درکنه، می
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خسواد هسر چسه زودتسر از ایسن      فشار عصبیه زیادیه. می ییه شهر  غریب. مریض داره. تو یست توهپوله، بی خون

نه. داغونه. من کاری از دستم بر نمیاد به جز اینکه درکش کنم و باهاش ست. نگراهتکلیفی خالص بشه. خستبال

همدردی کنم و کمکش کنم که زودتر بتونه از حال مریضش با خبر بشه و به شهرش برگرده. اینا دیگه تو کتابا 

ی زدم و و بعد لبخند «تونی با سرانگشتات لمس کنی.ه. اونجا درد و خستگی آدما رو مینیست. اینا عین واقعیت

شغول خوردن غسذا شسدم.   و م «. غذامونو بخوریم که یخ کرد.درد آوردمتو رِخیلی حرف زدم. ببخشید. سَ» گفتم:

خندیدم و چشمکی زدم و  «!مثل من نشستهمیبا روحیات تو چطور کنار یه آدمیبرام جالبه یه آد» ماهان گفت:

 مشغول شد.  یشتفاوتی به خوردن غذاماهان با بی« !اینم یکی از اون شاه کارامه دیگه» گفتم:

 دررویسی   بسا پسر   ،کنسی نصیحتش مسی  هبود که هر چ یقستُ مد. عین بچهآخوشم می ،رو بود رقدر پُاز اینکه این

کنم، نه به کسی من براحتی نه کسی رو باور می» ! ماهان گفت:ندکمی را شو کار خود ندکت نگاه مییاهچشم

ا امّ ،آره» با لبخندی گفتم:« و باور کردی؟تو من» ماهان گفت: «ا اعتماد نکن.کن امّ باور» گفتم: «کنم.اعتماد می

خسوای  خوام باشسی یسا مسی   می جوری کهجوری که هستی باور کردم نه اوننیبا دیدگاه خودم یا تو. تو رو هم نه

احساس کردم ماهسان   «م نیست؟کنه. این مسئله برات مهّما دیدگاهامون خیلی فرق می» ماهان گفت:« ..باشی.

از احساسسم  ذاشستم  گ. من نبایسد مسی  نظر مرا در مورد خودش بداند دهخواتمام می با زیرکی به هر طریقی شده

این نقطه ضعف بزرگی بسرای مسن   کرد و نم وگرنه ماهان کیشم میابم او د باهخواکه دلم می دبفهمبوئی ببرد و 

اب نده. جواب وقت سئوال منو با سئوال جوهیچ» ی شد و گفت:چهره ماهان جدّ« مه؟برای تو مهّ» پرسیدم: بود.

  «منو بده.

این آدم ایستادگی کنم و جلسوی   در مقابلنستم اتوترسیدم. آیا من می ،زدش موج مییاهچشم درتی که از جدیّ

کسه نزدیسک خسط    داشستم   اای ربگیرم؟ حس دونده راراه بود  در،  او م بهاهی که با فهمیدن عالقتااتّفاقخیلی از 

 رهست باید چند قدم دیگس  طور. هر ردگیش مییله پاضع د،بیننزدیک می را شنای که بردلحظه در پایان، دقیقاً

از نظسر مسن   » شار از این احساسات بسودم. گفستم:  سر ..، درد، استرس، ترس و عشق به دویدن.است . سختدودب

شیم. وظیفه ما فقط یه چیزه. عشق. عشق به همنوع. عشق نباید یه تفکر، یه احساس یا یه دیدگاه داشته با حتماً
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کسرد. ابرویسی بساال    ماهان متفکر به من نگاه مسی  «.قشنگه هافاوتبه طبیعت و.... به نظر من این تبه وطن. عشق 

ا برعکس باورای منسه. امّس   مثل تو نبودم. برام حرفات منطقی نیست و دقیقاًمیمن تا حاال با آد» انداخت و گفت:

کنم. مسنم  بینی نیست و اینو بهت ثابت میه تو میجوری ککاوم بشناسمت و بهت ثابت کنم که زندگی اونکنج

تنهسایی و   یفکر کسردم. تسو   ،ایی که برام افتادهاتّفاقامو تجربه کردم. ساعتای خیلی زیادی به همثل تو همه باور

با تمام اختالف نظرایسی   کهتر شدم که قوی ا خوشحالمایی که بهم شده رو به قول تو لمس کردم. امّهعدالتیبی

ی هستی ایعالیه. من خوشحالم که تو پسر قو» با لبخندی گفتم:« .و بگمر نظراتم تام ادکنار تو ایست ،که داریم

م چیسزای زیسادی یساد بگیسریم. نسه      داشته باشیم و از هرو های خوبی خوام کنار هم لحظهمن می !و صاحب نظر

. مهّم اینکه توی این رابطه فقسط بسه هسم    گم. همینمی تحمیل کنم و نه بگم من درست خوام نظراتمو بهتمی

  «احترام بذاریم.

خواهد با من بماند. تا آن بودم که ماهان اعالم کرده که می خوشحالدیدم. ماهان می انچشم در ابرق رضایت ر

کردم باید تالش زیادی بکنم تسا  س میدیدم و احسان ماهان را خیلی دور از دسترس میلحظه باور نداشتم. چو

. شادیِ عجیبی رفتخوب پیش میهمه چیز  ،خواستمطور که میاین آدم را به خودم جذب کنم. امّا شد! همان

کنسد.  هایم پمپاژ میتر از همیشه خون را در رگتر و مطمئن، قلبم قویکردم. احساس میزددر وجودم موج می

باختم. نبرد سسختی  ل میتر هر ثانیه به او دکرد و من با جدیّت هر چه تماممی ماهان همچنان با جدیّت نگاهم

جسان در بسین ایسن دو! در ایسن     بسی مین احساس و منطق و من مثل جسس در وجودم شروع شده بود. نبرد خونی

ا در ایسن  کرد. امّمیتر احساسات متناقض گیر افتاده بودم و نگاه سنگین ماهان که هر لحظه این احساس را قوی

برایم جالب بود. تجربه این احساسات متناقض کسه هسر    تاتناقض کرد. اینتر مینی بود که منطقم را قویمَ بین

تسر از  م جالسب یشناختن ماهان را برا ،کردندشدند و در برابرم قد علم میبرای زمانی کوتاه در من پیروز میکدام 

 کرد. همیشه می

میسرم  نه ماهان جان. من که دارم می»گفتم: « دسر؟»گاهی به من کرد و گفت: . ماهان نغذایمان تمام شده بود

« آره؟»رویی باال انداخت و با غرور گفت: ماهان اب «ت بخش...قدر خوردم. ممنون عزیزم. عالی بود و خیلی لذّاین
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نسده.  زدم زیسر خ و  «شک نکسن! »گفتم: « به خاطر وجودِ منه دیگه؟»با حالتی از خودراضی گفت: « آره...»گفتم:

ی بلند شد و بعد از تشکر از صساحب رسستوران بسه    ماهان خیلی جدّ« پاشو بریم.»ماهان سری تکان داد و گفت: 

 سمت در براه افتاد و من هم پشت سر او از رستوران خارج شدم. 

نسداخت و  اهی متعجّب به من اماهان نگ« راستی ماشینت اسم نداره؟»ماشین که شدیم از ماهان پرسیدم: سوار 

 «وای چه باحال! ماشسینش چسی بسود؟   »گفتم: « اسم داره. ژوزف.ماشین من نه. امّا ماشین برادرم، مانی »گفت: 

چی بود نه. چی هست. این ماشینو قبسل از اینکسه از ایسران بسرن     »، گفت: کردطور که شروع به حرکت میناهم

 ی هدیه تولدش این مدلت داشت. پدرم هم برادبلیو رو دوسامخرید. چون مانی خیلی اون مدل بی پدرم واسش

لسین  زنسه اوّ م مانی تمام فکر و ذکرش این ماشین بود. هنوز وقتسی زنسگ مسی   ه رو براش خرید. بعد از رفتنشون

خب مانی که خیلی سال پیش از ایران رفته، »ام گرفت. گفتم: خنده!« پرسه حاله اون آهن پارستمیه چیزی ک

ان چا چا نگساهم کسرد و   ماه «ه سوارش بشه. پس چرا نگهش داشته؟تونسته کخیلی هم کوچیک بوده، نمی

پسس مسانی   »، گفستم:  با لبخندی که هیجانی پشتش بود «ن گفتم مانی عاشق این آهن پارست!خوبه اال»گفت: 

ذارن، چسون معتقسدن   ان، حتّی برای آهن پارهام اسم میدونی؟ کسایی که عاشق همه دنیخیلی با احساسه. می

کسنن. مسن   رو به یک حقیقت تبسدیل مسی   این عالم خاکی احساس داره و با این کارشون اون یهمه چیز توکه 

حساال اسسم   »، گفست:  کسرد طور که رانندگی مسی ماهان همان« کنم مانی هم همین احساسو داره.می    احساس 

م هدیه رف خدا و واقعاً های از ط. خیلی پسر خوبیه. تدی یعنی هدیهتدی»خندیدیم و گفتم: « ماشین تو چیه؟

کسنم و  رسم خونه، توی پارکینگ بوسسش مسی  هاست. من همیشه وقتی باهاشم و میپدر آسمانی بود. شیر جاده

 « کنم. تدی عضوی از خانواده ماست!کنم که خیلی دوسش دارم و ازش تشکر میبهش یادآوری می

م دقیقاً مثل تو ه مانی»قی کشید و ادامه داد: عد نفس عمیب« !روشناتو واقعاً حالت خوش نیست »ماهان گفت: 

ورد اسسباب  داد. حتّی همون موقع که بچسه بسود، در مس   کرد و تحویل ماها میرندیات رو سر هم میبود. همین چ

کنسین روی زمسین   کنین. هیچ وقت بساور نمسی  ها زندگی میقصه یزد. شماها همیشه توبازیاش این حرفا رو می

گرنسه  خوای آدم زمینی باشی باید مال زمین باشی ولی بده. نقطه ضعف بزرگیه! اگه میکنین. این خیزندگی می
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گی مسال آدمسای   هایی که میست ماهان. همین قصههتمام زندگیِ ما یه قص»گفتم: « اصالً به اینجا تعلق نداری.

ینه به سسینه نقسل   طوالنی س هایافتادن. حاال شاید چون سال اتّفاقها یه روزی . به نظر من تمام افسانه..زمینیه

بسودن و پیسام داشستن. از     بینی همه حقیقتبری، می هاشونی بطن قصهآمیز شدن امّا اگه توشدن یه کم اغراق

ها. وقتی بسا  ق بی حد و مرز. حتّی به آهن پارهرسیم. عشمی گی به بزرگترین راز کائناتهایی که میهمین قصه

اون سسر   . اونوقت دلت برای ماشسینتم از شهمه چیز برات یه رنگ دیگه میکنی هاین دیدگاه به زندگی نگاه می

ماهسان سسری تکسون داد و     «..شه. چون اونم عضوی از خونواده توئه. مثل برادرت، مسادرت، پسدرت.  دنیا تنگ می

« بسافین! هسم اسسفندی بسود. پسس همتسون مسی       مانی»گفت: « اسفند.»گفتم: « متولد چه ماهی هستی؟»گفت: 

میریم... تمام زیبایی زندگی ما بسه  ویا میر یکنیم و تورویا زندگی می یرویا؟ ما اصالً تو»گرفت، گفتم:  امخنده

رنگ رویاهامونه که همیشه یه بوم نقاشیه پر فروشه. همه خریدارشن چون آدمای به قول تسو زمینسی رو بسه یسه     

هی خودخواهانه به من کرد و گفست:  نگاماهان » کنیم.زندگی ماشینیه امروز نیست وصل میمال که جای دیگه 

 «ارت تبریکی، چیزی. تعارف نکن!ای، کچه اعتماد بنفسی! نوشابه»

پس تو »گفتم: « دی.»گفت: « راستی تو متولد چه ماهی هستی؟»انه به راهش ادامه داد. پرسیدم: ماهان مغرور

خوبسه عسالوه بسر مطالعسات     »ن گفست:  ماها« هت. تو خاکی پس باید زمینی باشی.دم بواقعاً مال زمینی. حق می

بسا خنسده   و نگاهی احمقانه بسه مسن کسرد.    « خونی. نه؟ری! طالع بینی هم زیاد میجدیت، گاهی مطالعه آزادم دا

« رسسی... یت بسه اون نقطسه مسی   میره از خنده، تو از جسدّ قدر شوخن که آدم میبعضیا اون چیه؟دونیمی»گفتم: 

ماهسان بسا   « رم خونسه. نه ممنون، می»گفتم: « ا برسونمت؟یای بریم خونه یمی»توجه  به حرفم گفت: ماهان بی

آره یادم نبود، باید بری االن کلی گوش منتظرن، از من بگی براشون. وای االن همه نشستن »غرور خاصی گفت: 

گسه  تو واقعاً احسساس داری بسه خودتسا! خوبسه حساال ا     »نگاهش کردم و گفتم: « ری!روبروی ساعت که تو کی می

اهان ابرویی بساال  م« عریفی؟ چه بحثی؟خودتو بد جوری دوست داری! چه ت ،کس و هیچی رو دوست نداریهیچ

ماهان لبخندی کمرنسگ زد  « ماهان....»گفتم: « و راست میگی. من خیلی زود باورم.آره خب. ت»انداخت و گفت: 

تسو خیلسی   »ام گرفت. ماهان گفست:  ندههم خ باز «یه وجه مشترک داریم. خدای روئیم.خوبه. من و تو »و گفت: 

هساتو  ، بسه جسای صسدات فقسط صسدای خنسده      شسم وقتی تنها می»میز گفت: و بعد با لحنی تمسخرآ« خندی.می
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یساد.  من خیلی از آدمای شوخ خوشم نمسی »ی سریع گفت: و بعد برای اینکه رد گم کند با لحنی جدّ« شنوم.می

 .«کنم. ولی سخته ماهان..می یموعباشه، س»گفتم: « سعی کن یه کم جدی باشی.

زد. خودش را لو داده بود و من ایسن  دانست که نباید این حرف را مییخودش مشاید ماهان دیگر چیزی نگفت. 

وشحال بودم امّا بسه  کند. خیلی خاش به من فکر میآید و در تنهایی فهمیده بودم که از من خوشش میرا کامالً

. من کشش عجیبسی بسه ایسن آدم مرمسوز     است کردم صورتم داغ شدهاحساس میآوردم. باز هم روی خودم نمی

ها و این باورها فقط یک حصار برای دانستم که همه این حرفقاط ضعفش. امّا در اعماق قلبم میداشتم با همه ن

  ..هایش.است یا یک اعتراض به همه تنهایی محافظت از خودش

بسه  توانستم این را ماهان جدا شوم امّا افسوس که نمیخواست از م نمیشدیم. اصالً دلکم به خانه نزدیک میکم

ای بسود. خیلسی   ماهان ممنون به خاطر امشب. خیلی به من خوش گذشت و غذای فوق العساده »او بگویم. گفتم: 

جلسوی درب سساختمان   به خواست مسن  دیگر به خانه رسیده بودیم. ماهان « ت بردم. شب به یاد موندنی بود.لذّ

گفستم:  « ست. برای خسودم اومسدم.  کنم. دلیلی برای تشکر نیمیخواهش »رک کرد. به سمتم برگشت و گفت: پا

های ماهسان  باز هم همان نگاه را در چشم« وی این شب زیبا سهیم کردی عزیزم.دونم امّا ممنونم که منم تمی»

من بفهماند که اصالً در قلبش نیستم و کرد که با قدرت به ی بود و تمام سعیش را میدیدم. ماهان کامالً جدّمی

یز دیگری بود کسه  ش چرا از من پنهان کنند. در چشمان توانستند چیزیهایش نمی، چشمبرایش مهّم نیستم امّا

 کرد. من را دیوانه می

مرد رویاهای خواست در آغوش بگیرمش و با همه وجودم به او بگویم که چقدر دوستش دارم، بگویم که دلم می

همسان   ماهان دستش را دراز کسرد.  ..باشد باید خیلی محتاط بودم و صبور. طورخواستم اینست. امّا اگر میمن ا

توانستم حرفسی  ا او دست دادم و نگاهش کردم. نمیقلبم دوباره ریخت. ب« ؟روشنا»نگاه در چشمانش بود. گفت: 

کسرد.  مسی  مغسز اسستخوانم رسسوخ    هی عمیسق کسه تسا   کسرد. نگسا  ت عجیبی بود. ماهان فقط نگاهم مسی بزنم. سکو

خواست چیزی به من بگوید. نگاه سنگینش دقیقاً روی قلسبم بسود.   ا نگاهش میتوانستم نفس بکشم. ماهان بنمی

از صدای من به خسودش آمسد و گفست:     ماهان خیلی سریع« جانم؟»این نگاه بودم. با لبخندی گفتم: من عاشق 
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بخنسد  ابروهایم را به عالمت سئوال باال بردم و سری تکان دادم و ل «خواستم بگم.ممنون که اومدی. همینو می»

ماهان به روبسرو نگساه کسرد و     «بودم. رسیدی حتماً بهم خبر بده. عزیزم. منم خوشحالم که کنار تو»زدم. گفتم: 

ه بدرقه پیاده شدم و باز ماهان را با نگاهم تا انتهای کوچ« ی تو مواظب منم هست. برو دیره...نترس، خدا»گفت: 

 کردم. 
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 8فصل 

اه لرزید. غمگین بودم. برای من این احساس کامالً قابل درک بود. ناخودآگس پاهایم میرفتم باال می هاوقتی از پله

گذاشتم این عالقه بوجود بیاید و رشد کنسد. ایسن احسساس،    کردم. نباید میدر مقابل ماهان احساس شکست می

ه دانسم غریبس  دم. نمیها منتظر این غریبه بوفهمیدم. انگار سالایی نبود. این را خوب میاوّل آشناحساس هیجان 

  بود یا از من هم به من نزدیکتر؟!

. در انتظارم بودند رهانوشین رفته بود و بهار و سارا همراه با ها با هیجان در را باز کردند. به در خانه رسیدم. بچه

آمسد.  و مطمئنی برای همه ما به حسساب مسی  بود امّا دوست خیلی خوب  رها های کودکیالبتّه بهار دوست سال

زیبسایی داشست. در ظساهر دختسری بسسیار       بسسیار بهار دختری بود با قد متوسط و پوستی برنزه رنگ که موهای 

 آمد امّا در اعماق وجودش، سرشار از احساس بود. نکته جالب این بود کسه بهسار بسا اینکسه بسه     منطقی به نظر می

ایستاد و این طغیانگر پیروزمندانه می ت احساساتی بود امّا همیشه با قدرت منطقش در مقابل این احساساتشدّ

و میسارا هم جزو دوستان قدی مسئله همیشه در نگاه من به منزله توانایی و قدرت اراده شکست ناپذیر بهار بود.

یدگاهش به دنیا به شدت عاری از هرگونه بدبینی و مورد اعتماد من بود. دختری بود با روحی ساده و پاک که د

ی اطرافش، واقعاً ستودنی بود و در هاریا بود. دختری زیبا و بسیار شیک پوش بود و خاکی بودنش نسبت به آدم

ها بود و ایسن  زندگی خالی از تمام این زرق و برقهایی که دوستشان داشت، امّا نگاهش به تمام زرق و برق کنار

 ن خیلی زیبا بود.به نظر م

طبق معمول بازار حرف داغ بود و هر کس زمانی در مرکز این بازار شلوغ و پرهیاهو بود. شب موقع خواب خیلی 

کردم. دلم برایش تنگ شده بود. ماهان هسیچ خبسری از اینکسه    فکر کردم. دلتنگی عجیبی احساس میبه ماهان 

دادم ولسی  م به او زنگ بزنم. چیزی بروز نمسی ن هم حاضر نشدها مرغم اصرار بچهه بود و علیبه من نداد ،رسیده

کردم که بخوابم. فردا ی تختم دراز کشیده بودم و سعی میهای بدنم منتظر تماس ماهان بودم. روسلول با تمام

کسه   سسارا بود. همه خواب بودند، به جسز   زنم. نیمه شبین بودم که فردا با ماهان حرف میجمعه بود و به امید ا

برد و همیشه با موبایلش مشغول بود. نگاهی به صفحه موبایلم کردم و آرزو کردم کسه ای  موالً دیر خوابش میمع
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هایم را بستم. هسزاران سسئوال در ذهسنم    . موبایلم را کنارم گذاشتم و چشمبردکاش ماهان زنگ بزند. خوابم نمی

باشد؟ شاید من حرفی زدم یا حرکتسی کسردم کسه    ی برایش افتاده اتّفاقبود. چرا ماهان به من خبری نداد؟ نکند 

بسرد.  ، خسوابم نمسی  کردمگذشت. هر کاری میشدم. ساعت نمیده است! داشتم دیوانه میماهان نظرش عوض ش

هیچسی.  »تم: گفس  «آره، چی شسده؟ »گفت:  سارا« بیداری؟ سارا»را صدا کردم.   سارادلشوره عجیبی داشتم. آرام 

خوای بیسام  می»گفت:   سارا« ار ما هم سر آروم بذاریم زمین...بخواب دیگه. بذ»فت: آرام گ بهار «بره.خوابم نمی

، گفست م میاور شدم. امّا ندای درونیو دوباره در اقیانوسی از سئواالت غوطه «نه بخواب عزیزم.»گفتم: « پیشت؟

ازیِ خطرناک کیش و مات ماهان به خاطر ترسی از من فاصله گرفته است. شاید او هم ترسیده که در این ب شاید

 شود... 

شسد. امّسا بساز هسم     می کمرنگام تبدیل به آرامشی شد و دلشورهم میقلبم گر ،کردموقتی به این فرضیه فکر می

توانستم به این احساسم اعتماد کنم. این احساسات لغزنده و متزلزل دقیقاً از زمانی که ماهان به زندگی من نمی

بسود. تنهسا    دانستم. چون ناخواسته پای عشسق در میسان  بود و من دلیلش را خوب می بل لمسبرایم قا ،آمده بود

انسان را آفرید تا او را هم در احساس خودش شسریک  خدا که خداوند که به خاطر آن، انسان را آفرید.  ایانرژی

فهیم د عشقیم، نمیریم. امّا چون ما خوکند و خواست تا از عشق آفریده شویم، در آن زندگی کنیم و در آن بمی

میریم. خدا خواست که ما از عشق باشیم چون خودش عشق بود و عاشسق  کنیم و درآن میکه در آن زندگی می

 کم خوابم برد.ور بودم که کمدر این افکار غوطه ..ما بود.

بلند شدم و کرد. ها دلگرمم میو بچه رهاحال خوشی نداشتم. کسل بودم امّا بودن  ،صبح که از خواب بلند شدم

« خسوبم. »گفستم:  « ی. چطسوری؟ سسالم خسواهر  »گفت:  رهابه داخل سالن آمدم و سالم کردم. همه بیدار بودند. 

ای و بعد دستی در موهایم کشیدم و خمیازه« دونم. خبری ازش نیست.نمی»گفتم: « از ماهان چه خبر؟»گفت: 

یم. خوری نشستو به همراه بقیه پشت میز ناهارم برای همه چای آورد. دست و صورتم را شست رهاکسل کننده... 

که لیوان  طورهمین سارا تر شدم.، کسلبود. از اینکه این همه خوابیده بودمنگاهی به ساعت کردم. نزدیک ظهر 

. بسا چسه   مکزیسک  مرفتدیدم ب چه خوابای عجیبی دیدم. خواب میدیش»، با خنده گفت: داشتچایش را بر می
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کسرم ضسد   »با خنده گفست:   و «. وای خیلی با حال بود!مکردمکزیک موج سواری می وی سواحلتحال و هوایی 

مسنم داشستم یسه چیزایسی     »خندیدیم. بهاره گفست:  همه می« خیلی تنده...آفتاب اونجا  . نه کهمم زده بودمآفتاب

و  «کسنم...  خسارج داشستم براتسون تعریسف     منم االن یه خاطراتی از ،کردیدم. این مسخره اگه سر و صدا نمیدمی

دانستم که هنسوز بسرای   م. میدانستم که باید شاد باشخندیدم. میمن کرد و زد زیر خنده. من هم می نگاهی به

خسب خسودت یسه زنگسی بسه      »رو به من گفت:  ساراها خیلی زود است و نباید خودم را اسیرش کنم. این دلتنگی

 ها بودیم که صدای موبایلم را شنیدم. ر همین بحثد« زنم حاال. زوده. بیدار بشم...می»گفتم: « ماهان بزن.

ماهان با صدایی خش دار « سالم.»هنوز از خواب  گرفته بود، گفتم: ماهان بود. گوشی را برداشتم. با صدایی که 

تسو بایسد   »گفستم:  « خیلی نگرانم بودی آخه.»گفت: « چرا؟»ب پرسیدم: با تعجّ« خوبه حاال جواب دادی!»گفت: 

السو، سسالم... آره خسوبم... تسو     »زد. نه زنسگ مسی  اتلفن خ «گوشی.»ماهان گفت: « این قرارِ ما بود! دادی.میخبر 

« زنسم. گه حال داشتم میسام بهست یسه سسری مسی     چطوری؟... باشه. حاال که تازه بیدار شدم. اصالً حوصله ندارم. ا

؟ همه چیسز رو بسا جزئیسات    بودخب دیشب چه خبر »ماهان با حالت خودستایی گفت: « بله؟»گفتم: « ؟روشنا»

بسا  « ؟روشسنا »اهسان مکثسی کسرد و گفست:     م» تو کجا بودی؟ چرا بهم خبر ندادی؟»ت گفتم: با عصبانیّ» گفتی؟

چی ماهان؟ از دیشب قرار بوده بهم خبر بدی. دلم هزار راه رفست. هسزار تسا فکسر کسردم.       روشنا»ناراحتی گفتم: 

  «به مسخره گرفتی.زدی همه چیز رو  نگرانت شدم. حاال هم که زنگ

کنسی اصسالً بسرام قابسل بخشسش       خوای این کارو تکراراگه می»داد. گفتم: ها فقط گوش میماهان مثل بهت زده

، ناخودآگساه بسا مسن فریساد     هایی کسه از دیشسب کشسیده بسودم    لرزید. تمام انتظارها و استرسصدایم می« نیست.

« کسه...  روشسنا نیسست   میخوابم برد. چیز مهّ»تفاوت گفت: ی بی. با لحنه بودزدند. ماهان کامالً این را فهمیدمی

« شتی. این مهّمه. چون بخاطر تسو... قولی کردی و منو خیلی منتظر گذا چرا مسئله مهّمیه ماهان. تو بد»گفتم: 

ود فهمید، هر چند که تا حدود زیادی خودم را لو داده بودم. امّا باز هم جسوری وانمس  مکث کردم. ماهان نباید می

ش خیلسی  یفهمید که رفتارهاهم بد نبود. امّا ماهان باید می تم توهین شده و این خیلیکرده بودم که به شخصیّ

حاضسر شسو   »هم دیگر ساکت بودم. ماهان گفست:   اوقات خیلی آزار دهنده است. ماهان همچنان ساکت بود. من
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م. همسین. بیشستر از ایسنم الزم    شتم که فکر کسن میام دنبالت. حتماً الزم بوده که زنگ نزدم. به تنهایی احتیاج دا

. هر وقت تونستم بیسام بهست زنسگ    االن مهمون دارم»گفتم:« م.بینم برات توضیح بدم. باید با هم حرف بزنینمی

خونه منتظرتم.  کنم. یک ساعت دیگه درمن حرفمو دوبار تکرار نمی»ی گفت: ماهان با لحن خیلی جدّ «زنم.می

 قطع کرد.  و« سریع میای. همین.

چیسزی نپرسسین...   ». گفستم:  کردندیعی نبود. همه با تعجّب نگاهم میهنوز تنفسم طب ،وقتی از اتاق بیرون آمدم

با « ست...ههای عشقوالنرابطه بابا این شیرینیِ»همه خندیدند. بهاره گفت: » عصابم خیلی خرابه. باید حاضر شم.ا

نداشتم. به اتاق  حوصله حرف زدن «ر!هاشه. یه روز مثل سگن میپسره دیوونه! یه روز مهربو»ت گفتم: عصبانیّ

بود که ماهان تک زنگ  12خندیدند. ساعت گفتند و میها میدر این حین بچهکم آماده شدم. خواب رفتم و کم

 ها خداحافظی کردم و پائین رفتم. زد. از بچه

ناهسار بسریم   »اعتنسای گفست:   ماهان بسی « سالم.»ود. سوار شدم و با دلخوری گفتم: ماهان داخل ماشین نشسته ب

« ..یاد دیگه.کنم. اصالً ایرادی نداره. پیش میخواهش می»و گفتم: نگاهی به او کردم، ابرویی باال انداختم « کجا؟

ورد. با لحنی شسوخ امّسا تلسخ    ماهان باز هم به روی خودش نیا «دیگه تکرارش نکن.»ی گفتم: و بعد با لحنی جدّ

بعسد بسا لحسن    « تسا جهسنم میسای کسه پیسدام کنسی. آره؟      یه شب بوده. اگه بمیرم چسی؟ فکسر کسنم    حاال »گفت: 

م. ماهسان  نگاهش کردم و اخم کسرد « اینا از عشقه یا تنفر؟»حوصلگی بود، گفت: آمیزی که آمیخته با بیتمسخر

ره، فشم خیلسی  آ»کردم. گفت: باز هم ساکت بودم و نگاهش می« کجا بریم؟ بریم.»نفس عمیقی کشید و گفت: 

دانستم معنسیِ آن نگساه چیسست. در نهایست     کرد. میب به من نگاه میراه افتاد. در راه مرتّبو « خوبه. پس بریم...

د. هوا . جاده خیلی شلوغ بوتوانستمنمیخواست باشم امّا خواست که مثل همیشه باشم. دلم میت از من میجدیّ

ای بودم کسه فقسط بسه دنبسال     کرد. مثل پرندهرا در من زنده می زید و حس عاشقیوهم ابری بود. باد خنکی می

کنسد تسا بسه    ای که دنبال جفتش، کیلومترها را بدون خستگی پرواز میتش. پرندهاش است. به دنبال طبیعغریزه

 اهان هم رسیده بود امّسا هنسوز  هایم بسته بود. شاید مپرنده بودم. رسیده بودم امّا بالمعشوقش برسد. من همان 

ه عصسبی بسود.   توانست برای جلب توجّه جفتش بخواند! پشت ترافیکِ سنگینی مانسده بسودیم. ماهسان دوبسار    نمی
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کسه  مسی آرام نشسته بود، مثل آدکرد. زیاد کرد. دیگر نگاهی به من نمی ها را باال کشید و صدای موزیک راشیشه

خواست به او بگویم که دیگر از دسستش  با کسی حرف زده است. خیلی دلم میهاست نه کسی را دیده و نه سال

کنم و در انتهسای  مانم، که وقتی از او خداحافظی میمیشوم وقتی منتظر تماسش که دیوانه میناراحت نیستم، 

 . شوم..ز همیشه میتر ادلتنگ ،شودکوچه گم می

نطقی باشم. از آخر این قصه ه مدادم کپمیکردم. باید به خودم یاد نهیب زدم. باید خودم را کنترل میبه خودم 

ان صسدای موزیسک را کسم کسرد و     راه افتادیم. ماهس کم ترافیک روان شد و بسیدم. امّا راه بازگشتی نبود. کمترمی

آهسا،  »ماهان گفت: « تا حاال قناری داشتی؟»گفتم: « های من؟هات کوشن؟ نکنه رفتن پیش خندهخنده»گفت: 

ماهان دوباره شروع نکن. »گفتم: « دی داشتی. زیادی نگرانم بودی!ب بپس توی لَکی! خب حقم داری، دیشب ش

ی به من ماهان با حالت جدّ« دونی.اشتباه کردی، خودتم اینو خوب می خوام دیگه در موردش حرفی بزنیم.نمی

بینسی،  متر باالسرت می 17دوستای منو از فهمی. تو که می منظورمو خوب» گفتم:« منظور؟»نگاه کرد و گفت: 

کسه بایسد ازت   هاگسه منظسورت اینس   »ی گفت: با لحن جدّدوباره ماهان « فهمی؟سانتیت نمی 17 یمنو تو نظورِم

رو نسدارم.   احوصله این بچه بازیس  شناسی. اصالًسخت در اشتباهی. تو منو خوب نمی ،روشنامعذرت خواهی کنم 

زد. نگاهش میریاد احساساتش را ف مکث کرد و نگاهم کرد. همان نگاه عمیق و رسوا که «بیشترم طولش بدی...

اومدیم ناهار »ماهان گفت: « شکنم.شم، امّا نمیشناسی. خم میمنو تهدید نکن. تو هم منو نمی»کردم و گفتم: 

 پس دیگه بیا تمومش کنیم. باشسه؟ »ها گفت: ماهان مثل بچه« .ظاهراً»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: « بخوریم؟

بعسد لبخنسدی زدم و   « کنسیم. باشه. تمسومش مسی  »آرام گفتم: « تو بیشترش نکن. ه کافی تنش دارم،من به انداز

بِ خوبی نداشتم که بهت زنسگ  ممنون. مطمئن باش دیشب ش»اهان لبخندی زد و گفت: م« من خوبم.»گفتم: 

 ماهسان جسان اصسالً   »گفستم:  « ؟روشنا»ماهان گفت: « . آشتی. امّا دیگه این کارو نکن.باشه. قبول»گفتم: « نزدم.

ایستاد، نگاهی دیگر رسیده بودیم. جلوی یک رستوران زیبا ایستادیم. ماهان « ولش کن. فکر کنم دیگه رسیدیم.

بسرای مسنم یسه چیسزی پیسدا      »با لبخند گفستم:   «خوای بخوری؟وای یادم نبود، تو چی می»به من کرد و گفت: 

 «شه. بریم.می
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 ی ازهای قرمز رنگی روی آنها را پوشانده بود. روی یکلیمهایی که گرستورانی سنتی بود با تخت جای دنجی بود.

ذارن آدم یسه  میاَه، ن»اهی به صفحه موبایلش کرد و گفت: نشستیم. موبایل ماهان زنگ خورد. ماهان نگ هاتخت

بود! بهسم ریخستم.   » شهره»ی به صفحه موبایلش انداختم. اسمِ با احتیاط نیم نگاه« خودش باشه. ساعت به حالِ

بسا  ماهسان  آمد. نفسم باال نمی ؟نداشتم بپرسم کیست جرئتزد. صورتم داغ شده بود. امّا می یمثل گنجشکقلبم 

سسالم عزیسزم.   : »شسد به سختی شنیده میپشت خط از زنی کمرنگ صدای « الو...»ت گوشی را برداشت. عصبانیّ

دی بسه  تو هم یه وقتایی گیر مسی  گفتم که امروز حال و حوصله ندارم.»ت گفت: ماهان با عصبانیّ« چرا نیومدی؟

م. باز هم صسدای آن زن  شدناک در سرم بود. داشتم دیوانه میهزاران فکر وحشت« من که حوصله خودمم ندارم!

مدم با دوستم ناهار او»ماهان با همان لحن گفت: « کنم بیا. منتظرت بودم.گفتم که ناهار درست می»را شنیدم. 

کشسیدم.  ی نفس میقطع کرد. به سخت ،و بدون اینکه منتظر جوابی بماند «نم.زبیرون. حاال خودم بهت زنگ می

لست تهسوع دارم. بایسد بسرم     حا»احساس حالت تهوع داشتم. گفستم:  « ؟روشنا»گفت:  بمتعجّ ماهان نگاهم کرد و

 توانسستم مُردم. بسه دستشسویی رسسیدم. نمسی    برای ماهان پیامک آمد. داشتم می و سریع بلند شدم. «دستشویی.

کرد؟ پس دیشب پسیش   ن این کار راهایم را بگیرم. چرا ناگهان همه چیز خراب شد؟ چرا ماهان با مجلوی اشک

 بوده که با من تماس نگرفته است!  او

خورد. جلوی آینسه ایسستادم. صسورتم کسامالً رنسگ      گذرانده، حالم بهم می زنیاز فکر اینکه ماهان دیشب را کنار 

ید. باید کامالً فهمتنفسم بهتر شد. بغضم را فرو دادم. نباید ماهان چیزی میکمی م. پریده بود. به صورتم آب زد

خسودم را   «ت شد یهسو؟ ؟ خوبی؟ چِروشنا»هان را شنیدم که از پشت در گفت: کردم. صدای مامعمولی رفتار می

بریم دکتر؟ رنگت وای خچت شد یهو؟ می»کرد. پرسید: ز کردم. ماهان با تعجّب نگاهم میب کردم و در را بامرتّ

 « مثل گچه دیواره!

خواست هسر چسه   اختیار دستم را مشت کردم. دلم میه او بزنم. از این فکر بیبمحکم خواست یک سیلی دلم می

ی خودم را ایستد! به سختست. به او بگویم که قلبم دارد میخواهد به او بگویم. به او بگویم چقدر نامرد امیدلم 

هسای  . بغض با دستوقتی نشستیم دوباره پیامک آمد« خوبم. االن بهترم. بریم بشینیم.»تم: کردم. گفمیکنترل 
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خسب،  »گفستم:  « . گیسر داده! هسا کنسه ول نمسی »ماهان موبایلش را برداشت و گفت: فشرد. ش گلویم را میانامرئی

خونسه کسسی رفستن    ه. مگه دی جواب بدم، بیشتر قضیه رو کش میولش کن. هر چ»ماهان گفت: « جوابشو بده.

 « زوریه آخه؟

کسردم. ماهسان   ده بود و من به سسختی کنترلشسان مسی   هایم پر شکردم. اشک در چشمخیلی خودم را کنترل می

مه. زنسگ زده بسه عمسم    مادرتقصیر »رگرم جواب دادن پیامک بود، گفت: که س طورهمینموبایلش را برداشت و 

تشخیص دادن برای خوردن غذاهای بیرونه! عمم هم هر جمعه  گفته من معدم مشکل داره. خانم از اون سر دنیا

 منه دیگه. روزِ که برگردونم خونه. اینم گرفتاریِ فرسته با من،اونجا، یه وانتم غذا میزنه برای ناهار برم زنگ می

ان زنگ زد. وبایل ماهبا تعجّب به ماهان نگاه کردم. یعنی شهره عمه ماهان بود؟ دوباره م« تعطیلم آرامش ندارم...

به سرعت به صفحه موبایلش را نگاه کردم. باز هم شهره بود! ماهان گوشسی را   «بینی. خودشه.می»ماهان گفت: 

 برداشت. 

ماهسان بسا    «بیا غذاهاتو ببر. باشسه عزیسز دلسم؟   ت تو رو دست من سپرده. جونه شهره. حداقل مادرماهان جان، »

یام اونجا. ، میزنمخوبه تو نگران نباش. بهت زنگ می . من حالمباشه، باشه شهره جان. میام»حوصلگی گفت: بی

 «داحافظ.فعالً خ

ودم. ماهسان  قدر زود در مورد ماهان قضاوت کرده بس کردم که چرا ایناحساس شرم میدر خودم در گیجی بودم. 

از شسادی بسود یسا از     دانمیی باال انداخت. بغضم ترکید. نمیگزید، ابروکه لبش را میحالینگاهی به من کرد و در

گذاشست و گفست:   ام روی شسانه کسرد. دسستش را   یترس؟ ترس از دست دادن ماهان! ماهان با تعجّب نگساهم مس  

دست ماهان را گسرفتم.  « حالم خوبه ماهان. خوبم.» به سختی گفتم: «کنی؟؟ چرا گریه میروشنادیوونه شدی »

ها کنار شساهزاده محبسوبم هسستم.    سرزمین افسانه است و من هنوز در شد هنوز هیچ چیز عوض نشدهباورم نمی

« شم.یه کم ترسیدم. همین. االن خوب میحالم خیلی بد شد. ترسیدم. فقط »فتم: نم را قورت دادم و گاآب ده

من خیلسی گریسه ئسو هسستم. دسست خسودم نیسست. ببخشسید کسه          »در همان حال لبخندی زدم و گفتم: و بعد 

بیسنم، بسا ایسن چشسمای پسر از اشسک و       می»ماهان گفت: « ا االن خوبم.. امّترسوندمت. از صبح حالم خوش نبود
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نگساه بسه مسن     با مهربانی ماهان» بم عزیزم. یه کم فشارم افتاده...خو»لبخندی زدم و گفتم: « ی یخ کردت!دستا

 کرد.تر از همیشه میشکافت و من را دیوانهنگاهی که تا مغز استخوانم را می کرد.می

آره، آره عزیزم. بیا انتخساب  »هایم را پاک کردم و گفتم: اشک« غذا سفارش بدیم؟»مهربانی گفت:  ماهان با لحن

لرزیسد. ماهسان نگساهی بسه     ا را به دستم داد. هنوز وجودم مسی نوی غذماهان مِ« اً خیلیم گرسنمه.اتّفاقکنیم. من 

خب، مسن چلسو   »م نیاوردم. گفتم: ید. به روی خودلرزهایم مین کرد و به منوی غذایی که در دستهای مدست

تسو کسه   »خندیسدم. گفستم:   « بسا ماسست؟  »گفست:   لبخندبا ماهان منوی غذا را از دستم گرفت و « خورم.کره می

 کنه. تو یسه ره یه شب پائیزی رو برام زنده میدونی ماست خوردن، خاطنی من عاشق ماستم. وای آره... میدومی

آمیزی شیطنتنگاه  «ای!تو رسماً دیوونه»هان خندید. سری تکان داد و گفت: ما «رستوران ایتالیایی با یه ماهان!

دیم. ماهسان همچنسان بسه مسن نگساه      نوی غذا کرد و پیشخدمت را صدا کرد. غذا سفارش دادیم و منتظر مانبه مِ

ودم دیشب وقتی رسیدم خونه، معده درد بدی داشتم. مثسل مسار بسه خس    »د. نگاهش پر از ابهام بود. گفت: کرمی

مُردم. میپیچیدم تا رسیدم خونه. دوال دوال درو باز کردم. دکترم گفته اصالً نباید غذا با ادویه زیاد بخورم. داشتم 

ی خوابم برد. ساعت دونم کِود. قرص خوردم و دراز کشیدم. نمیکردم فقط قرصام بتنها چیزی که بهش فکر می

بیدار بودم. سسکوت عجیبسی بسود. همسه خسواب       6ه پیامک. تا از خواب بیدار شدم. خیلی دیر بود حتّی برای ی 3

بودن. خوشحال بودم از اینکه همه جا تاریکه، از اینکه همه خوابیدن. آرامش عجیبی داشتم. مثسل حسس مسرگ    

دونسم.  نمسی »بعسد ابرویسی بساال انسداخت و گفست:      « ...روشنابود. هیچ وقت این حال رو نداشتم. شب عجیبی بود 

زندگی مثسل  »دی گفتم: من که حالم خیلی بهتر شده بود، با لبخن «بره...هر جا که بخواد می نوشت ما رو بهسر

شیم. باید این کارو بکنیم فقط خودمون له میتونیم خالف جهت رودخونه شنا کنیم. اگه مونه. نمیرودخونه می

 «خواد ما رو ببره.م تو این رودخونه تا هر جا که میخودمونو رها کنی

م کسه فکسر   هس  اهس قسدر بینسی تسو ایسن   می»ی تکان داد. لبخندی زدم و گفتم: اش را باال انداخت و سرانهماهان ش

دونم چه روزایسی رو گذرونسدی و چقسدر    خودتو فراموش کردی ماهان. من نمیخشک و خشن نیستی.  ،کنیمی

تنهسایی   یختی رو توکنم که روزای سئیات زندگیت بشم امّا اینو حس میخوامم وارد جزسختی کشیدی و نمی
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ایه که تنت کردی برای جنگیدن با زندگی، برای خالف جهت این رودخونه شسنا کسردن. امّسا    گذروندی، این زره

قاعده بازی رو بلسد باشسه    اشتباه تو در همینه ماهان. زندگی یه جنگ نیست. زندگی یه بازیه. کسی برندست که

ایسن زنسدگیِ نکبتسیِ     اامّا من پیروز بودم، خورد شسدم امّس  »فت: کرد، متفکر و مغرور. گماهان نگاهم می« عزیزم.

خدا بینم به این زندگی و ، خودمو محکوم میکنممیدونی من هر وقت به زندگی فکر . میخوردش کردم آشغالو

این آشغالدونی اسیر بشم. یه قفس بزرگ ساخت به اسم زمین و  یدونم. اون منو محکوم کرد که تورو مقصر می

که میظل ما رو مثل گوسفند ریخت توش تا بتونه خدایی کنه واسمون... هر کاری که خواست با ما کرد. هرما آد

عدالتی خواست در حق ما کرد. اون ما رو برای لذّت خودش آفریسد کسه از حسس خسدا     خواست به ما کرد. هر بی

... من این خدای ظالمو بسه  ها. سالاروشنبودن و محتاج بودن ما به خودش لذّت ببره. من به همه اینا فکر کردم 

 شسون کتابا ییه مشت دروغه که یه مشت آدم مالیخولیایی تسو  ،زنیشناسم. این حرفایی هم که میرسمیت نمی

کنسیم. از چیسزای مسسخره    گن زندگی میزنن و مینوشتن. همه آدما خودشونو گول می برای خر کردن من و تو

دونسن کسه   ا اینسو نمسی  کسنن. امّس  کنن که دارن زنسدگی مسی  می کیفکنن و برن، همدیگرو تیکه پاره میلذّت می

زنی خسانواده منسو   ای که اسمش خداست! همین خدایی که ازش دم میخودشون اومدن برای تفریح کس دیگه

بدترین شرایط ممکن زندگی منو تک و تنها گذاشت. این آدمای احمقسم کسه همسه بسرای پسولم       یازم گرفت. تو

ال و وقتی حسابی دوشیدنم و چیزی ازم نمونسد، رفستن دنبس    ر کاری دلشون خواست با من کردنبودن، ه مکنار

تسر از  رحسم تر و بسی ولی من به این باور رسیدم که خشنگم همه آدما احمقن. زندگیِ خودشون. برای همین می

لمس مسرگ بسود.   داشتم مثل  زندگی خودشه. متنفرم از زنده بودن. برای همینه که احساس آرامشی که دیشب

تونسه منسو مثسل یسه عروسسک      نمی رحماون خدای ظالم و بیشم و دیگه ای که از این قفس آزاد میحس لحظه

 «ونه و بهم بخنده و لذّت ببره...خیمه شب بازی برای تفریح خودش برقص

کسه  های ماهان مخالف بودم. خدا خوِد عشق بسود. در عشسق کسه بسدی و ظلسم وجسود نسدارد! در عشسق         با حرف

بهسم   ه شسدّت زمانی نبود که بخواهم با او بحث کنم چسون ماهسان بس    خودخواهی و غرور و نفرت وجود ندارد! امّا

گذشته.  هاهمیشه یه راهی هست. به گذشته فکر نکن. گذشته»واستم وارد این بحث بشوم. گفتم: ریخته بود. نخ

. تو، تسوی  . گذشته رفته و آینده هنوز نیومدههمین لحظه خوش باش یاالنو ببین. االن که همه چیز روبراهه. تو
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گی احمقانست. اشکال نداره. احمقانه لذّت ببر. مثسل یسه   می ت ببر.سازی. پس االن لذّهمین لحظه آینده رو می

بچه بدون فکر، فقط با احساست لذّت ببر. بذار همه این زندگی پو  باشه. بذار به قول تو ما برای تفسریح همسون   

اومده باشیم. امّا بازم شانس لذّت بردن رو داریم. حتّی اگه راه رفتن زیر بارون باشسه   ،گیکه میمیرحخدای بی

هسای بزرگتسری بسرای لسذّت     تابستونی کنار دریا! و شاید شانسیا خوردن یه نوشابه خنک و تگری وسط یه ظهر 

شسدید قلبمسون    احساس ضسربان کنیم یا سی که برای دیدنش ثانیه شماری میبردن داشته باشیم. مثالً دیدن ک

 «لذّت ببری...و پو  شیم. بذار از همین زندگی کوتاه وقتی داریم عاشق می

گفت. غمگین بسود امّسا مثسل همیشسه     تأیید تکان دادم. ماهان چیزی نمیدستش را فشار دادم و سری به نشانه 

خندیسدم و غسذا   » .ماسست » ه ماسست را جلسوی مسن گذاشست و گفست:     ی. غذا را آوردند. ماهان کاسمغرور و جدّ

گفت و فقط به خوردن غذایش مشسغول بسود. بعسد از تمسام شسدن غسذا ماهسان        نمی خوردیم. ماهان دیگر چیزی

 سفارش چای داد و بعد از آن به سمت خانه حرکت کردیم.

« باید برم.الً حوصلشو ندارم امّا رم یه سفر کاری. اصبرای یکی دو روز نیستم. دارم می من»ماهان در راه گفت:  

ایسران   یکسه داره تسو   کیش. باید برم برای یه مناقصه. یسه شسرکت خسارجیِ   »گفت: » کجا؟»قلبم ریخت. گفتم: 

شسه. هسیچ وقست خسودم     ببریم خیلی از مشسکالت شسرکت حسل مسی    کنه. اگه این مناقصه رو سرمایه گذاری می

غمگین شدم. امّا بسه روی خسودم   » مه.لی مهّرفتم امّا این سفرو باید خودم برم که ببرم. این مناقصه برام خینمی

با لبخند مرمسوزی گفستم:   « د تو رو هم غذای دیشب اذیتت کرد!شای» نیاوردم. ماهان نگاهی به من کرد و گفت:

دارم.  پسرواز  7فسردا شسب سساعت    »ماهسان گفست:   « ری حاال؟ی میدونم. ولش کن االن که خوبم. کِشاید. نمی»

با دلخسوری گفستم:   » .تونم ببینمت تا سه شنبهردم. فردا روز شلوغی دارم. نمیگشب برمی 7دوشنبه هم ساعت 

کنم دعا نکن. مسن  خواهش می»آمیزی گفت: اهی به من کرد و با لحن با تمسخرماهان نگ «کنم...برات دعا می»

 «یست کسنم.  تسونم آرزوی موفق باشه. امّا برات کسه مسی  »خندیدم و گفتم: » .سازمخودم خدام. خودم زندگیمو می

 ید تکان داد و دیگر چیزی نگفت. أیماهان سرش را به نشانه ت
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. از همسان لحظسه، دلتنگسی را حسس     توانستم ماهان را ببیسنم غمگین بودم. تا سه شنبه چه راه طوالنی بود. نمی

گرفتم در  دادم این احساسات بر من غلبه کنند. امّا این کار، کار هر کسی نبود. تصمیمکردم. نباید اجازه میمی

مورد احساسم به هیچ کس، چیزی نگویم. باید ساکت بودم و آرام تا بتوانم با خودم کنار بیایم. بازیِ سختی بود. 

دلت »هی خودخواهانه به من کرد و گفت: دانستم. ماهان نگااز قهاری بود و من این را خوب میماهان شطرن  ب

آها دیوونه... خب تسو کسه   »گفتم: « برای ماهان دیگه؟»گفت:  با غرور« برای چی؟»گفتم: « شه احیاناً؟تنگ نمی

ماهان نگاهی به من کرد « ردی...گروزه بر می 2،3االن پیشمی. بعدشم که قرار نیست سفر خارج بری که میری 

. باز هسم غمگسین بسودم. امّسا     از احساس من با خبر استو لبخندی زد حاکی از اینکه کامالً « آره خب!»و گفت: 

یم. در همسین زمسان   ئفکر کنیم و با هم کنسار بیسا  کمی این فاصله الزم بود. الزم بود تا من و ماهان هر دو شاید 

عادت کرده بودم. از همان لحظه اوّل که دیدمش انگار نیمه گم شده ام را پیسدا کسرده بسودم و     او کوتاه خیلی به

دادم که فکر کند و کت. باید به ماهان هم اجازه میساحاال این دوری برایم خیلی سخت بود. امّا باید آرام بودم و 

 خودش را در مقابل من پیدا کند. 

خواد غذا بده ببرم بسا خسودم کسیش! دیسوونم     میرم خونه شهره. حتماً من می»نزدیک خانه بودیم. ماهان گفت: 

اسم شهره بسه یساد   با شنیدن  «م نمیاد دلشو بشکنم. چی بگم بهش؟کرده به خدا! از طرفی هم دوسش دارم. دل

همان حال خراب افتادم و خدا را شکر کردم که همه چیز مرتب است و ماهان هنوز کنارم است. لبخندی زدم و 

« جوری عاشسقته... م عاشقش باش وقتی اون اینمم. چرا که نه؟ تو ههانم عاشق عمهحق داری... خب، م» گفتم:

زنگ ه اگه خواستی البتّ ی اونجام؟دونم تا کِزنم. نمیمی رفتم خونه بهت زنگ»ماهان نگاهی به من کرد و گفت: 

 «بگذره. رسسیدی خونسه بهسم زنسگ بسزن.      نه برو. بهت خوش»نفس راحتی کشیدم و گفتم: » بزنی ایرادی نداره.

دیگر رسیده بودم. با ماهان دست دادم و از او خداحافظی کردم. ماهان دسستم را در دسستش نگسه داشسته بسود.      

مواظسب خسودت   »سوزاند. ماهسان گفست:   سوزان می اینگاه همیشگی که قلبم را مثل شعلهمان نگاهش کردم. ه

ماهان به جلو نگاه کرد و آماده حرکت شد. پیاده شسدم امّسا    «عزیزم. طورهمینتو هم »خندیدم و گفتم: « باش.

به سرعت حرکت کسرد و   رفت. روحم ناگزیر در کنار ماهان بود. ماهانشد و راه میسمم بود که پیاده میفقط ج

بینم امّا نبایسد  نمیاو را فعالً دانستم که ش کردم. میاهدر انتهای کوچه گم شد و من مثل همیشه با نگاهم بدرق
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د. هیچ کس نباید از حس دلتنگسیِ  وشذاشتم کسی از احساس من با خبر میگآوردم. نباید میبه روی خودم می

 هسا کردم تا بتوانم خوب فکر کنم و درست عمل کنم. از پلسه را ذخیره میم افهمید. باید انرژیشدیدم چیزی می

 خوشحال بودم که ماهان کنار من است.هایم باال رفتم. امّا با همه دلتنگی

بسرای ماهسان داشستم.     عجیبسی  قسراریِ به ساعت نگاه کردم. ساعتی از جدا شدنم از ماهان گذشته بود. حس بسی 

حتماً خونسه عمشسه   »گفتم: « خبری از ماهان نیست؟»گاهی به من کرد و گفت: م. بهار نخوردیداشتیم شام می

ام و ماهان و شهره افتاده بود، خندهی که امروز بین من اتّفاقخندید. بهار هم زد زیر خنده. من هم از  رها« هنوز.

ار کسه از  هس خندیدنسد. ب بلند بلند مسی « دخترست که دیشب ماهان پیشش بوده؟شهره همون »گفت:  رهاگرفت! 

ی بسه  یعن... ، تا حاال توی خلقت مرغ دقیق شدی؟روشناخدایی »فرط خنده اشک از چشمانش جاری بود گفت: 

بشه که بخواد جلوی تو هول هاگه دوست دخترش باشه پررو تر از اینمیکرد که بفهاندازه یه مرغ مغزت کار نمی

ا شما جای خیلی احمقین. خب روانی»، گفتم: ه بودمکه از خنده غش کردحالیدر« و جواب سر باال به طرف بده؟

« هر کاری غیر از گریسه! »، گفت: که از خنده غش کرده بوددرحالی رها «کردین؟ای میمن بودین چه فکر دیگه

 دم. در همین حین صدای موبایلم را شنیدم. به سمت موبایلم پری

صدای خنده  «الم عزیزم. خوبم. تو چطوری؟س»گفتم: « ؟ چطوری؟روشنا»ماهان با همان صدای مطمئن گفت: 

ام گرفت. خوب بود خنده« خندن؟چه خبره اونا دارن اینجوری می» . ماهان گفت:رسیدها هنوز به گوش میبچه

ادن غش کردن. اومسدی  هیچی بابا یادِ یه خاطره افت»با خنده گفتم:  ؟خندنددانست چرا دارند میکه ماهان نمی

ماهسان  « ت نشسدی؟ معدت چطوره؟ امسروز اذیّس  »م: گفت «آره، تازه رسیدم.»وصلگی گفت: حماهان با بی« خونه؟

بسد  »ماهان با غروری خساص گفست:   « بد نیست. چطور؟»گفتم: « بم. راستی ببینم تو آشپزیت خوبه؟خو»گفت: 

ن خسوب غسذا   نیست که فایده نداره، باید با اعتماد بنفس کامل بگی عالیه! حاال باید ببینم تا نظر بدم. سسعی کس  

 دی؟خسب حساال! نخسورده چسرا نظسر مسی      »گفتم: « خورم...رم. هر غذایی رو نمیبپزی چون من خیلی سخت گی

بسا خنسده   « تونم بهت بدم؟ای میبرام غذا درست کن ببینم چه نمره از کیش برگشتم یه روز بیا»ماهان گفت: »

تم: خندیدم. گف «زرشک پلو با مرغ.»گفت:  فکر کرد وکمی ماهان » باشه. چی دوست داری برات بپزم؟»گفتم: 
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ماهسان بسا   « ی یه غذای مکزیکی بگی برات بپزم!خواه شدن برای من. فکر کردم االن میبابا این غذاها که کهن»

گفتم: « رسیم!م میاحاال تو همون زرشک پلو رو درست کن ببینم بلدی؟! بعد به غذای مکزیکی»تمسخر گفت: 

تونم ببینمت. فردا نمی»خندیدم. ماهان گفت: « ..باشه. حاال تا ببینیم.»ماهان گفت: « ت.پزم براباشه. میام می»

 « سرم خیلی شلوغه.

خواهد چیزی را در من پیدا کند و آن دلتنگی است. امّا من باید محکم بسودم.  دانستم از گفتن این جمله میمی

ودتو باشه عزیزم، خ»فس کامل و به شوخی گفتم: تماد بنحال من هم خوب نبود و خیلی دلتنگش بودم امّا با اع

یقسی  منفسس ع و با همان حال خراب زدم زیر خنده. ماهسان   «بینیم!میهمدیگرو  برگشتیخواد اذیت کنی. نمی

نزن ماهان. تو که باید بری. بدم نیست. یه کسم  دیگه غُر »گفتم: « این سفرو ندارم.اصالً حوصله »گفت: کشید و 

ی بسه  شی، بعدش وقتی برگشتی هِس تر میقیه کم خوش اخال»و با شیطنت گفتم: « شه.حال و هوات عوض می

خواد ببره. ار رودخونه ما رو به هر جا که میآره عزیزم، بذ»ماهان ساکت بود. گفتم: « گی اعصاب ندارم!من نمی

ماهسان  « ؟هسا ؟میاد بشی. کی از میلیونر شدن بدشری که میلیونر قدر مقاومت نکن. خوشحال برو. داری میاین

چسرا  »بسا قسدرت گفستم:    « ... حاال که معلسوم نیسست.  روشنادلِ خوشی داری »د وگفت: نفس عمیقی کشیدوباره 

ماهان با تمسسخر گفست:   « کنم. فقط ایمان داشته باش ماهان.دم. برات دعا میای! بهت قول میمعلومه. تو برنده

رم بخسوابم.  . مسی روشناام خیلی خسته»کرد و بعد گفت:  ای سکوتماهان لحظه« به خودت.»گفتم: « به خدا؟»

به عنسوان   ای فکر کن که اسم تومن نباش. فقط به لحظه آره، خوبم. تو نگرانِ»گفتم: « راستی تو دیگه بهتری؟

داد و ساکت بود. ماهان فقط گوش می« من کنارتم. غصه هیچی رو هم نخور.شه. همین. برنده مناقصه اعالم می

بینمست.  مرسسی. مسی  »ماهان گفت: « ظارتم مهندس فرد!وقتی برگشتی با یه زرشک پلو خوشمزه در انت»گفتم: 

 «شب بخیر.

 رهسا  «بیسنمش. نه، دیگه وقتی برگرده مسی »گفتم: « بینی؟فردا ماهانو می»پرسید:  رهاوقتی از اتاق بیرون آمدم 

در قلبم آشوبی بسود امّسا بسه روی     «یدیش.دت؟ حاال که چند روز نیست، کاش میبینتخب چرا فردا نمی»گفت: 

دل داری. من بسودم  بابا تو خیلی »بهار گفت: » گرده دیگه. حاال وقت زیاده.ره بر میمی»م نیاوردم و گفتم: خود
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بینمش حاال. بذار دلش بسرام  می»به نشانه تأیید تکان داد. گفتم: سری  رها «دیدمش.رفتم میهر جوری بود می

ای تلخ با خنده« تو چی؟ . درسته. امّا دلِروشناآفرین »گفت:  رها «ی خالیِ منو احساس کنه.. باید جاتنگ بشه

  «گذره... بی خیال.می»گفتم: 

ت من این عشق خیلی بزرگ آورد. امّا برای قلب کوچک و کم ظرفیگی که در قلبم بود مرا به وجد میعشق بزر

های کردم، به چشمیرساند. وقتی به ماهان فکر مآسمان می کنم. این عشق من را به خواست پروازبود. دلم می

شد. کاش ماهان هم همین ش تمام وجودم لبریز از عشق میاهای گرم و استخوانینافذش، به غرورش، به دست

شطرن  بود.  حس را داشت. روزهای سختی را در پیش داشتم، روزهای دلتنگی. امّا این هم قسمتی از این بازیِ

کوتاه استراحت برای هر دویمان. خیلی مهّم بود که از این زمان کوتاه بتوانم خسوب اسستفاده کسنم تسا     یک زمان 

نم تمام مهارتهایم را به رخسش بکشسم. بایسد ماهسان مسات      ابتو ،که دوباره با حریف قدرم روی میز نشستیمزمانی

 .دمکرو باید تمام قدرت برایش تالش می خواستم که برنده باشمشد. من میمی
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 6فصل 

خواستم برای خداحافظی به او در خانه تنها بودم و دلتنگ ماهان. میماهان رفت. روز سختی را گذراندم. آن روز 

زنگ بزنم امّا ماهان خودش قبل از رفتنش به من زنگ زد و از من خداحافظی کرد. من با قدرت و شادیِ تمسام  

یت کردم. امّا وقتسی ماهسان قطسع کسرد، شکسستم. دگرگسون بسودم.        از او خداحافظی کردم و برایش آرزوی موفق

داد. دیگر نتوانستم مقاومت کنم. زدم زیر گریه. م. انگار دستی قلبم را فشار میهست خوشحال بودم از اینکه تنها

س تسی نفس  راحهتوانسستم بس  رود. نمیها از کنار من میکردم ماهان برای ماهکردم. احساس میبلند بلند گریه می

را به واقعیّت و پسذیرش آن   کرد و منهایم سبکم میاشک ؟دانم چقدر گریه کردمبکشم. حال بدی داشتم. نمی

کمسی  ، کشسیدم. احسساس کسردم   های عمیق میراحت شدم. نفسکمی ای بلند بلند، هکرد. با گریهمیتر نزدیک

های نفسغمگین بودم امّا دیگر آرام شده بودم. رسید. به صورتم آبی زدم. هنوز کم از راه میکم رهاام. بهتر شده

ا بود منتظر این صدا بسودم. بسا   هرا شنیدم. ماهان بود. انگار سال کشیدم که دوباره صدای زنگ موبایلمعمیق می

 تابی و شوق گوشی را برداشتم.بی

خدا »کردم. گفتم: میشه. در قلبم آرامش عجیبی حس میتر از هآرام شدم. آرام «؟ چطوری؟ من رسیدم.روشنا»

ام. خیلی تسوی  آره، االن توی هتلم. خسته»ماهان گفت:  «رسیدی. راحت رفتی؟ کجایی؟ رو شکر که به سالمت

خوام یه دوش بگیرم. اگه بتونم بخوابم خیلی خوبه. برای فردا هنوز آماده نیستم. خیلی میفرودگاه معطل شدم. 

چرا؟ اگه االن اینجا بودی و یه کسم از اون حرفسای آرام بخشست     دونمبهم ریختم... نمی روشناهم گرسنمه. وای 

عزیزم، من درسته پیشت نیسستم، امّسا   »لبخند زدم و گفتم: « شد.خیلی خوب بود. شاید حالم بهتر میزدی، می

و هر چقدر که الزمه با هم حرف تونی به من زنگ بزنی هر ساعتی که بخوای با توأم. هر ساعتی که خواستی می

ای. فقط یه کم ایمان داشته دونم که برنده، مینیم. من به تو ایمان دارم ماهان. من با شناختی که از تو دارمزمی

حوصسلگی  ماهان با بی« وقتی بردی، یه شیرینیِ توپ بدیا!کنم. امّا قول بده اش. یه کم ماهان. من برات دعا میب

به »گفتم: « زنی؟قدر مطمئن حرف مین داری که اینگی بهت ایمان دارم. آخه به چیه من ایمای میهِ»گفت: 

گی که تا حساال زنسدگی رو   ماهان ایمان دارم. ماهانی که توی بدترین شرایط بوده، تنها بوده، امّا بوده... مگه نمی
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شسدی امّسا از نفسس نیوفتسادی... پسس االن      مسی شکست دادی؟ تو واقعاً این کارو کردی ماهان! قسوی بسودی، زخ  

بری. فقط تری. پس میتر و شجاعای که اونجان قویتری هستی. تو از همه آدمای دیگهجربه و قویجنگجوی بات

شک ندارم و مطمئنم این  ،زنمه میتونی. همین. من اصالً به حرفایی کتری و میباید ایمان داشته باشی که قوی

« منم بسه انسدازه تسو نگسرانم. باشسه؟      ونمن باشم. چ ،زنیلی باید به اوّلین کسی که زنگ میمناقصه مال توئه. و

دی. یه کم بهتر شدم. آره! واقعاً بهترم. بسرم  مرسی که بهم آرامش می»ساکت بود. با لحن مهربانی گفت:  ماهان

دونسی  وای دریا! من عاشق دریام. می»با هیجان گفتم: « کم توی ساحل قدم زدم. یه دوش بگیرم. شاید رفتم یه

منو دریا؟ چه ربطی به هم »ب پرسید: ماهان با تعجّ« ینم تو و دریا خیلی شبیه همین...بکنم میاالن که فکر می

ماهان خیلسی   «س.خودت بهش فکر کن. شاید یه روزی بهت گفتم... برو به کارات بر»خندیدم و گفتم: « داریم؟

عزیسزم. مواظسب خسودت     نه» گفتم:« باشه. فعالً کاری نداری؟»د. امّا دیگر چیزی نپرسید. گفت: کنجکاو شده بو

  «باش.

ای به من داده بود و این پیسام را  های ماهان انرژیِ تازهدر قلبم بود امّا آرام بودم. حرفدیگر فقط غم این فاصله 

فهمیسدم.  و نحوه حرف زدنسش مسی   ن صداش را از تُااست. کامالً حس دلتنگی انند من دلتنگداشت که او هم م

 ا قبول کرده بودم. رها هم از راه رسیده بود و منتظر خبرهای من بود.ر این فاصله الزم بود و من این

ه. خوب بسود.  آر»گفتم: « ماهان زنگ زد؟»که هنوز حوله دستش بود، پرسید: حالیبعد از دست و رو شستن، در

رده گنه، بر می»لبخندی زدم و گفتم: « دلت براش تنگ شده؟»لبخندی زد و گفت:  رها «تازه رسیده بود هتل.

صحبت دیگر وقت خواب بود. با یاد ماهان دراز کشیدم. خیلسی دلسم بسرایش    کمی شام خوردیم و بعد از « دیگه.

کردم که ماهان زنگ زد. با خوشحالی گوشسی  اش نگاه میبایلم را چک کردم. داشتم به صفحهتنگ شده بود. مو

با هیجان « ام. خواستم صدای دریا رو بشنوی.ی؟ لب درروشنا»شنیدم. ماهان گفت: میی دریا را را برداشتم. صدا

من و « ب دریایی. بذار گوش کنم صداشو...الت که لحهبمرسی ماهان. وای چقدر خوشحالم کردی! خوش»گفتم: 

خواست کنار ماهان باشم. لب دریا... خودم را می م و فقط صدای دریا بود. چقدر دلمماهان هر دو در سکوت بودی

کسردم. چنسد ثانیسه    ی نسیم دریا را روی صسورتم حسس مسی   لب دریا نشستم. حتّ ،ار ماهانکردم که کنتصور می
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لباس گرم بپوش. شاید هوا خیلی سرد بسه  »گفتم: « نه خیلی.»ماهان گفت: « ماهان هوا سرده؟»گذشت. گفتم: 

مناسسب تنمسه.   باس گران نباش لن»ماهان گفت: « کنه شاید سرما بخوری.وای اونجا فرق مینظر نیاد امّا چون ه

. خوابم 11ساعت »گفت: « ودم. تو فردا ساعت چند باید بری؟دراز کشیده ب»گفتم: « کردی؟داشتی چه کار می

خسوب  عزیزم. امشب سعی کن »لبخندی زدم و گفتم: « ب ساحل. هوای خوبیه. جات خالی...نبرد اومدم یه کم ل

عزیسزم. شسب    طسور همسین تسو هسم   »گفتم: « ابی.باشه. خوب بخو»ماهان گفت: « بخوابی که فردا سر حال باشی.

 «.بخیر

 کردم که برنده این مناقصه باشد. میبا تمام وجود برای ماهان دعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

58 

 

 7فصل 

هوای سرد پائیزی بیشتر از پیش  ای داشتم.ها دمید. روز پر مشغلهدوباره صبح شد و خورشید با صدای گنجشک

ر هتل بود و خیلسی عصسبی بسه    به ماهان زنگ زدم. ماهان هنوز د 17ساعت  کرد.تاب ماهان میمرا دلتنگ و بی

تسونی فکسر کنسی و مناقصسه رو     تر باشی، بهتر میبه خودت مسلط باش عزیزم. هر چی آروم» آمد. گفتم:نظر می

احت. فقسط بسه هیچسی فکسر نکسن.      ببری. یکم توی سکوت بشین و به هیچی هم فکر نکن. فقط بشین، آروم و ر

 17بینسی.   آره عزیزم. امتحانش کن. خودت می»گفتم: « شم؟می ترطوری آرومباشه. این»ماهان گفت:  «باشه؟

نفس کامسل بسرو.   دقیقه. باشه؟ بعدم یه دوش آب سرد بگیر، لباساتو بپوش، یه عطر خوشبو بزن و بسا اعتمساد بس   

اسسترس خیلسی    «دم بهست. بر میباشه. خ»گفت: میان با صدای مهربان و آراماه« مونم...منتظر خبر خوشت می

 داد.م خبرهای خوشی به من میاندای درونی ،یادی داشتم. امّا در اعماق وجودمز

کردم. انتظار طاقت به او زنگ بزنم امّا باید صبر میخواست از ماهان خبری نبود. خیلی دلم میبود و  12ساعت  

به ثانیه شمار ساعتم، خیره شده بود. در آن شلوغی اختیار هایم بیبود. پر از استرس و نگرانی. چشم فرسایی

ماهان زنگ زد. از استرس  ساعتی گذشت و باالخره ؟خوردبه موبایلم بود که کِی زنگ میتمام حواسم 

توانستم جواب بدهم. داغ شده بود. از شدّت استرس نمی زد. صورتممی لرزید. دوباره قلبم به شدّتهایم میدست

بزند. ماهان از شنیدن آمد. صبر کردم ماهان حرف وشی را جواب دادم. نفسم باال نمیگ نمرزاهای لبا دست

برم دیدی گفتم نمی»گفت: « سالم.»گفتم: « تو که حالت از من بدتره!»های من، با صدایی محکم گفت: نفس

« کنم!میباور ن»گفتم: گینی کرد. با صدایی لرزان غم عالم روی قلبم سن» ... الکی این همه امید داشتیم...روشنا

گی  و منگ بودم. با بهت پرسیدم:  !«بردیمخب نبایدم باور کنی! چون مناقصه »ماهان با جدّیت تمام گفت: 

شم. باورم شه؟ دارم دیوونه می. مناقصه رو بردیم. باورت میروشناآره » ماهان با انرژی فریاد زد:« بردی؟»

 «کنارم بودی و بهم روحیه دادی... خیلی مرسی... مرسی... تو روشناشه... وای نمی

کت باشه عزیزم. دیدی بهت گفتم مبار»ین مناقصه دنیا شده بودم. گفتم: شاد بودم که انگار برنده بزرگتر قدرآن

قدر دیر زنگ زدی؟ انگار، من تسوی اون مناقصسه شسرکت کسردم.     شتی! چرا اینبری. وای دیوونه تو که منو کُمی
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خوام برم لسب دریسا.   می»ت: لرزید، گفهان که از شدّت خوشحالی صدایش میما «ز دلم...گم بهت عزیتبریک می

کسردم. وای دلسم   ، باید بسه ورشکسستگی فکسر مسی    بردم! اگه این مناقصه رو نمیروشنام ادونی چه حالیوای نمی

عزیزم »گفتم: « نبودم؟ قدر خوشحالدونی چند ساله که اینخواد بدوم، داد بزنم. میخواد پرواز کنم. دلم میمی

ار اینجا دارم. آره، فردا صبح یه کم ک»ماهان گفت: « گردی؟فردا بر می خداروشکر. برو عزیزم. بهت خوش بگذره.

  .«طورهمینتو هم »ماهان گفت: « باشه عزیزم. مواظب خودت باش.»گفتم: « پروازمه. 7ساعتم 

هم خیلی خوشحال بود. هوا بارانی بسود.   رهاعریف کردم. و همه چیز را برایش ت رهاخوشحال بودم. زنگ زدم به 

با یساد ماهسان تنهسا    کمی فکری به سرم زد. چون آن روز ماشین داشتم، تصمیم گرفتم به بام تهران بروم و آنجا 

ق این حسی بودم کسه در  کرد و من عاشکردن به ماهان در سکوت و تنهایی قلبم را از عشق لبریز می باشم. فکر

 شد. می من زنده

ساعت کاری تمام شد و من با سرعت به سمت تدی حرکت کردم. سوار شدم و به اوّلسین مغسازه کسارت پسستال     

ماهان خریدم. البتّه تصمیم نداشتم آن را فعالً به ماهان  ستادم و یک کارت پستال زیبا برایفروشی که رسیدم ای

بایسد احسساس آن روز را جاودانسه    ر فسرق داشست.   بدهم امّا حس و حالی که آن روز داشتم با همه روزهای دیگس 

از انسرژی بسودم. مثسل احسساس      مان ماهان را سوپرایز کسنم. پسر  روز اوّل دوستیکردم. تصمیم گرفتم در سالمی

انتها را تجربه کند. کارت زیبایی خریدم و به سسرعت بسه   خواهد بپرد و آسمان بیای که برای اوّلین بار میپرنده

بارید. داخل ماشین، رو به تهسران زیبسا   می حرکت کردم. نیم ساعت بعد آنجا بودم. باران زیباییسمت بام تهران 

داد. شسروع  مسن مسی   آورد و انرژیِ مضاعفی را بسه بود و این صحنه من را به وجد می زیر پایم شهرنشستم. تمام 

 .کردم به نوشتن..

 م چرا شبیه دریایی:بگ که امروز دارم تصمیم دارم بهت با حس و حالیماهان » 

تا حاال از دور به دریا فکر کردی؟ بوی دریا، نسیم دریا رو حس کردی؟ حس بسودنی  

ای کسه  حس جنون... حس لحظهکنه؟ حس پرواز، حس رهایی، نده میرو که در تو ز

 شی از قفس تنگِ بودن... آره، تو مثل دریایی... زیبا، فریبنده، خشمگین...رها می
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تونی من رو در خودت غرق کنی و نسابودم  یاکی، چون به راحتی می بودنم خطرنبرا

چون من به رویای تو، به دیدن تو، به عطر تن تسو معتسادم...   میکنی... برای بودنم الز

 نبودنت،  نبودن منه و شاید بودنت هم،  نبودن من!

وجودمه. حسی گی ، حسی خاکستری... شساید نزدیسک بسه سسایه      یحس عجیبی تو

های ساحل... امّا این روزا نسابودی بسا   غروب... شاید نزدیک به لمس ماسه روشن وقت

نزدیک بسه واژه نیسست    تو برام واژه جدیدی شده... نزدیک به واژه غرق شدن در تو...

 شدن...

حتّسی اگسر درتسو غسرق      من تا مرز غرق شدن در تو پیش رفتم و به جایی رسیدم که

. من در عشق تو مثسل غریقسی کسه در لحظسه     بشم، با تو نابود بشم، دیگه مهّم نیست

های دنیاست غوطه ورم و غرق شدن در تو برام، هسر لحظسه و هسر    رهایی از تمام رن 

 لحظه تولدی دوبارست... این حکایت افسون دریا و افسون عشق من و توست....

 "با تو دوباره زنده شدم و این آرزوی منه که در افسون تو  بمیرم...

زمینی که انسانی را  یوشتم احساس خاصی در من زنده کرد. حالتی زمینی در عرفان! مثل عشقهایی که نجمله

روزی به خدا برساند. مُردن در عشقی و زنده شدن دوباره برای همیشه در آن عشق. مثل فناء با اهلل و بقاء با اهلل 

خاص  یهاا با این حال در آن لحظهدر مقابل عشق واقعی خداوند کوچک بود امّ بسیاردر عرفان. البتّه این عشق 

دانسم چقسدر آنجسا بسودم. از     گذراندم. نمیهای قشنگی را در کنار باران میلحظه کردم.این احساس را تجربه می

ای »مان گسرفتم و گفستم:   آسس  روهایم را باز کردم و صسورتم را  شدم. باران شدیدتر شده بود. دست ماشین پیاده

ها رو رقم زدی. تو بهترین پدر دنیایی. کساش  چیز. از تو خواستم و برام بهترینمه من. ممنونم به خاطر ه خدای

اهان کردی. ممنونم به خساطر  خوشبختم. ممنونم به خاطر کمکی که به م ،بدونم توی همین لحظه که مال منه
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عشقی  تونستر قدرتمند، هر چقدر ثروتمند، نمیمهربونم دوسِت دارم. هیچ پدری هر چقد خدای. داشتنِ ماهان

 «رم. دوسِت دارم...کارش هدیه بده. دوسِت دابه این بزرگی به فرزند خطا

یوانسه وار بسه سسرزمین    مسن را د  ،کسرد های باران که خیسم مسی ان زیباترین عطر دنیا بود و قطرهبوی خاک و بار

نشستم. موبایلم زنگ  در ماشین برد. به ماهان، به عشق... دیگر خیسِ خیس شده بودم. سردم شد ورویاهایم می

دونسی  داری؟ میکجایی؟ چرا گوشی رو بر نمی»حنی عصبانی گفت: خورد. ماهان بود. گوشی را برداشتم. با لمی

سالم عزیزم. گوشیم توی ماشین جسا مونسده بسود. بسام تهسرانم. بسه خساطر        »گفتم: با خنده  «چند بار زنگ زدم؟

دونی می»ت گفت: ماهان با عصبانیّ «بگیریم. من و تو و تدی!ا هم جشن موفقیت تو و شادیِ هر دومون اومدم ب

؟ تو تنهایی روشناساعت چنده؟ تنهایی رفتی اونجا چه کار؟ هوا بارونیه. توی اون بارون رفتی چی کار کنی اونجا 

تو که بود اگه خسودت نبسودی.    نه دیگه عصبانی نباش ماهان خوشگلم. یادِ»خندیدم و گفتم: « گیری؟جشن می

ای تو واقعاً دیوونسه »ماهان گفت: « م.تونستم خوشحالیمو تقسیم کنلی خوشحال بودم. فقط با اینجا میروز خیام

اونجسا باشسی. همسین االن    ! من دوست ندارم روشناواقعاً که  ؟. تک و تنها رفتی اونجا با اون بارونی که میادروشنا

شی. دونستم ناراحت میبه عشق تو اومدم اینجا. نمی فقط رم. منباشه عزیزم. همین االن می»گفتم: « برو خونه!

خوام اگه نگرانت کردم. حاال دیگسه ناراحست نبساش. باشسه؟ مسن      ز اینجا زنگ بزنم. معذرت میخواستم بهت امی

رفتی خونه به مسن زنسگ   »تر شده بود، با لحن تهدیدآمیزی گفت: آرامکمی ماهان که « رم خونه.همین االن می

  «باشه، باشه. رفتم عزیزم.»گفتم: « زنی. باشه؟می

ماهان بدون خداحافظی قطع کرد و من به سرعت به سمت خانه بسراه افتسادم. ناراحست بسودم. از لحسن عصسبانیِ       

بسه سسرعت بسه     م؟سیدخانه ر بهدانم چگونه رفتم. نمیکردم، کاش اصالً نمیماهان شوکه بودم. با خودم فکر می

دیگسه  »ماهان گفست:  « آره.»گفتم: « رسیدی؟»ین زنگ گوشی را برداشت و گفت: لماهان زنگ زدم. ماهان با اوّ

قلسبم ریخست.   « ، امّا قبلش به من بگو...گم نروی باید با هماهنگیِ من باشه. نمینگرانم نکن... هر جا خواستی بر

مرسسی کسه   »گفستم:  « آره. تو خوبی؟»ماهان گفت: « شی. االن خوبی؟می دونستم نگراننمی»به سختی گفتم: 

« کشسه! سسکتم دادی بسا اون فریسادات!    م به بیمارستان مسی آد شی، کارِدی چون تو واقعاً وقتی عصبانی میپرسی
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دی همینه دیگه. دیگه فکر کنم بیشتر منو شناخته باشسی. نسه؟ بعدشسم    وقتی جواب نمی»ماهان خندید. گفت: 

این مسافرت هیچ فرقی توی » گفتم: !«کوچیک یه بحثگی اگه عصبانیت منو ببینی به این میمن فریاد نزدم. 

خودتو درسست کسن،    اخالق»ماهان با لحنی مغرور گفت: « ا اینکه من خیلی امیدوار بودم...ها! بهاخالق تو نداشت

توی » ماهان گفت: «کنی؟باشه اخمو خان! حاال بگو ببینم کجایی؟ داری چی کار می»گفتم: « من اخالقم خوبه.

باشه »گفتم: « کم آماده شم.خوام کممیا بارونیه. با یکی از دوستای پدرم برای شام قرار دارم. هتلم. اینجا هم هو

 و خداحافظی کردیم. « باشه.»ماهان گفت: « ن.عزیزم برو به کارات برس. اومدی بهم زنگ بز

 رهسا ف کسردم.  خندیسدم و مساجرا را بسرایش تعریس     «وقت؟چی شد اون»کرد. پرسید: با تعجّب به من نگاه می رها

مواظسب بساش. گرفتسارش نشسی. اوّل      روشنا»بعد با لحنی جدی ادامه داد: « ها!آدم خطر ناکیه»خندید و گفت: 

ها نتونی فراموشسش  تای بهت بزنه که تا مدّگم خواهری. نکنه این آدم ضربهت میخوب بشناسش. به خاطر خود

تر از خسودت نیسست.   مودت مسلط باش. هیچ کس مهّکنی... تو کامالً معلومه ازش خوشت میاد. به احساساتِ خ

 اوّل به خودت فکرکن. البتّه من احساسِ خوبی به این آدم دارم. امّا تسا کسامالً نشسناختیش و تسو رو بسه زنسدگیِ      

. نبایسد  رهسا گسه  افقم. امّا ماهان چیزی به من نمسی دونم، باهات مومی»گفتم: « محرمانش راه نداده، مراقب باش.

ای بگسو  ه. تو هم فقط به اندازهطورهمینآره، »گفت:  رها «م. باید بذارم خودش تصمیم بگیره.بپرسازش سئوالی 

 «کنم.میکارو  آره. همین»گفتم: « مون اندازه بردار.که اون برداشت تو هم به همیگه. هر قدکه اون می

یاد ماهان خوابیدم.  سیده. بهزدیم. آخر شب ماهان به من زنگ زد و گفت که ر رهاهای زیادی با آن شب حرف 

گفست کسه مسن را دلگسرم     مسی ترسیدم امّا ندای درونیِ من چیسز دیگسری   غرق بودم. می رهاهای خیلی در حرف

 کرد. می
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 5فصل 

بود.  8:37. ساعت ها از خواب بیدار شدم. هوا هنوز تاریک و روشن بود. نگاهی به ساعت کردمبا صدای گنجشک

 آماده شدم.  کلینیککم برای رفتن به بلند شدم. دوش گرفتم و کم آمد.دیگر خوابم نمی

خواستم که اصالً مسن را   رهادراز کشیدم و از کمی روز شلوغی داشتم. وقتی به خانه رسیدم خیلی خسته بودم. 

حسرف   بود. سریع به موبایلم نگاه کردم. آن روز از صبح با ماهسان  :بیدار نکند. وقتی از خواب بیدار شدم ساعت 

داد. خیلی نگران شدم. بلند شسدم و آبسی بسه    شماره ماهان را گرفتم. جواب نمی نزده بودم. از ماهان خبری نبود.

« ؟روشسنا »را به سرعت برداشتم. ماهان گفست:  دست و صورتم زدم. موبایلم زنگ خورد. خودِ ماهان بود. گوشی 

ود تسازه از  اهان با صدای خش داری کسه معلسوم بس   م «ن. سالم عزیزم. کجایی تو از صبح؟جانم ماهان جا»گفتم: 

دیشب سرما خوردم. از صبح دارو خوردم خوابیدم. خیلی حسالم بسده. دارم از اسستخون    »خواب بلند شده، گفت: 

و استخون سر درد »ت: ماهان به سختی گف «وا به هوا شدی. االن حالت چطوره؟عزیزم ه»گفتم: « میرم.درد می

یسای دنبسالم   ولش کن. مسی »ماهان گفت: « دکتر رفتی؟»گفتم: « ترکه.. سرم داره میناروشدرد امونم رو بریده 

تهسرانم.   5:37مساالً  احت»ماهسان گفست:   « ؟ چه ساعتی فرودگساه باشسم؟  آره عزیزم. چرا که نه»گفتم: « فرودگاه؟

م کسه خسواب   خسوای زنسگ بسزن   مسی  باشه عزیزم، خواب نمونی از پرواز جا بمسونی. »گفتم: « زنم.رسیدم زنگ می

سساعت وقست داشستم.     2قطسع کسردم.   « بینمت. فعالً خداحافظ.نه دیگه االن بیدارم. می»ماهان گفت: « نمونی؟

تم. حسس شسادیِ دیسدن    از خونه بیرون رفس  6کم حاضر شدم. ساعت برای ماهان سوپ درست کردم و کم سریع

 تم ماهان را ببینم...توانسآورد. خیلی خوشحال بودم. میماهان داشت مرا به پرواز در می

خواسست  دلم میترافیک سنگینی در خیابان بود و چراغ قرمزهای طوالنی. امّا من عاشق این چراغ قرمزها بودم. 

آلودم را بیشتر و بیشتر تسنفس کسنم. پشست چسراغ     ماهان برسم و این حس دلشوره عشق سبز نشوند تا دیرتر به

ماهان غسرق بسودم کسه ناگهسان      های دیدنِدر افکار خودم و لحظه قرمزی ایستادم. سرم را به صندلی تکیه دادم.

های فروشی بود که با دستهزند. به سرعت به سمت شیشه برگشتم. پسرک گلاحساس کردم کسی به شیشه می

کرد. وقتی نگاهم به نگاهش گره خورد، لبخند کنجکاو و ملتمسانه من را نگاه میهای های وحشی و با چشمگل
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لبخندش زیبا بود که من را در آن لحظه  قدرآنمن زد. پسرک با لبخندش در شادیِ من شریک بود.  زیبایی به

ئین کشیدم. پسرک با کردم. به سرعت شیشه را پاکه باید به آن لبخند زیبا ادا مینگه داشت. انگار دِینی داشتم 

هسزار   2ای دسسته »گفست:  « ت؟خرم. چنسده گسال  آره که می»با لبخندی گفتم: « خری؟گل می»لبخندی گفت: 

اِ! خسانم  »ا تعجّب گفست:  . ببه سمتش گرفتمهزار تومن  3 و «باشه، بده عزیزم.»خندیدم و گفتم: « ناقابل! تومنِ

پسسرک بساز    «قشنگت... هزار تومنم برای لبخند»ده گفتم: با خن« هزار تومنه! 2ار تومنه. گالی من هز 3این که 

. چراغ سبز شده بود. پسرک برایم دست تکان داد و من هم برایش زیباو لبخند  معصومهم خندید، با همان نگاه 

 دستی تکان دادم و براه افتادم.

دانم چه بودم امّسا هسر چسه    گری نبود. اصالً خودم نبودم. نمیآن روزم مثل هیچ روز دی حس زیبایی داشتم. حالِ

ن نشستم و منتظر تماس ماهسان شسدم. ضسربان    به فرودگاه رسیدم. داخل ماشی 5:37خودم نبودم. ساعت  ،بودم

را قلبم آرام بود، غرق در آرامشی خالص و ناب بودم. با صدای زنگ موبایلم به خودم آمدم. ماهسان بسود. گوشسی    

از سسالن پسرواز اومسدم    »ماهان با صدایی گرفته گفست:  « سالم عزیزم. کجایی؟»برداشتم و با شوق خاصی گفتم: 

 «روجی میام.ون. دارم به سمت در خبیر

شد. ایسن  نمی آید. باورماهان را دیدم که دارد به سمتم میبا ماهان قرار گذاشتم و ایستادم. بعد از چند دقیقه م

دیدم؟ از ماشین پیاده شدم و به سمتش پر کشیدم. ماهان مثل همیشه خیلی خوش لبساس و  ماهان بود که می

ناخودآگاه بسه آغسوش    ،آمد. وقتی به او رسیدمه سمتم میغرور خاصی امّا خسته ب خوش پوش بود و با آرامش و

ایسستاده  شدم. ماهان متعجّسب  عطرش سیر نمیداد. از استشمام . بوی عطرش نفسی دوباره به من میکشیدمش

اش برداشتم و نگاهش کردم. دلتنگ بود، این را بعد از چند ثانیه سرم را از سینهکرد. بود و فقط به من نگاه می

کسرد.  بود همه چیسز را در نگساهش محسو مسی     دیدم امّا غروری که در نگاهشای ملتهب و تبدارش میهدر چشم

بسا   ماهان لبخندی زد و با دستش سرم را نوازش کسوچکی کسرد و   «وش اومدی عزیزم.خ»لبخندی زدم و گفتم: 

در آن  دانممیصالً نبه خودم آمدم. ا« خوای بریم؟کنن. نمیمرسی. همه دارن نگاهمون می»گفت:  حالت معذبی

کردم! لبخندی زدم و چمدان کوچک مسافرتی که در دست ماهان بود را گرفتم و لحظه در آغوش ماهان چه می
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هایی را که برایش خریسده بسودم بسه او دادم و    دیم. وقتی داخل ماشین نشستیم، گلبه سمت ماشین حرکت کر

کسنم،  خسواهش مسی  »کرد. بسا لحسن شسوخی گفستم:     م میماهان نگاهم کرد. فقط نگاه« تقدیم به ماهان!» گفتم:

ممنون »چشمکی زدم و خندیدم. ماهان گفت: و بعد  «قابلی نداشت. کاری نکردم برات...کنم، اصالً خواهش می

خسب  »اش بخوانم. گفتم: توانستم از خط و خطوط چهرهبدش را می نگاهش کردم. حالِ« . واقعاً الزم نبود.روشنا

اش مثل کوره آتش پیشانی اش گذاشتم.دستم را روی پیشانی« حالت خوب نیست. کتر. تو اصالًحاال باید بریم د

دونسم چسه   . نمیروشنامیرم آره. فقط برو. دارم می»ماهان گفت: « م داری؟!ه چه تبی»گفتم: داغ بود. با نگرانی 

 «نیرویی داشتم که تا اینجا اومدم!

ماهان ویزیت شد و بعد از گرفتن داروهایش به سمت منسزل ماهسان   حرکت کردم.  درمانگاهبه سمت نزدیکترین 

حرکت کردیم. وقتی وارد آپارتمان ماهان شدیم، حس شب اوّلی را داشتم که با ماهان به آنجا رفته بودم و همان 

و دسستش را  قرار بود. روی مبل خودش را ولو کرد خیلی بیبود. ماهان  17آرامش ناب و خالص... ساعت حدود 

شی. فقط عزیزم االن بهتر می»گفتم: « شم...وای از این سر درد... دارم دیوونه می»ی سرش گذاشت و گفت: رو

 «کم انرژی بگیری. بدنت ضعیف شده. کنم، یهسوپ درست کردم. االن برات گرم مییه کم استراحت کن. برات 

باساتو عوض کن، یه آبی هم به دست برو ل»کردن سوپ شدم و به ماهان گفتم:  و بعد در آشپزخانه مشغول گرم

شسه پاهسام جسون نسداره.     . بساورت مسی  روشسنا تونم نمی»ماهان گفت: « وپت رو بیارم.و روت بزن. دراز بکش تا س

 « خوام بخوابم.جوری خوبه. فقط میهمین

و زیسر بسازویش را گسرفتم     «کسنم. پاشو تنبل خان. من کمکت مسی »و گفتم:  به سمتش رفتم . دستش را گرفتم

بیسا  »گفستم:  « تسونم. . نمسی روشسنا سرم گی  میره ». ماهان به سختی بلند شد و گفت: کمکش کردم تا بلند شود

آمد. از راهرو گذشتیم و به اتاق ماهان به سختی با من راه می« شه عزیزم.زیزم، فقط چند قدم. حالت بهتر میع

ت نشست و نگاهی به اشتم. ماهان روی تخخواب رسیدیم. چراغ خواب را روشن کردم و ماهان را روی تخت گذ

به او  هایش را پیدا کردم،نم داد. لباسو با دست کشو را نشا «منو بده. تو همون کشوئه. لباسای»من کرد. گفت: 

« تسونم، بیسا کمکسم کسن.    بمون. تنهایی نمسی »ماهان گفت: « رم بیرون که لباساتو عوض کنی.می»گفتم:  و دادم
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ه ها در انتظسار بس  داد که سالای را به من مینشسته بود. حس بچهحرکت و کرخت بیمثل یک عروسک  ماهان

 کردم. ال که آمده باید از او مراقبت میدنیا آمدنش بودم و حا

دوباره بلندش کردم و به سمت سرویس بهداشتی کسه در اتساق خسواب     کرد.حس زیبایی بود و من را منقلب می

های خسیس روی تخست دراز   رتش را شست و با همان صورت و دستصو بود، بردمش. ماهان به سختی دست و

 ش را بسسته بسود.  هایش را خشک کردم. ماهان چشمانستم. با دستمال کاغذی صورت و دستکشید. کنارش نش

بیشتر از همه روزهای گذشته کنارش باشم.  ،دادکردم که به من انرژی میآرامشی را در چهره تبدارش حس می

 ی ماهان پتو انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم تا سوپ ماهان را برایش بیاورم. بلند شدم و رو

کردم  موهایش را نوازش هایش را باز کرد. با لبخندیماهان نشستم. ماهان به سختی چشم با بشقاب سوپ کنار

نشسده   جسوری مسریض  ن؟ هیچ وقست ایس  روشناآره، یه کم بهتر شدم. چم شده »ماهان گفت: « بهتری؟»و گفتم: 

یه کسم سسوپ بخسور. ضسعیف     پاشو، پاشو »زدم و گفتم:  لبخندی «نگار یه مشت آدم گرفتن کتکم زدن.بودم... ا

بلسه، فکرکسردی   »خندیدم و گفتم: « سوپم پختی؟»ودش را به سمت باال کشید و گفت: ماهان خ «شدی عزیزم.

هایش نقسش  لبخند کمرنگی روی لب« کنم!خونم، سوپم خوب درست میاینکه کتاب زیاد میچی؟ من عالوه بر

سسویش  هسای کسم  ماهان با چشم« تونی بخوری یا بدم بهت؟می»دادم و گفتم: بست. بشقاب سوپ را به دستش 

گم. باشسه عزیسزم خسودت    حالت خوب نیست می»گفتم: « ام؟مگه بچه»هی غرورآمیز به من انداخت و گفت: نگا

مگسه تسو بسا ایسن     »گفستم:  « بوی خوبی داره!»و کرد و گفت: ا در دستش گرفت و بماهان بشقاب سوپ ر« بخور.

بخور »خندیدم و گفتم: « به شامه من شک نکن!»اهان ابرویی باال انداخت و گفت: م« فهمی؟مریضیت بو هم می

 «عزیزم، نوش جونت.

وای خیلسی  »ماهسان. وقتسی سسوپش تمسام شسد، گفست:       ماهان مشغول خوردن سوپ شد و من محو نگاه کردن 

تسر  دم و ماهان بسا اشستهای هسر چسه تمسام     دوباره برایش سوپ آور «باشه عزیزم.»گفتم: « ! بازم برام بیار.چسبید

شه از دیشب هیچی از گلوم پایین نرفته مرسی. باورت می»د و بعد نگاهی به من کرد و گفت: سوپش را تمام کر

نوش جونست عزیسزم، بسه    »زدم و گفتم: لبخندی « .مبود شد. ولی االن خیلی گرسنهرسنم نمیبود. یعنی اصالً گ
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« سساعت چنسده؟  »ماهسان گفست:   « رم قرصساتو بیسارم.  خاطر آمپولیه که زدی. حاال یه کسم اسستراحت کسن. مسی    

دراز  هایش را خسورد و را آوردم و با لیوان آب به دستش دادم. ماهان قرصهای ماهان رفتم و قرص« 11»گفتم:

الن بروم و بلند شدم که به س «کم برم.گه کار نداری دیگه باید کمزیزم اخب ع»کشید. کنارش نشستم و گفتم: 

امشسب  »گفست:  قلبم دوبساره ریخست. برگشستم و نگساهش کسردم.      « ؟روشنا»هایم را بپوشم. ماهان گفت: و لباس

االن دیگه روبراهی عزیزم. تا صبح خیلی »گفتم: « خوام بمونی.بمون. می»بهت زده نگاهش کردم. گفت: « بمون.

  «بمون...»ماهان گفت: « احت کنی.شی. با منم که کاری نداری. بهتره برم که تو هم استرر میبهت

دانستم چه جوابی باید به ماهان بدهم؟ ماهان سسرش را بسه عالمست تأییسد تکسان داد. از روی      سست شدم. نمی

مونم. پس ، میخوایچون میاید برم سرکار. ولی باشه، مونم. آخه فردا بباشه می»و گفتم: ناچاری لبخندی زدم 

قلبم به سرعت هر چه .« م بمونی..خوام پیشمی»ماهان گفت: « ب کنم.رم یه کم لباسا رو مرتّتو بخواب. من می

رم درسست  دانسستم کسا  به سرعت از اتاق خارج شدم. نمسی  «یام.باشه، تو بخواب منم می»تپید. گفتم: تر میتمام

مسن  دانم ماندن اهان خیلی رنجور و تنها بود. نمیت تنهایش بگذارم. مین وضعیّآمد در ااست یا نه؟ امّا دلم نمی

هسای  ؟ گی  بودم. هزاران فکسر مثسل فسیلم   کنددانستم چه فکری روی من میآنجا برایش چه معنی داشت؟ نمی

. خواست پیشش باشم تسا بتسوانم محکسش بسزنم    گذشت. امّا با همه وجود دلم میسینمایی از جلوی چشمانم می

ب کردن سالن و آشسپزخانه  دادم که نگران نشود و بعد از مرتّ رهاپس تصمیمم را گرفتم و با موبایلم پیامکی به 

 به اتاق خواب رفتم. 

د. نگاهم به نگاهش دوخته هایش را باز کرد و نگاهم کرم. ماهان چشمکنار ماهان نشستبا دستپاچگی و استرس 

خواستم امشب نگران نباش. خواستم بمونی چون می»پنهان کنم. آرام گفت: را از او  ما توانستم نگرانیشد. نمی

رو به من لبخندی ماهان کشیدم.  سری به نشانه تأیید تکان دادم و کنارش دراز «بخواب. بیا کنارم باشی. همین.

 .« یبخواب خوب»یش را بست و بعد ادامه داد: هاسرش را روی بالش صاف کرد و چشمزد و 

کسردم.  اختیار احساس امنیّت مسی آرامش عجیبی داشتم. بیریخت. تب داشت و عرق میردم. هنوز کنگاهش می

کردم. انگار در یک روز آفتابی روی دریا دراز کشیده بودم. حتّی امواج دریا را حسس کسردم   به هیچ چیز فکر نمی
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و بودنِ کنسارش سسیر    یدنِ ماهاناز دآورند... همه جا غرق در سکوت بود. چگونه من را به پیچ و تاب در می که

 پایان شود برای همه عمر... خواست این شب، بیست طلوع خورشید را ببینم. دلم میخوادلم نمیشدم. نمی

آرامش بود و من غرق در  کردم. ماهان همچنان آرام خوابیده بود. غرق دربرد. فقط به ماهان نگاه میخوابم نمی

 شوند.هایم سنگین میکم احساس کردم پلکمک ،کردممی که به ماهان نگاهحالیاو... در

 بسود.  3هایم را باز کردم. هوا هنوز تاریک بود. چراغ خواب را روشن کسردم. سساعت   از صدای هذیان ماهان چشم

عزیسزم هنسوز تسب    »گفستم:  هایش را باز کرد. ش گذاشتم. تبش هنوز باال بود. ماهان چشمادستم را روی پیشانی

خیلی سسردمه  »لرزید، نگاهم کرد و گفت: که میحالیماهان در« جه بیارم. چرا تبت پائین نیومده؟در داری. بزار

به سرعت به آشپزخانه رفتم. درجه را آوردم و زیر زبان ماهان گذاشتم. چنسد دقیقسه   « صبر کن.»گفتم: « .روشنا

بساز بسه   « بسرات اسستامینوفن بیسارم.   صسبر کسن.   »ریخت. گفتم: و عرق می لرزیدبعد درجه را برداشتم. ماهان می

اهسان در حالست   آشپرخانه رفتم. قرص برداشتم و دستمالی را با آب سرد خیس کردم و به اتاق خسواب آمسدم. م  

  «. از این شبا زیاد تنها گذروندم.شمولش کن. فردا بهتر می .بیا بخواب»خواب و بیداری گفت: 

حاال که تنها نیسستی. پاشسو ایسن    »زد. گفتم: ش حرف میاهائیغربت عمیقی از تنسوخت. با ن میدلم برای ماها

ماهان بسه سسختی بلنسد شسد و      «کم سرده امّا تبتو میاره پائین. قرصو بخور. این دستمالم باید بذارم رو تنت. یه

ماهسان لرزیسد و گفست:     ش گذاشتم.اقرص را خورد. کمکش کردم که دراز بکشد. دستمال خیس را روی پیشانی

دسستمال بسه سسرعت داغ شسد. بسه سسمت        «ر نزن. باید تبست پسائین بیساد.   صدا، غُبی»گفتم: « ده که!خیلی سر»

دستشویی رفتم و دوباره با آب سرد شستمش و روی پاها و شکمش گذاشتم. بعد از نیم ساعت که بسدنش را بسا   

اهم کسرد. لبخنسدی   دستمال سرد خنک کردم دوباره درجه گذاشتم. تب ماهان خیلی پائین آمده بود. ماهان نگس 

. ماهسان لبخنسد   ت عرق، خیس شده بود، نوازش کردم. لرزش ماهان قطع شسده بسود  زدم و موهایش را که از شدّ

این چه حرفیه دیوونه! تبست خیلسی   »گفتم: « قدر از خوابو استراحتت بزنی...الزم نبود این»کمرنگی زد و گفت: 

دیگسه بخسواب. همسین     بروکنم بهترم. آره، احساس می»فت: ماهان گ« تونم استراحت کنم.اومده پائین. حاال می

دونسی  کشم. نمسی تر نفس میراحت»ماهان گفت: وقتی برگشتم،  «بذارمو بیام. دستمالوباشه. این »گفتم: « االن.
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« ای وحشستناک بسود...  شنیدم. وشم. صدای جیغ تو رو میدیدم از یه پرتگاه پرت میدیدم. میچه کابوسایی می

هسایش را  ماهسان چشسم  « بخواب.بینی عزیزم. به خاطر تب باالت بود. دیگه نمی»گفتم: میزدم و به آرالبخندی 

 هایم را بستم و غرق رویایی شیرین شدم.چشممن دوباره در کنارش بست و 
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 9فصل

چسرا  »گفست:  میبود. به آراواب و بیدار بود که دوباره از خواب بیدار شدم. ماهان را نگاه کردم. ماهان خ 6ساعت 

شت. خوشحال شدم. تب نداش گذاشتم. دیگر ا. دستم را روی پیشانیبه سمتش رفتم بلند شدم و «بیدار شدی؟

م آره خیلسی بهتسرم فقسط تمسام بسدن     »گفست:   هایش را باز کرد وماهان چشم« تبت قطع شده.»به ماهان گفتم: 

با بیمساری جنگیسده. خسب معلومسه بایسدم       ام دیشب و امروزبدنت تم»گفتم: « کوبیدست. انگار کتکم زده باشن.

حمست  تسو خیلسی ز  »ماهان نگاهم کرد و گفست:  « شی عزیزم.ی باشه. امروزو استراحت کنی خوب میطورهمین

آره، »ماهسان گفست:   « چیه دیوونسه؟ شسیر و نشاسسته داری؟    این حرفا»گفتم: « کشیدی. دیشب اصالً نخوابیدی.

گفستم:  « خیلی گرسسنمه. »ماهان گفت: « کنم.میبرات یه کم فرنی درست »گفتم: « ر؟نشاسته تو کابینته. چطو

  «کنم.باشه االن برات درست می»

 به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول درست کردن فرنی شدم. طولی نکشید که دیدم ماهسان بسه آشسپزخانه آمسد.    

« بلند شدی؟ برو بخواب. هنوز زوده.چرا پس »اش بود. گفتم: ای روی شانهدست و صورتش را شسته بود و حوله

دمو بندازم. باید یه کم راه . من نباید خوروشناخسته شدم »ه حوله صورتش را خشک کرد و گفت: ماهان با گوش

و سسر میسز   « ممنسون. »هان دادم. ماهان با لبخنسدی گفست:   فرنی حاضر شد. در یک بشقاب ریختم و به ما «برم.

کالفه بسودم.  خیلی دیشب  شدم تا سر کار بروم. از بد خوابیِکم حاضر میکم نشست و مشغول خوردن شد. باید

آره، ولسی  »ماهان گفست:  « بهتری؟»ماهان در سالن نشسته بود. گفتم: دست و صورتم را شستم. وقتی برگشتم 

خسوابم  یبرم. مدارکو بایسد ببسرم. مس    شرکت تونم زیاد روش وایستم. باید حتماًیلی ضعف داره، نمیهنوز پاهام خ

کسم  کسم همین االن قرصاتو بخور برو استراحت کن. منم »لبخندی زدم و گفتم: « رم یه سر.می 11و  17ساعت 

ت شسدی. شساید نبایسد    . خیلسی اذیّس  روشنادیشب خیلی بد خوابیدی »ماهان گفت: « باید حاضر شم برم سر کار.

 «تنها نباشی. حرفا چیه؟ موندم کهاین »لبخندی زدم و گفتم: « خواستم بمونی.می

 .مسانم ه راحتی شب میخواست فکر کند که من خانه هر کسی بکند؟ دلم نمیمی نستم ماهان چه فکریدانمی

کسرد  ماهان فکر مسی  ،کرد. شاید بعد از رفتن من از آن خانها متزلزل میریخت. روحم رمیاین فکرها من را بهم 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

71 

 

کنم! شاید بعد از رفتن من از ه هر کسی شب را سحر میخان درراحتی و بدون شناخت، ه ها بمن هم مثل خیلی

طسور روی مسن فکسر    انصافی بود اگر ایسن دیدم. خیلی بیتی داشتم و یا دیگر ماهان را نمیروزهای سخ ،آن خانه

کسرد. فکسر کسردم بسا او     ام میدیوانهدیشب و این فکرها  کرد. کم خوابیِرد یا با من طور دیگری برخورد میکمی

امّا نبایسد ایسن کسار را     ام، کنارش ماندهم و بگویم که من فقط دیشب به خاطر اینکه ماهان بیمار بودهصحبت کن

ماندم. نگاهی به ماهان کردم. روی مبل لم داده بود و بسه دود سسیگارش   کردم. باید منتظر واکنش ماهان میمی

ازنده را داشستم.  را پوشیدم. احساس یک بهایم فکرها پریشان و متشن  بودم. لباسخیره شده بود. خیلی از این 

ام یا نه؟ داشستم  دانستم کار درستی کردهنمیکردم. به درست بودن کارم شک کرده بودم. احساس سنگینی می

بسا نگساهی   کسرد.  او خداحافظی کنم. ماهان نگاهم میشدم. به سمت ماهان برگشتم تا از ا دیوانه میاز این فکره

ظر قدر آشفته به نپس چرا این»پرسید: « نه!»با دستپاچگی گفتم: « از چیزی ناراحتی؟»متفکرانه از من پرسید: 

. روشنادروغگوی خوبی نیستی »و گفت: هایش را در هم کشید ماهان اخم« و دارم.استرس کارم»گفتم: « میای؟

م شسده بایسد بسرم    دیر»ترساند. گفتم: کرد. نگاهش من را میت خاصی نگاهم میماهان با قاطعیّ «بگو چی شده.

خیلی آشسفته بسودم. بسه     «بشین.»آلود گفت: ، با همان چهره اخمماهان در همان حالتی که نشسته بود «عزیزم.

« خسب؟ منتظسرم.  »ه بسه دود سسیگارش خیسره بسود. گفست:      طسور کس  روبروی ماهان نشستم. ماهسان همسان  میآرا

راست بودم و به خسودم  باید حداقل با خودم روهایش نگاه کنم. راهی جز صداقت نبود. من توانستم در چشمنمی

دونسم.  اینو که می»کرد، گفت: ان همچنان به دود سیگارش نگاه میماه« یه کم نگرانم.»کردم. گفتم: کمک می

 «؟چرا

به سرعت نگاهم  «کنی؟ب اینجا موندم چه فکری روی من میدونم به خاطر اینکه دیشنمی»با مِن و مِن گفتم: 

تو چسه  »زد. با غرور خاصی گفت: جّب بود و در عین حال خشمگین. با نگاهش با من حرف میعکرد. نگاهش مت

تسا جسواب   » ماهسان گفست:   «. دیسرم شسده.  خوام برمدونم ماهان. فقط مینمی»گفتم: « کنی؟فکری روی من می

، احساس راحتی ودمنگاهش کردم. ترسیده بودم امّا از اینکه حرفم را زده ب« ری.و نگیری هیچ جا نمیر سئوالت

رد و سرش را العمل ماهان بودم. ماهان سیگارش را خاموش کتوانستم چیزی بگویم. منتظر عکسکردم. نمیمی

اهسان نگساهم   م« خب معلومسه. آره. »نگران گفتم: « کنم؟برات مهّمه که من چه فکری می»پائین انداخت. گفت: 
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نی، همیشه به جوری فکر ککه اینتا زمانی»ل کنم. گفت: نگاه سنگینش را تحم توانستمکرد. مثل شب اوّل نمی

ا هس همسین تشسویش   یهمیشه تو ،. تا زمانی که خودت و تصمیماتو باور نکنیروشناکنی درستیِ کارات شک می

کردی درسته انجام مهّم اینکه تو کاری رو که فکر میکنم. تی داره من چه قضاوتی روی تو میهستی. چه اهمیّ

 مسی خواست به او بگویم که چقدر برایم آدم مهّدلم می« نکن. تو هنوز خودتو باور نداری؟ ت شکدادی. به خود

برد. سرم را ن نباید از احساس من بویی میشد. ماهاقدر برایم اهمیّت دارد، امّا نمیاست و قضاوتش روی من، چ

قدر ! اینروشنا فکر کنی. تو یه دختر بزرگیگانه قدر بچکردم ایناصالً فکر نمی»ائین انداختم. ماهان ادامه داد: پ

 «ضعیفی؟

م خواست فریاد بزنم که ادامه این رابطه بسرایم خیلسی مهّس   گونه نیست. دلم میخواست فریاد بزنم که ایندلم می

. این دور از آدمیته که بخوام در مورد کسی که شب تا صبح بساالی  روشنامن یه انسانم »است. ماهان ادامه داد: 

مسن  و مثل یه نامرد قضاوت کنم.  خودخواه باشم ،کنارم بوده ،بدترین شرایطی که داشتم ییدار بوده و توسرم ب

قسدر بسا یسه فکسر     بم! از تو که ایندونم که تو واقعاً دیشب بخاطر شرایطِ خاص من موندی. امّا من از تو متعجّمی

مات و مبهوت به ماهان نگاه  «زنی؟اسی میدَم از عرفان و خداشن چجوری ،ریزیت به هم میاهمیّکوچیک و بی

هایش نداشتم. من واقعاً ضعیف بودم. شاید من هم به خدا نرسسیده بسودم و بسه    کردم. هیچ جوابی برای حرفمی

کسرد، گسستاخ و   کردم. ماهان نگاهم مسی که به باور رسیده باشم، تکرار میقول ماهان یک سری شعار را بدون این

فسانی در گسرگ و   که روبروی دریسایی طو داد. مثل زمانیا آهنگ صدایش به من آرامش میامّ مغرور! عصبانی بود

رت خودشسان را  هسای آن بسا قسد   خشمگین به سینه سساحل و تختسه سسنگ    هایای و موجمیش آسمان ایستاده

سست  اسل که خشک و خشمگین  ویلنکند. مثل صدای م میاکوبند. ترسناکند امّا آن صدا، آن ضربه تو را آرمی

 کند. امّا صدایش انسان را آرام می

؟ اگسر  روشنا»گفت: میبدهم. ماهان با لحن آرا توانستم جوابش راکوت کرد. منتظر جواب بود. کاش میماهان س

تسونی بسه   ، نمسی خوای کنار من بمونی باید اوّل باورم کنی. با همه وجودت باورم کنی. تا چیزی رو باور نکنیمی

بسره زیسر   نی چرا؟ چون همه باورهای آدمسو مسی  دومیداره... شک بزرگترین دشمن آدمه، دستش بیاری. امکان ن
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« کنسی! قدر بچگانه فکسر مسی  تونم باور کنم که اینبره زیر سئوال! اصالً نمیسئوال! چون ذهن و نگرش آدمو می

 «امّا...ما همیشه مثبت نگاه کردم شه شناخت. من به آدبده. آدمارو نمیماهان به من حق »گفتم: 

تر کند. ماهسان هنسوز منتظسر شسنیدن     ن بود وضع را از این که هست خرابزدم ممکمیساکت شدم. هر حرفی 

کسرد و بیشستر و بیشستر    میکاوید. ماهان فقط نگاهم میجوابم بود. با چشمانی خشمگین و کنجکاو درون من را 

شه نمی امّا» انداخت و با صدایی گرفته گفت: الخشکاند. ماهان ابرویی بامیبرد و در خود میمن را در خود فرو 

 گم. در مورد خودماینو در مورد آدمای دیگه نمیروی اونا قضاوت کرد.  ،شه شناختبه صرف اینکه آدما رو نمی

نکردی . تو هنوز باور نکردی که کنار منی. تو هنوز باور روشناتو منو باور نکردی شناسم. گم چون خودمو میمی

ت ماهان چیسزی  توانستم از شخصیّمین«  ونی چرا؟ چون به خودت شک داری...دندگیِ من شدی. میکه وارد ز

هایی که دیده نبود امّا در عین حال از همه آدمبفهمم. شخصیت پیچیده این آدمِ سخت که به هیچ چیز معتقد 

 کرد!به شدّت گی  می ابودم به همه چیز معتقدتر بود، من ر

زنگ بزن کسه امسروز   »کرد، گفت: طور که کتری را از آب پر میسمت آشپزخانه رفت. همان ماهان بلند شد و به

گسی  بسودم.   روح روی مبل نشسته بسودم. کسامالً   یای بمثل مرده« خوام با هم صبحانه بخوریم.میری. دیرتر می

ه با صدای ماهسان بسه   ک روم. نشسته بودمکرد. زنگ زدم و اطالع دادم که دیرتر میمی ترمهای ماهان گی حرف

بسا   «یارین راحت باشین. منزل خودتونه!کنم. لباساتونو در بمهمونی تشریف آوردین؟ خواهش می»خودم آمدم.  

دعوت بسه   ام گرفت. احساس کردم این، خندهای که داشته ماهان نگاه کردم. از لحن مسخرهتعجّب برگشتم و ب

یسدم. ماهسان هسم لبخنسدی زد و گفست:      ویی از من را دارد. خندآمیز ماهان بوی دلجصبحانه و این لحن تمسخر

وردم. هسایم را درآ سو مشغول روشن کردن گاز شد. سریع بلند شدم و لبسا  «کنه!پاشو دیگه... داره منو نگاه می»

مرسسی. واقعساً   »ماهسان گفست:   « کنم.تراحت کن، من صبحانه رو آماده میتو برو اس»به آشپزخانه رفتم و گفتم: 

  ماهان رفت و روی مبل دراز کشید. من مشغول آماده کردن صبحانه بودم.« خوش نیست. حالم

« کنسه... کنه. این سر درد لعنتی ولسم نمسی  سرم خیلی هنوز درد می روشنا»میز صبحانه آماده بود. ماهان گفت: 

شه آخه... باید نمی»ماهان گفت: « دی. فقط باید بخوابی تا خوب بشه.باید استراحت کنی. دیشب نخوابی»گفتم: 
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شه ایسن سسر درد   کُه منو میدونم چی کار کنم؟ دارحتماً شرکت برم. مدارکو باید ببرم. خودم باید برم. وای نمی

کسنم کسه   زنم بیدارت مسی زنگ می 11رم، تو بخواب ساعت خوریم و من میاالن صبحانه می»گفتم: « مزخرف...

رم با تسو میسام بیسرون. مسی     تونم بخوابم. صبحانه خوردیم منمس نمینه، با این استر»ماهان گفت: « بری. خوبه؟

« باید باشم تا کارا رو تموم کسنم.  خوابم. امروز روز مهّمیه. باید حتماًیدم، بعدش میام مشرکت کارا رو انجام می

رد و بیماری برای ماهان مسکن بردم. صورت ماهان از شدّت د« ینم فکر خوبیه. برات مسکن میارم.آره، ا»گفتم: 

دانسست چسه   ینگاه من رسوا بود و عصیانگر... ماهسان کسامالً مس    بارکامالً ملتهب و متشن  بود. نگاهش کردم. این

اهش و بسا رفتسارش ایسن را از مسن     مانسدم. چسون ماهسان بسا نگس     م. امّا دیگر مهّم نبود. باید مسی احساسی به او دار

 خواست.می

رفتم.  د و باید هر چه زودتر سر کارم میبو 5ا جمع و جور کردم. ساعت ها رصبحانه که تمام شد به سرعت ظرف

کم حاضر شد. مسن  ، کمکردی که هنوز داشت و از آن شکایت میرغم ضعف شدیدیماهان هم دوش گرفت و عل

خوای اگسه طسول   شه. میماهان دیرم می»بود. با نگرانی گفتم:  5:37ساعت حاضر بودم. نگاهی به ساعت کردم. 

کیفم را برداشتم. داشتم داخل کیفم « نه وایسا. اومدم.»آمد که: صدای ماهان از اتاق خواب  «، من برم؟کشهمی

 برگشتم.  «من حاضرم.»گشتم که صدای ماهان را شنیدم: سوئیچ میدنبال 

م برای یک لحظه وقتی نگاهم به ماهان افتاد همه چیز را فراموش کردم. محو ماهان شدم. مثل کسی کسه طلسس  

دسست  تن داشست و کیفسی مشسکی    به نوک مدادی  میکردم. کت و شلوار رس، فقط به ماهان نگاه میشده باشد

خواست به آغوشش پر بکشم و به او بگویم که چقدر از اینکه مشامم را پر کرده بود. دلم می. بوی عطرش داشت

م. خیلی زیبا شسده بسود. مثسل    شدیبالم. از دیدنش در آن لباس سیر نم، خوشحالم و به خودم میکنارش هستم

و مبهسوت و   شد. آن هسم مسات  در آسمان دیده می اشتأللو ی در روز همای که حتّدرخشید. ستارهای میستاره

ناخودآگساه لبخنسدی روی   « چیسزی شسده؟!  »عجّب ابرویی باال انسداخت و گفست:   کرد. با تمتعجّب من را نگاه می

اهی بسه سسرتاپای   با تعجّسب نگس   «بهت بیاد!میقدر لباس رسکردم ایننمیاصالً فکر »هایم نقش بست. گفتم: لب

آخه من همیشسه بسا لباسسای اسسپرت     »گفتم: « یدم!خب این که چیز عجیبی نیست! ترس»خودش کرد و گفت: 
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امسروز  »ماهان نگاهی به ساعت کرد و گفت: « هم باشی! پوشمیکردم رسه بودمت. برام جالب بود. فکر نمیدید

« باید شسکل آدم حسسابیا باشسه دیگسه!     برم. ناسالمتی شرکتم یه مناقصه حسابی برده! مدیرشم امروزمیباید رس

 «... بریم که خیلی دیرم شده!دیوونه»خندیدم و گفتم: 

هسایش  تش را دراز کسرد و دسستم را در دسست   م. در پارکینگ از ماهان خداحافظی کردم. ماهسان دسس  یبراه افتاد

موفسق باشسی   »با مثل یک سوپراسستار بسود! گفستم:    های زیو کفشمیهای رسن لباسنگاهش کردم، با آ گرفت.

خواستم دستم را از دستش جدا کنم و به سمت ماشینم بروم. امّسا  « مواظب خودت باش. فعالً خداحافظ. عزیزم.

دیگه » :تر از همیشه گفتیماهان محکم دست من را نگه داشته بود. ایستادم و نگاهش کردم. ماهان خیلی جدّ

وقت نشنوم این فکرای مسخره رو بکنی. من مثل یه انسان خواستم که بمونی. شاید حرفا و دیدگاهای تو رو هیچ

هسم حسق نسدارم در مسورد تسو       قبول نداشته باشم امّا به انسانیت معتقدم. وقتی خودم خواستم پس هیچ فکسری 

گر اینکه روزی به چیسزی دورن تسو شسک کسنم کسه      م»به سرم اشاره کرد و ادامه داد:  و بعد با انگشتش« بکنم.

را بساز کنسد و گفست:     بعد دستش را به دستگیره در گرفت تا در ماشسین  «کنم.وقت اونو با خودت حلش میاون

باشسی،   مسن  خسوای کنسار   و نیستم. اینو یادت باشسه. اگسه مسی   دیگه با این فکرا منو و خودتو بهم نریز. من ترس»

  ...«شجاعانه باش

بودم. ماهان نگاهم کسرد  آورد. سوار ماشینش شد. من همچنان ایستاده را به زبان می هاخاصی این جمله ربا غرو

نسه بسا   »خندیدم و گفتم: « خب بیا سوار شو دیگه.»ماهان گفت: « کجا؟»گفتم: « ای؟یپس چرا نمی»و پرسید: 

گفستم:  « لت بیا ماشینتو بردار و برو.دنباهم میام  2رسونمت. ساعت بیا می»ماهان گفت: « رم.ماشین خودم می

جسوری بسه   رم. تو هم باید زود بیای خونه استراحت کنی. ایسن ه کاریه؟ خب همین االن با تدی مینه عزیزم، چ»

گفستم:  « ی گفستم. بیا. من جسدّ »ماهان گفت: « خوام زود بیای خونه استراحت کنی.. می2مونی تا هوای من می

ماهان گفت: « بینمت.ودتر برو به کارات برس. بعداً میترم. تو هم زجوری راحتینی گفتم. انه عزیزم. منم جدّ»

گفتم: « یی! البتّه اگه بستنی دوست داری!خوام دعوتت کنم به یه بستنیِ استثنابینمت. میباشه. شب میام می»

حاال برای اونجاشسم  »ماهان گفت: « سرماخوردگیت نباید بستنی بخوری! م. ولی تو که با اینامن عاشق بستنی»
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برو، بسرو.  »ابروهایش را در هم کشید و گفت:  ماهان «کنم.دعوتتو قبول می»با عشوه گفتم: « کنم.یه فکری می

 خندیدم و برایش دست تکان دادم و به سمت تدی رفتم. » تا شب.

نار ماهان. ماهان . رفتم کماهان در پارکینگ را زد و براه افتاد. من هم پشت ماهان براه افتادم و وارد کوچه شدم

شما خبر بده. آخه امروز خیلی خوشتیپی. »خندیدم و به شوخی گفتم: « رسیدی بهم خبر بده.» ایستاد و گفت:

دسستی  « برو، بسرو، دیوونسه...  »ن سری تکان داد و با لبخند گفت: ماها «تره مهندس!ت تو حساسنگرانتم! وضعیّ

براه افتاد. ماهان تا سر کوچه دنبالم آمد و بعسد از هسم جسدا     ،دادنم نمیکه خنده اماحالیبرایش تکان دادم و در

 شدیم. 

دانسم سساعت   عت مشغول کسار شسدم. اصسالً نمسی    کلی کار روی سرم ریخته بود. به سر ،رسیدم وقتی به کلینیک

ی از بسود و هسیچ خبسر    شد. ظهر شدهو به ساعت نگاه کردم. باورم نمی چگونه گذشت. یک لحظه به خودم آمدم

 نگران نباش، چون تسوی  من رسیدم شرکت. اصالً»نگاه کردم پیامک ماهان را دیدم. م را که اماهان نبود. گوشی

 «ر خوشتیپی مهندس!کس به من نگفت چه قدشرکت هیچ

اش را جواب نداد. وقتی قطع کسردم  سریع به او زنگ زدم. ماهان گوشی ام گرفت.از خواندن پیامک ماهان خنده

ه بعدش پیامکی آمد که زنگ بزنم شرکت و شماره شرکت را برایم فرستاده بود. به شماره شرکت زنگ چند دقیق

دختسری  « ساختمانیِ فرد. در خدمتتون هسستم. شرکت »ت: زدم. بعد از چند بوق منشیِ شرکت جواب داد و گف

ی مکثی کرد و گفست:  منش« تونم با مهندس فرد صحبت کنم؟سالم، روزبخیر، می»بسیار خوش صدا بود. گفتم: 

منشی باز هم مکثسی کسرد و گفست:    « حتماً. شهبازی هستم.»گفتم:  «تونم اسمتون رو بپرسم؟حتماً خانم. می»

سالم عزیزم. خوبی؟ »گفتم: «؟روشنا»ا صدایی گرفته گوشی را برداشت. و بعد از چند لحظه ماهان ب «گوشی...»

هنسوز  چرا »گفتم « دردم قطع شده. این یعنی همه چیز!. سر نه زیاد امّا بدم نیستم»ماهان گفت: « بهتر شدی؟

دونسی چقسدر خوشسحال    نمسی  منو نگه داشتن. هاخواستم برم امّا بچهمی»گفت: « شرکتی؟ پاشو برو خونه دیگه.

اگه نبریم باید تعسدیل نیسرو کسنم. جشسن      م،شدن وقتی خبر مناقصه رو بهشون دادم! آخه به همشون گفته بود

گوشی را برداشت  با شنیدن کلمه منشی ناخودآگاه به یاد دختری که «شرکتم رفته کیک خریده.تن. منشیِ گرف
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گفستم:  « آره. چطسور؟ »ماهسان بسا تعجّسب گفست:     « داد؟ رو جسواب  که االن گوشیمیهمین خان»افتادم و گفتم: 

انندگی کسنم. دیگسه   تونم ردونم. اصالً نمینمی»ماهان گفت: « ری خونه؟ی میی پرسیدم. کِطورهمینهیچی، »

نه. آخه باید با ماشینِ خودم برم. شب بایسد بیسام   »ماهان گفت: « خوای بیام دنبالت؟می» گفتم:« رم...کم میکم

فقط یسه کساله بسوغی کسم داری     »خندیدم و به شوخی گفتم: « بعدشم هنوز کیکو نبریدم!دنبالت، ماشین ندارم. 

موقع صدای در شنیدم. ماهسان گفست:   همان  «ید استراحت کنی.. تو مریضی. بامهندس! ولی باشه. پس زود برو

 « ها منتظرن.مهندس تشریف نمیارین؟ بچه»صدای همون دختر بود. « گوشی.»

، هزار بار باید یه چیزی رو تکرار کنم خانم؟ مگسه نگفستم وقتسی کسار شخصسی دارم     »ی گفت: ماهان با لحن جدّ

دختسر بسا لحنسی    « وع کنن. هر وقت کارم تموم شد خودم میام.ها شراحم بشه؟ بگید بچهکس حق نداره مزهیچ

خسوان عکسس   گفستن مسی   ها اصرار کردن. قصد مزاحمت نداشتم.خوام مهندس. بچهمیمن معذرت »آرام گفت: 

 «بفرمائید خانم.»ماهان گفت: « بگیرن.

ماهان « بینمت.. شب میجانم عزیزم؟ برو کار داری»گفتم: « ؟روشنا»یه بعد صدای بسته شدنِ در آمد. چند ثان

حوصسله باشسی عزیسزم؟ بسرو     اش دیگه. امروز روز توئه. چرا بسی خوش اخالق ب»فتم: گ« دلِ خوشی دارن.»گفت: 

 «اونجام. حاضر باش. 6باشه. ساعت »ماهان گفت: « رو خونه. باشه؟ من خیلی نگرانتم.خوش بگذرون. ولی زود ب

 رساندم. هر چه زودتر خودم را به خانه می بینم. بایدرا می وشحال بودم از اینکه ماهانو قطع کرد. خیلی خ

 

 

 

 

 

 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

78 

 

 17فصل 

یک مشاور  دختر بسیار عمیقی بود. بسیار منطقی بود و به عنوان شهرزادآنجا بود.  شهرزاد ،وقتی به خانه رسیدم

ه مفیسد  ودنش همیشس زد، امّا بیل مشغله کاری، کمتر به ما سر مینظیر بلد بود. به دلکارش را خیلی خوب و بی

های خیلی زیادی را برای ماهان حرف زدیم و مثل همیشه راه کرد. خیلی در موردبود و به من کمک زیادی می

شد. ساعت به لحظه قرار نزدیک ودم و نگاهم از ساعت برداشته نمیپیشنهاد کرد. من مَست دیدار ماهان بماهان 

آمد  ،ان پر بکشم. ماهان مثل هر روز رأس ساعتی که گفته بودشد و من آماده بودم برای اینکه به سوی ماهمی

 م. ماهان پرواز کرد ها خداحافظی کردم و به سمتو با تک زنگش به سرعت از بچه

سسالم مهنسدس.   »ار ماشین رفتم و با انرژی گفتم: کننشسته بود.  وقتی جلوی در رسیدم ماهان داخل ماشینش

همه منو دیده آخه دفعه پیش »نگاهی پر غرور به من کرد و گفت:  ماهان« دفعه دیر نکردم!چطوری؟ دیدی این

آره »ماهسان نسیم نگساهی کسرد و گفست:      « وگیری ماهان!تو واقعاً جَ»سوار شدم و گفتم: « بودن، معطلی نداشت!

ه. رت نمسی دونی تو کالً حرف توی گوشِس می»خندیدم و گفتم:  «بریم؟»بعد ابرویی باال انداخت و گفت:  و« خب!

ش نقش بست. هنوز غبار بیماری در صورتش نمایسان  گ روی لبانماهان لبخندی کمرن« بازم جواب سالم ندادیا!

این  کرد وی که ماهان به آن فکر میای جدّداد. امید رابطهنجور. امّا لبخندش به من امید میبود. خسته بود و ر

خدمتتون دین در سالم خانم زیبا. افتخار می»د و گفت: . ماهان باز هم لبخند زآوردمسئله من را به پرواز در می

 زد و آرام بود. ماهان همچنان لبخند می« دم، راه میوفت.افتخار می»خندیدم و گفتم: « باشم؟

کم محبستش را  دیدم ماهان کم، وقتی میآن روز ماهان با همه روزهای دیگر فرق داشت. چه حس خوبی داشتم

خسوام بسریم بسام    می»آمیزی به من کرد و گفت: شیطنتماهان حرکت کرد. در راه نگاه کند. با رفتارش ابراز می

اسم کسه تنست نیسست.    خیلی خوبه. امّا هوا خیلی سرده ماهان. تو سرما خوردی. لب»گفتم: « تهران. نظرت چیه؟

توی ماشین  من همیشه تجهیزاتم کامله. کاپشن»گاهی پر غروری به من کرد و گفت: ماهان ن «حالت بدتر نشه!

اونجا. هر وقت از همه جا خسته خواد برم میباشه. منم خیلی دلم »گفتم:  و مخندید« اونم نه یکی... دو تا! دارم.

البتّه امروز به بستنی دعوتت کرده بودم امّا چون مریضم و »ماهان گفت: « ده.فقط اونجا بهم آرامش می ،شممی



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

79 

 

ایسن تصسمیمو گسرفتم کسه      ببینم تو بخوری من نخورم. پس شخصاً تونستمهستم، نمیم ااز طرفی عاشق بستنی

اهسان بسا تعجّسب نگساهم کسرد و      م« تو کالً فکر کنم تأخیر داریا!»ام گرفت. گفتم: از لحن ماهان خنده« بریم بام!

شی؟ وقتی برگشستی  یادته گفتم بری سفر خوش اخالق می»خندیدم و گفتم: « چرا؟ چه ربطی داشت؟»گفت: 

خنده امسانم  « . پیش بینیم درست از آب در اومد!زی طول کشید که اثر کنه! االن خوش اخالق شدییه چند رو

، دادکسه خنسده امسانم نمسی    حسالی به سختی در« خونی!نگو که نوستراداموسم می»داد. ماهان با خنده گفت: نمی

 و هر دو خندیدیم... «نه، نه...»گفتم: 

شسینیم.  نوزید. ترجیح دادیسم داخسل ماشسین ب   می میبود و نسیم آراوا خیلی سرد طولی نکشید که رسیدیم. ه 

چون هوا خیلی سرد بود و من هم آدم سرمایی بودم و اصالً تحمل آن سرما را نداشتم. ماهان سسیگاری روشسن   

ها که مثل هزاران شمع روشن بسود، حسس   . شهر خیلی زیبا بود و چراغ خانهکرد و سرش را به صندلی تکیه داد

گهان ماهان سکوت را شکست و گفت: که نا ،کرد. در سکوت نشسته بودیمزیِ شب عید را برایم زنده میش باآت

چرا میاد ولی »نستم چه جوابی باید بدهم؟ گفتم: داب نگاهش کردم. نمیبا تعجّ« پدرت نمیاد به شما سر بزنه؟»

قسدر  چسرا ایسن  »ماهان پرسید: « بار.یکماهی یا دوماهی »گفتم: « ؟مثالً»ماهان گفت: « طوالنی. هایفاصله یتو

کسنم  ، احساس مسی روشنادونی می» ماهان گفت: «رسه زیاد بیاد تهران.مسئولیتش زیاده نمی»گفتم: « النی؟طو

کنی؟ هر چیسزی الزم باشسه خسودم بهست     چرا این فکرو می»گفتم: « خوای بدونم.که خیلی چیزا هست که نمی

در مسورد خیلسی    هسا تدم. منم دوست ندارم خیلی وقبهت حق می»فت: ماهان نفس عمیقی کشید و گ« گم.می

 «چیزا حرف بزنم.

ودی از جزئیات زندگیِ من مطلع سکوت کردم چون دقیقاً من هم همین احساس را داشتم. ماهان نباید به این ز

، روشسنا دونسی  مسی »بفهمد. ماهان با لحن عمیقی گفست:  خواستم با این رفتارم ماهان همین را شد و من میمی

ها دادم، شرکت مثل بمب ترکیسد. مسن مسدیر خیلسی     مناقصه رو به بچه ردِامروز روز بزرگی برام بود. وقتی خبر بُ

کسس بسه خسودش    تا حاال جوری رفتار کردم، کسه هسیچ  برن. القیم. همه ازم توی شرکت حساب میی و بداخجدّ

قتی امروز کنن. امّا وبا من برخورد می میهمه خیلی رس. ی یه رفتار اشتباه جلوی من انجام بدهده حتّاجازه نمی
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کسردن  کردن. ازم تشکر میشنیدیم. همه بغلم میاین خبر رو بهشون دادم، فقط صدای فریادهای خوشحالی می

همه سال واقعساً تنهسا تسالش    شد. امروز برای اوّلین بار احساس کردم توی این گفتن. باورم نمیو بهم تبریک می

بسرای تثبیست    ،کسردم دن که کسامالً احسساس مسی   ها طوری خوشحال بوکشیدن. بچه. همه زحمت میکردمنمی

ایم و مسن از اینکسه تمسام ایسن مسدّت      کردن که ما همه یه خانوادهوضعیت شغلشون نیست. اونا واقعاً احساس می

یومد. البتّه هنوزم دم میها حرفای تو یانده بودم. عجیبه که توی اون لحظهاز خودم شرم ،تحقیرشون کرده بودم

العمل اونسا منسو یساد    د که چرا عکسمشت حرفای قشنگ برای تو کتابان امّا بازم برام جالب بویه از نظر من اونا 

از قدیم گفتن، هر چه از دل برآید بر دل نشیند... خیلی خوبه که بسه  »لبخند زدم و گفتم: « انداخت!حرفات می

 «باشن. امّا سازنده هستن. باور کن!م از نظر تو چرت و پرت این حرفا فکر کردی. ممکنه هنوز

و بعسد سسیگارش را پسرت    « هنوزم به حرفایی که زدم معتقدم. امّا من»نگاهی به من کرد و با غرور گفت: ماهان 

کرد. ساکت ش فرو رفت. به جلو نگاه میارود، در صندلیکرد بیرون و مثل یک الک پشت که در الکش فرو می

کسردم.  و گردگیری نشده! احساس آرامش میها رفته ای از یاددر گوشه هاستکه سال یمثل عروسک ...و صامت

های من را به عنوان یک تفکر پذیرفته بود و این برای من کرد و این یعنی حرفهای من فکر میحرف ماهان به

ود. همسه چیسز در سسکوت طسی     غرق ب نقطه عطف ماجرا بود. در سکوت غرق بودیم. هر دو... شهر هم در سکوت

 شد. می

من شبای زیادی رو اینجا، توی همین ماشین »، گفت: کرده به منظره چراغانیِ شهر نگاه میطور کماهان همان 

کر کسرده بسودم   قدر فصبح کردم. یه زمانی به جایی رسیدم که حتّی نفس کشیدنم برام پو  و بی معنی بود. اون

نم. هر روز صبح که چشمامو باز دونستم باید به چه امیدی زندگی کشده بود. نمی م برام پو که دیگه تمام افکار

، بیشتر بسه پسوچی   گشتمروز گند دیگه... هر چی بیشتر می گفتم، بازم یه صبح دیگه... یهبه خودم می ،کردممی

نسدم. سسختیای   تونستم خودمو خالص کسنم. روزای عجیبسی رو گذرو  تونستم ادامه بدم، نه میرسیدم. نه میمی

هسا  یباید یه راهی برای خالص شدن از این سسردرگم  ،زیادی کشیدم. بعد یه روز به جایی رسیدم که فکر کردم

و بکنسی کسه روزی چنسد سساعت کتساب      تونی تصورشکردم توی خونه و کتاب خوندم. نمیو حبس ر باشه. خودم
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ت بسودن. فقسط وقتسی    با هم یسه مسرهم کوتساه مسدّ    خوندم تا یه راهی پیدا کنم، تا یه جواب پیدا کنم. امّا کتامی

تمام اون فکرای وحشستناک مثسل یسه     ،بستمبودم. امّا بالفاصله که کتابو میشدم و آروم قانع می ،خوندمشونمی

تونستم ، چون دیگه نمیکردن. تازه اوضاع بدترم شدشدن و تیکه پارم میور میلشکر وحشی و مسلح بهم حمله

 اتّفساق اص فکر کنم. با خوندن کتابای مختلف فکرم هزار شاخه شده بود. تا اینکه یه روز مسیر یه مکتب خ یتو

 «عجیبی برام افتاد.

ن نگاهی به من کرد کردم و تشنه شنیدن بقیه ماجرا بودم. ماهاهای ماهان را دنبال میویِ خاصی حرفبا کنجکا

های خونه تونستم دیواراغون بودم. دیگه نمییلی خسته و دشب بود. خ 17یه شب حدودای ساعت »و ادامه داد: 

کردن. ترس وحشتناکی تمام وجودمسو  شدن. داشتن خفم میمی ترتر و تنگانگار هر لحظه تنگ حمل کنم.رو ت

سستم بمسونم.   تونترسیدم. نمی، حتّی از صدای تیک تاکِ ساعت هم میکه کسی رو کشته باشهمیگرفت. مثل آد

دونستم که باید برم. هنوزم وقتی بسه اون شسب فکسر    ، فقط میتم مقصدم کجاستدونسسوار ماشینم شدم. نمی

  «برام... کنم مثل یه خوابهمی

نیسا  دونم چقدر راننسدگی کسردم. از همسه د   سوار شدم و براه افتادم، نمی»ان نفس عمیقی کشید و ادامه داد: ماه

کسس تجسربش   خواد هیچ. حالِ بدی که دلم نمییومدترسیدم. از همه آدما بدم میعصبانی بودم. از همه دنیا می

رفتم. مسسافت زیسادی   م میریزَتونستم فکر کنم، آنالیز کنم، تصمیم بگیرم. فقط به دنبال غَ. اصالً نمیروشناکنه 

از تهران خارج شده بودم. توی حومه تهران به جایی رسیدم که بود.  12به ساعت کردم. ساعت رو رفتم. نگاهی 

، شستم گرفتم، دنبال سیگارم میکه می طورهمینای و نه درختی... نه آدمی، نه چراغی، نه خونهبود. فقط جاده 

یهو چشمم خورد به یه آتیش کوچیک که جلوتر از من روشن بود. با دیدن اون آتیش ترسم کمتر شد. هر نبود. 

کسرد. دیگسه نزدیسک    کش میدیدم، ترسم بیشتر فروورتر میرفتم و اونو شعلهچی به سمت اون آتیش بیشتر می

ار اون آتسیش نشسسته بسود. دیگسه     سالی رو دیدم که بسا سسگش کنس   ند میامر ،آتیش بودم. وقتی کنارش رسیدم

ای به تن داشت و ریش و موهای بلند که تمام صورتشو گرفته بود و های کهنهدونم چرا؟ لباسترسیدم. نمینمی

 م کنارش خوابیدهه روی آتیش گرفته بود. سگ سیاه بزرگییکم چاغ بود. روی یه سنگ نشسته بود و دستاشو 
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مرد صورتشو به سمت من برگردوند و لبخنسد زد.   «یه نخ سیگار داری بدی بهم؟»بود. کنارش ایستادم و گفتم: 

مسرد نگساهی کسرد و گفست:     « پرسیدم یه نخ سیگار داری؟»گی تعجّب کردم و دوباره پرسیدم: از اون همه ژولید

مسرد بسازم   « داری یسا نسه؟  »وصلگی گفستم:  حزدن با اونو دیگه نداشتم. با بی الً حوصله سر و کلهاص «مسافری؟»

کنه. بیا. بیا با هم چسبه. پاکمون میتیش. هوا سرده. این آتیش خیلی مییای کنار آچرا نمی»لبخند زد و گفت: 

دیسدم کسه   ور شدم. مسرد رو از آینسه مسی   ه کم ددیگه دیوونه شده بودم. راه افتادم. ی« یه استکان چایی بخوریم...

زد. ایسستادم. جاذبسه   شد، با من حرف مسی ار با نگاهش که هر لحظه محوتر می. انگداشتنگاهش رو از من برنمی

و  کشسید. دنسده عقسب گسرفتم    ون همه خطرای احتمسالی بسه سسمتش مسی    عجیبی منو توی اون جاده تاریک با ا

 «خوش اومدی. بیا...»مرد بازم لبخند زد و گفت: کردم. برگشتم. کنارش ایستادم و نگاهش 

این وقت شب اینجسا چسه کسار    »همه جا رو روشن کرده بود. گفتم: پیاده شدم. هوا سرد بود امّا ماه توی آسمون 

بسه تپسه ای کسه     ،ریختاستکانای کوچیک و کثیفش چایی می که تویحالیمرد در« کنی؟ خونت کجاست؟می

دیدم. احساس کردم خیلی تا جایی ه کردم. تپه کوچیکی رو از دور می، اشاره کرد. نگاورتر بودچند کیلومتر اون

مسرد دوبساره لبخنسد زد و    « وره که! چرا اینجا؟ نزدیک جساده؟ خیلی د»دیم فاصله داره. با تعجّب گفتم: که ما بو

کردم. اصسالً  میو دستم داد. منم روی یه سنگ دیگه روبروش نشستم. احساس آرامش عجیبی کنارش ر استکان

سسر سسگ سسیاه و بسزرگش     مرد دستی بسه   نداشتم.رتی و تاریکی رو اونم توی جایی به این پَ ،حس غریبه بودن

یام. این سگ تنها مونسِ منه. با هم بزرگ شدیم. همه جا کنار من من همیشه با سگم اینجا می»کشید و گفت: 

تا پیر مردیم که شبا گاهی میایم اینجا و با هم خلوت  بوده و من خیلی بهش مدیونم. هر دوتامون پیر شدیم. دو

یای اینجسا؟  میهمیشه »گفتم: « ا!های آتیش و جیرجیرکط صدای جرقهت بخشِ برامون. فقکنیم. سکوت لذّمی

معنیِ حرفشسو تسوی اون لحظسه نفهمیسدم امّسا بعسدها        «یام.میهر وقت الزم باشه »گفت: « از راهِ به این دوری؟

 ظورش چی بود... فهمیدم که من

هسای  ا رو از الی بوتسه چ صدایی نبود. فقط صدای جیرجیرکاونجا حس خاصی داشتم. سکوت مطلق بود. واقعاً هی

ای. چسرا؟  خیلی آشفته»، نگاهی به من کرد و گفت: خوردطور که چایی میشنید. مرد همون ،شددور دست می
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تات باشی. لذّت ببری. توی این بیابون، تک و تنها. کجا داری تو جوونی. باید شاد باشی. بخندی. باید االن با دوس

مثسل  « خورم!ونم چرا االن دارم با تو چایی میددونم چرا اینجام! اصالً نمیدونم. واقعاً نمیمین»گفتم: « ری؟می

ه بود و اید برای اینکه غریبشنوا بوده، همه ماجرا رو براش تعریف کردم. ش که تمام عمرش دنبال یه گوشِ کسی

گساهی بسا حرفسای مسن     داد. هر از نی به حرفای من گوش میبود که دیده بودم. با صبر و مهربومیترین آدخاکی

رفت مثسل  د. گاهی هم شدیداً به فکر فرو میکرشد و با نگاهش باهام همدردی میخندید. گاهی غمگین میمی

 هاست مرده... کسی که سال

لحظسه   شسه. آروم شسده بسودم. اون   تر میکردم قلبم سبک و سبکاحساس می، زدموقتی این حرفا رو براش می

کردم. وقتی حرفام تموم ها با خودم جنگیدن احساس آرامش میها و شاید سالای بود که بعد از ماهاوّلین لحظه

گسی  یناز و نعمتی. مشکالتی که م یها برای همه هست. تو، تواین سختی»شد، مرد نگاهی به من کرد و گفت: 

 خونوادگی برای همسه هسست. زنسدگیِ   و  اصالً مشکل نیست. مشکالت مالی ،شناسمدر مقابل آدمایی که من می

دیگسه   ،کسنن رو ببینسی  ور تپه با من زندگی مسی ت آدمایی که اوننیست. اگه بیای و وضعیّ هیچ کدوممون کامل

دونسی  عمتی که تسوی زنسدگیت داری. مسی   مه نکنی برای این هکنی. خدا رو شکر میقدر شکایت و ناله نمیاین

کنیم. مغز آدمیزاد محدوده، فقط تسوی  کنیم. با مغزمون زندگی میاشکال ما آدما اینه که با قلبمون زندگی نمی

ده. امّا وقتی بسه اونجسا برسسی کسه راه قلبتسو بسرای       فهمه و فرمان میه ادراک و شعور خودش مسائل رو میدایر

خسودت هسم    یتی نیست. چون احساسِ تو محدود نیست. قدرت بیکرانیه کسه حتّس  دیگه سخ ،زندگیت پیدا کنی

تونی باورش کنی. امّا اوّلین راه برای رسیدن به آرامش اینه که بخشنده باشی. چشمت، دستت، قلبت، همسه  نمی

ن بیساری.  اعضای بدنت باید بخشنده باشن تا بتونی راهتو پیدا کنی و وقتی راهتو پیدا کردی باید به خودت ایما

تونی از پس هر کاری بر بیای، حتّی اگه تنهاتر از االن باشسی. تسو   ری که قدرت هر کاری رو داری و میایمان بیا

کردم. انگار جواب همسه  کنجکاویِ زیادی حرفاشو دنبال می مکث کرد. با« اگه... ئهتنها نیستی، همه کائنات با تو

اگه بخشنده باشی و با ایمسان.  »گفت: « اگه چی؟»د بود. گفتم: ، توی حرفای اون مرسئواالیی که توی مغزم بود

چیه؟ مسن   ،منظورت از اینکه بخشنده باشم»گفتم: « گیری...به کائنات ندی چیزی ازش هدیه نمیتا چیزی رو 

 «فهمم.نمی
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عد بلند ب« ده.که باشی، خدا راهشو بهت نشون می تو بخواه»و با لبخند گفت:  مرد بازم نگاهی توی چشمام کرد

رو  شو برداشت و آتسیش هاشد و وسیله بلند« نت جوون.کم. دیر وقته. تو هم برگرد خوباید برم کم»شد و گفت: 

و از کناری برادشت و دستش گرفست. مسنم بلنسد شسدم. بعسد از مسّدتها احسساس سسبکی         خاموش کرد. فانوس ر

و  . دستمو دراز کسردم ای دیگه زندگی کنمو مثل آدم برگردم به دنیای آدما تونممیکردم میکردم. احساس می

حسرف زدی. واقعساً احسساس     من ماهان هستم. ممنونم ازت به خاطر اینکه به حرفام گوش دادی و باهام»گفتم: 

اگه بخت یساری  »باال آورد و با همون لبخند گفت: و مرد فانوسش «اهی به دیدنت بیام؟تونم گکنم. میآرامش می

 با من دست داد. دسستش « کنی. من مطمئنم...یگه الزم نیست. تو راهتو پیدا می. امّا دکرد بیا. هر وقت الزم بود

با لبخندی گفت: « اسمتون؟»گفتم: « شب به خیر پسرم، خدا به همرات.»خاصی داشت. خندید و گفت:  میگر

 «مسلم.»

ه افتساد. کنسار ماشسینم    مراه سگش به طرف تپه بسرا همرد به« شب شما هم بخیر آقا مسلم.: »لبخند زدم و گفتم

و  تاریکیِ اون دشت گم شدن. منم سوار ماشینم شدم. راحت یکم توم و دور شدنشون رو نگاه کردم. کمایستاد

رفتم  ،صبح بود. بدون اینکه فکر کنم :وقتی رسیدم خونه ساعت باشه.  ای که تازه به دنیا اومدهسبک. مثل بچه

دیگه هیچ کدوم از این فکرا نبود. مثل یه آدم  ،بح از خواب بیدار شدمتوی تختم و بالفاصله خوابم برد. وقتی ص

ت عادیش برگشته بود. خیلسی وقتسا بسه    عادی بودم. خیلی خوشحال بودم. مدّتی گذشت و من زندگیم به وضعیّ

آروم با فکر کردن به اون حرفسا  کردم. امّا تقریباً از حرفاش چیزی سر در نمیاوردم. فقط حرفای اون مرد فکر می

خطر ورشکستگی نداشست امّسا اگسه    شدم و همین برام بس بود. تا اینکه دوباره توی یه بحران بد مالی افتادم. می

افتادم توی تشسویش.   دادم. دوبارهاز دست میمم رو تونستم شرکت جمع و جور کنم خیلی از مشتریای مهّنمی

برای اینکه بتونم باهاش درد و دل کسنم. یکسی از   کردم. شاید حداقل ها فقط به اون مرد فکر میتوی اون لحظه

دوباره سوار ماشینم شدم و برای دیدنش به اونجا رفستم. امّسا اونجسا نبسود. یسه       ،شبایی که توی اون وضع بد بودم

یسه  ای که اون شب بهم نشون داده بود تا پیداش کسنم.  هفته، هر شب رفتم. نبود! تصمیم گرفتم برم به اون تپه

 کردم و رفتم تا پیداش کنم. و ولروز شرکت
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ساعت رانندگی توی اون جاده خساکی و   1رفت. بعد از باریک بود که به سمت اون تپه می یه جاده خاکی خیلی

، همسه از  وقتسی مسن بسا ایسن ماشسین وارد اونجسا شسدم        روستای کسوچیکی بسود.   .رسیدمروستا  یهبه سنگالخی 

ای پساره  ور ماشینم جمع شده بودن. همشون کثیف و فقیر بودن. لباسس ها همه داومدن. بچهبیرون هاشون خونه

کرد. با اینکه هوا تقریباً سرد بود امّا همه پا برهنه بودن و یا کفشای پاره پاشون بود. تنشون بود. مگس بیداد می

وقتسی از  ن! ها خوشحال بسود د. امّا عجیب این بود که همه بچهرو پر کرده بو بوی مدفوع گاو و گوسفند همه جا

ا تعجّسب گفستم:   بس « شما اومدین به ما کمک کنین؟آقا »ای جلوی من اومد و گفت: ماشین پیاده شدم پسر بچه

م مسادر رسته که کمک کنسه  فمریضه. بابام گفته خدا یکی رو میم مادرآخه »با اشتیاق فراوانی گفت: « چطور؟»

  «نه، من نیستم.»حوصلگی گفتم: با بی «خوب بشه.

گفتم: « گرسنته؟»ستش داشت به سمت من آورد و گفت: پسر بچه پر از غم شد و نون خشکی که تو دچشمای 

 ،بابام گفته باید هرچی دارم»انگیز گفت: بچه با لبخندی غم« ون آدم نیستم. اینم خودت بخور...گفتم که من ا»

در کثیف و ژولیده بود که نگو... بسا  قنگاهی به سر و وضع بچه کردم. اون «بقیه تقسیم کنم تا خدا کمکم کنه.با 

، رفستم و پرسسیدم:   و بعد به سمت اوّلین مردی که دیسدم « خودت بخور. من گرسنم نیست.»حوصلگی گفتم: بی

ب با تعجّ «مسلم؟ نه، ما نداریم!»با تعجّب به من نگاه کرد و گفت: مرد « گردم.سالم. ببخشید دنبال مسلم می»

سسال بسود بسا یسه     کنه! یه مرد میاناینجا رو به من داد، گفت اینجا زندگی می چرا دارین. خودش آدرسِ»گفتم: 

داریم. اشتباه اومدی. آقا ما همچین کسی اینجا ن»با تعجّب به من نگاه کرد و گفت: مرد بازم  «سگ بزرگ سیاه.

نسو بسه یسه    ماه پیش. نصفه شب با سگش اونجا نشسسته بسود. م   1ور لب جاده. حدود اون»گفت: « کجا دیدیش؟

شاید »م: گفت «نداریم.»گفت: « لی به من کمک کرد. اومدم ببینمش.چایی دعوت کرد. با هم چایی خوردیم. خی

رفت و برگشست آقسا. مگسه    شه ده قدم می یما رو تو آبادیِ»ای گفت: مرد با لحن مسخره« شناسیدش.شما نمی

نسه. تسا   »مرد گفست:  « ای هست؟دیگه جا آبادیِاین»گفتم: « ؟! اصالً ما همچین کسی نداریم...شه نشناسمشمی

 « جاست.ینگی فقط همطرفه. ربطی به اینجا نداره. پشت اون تپه که میساعت راهه. اون 2بعدی  آبادیِ
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رفتم که پیرمسردی رو  شناختش. داشتم به سمت ماشینم میا پرسیدم امّا هیچ کس نمیگی  شده بودم. از خیلی

رسسیدم. پیرمسرد   کشید. بسه طسرفش رفستم و در مسورد مسسلم ازش پ     و چپق می م که در خونش نشسته بوددید

کنم اگه آدرسی باید ببینمش. خواهش می»گفتم: « گردی پسرم؟میقدر دنبالش چرا این»لبخندی زد و گفت: 

  «ازش داری بهم بده.

کسی رو نداریم. مسن  ین چدونم چی بینتون گذشته امّا ما اینجا هممن نمی»پیرمرد پکی به چپقش زد و گفت: 

کسه از   هکنم. این کاریشناختمش پسرم. برات دعا میسالمه. اگه اینجا بود حتماً می 95پیرترین آدم این آبادیم. 

پیرمسرد لبخنسد زد و گفست:    « خسودش بسه مسن آدرسِ اینجسا رو داد.     آخه امکان نسداره. »گفتم: « دستم بر میاد.

ام که سر و وضع و ماشین گرون چرا دنبال این آدم اومدی؟ شرمنده دونم پسرم تو، توی این روستا، با ایننمی»

  «یومدی...همه راهو بیهوده نمیگردی. کاش اینجا بود تا این امید بر مینا

کردن، نشسستم تسوی   ی زیادی که با تعجّب منو نگاه مینامید شدم. از پیرمرد خداحافظی کردم و در بین چشما

تونستم مسئله عجیب بود. اصالً نمی برام چرا اون مرد بهم آدرسه درستشو نداد؟ تونستم بفهمم کهنمیماشینم. 

امیدی حرکت کردم و شنیدم. با نادیدم و اون حرفا رو ازش میو میکنم که چرا باید اون شب، اون مردرو آنالیز 

 به تهران اومدم. 

تم هیچ کس رو توی دفترم راه نده. یه قدر منقلب و عصبانی بودم که از منشی خواسوقتی به شرکت رسیدم اون

م، ای عجیب و غریبی کسه افتساده بسود. مسسل    اتّفاقسیگار روشن کردم و نشستم جلوی پنجره. فکر کردم. به همه 

ش، به نگاهش که از حرف من رنسگ  هایی که دیده بودم. به اون بچه. به حرفاحرفایی که اون شب زد. به صحنه

م. ه بسود نشسست همچنان تنها توی دفترم توی شرکت نشستم. همه رفتن امّا من امیدی گرفت. اون روز تا شب نا

کشیدم. تو همین فکرا بودم که موبایلم زنگ خسورد.  اق تاریکم سیگار میتوی ات من چراغای شهر روشن شدن و

 دوستم پدرام بود. 

جایی تو پسسر؟ از صسبح   ماهان ک»ه. گوشی رو برداشتم. پدرام گفت: پدرام متخصص زنانه و پزشک بسیار حاذقی

شرکتم. بهت زنگ » گفتم:« کجایی؟»گفت: « آره خوبم.»گفتم: « توی فکرتم. دیشب خوابتو دیدم. حالت خوبه؟
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منتظر جوابش نموندم و قطع کردم. خیره به بیرون  «زنم.شرایطشو ندارم. خودم بهت زنگ می زنم. االن اصالًمی

باله داری گذشت... با گذشتن اون ستاره، انگار چراغی توی ذهسنم  نشسته بودم. آسمون جلوی روم بود. ستاره دن

 روشن شد!

خیلسی تاریسک و بلنسد بسا سسرعت       مثل یه فیلم از جلوی چشمام گذشت. انگار از یه تونلِ ،ااتّفاق ههمه حرفا، هم

مسن  !... اون حرفایی کسه اون شسب مسسلم بسه     روشناگذشتم و به جواب رسیدم! من جواب همه سئواالمو گرفتم 

گفت، حرفایی که اون بچه بهم زد... به سرعت به پدرام زنگ زدم و همه مساجرا رو بسراش تعریسف کسردم و ازش     

ذهنم بزرگ و شفاف بسود.   یخواستم که فردا جایی قرار نذاره تا صبح زود با هم به اون روستا بریم. یه جمله تو

ی نساقوس کلیسسا   این جمله مسلم مثل صدا" گیری...میچیزی ازش هدیه ن ،ندیهدیه رو به کائنات  تا چیزی"

چسرا بایسد   دونستم حرفای مسلم چسه معنسی داره و   داشتم. دیگه میشد. باید یه قدم بر میتوی ذهنم تکرار می

دونستم چه کاری از دستم برای اون آدمای ساده و درمونده بر میاد ولی اونم رفتم. نمیدنبالش تا اون روستا می

 «ا...شه امّمیدونستم آخر ماجرا چی کردم. نمیمیاحساس یبی فهمیدم. آرامش عجمی

تسا بسا صسدای    های ماهان بودم. اصالً متوجه نگاهش نشدم رفماهان برگشت و نگاهی به من کرد. من غرق در ح

ماهان ادامه « خوام بشنوم. بقیه رو تعریف کن...نه، نه، می»گفتم: « ، خسته شدی؟روشنا»ماهان به خودم آمدم. 

صبح در خونه پدرام بودم. پدرام با یه کیف گنده پر از دارو و وسایل پزشکیش اومد. با هسم   7صبح ساعت »اد: د

 ««ماهان این تویی؟»گفت: میکرد و میمش به من نگاه به سمت اون روستا حرکت کردیم. پدرام ه

خالصسه رسسیدیم بسه اون    »داد: و ادامسه  « ست.هاین پدرام خیلی دیوون»وگفت:  ماهان خندید و به من نگاه کرد

کسردن.  بسه مسا نگساه مسی     ها دور ماشین جمع شدن و زنا و مردها به تعجّبوستا. بازم مثل دفعه پیش همه بچهر

زد. از دیسدنِ مسن   بسه مسن لبخنسد مسی     ،گشتم. دیدمش. با همون لباسای کثیسف و پساره  دنبال اون پسر بچه می

خاصی توی وجودم ریشه  طرفم دوید و بغلم کرد. احساس خیلیبه  ،خوشحال شد و وقتی از ماشین پیاده شدم

 ««دووند.می
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رد. نفسس  کس ماهان به سختی خسودش را کنتسرل مسی    احساس کردم بغض گلوی ماهان را گرفته. نگاهش کردم.

دونسستم  مسی »نگاه کرد و گفست:   ناخودآگاه بغلش کردم. پسر بچه توی چشمای من»عمیقی کشید و ادامه داد: 

پسر بچه با خوشحالی  «تو ببینه.مادردکتره. آوردمش  ت کجاست؟ یکی از دوستاممادر»ازش پرسیدم: « ی...میا

ناشدنی دست منو گرفت و به سمت خونش براه افتاد. به پدرام اشاره کردم که دنبال ما بیساد و همسراه اون   وصف

ی، یسه  تسوش بسود. گساز پیکنیکس    فقط احتیاجات اوّلیه زندگی  خونه محقر و کوچیکی بود. پسر وارد خونش شدم.

ریخست و  ب داشت. عرق مسی ای که مادر اون بچه توش خوابیده بود. زن به شدّت تزیلوی پاره و رختخواب کهنه

و مشسغول معاینسه اون    سر اون زن مریض رفست  یم به سرعت باالراش گواه حال بدش بود. پداهپریدچهره رنگ

ماهان این ». پدرام نگاهی به من کرد و گفت: بغل من نشست ای نشستم و بچه با خوشحالی تویشد. من گوشه

گفستم:   «! باید خیلی سریع بسره بیمارسستان.  ت خطرناکهشدّزنان داره که به  حالش خیلی بده. یه بیماریِ عفونیِ

ب گفست و مرتّس  سوخت و هذیون مسی زن از شدّت تب می« ت خوبی نداره.آره، وضعیّ»گفت: « بریمش.باشه می»

اِ، اسمه منسه دیگسه.   »ای کودکانه گفت: بچه با خنده« حبیب کیه؟»کرد. از بچه پرسیدم: میرو صدا  اسم حبیب

 «برو باباتو صدا کن.»دم و دستی به سرش کشیدم و گفتم: لبخند ز« لی منو دوست داره...م خیمادرآخه 

بسودن کسه ببیسنن چسه      . همه اومدهدر ایستاده بودن حال به دنبال پدرش رفت. مردم جلویو خوش حبیب پرید

دیسدی بابسا،   »کسرد و گفست:    خبره! طولی نکشید که مردی ژولیده و الغر وارد اتاق شد. بچه نگساهی بسه پسدرش   

. اینسا  کسردم م خوب بشه. من هر شب دعا مسی مادرگفتی دعا کنم که خدا یکی رو بفرسته که همیشه به من می

کرد. پدارم خودش رو معرفی کرد و گفت که باید زنسش  میمرد با تعجّب به ما نگاه « همونان که خدا فرستاده...

مرسسی  »ریه کرد و پسرشو بغل کرد و گفت: شد. گاصالً باورش نمی خیلی سریع به بیمارستان منتقل بشه. مرد

امّا ما پولی  گفت که باید ببریمش تهران آقای دکتر، زنم حالش خیلی بده. طبیب هم نتونسته کاری براش بکنه.

 نگسرانِ  اصالً»تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت:  درام که خیلیپ« ره...مارستانو بدیم. اگه زنم بمیپول بینداریم که 

کسنم. نگسران هیچسی    برمشون بیمارستانی کسه خسودم کسار مسی    کنم. میرج بیمارستان نباشید. من تقبل میمخا

دونسم  من که نمسی »اال و گفت: ریخت، دستاشو گرفت بکه اشک میو دست مرد و گرفت. مرد درحالی« نباشید.
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 پدرام گفست:  «. امیدوارم خدا خیر بخواد برات.کنم آقای دکتری اینجا؟ امّا برات آرزوی خیر میجوری تو اومدچ

 «من.ها هم برای زنت مهّاین شغلِ منه که به آدما کمک کنم. باید بریم. ثانیه»

 ،بسودن جمع شده ت کردیم. از بین آدمایی که مرد به سرعت آماده شد و زنشو بغل کرد و به سمت ماشین حرک

اشسک  از حبیب کنار ماشینم با چشمایی پر  ،به سختی گذشتیم. سوار ماشین شدیم. وقتی خواستم حرکت کنم

مو مادر»زده گفت: هاش گذاشتم. حبیب وحشته شدم و نشستم و دستامو روی شونهایستاده بود. از ماشین پیاد

ت خوب مادرسته بودی که کن پسر خوب. تو قوی هستی. مگه همینو از خدا نخواگریه ن»گفتم: « برین؟میکجا 

گفستم:  « ره؟میس اونجا می»حبیب گفت: « رم بیمارستان که خوب بشه دیگه...تو ببمادرب منم اومدم که بشه؟ خ

ت خوب و خسوش میساد پیشست.    مادرشن. تا چند روزه دیگه حرفی زده؟ اونجا همه آدما خوب میکی همچین »

حبیسب بسا    «خواسستی؟ واد خوب بشه. مگسه همینسو نمسی   خت میمادراک کن و خوشحال باش که ال اشکاتو پحا

اختیسار  خندیسدمو بغلسش کسردم و بسی    « م خسوب بشسه؟  مسادر دی قول مسی »ش اشکاشو پاک کرد و گفت: آستین

به سرعت بسه  « ه.باش»حبیب گفت: « دم. حاال برو پیش عموت تا بابا برگرده. باشه؟قول می»بوسیدمش و گفتم: 

 بستری شد. ،کردتوی بیمارستانی که پدرام کار می سمت تهران حرکت کردیم و زن

داد و کرد و سسری تکسون مسی   رفت و هر از گاهی نگاهی به من می. مرد فقط راه میانجام دادپدرام همه کارارو  

زدم. تا ظهر همه کارای می فقط بهش لبخند« دونم چجوری ازتون تشکرکنم؟خدا خیرتون بده. نمی»گفت: می

، لبخنسدی زد و رو بسه مسرد    بستری زن انجام شد و پدرام برای معاینه باال سرش رفت. وقتی از اتاق بیرون اومسد 

« شه.شه. تا یه هفته دیگه هم مرخص میکنه. خیالت راحت. حالش بهتر میدیگه خطری تهدیدش نمی»گفت: 

« خجسالتتون در میسام...   آقای دکتسر از »گفت: بوسید و میکفشاشو می و پاهای پدرامو گرفت. مرد به زمین افتاد

اشک  ،نازک بودنپرسیدن چی شده؟ بعضیام که دلمی همه بیمارستان اومده بودن. همه از هم روشنادونی نمی

به ام مدّت دهنده بود. یه جورایی تسلیم کامل بود و من در تمبود. واقعاً احساس اون مرد تکون توی چشماشون

 کردم که چطوری منو پدرام رو به اون نا کجا آباد کشوند!ایمان اون بچه فکر می



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

91 

 

م پدرام گفت همراه الزم نداره. مردو تا ه از طرفیو تونست بمونه مرد نمی به خاطر اینکه بخش زنان بود همراهِ 

م. پدرام توی راه ساکت بسود.  یه مسیری رسوندیم و از اونجا مرد رفت و ما هم به سمت خونه پدرام به راه افتادی

ام دستاشسو روی سسرش گذاشست و    ای درست کرد و نشسستیم. پسدر  ی باال رفتیم، پدرام قهوه. وقتطورهمینمنم 

« گم!ی میجدّ»ند زدم. پدارم نگاهی کرد و گفت: لبخ «جا بود منو بردی پسر؟ داغون شدم!اونجا دیگه ک»گفت: 

دونم، تو همیشسه پسر   لی وقتتو گرفتم. امّا کسی رو جز تو نداشتم. میممنون که امروز با من اومدی. خی»گفتم: 

دم از این گرفتاریا برات درست نکسنم. اون پسسر خیلسی    بود. خسته شدی. امّا دیگه قول میای. راه زیادی مشغله

گسی  میچرا چرت »م با تعجّب منو نگاه کرد و گفت: پدرا« کردم.کرده بود. باید یه کاری براش می فکرمو خراب

وقت یه سری اون ،بعضیا مثل من و تو باید توی ناز و نعمت زندگی کنن؟ من ناراحت شدم برای اون آدما... پسر

کسه دوبساره بسرم و همشسونو چسک       کنها رو دیدم، وظیفه شغلیم ایجاب میحاال که اونجاین شرایط سخت.  یتو

که توی امریکا به دنیا اومده بسود، اونجسا   میر نبود. پدراکردم. اصالً برام قابل باوبا تعجّب به پدرام نگاه می« کنم.

سه به اینکه دلش چه بر ،دهبزرگ شده بود. اونجا فارغ تحصیل شده بود! پدرام جواب سالم هر کسی رو هم نمی

 «برای کسی بسوزه!

یی که هاهم و صحنم فرو رفته بودابعد نگاهی به من کرد و تکانی روی صندلیش خورد. من همچنان در صندلی 

؟ روشسنا »اصسالً متوجّسه نگساه ماهسان نشسدم.       گذشست. هایم میچشم از جلویمیکرد، مثل فیلماهان تعریف می

ماهسان بسا تعجّسب گفست:     « دیسدم. جا، داشتم حرفاتو میهمین»لبخندی زدم و گفتم: . م آمدمبه خود« کجایی؟

ابرویسی بساال   « بیسنن! مسی چشمای بسسته رویسا    همه با»ماهان پرسید: « آره، مثل یه فیلم!»گفتم: !« دیدی؟می»

خندیدم و « .روشناره ت به آدمیزاد نمیتو هیچی»ماهان به شوخی گفت: « من با چشمای باز!»انداختم و گفتم: 

اینجسا زنسدگی   چرا کنه؟ ، اینجا چه کار میخوام بشنوم. راستی اگه پدرام اونجا بزرگ شدهخب، بگو. می»گفتم: 

گاهی اینجاست، گاهی اونجا. خونوادش اونجان. پسدرام و خسواهرش اینجسان. خسواهرش     : »فتگماهان « کنه؟می

شرایط شغلیش اینجا تثبیت  چون ایرانو مثل من خیلی دوست داره وکنه. اج کرده. پدرامم که اینجا کار میازدو

خب بعدش چی کار » تم:سرم را تکان دادم و گف« ره برای دیدن خونوادش...سالی چند ماه می شده اینجا مونده.

 ماهان لبخندی زد و شروع کرد به گفتن ادامه ماجرا.« کردین؟
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 12فصل 

عجیبی که برام افتاده بود شوکه بودم که به کلی شرکتو فراموش کرده  اتّفاقِ قدر به خاطراون»ماهان ادامه داد: 

و به من ر شدبالش بودیم و نمیی رو که خیلی دنمنشیم با خوشحالی خبر قرار ،فرداش وقتی شرکت رفتم بودم.

دونم این کارمایِ های الزم. خیلی خوشحال شدم. نمیگیرن برای هماهمنگیتماس میداد و گفت که آخر هفته 

داد که اوضاع روبراهه. خالصه آخر هفتسه قسرارداد   احساس خوبی بهم می ،کار من بود یا شانس؟! امّا هر چی بود

مشتریِ بازار و دیگه جای هیچ نگرانی نبود. توی این مدّت حال مادر حبیبم رو مهّم شرکت رو بستیم. با بهترین 

 زد. ز اون راه دور میومد و بهش سر میب ابه بهبود بود و شوهرش مرتّ

پیساده شسدم. جلسوم     رو دید به سمت ماشین دویسد.  هفته بعد با پدرام دوباره به اونجا رفتیم. حبیب تا ماشینِ ما

ت مسادر »گرفتمسو گفستم:   خندیدم و دستای کوچیکشسو تسوی دسستام     «م کی میاد؟مادرم. سال»ایستاد و گفت: 

سرش برداشست و رو   رو دید جلو اومد و کالهشو از پدر حبیب تا ما «یاد.ش خوبه خوبه. فردا یا پس فردا میحال

فتن زنم حالش گ ،دیروز که بیمارستان بودم جوری محبتتو جبران کنم؟دونم چآقای دکتر نمی»به پدرام گفت: 

ام دستی روی شسونه  پدر «شگل، سالم... خدا خیر بده بهت...خیلی خوبه. زنم مثل روزای اوّلش شده. جوون، خو

 «دا مرخصه. حالشم دیگه خوبِ خوبه.فر ممنون.»مرد زد و گفت: 

شسغول  با مسردم روسستا م  پدرام مشغول معاینه مردم روستا شد. تا عصر کارش طول کشید. منم توی این زمان  

 ،باریسد خوبی نداشستن و بسارون خیلسی کسم مسی      صحبت شدم. همه کشاورز و دامدار بودن. امّا چون آب و هوای

با این شرایط سخت برام عجیب بسود کسه ایسن     از سال ممکن بود.کمی های اهمکشاورزی به صورت دیم و فقط 

ار بودن. بهشون گفتم که هر کاری گزشکرهاشون و از خدا به خاطر محصوالت و دام قدر با ایمان بودنمردم این

نا مسا رو بسرای فصسالی خسوب دعسوت      با من و پدرام تماس بگیرن. امّا قسمت جالب قضیه این بود که او ،داشتن

شسنیدم بسا خسودم در تعسارض بسودم کسه چسه کسسی         ن دعوتای سخاوتمندانه اونا رو میکردن و من وقتی ایمی

 «ا اونا؟یثروتمنده؟ ما 
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یه اتاق نسبتاً بزرگ که کسل مدرسسه   وی روستاشون یه مدرسه کوچیک داشتن. ت»اهان ادامه داد: لبخند زدم. م

ت بسه  امّا بسه شسدّ   ،با اینکه روستایی بودنبود.  خیلی باسوادبود. نه مدیر داشت و نه ناظم. فقط یه معلم پیر که 

خیلسی بسزرگ دارن امّسا در تمسام      هسای عجیب بود. توی شهر مردم کتابخونهدادن. برام سواد و کتاب اهمیّت می

کتساب  بیننشون و شاید به تعداد دست بخوننشون. امّا توی این روستا مسردم عاشسق   یعمرشون به چشم دکور م

هسا رو بسه مدرسسه    پدر و مادرا به هر قیمتی بود بچسه یوفتاد امّا ها کارا خیلی جلو میبودن. با اینکه با وجود بچه

هاشسون  رفاهی رو بسرای بچسه  ها تمام وسایل ب بود. اینکه توی شهر ما خانوادهعجّفرستادن و این برام جای تمی

بسا اون زنسدگیِ سسخت     هسا ن. امّا اون بچهااز مدرسه فراری ،انها با کتاب غریبهکنن امّا چون اکثر بچهفراهم می

ره. بهشسون  دمون میو اصل قضیه یا شیممی دونم شاید ما سرگرم تجمالتعاشق مدرسه و کتاباشون بودن. نمی

بسا لبخنسدای رضسایتی کسه بسه لسب داشستن ازم تشسکر         برم و همه می قول دادم که دفعه بعد براشون کلی کتاب

 کردن. می

و تموم کرد. همه خوشحال بودن. پدرام رو امم معاینشحرف زدیم و پدر زندگیشونای روستا کلی در مورد ا مردب

آخر هفته دیگه میام. باید یه سسری چیسزا رو   »کردند، گفت: ه نگاه میه بودن و مارو کنجکاوانبه همه که ایستاد

یسه  تسا هفتسه دیگسه کسه میسایم      »و مسن گفستم:   .« کنهکه خیلی به بهداشت و سالمتیتون کمک می ،یاد بگیرین

معلم با خوشحالی که براشون شاهنامه فردوسی ببرم. فکر « ازین که کلی کتاب براتون میارم.کتابخونه قشنگ بس

 همه خوشحال بودن. سوار ماشین شدیم و به سمت تهران راه افتادیم. کردن؟ ... اونا به کجا فکر میروشنا کن

کلسی کتساب بسه اونجسا رفتسیم.      شد و به خونش برگشت. آخر همون هفته با فردای اون روز مادر حبیب مرخص 

چیسدن. شساید قشسنگترین    مسی  هدونی با عشقی کتابا رو تسوی اون کتابخونس  یمکتابخونه قشنگی ساخته بودن. ن

تسوی   ،پدرام هم که همراه من اومده بود دورش کتابخونه داشت! تا کتابخونه دنیا بود. یه کالس کوچیک که دور

کردن. اون شسب وقتسی بسه خونسه رسسیدیم هسر       اپا گوش میه کلی نکات بهداشتی گفت و همه سرهمون مدرس

احساس عجیبی رو تسوی آدم   ی نیست. کمک به همنوعندومون خوشحال بودیم. یه احساس خاصی بود که گفت

  «کنه.زنده می
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توی »دوباره لبخندی زد و گفت: « جز خدمت خلق نیست...به واقعاً عبادت »ماهان نفس عمیقی کشید و گفت: 

رفت. گه خودش راهو یاد گرفته بود و میزد. دیرفت و بهشون سر می، میکردوقت می ،این مدّت پدرام هر وقت

ریا این کسارو  کردم که بیکرد. من اینو حس میی جالب بود، پدرامو این حرفا؟! امّا از ته قلبش این کارو میخیل

دیگسه دوسستای   »بعد لبخندی به من زد و گفست:  « م.یزنبهشون سر میو م یرمی با پدرام کنه. هنوزم گاهیمی

گرفتم. اونم اینکه  یاد ،دآگاه درگیرش شدمدونی یه چیز خیلی بزرگ از این ماجرایی که ناخوخوبی هستیم. می

اون روزا من محتاج بودم نه اونا! من به اون عشق، به اون انگیزه احتیاج داشتم. من نیساز   یها، توتوی اون لحظه

وجسوده ایسن آدمسام. اگسه اونجسا       م زنسدگیمو مسدیونِ  ور کنم، به خودم عشق بورزم. مسن تمسا  داشتم که خودمو با

روزا، اون لبخندایی که رو موندم. هنوزم وقتی به اون کردم همیشه همون آدم باقی مینمی رفتم، اگه کارینمی

  «شم. قصه عجیبیِ قصه زندگی...کنم پر از انرژی می، فکر میدیدمها میلب بچه

روی زمینی شرایطی بوجود میاد که بهست   ترین آدمِکنی درموندهمیکه فکر درست زمانی»لبخند زدم و گفتم: 

رو درو  ای خدا به سراغت میاد. قانون طبیعت... هسر چسی بکساری همسون    هده اگه بخشنده باشی، موهبتاد میی

کنم بهت. تو راز خوشسبختی رو پیسدا کسردی. مسن از     افتخار می»شیدم و گفتم: و دستی به سرش ک «کنی...می

برام یه چیزی خیلی عجیبه! تسو   اشنیدنِ این حرفا خیلی خوشحالم ماهان. خوشحالم که به این باور رسیدی. امّ

بسه سسمتم    ماهسان  «کنسی؟ د مسی جوری به این باور رسیدی، به باور بخشش، به باور ایمان ولی هنوز خدا رو رَچ

کسار   بیسنم. ایسن کائناتسه و کارمسایِ    نداره! من اینو مربوط به خدا نمسی این حرفا ربطی به خدا »برگشت و گفت: 

دیدی؟ چرا باید ان. پس چرا اون شب باید مسلمو میفکر کن ماه»گفتم: « .گردهخودمون که به خودمون بر می

شدی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چراهسای زیسادی هسست کسه     شنیدی؟ چرا باید به اون روستا کشیده میاین حرفا رو می

فساقی  تّی نبوده. هیچ چیسز تسوی ایسن دنیسا ا    اتّفاقتوی این ماجرا باید بتونی به جوابشون برسی! هیچ کدوم از اینا 

خواست به این درک و این احساس برسی. پسس تسو رو هسل داد.    فاقا هدفی داشت و خدا مینیست ماهان. این اتّ

. چون بایسد  زنمور بودی و فرشته نجات اون ، چون تو مأشدنتر میهمون شب اوّل، اون دیوارا باید تنگ و تنگ

رسسیدی،  ون لحظه، اون حس تهسی شسدن نمسی   به اکردی. و تا دیدی، لمس میمی فهمیدی،خیلی چیزا رو می
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ای که . لحظهن، خالی شدن. تهی شدنهم یه روزی به این لحظه رسید ، مولوی و تمام عرفاشد ماهان. بودانمی

 «ر نهان را نه تو دانی و نه من...گه: اسراکنه. خیام میهی شدی، خداوند درون تو رو پر میاز درون ت

، مسن از  روشسنا من خواستم که برم، هیچ کس منسو هسول نسداد    »کرد و گفت: ای سکوت ماهان فکر کرد، لحظه

. روشسنا قدر که مستعصل بودم و گی ، رفتم. من خواستم که بدونم. خدا نقشی نداشت بیچارگیِ خودم رفتم. این

 «نشد. همه چیز تحت اراده من بسود.  اون نخواست، من خواستم. من رفتم. من فهمیدم. چیزی به قلب من الهام

شه. ما، قلبِ ما، ذهنِ ما وارد نمی ی خدا هم به قلمرو ما، احساسِتا وقتی که ما نخوایم حتّ»لبخند زدم و گفتم: 

تسر از خسودت! و درسست زمسانی کسه دیگسه هسیچ چسی         اینو خواستی، کمک از یه نیروی قوی تتو در ناخودآگاه

تو وارد شد. تو بهش ایسن اجسازه رو دادی. آره   که به پوچی رسیدی خدا اومد. به قلب تو، به ذهن نداشتی، زمانی

رفتی. و شدی. باید میهمه چیز با اراده تو شروع شد. چون خواستی بدونی. پس باید به بوته آزمایش کشیده می

، فقط داریسم  زنیممنو تو هر دو یه حرف می»گفتم:  سکوت کرد و به فکر فرو رفت. لبخند زدم وماهان « رفتی...

ر مسورد  بینیم. همین. من و تو دقیقاً روی یه نقطه ایسادیم. فقط با دو تا زبون مختلف دتفاوت میهای ماز زاویه

ماهان خیلی دیرم شسده!  : »مخیلی دیرم شده بود. گفتچشمم به ساعت ماشین افتاد. « زنیم.اون نقطه حرف می

گفستم:  « پر حرفی کردم. من خیلی»ماهان با دستپاچگی گفت: « نفهمیدم این همه ساعت چطور گذشت؟اصالً 

گفستم:  « بریم شسام بخسوریم.  »ماهان نگاهی به من کرد و گفت: « من لذّت بردم از شنیدن این حرفا.نه عزیزم. »

ماهان براه افتاد و به سرعت به سمت خانه حرکت « لی دیره. باشه برای یه وقت دیگه.نه! باید برم خونه. خی ،نه»

 کردیم. 

نشد. واقعاً منم نفهمیدم چجوری زمسان   دادم،من باید امشب بهت سور می»ن گفت: قتی به خانه رسیدیم، ماهاو

اصالً ایرادی نداره عزیزم. من برای شام و سور کنار تو نیستم. همین که بسا تسو   »لبخندی زدم و گفتم: » گذشت!

تسوی ایسن شسب     بودم کافی بود. امشب واقعاً یه شب استثنایی بود. ممنونم ازت. خیلی عسالی بسود. احساسسی رو   

داشست. شسب خسوبی    ای نداشتم. چون احساس تو امشب با همه شبای دیگسه فسرق   ، توی هیچ شب دیگهداشتم
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از  «به منم خوش گذشت. ممنسون. »گفت:  و دستم را دراز کردم. ماهان با من دست داد و «داشته باشی عزیزم.

 اش کردم و وارد ساختمان شدم. بدرقهمثل همیشه تا انتهای کوچه  ماشین پیاده شدم و ماهان براه افتاد.

وقتی ماهان رفت، دیگر احساس تالطم یک عاشق آتشین را نداشتم. آرام بودم. آن عشق آتشین تبدیل بسه یسک   

بسردم.  ور بسودم و لسذّت مسی   باشم، روی امواج آرام بخشش غوطه دریای آرام شده بود که بیشتر ازآن که نگرانش

ش را بسه رویسم گشسوده و مسن را از خسودش      ااهان دری از زندگیِ خصوصسی شاید چون این حس را داشتم که م

 ها یک گوشدانستم برای گفتن این حرفوب میرا با من در میان گذاشته است. چون خ هادانسته که این حرف

هسا بسرای شسنیدن ایسن     شود برای کسی گفست. چسون خیلسی   نمی ها را معموالًمحرم و امن الزم است. این تجربه

انگیسز باشسد. مسن    بخش و دلتلسذّ  انسسان ها بسرای  د به مرحله باور رسید که این حرفا حوصله ندارند. بایهحرف

ان گفست. آن شسب ماهس   کرد که بسرایم مسی  شاید این احساس را او هم درک می های ماهان را باور داشتم وحرف

 کرد و من خوشحال بودم که انتخابش بودم.را در من زنده میمیاحساس آرا
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 31فصل 

کاویسد تسا بیشستر و    زیادی من را مسی هم با کنجکاوی  شناختم. اوگذشت و هر روز ماهان را بیشتر میروزها می

مچنسان  ای زیادی زده بودیم، امّا ماهان ههبیشتر از من بداند. حدود یکماه و نیم از آشنایی ما گذشته بود. حرف

این بسود کسه از   احساس قلبیش را بدانم. برایم مهّم نبود، مهّم  گذاشتکرد و نمیاحساساتش را از من مخفی می

. شاید بسه خساطر غسروری کسه     امّا او منتظر نبود ،گفتمنمیفهمیدم که دوستم دارد. من هم کارهایش این را می

تسر شسده بسودیم. امّسا هنسوز      ن بماند. من و ماهان به هم نزدیکخواست این احساس و این انتظار پنهاداشت، می

مسیر  ،کشیدمه در مورد این مسئله حرفی پیش میو هر وقت ک زداش حرفی نمیدرباره زندگی شخصی اناهم

 کرد.با زیرکی عوض میصحبتمان را 

؟ برایم گویدش به من نمیااین مسئله همیشه برایم جای سئوال داشت که چرا ماهان چیزی از زندگیِ خصوصی

کرد و این عالمت سئوال خواستم ماهان بیشتر ممانعت میردم و میکسعی می هخیلی عجیب و مبهم بود. هر چ

 بزرگی در رابطه ما بود! 

ماهسان زمسان بسدهم و بنسا بسه       رنجاند امّا معتقد بسودم بساز هسم بایسد بسه     شه من را میبا این که این مسئله همی

بسه تسازگی وارد   روش گفستم. کسو  م چیزی برایش نمسی ااز زندگیِ شخصی من هم کوروشو  رهاهای مکرر توصیه

بود. چند ماهی بود که عقد کرده بودند و قرار بود اواخر بهار یسا اوایسل تابسستان     رهانامزد خانواده ما شده بود و 

ایسن  داد و وست داشست و بسه او خیلسی اهمیّست مسی     را خیلی د رهاپسر بسیار خوبی بود.  کوروشعروسی کنند. 

مهنسدس بسود و از    کسوروش در کنار کسی است که دوستش دارد.  رهاآورد که مسئله من را همیشه به وجد می

طنسین   هسم داشست.  نواخت. صدای دلنشسینی  ساز میگاهی نظر مالی در شرایط نسبتاً خوبی بود. هنرمند بود و 

دسست و دل بساز   کرد. زنده میموسیقی زیبای عشق را  ،خواندکرد و مینگاه می رهاهای در چشم صدایش وقتی

خساطرات   بود که بوی عطرِ تلسخ و خسنکش همیشسه یسادآورِ    رو خوش لند نظر. پسری قوی هیکل وبود و بسیار ب

 اشتیم. خوبی بود که کنار هم د
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شد و خوشحال بودم که آرزویم کم می رهاهایم در مورد از پیش نگرانیکردم بیشتر وقتی به این مسائل فکر می

هایم ماهان را دیده بودند و همه نظسر  دّت تقریباً همه دوست. در این ماستت تبدیل شده به واقعیّ رهادر مورد 

بیرون رفته بودیم و این مسئله ما را بیشستر از پسیش    کوروشو  رهاهم با  اعدی نسبت به او داشتند. چند بارمس

سم بودم. امّا همچنان با احسا های زیادی داشتم و خیلی به او وابسته شدهنزدیک کرده بود. با ماهان خاطره بهم

ن روبروی مسن! نبایسد کسیش و مسات     بود که وسط یک زمین شطرن  ایستادم و ماها جنگیدم. فراموش نکردهمی

دادم این احساس قشنگ را در وجودم لمسس کسنم کسه    دادم و اجازه میشدم. امّا گاهی به خودم تخفیف میمی

 ت ببرم. انگیز لذّدارم و از این احساس مطبوع و دل خیلی دوستش

شسدیم. امّسا    ترکردم به هم نزدیکوار را برایم گفته بود، احساس میفاق عجیب و معجزهکه ماهان آن اتّاز شبی 

من و ماهان در این مدّت شد. محدوده این رازها نمی مان برای خودمان بود و کسی واردهمچنان رازهای زندگی

رغم اینکه گساهی  یان در این مدّت علمعمولی و معقول داشتیم. ماه های خوبی بودیم که یک رابطهمثل دوست

ماهسان  کسه  کرد بود و این من را خیلی خوشحال می تری نخواستهرفتم، هرگز از من رابطه نزدیکبه منزلش می

من نظسری در مسورد    زد و ازاش را ندارم. شاید گاهی حرفی میکند که هنوز آمادگیبه کاری نمی من را مجبور

من را در عمل انجام شده قرار  خواست وهرگز خودخواهانه از من چیزی نمی امّاخواست تر مییک رابطه نزدیک

کردیم امّا این ا هم بحث میدادیم و بزدیم و نظرات مختلفی در موردش میداد. گاهی در موردش حرف مینمی

کسردم.  ت شسدیدی کنسار او مسی   فقط محدود به حرف و کالم بود و به خاطر این اخالق ماهان من احساس امنیّس 

خواهد تا با فراق بال و در کمال آرامش در مورد این مسئله تصمیم هایش، صادقانه از من میدانستم با حرفمی

گذارد و من خوشحال بودم که ماهسان ایسن امتیساز بسزرگ را در ایسن      احترام میمن  من و بدنِ بگیرم و به وجودِ

 رابطه به من داده بود.

بسا   نوشسین دعسوت کسرد.   ش انامزدینگ زد و برای آخر هفته ما را به میهمانی به من ز نوشینتا اینکه یک شب 

بسه   روزبسه بود. خیلی مشتاق بسودم ببیسنمش.    روزبهکرد. اسمش شده بود که از او خیلی تعریف می پسری آشنا

عرفسی  هسایش م اش و دوسست را به خانواده نوشینگرفته بود تا ای معارفهمیهمانی  نوشینش با انامزدیمناسبت 
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شسود. وقتسی   آشسنا   نوشینی هابا دوست هایش را دعوت کند تا او همهم خواسته بود تا دوست نوشینکند و از 

زد، از تسه قلسب   وقتی این حرف را می نوشینخیلی استقبال کردم و خوشحال شدم که  ،ما را دعوت کرد نوشین

خوشحال باشسد. بسه    نوشینبرویم که  هم خیلی خوشحال بود و گفت که هر جوری شده باید رهاخوشحال بود. 

ریم. ایسن فرصست خوبیسه    حتماً می»گفت: ماهان زنگ زدم و گفتم. ماهان خیلی مؤدب و محترمانه تشکر کرد و 

 روزهای هفته گذشت و به شب میهمانی رسیدیم.« ی تو آشنا بشم.برای اینکه منم بیشتر با دوستا

لین تجربه من با ماهان در یک جمع خیلی خوشحال بودم. این اوّ ،روماز اینکه با ماهان قرار بود به این میهمانی ب

خوش تیا ندیده  قدرآنرا  کوروشاز راه رسید. هرگز  هم کوروشکم و خانوادگی بود. آماده شدیم. کم دوستانه

 رای و طوسی که خیلی زیبایش کسرده بسود. دیگس   لوزی سفید و کراواتی به رنگ سرمهبودم. کت شلوار ذغالی با ب

بعد از رفتن آنهسا  کمی با هم رفتند. من و ماهان هم که  کوروشو  رهاافتادیم. کم راه میبود و باید کم 6ساعت 

به تسن داشست. کست شسلواری      میرسید، به سرعت براه افتادیم. ماهان آن شب زیباتر از همیشه بود و لباس رس

بردم. ه بود. هر لحظه از دیدنش لذّت میگ ست شدای رنگ و پیراهنی سفید رنای رنگ که با کراواتی نقرهسرمه

کرد. وقتی سوار ماشین ماهان شدم، ماهسان خیلسی روبسراه نبسود. از حسالش      ام می، دیوانهبوی عطری که زده بود

انم. بسا نگرانسی   خواهد چیسزی بسد  نمیپرسیدم امّا ماهان چیزی نگفت و سکوت کرد. احساس کردم مثل همیشه 

اش معلوم بسود کسه   دادیم. از چهرهگوش میمیت بود. به موسیقیِ مالیم. در راه ماهان ساککردماهان را نگاه می

شسنوم.  مسی مسن   ،اگه خواستی با کسی حرف بزنسی »گر نتوانستم طاقت بیاورم. گفتم: عصبانی و آشفته است. دی

هسا رو  شی عزیزم. غصهمیتونیم با هم حرف بزنیم. سبک میامّا  ،از دستم بر نیاد که برات انجام بدمکاری شاید 

« ست. من عادت دارم به این فکرا...نه حالم خوبه. مشکلی نی»هان نیم نگاهی به من کرد و گفت: ما «باید گفت...

 خواستم ادامه بدهم امّا لحن ماهان رسماً به من اعالم کرد که باید همین جا تمامش کنم. 

ام گذرنسد، غصسه  دیدم روزهای پائیز به سسرعت مسی  اینکه مید. از باریآن شب، شبِ قشنگی بود. باران زیبایی می

خندیدم و گفتم: « شی االن...دیوونه خیس می»حوصلگی گفت: کشیدم. ماهان با بیها را پائین گرفت. شیشهمی

م بخوابه! هسوای خنسک   د بارون بهت بخوره یه کم آتیش تو هگه آبه رو آتیش... شاییه ضرب المثلی هست می»
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ای طبعانسه با حالتی فیلسسوفانه و بسا لحسن شسوخ    و بعد « شی.ا میاره. یه کم هوا بهت بخوره بهتر میحال آدمو ج

. اصسالً حسال   روشنابیخیال »هایش را در هم کشید و گفت: ماهان اخم« بینم!امشب، ماهانِ شب اولو می»گفتم: 

 ،رویممی مین بار با هم به یک جای رسلیناراحت شدم. از ماهان توقع داشتم حاال که برای اوّ« خندیدن ندارم...

بتواند مشکالتش را کنترل کند و به خاطر من هم که شده آن شب را خوشحال بگذراند. با نساراحتی بسه سسمت    

هش ادامه داد. نگاهم کسرد و  ها را باال کشید و به رادم. ماهان شیشهشیشه برگشتم و مشغول تماشای خیابان ش

ضسی وقتسا حوصسله نسدارم،     ! منم بدبختی دارم. منم بعروشناشه که بخندم. نمیخوای من تو همیشه می»گفت: 

کردی! امشب دی نمیومدی، اعصاب منم داغون نمیاگه عصبانی بو»دیگر واقعاً عصبانی بودم. گفتم:  «خسته ام...

بسوس و  خسوام یسه آدم ع  راره همه اونجا تسو رو ببیسنن. نمسی   میه چون قمهّ وقتش نیست ماهان. امشب برام شبِ

 «گم؟چی میمیفهحوصله رو ببینن. میبی

روی کرده بودم. ماهان سیدم. ساکت شدم. شاید خیلی زیادهماهان نگاهی غضبناک به من انداخت. از نگاهش تر

ه فروشی ایستادیم. ماهان پیاده شد. نگاهی به من کرد کوت طی شد. نزدیک یک گلسکوت کرد. بقیه راه با سک

با تعجّب به من نگاه کرد و ماهان « برای چی؟»گفتم: « خوای پیاده شی؟نمی»ودم و گفت: هنوز دلخور نشسته ب

راه افتساد. بیشستر   فروشی بس و در ماشین را بست و به سمت گل« خوای دست خالی بریم؟ پیاده شو...می»گفت: 

 ناراحت شدم. توقع داشتم الاقل منتظر من بماند! 

اصسالً از آدمسای   »به من کرد و آرام در گوشم گفت:  شی شدم. ماهان نگاهیفروبا دلخوری پیاده شدم و وارد گل

تسر کنسه. پسس    وای یه رفتاری کنی که منو ناراحست شه تو هم بخکم جنبه خوشم نمیاد. من ناراحتم. دلیل نمی

را  هاوقتی در گوشم این حرف «انتخاب کن. فقط زود باش که دیر شده!دختر خوبی باش و یه سبد گل قشنگ 

، البتّسه بسه روش آدم   د قلبم ریخت. تمام وجودم پر از عشق شد. احساس کسردم حسرفش از روی دلجسویی بسود    ز

کرد. آن شب احساس خاصسی  ام میگلی بسیار زیبا انتخاب کردم و براه افتادیم. هوای پائیز دیوانه ! سبدهاآهنی

ام نداشتم. ای از زندگیرههکه شاید در هیچ بُتی کردم. امنیّت خالص و نابی را تجربه میداشتم. کنار ماهان امنیّ

رسیدیم. ساختمان بسیار زیبا و شیکی واقع در غرب تهسران بسود. زنسگ     روزبهبعد از طی مسیری کوتاه به منزل 
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ب کسرد و گسره کسراواتش را مرتّس    در آینه خودش را نگاه می کهدرحالیزدیم و وارد شدیم. داخل آسانسور ماهان 

ماهان بسه طسرفم برگشست و لبخنسدی      «باید از تو پرسید!»ابرویی باال انداختم و گفتم: « ی؟خوب»کرد، گفت: می

  «خوبم...»ش نقش بست و گفت: یهاسرد روی لب

خسوش آمدیسد،   »را باز کرد و بسا خسوش رویسی گفست:      در نیجلوی در آپارتمان رسیدیم و زنگ زدیم. خانم مس

هسستم دوسست    روشسنا منم »گفتم: دراز کرد. دست دادم و  یمو دستش را به گر .«روزبهماهدخت هستم، مادر 

« ...روشسنا خوش وقتم خانم. ماهان هستم، نسامزد  »به ماهان کردم. ماهان سریع گفت: نگاهی  «جون و... نوشین

کرد. آپارتمان دوبلکسسی بسود کسه     نوازی به داخل سالن راهنماییما را با نهایت میهمانلبخندی زد و ماهدخت 

های داشت. تمام آپارتمان با عتیقهمیسنگین و رس ینهایت ظرافت و سلیقه چیده شده بود. مبلمان همه چیز در

جالب و دیدنی بود. با این که هوا سرد بسود و وقتسی وارد سسالن شسدیم هسوای       ئین شده بود که بسیارزمختلف ت

  تر!لی بود و میزبانیِ مجللانیِ مجلّکردم. واقعاً میهمحس کردم، احساس شادابیِ خاصی می خنک مطبوعی را

م و احوال پرسسی  سال نوشینبا خانواده رسید. وارد که شدیم، نفر می 87ها کم بود و به سختی به تعداد میهمان

را دیسد  کنار هم نشسته بودند. سارا تا منامزد سارا را دیدم که  بابکو سارا و  کوروشو  رهاای کردیم و در گوشه

و بابک به هسم از سسارا   آنها حرکت کردیم. همدیگر را بوسیدیم. بعد از معرفی ماهان دستی تکان داد و به سمت 

ور به گسوری! طبسق   دونم گچه می»از خنده ریسه رفته بود، گفت:  کهدرحالیسارا « کجاست؟ نوشین»پرسیدم: 

دیسدن و  بسه خن سسارا همچنسان    «خیلسی بیشسعوری...  »ام گرفت و گفستم:  از لحن سارا خنده« معمول گمه دیگه!

 «یک رو ببینسه. ره باال کمی روزبهرفته باال عزیزم. گفت با »گفت:  رهاپرسیدم.  رهاداد. از مسخره بازی ادامه می

رسیدن، دهنمونو بابا حاال دو تا جوون به هم »، گفت: سارا که دیگه واقعاً غش کرده بود« مگه عروسیه؟» گفتم:

 « شیرین کنیم دیگه!

ای همه ساکت شدند و به ما نگساه  دیم که برای لحظهخندیبلند می قدرآندیم. جر شسارا منفمثل بمب از حرف 

بدبخت رفت... اگسه بفهمسه همسین     نوشین. ساکت دیگه! آبروی هااوه اوه، گند زدیم بچه»گفت:  کوروشکردند. 

گاهی بسه  مُردیم. نداشتیم از خنده می« کنه!و میاد لهمون می روزبهصورت  یه توکوبت میاالن کیکو از عصبانیّ
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، یک دل بازیِ ما باعث شده بودخواندم امّا دیوانهخندید. هنوز غم را در چشمانش میماهان کردم. ماهان هم می

های مسدوری کسه   به پله« اومد... نوشین هابچه»گفت:  رهاخندیدیم که ناگهان گفتیم و میسیر بخندد. همه می

د. خیلی زیبا شسده بسود.   آمپائین می هااز پله روزبهم که دست در دست را دید نوشینکنار سالن بود نگاه کردم. 

از  نوشسین با میپسر قوی هیکل و قد بلند بود که با لباسی رس روزبهها. مثل همیشه شاد و خندان... مثل فرشته

 آمد.پائین می هاپله

در دسستش بسود او را بسه     روزبهت دس کهدرحالیپائین آمد و  هابه سرعت از پله ،تا چشمش به ما خورد نوشین 

به ما نزدیسک شسد. بعسد از روبوسسی و      نوشینهای بازیگی  و مبهوت از دیوانه ،بیچاره روزبهِکشید. می سمت ما

معرفسی   روزبسه ما را بسه   نوشینبه ما گفت،  روزبهکه گرمی و  میآمد گویی خیلی رسه خوشاحوال پرسی و البتّ

بسسیار  بسرایش   نوشسین فهماند که ما استقبال کرد و نوع رفتارش این را به من میخاصی از گرمی با  روزبهکرد. 

دانسد و  اسست کسه قسدرش را مسی    مسی باالخره در کنسار آد  نوشینکرد که میاست و این همه ما را خوشحال  ممهّ

 دوستش دارد.

رفست. فکسری   در فکر می به ماهان بود که گاهی های زیبایی را با هم گذراندیم. در این تمام مدّت حواسمساعت

قدر ناراحت و غمگین کرد. در ذهنم هزاران سئوال بود. چرا ماهان اینکه من را خیلی متشن  و نگران می عمیق

کرد که شاد باشد و نگذارد جای سئوالی در ذهن من باقی بماند. نگران ا با همه وجود تمام تالشش را میبود؟ امّ

کردم و بر آنها چیسره  آور مبارزه میامّا به سختی با این افکار وحشت آمدم میناخودآگاه افکار بدی به ذهن بودم.

 شدم. می

کم برای رفتن حاضسر  شدیم. همه کمزدیک میامزدی نهای آخر میهمانی نمفصل، به ساعتمیاز خوردن شابعد 

ه سسمت در رفتسیم تسا از    خواست این میهمانیِ زیبا و مجلل تمام شود. حاضر شدیم و بس شدند. واقعاً دلم نمیمی

رسسیدم،   نوشینرفتیم. وقتی به که می خداحافظی کنیم. ما تقریباً جزو آخرین میهمانانی بودیم روزبهو  نوشین

شحالمون عزیزم خیلی خو»ا من را دید زد زیر خنده و گفت: همچنان گرم خداحافظی و خندیدن بود. ت نوشین

و که اومدی. خیلسی خوشسحالم کسه    ماهان مرسی از ت»ن گفت: و بعد رو به ماها« کردین. خیلی خوش گذشت...
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هربسان و آرام نسیم نگساهی بسه روزبسه کسرد کسه داشست یکسی از          ماهان با لحنی م« کنارت شاده... روشناینم بمی

بیسنم تسو امشسب    جسان. مسنم خوشسحالم کسه مسی      نوشینگم تبریک می»کرد و گفت: هایش را بدرقه میدوست

آلست  همسون مسرد ایسده    روزبهت ما رو دعوت کنی. امیدوارم عروسی شب برای جشنیه  خوشحالی. به امید اینکه

پسر خوبی به نظر میاد. فقط یادت باشه پسرا دنباله یه جای امنن.  روزبه»د لبخندی زد و ادامه داد: و بع «باشه...

  «کنم.ست. پس برات بهترین آرزوها رو میمن مطمئنم قلب تو همونجا

در »تر گفت: ماهان آرام« ممنونم ماهان جان.»گفت:  نوشیندیدم. می نوشینهای را در چشم برق امید و شادی

با من این کسارا رو   حاال شب اوّل بماند... !کردینضمن یادم نرفته اون شب چطوری از پشت پرده منو تحلیل می

شسدم.  ده سرخ و سفید مسی از خن نوشیناز خنده منفجر شد. من هم مثل  نوشین« رحم کنین! روزبهکردین. به 

 کسه درحسالی  نوشسین  «یسزم؟ چسی شسده عز  »به طرفش برگشت و با خنسده گفست:    نوشیناز صدای خنده  روزبه

با تعجّب بسه ماهسان نگساه کسرد. ماهسان       روزبه« ها...از دست این دیوونه»، گفت: توانست از خنده حرفی بزندنمی

ب غریب تعریف کنم. اینا خاطره رو از این دوستای عجی جان به موقش باید برات این روزبه»ی گفت: خیلی جدّ

ب خس »گفست:   روزبه «جون در خدمت شما هستیم... روشنانظیرن. باور کن! منم برای همین، االن با همشون بی

های ما و قیافسه  ماجرای آن شب و آن گانگستر بازی ماهان با آب و تاب تمام «االن بگو. کنجکاوم کردی ماهان.

رو بسه   ،شسد از خنده سرخ و سفید مسی  روزبهه تکذیب این ماجرا از طرف من را گفت. من را و البتّجانب ه حق ب

 روزبهخب با اجازه. خیلی خوش وقت شدم از آشنائیت »ماهان گفت: « ای عزیزم...تو واقعاً ستاره»گفت:  نوشین

 گفست:  روزبسه « برسسونیمت.  شسین نو»کرد و گفست:   نوشینو بعد رو به « امیدوارم بیشتر همدیگرو ببینیم. جان.

ماهسان  ابرویسی بساال    .« ی اتساقش خسودم برسسونمش   امشب مال خودمه. باید تا تسو  نوشیناصالً حرفشم نزنین. »

بسراه  و نوشین  روزبه و خانواده هاخداحافظی از بچهبعد از و  «باشه عزیزم. خوش بگذره بهتون.»انداخت و گفت: 

 افتادیم.

نگ غمگینی گذاشت. غم عجیبی در سکوتش بود. ناخودآگاه غمگین شدم. نگساهش  در راه ماهان ساکت بود. آه

امیدوارم امشب شب خوبی برات شسده باشسه.   »، با لبخندی سرد گفت: کردم. ماهان بدون اینکه به من نگاه کند
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چتسه؟   ماهان آخه بگسو »نگاهش کردم و گفتم: « ...روشناتونستم شمو کردم. دیگه بیشتر از این نمیمن تمام تال

قدر ناراحتی؟ خب قدر که فکر کردم. آخه چی شده که تو اینقدر که نگاهت کردم، اینمن که مُردم تا االن! این

سکوتی مسبهم بسه   ماهان سکوت کرد و در « جوری گذشت!نگرانتم. اصالً نفهمیدم امشب چ به من بگو. من واقعاً

 .رانندگی ادامه داد
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زنگ خورد. ماهان با نگرانی کنار خیابان پارک کرد و از ماشین پیاده شسد. دیگسر واقعساً داشستم از      موبایل ماهان

مسام وجسود تالشسم را    شدم. ماهان از ماشین دور شد و شروع بسه صسحبت کسرد. بسا ت    رفتارهای ماهان دیوانه می

، بفهمم دادله ماهان اجازه نمیو فاص هااشینامّا صدای باران، صدای رد شدنِ م گویدکردم که بشنوم چه میمی

دگیِ ماهان آمده بود و ماهسان  گرفت. شاید کسی به زنختیار فکرهای بدی در ذهنم شکل میاچه خبر است؟ بی

کردم. با این افکار دست و پنجه نرم می شاید، شاید، شاید... با وحشتی وصف ناشدنیخواست چیزی بفهمم! نمی

کردم که اگر مسئله مربوط به یک عشق دیگسر  احت بودم. به این فکر میچند دقیقه گذشت. خیلی عصبی و نار

گفت. از دست ماهان خیلی عصبانی بودم. چرا نباید از خیلی مسائل ماهسان سسر در   ، حتماً ماهان به من مینبود

ش بسدانم؟ گذاشستم بسه حسساب اینکسه هنسوز مسن را بسه         اداد چیزی از زنسدگی ردم؟ چرا ماهان اجازه نمیآومی

توانستم خود را با ایسن دالیسل   امّا برایم قابل قبول نبود. نمی ش راه نداده است. هنوز من محرمش نیستماندگیز

تفاوت به ماهان و عصبی نشستم. ماهان با تعجّب نگاهی فکرها بودم که ماهان سوار شد. بیقانع کنم. در همین 

چی شد؟ چرا یهو به هم »لی جلوه بدهد، گفت: ونسرد و معموکرد خودش را خسعی می کهدرحالیبه من کرد و 

میدم فهترسیدم. باید میهان نگاهم کرد، با خشم! دیگر نمیما« از خودت بپرس!»با لحن تندی گفتم: « ریختی؟

 فهمیدم و این تنها راه بود. هایش را میکاریلیل رفتار ماهان و این پنهانام. باید دکجایِ زندگیِ ماهان ایستاده

هایم را بسه  بارید. روبرویش ایستادم و دستشدم. باران مثل سیل از آسمان می پیاده شد. پیادهه سرعت بماهان 

ام قدر بسرات غریبسه  اگه من این»کرد. سکوت کرد. گفتم: ماهان با خشم نگاهم می« خب؟»ام زدم و گفتم: سینه

یکی مثل بقیه نه؟ راحت ار کردی... منم ی رفتطورهمینکه نباید بدونم راحت بگو... تو که عادت داری! همیشه 

ت ماهسان بسا عصسبانیّ    «رنگم ماهسان... زندگیت بی یترین کار برای تو، له کردنِ آدماست. بگو منم توباش. راحت

م اگم. من چه رنگسی ، چرت میرسهآره، کار به اینجاها که می»م: گفت «گی؟!میچرا چرت »نگاهم کرد و گفت: 

ت. اهمیّس رنسگ. بسی  م. خنثی. بیاخاکستری ماهان. من خاکستری»سکوت کرد. فریاد زدم: ماهان « ماهان؟ بگو...

 کسه درحالیماهان سرخ شده بود. « و رفتی. مگه نه؟ لهشون کردی میرحرنگی که با بییکی از همون آدمای بی
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دفعسه رو ندیسده   ایسن »هایم نگاه کسرد و گفست:   رفت و به طرف خودش کشاند. در چشملرزید، یقه لباسم را گمی

ام... دونی کسه دیوونسه  و خودت زدی، معذرت بخواه وگرنه خودت می گیرم. ازم بابت حرفای زشتی که به منمی

 «فهمی؟می»و بعد فریاد زد: « فهمی؟. میروشنام انقطه خودکشی یامشب تو

آمیسزِ  ید معنی رفتارهای اسسرار بودم. با ترسیده بودم. شاید خیلی تند رفته بودم امّا دیگر روی نقطه آخر ایستاده

اگسه  »کسردم. گفستم:   نگاهش می در این رابطه حق داشتم. با قدرت فهمیدم. من هم به اندازه ماهانمیماهان را 

قدر احمقی که به این نقطه رسیدی پس چرا معطلی؟ چرا منتظر معذرت خواهیِ منی؟ خب بگو چت شده؟ این

جای زندگیتم ماهان؟ منم آدمم. ببین. منو نگساه کسن. مسنم مثسل تسوأم.      دی؟ به من بگو کقدر عذابم میچرا این

  «رنجم. منم غرور دارم. منم...ل تو قلب دارم، روح دارم. منم میاحساس دارم. مث

را از  دسستش  «گفتم معذرت بخواه...»لرزید، گفت: هایش همچنان میدست کهدرحالیت ماهان با همان عصبانیّ

دونی چیه ماهان، دیگه خسته شسدم از  رازت شدم بیا. می . هر وقت محرمِمن میرم»م: یقه لباسم کشیدم و گفت

 « قلبتم... یمم، که بدونم توبس منتظر این موندم که باهام حرف بزنی، که بدونم برات مهّ

ل افتادنسد. رفستم تسا کسیفم را از داخس     رقصیدند و به زمین میهایم میروی گونههای باران قطرههای من و اشک

ینسی، نسه   ببری دیگسه نسه شسمارمو رو گوشسیت مسی      اگه»ان جلوی در ماشین ایستاد و گفت: ماشین بردارم. ماه

توانسستم ایسن ریسسک را بکسنم.     نگساهش کسردم. نمسی   « . پسس بشسین.  روشنادونی خودمو. اینو خودت خوب می

داخسل ماشسین    «بشسین. »زد:  زند. ماهسان فریساد  ها را به من میکه ماهان با تمامِ وجودش این حرفدانستم می

گفستم:  « خونه مسن. »گفت: « ریم؟کجا می». گفتم: نشستم. ماهان نشست و با سرعت به راه افتاد. مدّتی گذشت

 تفاوت به حرف من به راهش ادامه داد. ماهان بی« منو برسون خونه. دیر وقته.»
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هایش را در آورد و حوصلگی لباستم. ماهان با بیودم. روی مبل نشسوارد آپارتمان ماهان شدیم. خیلی خسته ب

مسن   تر شده بودیم. ماهان کتری را روی گاز گذاشت.به آشپزخانه رفت. هر دو از هم دلخور بودیم امّا هر دو آرام

های نمناکم را در آوردم و نشستم. طولی نکشید که ماهان آمد. سیگاری روشسن کسرد و روبسروی مسن     هم لباس

سستگی روی مبسل لسم    تفاوت به من روی مبل لم داد. مسن هسم از خ  ی نگاهش کردم. ماهان بیبا دلخور نشست.

 م سالن طی شد تا این که ماهان سکوت را شکست. اای در سکوت و نور آردادم. چند دقیقه

کنه! از تنم درد می شه پوستباورت میشار زیادی بودم. ف یخوای بدونی از من؟ من از صبح توچی می روشنا»

« قسدر بهسم ریخست؟   بح انگار کابوس دیدم. حالم خیلی خرابه. باهام بحث نکن. فقط بگو چی تو رو امشب ایسن ص

خوای بسدونی؟  می»ته بود، آرام گفت: ماهان که خستگی تمام توانش را گرف «زنی؟چرا با من حرف نمی»گفتم: 

کردم. ماهسان تکسانی   قط نگاهش میسکوت کردم. ف« گذره؟ه تو این زندگیِ نکبتیِ من چی میمبرات خیلی مهّ

م دیگسه تسوأم یسه    اگه بدونی من چقدر بسدبخت »ست. سیگارش را خاموش کرد و گفت: نشمیخورد و صاف و رس

های تو به کاریم ماهان. این پنهاناخب بگو. من آدم مغروری»گفتم: نشستم و  «شی برام...بدبختی مضاعف نمی

 « ام باهات؟زندگیتم، پس چرا غریبه یدی؟ اگه فقط من توتی نمیخوره. چرا به احساس من اهمیّمن بر می

 «آره، فقسط. »با پررویی گفستم:  « جا وایسا! فقط؟همین» با جدیّت گفت: ه من خیره شد وی باماهان برای لحظه

امشسب   مسی فه. مسی روشسنا کنی ت من، به شعور من توهین میتو به شخصیّ»هان با خشم نگاهم کرد و گفت: ما

بلنسد  « کسنم؟! و آشغالم که دارم با تو بازی می از دهنت در میاد؟ فقط یعنی چی؟ یعنی من یه آدمِ دروغگو چی

به دور و برت نگاه کن. نه، نه. چرا االن. برگرد به »به سمتم متمایل شد و گفت: کمی . شد و روبروی من ایستاد

، نگاه ای که با هم بودیمندی. به شبا و روزای دیگهلی که اینجا مولی که اینجا اومدی. به شب اوّعقب. به شب اوّ

ت منو ببین. این پوست و گوشست و اسستخوونا رو نبسین. منسو ببسین. روحمسو ببسین.        . منو ببین. با دقّروشناکن 

 «تو؟ تو، از عشقِ تو، از صداقتِ استفاده کردم؟ از اعتمادِحاال از تو سوءاحساسمو ببین. من تا 
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حوصسلگی  ماهان با بسی  «نه.»گفتم: « خوام.؟ چرا؟ جواب میروشناچرا سکوت »ت گفت: سکوت کردم. با عصبانیّ

دی؟ . تو منسو یسه آدمِ خیسابونی دیس    روشنالعنت به این زندگی. لعنت به جنس آدمیزاد »گفت: سری تکان داد و 

 قسدر آنرا  ماهسان  آن روزای در جایم خشسک شسدم. تسا    برای لحظه« جواب بده!»سکوت کردم. فریاد زد: « آره؟

بلنسد شسدم و دسستش را    « !روشسنا جواب بسده  »شتم حرفی بزنم. ماهان فریاد زد: ندا جرئتعصبانی ندیده بودم. 

گمسا!  منو باور نکردی. ایسن تسن رو نمسی    ای. تو هنوزمتو با من غریبه»و گفت:  گرفتم. دستش را از دستم کشید

لرزیسد. بسه سسختی    هایش دوباره مسی نشسته بود. دستوی پیشانیِ ماهان عرق سردی ر «گم. ماهان...ماهانو می

ده بودم و بسه رفستن ماهسان نگساه     کشید. سری تکان داد و به سمت اتاق خواب براه افتاد. من هم ایستانفس می

از اتساق   آرامگرفتم. بعد چند دقیقه صدای آهنگی ی  بودم. امّا من باید جواب میکردم. ناخودآگاه نشستم. گمی

 م. به سمت اتاق خواب براه افتادم. خواب را شنید

هایش را بین سرش گرفته بود و روی تخت نشسسته بسود. روبسروی ماهسان، روی زمسین      ماهان را دیدم که دست

حرکست نشسسته بسود. صسدای     هایم را بستم. ماهان بسی و چشماختیار سرم را روی زانوهایش گذاشتم بینشستم. 

سست ماهسان را روی سسرم    ترم کرد. بعسد از چنسد ثانیسه د   آرام ،انداز بودکه در آنجا طنین میموسیقی زیبا و قدی

خواستم با حرفام ناراحتت کنم. منم به اندازه تو خوام ماهان. نمیمعذرت می»آرام شدم و گفتم: احساس کردم. 

فستن  های ماهان از حرکت ایسستاد. شساید بسا گ   دست« گیجم. منم کسی رو جز تو ندارم...و ناراحتم. منم  عصبی

 جمله آخرم، قلب ماهان هم تکان خورد. 

کسه دلسم   مسی خواسستم بفه فقسط مسی  »کرد. گفتم: اهان آرام بود. در سکوت نگاهم میسرم را بلند کردم. چهره م

خواد با هم یکی بشیم. دیگه وقتشه ماهان. دیگه باید یکسی بشسیم. یسه    خواد تو غماتم شریکت باشم. دلم میمی

هسان در سسکوت   ما« ها نیست. به خدا دیگه نیسازی نیسست...  دیگه نیازی به این فاصلهن بشیم. روح بشیم. یه بد

ماهسان   شد. آلود و سنگین فشردهین نگاه غمکرد. همان نگاه سنگین شب اوّل. قلبم از اسنگینی فقط نگاهم می

بسدونی،  دگیِ منو ! اگه راز زنروشنات با خودش میاره خوای بدونی؟ دونستن زیاد همیشه مسئولیّچرا می»گفت: 

خسوره؟ مسن   غمگین زندگیِ من به چه درد تو مسی ه های قبل در موردم مسئولی. قصّبیشتر از این لحظه و لحظه
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دونستم باید مسسئول  . من تا االنم که نمیتو بگو»گفتم: « شریک غم و درد من!کنار توأم که خوشحال باشی نه 

ت ی که با یه انسان داشتم. من متعهد بودم و تعهد من، مسئولیّا، نسبت به رابطهت من بودبودم. این مسئولیّمی

و تعریفشون کردیم. من چیزی، ورای تو  ت، تعهد، همه قراردادای اینجان. مندر مقابل تو رو داشت. امّا مسئولیّ

هست  تر از یه نفسس ب خوام نزدیکدگیِ تو باشم. جزئی از وجودت. میخوام جزئی از زنخوام. من مییاین تعهد م

خسوای از  مسی »ماهان میان حرفم پرید و گفست:  « خوام بگم...ت نیست ماهان. میباشم. اینا دیگه تعهد و مسئولیّ

 «باشن!...ها فاصله خوای اینبینی توأم هنوز میری؟ می... چرا طفره میروشناعشق حرف بزنی 

دانم چرا درآن مشخص بود. نمی رفی بزنم. همه چیزقلبم ریخت. وجودم دگرگون شد. سکوت کردم. الزم نبود ح

م چکید. هایاز چشم اشکلین قطره خواستم خودم را کنترل کنم امّا ناخودآگاه اوّ. میفشردلحظه بغض گلویم را 

م داری. چسرا  . بهسم بگسو کسه دوسَس    روشسنا باهسام حسرف بسزن    »ت: هایم کشید و گفماهان انگشتش را روی اشک

بگسو... تسا نخسوایم بگسیم ایسن      . روشسنا کنی؟ من باورت کردم ا رو کم نمیهخوای بدونم؟ چرا توأم این فاصلهنمی

توانسستم حرفسی   و سرم را پائین انسداختم. نمسی   دست ماهان را گفتم« ا هستن. چه بخوایم، چه نخوایم...هفاصله

ه کردم. به گیجی ایسن خوشسبختی، بس   کردم، به خوشبختی فکر میلحظه دیگر به برد و باخت فکر نمیبزنم. آن 

  «اگه دوسِت نداشتم...»کرد. گفتم: گرم بود. ماهان همچنان نگاهم می ضربان قلبم. تمام وجودم

زی توانستم حرفم را تمام کنم! ترس بزرگی پشت این جمله بود. ترس از اینکه با اعتراف بسه ایسن عشسق، رو   نمی

 ،توانسستم در آن لحظسه اصسالً نمسی    ها کهاتّفاقماهان نباشد. ترس از دست دادن ماهان. ترس از خیلی  برسد که

ا مسن عساجز بسودم. مثسل مسرغ      خواست که اعتراف کنم. امّمن می . ماهان منتظر بود. با نگاهش ازآنالیزشان کنم

افتاده است. گی  و گنسگ... نسه    ن، در طوفان گیراعاشق دریاست، در قلب دریا، روی آسم کهبا اینکه ای دریایی

د. من هم همان حال را داشتم. ن گیجی و ترس فرار کنآتواند پرواز کند و از نه میتواند روی دریا بنشیند و می

ماهان لبخند تلخ « ، بخوریم.میرم یه نسکافه بیارم»ماهان تکانی خورد و نشست. گفتم: هایم را پاک کردم. اشک

گاه سسنگین ماهسان دور   ید تکان داد. بلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. وقتی از نأیزد و سرش را به عالمت ت

کردم. با دو لیوان نسکافه داغ به اتاق برگشتم. ماهان روی تخت دراز کشیده بسود و  شدم، احساس سبکی میمی
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د و نسور مالیسم   در فضا طنین انداز بوهمچنان در افکارش غرق بود. کنار تخت نشستم. موزیک مالیم و غمگینی 

دادند. و ماهان شروع کرد به گفتن قصه ای برای ما دست تکان میبزرگ تراس ها که از درِ چراغ خواب و ستاره

 که هنوز هم برایم قابل باور نیست... 
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 16فصل 

خوشبختی و آرامش مطلق بزرگ شدیم.  یما خوشبخت بودیم. یه خانواده چهار نفره خوشبخت. من و مانی تو»

ای قدرتمنسد و  ه اسسم گیتسی نگهبسانش بسود و فرشسته     ای که یه فرشته بس آرامش غریب خونه یسکوت، تو یتو

کرد و عاشق خانوادش بود. عشقی که هرگز تسوی هسیچ   رام که همه جوره از ما محافظت میمهربونی به اسم شه

 مردی ندیدم. مادرم برام مظهر آرامش و عشق بود و پدرم مظهر قدرت و شجاعت... 

چیز توی سکوت و آرامش زد، زمان معنی نداشت. همه انو مییه پیانیست عالی! وقتی پی مادرم روانشناس بود و

شسد. مثسل یسه فرشسته کسه تمسامِ       رم پشت پیانو زیباتر از همیشه مسی ماد ،شد. از زمانی یادم میادمطلق طی می

م یساد  درکسم پیسانو رو از مسا   مسانی کسم  رسسوند. مسن و   مسی  همسه  به گوش ،زدهایی که میخوشبختیش رو با نت

تر از همیشه بود. پدرم یه کارخونه بزرگ کرد و مادرم خوشحالکه توی خونمون بود، رشد می گرفتیم. هنریمی

ای رو خسوب  کرد و هر وقست کسه قطعسه   ر نبود امّا ما رو خیلی تشویق میتولید مصالح ساختمانی داشت. اهل هن

بسرد. یسادم   هنر مادرم لذّت میز نواختن ما و نشست و اخرید و همراه مادرم میبرامون جایزه می ،کردیماجرا می

زد و مسادرمو در آغسوش   انسرژی همسراه مسادر، برامسون دسست مسی      زدیم با میای رو خوب میاد هر وقت که قطعه

 «!دنیایی کنم، تو بهترین استاد پیانویگیتی بهت افتخار می»گفت: گرفت و میمی

همیشه در کنسار کتابسای دیگسش، ایسن کتساب      پدرم عاشق ایران بود. عاشق شاهنامه بود. تا جایی که یادم میاد 

، بسا زبسون خودمسون    خوند و چون برامون فهمش سخت بسود و برامون میر د و جاهای خیلی قشنگشدستش بو

وطنش بوده و شاهنامه رو همیشه با غرور خاصسی بسه   بالید که فردوسی همداد. به خودش میبرامون توضیح می

گفت تسا عاشسق کشسورمون    کرد. چون عاشق ایران بود و میمعرفی می اثر هنریِ جهان به همه عنوان بزرگترین

ما هم نبودیم. اون همیشه به  ،گفت باید یادمون باشه که اگه ایران نبودتونیم بسازیمش. همیشه مینباشیم، نمی

خسون و   زد کسه انگسار از  ما وفادار بوده و عاشقانه با ما مونده، ما هم باید باشیم. یسه جسوری از ایسران حسرف مسی     

 «شم...کنم یه بچه کوچیک میپوستشه. غرق در ثروت و خوشبختی بودیم. هنوزم وقتی به اون روزا فکر می
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هاست توی همون زمسان متوقسف شسدم    انگار سال»د، نفس عمیقی کشید و ادامه داد: ای سکوت کرماهان لحظه

ایسن   یداشته باشم. چون تنهام، غریبم توتونم این روزا رو دوست ه که خیلی وقتا نمی. شایدم برای همینروشنا

کسس خساطره   رفتن... بعد از اونا دیگه بسا هسیچ  شهر. همه آدمایی که دوسشون داشتم و باهاشون خاطره داشتم، 

ی. همسش  خاطره قشنگی نیست. همش تنهایی. همش بسدبخت  ،کنمشه؟ هر چی فکر می. باورت میروشناندارم 

ین بود که خرابکاری نکنیم تنها دغدغمون با مانی ا»ی کشید و ادامه داد: ره نفس عمیقدوبا« تَنِش. همش غم...

 «های شبمون رو از دست ندیم.تا قصه

ند. هر شسب... البتّسه   خوه می، مادرم شبا برامون قصّروشنادونی آخه می»لبخندی تلخ زد و رو به من گفت:  بعد

هاش ناب بسودن.  هکرد. همیشه قصّنمایشنامه اجرا میبرامون مثل یه و  گرفت دستشد. کتابو میخوناونا رو نمی

کرد و ای بود که با عشقش ازدواج میها شاهزادههاین قصّ آخرهای پر از خوشبختی. همیشه ههای شاد، قصّهقصّ

یم. بوسه پر مهر مسادرمو روی  بستیم که بخواب، ما چشمامونو میشده تموم میرسید. وقتی قصّبه خوشبختی می

مسد و عاشسقانه اونسو در    اومی مادربعد بابا که به دنبال  ملودیش بود و" ت دارمدوسِ"کردم که حس می هامگونه

رفستن... مسن   بوسسید و مسی  بوسید، بعد هم مسا رو مسی  گفت و اونو میگرفت و بهش خسته نباشید میآغوش می

 همیشه عاشق این عشق بین پدر و مادرم بودم. 

رفته بسودم و داشستم بسرای کنکسور     همچنان خوشبخت بودیم. من دیپلمم رو گگذشت و ما ها به سرعت میسال

خسونی  که بسا صسدای پیسانو و صسدای شساهنامه     میم که یهو همه چیز نابود شد!... روزای خوب و آروشدآماده می

ام زنسدگیمون عسوض شسد.    مشکل قلبسی پیسدا کسرد و تمس     ،برای همیشه تموم شد. پدرم مریض شد ،گذشتمی

زد، پدرم شساهنامه  ر سکوت شد. دیگه مادرم پیانو نمیهمیشه پر از صدای خنده و پیانو بود، غرق د ای کهخونه

خوند. همه چیز زندگیمون فقط شده بود، خوندن گزارش دکتر و وقت گرفتن از دکترای مختلف. چون پدرم نمی

شریکای نامردش،  .رشکستگی رفتت مالیمون روز به روز بدتر شد و رو به ووضعیّ ،تونست کارخونه برهمیدیگه ن

و اوضاع کارخونه روز به روز بدتر شد. مادرم در جریسان کسارای   کردن های کوچیک و بزرگ شروع به دله دزدی

های شبونه مادرم هنسوز تسو   داد چیزی بهش نگه. صدای گریهت پدرم ترجیح میکارخونه بود امّا به خاطر وضعیّ
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شسدم.  بخسونم. از ایسن فشسار داشستم لسه مسی       تونسستم درس . اصسالً نمسی  ... اوضاع خیلی خراب بودروشناگوشمه 

شه و مانی هم تو سنی نبسود کسه بخسوام    دیدم مثل شمع داره آب میبگم چون میتونستم به مادرم چیزی نمی

لش بسدتر و بسدتر   ماه گذشت. پدرم توی بیمارستان مجهزی بستری شسد. هسر روز حسا    3باهاش درد و دل کنم. 

ی اینجسا رو قبسول   شد. کار پزشسکا عمل بشه امّا مادرم دلش راضی نمیگفتن پدرم باید ب میمرتّ دکترا شد.می

شهره  طورهمینگفت، مادرم، خیلی بهش می م، یعنی مادرِمادربزرگکرد که پدرو از ایران ببره. نداشت. اصرار می

ن عاشق پدرم بود و توی مرحله جنون او ،کردمرفت. درکش مییر باز نمیکه برای عمل رضایت بده. امّا مادرم ز

رایط تونستم درس بخونم. شو کنار گذاشته بودم و نمیدرس خوندن عشقش بود... خیلی شرایط بدی بود. من کالً

 «شد.هر روز بدتر رو بدتر می

کسنم  اون روزای سخت فکسر مسی  ، هنوزم وقتی به روشناوای »ش گذاشت و گفت: اماهان دستش را روی پیشانی

نفس عمیقی کشید و به من نگاه کرد. چهره ماهان پر از درد بود. نفس عمیقی کشیدم و « مثل یه کابوسه...برام 

که مادرم تصمیم خودشو گرفت. گفت »ماهان با غم سنگینی ادامه داد: ش گذاشتم.اهدستم را روی صورت خست

با دائیم که توی امریکا زنسدگی  هست.  گفت اونجا شانس بیشتری برای درمان پدرمباید پدرمو از ایران ببره. می

کنه، مکاتبات زیادی کرده بود. مدارک پدرمو براش فرستاده بود و اون از طریق یکی از دوستاش که پزشسک  می

ر کردم. دوری از پد، داشتم سکته میبراش از یه بیمارستان پذیرش گرفته بود. روزی که این خبر رو شنیدم ،بود

کسردم. صسدایش از شسدّت غسم     به ماهان نگساه مسی  « تونست بیفته...فاقی بود میین اتّترواسم وحشتناکو مادرم 

 کرد که خودش را کنترل کند. دلمهایش حلقه زده بود امّا همچنان تمام تالشش را میلرزید. اشک در چشممی

 دادم. هایش گوش میارش نشسته بودم و با وحشت به حرفبرایش سوخت. کن

اون چسون   اونا بره و من برم پیش مادربزرگ مادریم تا برای کنکور درس بخونم و عالوه بر قرار شد مانی هم با»

دلم نیومسد   ،تونستم از ایران خارج بشم. منم وقتی دیدم مادرم توی شرایط خیلی بدیهسربازی نرفته بودم، نمی

م به من گفت که ایسن یسه   بهش فشاری بیارم و در کمال آرامش گذاشتم تا تصمیمش رو بگیره و اجرا کنه. مادر

تر از همیشه بودم امّا قبول کسردم و  گردن. منم با اینکه غمگینخیلی زود بعد از درمان پدر بر میسفر کوتاهه و 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

113 

 

تنهسایی... جسدا شسدن از اون     رفتم. احساس خیلی بدی داشتم. احسساس  مادربزرگبدون هیچ اعتراضی به خونه 

یسد یسه   ای نبسود. مسن نبا  ها بودم. خیلی تنها... امّا چساره ود! بدونِ اونا تندنیا ب حسِترین رام وحشتناکها بخاطره

شدم. بهش قول داده بودم که در نبودش پسر خوب و موفقی باشسم و بایسد بسه    مشکلی روی مشکالت مادرم می

رفتن. ردم. مادر و پدر و مانی کمیکردم. بهش قول دادم که دانشگاه قبول بشم، پس باید تالشمو قولم عمل می

ها رو بذارم برای بعسد کنکسور. بعسد از کنکسور     ها و تنهاییده بود. تصمیم گرفتم همه ناراحتیماه به کنکور مون :

گشت تا نبودن اونا رو حس نکسنم.  برای همه این فکرا وقت داشتم. شروع کردم. مادربزرگم مثل پروانه دورم می

این زن همه زنسدگیم شسد. خیلسی     ،کردممم فکرشو نمیمدّت کوتاهی که خود یم زن با عشقی بود. تومادربزرگ

های پائین شسهر  توی محلهمیبهش خو گرفته بودم. اونم به من عادت کرده بود. یه خونه دربست کوچیک و قدی

ل بود. . حیاطش پر از درخت و گتوش بودقرمز  ماهیِ داشت. یه حوض هشت گوش با کاشیای آبی که یه عالمه

رفت. عشقی که داد و هِی قربون صدقشون میو با عشق به درختا و گالش آب می کردیعصرا حیاطشو آبپاشی م

های اشک در چهرش ظاهر لین قطرهو بعد با لبخندی که همراه اوّ «انگیز بود...اش داشت برام خیلی دلهبه گل

ترسسیدن. وقتسی   نمسی داد. ازش که بهشون غذا مسی های خیابونی ند تا هم گربه داشت. البتّه گربهچ»شد، گفت: 

حیاط پر  ییومدن. توها هر جا بودن میبا صدای شنیدن صدای پاش گربه ،کنهیومد تا حیاطو آبپاشی عصرا می

  «طر طبیعت بود. عطر خالص طبیعت...از ع

یومدم توی ، من برای درس خوندن میشدوا خنک میعصرا که ه»و گفت:  ماهان آه بلند و حسرت باری کشید

طسور کسه بسه    کردم. مسادربزرگم همسون  نشستم و کتابامو پهن میکه توی حیاط بود میمیتخت قدیحیاط و رو 

ها بودم... یک ماه و نیم کرد و من باز هم عاشق اون لحظهآهنگای خیلی زیبایی رو زمزمه می داد،درختا آب می

کرد. زد و ما رو از حال پدرم با خبر میای سه بار زنگ مینی رفته بودن. مادر تقریباً هفتهبود که مادر و پدر و ما

پرسسید و مسن بسا خوشسحالی     کردن. مادر از وضع درسام مسی هنوز آمادگی عمل رو نداشت و باید صبر می مپدر

زدم و بسا شسنیدن   ف مسی دادم. گاهی با پدر و مانی حروندنم و آمادگیِ بیشتر رو بهش میخبرای خوب درس خ

خیلسی   ت پسدرم شدم. وضسعیّ می گذشت و به کنکور نزدیک. روزا میشدمتر از همیشه میصدای پدرم خوشحال

گ خیلی تحمل اون شرایط بسرام  گفتن هنوز آمادگیِ عمل رو نداره. با وجود مادربزرفرقی نکرده بود و دکترا می
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ته ای بهش وابسس روندیم و من بیشتر از هر کس دیگهگذو میهای خیلی زیبایی رتر شده بود. با هم لحظهآسون

 شده بودم. 

شدم نست... باید یه رشته خوب قبول میدوطراب داشتم. خدا فقط حالِ منو میبه شب کنکور رسیدم. خیلی اض

و تا انگیزه خوب شدن پدرم باشم. تمام اون روزا رو به عشق پدر و مادرم و دیدنِ دوبارشون و برگشتن دوباره به 

 «زای قشنگ بچگی درس خونده بودم...اون رو

 مسادربزرگ »هایش را پاک کرد و ادامه داد: کرد خودش را کنترل کند. اشکاهان نگاه کردم. هنوز سعی میبه م

لبخند تلخی زد و رو به مسن گفست:    بازم« بون درست کرد و یه شام خوشمزه...اون شب برام دم کرده گل گاو ز

 لبخند زدم. ...« زرشک پلو با مرغ»

ریم. امشب شب بزرگیِ چون قراره آخرین شب زندگیِ دانش آموزیت و امشب باید جشن بگی»مادربزرگ گفت: »

هسای تسو و دعاهسای مسن     دونم که تسالش وشگلم... من دلم روشنه ماهان. میلین شب دانشجوئیت باشه پسر خاوّ

شب بزرگی بود. مسن کنکسور    ،گفت، اون شبیمادربزرگ درست م «گیریم...ده. پس امشبو جشن میجواب می

ت قلب بود که اون فرشسته پشست در منتظسر    زرگ با من اومد و پشت در نشست. توی جلسه برام قوّدادم. مادرب

و داده . خیلی خوب امتحسانم ای منو بغل کردباز کرد و من مثل بچه دستاشو مادربزرگ ،اومدمبیرون منه. وقتی 

تهسران   دانشسگاه  مکانیک هندسیِم میرق 3شم. تا اینکه نتای  اعالم شد. من با رتبه ل میدونستم قبوبودم و می

گنجیسد. مسن تمسام اون روزا رو    م در پوست خسودش نمسی  مادربزرگود. قبول شدم. برای خودم هم باور کردنی نب

بسرام   میمادربزرگمم. اون بود که برام همه شرایطو مهیا کرد. بهم روحیه داد. از یه خونه کوچیک و قسدی  مدیونِ

بزنسه. پسدرم   تونسست حسرف   ، از گریسه نمسی  و شنیدم وقتی خبر قبولیم رشق ساخت. مادریه بهشت بزرگ و پر ع

تونی. خوب درس بخون. آینده ایسران تسوی دسستای    ماهان تو بهم ثابت کردی که می»گوشی رو گرفت و گفت: 

ریخست و از شسادی،   پدرمم اشسک مسی  « گم بهت. تو لیاقتشو داشتی پسرم. ممنونم ازت...شماهاست. تبریک می

مشتاق بودم که ادامه ماجرا را بشنوم. هر چند قصه  «ن صداش توی گوشمه...رزاید. هنوزم طنین للرزصداش می

 شنید امّا من تشنه شنیدن ماهان بودم.انگیزی را میغم
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ای زیادی که وکیسل  رغم تالشبم خیلی طول نکشید. علیامّا، بازم روزای خو»ماهان نفس عمیقی کشید و گفت: 

هسای شسرکاش، کارخونسه بسا مبلسغ      دزدیکه مدیر عامل کارخونسه بسود و دلسه    اطر نبودن پدرمشرکت کرد، به خ

ورشکست شد. شریکاش فراری شدن و هیچ خبری از اونسا نبسود.    ،وحشتناکی از بدهیا که برامون به جا گذاشت

گاه رو شناختن. بازم روزای سسخت مسن شسروع شسد. دیگسه دغدغسه دانشس       ه پدر منو به عنوان مدیر عامل میهم

 بود. ای دیگه برام درست شده ا خیلی درگیرینداشتم امّ

 کردم تا نبسودِ تونستم کمکش میمینم تا جایی که ای زیادی کرد، مل کارخونه هم بود تالشوکیل پدرم که وکی

هکارا بدیم. چون بانک پدر منسو  طی مراحل زیادی ما مجبور شدیم تمامِ خسارتو به بد از پدرمو جبران کنم. بعد

هسم  شناخت و هیچ راه فراری نبود. پدرم تازه عمل کرده بود و توی شرایطی نبود که به ایران بیساد و مسادرم   می

های پدرم مصادره شد. خونه، کارخونه. فقسط چنسد قطعسه زمسین     و تنها بذاره. خالصه تمام داراییتونست اوننمی

ی قبسول شسده   پدرم. من با اینکه دانشگاه سراسرموند برای خرج درمان و عمل موند که به نام من بود و باید می

تونستم توقعی از مادربزرگم داشته باشم، پس تصمیم گرفتم یه کساری پیسدا   های خودم نمیبودم امّا برای هزینه

یسه شسرکت نسرم     یداد برم سر کار امّا قانعش کردم. یه کار نیمه وقت توبهم اجازه نمی مادربزرگا اینکه کنم. ب

ردم. کار سخت و طاقت فراسایی بود. صبح سر کالس بودم، تا آخر شبم سر کار. برام خیلی سخت افزاری پیدا ک

و نداشستم  ها و تحقیرهای دیگران رطاقت خیلی از توهین ،زرگ شده بودمبود. منی که توی ناز و نعمت و رفاه ب

تونسستم گساهی بسا پسولم     مسی  کردم. بسدم نبسود،  ت میایستادم. دیگه احساس مسئولیّامّا باید روی پای خودم می

 مادربزرگو به شام دعوت کنم تا با هم جشن بگیریم. 

م درد و دل مسادربزرگ فشسارم. خیلسی بسا     یفهمیسد تسو  دیگه واقعاً شرایط مالیِ خوبی نداشتم امّا مادرم نباید می

شسد، چهسار   اورم نمیتعالیم. درسم تموم شد. بام. تنها مونسم بود و تنها عشق مکردم. از خستگیام، از دلتنگیمی

، تموم نشده بود! سال گذشته بود. پدر در سالمت کامل بود ولی هنوز سفر کوتاهی که مادرم قولشو بهم داده بود

انگیزی. برام از شرایط های دلش برام مثل یه رویا بود، چه لحظهبه ایران اومد. دیدن التحصیلیممادرم برای فارغ
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عسادی برگشسته   رو گذرونده بودن و اینکه پدر با عمل جراحی به زندگیِ  سخت اونجا گفت که چه روزای سختی

تونه به ایران برگرده، چون شرایط خیلی خوبی اونجا دارن و درآمد خیلی خسوبی بسه خساطر    امّا به هیچ وجه نمی

خبسر   یسن قبول ا سعی کردم مادرمو درک کنم امّاتخصصش داره. با اینکه حرفای مادرم برام قابل قبول نبود امّا 

 دیگه واقعاً از توان من خارج بود. 

کردم هر دو، دست در دسست هسم بسه مسن خیانست      م برام قابل بخشش نبود. احساس میخودخواهیِ مادر و پدر

تونستم اینو باور کنم! مادرم بهم پیشنهاد داد که کارامو درست کنسه و  اونا پدر و مادر من بودند و نمی کردن! امّا

نفره خوشبخت باشیم. امّا مشکالت زیادی بود. من هنوز سربازی نرفته بودم و  :باره یه خانواده از ایران برم تا دو

خواست. های سنگین میه کارای برای رفتنم بکنیم، وثیقهتونستیم یاز ایران خارج بشم. تازه اگه می تونستمنمی

یایم. در ضمن من عاشق ایران بودم. من پسر ها برباین هزینه نواده مرفه نبودیم که بتونیم از پسِما دیگه اون خا

کسردم تسا   و میبه عنوان یه ایرانی تمام تالشم تونستم برم. من بایدر بودم و عاشق این خاک بودم. نمیهمون پد

بسازیمش و من باید تالش خودمو تونیم گفت تا عاشق ایران نباشیم نمیخودمو به وطنم ادا کنم. پدرم می دِین

ود. اون زن، همسه کسسش مسن بسودم. چجسوری      تر از همه بود و اون مادربزرگم بس مکه مهّ دیگهکردم و دلیل می

وضسعی   تونستم برم؟ بعد از رفتن من اون دیگه هیچ کسی رو نداشت. فقط یه دختر و پسر داشت که با ایسن می

م. نه خسواهری،  مادرهم خارج از کشور بودن. دائیم که قبل از انقالب رفته بود و حاال که پیش اومده بود، هر دو 

بدترین روزای من کنارم بود، این انصاف نبود کسه تنهساش    ینه برادری، نه مادری و نه هیچ کس دیگه... اون تو

تمام رویسام ایسن بسود کسه      گذاشت، از وقتی که اونا رفته بودنهای قانونی جلوی پای من خیلی راه مبذارم. مادر

اینسو خودخسواهی محسض     ،کسردم نگساه مسی   مادربزرگامّا وقتی به  اشیم.دوباره یه روزی بیاد که همه کنار هم ب

 ، به خاطر ایران!...مادربزرگموندم. به خاطر رم. باید میتونستم تنهاش بذادیدم و نمیمی

هفته وقتی به کارا سر و سامون داد و نتونست منسو قسانع کنسه رفست. مسنم رفستم دنبسال کسارای          2مادر بعد از  

ماه آموزشیم، هم کار کنم و هم  3تونستم بعد از تموم شدن انه سربازیم تهران افتاد و من میسربازیم. خوشبخت

زد های قشنگی رو با مادربزرگم بگذرونم. چی بگم از این زن که واقعاً یه فرشته بود... خیلی باهام حرف میهلحظ
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خورم، خیلی وقتا حرفسای  بر می اد که هنوزم وقتی به مشکلیدهای بزرگی توی زندگیم بهم میو همیشه درس

رغم مخالفت شدید مادر به ایران برگشت. برگشت تا دوباره کنار هسم  ت پدرم علیاین مدّ یاون گره گشاست. تو

مساه   6ای نداشست.  تونه مادرمو برگردونه امّا فایسده می زندگی کنیم، به این امید که با این مخالفت و سرسختی،

بردم. اومدن پدر بهسم نویسد   ت میه بود. در کنار پدر و مادربزرگم خیلی از زندگی لذّنفر شد 3موند. خانواده ما، 

گردن. امّا مادرم به هیچ وجسه  داد. من هم مثل پدر امیدوار بودم که مادر و مانی برمیتی رو میروزهای خوشبخ

 «شه.یم ، یا غیابی از پدرم جداگردهبه پدرم گفت، یا به امریکا برمی قصد برگشتن نداشت.

شسون  هاهسم بسا بچسه   برات قابل باور هست؟ حتّی حیوونای وحشسی  : ». ماهان ادامه دادکردم به ماهانبهت زده 

رم خیلی مقاومست کسرد امّسا اینسو     پد»بعد نفس عمیقی کشید و گفت: « کنن. چه برسه به مادر من؟اینکارو نمی

اون شسرایطو تحمسل   تونسه  کسس نمسی  ه. هیچزندگی کنتونه چقدر عاشق مادرمه و بدون اون نمیفهمیدم که می

ای که تمام کودکیمو هر لحظه باهاش رشد کرده بودم و باورش کرده بسودم،  دیدم مادرم، فرشتهکنه... اینکه می

ای م نیست که چه آیندهده و اصالً براش مهّکسش ترجیح میشده که دالر رو به پسر تنها و بیتبدیل به دیوی 

کم پیر شد امّا تحمل دوریِ مادرم، زنی که تمسام زنسدگیش بسود از دایسره     کست. پدرم کمانتظار منه! پدرم ش در

و  ذاشتمدادم. از اون هم دلگیر بودم امّا وقتی خودمو جای اون میاختیار بهش حق میارج بود و من بیتوانش خ

رفت و منسو بسا تمسام درد و    پدرم ه. گردشدم که پدر باید برکردم، متقاعد میو مرور میهای کودکیمتمام خاطره

بزرگ قسول گسرفتم کسه هرگسز     . از مسادر ام با نهایت خودخواهی تنها گذاشت. دیگه همه چیز تموم شده بسود رنج

ماهان « نهایت شجاعت و قدرت کُشتمشون... ذهنم کُشتم، با تویکمکی رو ازشون بخاطر من قبول نکنه. اونا رو 

گردن و من دونستم که خانوادم بر نمیسربازیم تموم شد. دیگه می خالصه»ی از تأسف تکان داد و ادامه داد: سر

 یه خانواده جدید داشتم. یه خونواده نقلی، من و مادربزرگم...

بزرگ همون شب گفت که باید به فکر یسه  سربازیم تموم شد، باز هم با مادربزرگ جشن گرفتیم. مادرشبی که  

بود که جایی رو بگیرم. امّسا  قدر نپوالمو جمع کرده بودم، امّا اون کار برای خودم باشم. یه کار مستقل. من یه کم

بزرگ کاری برام کرده بود که ازش خبر نداشتم و بزرگترین سوپرایز زندگیم بسود! همسون شسب وقتسی ایسن      مادر
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ودمو قدر پول ندارم که بتونم مستقل بشم و باید بازم کار کنم تا بتونم خحرفو بهم زد، بهش گفتم که هنوز اون

من هدیسه  »و گفت: کردم. لبخند زد روی میز گذاشت. با تعجّب نگاش مییه پاکت  مادربزرگجمع و جور کنم. 

کنم یه روز . عزیزم آرزو میبه قشنگترین و بهترین پسر دنیا دانشگاه و سربازی بهت ندادم. این یه هدیه کوچیکه

هسای  و بچه ی. امّا این دفعه خودت دیگه پدر باشیبه روزای بچگیت برگردی. به همون خونواده که آرزوشو داشت

منتظسر  »کردم. مادربزرگ با لبخند گفت: ا تعجّب به پاکت نگاه میب« دوروبرت و یه زن خانوم کنارت... خوشگل

 « چی هستی؟ بازش کن دیگه...

واری رو لبساش  فرشسته . نگاش کردم. لبخند شد. یه چک بود با مبلغی باور نکردنی..باورم نمی در پاکتو باز کردم.

خیلی پسول زیادیسه. از   تونم قبولش کنم. این نمی»قدر خوشحال ندیده بودم. گفتم: وقت مادربزرگو اینبود. هیچ

خورد. توی مادربزرگم بود. دیگه به دردم نمییه گردنبند داشتم که مال مادر »مادربزرگ گفت: « کجا آوردیش؟

انسداز داشستم. همسه رو روی هسم گذاشستم تسا       وختمش. یه مقدارم پساز داشتی. فرنیبیشتر این شرایط تو بهش 

سرمایه آیندت بشه. امروز برای تو یه شروعِ جدیده. باید کمکت کنم. تو همه کسِ منسی. مسادرت و دائیست کسه     

نیستن. منم جز تو کسی رو ندارم. تنها دل خوشی من تویی. تنها آرزوم تویی پسرم. این تنها کاریِ که از دستم 

کسه از تسو خیسالم راحست بشسه، بعسد       هدونم. تنها آرزوم اینس شی. من اینو میمیاد. برات دعا کردم. تو موفق می بر

جوری باید ازش تشسکر کسنم. اون زن تمسامِ زندگیشسو،     دونستم چریختم. نمیدستاشو گرفتم. اشک می« بمیرم.

یه جای خوب بگسرد. مسنم کنسارتم. دیگسه      از فردا دنبال»پای من ریخته بود. مادربزرگ گفت: تمامِ سرمایشو به 

  «کنه...شد عزیزم. خدا هم کمکت میروزای سختت تموم 

 خواستم کار پدرمو ادامه بدم. به وکیل شرکت زنگ زدم. میگشتم از فردا شروع کردم. دنبال یه شرکت کوچیک

وضاع مالیم بهتر شد. کم امکم شرکتو راه انداختم. کو ازش کمک خواستم. اونم با تمام قدرتش کمکم کرد و کم

داد. ما کنسار  خندید و به من انگیزه مییشه میشد. امّا همرفت و هر روز پیر و پیرتر میمادربزرگ سنش باال می

بسرای   مهای گاه و بیگساه و اصسرارهای بیخسود مسادر    سال گذشت. از مادر و پدر جز تلفن 8هم خوشبخت بودیم. 

تونستم وضعی بهم بزنم. وضسع مسالیم خسوب شسده بسود.       ،بهم داده بود ربزرگمادرفتنم خبری نبود. با پولی که 
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خسب تعجّبسی    جسوری پیشسرفت کسنم.   شد که توی این زمان کوتاه بتونم اینش نمیخیلی خوب. هیچ کس باور

کردم و تمام مشتریای خوب و خوش حساب پدرم مشتریای من بودن. پدرم اعتباری نداشت، من سخت کار می

تا  2ازار داشت و اسمش برای شرکت من اعتبار بود. شرکتم تبدیل به یه شرکت بزرگ شده بود که زیادی توی ب

هنوز مثل فرشته نگهبسان مسن، کنسار مسن بسود. هنسوز بسا         مادربزرگاصفهان و تبریز داشت.  ینمایندگی هم تو

کردم. هر چی ختا و همون حوض هشت گوش زندگی میو نقلی با همون درمیتوی همون خونه قدی مادربزرگ

اصرار کردم که یه آپارتمان شیک توی یه جای خیلی خوب تهران براش بخرم زیر بار نرفست. مسنم    مادربزرگبه 

 «اد بودیم. تا اون روز سیاه رسید.گذشت و ما شجا موندگار شدم. روزا میبه عشق اون همون
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انداخت. سساکت بسود. اشسکی از کنسار چشسمش       ،دیوار بود ماهان مکث کرد. نگاهی به ساعتی که روبرویش روی

ود. کردم. انگار در زمسان غسرق شسده بس    نگاهش می طور که دستم را روی دستش گذاشته بودم،چکید. من همان

نبود. هر روز خبری  مادربزرگروز خواب موندم. به سرعت از جا پریدم. از اون »نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

بخش روبروم نشسته بود. به سرعت بلند شسدم. دلهسره   مادربزرگ با لبخندی آرامشکردم، می وقتی چشمامو باز

نبسود.   مسادربزرگ . خونه ساکت بسود. صسدای رادیسو    نگار کسی قلبمو از سینه بیرون کشیده بودعجیبی داشتم. ا

 «عزیز...»ا کردم: یر عادی بود. ترسیدم! صدصدای کتری نبود. از این همه سکوت گی  و منگ بودم. همه چیز غ

 رفتم. وای که چه حال بدی داشتم...  مادربزرگجوابی نداد. بلند شدم و به سمت اتاق 

ار تسا  درو باز کنم. امّا راهی نبود. جنگ بزرگی توی وجودم بسود. هسز   ،پشت در اتاق رسیدم. دستام قدرت نداشت

کردم که فکرای خسوبم  آرزو میرفت! جایی نمیخبر وقت بیمادربزرگ هیچبخش... امّا فکر بد و هزار تا فکر امید

ای از پشت سسرم بشسنوم. امّسا راه دیگسه    و مادربزرگدرست باشه و همون لحظه صدای در حیاطو بشنوم یا صدای 

زد، خسدا فقسط   نفس بکشم. قلبم با ضربان چند هزار مسی  ،تونستمکردم. از استرس نمینبود. باید عزیزو پیدا می

ی اون شلوغیا دنبال مادرش ردم. هنوز گی  بودم. ترسیده بودم. مثل یه بچه که گم شده و تودونه... درو باز کمی

ر روز موقع نماز صبح و گالیی که ه ه سفیدش بود که روی زمین پهن بودلین چیزی که دیدم، سجادگرده. اوّمی

 ریخت. و... رو سجادش می

ها بود که خوابیده بود. نورانی. غرق در نور بود. مثل ار سالعزیز که آروم توی جاش خوابیده بود. آرومِ آروم... انگ

. تمام بدنم خشک شده بود. ه بودشد داد. ترسیده بودم. همه دنیای کوچیکم خرابها شدم. گریه امونم نمیچهب

م. تونستم حرکت کن، نمیکردمبه زمین دوخته بودن. هر کاری می تکون بخورم. انگار پاهامو با میخ ،تونستمنمی

رفت. یسادم افتساد کسه    یز نباید از دستم میکردم. عزه چیز فکر کردم. باید یه کاری میتوی اون چند ثانیه به هم

و تکسون دادم و موبسایلمو درآوردم. بسه    ر موبایلم تو جیبمه. به سختی دستامو که مثل سیمان سفت شده بسودن 
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دیگه نفهمیدم  ،کردم. وقتی تلفنو قطع کردماورژانس زنگ زدم. حتّی قدرت تکلم هم نداشتم. به سختی صحبت 

 چی شد. 

کسردم.  ه بودم. ترسیدم. بایسد درو بساز مسی   با صدای مداوم زنگ به خودم اومدم. از شدّت فشار عصبی از حال رفت

گیجه وحشتناکی داشتم. به سختی، بسا دسستام، خودمسو بسه سسمت      درت نداشت که از جام بلند شم. سرپاهام ق

نم راه بسرم. صسبر   تسو نمسی  ام،من خونه»ونده توانی که داشتم فریاد زدم: که رسیدم با ته محیاط کشیدم. دم در 

یسا و حقیقست   کردم که هر لحظه از خواب بیسدار شسم. بسین رو   شد که خواب نیست. آرزو میباورم نمی« کنین...

 دونستم چی راسته، چی دروغ! گرفتار شده بودم. نمی

. خودمو به زحمت به قفل در رسوندم و درو باز کسردم. ترسسیده بسودم. از    به سختی خودمو به در حیاط رسوندم

ریختم. دلم خیلی بسرای  نگاهش کردم. اشک می ماهان دست منو محکم فشار داد.« .روشناتنهایی ترسیده بودم 

بسود...   سوخت. ماهان بچه شده بود. ماهان مغرور نبود، ماهان عصبانی نبود، ماهان تنها بسود، درمانسده  ماهان می

 ریخت.ای به پهنای صورتش اشک میمانند بچه

و بعد نگساهی بسه مسن    « .کمکش کن»من ترسیدن. یکی به اون یکی گفت: دو نفر هراسون اومدن تو. از دیدن »

دم و خونه رو نشون دادم. یکی از دستمو دراز کر ،با ته مونده انرژی که داشتم« مصدوم کجاست؟»کرد و گفت: 

زیر بغل منو گرفت و به داخل خونسه بسرد. منسو روی مبسل     سرعت به داخل رفت و اون یکی به  پرسنل اورژانس

پاهام ایستادم و به سمت اتاق مادربزرگ به راه افتادم. پاهام توانی نداشست. بسه هسر چسی      یبه سختی رو. نشوند

االی سسر مسادربزرگ   تا به اتاق برسم. وقتی به اتاق مادربزرگ رسیدم، امدادگر ب زدمچنگ می ،جلوی دستم بود

داد و گفست:  سسری از تأسسف تکسون     یدم که همه چیز تموم شسده. پرسسنل اورژانسس   بود. از نگاه سنگینش فهم

تار شده بودم. با ناباوری کابوس بود و من وسط این کابوس سیاه گرف .شدهمونجا نشستم. باورم نمی «متأسفم.»

کنم. مسن بسه جسز    تونین برگردونیدش. التماستون میما میان نداره. یه کاری بکنین. شامکان نداره. امک»گفتم: 

  ...«کنمکنم. خواهش میرو ندارم. خواهش می کساون هیچ
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کسرد. درمونسده   بروم نشست. با غم زیادی نگساهم مسی  اومد و رو توی حال خودم نبودم. یکی از اونازدم. فریاد می

 «گم بهتون...میاد. عمر دست خداست. تسلیت مین کاری از ما بر»شونم گذاشت و گفت:  یو رور بودم. دستش

کردم. دوباره بچه شسده بسودم   لباساشو گرفته بودم و التماسش می باشه، مثل کسی که از یه پرتگاه آویزون شده

زدم. ها باهساش حسرف مسی   رفتمو کنارش نشستم. دستمو گذاشتم رو دستاش. هنوز گرم بود. مثل دیوونه. روشنا

دونه چسه حرفسایی باهساش    کردم. خدا میت منو تنها بذاره... بلند بلند گریه مین حق نداشکردم. اوازش گله می

مه چیز تموم شده بود. همه زدم. تو یه دنیای دیگه بودم. عزیز آروم خوابیده بود، با لبخند، زیبا، با شکوه. دیگه ه

 «چیز...

ریخستم.  د. من هم پا به پسای او اشسک مسی   کرش گرفته بود و بلند بلند گریه مییش را روی صورتهاماهان دست

 «... همه چیز تموم شده بود....روشنادیگه همه چیز تموم شده بود »گفت: ب میمرتّ

سسخت گذشسته   دی؟ اون روزای قسدر عسذاب مسی   ماهان، ماهان، عزیزم، چرا خودتو این»و گفتم:  و گرفتمدستش

یِ که از آدما قشنگریم. مهّم اسم و خاطره ما یه روزی میانگیزه امّا همه ها خیلی غماون خاطره دونمعزیزم. می

ست. هنسوز حضورشسو حسس    هش برات زندقدر بزرگ و پررنگه که هنوز خاطراتمونه. مثل مادربزرگت که اونمی

هسا  بخندشسو فرامسوش نکسردی. همسین خساطره     شی. هنوز لکنی. هنوز از فکر کردن بهش سرشار از عشق میمی

لسذّت ببسر. اون    ،ها بمون ماهان. از فکر کردن به عشق نابی کسه یسه انسسان بهست داشست     رهخوبه... با همین خاط

جاست. همیشه اینجا بوده. حضور فیزیکی نداشته امّا کنار تو بوده. همیشسه، همسه جسا. هنسوزم     اینجاست. همین

تجربسه کسردن. بسرای    کنن. منم تجربه کردم. همسه  ا همه آدما این غما رو تجربه میهست. غم بزرگیه عزیزم. امّ

ا رو قبول کرد. این دست من و تو نیست. هیچ چیزی مال ما نیست. هیچ چیسز  اتّفاقزندگی کردن باید همه این 

بسین. تسو آدم جدیسدی شسدی.     کسه اون روزای سسخت گذشسته. چشسماتو بساز کسن. ب      هموندگار نیست. مهّسم اینس  

کنن، ها آدما رو بزرگ میو یادت باشه که سختیامّا این ،و ببین. درسته روزای سختی رو گذروندیاتهخوشبخت

باور اینکه قدرتمندن! تو قدرتمندی، ثروتمندی، خوشبختی عزیزم. تو قوی شدی، رشد رسونن، اونا رو به باور می

کردی ماهان، روزی که مادربزرگت رفت تو یه نهال کوچیک بودی که تو دستای مهربون باغبونت نسرم و نسازک   
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چسون تونسستی در مقابسل بسارون، بساد،      فت رشد کردی، تو درخت شدی. مّا وقتی باغبونت رجون گرفته بودی، ا

و  دنها استراحت کردن، خیلیا از تو میوه چیی. تو درخت شدی و توی سایَت خیلیطوفان مقاومت کن و آفتاب

خوشسحالم کسه زیسر    گفتی، منم می ن. اینا ارزشمنده عزیزم. تو راستیاد گرفت سیر شدن. خیلیا از تو قوی بودنو

  « سایه توأم ماهان. اینو باور کن.

ش یساکت بود. چند دقیقه گذشت. بلنسد شسدم و بسرا   هایش را پاک کردم. تر شد. اشکماهان با حرفای من آرام

روزای سسختی رو گذرونسدم. دیگسه    رفست.   مسادربزرگ »آب خورد و ادامه داد: کمی ماهان یک لیوان آب آوردم. 

همون حرفای همیشگی رو زد که برم پیششون. امّسا بسازم    وخونه بمونم. مادرم اومد ایران  تونستم توی اوننمی

، سر خاک عزیز بودم. بهترین گرفتتونستم از مادربزرگ دل بکنم. هر وقت، از هر جا و هر کس که دلم مینمی

کردن امّا من زیر بار اصرار  ... مادر و پدرم خیلیروشناگذروندم. بازم کنارش خوش بودم هامو کنار عزیز میلحظه

همه سسال دیگسه   خواستم تنها باشم. بعد از اینکنم. میخواستم خیانتشون رو فراموش تونستم و نمینرفتم. نمی

هسای  تن و آینده منو قربانیِ خودخواهیذاشبخشمشون. اونا نباید منو تنها میتونستم بباهاشون غریبه بودم. نمی

 کردن! پول پرستانشون می

یزی شده رفقط برنامهکردم، مثل یه آدم آهنی که توی تنهایی گذروندم. فقط کار می های زیادی رووزها و سالر

گذرن. تنها دل خوشیم رفتن پیش عزیز بسود و  چجوری می هایدم روزا، شبا و فصلفهمبرای اینکه کار کنه. نمی

تا  17ر از دیدم. شرکتم، بیشتوی خوابم نمیدست آورده بودم که تبس... وضعم خیلی خوب شده بود. ثروتی به 

شده بود که صدها نفر ازش  ایکتم تبدیل به یه شرکت زنجیرههای مختلف داشت. شرنمایندگی توی شهرستان

ای زیسادی دعسوت کسردن. از اون زنسدگیِ     کم آدمای زیادی دوروبرمو گرفتن و منو به مهمونیردن. کمخونون می

 تکراری خسته شده بودم. 

خواسستن بسا مسن    مسی ا باز شد، آدمای زیادی رو دیدم. دخترا و زنایی که به هر قیمتسی  پام به مهمونیکم که کم

سال با من تفساوت سسنی داشستن. تصسمیم      27ساله بگیر تا زنایی که حداقل  17، 16باشن. از دخترای نوجوون 

ست شدم. هر شب مهمونی، هر شب گرفتم یه کم به خودم استراحت بدم و به خودم برسم. با دخترای زیادی دو
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زدم چون هر شب با دخترای مختلف ه عزیز سر میعیاشی و خوش گذرونی. دنیام رنگ گرفته بود. دیگه کمتر ب

ن دیگسه کمتسر بسه    ب باهام در تماس بسودن امّسا مس   بودم و وقتی برای رفتن پیش اون نداشتم. مادر و پدرمم مرتّ

. هر دختری اومد برسم ای خودمهها و خوشیتخودم فکر کنم و به لذّخواستم به دادم. میتماساشون جواب می

کنن. دندونای تیزون منو تیکه پاره می فهمیدم که این ماده گرگا دارن باد و رفت. من اون موقع نمیکنو از من 

 و مسن اصسالً  بسردن  و مسی  کنسدن ای از روح منسو مسی  کردن، هر کردومشسون تیکسه  مو پاره پاره میپولکاش فقط 

کردن. تقصیر اونا نبود ون حتّی به وسایل خونم هم رحم نمیفهمیدم که چه بالیی داره سرم میاد... بعضیاشنمی

شسه. یکیشسون زبسون    روت بزرگی دارم که هرگز تموم نمسی کردم ثکور بودم، من نفهم بودم. فکر می ، منروشنا

ه ست، یکی پوالی کلون... منم بسرای اینکس  خواکرد و طال میخواست، یکیشون دلبری میریخت و ماشین میمی

، شسدم داشتم غرق مسی کردم. خالصه توی این منجالب پر از کثافت غرق خوش باشم براشون خرجای کلون می

 هر شب مست، هر شب الاوبالی و کور... 
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ادم. هشتمین نمایندگی امو دونه دونه از دست دهکم نمایندگیش که به خاطر خرجای افراطیانم کمدو سال پی

، پسر خیلی . عرفان بچه یزد بود. اون موقع هم که دانشجو بودیمبود مال یکی از دوستای قدیمیم به اسم عرفان

گفت و واقعاً مثل امّا همیشه از عشق به کل آدما میها بود. اعتقادات دینی قوی داشت آروم و محبوبی بین بچه

 بند بود. یه انسان واال به مسائل اخالقی پای

یزد گرفت، خیلی به هم نزدیک شدیم. همیشه منو برای استقامت و اعتقادم بسه   یاز زمانی که نمایندگیِ منو تو

همیشه منو اسسطوره   ،ی بودآگاه و به رو کمال کرد و با اینکه به نظر من انسانمیتحسین  ،درست زندگی کردن

نجالب، رابطمسون کمرنسگ   . وقتی افتادم توی این مس داداین مسئله همیشه به من روحیه می خوند وخودش می

در آسستانه   ، شسرکت دونستم که دورادور از حال مسن بسا خبسره. بسه خساطر ضسعف مسالی و پشستیبانی        شد امّا می

ورشکستگی بود. یه شب به من زنگ زد و ازم توضیح خواست. من حوصسله چونسه زدن باهاشسو نداشستم. طبسق      

تی فهمیدم. مست بودم، تسوی حالست مسس   وت و بوی مشروب چیزی رو نمیجز شهمعمول یه دختر کنارم بود و 

خونتم ماهان. میسام کسه درسستت    در زود فردا صبح »ت گفت: گیرم. با عصبانیّبهش گفتم بعداً باهاش تماس می

و به ادامه خوش گسذرونیم رسسیدم. صسبح     گه. قطع کردمفهمیدم چی میو گوشی رو قطع کرد. من نمی« کنم!

و باز کرد و گفت که مهمون دارم. اون موقسع یسه خونسه    زنن. خدمتکار دردم زنگ خونمو مید که دیبو 5ساعت 

روی کسرده  قسدر زیساده  ها پائین رفتم. اونبهترین منطقه شهر داشتم. از پله دوبلکس با تمام امکانات ممکن توی

دیا خیلی حسسابگرنا! ایسن همسه    گن که یزمیراست ». عرفان بود. با طعنه بهش گفتم: بودم که هنوز مست بودم

عرفسان  « ی!...اکس صداش در نیومد امّا تو تا شنیدی اومدی! الحسق کسه یسزدی   هیچ ،مو واگذار کردمهانمایندگی

 اومد.  جلوتر

که تا اینجا اومدی؟ بگو. گوش  خب حاال، حرفت چی بود»تفاوتی گفتم: دیدم. با بیرو توی چهرش می تعصبانیّ

به صسورتم زد. بسرق سسه فساز از     کمی و به طرفش بردم. عرفان سیلی محو گوشم« م باشه!مهّکنم. باید خیلی می

صورتم گرفتم  یکشید. دستمو رووشم از شدّت ضربه سوت میشد، گ! تموم صورتم مور مور میروشناسرم پرید 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

126 

 

قسدر  دم. اونبسو جّسب  قدر محکم بود که مستی از سرم پرید! گسی  و متع نگاش کردم. سیلیِ عرفان اونناباورانه و 

وای به من، وای »ت سرخ شده بود، فریاد زد: العملی رو نداشتم. عرفان از عصبانیّشوکه بودم و قدرت هیچ عکس

این بود رفیق؟ تو همون ماهانی که اسسطوره  برات.  تر بودم. از غریبه هم غریبهدم براتبه منه رفیق که نارفیق بو

! روی قلسه  کثافت غرق شسدی  ی؟ به خودت نگاه کردی؟ توپسر کنیمی بود؟ ماهان داری با خودت چی کار من

 ایپسسر خودسساخته  دوروبرت چه خبره؟ تسو  میفهری ته دره. اصالً میبودی، خودتو ول کردی. داری با مغز می

م باید یه فکری به حال خودت بکنی؟ یادته گفتم دیگه تنهایی بسه ماهان، تو ه بودی. یادته شب عروسیم بهت

ام رو پر کنه تا آخر عمر. هتنهائی ه همسفر همیشگی پیدا کنم که تمامِچی گفتی؟ گفتی باید صبر کنم تا یبهم 

کسردم. زیبسا   کردی و مسن بهست افتخسار مسی    نبال یه انسان! تو درست زندگی میگشتی. دتو دنبال یه انسان می

د به طرفم اومسد و یقمسو گرفست و بسه     بع «کردی. چشماتو باز کن ماهان...کردی. با شکوه زندگی میزندگی می

چشماتو خسوب بساز کسن    »جدیّت گفت:  . بام نگاه کرد. نگاهش وجودمو لرزوندچشما یطرف خودش کشید و تو

گشتی؟ دخترایی که بوی کثافست  هستن که دنبالشون می اینا اون دخترایی. چی شد هدفایی که داشتی؟ ماهان

کنن. امّا فقط کافیه یه گ و لعاب خودشونو شکل آدمیزاد میزار رنزنه؟ با همیو تعفن روحشون، حال آدمو بهم 

یقمو ول کسرد و  « های هزار رنگ!کنی از این عجوزهو ببینی. وحشت میر رنگ و لعابشونور پوست پرلحظه اون

ردم. کشوکه بودم. مات و مبهوت نگاش می افتاد.می اتّفاقها هل داد. انگار همه چیز توی خواب منو به سمت پله

 فهموند که واقعاً غمگینه... ش به من اینو میهای افتادَیستاد. سرشو پائین انداخت و شونهعرفان پشت به من ا

من به خاطر خودم اینجا نیومدم ماهان. خدا روزی رسون ماست. اگه نمایندگیِ تو هم از »با صدایی لرزون گفت: 

قدر از کار کردن با تو دارم که کسار جدیسدی رو   ارم امّا اوندستم بره، برام مهّم نیست. درسته وضع مالی عالی ند

زو تحست اراده و  ... به خودش قسم دست خودمون نیست. من همه چیستما دست یکی دیگه شروع کنم. روزیِ

هاست که از گوشه کنار خبسر  تدونی ماهان. مدّای میدونم و تو اینو بهتر از هر کس دیگهقدرت مطلق خدا می

ا االن م. به خودم گفتم تو حق انتخاب داری و من در جایگاهی نیستم که بخوام نصیحتی بهت بکنم. امّکاراتو دار

ا مال پدرت نبوده که اگه هافته! این شرکت و نمایندگیی میاتّفاقکنه ماهان. بفهم داره چه دیگه قضیه فرق می

ی و زحمست  عرق ریختی. شبانه روز کار کردبرات مهّم نباشه. تو پای هر قِرونش، پای هر آجرش  و از دستت بره
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های خیابونی که ، خرجش کنی. نه این هرزهماهان. تو باید برای کسی که لیاقتشو داره کشیدی. اینا پوالی عزیزِ

 « هستن. دزدی دورتقط برای خالی کردن تراوالت و دلهف

کنسی بسدبخت. تسو روحتسو،     گی مسی آخه بفهم اینا رو عوضی! فکر نکن داری زنسد »به سمتم برگشت و فریاد زد: 

آیندتو، سرمایتو حراج کردی. یه حراجی بزرگ و پر زرق و برق! بیچاره... قیمت تو همینسه؟ آره؟ قیمست تسو یسه     

تو، توی یسه جسای غصسبی    کنی. مه کاری که توی اون شرکت داری میشب مستی و عیاشیه؟ اگه اینجوریه حرو

ومه ماهان. چون تمام اون سرمایه مال عزیزه. عزیز راضی نیسست  م که در میاری حره کنی و پولیداری کار می

جوری به خودت و اون خیانت کنی. عزیز راضی نیست توی این کثافت زندگی کنی ماهان. من رفیق توأم تو این

ماهان. باید این  رفاقت وگرنه خائنم عالمِ یپس باید هر جا ک  رفتی بِکشمت توی راه راست. این وظیفه منه تو

خسوای  خوای ادامه بسدی؟ مسی  ت نباشم. حاال خود دانی رفیق. میگفتم که اون دنیا زیر بار دِینفا رو بهت میحر

رم دنبال دم و میکنم. همین فردام استعفا میرم و پشت سرمم نگاه نمیمن میاهلل سمبیشتر از این غرق شی؟ ب

 «ون به تو، به عزیز مدیونم. همین!لعنتی. چ اینجام نه به خاطر اون نمایندگیِ زندگیم. من فقط به خاطر تو

سسوزونه.  شسکافه و مسی  ای وجودمو میهکردم تمام الیهیقدر سنگین بود که احساس مسکوت کرد. نگاهش اون

و دستشسو گسرفتم.   عرفان به سمت در خروجی رفت و درو باز کرد. بدونه هیچ استداالل و فکری دنبالش دویدم 

بایسد بسا هسم     بیا تو.بری. تو هر چی گفتی راست گفتی.  ذارمرو. تو همیشه بودی. نمین عرفان»نگام کرد. گفتم: 

 و به سالن بردم.  دستشو کشیدم «حرف بزنیم.

گلسوش   ،قسدر حسرف زده بسود   عرفان اون روز برام خیلی حرف زد. یادمه ماه رمضون بود و عرفسانم روزه بسود. اون  

رسسوند!   خودش، رسالتشو توی این دنیا به انجام برسونه و واقعاً همخشک شده بود امّا اون اومده بود که به قول 

فهمن. آدم بسته و کله پوکن که هیچی نمییه مشت  ،کردم اونایی که مذهبی هستنتا اون روز همیشه فکر می

کسس  تسر از هسر   ممکنه به کمال نزدیک ،هر دین و هر لباسی که باشن یامّا از اون روز واقعاً فهمیدم که آدما تو

 ای که عرفان به من گفت، زندگیم عوض شد. دوباره همون ماهاندهندهی باشن. از اون روز و حرفای تکونادیگه

عوض کرد وگرنه حتماً تا االن همه زنسدگیم تسوی   ا حرفای عرفان مسیر زندگیِ منو . تفکراتم عوض نشد امّشدم
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ت تا این لحظه کسه  اج رفته بود. زندگی گذشگفت با کمترین قیمت ممکن به تارکه عرفان می ایهمون حراجی

  «تو کنار منی...

دونم چرا ندگیمو برای کسی نگفتم. امّا نمیهرگز رازِ ز روشنادونی می»آه بلندی کشید و رو به من گفت:  ماهان

 گفستم، . بهست  روشناگم؟ زمان مناسبی رو انتخاب نکردی برای اینکه منو بشناسی. امّا خودت خواستی به تو می

و بسرات بساز   ر ست. الزم نبود خیلی از مسسائل هتر از همیشتت سنگینمسئولیّ ،دونیحاال که قصه زندگیِ منو می

کنم امّا صادقانه گفتم که باورم کنی و همه نقاط سیاه زندگیمو گفتم که توی انتخابت آزاد باشی. چیزایسی کسه   

بینسی.  کنی... به هر حال من همینم که مسی رکشون دونم، شاید تو دی خیلیا قابل درک نیست. امّا نمیگفتم برا

ه شسدم از  برای این بود که پدرم دوباره بد حاله و بسستریه. خسست   ،. امشب که حالم گرفته بودماآدم پر دردسری

ه آروم ی نوبت منه کس کنن؟ کِرو که خانوادم بهم کردن و میمیلی باید تحمل کنم این همه ظ. تا کِااین استرس

 «. خیلی...روشناام گه خیلی خستهزندگی کنم؟دی

خوای با من اگه می»ت: های من دوخت و گفهایش را به چشمآه کشید و با نگاهی پر نفوذ، چشمماهان باز هم 

ت مالی خیلی خوبی نسدارم.  . من در حال حاضر وضعیّروشنامن هستی  باشی هر روز و هر روز درگیر این مسائلِ

برآورده کنم. خوب فکراتو بکن. های تو رو انوادگیم و مالیم خیلی از خواستهخشاید نتونم به خاطر شرایط خاص 

. هنسوز هسیچ   شسم خوای کنار من بمونی یا نه... ازت دلخسور نمسی  که می خوام آزادانه و با آگاهی انتخاب کنیمی

منتظر جوابم مانسد.  معنی کرد و  ماهان به من نگاهی پر« گم؟می دونی که چینیوفتاده. میی بین من و تو اتّفاق

هاسست صسبر   تتونی راحت انتخاب کنسی. مسن مسدّ   میپس »تکان دادم. ماهان ادامه داد: سرم را به نشانه تأیید 

ا قدرت به من فکر نکن. فقط به خودت فکر کن و تصمیم بگیر. شفاف و ب . پسروشناکردم. با تنهایی اخت شدم 

 «تصمیم بگیر و به من بگو.

دانستم که فهمیدم و میزد، میمی ایی را که ماهان در لفافه به منهفشردم. کامالً حرفهان را با عشق دست ما

از خدا ممنون بودم  ش چیست؟ به ماهان لبخند زدم. لبخندی حاکی از رضایت.اهدف ماهان از گفتن راز زندگی

هایش شک کنم. امّسا  ه حرفتوانستم بصادقانه رو کرده بود. نمیدستش را برایم ام رسیدم. ماهان که به خواسته
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ش زالل و پساک بسود   ک چشمانهایش مثل اشاهان حقیقت را بهم گفته است! حرفگی  و منگ بودم که واقعاً م

ای روشسن از  های ماهان حقیقت محض است یا نیمسه توانستم بفهمم حرفنمی در کشمکش بودم که قدرآنامّا 

ر آن لحظه احساس خاصی داشتم. حس برنده شسدن در یسک   ! با همه آن احساسات دو تاریکه دارحقیقتی سایه

ماهان من  ،قرعه کشیِ بزرگ! آری من واقعاً برنده شده بودم. از بین تمام دخترهایی که آن بیرون وجود داشتند

، حقیقست محسض بسود، خیلسی     هایی که ماهان زده بودین برایم خیلی مهّم بود. اگر حرفرا انتخاب کرده بود و ا

توانستم به دستش بیاورم. هنوز روی افکارم و احساساتم مسردد بسودم   ، میکردمآن چیزی که فکر میتر از راحت

هایم برساند زمان بود و من باید تا آن موقع صسبور بسودم و   توانست من را به جواب سئوالنها چیزی که میامّا ت

 هوشیار.
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 27فصل 

سایه روشن و آرام اتاق خواب طنین انداز بود و البتّه سکوتی مبهم و آرام در فضای  میهنوز همان موسیقیِ قدی

گذشسته   د. اصالً نفهمیده بودم چگونهصبح بو :ساعت ایقی گذشت. نگاهی به ساعت کردم. بین من و ماهان! دق

زد. با شسیطنت گفستم:   ای تاریک و تنگ خودش دست و پا میبود. به ماهان نگاهی انداختم. ماهان هنوز در دنی

« بساور کسن!  »بعد چشمکی بسه ماهسان زدم و گفستم:     «یاد...توپ دم کنم بخوریم؟ حالمون جا میبرم یه چایی »

و دستش « وت بزن. پاشو تنبل. پاشو دیگه...م یه آبی به دست و رپاشو تو ه»کان دادم و گفتم: دست ماهان را ت

هسایم را روی  روبسرویش ایسستادم و دسست   مگسین بسود.   را کشیدم. ماهان از تخت پائین آمد. امّا هنوز ساکت و غ

کنم عزیزم. مگه من مُسردم  و پر میمن تمام تنهائیات دیگه ناراحت نباش.»هایش گذاشتم. با لبخندی گفتم: شانه

ست برای بهتر زندگی کردن عزیزم. اینا هکه تو ناراحتی؟ همه از این روزای سخت و سیاه داشتن. اینا همه تجرب

راحست  . دیگسه نا گیسریم ها درس مسی از همه این تجربهسختیا توی زندگی ما هستن.  همه لطف خداست که این

قدر موفق باشی. عزیزم... اخماتو بساز کسن دیگسه...    تونستی االن ایننمی کشیدی،نباش. اگه اون همه سختی نمی

خسوام یسه   ور، مسی گذشته، گذشته. آینده هم که نیومده. االن رو باید دریابی. باشه؟ بدو برو دست و صسورتتو بشس  

. روشناتو واقعاً دل خوشی داری »ماهان لبخند زد و گفت: « است درست کنم که انگشتاتو بخوری!چایی دبش و

انداخت  ماهان با شیطنت ابرویی باال« نه بابا؟»با شیطنت گفتم: « حیه تو رو داشتم دیگه غم نداشتم.اگه من رو

 دیم. هر دو خندی« جون تو!»و دماغم را گرفت و گفت: 

لن هسای سسا  تش را شست و توی سسالن نشسست. چسراغ   ی را حاضر کنم و ماهان هم دست و صورمن رفتم تا چا

ماهان نشسته بود و مسن را نگساه   در سالن نشستم. خاموش بود و هوا تاریک. دو لیوان چای ریختم و با شیرینی 

ماهان خندید « کنی؟جوری نگاه میاینوا! نکنه جن دیدی! چرا »ب پرسیدم: کرد. روبرویش رسیدم و با تعجّمی

ایی را که روبرویش نشستم و سینی چ طورهمینادامه نداد. « ! من...روشناشی تو هیچ وقت بزرگ نمی»و گفت: 

« بگسو ببیسنم. زود بساش. منتظسرم.    »گفتم: « هیچی...» لبخند زد و گفت:« تو چی؟»روی میز گذاشتم، پرسیدم: 

 قی کشید. ماهان سری تکون داد و نفس عمی
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 خیلی امشسب حسرف زدم. مسن   ». ماهان نگاهی به من کرد و گفت: چیزی نپرسیدم. با ماهان چای خوردیم ردیگ

ه نگاهی حساکی از آرامسش بس    «ین چه حرفیه؟ خودم خواستم بدونم.ا»گفتم: « مقصر نبودم خودت اصرار کردی.

تسری.  یسه کسم آروم  »زدم و گفستم:  گرمسی  هایش نقش بست. من هم لبخند من کرد و لبخندی مهربان روی لب

هی عمیق کسه تسا   کرد. نگام میسری به نشانه تائید تکان داد و نفس عمیقی کشید. همچنان نگاه «شکر...خدارو

بسود و در سسکوت مطلسق فقسط     ماهان همچنان نشسته امّا کرد. در قلبم حس خاصی بود. عمق وجودم نفوذ می

گفت؟ خجالست کشسیدم و سسرم را    عمیق و سنگینش چه به من می نگاه دانستم در آنکرد. کاش مینگاهم می

ماهان باز هسم نفسس عمیقسی     «کنی خب؟!جوری نگاه میبه چی این»گفتم:  پائین انداختم و دستش را گرفتم.

خب، به چیش فکر »گفتم: « کنم.لی که دیدمت، فکر میبه روز اوّ»سری تکان داد. لبخندی زد و گفت: کشید و 

خسواب  بخوابیم. من دیگسه اصسالً تحمسل بسی     نبود. ولش کن. پاشو، پاشو میهیچی. چیز مهّ»ت: گف« کردی؟می

« فسردا کسه تعطیلسه!   »بسا تعجّسب گفستم:    « باید یه سر بسرم شسرکت، کسار دارم.    خوابی. فردامام از بیندارم. کالفه

 «آره، منشیم زنگ زده باید برم.»گفت:

« چه کاریه آخر هفته، ماهسان؟ »بود؟ دلم طاقت نیاورد. گفتم:  کتب کردم! روز تعطیل؟ چه کاری توی شرتعجّ

ست! گفته برم برای یه سری امضا هم دیووندونم؟ این دختره هچه می»خوابی گفت: ای از بیماهان با لحن کالفه

امضسا کسنم. شسنبه     هسا رو برگه دونم کجاست؟ امروز یادش رفته بدهشنبه صبح خیلی ضروریه. حواسش نمیکه 

 « رم شرکت.د در خونه. گفتم نه، فردا صبح میقبل از اینکه برم باید حاضر باشه. زنگ زد گفت بیاصبح 

بسه مسن نهیسب زد.     ،ای که در وجود هر زنی وجسود دارد داشتم. حس خاص زنانهحرف ماهان احساس خوبی ناز 

همیشسه بسا    !؟شسد زنده مینیدن اسم این دختر در من دانم چرا این احساس عجیب هر بار با شنگران شدم. نمی

ا ایسن  العملی نشان بدهم. امّتوانستم عکساین بار دیگر دست خودم نبود. نمیاین احساس مبارزه کرده بودم امّا 

 «دیگه بیا بخوابیم که چشمام داره از کاس درمیاد.»رد. ماهان بلند شد و گفت: خوفکر مثل خوره وجودم را می

ت ندارم زنگ بزنم. تسو دلسم یسه    . امّا جرئروشنانگران پدرمم »ن کرد و گفت: دیم، ماهان رو به موقتی دراز کشی

ن خب زنگ بزن. حال پدرت خوبه، من مطمئنم. بیا همسین اال »گفتم: « زمین نیستم. یحالیه که نگو... انگار رو
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زنگ زد. ش را برداشت و اماهان که انگار منتظر حرف من بود، سریع گوشی «زنگ بزن و با خیال راحت بخواب.

لرزیسد. دوبساره همسان ماهسان چنسد      هایش می. دستاست دانستم که خیلی نگراناز حس و حالی که داشت می

 د.زمی ساعت پیش بود. آشفته و گی . قلب من هم ناخودآگاه تندتر

 ،کسردم م اسسترس ماهسان کمتسر شسد. احسساس مسی      کزنگ ماهان شروع به صحبت کرد. کم باالخره بعد از چند

 ای صسحبت کسرد و  کند. از ظواهر امر معلوم بود که مشکل خاصی نیست. ماهان چند دقیقهمی صحبتتر راحت

« چسی شسد؟  »ا نگرانسی پرسسیدم:   هایش از شدّت اضطراب گل انداخته بود. بس قطع کرد. نگاهی به من کرد. گونه

ره. فسردا منتقسل   ت حسال پسدرم بهتس   حالش خوبه. مادرم بیمارستان بود. گفس »ماهان نفس راحتی کشید و گفت: 

ان. حساال  شتی ماهس دیدی؟ دیدی حال پدرت خوبه عزیزم. تو که منو کُ»گفتم:  وخوشحال شدم « شه بخش.می

، حتمساً تسا صسبح    اگه تو امشب اینجا نبودی»و گفت:  ماهان با مهربانی نگاهم کرد «دیگه خوشحال باش عزیزم.

ن اگه دوست توأم، باید کنارت باشم. خودم خواسستم  این چه حرفیه عزیزم؟ م»گفتم: « شدم. ممنونم.دیوونه می

 «که خوشحالی، آرومم که آرومی... که باشم. خوشحالم

هسایم را  هسا را تجربسه کسنم. چشسم    کردم تا لذّت این لحظهبا احساسم بجنگم. باید رهایش می توانستمدیگر نمی

 ی بود. بستم. شب عجیبی را پشت سر گذاشته بودم. خسته بودم امّا خستگی مفرح
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 21فصل 

اتاق در آن گیجی و منگی بسرایم  با صدای کلید انداختن گی  و منگ از خواب بیدار شدم. ترسیده بودم. فضای  

آمد. بلنسد شسدم و نشسستم. دنبسال ماهسان      هایی را شنیدم که به سمت اتاق میآشنا و نامفهوم بود. صدای قدمنا

ا در چهسارچوب در  است. در همین افکار و گیجی بودم که ماهان ر گشتم که یادم آمد ماهان به شرکت رفتهمی

دی؟ بیسدارم نکسر   ،رفتسی سالم. چرا داشتی می»چهارچوب در زد و ایستاد. گفتم:  هایش را بهدیدم. ماهان دست

دسستی بسه موهسایم    « من رفتم و اومدم تو هنسوز خسوابی؟   سالم تنبل خانم...»ماهان گفت: « رفتم خونه.باید می

خواسستی بسری خونسه؟ دیسرت     رفتم شرکت و اومسدم. مسی   5. ساعت 9» گفت:« ساعت چنده؟»و گفتم:  مکشید

« صسبحانه خسوردی؟  »دم و گفستم:  بلند ش« د تو خونه نبودی، من اینجا باشم.نه. آخه درست نبو»گفتم: « شده؟

تسوی روزای عسادی    ت و دل بازیسا نه، منشی چایی دم کرده بود و میز چیده بود. چه میزی! از ایسن دسس  »گفت: 

صبحانه بخورم. دختره پررو. حیف که پسدرام ازم خواسسته تسوی     توخوام با کنه. دعوتم کرد امّا من گفتم مینمی

  !«دهشتم. زیاد از این دسته گال آب میدارنه یه لحظه هم اونجا نگهش نمیشرکتم کار کنه وگ

کرد و ایسن  ، با انزجار خاصی از او یاد میکردیاش صحبت ممشکوک بود. هر وقت ماهان درباره این دختر خیلی

ام! ماهسان همچنسان بسه    شسده  الکسی حسساس   قسدر آنفهمیسدم چسرا   ترساند. اصالً نمیاختیار من را میمسئله بی

شی که هیچ کاری ندارن بعضی وقتا مثل این زنای بیکار میبس کن ماهان! »داد که گفتم: هایش ادامه میحرف

. ول طورهمینره، تو هم سر این و اون! حاال یادش بره، خب منم خیلی چیزا یادم می جز صفحه گذاشتن پشت

من مثل زنای بیکسارم؟ آره؟  »گفت: آمیزی د و با لبخندی شیطنتماهان لبخندی زد و به طرفم آم «کن عزیزم.

 «؟ها خوردم.ه توقع داشتی با دختره صبحانه میزود باش، زود باش بگو اشتباه کردی. نکن

ماهان کسه از در   «فرمودین!میل می»زا بود. گفتم: تّی اسم این دختر هم برایم استرسبا خشم نگاهش کردم. ح

. ماهسان  ام گرفست از قیافه مضسحکش از خنسده  . شکلک در آوردنشروع کرد به  ،آوردن حرص من خوشحال بود

خه... تنبل. نه! تو من گرسنمه آپس صبحانه کو؟ »نگاهی به دوروبرش کرد و گفت:  هایش را به کمرش زد.دست

کسرد.  م مسی ای نگساه ام گرفت. ماهان با نگاه مسسخره از ادا و اطفارهای ماهان خندهدوباره « شی!زن زندگی نمی
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به  «کت، دعوت خانم منشی رو قبول کنم!خوای به من صبحانه بدی. بهتره برم شراینکه نمینه تو مثل »گفت: 

ی بهونسه  ه توی قید و بند شسکمه زیساد جالسب نیسستا! مگسه تسو خرسسی هِس        مردی ک»سرعت بلند شدم و گفتم: 

دسستم را روی دهسانش   « دی یسا... دقیقه دیگسه بهسم صسبحانه مسی     8بدو ببینم. یا تا »ماهان گفت: » گیری؟یم

ممنون از اینکه دعوت خانم منشی رو قبول نکردی. واقعاً خوشحالم کسردی عزیسزم. پسس بسه     »و گفتم: گذاشتم 

 «...کار خوبت باید جایزه بگیری! اگه گفتی چیه؟ وای یه صبحانه خوشمزه خاطر این

گرفته بود. بغض  صبحانه آماده بود. میز را چیدم. آن روز هوا خیلی سرد بود و آسمان بیشتر از همیشه دلش

م. با دیدن بارید؟ تا ماهان بیاید، رفتم و کنار پنجره بزرگ اتاق نشیمن ایستاددانم چرا نمیعجیبی داشت. نمی

افتادم. روزهای سختی را که با همین بغض گذرانده بودیم. چه  رهابغض آسمان یاد روزهای سخت خودم و 

وز در کنار دنیای عجیبی بود. دیروز من درمانده بودم و کسی نبود که کنارم باشد و به من روحیه بدهد و امر

دهم. از بازیِ پر رمز و نارش هستم و به او روحیه مینده کتر از من نیست امّا منِ درماهستم که درمانده میآد

های زیادی گذشته بود. به این هایم نقش بست. سالپیچیده ناخودآگاه لبخندی روی لب راز این دنیای عجیب و

حتّی روزهای برفی! امّا روزهای فکر کردم که هر کس قصه زندگیِ خودش را دارد. روزهای ابری، روزهای بارانی، 

ها دهد. برعکس خیلیدن معنا می. و این چهار فصل زندگی انسان است که به انسان و انسان بوهست هم آفتابی

که اعتقاد داشتند و دارند که عمر انسان چهار فصل کودکی تا پیری است من معتقدم که هر روز انسان چهار 

ا هستیم که زمستان یا بهار را . این ممان برقرار کنیمفصل است و باز این ما هستیم که باید تعادل را در زندگی

دانم باید اسمش را چه گذاشت. شاید به قول کرمان و خیلی چیزهای دیگر که نمیسازیم. با رفتارمان، با تفمی

 اسکاول شین، قائده بازی! 

ماهان سسر   به خودم آمدم. برگشتم.« ه؟ بیا دیگه. مُردم از گرسنگی...؟ وایسادی تا آسمون از رو بره، ببارروشنا» 

هسای  نه این چهار فصل، زیر درختان بهاری که شکوفهانگیزترین صبحاد. چه صبحانه لذیذی بود. شاید دلمیز بو

بسه  »نگاهش کردم. گفت:  «کردم؟دونی به چی فکر میمی»ریخت. ماهان ناگهان گفت: صورتی روی سرمان می

« خسواد بسدونی؟  دلت مسی »گفتم: « دونم...رو نمی گی؟ من قصه زندگیِ تواین که چرا تو از زندگیت چیزی نمی



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

135 

 

جسوری  چسرا ایسن  »ام گرفت. گفتم: از حرفش خنده« داشتی.میدونم زندگیِ آرور چند که میآره خب، ه»گفت: 

قسدر بسه همسه چیسز     کشیدی دیگسه ایسن  قدر سختی میم اینخب معلومه دیگه. اگه تو ه»گفت: « کنی؟فکر می

گفستم:  « آدما دیدم. یرو به ندرت تو لطیف، این همه آرامشی که تو داریاسات بین نبودی. این همه احسخوش

از  دونم،با اونا فرق داره. نمیکمی تو یه آره. همشون. امّا آرامش »گفت: « داشتن؟میب، اون آدما زندگیِ آروخ»

ت! وای وای! چسه  شسب ت دیتسره. عصسبانیّ  دونی تو همه چیزت عمیسق تره. اصالً میست. انگار عمیقهیه جنس دیگ

ی شسد و  خندیدیم. ماهان جدّهر دو بلند بلند میرد. آوهایش را گرد کرد و ادا در و چشم« جونوری شده بودی!

ماهسان بسا شسیطنتی    « دونم! هم آره، هم نه!نمی»ابرویی باال انداختم و گفتم: « خب، حاال درست گفتم؟»گفت: 

نداره.  اشکالی»گفت: « شی.خیلی طوالنیه. خسته می»گفتم: « م.خوام بدونخب بدو بگو برام. می»بچگانه گفت: 

وراجسی نیسستم، از وراجسیم    دونسی مسن اصسالً آدم    برای وراجی... البتّه خودت که میده امروز هوا ابریه. جون می

شب و دی توی قلبم مونده بود و پوسیده بودها یاد. ولی امروز یه روز خیلی خاصه. حرفایی رو که سالخوشم نمی

. انگار با گفتن اون حرفا خالی شدم. انگار یسه بسار   کنمحساس خوبی دارم. احساس سبکی میبه تو گفتم. امروز ا

خواست که فقط تو بسودی.  ، فقط یه گوش محرم میشم برداشته شد. حرفایی که دیشب زدموسنگین از روی د

. بدو میزو جمسع کنسیم بعسد بشسینیم     خوشحالم که به تو گفتمشون و حاال خیلی دوست دارم از زندگیت بدونم

اً از دنده زنسای بیکسار   نه، تو انگار امروز واقع»نگاهش کردم. گفتم: « ده! پاشو!چایی، سیگار، وراجی. چه حالی می

نه، نه، مسن تسسلیمم،   »گفتم:  «یه جور دیگه حالیت کنم؟خوای پاشو ببینم. می»ماهان بلند گفت: « بلند شدی!

  «بگی...هر چی تو 

ان و گرمسای مطبسوع   ها را کنار زد. فضای خانه با نور زیبای آسمکردیم و نشستیم. ماهان تمام پردهز را جمع می

کردم. آرامشی ژرف و عمیق. روزی که با ماهسان  د. لذّت خاصی را زیر پوستم حس میانگیز بوشومینه خیلی دل

کردم خیلی با هم فرق داریسم و  ، شاید فکر میدانم. نمیترسیدمام به ماهان میه زندگیاز گفتن قصّ ،آشنا شدم

 شسنیدم، دیسدم و بیشستر مسی   امّا حاال که ماهسان را بیشستر مسی    گرددکس دنبال کسی، با شرایط خودش می هر

توانسد آن را بسا شسجاعت بسه     مسی  ،کردم ترسی در کار نیست. وقتی انسان گذشته خودش را بپسذیرد احساس می

پذیرد و آن لحظه دیگسر ترسسی   به آگاهی و باور برسد، آن را می ای کهر مسئلهسبت به هدیگران بگوید. انسان ن
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صسبرانه بسا نگساهش بسه مسن      بیند. ماهان بسی ت را میدر کار نیست و در آن لحظه انسان شفاف و زالل آن واقعیّ

 28شستم و بسه   بردا ام را برایش بگویم. لیسوان چسایم را  زودتر باید شروع کنم و قصه زندگیفهماند که هر چه می

 ام لمسشان کرده بودم... های کودکانههایی که با انگشتلین تجربهبه اوّ سالِ پیش رفتم.
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 22فصل 

دونم که اون روزا باعث کنم، نمیمیاالن وقتی بهشون فکر خیلی سال از اون روزا گذشته ماهان. روزایی که »

نفس عمیقی کشیدم و ادامه « های خیلی دور...شده بودم؟ سال بودن که توش گرفتار میرشد من شدن یا جهن

خوب، که به نظر من قهرمانای  آدمای برای خودش یه فیلمِ و زندگیِ میهر آد به نظر من زندگیِ»دادم: 

مائیم که با بخشیم. این دیم و معنا میتره. ما آدما به زندگیمون رنگ میهای خودشونن از همه زیباقصه

شیم. امّا منظورم از اسطوره کننده تبدیل میانگیز و منزجرت نفرتشخصیّیک شیم یا به اسطوره میانتخابمون 

و که به من زندگی داد و مثل درخت، سخاوتمندانه تا آخرین چیزی رو که داشت به من  این قصه، کسیِ یتو

 بخشید و رفت. رها 

پرستار. پدرم مرد بدی نبود، تا جایی که یادمه من توی خانواده خوبی به دنیا اومدم. پدرم مهندس و مادرم 

رو دوست  توی ذهنم از اون روزا هست. اینکه واقعاً پدرم ما هاخیلی سئوالدوسمون داشت و کنارمون بود. 

آتیش به زندگی ما زدن یا خودش در کمال آرامش این تصمیمو گرفت  یگران نذاشتن و با حرفاشونداشت و د

رتمون، یا قسمت و یا هر دونم شایدم دست روزگار بود یا نیمه پنهان دیو سینمی نگرده؟که یه روز بره و دیگه بر

 رهاسالم بود و  5. من اون موقع رفت و دیگه برنگشتخبر بیوفایی زد و یه روز ای که بهش رنگ بیچیز دیگه

بدونه و  داد. پدرم رفترم منو بیشتر از همه چیز عذاب میفهمیدم و دیدن مادو میسفانه همه چیزسال. متأ :

باخت و همراه اون مادر منم کمرنگ و کم رنگ میای که کمعاشقانه اینکه به مادرم فکر کنه. به احساس

شد. وقتی که قلب کسی از عشق خالی بشه ماهان، دیگه چه امیدی؟ چه فرادیی؟ امّا مادر من تر میکمرنگ

و  رهارسوندشون. من و یی میدا گرفته بود و باید به یه جاجنگید. برای ما. برای دو تا هدیه کوچیکی که از خ

های زیبایی رو کنار هم داشتیم. یه خانواده کوچیک با م یه خانواده کوچیک بودیم. لحظهمادربزرگو  مادر

 های کوچیک! دلخوشی

واقعاً یه اسطوره کرد. اون یه شیر زن بود. قراری نمیکرد. هرگز بیگفت. هرگز گریه نمیهرگز چیزی نمی ممادر

روز توی دامن پر مهرش رشد کرد. و ما هر روز و هر ، ثروتمند بود. با شکوه زندگی میبود! قدرتمند بود
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شد و ما رو بزرگ بالید. هم سن ما میدید و به خودش میرو می کردیم و اون قد کشیدن احساس بچگیمونمی

 «و همچنان از پدرم، خبری نبود! کنیم.کرد تا ما سختی رو احساس نکرد. به سختی کار میمی

توانستم خودم را کنترل کنم. ناخودآگاه قطره اشکی فشرد. نمیهای نامرئی و سختش گلویم را میبا دست بغض

درک  کرد،و ناباورانه نگاهم می هایم داشتغمگین ماهان را که از شنیدن حرف هایم چکید. احساسچشم از

مالً کردم که او هم در آن لحظه کاکرد. احساس مینشسته بود و نگاهم می آرامو  کردم. امّا ماهان ساکتمی

کند و از صمیم قلب از خواندم که با من همدردی میاز عمق نگاهش می ایست.درگیر احساسات افسار گسیخته

 دهنده من متأثر است. نفس بغض آلودی کشیدم و ادامه دادم.های تکانشنیدن جمله

مهری پدر و فداکاریِ امنی و تشویش. پر از بیرو گذرونده بود. پر از احساس نا سختی د. بچگیِمادرم مریض بو»

زمان جنگ، توی بخش مجروحای شیمیایی،  یمادر. توی بچگی به یه آسم خفیف مبتال شده بود امّا تو

 راه شوهر خالمه پدرم نبود به همدر تمام مدّتی ک ممادرشد. روز حالش بدتر و بدتر میشیمیایی شد. هر 

گرده. روزها گذشت. اون روزای عاشقانه با پدرم بر میشت و امیدوار بود که بازم به گدنبال پدرم  ،مهربونم

رده بود و به خونمون اومد. ازدواج ک مبودم که از پدرم خبری رسید و یه روز پدرم به همراه شوهر خال یدبیرستان

فهمیدم. امّا مادرم بود و من اینو به سختی می لحظه، لحظه شکستشد ماهان. اون  یه دختر داشت. مادرم نابود

که  . تمام انتظارش مثل شعله شمعی بوددونم که اون لحظه مادرم خشکید، نابود شد..، میکنمحاال که فکر می

که کنار پدرم بود،  صفتشیطانرحم اون زن ، و با باد وحشی و بیداشته بود قلبش روشن نگه تویها سال

 یومد. ای بر نمی، از کس دیگهشوم وش شد و این کار جز از قلب سنگی پدرم و اون زنِخام

خوب! خالصه زندگی گذشت.  اتّفاقاون روز هیچ کدوم از ما خوشحال نشدیم. بیشتر شبیه یه شوک بود تا یه 

توی مادر مهربونم های خوشی در کنار هم داشتیم. غافل از اینکه لحظهبازم زد و ما مادرم همچنان لبخند می

 سال!  :1چه برسه به ، ی یک روزدلش غوغایی بود که هیچ کس توان تحملش رو نداشت، حتّ

کم حالش رو به م کممادراوّل دبیرستان بود.  رهابودم. دبیرستان م بازنشسته شد. من سال آخر مادرخالصه 

م مادرخوندم. برای کنکور می نم تموم شد و دیگهت گذشت. دبیرستاماه با همین وضعیّ 17وخامت رفت. 
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م مادربستری شد. روزای خوب بچگی تموم شد و برامون تبدیل به کابوسی وحشتناک شد. توی مدّتی که 

مادرم کاری درس خوندنو رها کردم. باید برای منم مثل تو ت سختی روی دوشم بود. بستری بود مسئولیّ

هایی که خدا هام مثل فرشتهت دو تا از دختر خالهمدّ این یم بودم. تومادرکردم. تمام مدّت دنبال کار می

. وای ندادمیگرمی به هممون دل ونکه با وجودش خوبمهای بودن و البتّه خاله ونفرستاده باشه، کنارم ونبرام

های م بهترین سالمادر. وظیفم بود، ن بودیمخیلی روزای بدی بود ماهان. از صبح زود تا آخر شب بیمارستا

قوی نبودم امّا هدیه داده بود. من دستام کوچیک بود، ناتوان بود، مثل اون شجاع نبودم،  رهامنو  عمرشو به

کنم منو یاد روزا فکر میاون با مادر بودن. هنوز وقتی به  ثل تو، برای برگشتن به روزای خوبهامیدوار بودم. م

 «ندازه ماهان...میجهنم 

ها خیلی برایم سخت بود. مثل زخم ا کنترل کنم. گفتن این حرفخودم رتوانستم زدم زیر گریه. دیگر نمی

فقط به وجودش عادت کرده  که  بود میقدی میبود. زخبرای فراموش کردنش  میعمیقی بود که زمان مره

سر باز کرده بود. اشک  ن بود. این زخم کهنه دوبارهاشهها مثل تکرار شدنِ دوباربودم. امّا گفتن دوباره این حرف

کردم او هم دیگر توانایی شنیدن می داد. ماهان بلند شد و در سالن شروع به قدم زدن کرد. احساسمانم نمیا

باز کرد. باد سردی که به تر شدم. ماهان پنجره را بقیه داستان زندگی من را ندارد. چند دقیقه گذشت. آرام

ریختم. در رفت و من همچنان اشک میمی در آن لحظه حالم را بهتر کرد. ماهان همچنان راه ،دوزیداخل می

اش را نداشتم. بعد از چند دقیقه ماهان برایم یک لیوان آب گفتن بقیه شد. واقعاً تواناییِها طی میسکوت دقیقه

 «بشنوم.ش رو خوام بقیهمی»م نشست. نفس عمیقی کشیدم. ماهان آرام گفت: آورد و روبروی

و با  ویم بهتر شد و به خونه اومد. امّا با چه وضعی؟ دیگه اون آدم قمادر: »ادمادامه دتر شده بودم، من که آرام 

ما  امّاش، خورد شده بود. ام احساسش در کنار بدن خورد شدهروحیه همیشه نبود. یه زن بیمار و ضعیف که تم

م رنگ و بو مادرن با اون روزای خوب بچگی برگردیم که تمام خاطراتمو به به امید اینکه روزی بیاد که دوباره که

رحم خزون پرپر شد و توی طوفان بیم مثل گلی مادرزیادی نگذشت.  . امّا زمانگذروندیمها رو می، لحظهداشت

 یدونی به نظر من همه جاشون توجایی که بهش تعلق داشت ماهان. میاز بین ما رفت. به آسمون پر کشید، به 
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های من بال مادرپره. د. هر کس به اندازه وسعت روحش میانتهاست و زمین محدوآسمون نیست. آسمون بی

متعالی شد، با لبخند سختی که داشت روحش  قدرتمندی داشت. چون روحش بزرگ بود. چون توی زندگیِ

 «یک شد و من این پرواز رو دیدم...انتهاش به سرشت خدا نزدمهربون و بی

توانستم ، نمیکردمآمد و هر کاری میهایم بند نمیکاش شدم.وانستم ادامه بدهم. داشتم خفه میتدیگر نمی

م چقدر عصبی و غمگین است. گفتم: کردنترل کنم. ماهان سیگاری روشن کرد. کامالً احساس میخودم را ک

ماهان سری به نشانه تأیید تکان داد و سیگارش را خاموش کرد. رفت  «ونم ماهان. بذار یه کم بهتر بشم.تنمی»

ش بکند امّا آن روز شاید اماهان توجهی به پیانوی قدیمی ،ست. در آن مدّت اصالً ندیده بودمو پشت پیانو نش

 برای او هم با روزهای دیگر فرق داشت. 

این قطعه و طنین  قدرآن. به گوشم آشنا بودنظیر که ای بیای زیبا کرد. قطعهماهان شروع به نواختن قطعه

ام... روی مبل، رو ها این قطعه رو نواختهکردم سالده بود که احساس میبافته ش وجودمش با تار و پود هاینت

کرد. تر مییبای پیانو روحم را هر لحظه تازهوزید با طنین زنتها نشسته بودم. باد سردی که میابه آسمون بی

ز نبود. پر ا ی دیگر بودم. هر جا که بود، زمینیهایم را بستم. در دنیاچشمریختم، آرام اشک می کهدرحالی

نور که با لطافت از  هایای رنگارنگ و اشعههای شیشهها و پروانهدیدم پر از گلآرامش بود. روبرویم دشتی را می

های مهاجر را کردم و صدای پرندهصی بود. هنوز سرمای هوا را حس میشدند. چه احساس خاکنارم رد می

ن و پر از نفرت و من عاشقانه و آرام بود و گاهی خشنواخت. گاهی شنیدم. ماهان قطعه عجیبی را میمی

 ور در این پیکار عشق و نفرت... همچنان غوطه

دیدم. بلند امّا ماهان را از پشت دیوار نمی زد. سرک کشیدمسکوت بود. ماهان دیگر پیانو نمی به خودم آمدم.

ه کم از اون حال و هوا خواستم ی: »خندی زد و گفتشدم و به سمت راهرو رفتم. ماهان همچنان نشسته بود. لب

« کرد. آهنگ کی بود؟من زنده می تویچه احساسی این آهنگ  وای ماهان،»لبخند زدم. گفتم: « در بیایم.

دنیای موسیقی باشه و  یشه کسی توآره، مگه می»گفتم: « شناسیش؟این قطعه مال شوپنه. می»ماهان گفت: 

یدمش! چشمامو بسته بودم. وقتی شنچه احساسی داشتم، وقتی میونم بگم تشوپن رو نشناسه؟ اصالً نمی
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و ر های نورای. اشعههای شیشهد. به یه دشت پر از گال و پروانهاین آهنگ منو به یه جای دور بر ،زدیمی

ماهان همچنان نگاهم « !کردم. وای حس بهشتو داشتی میوزنشن. احساس بیدیدم که از کنارم رد میمی

ن با ماها« م دیگه!اببخشید دست خودم نیست خب، من رویایی»دفعه به خودم آمدم و گفتم: کرد. یکمی

اسم این قطعه چی »خندیدم و گفتم: « ای!. یه پدیدهروشناتو خیلی جالبی »شیطنت سری تکان داد و گفت: 

انو داره خاک این پی هاست کهدونستم. سالموقع میزدم. اوندونم خیلی وقت پیش مینمی»گفت: « بود؟

ها زنم. دیگه حال و حوصله قدیما رو ندارم. ولی اون موقعالی که عزیز رفت خیلی کم آهنگ میخوره. از سمی

تا قطعه یا  277برای همینم خوب یادم مونده. شاید بیشتر از  ،آهنگای شوپنو خیلی دوست داشتم ،زدمکه می

مرسی که ولی خیلی خوب زدی. »ذاشتم روی پیانو و گفتم: را گآرنجم « .روشنابیشتر بلد بودم. همه یادم رفت 

 « ترکید، این صدا آرومم کرد ماهان.زدی. قلبم داشت می

یشتر تمرین شم بجوری منم مجبور میتونیم با هم تمرین کنیم. ایناگه بخوای می»ماهان بلند شد و گفت: 

بدو چای »ان از پشت پیانو بلند شد و گفت: دم. ماهخندی« ذارم تو از من بهتر بزنی!یوفتم. نمیکنم. زود راه می

و نزدیکیِ خاصی با گرمی و داخل سالن نشست. احساس  «شدی. باید بقیشو برام تعریف کنی.بیار. دیگه بهتر 

ماهان . چای آوردم و نشستم. لبخند زدمگفتم، و آدم آهنی میل به اکردم. از فکر این که روزهای اوّماهان می

 دهم.ام را ادامه توانستم قصه پر فراز و نشیب زندگیتر از همیشه میر بود و من سختهمچنان منتظ
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 23فصل 

م هیچ چیز مادر رنگ بود. بدونِدیم. روزای سختی بود. همه چیز بیم زندگی کرمادربزرگم با مادربعد از رفتن »

اونم یک شیر زن بود. با اینکه ال باشیم. کرد که ما خوشحم، مامی، تمام تالششو میمادربزرگزیبا نبود. امّا 

زد و م همیشه جلوی ما لبخند میمادرریزه امّا مثل م اشک میمادرهمیشه برای  ،دونستم وقتی نیستیممی

زیر  ست و آوازی غریبشبا گالب میم رو مادرکرد همه چیز روبراهه. یادمه که همیشه قاب عکس وانمود می

 افس عمیقی کشیدم و لیوان چایم رن« خوند...اید الالیی بود که واسش میدونم شکرد. نمیلب زمزمه می

 برداشتم. ماهان دوباره غرق در من بود و همچنان منتظر برای شنیدن بقیه ماجرا...

ا برای دانشگاه توی روزنامه چاپ شد و من کارشناسی مدیریت بازگانی همون سال اسمم توی تکمیل ظریفیت»

بیشتر شبیه یه معجزه بود تا یه م نقش خیلی مؤثری توی این ماجرا داشت. هید بگم که خالالبتّه باقبول شدم. 

ت داشتیم. حداقل خوش بودیم و امنیّمیم سخت بود امّا کنار مامادرسال گذشت. بدون  2طبیعی!  اتّفاق

ما حرفی بزنه یا کنیم و هرکس بخواد به ت میای که توش احساس امنیّای داریم و خانوادهدونستم خونهمی

های هم سال رهارفتم و بود. من دانشجو بودم و سرکار می طورهمینطرفه و واقعاً هم میآسیبی برسونه، با ما

حداقل گاهی  میت روبراهی نداشت امّا کنار من و مااز نظر روحی وضعیّ رهاگذروند. رو می دبیرستانش

همه غم به بیرون پناه  کرد. ما برای فرار از اینون میهای کوچیک شادمبا بهانه میدیدم. مالبخندشو می

گشتیم همیشه لبخند به لب داشت و تمام ای مهربون وقتی به خونه برمیهمچنان مثل فرشته میبردیم و مامی

همه  میدونستیم. ماداشتیم که قدر همدیگرو می ای تقریباً شادکرد. باز هم سه تایی خانوادهکارامونو می

گذشت؟ غم و ضعیف اون پیرزن چی می شکستهدونست توی قلب ود و تنها دلخوشیمون. امّا کی میکسمون ب

ده و به خودش انگیزه فهمیدم خودشو دلداری میخالیش و لبخند پر از عشقش که می جای نبودن دخترش،

 ده برای دیدن بزرگ شدنمون. می
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ا ب مادرم بود، چون با وجود اون، رفتن مادرتر از رفتن اکهم رفت. رفتن اون دردن میامّا زمان زیادی نگذشت. ما

ما خیلی زودتر از اونچه تا فهمیدیم. زندگی با تمام توانش کمر بسته بود شکن رو نمیاون غم سنگین و کمر

 «بشیم... م. مادر بشیم، مدیر بشیم، قویزمانشه بزرگ بشی

ما شروع  تر از همیشه کرد. روزهای سخت خزون زندگیِاونم رفت و ما رو تنها»ه مبل تکیه دادم. آه کشیدم و ب

آباد. توی اون شرایط بد روحی م خرممنزل خال رهاو باشم منزل دائیم تهران  م خواستن که مناهو خال داییشد. 

رنگ... هر جور بود با پدرم وفا و بیتنها روزنه امید پدرم بود. همون پدر بیبدون هم ادامه بدیم.  تونستیمنمی

ما ای جز این نبود. دونستیم که راه سختیه امّا چارهش زندگی کنیم. میتماس گرفتیم و ازش خواستیم که باها

بود. کسی ها بود که سایه سنگین و سیاهش توی زندگی ما شناختیم. سالاون زن دیو سیرتو خیلی خوب می

رو از دست بدیم. شاید  ،این دنیا داشتیم یو مادربزرگمون، یعنی تنها کسایی رو که تو که باعث شده بود مادرم

انصافی باشه. شاید فکر کنی پدر من مقصر اصلی بود. امّا منطق من در جوری قضاوت کردن من از نظر تو بیاین

شه و نه قانع! برای من نطق یه بچه کوچیکه که نه راضی میمورد این آدم، فقط و فقط در مورد این آدم مثل م

شه... دادگاه قلبم هرگز بسته نمی یای که توست و تنها پروندههاین پروند دیف اوّلراون زن همیشه متهم 

گن دیو سیرت؟! من مطمئنم همه دیوها هم بد نیستن. کنم چرا به آدمای بد میدونی ماهان؟ گاهی فکر میمی

و برای همه  کنیمشت اسم همه موجودات عالم قایم میامّا این خصلت ما آدماست که کارای زشتمون رو پ

 ساکت شدم. قلبم ناخودآگاه پر از نفرت بود. نفرتی که رنگ غم« یم ااِل خودمون!موجودات عالم حرف در میار

 «خب ادامه بده...». ماهان نگاهی به من کرد و گفت: داشت

ای خونه ی بود. خالصه پدرم در تهرانهای نامادرهای پدر و تحقیربا هم بودنمون تن دادن به خواستهتنها راه »

ارم حقوقم رو هر ماه به هاجاره کرد که نصف اجاره خونه رو به گردن من انداخت. من اون موقع تقریباً سه چ

« تونم ازش محافظت کنم. روزای سختی بود...م و میرها هستدادم. امّا راضی بودم که حداقل کنار پدرم می

 ی از زیر میز برداشت و مشغول بازی شد. سری از تأسف تکان دادم. ماهان هم سری تکان داد و چاقوی
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تی عاشق پول بود. از من م، اکرم آدم بسیار طماع و فرصت طلبی بود و به هر قیماچند ماه گذشت. نامادری»

برامون که های روانی ای طبیعیمون محروم بودیم. چه جنگهد و ما توی خونش از کوچکترین حقکراخاذی می

. کردیم تا با هم باشیمکرد، بماند! امّا همه اینا رو تحمل میهایی سوار میکرد و چه دوز و کلکدرست می

هاشون هاریکی توی چهرهاشون آینه سیرتشونه و با هزار رنگ و لعابم، اون تجالبه، چهره آدما! این که چهره

که آدما  ت و نقشیگن. چشم عضو رسوای آدمیزاده که با هزار سیاساشون که هرگز دروغ نمیپیداست و چشم

کنن تا مقاصد شومشون برسن، همچنان راستگو، شجاع و صادق مونده... عجیبه که آدما هنوز روزانه بازی می

ماهان لبخندی تلخ زد و سری به  ...«تونن به همدیگه دروغ بگنکه می کنن زرنگن و هنوز باور دارنفکر می

 من خیره شده بود. هایکرد و عمیقاً در چشمیگاهم کرد. دیگر با چاقو بازی نمنشانه تأیید تکان داد و ن

م، فشار عصبی که با هایم را بستچشمسکوت کردم، « شد. یه پسر معتاد امّا پولدار! اپید رهاخواستگاری برای »

است.  هایمشانهکوه دماوند روی  ،کردمزیاد بود که احساس می قدرآنشد، ها به من وارد میگفتن این حرف

. دواج کنه، تا به نون و نوایی برسهتا با اون پسر از نشست رهااکرم زیر پای » دم و ادامه دادم:نفس عمیقی کشی

کردم. در انتظارشه! باید کاری می میشو دونست چه سرنوشتبچه بود و نمی رهاجنگیدم. باید می رهابرای 

ت خیلی کرد موقعیّد فکر میچیگش و حرفای اون زن شیاکه بخاطر ب رهاخیلی باهاشون جنگیدم و البتّه با 

بره  رهاخوبه گیرش اومده... یاد خرم آباد و خالم افتادم. باهاش تماس گرفتم و از خالم خواهش کردم که 

صحبت کردم و به هر قیمتی که بود  رهاپیشش. خالم وقتی ماجرا رو شنید قبول کرد و به این ترتیب با 

و یه دیو! چه  ا تنها راه نجات زندگیش، همین بود. من موندمراضیش کردم که به خرم آباد بره. سخت بود امّ

این دنیا برام مونده بود، ازم  یروزای سختی رو گذروندم ماهان. مثل کابوس بود. اون زن آخرین کسی رو که تو

د ماه بود، هر روز فریاد و عذاب... چنمیو مام مادرکه یادآور دلتنگیِ  رها ش، هر روز دلتنگیِنِگرفت. هر روز تَ

 خواد از تهران بره. گذشت و پدرم گفت که می

گشتم. تنها جایی ولی مهّم نبود. باید دنبال جا میخوره دونستم از کجا آب میکردم آواره شدم. میمی احساس

کردم که با کسی نمی جرئتپانسیون بود. خیلی گشتم. جاهای زیادی رو دیدم امّا اصالً  ،رسیدکه به ذهنم می
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م که قیمتشون وحشتناک بود... تا اینکه یه روز دائیم اهای خصوصیخونه بشم. پانسیونناسمش همشکه نمی

غوشش گرفته بود. آ یپَر کشیدم. دوباره خدا منو تو شپیشنهادت و گفت که برم پیش اونا. از باهام تماس گرف

ای داشتم که شد. اونجا هم فرشتهع یه کم بهتر رفتم خونه دائیم. همشون با آغوش باز ازم پذیرایی کردن. اوضا

. رزیدم و اون کسی نبود جز زن دائیِ مهربونموورزید و بهش عشق میبود امّا مثل مادرم به من عشق میمادرم ن

سرشت بود. انصافاً توی خونه دائیم به لطف خوشیم اون زن مهربون و پاکوی اون خونه ساکت و غریب تنها دلت

زش یاد کردیم. خیلی چیزا ادل میها با زن دائیم دردو. ساعترها تم جز دوریِنداشمیزن مهربونش اصالً غ

یه میو ما مادرهاش هستم. اون زن واقعاً فرشته بود و توی ذهنم اونم مثل گرفتم و همیشه مدیون محبت

 اسطورست. اسطوره فداکاری، گذشت و عشق... 

من تقریباً سال گذشت.  3. بول شد و به بروجرد رفتکارشناسی مدیریت بازرگانی بروجرد ق رهات توی این مدّ

خیلی از  رهایومد. درسم رو به اتمام بود. به خونه دائیم می رهاگاه رفتم و گهر میون به خرم آباد مییک هفته د

کردیم. گذروند. باید فکر جدیدی میشده بود و شرایط روحیه بدی رو میشرایطش ناراحت بود. اونجا افسرده 

قدر بزرگ شده بودیم که بتونیم از پس زندگی بر بیایم و یه زندگیِ تازه رو شدیم. دیگه اونتقل میباید مس

 رهاگذشتیم. کامالً حساب شده و دقیق ازشون میشروع کنیم. امّا مشکالت زیادی سر راهمون بود که باید 

یه زیر  یبود توی تهران، تو به هر سختی کهتالش کردیم و کردم. د کاری میرفت و من بایداشت از دست می

 خونه اجاره کردیم.  ،زمین نمور

و نداشتیم و کنار هم بودم. غدغه دوری همچون دیگه د ،بهشت روی زمین بود رهااون زیر زمین برای من و 

چیزی برای از دست دادن نداشتیم. همه کسایی که دوسشون داشتیم رفته بودن و ما بدون هیچ چیز باید 

 کردیم. می دوباره ی زندگیِو برار تالشمون

زندگی جدید ما شروع شد، با وسایل خیلی کم و کهنه. امّا اونجا برای ما قصر آرزوهامون بود و ما توش 

کمی امون نبود. درآمد ی قلبتو میغ میو ما مادرتر از همیشه بودیم. روزای خوبی داشتیم. به جز غم خوشحال

زندگی  دخترای اشرافیبه ما یاد داده بود و ما با همون پول کم، مثل هنر زندگی کردنو  ممادرداشتیم امّا 
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دگی کنم. روزای خوبی کردم دیگه آزادم تا طبق خواسته خودم زنکم روحیم بهتر شد. احساس میکردیم. کممی

 نفس عمیقی کشیدم و به ماهان «ای جدید کشیده بود!غافل از اینکه سرنوشت برام نقشه کردم.رو تجربه می

 زد.به من خیره شده بود و پلک هم نمینگاه کردم. ماهان 
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 :2فصل 

هرگز با هم دوست نبودیم و رابطه نزدیکی نداشتیم امّا رو توی محل کارم شناختم. کم آدم جدیدی کم»

یادی رو با هم بردم. زمان زاشت و از نگاهش به زندگی لذّت میاختیار عاشقش بودم. از احساسی که به آدما دبی

 انداخت و اش را باالماهان شانه« گذشت.ها میها، شاید سالامّا همون زمان کم برای من ساعت گذروندیمنمی

های زیادی گذشته دیگه واسه خودمم علی خاطره سال»لبخندی تلخ روی لبانش نقش بست. خندیدم و گفتم: 

ند زدم امّا در قلبم چیز دیگری بود. نبودن علی هنوز هم و لبخ «اسمش علی بود. ادم رفت بهت بگم،شده. آها، ی

نبودنش عادت کرده بودم. سال گذشته بود امّا هیچ چیز در قلبم تغییر نکرده بود. فقط به  6برایم قابل باور نبود. 

 دانم کجا بودم! با صدای ماهان به خودم آمدم. خندیدم. اصالً نمیدیگر نمی

 «. جزء به جزء.روشناخوام تمام ماجرا رو کامل بشنوم می»ردم. ماهان گفت: ب نگاهش کبا تعجّ «؟!روشنا»

قدر این موضوع برایش مهّم خواست همه چیز را بداند؟ چرا اینل برایم بوجود آمد. چرا ماهان میسئوا انهزار

 گذاشت؟ مل ماجرا چه تأثیری روی ماهان میبود؟ گفتن کا

های زیادی گذشته و حاشیه ماجرا! سال یم الزم باشه این همه بریم توکنچرا؟ فکر نمی»با نگرانی پرسیدم: 

به سرعت سیگاری روشن کرد و گفت: ماهان  «ش چه تاثیری داره؟!همه چیز تموم شده. دیگه کم و کیف

کردم ماهان عصبی است امّا دلیل کردم در یک بازجوئی هستم. احساس میدوباره احساس می« شنوم.می»

هاست که گذریم ازش. علی سالزیزم ناراحتت کردم؟ مهّم نیست میع» فهمیدم! گفتم:نمی عصبی بودنش را

 کماهان مثل همیشه استاد طبیعی جلوه دادن همه حاالتش بود. واقعاً مثل ی« رفته. دیگه مهّم نیست!

با نگاهم در من  دیدم،ش بود. امّا من فقط صورتش را نمیپرست استاد استتار احساس، در طبیعت خودآفتاب

هان لبخندی توانستم احساساتش را بخوانم. ماقدر میکشیدم و عجیب بود که اینلبش سرک میاعماق ق

حس و حال عشقو  دونی من تا حاال عاشق نشدم. برام جالب کهخوام بدونم. میمی»سطحی زد و آرام گفت: 

  «خوام تو رو بهتر بشناسم.بفهمم. در ضمن می
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گوید. احساس آن لحظه تمام حقیقت را به من نمیدهد و در ن حرفش معنی دیگری میستم که ماهادانمی

من  ،طور که ماهان صادقانه گفته بودامّا راهی نبود، همانکند. اش پنهان میکردم چیزی را از من در خواستهمی

ن های موید و با نگاهش حرفکاهم باید با او صادق بودم. تمام ماجرا را برایش گفتم. ماهان کنجکاوانه من را می

 ها و همان حال و هواآور بود چون من را به همان روزحرف زدن در مورد علی برایم عذاب کرد.را دنبال می

بود. ماهان سری سکوت کردم. حرف زدن در این مورد برایم خیلی سخت  ادامه بدهم. ،توانستمبرد. دیگر نمیمی

« ی برات افتاد؟اتّفاقخوام بگی. از علی بگذریم. بعد از علی چه ه نمیباشه، ولش کن. دیگ»تکان داد و گفت: 

جدید آشنا بشم و انگیزه جدیدی برای زندگیم  میچند بار سعی کردم با آدبعد از علی خیلی تنها شدم. »گفتم: 

 « و جایگزین علی کنم...ر کسشد. یعنی نتونستم... نتونستم هیچپیدا کنم، امّا... امّا ن

زده و نگاهی مات و به ماهان کردم که با چشمانی بهت قی کشیدم و روی مبل جا بجا شدم. نگاهینفس عمی

ه، این همه مصیبت کشیدی. این همه سختی و غصّ»رسید: کرد. ماهان با تعجّب و خشم پرنگ نگاهم میبی

اون وقت بازم ب ماست؟ گی خدا مواظازم میتمام این بالها رو سرنوشت برات بافته. تو خبر نداری! اون وقت ب

و بعد متفکرانه « دی!دلداری میها ی! یا شایدم خودتو با این حرفا؟ تو دیوونهروشنابینی اینا رو لطف خدا می

بعد نگاهی حق به  «کنی.می و قانعآره، تو با این حرفا فقط خودت» سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت:

  «خوندن اون کتابای مالیخولیاییه؟ شایدم اینا همه نتیجه»جانب و تند به من انداخت و گفت: 

گی فانی که تو بهش میاون کتابای عر»زند. گفتم: فهمیدم که از چه حرف میلبخند زدم. من کامالً می

دم. تک تکشون فکر کردم ماهان. توی اونا غرق ش ،هایی که خوندمیی خودِ حقیقتن. من به تمام جملهمالیخولیا

ختیار خودم انتخاب کردم. اگه خودم با عقل و ا خیلی از تصمیمای زندگیموکردم. کردم، حسرو آزمایش 

م من خودم راه اشتباهو انتخاب کردخیلی جاها کنه؟  اتونست منو مجبور به اون کارخواستم چه قدرتی مینمی

اینکه دیگه اختیار و اراده من نبود  با عقل و منطق خودم. امّاوقت اجازه نداد اتّفاق بدی برام بیوفته. دا هیچامّا خ

هاش رو بفهمم؟ من دای به این خوبی رو بدونم و محبتماهان. اراده و خواست خدا بود. چرا نباید قدر خ

 و به همه مسائل زندگیم تعمیم دادم، دیدم واقعاًر فهمم. خیلی طول کشید تا فهمیدم و وقتی این یه موردمی
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ادیم. تکنه. هممون روی لبه چاقو ایس. همه دنیا با همین قانون کار میکنهیهمه چیز طبق همین قانون کار م

تنها یه اشتباه کافیه که مسیر زندگیمون رو برای همیشه عوض کنه و ما رو به نابودی بکشه. ما همیشه اشتباه 

وریم، امّا بازم اون ختِلو میدیدم و تِلورو از دست می کنیم، هر روز و هر روز، روی لبه این چاقو تعادلمونمی

ته که همه ما خراب داره. این واقعیّه و ما روی همون لبه چاقو نگه میگیرگذاره بیوفتیم. دستمونو مینمی

کنه. به ما اوضاعمون رو درست میسازه. حساس و باحوصله دوباره ما رو میاکنیم و خدا مثل یه هنرمند بامی

نیم و خدا دوباره ما رو کید. ما با اشتباهاتمون خودکشی میجد ده، آدمای جدید، موقعیتایزندگی جدید می

 «بینم.جوری قضیه رو میاینمن  البتّه اگه اون قانون رو بدونیم و اونم اعتماد مطلق به خداست... کنه.متولد می

. روشنا یامتو بر نمی چی بگم؟ از پس زبونِ»اش گذاشت و گفت: ستش را روی پیشانیماهان روی مبل لم داد. د

زندگی جدیدی شروع کردیم. »نفس عمیقی کشیدم و گفتم: « از این بحثا بگذریم. بعدش چی شد؟خب حاال 

ار... زندگیمون شروع شد. شاید فصل به تویخونه گرفتیم و این دفعه دیگه زندگیمونو ساختیم. فصل زیبایی 

، بهار لین شکوفه رو باور کنیم. اگه اوّهای ما ایستادهن معتقدم بهار همیشه پشت در خونهدونی ماهان، ممی

ترسیم و در ون. افسوس که هممون از زمستون میهامخونه ییاد تورسه و بدون در زدن میخودش از راه می

ت همیشه پشت ترس کنه! موفقیّنبندیم از ترس اینکه سرمای زمستون نابودمون هامون رو محکم میخونه

 ان داشته باشیم... ایستاده، به شرطی که نترسیم و ایم

آدمای  رهاهمه چیز رو به بهبود بود. زخمای روح من هم رو به بهبود بود. تقریباً همه چیز عالی بود. من و 

خوند. بعد از مدّتی می عاشق خوندن و عکاسی بود. کتاب رهاگشتیم. دیدی شده بودیم. دنبال عشقمون میج

 دون هیچ ویرایشی تابلوهای زیبای حقیقت بودن.هم رفت دنبال عکاسی. با استعداد بود، عکساش ب

گاهی رفتم. ویلن می نوشتم و کالسخوندم. میندن و موسیقی بودم. خیلی کتاب میمن هم عاشق نوشتن و خو

د روزی که توی بغلم گرفتمش و دونم شایمن. نمیبینم، اون ساز خودِ منم. خودِ خودِ کنم میمی که فکر

 «ای از وجود من شد...کههاش رو لمس کردم، تیسیم
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ها به زندگی بهتر شد و از همه زاویه»و گفتم:  لبخند زدم ماهان لبخند زیبایی روی لبانش نقش بست. من هم

 چجوریکم وضع مالیمون بهتر شد. همه چیز روبراه بود. خیلی طول کشید تا یاد بگیریم ما لبخند زد. کم

آوره، ولی وقتی یاد گرفتیش، لد نیستی، انجام دادنش برات عذابی رو بزندگی کنیم. امّا یاد گرفتیم. تا وقتی کار

لن زدن، یا پیانو زدن.... زندگی یعنی همین. لذّت بردن از یاد ات بزرگترین لذّت دنیاست. مثل ویانجام دادنش بر

 «ورزدیدن، از دیدن و لمس کردن... گرفتن، از عشق
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 82فصل 

از  ها لبخند من تلخ نبود، لبخندی پر از آرامش بود و عشق. ماهان شوککرد. امّنگاهم می با لبخندی تلخماهان 

کردم خیلی باید اعتراف کنم، من فکر می»باال انداخت و با ناباوری گفت:  هایش راچیزهایی که شنیده بود، شانه

ی ناز و نعمت که کارش فقط گفتم دختری تو، میکردم! همیشه وقتی بهت فکر میروشناراحتی داشتی  زندگیِ

لش کنم که قسمت اوّم جملم هستم! ولی اعتراف میبافتن فلسفه و شعار دادنه! البتّه هنوز روی قسمت دوّ

و بلند بلند « کنی؟لش هم درسته. باور نمیقسمت اوّ»یدم و کنار ماهان نشستم و گفتم: خند« اشتباه بود...

نصرالدین افتادم یاد مال»گفتم: « خندی؟؟ برای چی میروشناشدی دیوونه »ا تعجّب پرسید: ماهان ب خندیدم.

بگرد جا که ایستادم. گفتند: نه، نیست. گفت: خب برو سیدن مرکز زمین کجاست؟ گفت: همینکه ازش پر

 بلند بلند... هر دو خندیدیم. « پیداش کن! حاال حکایت توئه!

د که نگاه ما را به هم دوخت؟ بو ایانم چه انرژیدافتاد. ساکت شدیم. نمی ناگهان نگاهم به نگاه ماهان

ی در حال رخ دادن اتّفاقدانستم چه هایم را بستم. میل نگاه عصیانگرش مقاومت کنم. چشمتوانستم در مقابنمی

... قلبم کردممی را حس ،نشسته بود های ماهانی عرقی که روی لبحتّهمه چیز را، است. دیگر راه فراری نبود. 

. صدای ..العملی را نداشتم. من تسلیم شده بودمد! قدرت هیچ عکستپیبه شدّت می ،آرامش در نهایت

ت یخ کرده بود، حس هایش را که به شدّت دقّت و ظرافت بشنوم و سر انگشتتوانستم در نهایهایش را مینفس

ایم دم. همه چیز برشنیضربان قلبم را می فهمیدم. صدایامت تارهای موهایش را به دقّت میکنم. حتّی ضخ

های کردم. و چشممی     هایم لمس ماهان را در آن لحظه با سرانگشت ذهنیِقابل لمس بود. حتّی احساس بی

 فهم! س لبریز بود امّا هنوز مات و غیرقابلروحش که در آن لحظه از احسابی

اعت، عشق و نفرت مثل دید، شجکردم. احساس ترس، ترهای بسته حس میچهره تب زده ماهان را با چشم

سرعت نور در جریان بودند. در آن لحظه در این  هتر، شاید بسرعت هر چه تمام با های نور بین من و اوشعاع

ذهن بودم. بدون درک خاصی از زمان... تجربه غریبی از وزن بودم. بیا، حداقل روی این زمین نبودم. بیدنی

که اتی اتّفاقبود و من در مرکز این تجربه بودم. کامالً آگاه از همه افتادن  اتّفاقدرک من و احساس من در حال 
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یک بادکنک بود... لذّت ناب  های خاص مثل رها کردنلحظه دادن بود. لذّت این تجربه در آن در حال رخ

شت. ها گذت بود! دقایقی با همین احساسات و تجربههای کودکی! عجیب بود امّا به زبان آدمیزاد همین لذّلحظه

نگاه کردم. همه چیز در سکوت  ،های ماهان که در ذهنم به رنگ غروب سرخ بودهایم را باز کردم. به چشمچشم

و پوست ش را از پشت ای لرزش تارهای صوتیشد. ماهان آب دهنش را قورت داد و من حتّو نگاه طی می

 من!  ت هیجان خشک شده بود. مثلهایش، که از شدّدیدم و لبش میگوشت

کردم. هایم حس میهای عرق را زیر پوست انگشتورت برفروخته ماهان گذاشتم. قطرههایم را روی صدست

لبخند زدم. حرفی نبود.  چند دقیقه گذشت و ماهان همچنان ساکت و آرام بود. سرش را بلند کرد و نگاهم کرد.

ا نداشت که بلور نازک احساس من و ای قدرت این رها و رازها در همین سکوت نهفته بود. هیچ کلمهتمام حرف

 تر شده بود... ماهان را بشکند. ماهان آرام

را هایش . دستشببینمتوانستم که نمی، طوریخود را در پشت من پنهان کرددوباره آب دهانش را قورت داد و 

ه خودش آورد. نگار ماهان را بهای سرد من ام پیچیده شده بود، لمس کردم. دستمثل گیاهی خودرو به دورکه 

صدای کردم. دم نابینا باید عمیق و ناب حس میهایم را باز کنم. این احساس را مثل یک آتوانستم چشمنمی

خواستم باز هم صدایم کند! می« ؟روشنا»لبخند زدم. « احساس غریبیه!»گفت: میمیماهان را شنیدم که به آرا

و  شدو خورد می شکستشد، میل، بلوری میبم مثل روز اوّشنیدم قلمی ین کلمه را با صدای ماهانهر بار که ا

الزم نیست چیزی »دفعه ماهان ساکت بود. گفتم: ینا« جانم؟»گفتم: « ؟روشنا»ریخت... ماهان دوباره گفت: می

و  نفس عمیقی کشیدم. برگشتم« آره...»ها گفت: ماهان مثل بچه «بگی عزیزم. ما همه چیز رو حس کردیم.

قدر اهلی شدم که یادم . شاید مُردم یا اونروشناهاست که زندگی نکردم تمدّ»لبخند زد و گفت:  نگاهش کردم.

ما هر دو اهلی شدیم ماهان... هر دو »لبخند زدم و گفتم: « وحشی بودن، حق آزاد بودن دارم.رفته منم حق 

کنم امّا احساس می»گفت:  ماهان« جیرهای اهلی شدن!یادمون رفته که وحشی زندگی کنیم. آزاد و رها از زن

خوبه که تو »زده گفت: ماهان شتاب...« طورهمینمنم »گفتم: « ..ام، دوباره آزادم.ام، دوباره وحشیدوباره زنده
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لبخند زدم و گفتم: « مو با تو شریک شدم ماهان...هاظهمن تمام لح»گفتم: « هم مثل من توی این لحظه آزادی!

 «ال هر دوتامون جا بیاد.ش بیارم حپاشم دو تا چای دب»

ی از کشید و طبق معمول متفکرانه به دود سیگارش خیره بود. باد سردقتی چای را آوردم ماهان سیگار میو

های چای را روی میز گذاشتم و به سمت پنجره رفتم، هوای تازه و آمد. لیوانپنجره باز سالن، به داخل می

های آتش داخل های باران را شنیدم که با صدای جرقهلین قطرهآورد. صدای اوّوجد میخنک پائیز من را به 

های باران من را بارانم، همیشه بودم. همیشه قطره رد. من عاشقکتداعی میشومینه ملودی قشنگی را در ذهنم 

 بودم. پنجره را پیشقدر با باران و پائیز عجین م بود که ایناپردازیکرد. شاید به خاطر قدرت خیالسحر می

جا شد و با دستش اشاره بهماهان برگشتم. ماهان روی مبل جا خواستم صدای باران را بشنوم. به سمتکردم. می

گرفته بود. در برکرد که کنارش بشینم. نشستم و لیوان چایم را دستم گرفتم. آرامش عجیبی تمام وجودم را 

هایم داشتم که از سردی به سرانگشت زگِز نامحسوسی را دررا به دست گرفتم، احساس گِ وقتی لیوان چای

 لیوان چای پناه آورده بودند. گرمی 

. احساس هایی رو از دیشب گذروندیمچه ساعت». نگاهی به من کرد و گفت: ماهان آرام مرا در آغوش کشید

که  بسم، از اجوریآره، منم همین»خندیدم و گفتم: « ای از دیشب تا االن خوندم.کنم یه کتاب هزار صفحهمی

خوام برات تعریف کنم. امّا جاش اینجا ؟ یه چیزی رو میروشنا»ماهان گفت: « حرف زدیم و از خودمون گفتیم!

تونم صبر کنم. بگو خب االن بگو. من نمی»گفتم: « افتاده برات تعریف کنم. اتّفاقجایی که نیست. باید همون

 ،. باشه برای روزی که اونجا بودیم. اگه روزی رفتیمنه»گفت: و  ماهان خندید و ابرویی باال انداخت« دیگه...

هایم را در هم اخم« نهم غر نشنوم! که چرا اونجا بهت گفتم. دیگه میهفو میم دلیلشگم. تو همیحتماً بهت 

 «باشه.»و گفتم: کشیدم 

افیک سنگینی در بارید و ترحاضر شدم و راه افتادیم. باران شدیدی مینگاهم به ساعت افتاد. وقت رفتن بود. 

تر از همیشه باران زیباتر و شفاف ها زیرپشت یک چراغ قرمز ایستادیم. رنگ ها بود. ماهان ساکت بود.خیابان

ه شیشه زد. نگاهش کردم. ی ببود. هوا خیلی سرد بود و بخاری روشن بود. منتظر سبز شدن چراغ بودیم که کس
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هایش نقش بست. یاد همان پسرک گل نشینی را لبلبود. وقتی نگاهش کردم، لبخند د فروشیپسرک فال

 فروش افتادم و آن لبخند زیبایش... 

و رهگذر که هرگز یکدیگر را تواند بین دو نفر بیفتد. حتّی بین دی است که میاتّفاقبه نظر من لبخند زیباترین 

یکدیگر باشد. گاهی با  ها بهانلبخند شاید زیباترین هدیه انس اند و بعد از آن لبخند هم نخواهند دید...ندیده

توان امید را در دل کسی دوباره خندید. گاهی با لبخندی میها غم را فراموش کرد و توان ساعتلبخندی می

هایش را روی بالفاصله شیشه را پائین کشیدم. پسرک دست عشق نگریست... ا بای کالغی رزنده کرد یا حتّ

ایش را الی انگشتانش گرفته بود با شیطنت سرش را پائین آورد و هدسته پاکت کهدرحالیپنجره گذاشت و 

پسرک  «وا سرده. غذا خوردی؟ه: »نگاهم کرد. نگاهی پر از طراوت و کودکی! دستی به سرش کشیدم و گفتم

خوام امّا این کیکو بخور. خودتم فال نمی». کیکی از کیفم درآوردم و گفتم: سرش را به نشانه نفی تکان داد

یک پاکت از « واسه شوهرت بخر خب...»پسرک کیک را گرفت و گفت: « باشه؟ .وشون که سرما نخوریخوب بپ

پسرک خوشحال شد و کرد. آلود به من نگاه مینگاهی به ماهان کردم که غضب هایش کشیدم.بین دسته فال

مراه با کیک دست چراغ سبز شد. ماهان آماده حرکت شد. پسرک هلبخند زد. پول فال را به طرفش گرفتم که 

زد. ماهان پسرک همچنان لبخند می« هوا سرده. مواظب خودت باش.»گرفت و دوباره لبخند زد. گفتم:  من را

کرد. ده بود و با همان لبخند نگاهم میبراه افتاد و دست من آرام از دست پسرک جدا شد. برگشتم. پسرک ایستا

ی نگاهم کرد. لبخند زدم و پاکت فال را به او دادم. ماهان جدّ باال کشیدم. ماهان را نگاه کردم وکمی شیشه را 

... طالع بلندی هابزا فالت بگیرُم. ببینوم آخه کیه این عروس خوشبخت؟»کردم، گفتم: پاکت را باز می کهدرحالی

کاش به جای این همه زبون خدا یه کم بهت »ماهان خندید و گفت: « ری! شانست مثل پیشونیت بلنده!...دا

دنیا مالِ »شه بردم بیرون و با هیجان گفتم: دستم را از شی« ود! شیشه رو بکش باال یخ کردیم.عقل داده ب

ا دیوونگیه، بزار ریزن. اگه اینشن، اشک میمی خندند، عاشقفقط اونا هستند که میهاست! نگاه کن دیوونه

 ن سری تکان داد و با عشق خندید. ماها« دیوونه باشم...
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ها و ای خداحافظی پر عشقند. پر از حرفه. همیشه این لحظهرسیدیم سیدیم. به لحظه خداحافظیبه خانه ر

داری باشد امّا همیشه این احساساتی که شاید هرگز گفته نشوند! پر از دلتنگی... با اینکه قرار است دوباره دی

ست که در حال رفتن سینه کسیدهند! انگار تمام قلبت در احساسات قوی آدم را پیچ و تاب میها و دلتنگی

های رود و این شاید یکی از زیباترین لحظهکند و او میاس و روحت در همان لحظه پرواز میاست. تمام احس

 عاشقی است! 

م به تو ه»گفتم: « خوش بگذره...»ماهان لبخند زد و گفت:  ماهان دستش را دراز کرد. با ماهان دست دادم.

مثل یک فیلم از جلوی چشمانم گذشت. شاید ماهان ناب های لحظهآن بروم. تمام  خواستدلم نمی.« طورهمین

دانم؟ پیاده شدم و ماهان حرکت کرد و من مثل همیشه با نگاهم تا انتهای کوچه دید. نمیرا می هم همین

 اش کردم. بدرقه
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 26فصل 

ان همچنان روی سرسختی خودش در احساسات و تر از قبل شد. ماهیو ماهان جدّ از آن روز به بعد رابطه من

ه بودم. ها و رفتارهای ماهان خو گرفترنجاند چون دیگر با حرفیعقایدش پابرجا بود. این مسئله من را دیگر نم

داد. زندگی روزمره میگرمی ن به من اعتماد بنفس و دلآمد و نوع رفتارش با دیگرااز سرسختی ماهان خوشم می

از ماجرای آن شب من واقعاً وارد زندگیِ ماهان شده بودم. ماهان من را به زندگی خودش  ادامه داشت. بعد

ل بود. روزهای قشنگی را با دعوت کرده بود و در نگاه من این دعوت، دعوت به یک ضیافت خیلی خاص و مجل

 م. کردهای قشنگی را تجربه میلحظه کوروشو  رهاگذراندیم و کنار ماهان، دوستانم و هم می

من را به جایی داد، ماهان یک شب سرد پائیزی که آسمان با سرخ و سفید شدنش آمدن زمستان را خبر می

و براه افتادیم. نگاهش  به دنبالم آمد است! هر چه اصرار کردم، حرفی نزد. عصردانستم کجدعوت کرد که نمی

داشت. لبخند زدم. آن شب هوا خیلی  آمد حال خوبیمییش بود. به نظر هاکردم. ماهان لبخندی گرم روی لب

یطنت ابرویی باال بعد با ش« تو که خیلی یخی. چرا؟»گفت:  سرد بود. سردتر از همیشه. ماهان دستم را گرفت و

لی هیجان خی»ماهان گفت: « خوایم بریم!دونم کجا میآره، آخه نمی»گفتم: « ای؟هیجان زده»انداخت و گفت: 

ناگهان آن « خوام بگم برات تازگی داره!ییم بریم هزار بار رفتیم. امّا چیزی که مخوانداشته باش. جایی که می

گم؟ همون که گفتی هر وقت زمانش شد بهت می همون چیزی»ل چراغی در ذهنم روشن شد. گفتم: شب مث

شدّت فضولی داشتم از  «... واقعاً یه راز مرموز!روشنا آره، واقعاً یه رازِ» ماهان خندید و گفت: «راز مرموز؟

 خواستم بشنوم که اینقدر برای ماهان مهّم بود؟میخواستیم برویم؟ چه مُردم. کجا میمی

گفتم: « آره.»گفت: « خواستی بیایم بام؟می»م. به ماهان گفتم: ه شدم به سمت بام تهران در حرکتیکم متوجّکم

« شد!همه قضیه مرموز نمیکه این گفتماگه می»با لحن مضحکی گفت: « گفتی از اوّل!چه لوس... خب می»

ماهان اخم کرد و « حاال توی خاکش هستیم، بگو دیگه! میرم مسخره... خبآخه چه رازی؟ دارم می»گفتم: 

« گما!گردیم، اصالً نمیپشیمونم نکن که همین االن برمی رسیم دیگه!دندون به جیگر بگیر... االن می»گفت: 

 «باشه، باشه...»گفتم: 
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کس جز ما آنجا نبود. همه جا و از ماشین پیاده شدیم. هیچ بعد بام بودیم. ماشین را پارک کردیم چند دقیقه

کرد. هوا تابید و محوطه کوچکی را روشن میها به بیرون میکه از پنجره خانهکمی به جز نورهای  تاریک بود،

اند. یقه کاپشنم را باال کشیدم و سوزآمد تا مغز استخوانم را میسرد بود. سرد و خشک. سوزی که می خیلی

لرزید، گفتم: همه وجودم می کهدرحالیلرزیدم. هایم فرو بردم. داشتم از سرما میهایم را داخل جیبدست

نشستم. کنارم  «بشین.»ر اصالً صدای من را نشنید. گفت: ی بود. انگاماهان جدّ «ماشین؟ یشه بریم تونمی»

 « تر غر بزنی!کم ،شیم. فقط اگه یه کممی االن گرم»کرد و گفت: بعد نگاهم  نشست و به من چسبید.

خیره شد. نفس عمیقی کشید و گفت: سیگاری درآورد و روشن کرد و به منظره زیبای تهران که جلویمان بود، 

هان با تعجّب نگاهش کردم. ما «فاقای زندگیمو برات بگم.ترین اتّامروز آوردمت اینجا برای اینکه یکی از عجیب»

دیدمت، به  اون مراسماون شب که توی »ی به سیگارش زد و گفت: ککرد، پُکه به روبرو نگاه می طورهمین

به و ها بود که این حس خاصهات، حرکاتت برام خیلی جالب بود. مدّتت جالبی اومدی. خندهنظرم شخصیّ

با هر  ا داشتم. امّا توود، نسبت به دختره برام افتاده بفاقاتی کاحساس خشم و نفرت زیادی با اتّ کس نداشتم.هیچ

ی مثل همون دخترایی م یککردی. پیش خودم گفتم، تو هو به خودت جلب میحرکتت، ناخودآگاه نظر من

خواستم داد. دیگه نمیواست باهات حرف بزنم منو آزار میخو اینکه دلم میبودنت  !ترتر و باهوشمنتها، توانا

داشت. تصمیم گرفتم فقط نگاهت ستم برم خونه، امّا یه چیزی منو اونجا نگه میمثل یه احمق رفتار کنم. خوا

چون مدّتها بود که مثل یه  زددآگاه انرژی خاصی توی قلبم موج میکنم و به همین قانع باشم. از شادیِ تو ناخو

ای و به مثل بقیه انع کرده بودم که تو همو قا من خودمکردم، بدون احساس شادی و هیجان! امّزندگی می مرده

 تو بود!  خودم یه تخفیف کوچیک داده بودم و اونم نگاه کردنِ

و خونه برم بلند شدم و خداحافظی کردم. تصمیم داشتم بالفاصله که سوار ماشینم شدم، به سرعت  راسمآخر م

و وجودمکنجکاوی عجیبی در مورد تو و هم از خودم بگیرم. امّا وقتی توی ماشین نشستم، حس آخرین شانس

ری... با خودم گفتم شاید کسی رو داری که میاد دنبالت. استم ببینم با چی اومدی، با چی میخوگرفت. می



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

158 

 

و سرش را پائین « موندم و از کارت سر در میاوردم. احمقانست، نه؟میکه گرفته بودم، عملی نبود، باید میتصمی

 انداخت. لبخند زدم. 

، و اون رفت. از این همه شادیتون ها با هم خداحافظی کردینونهو دیو اومدی و مثل خل دیدم که با نوشین»

ه تو ا بودم که یهو متوجّاین فکر کردم. امّا برام قابل اطمینان نبودی. تویهیجان عجیبی رو توی قلبم حس می

نها ت ،شدم که از اون ور خیابون به من خیره شدی و سوئیچت هم دستته. با دیدن سوئیچ توی دستت فهمیدم

قدر انرژی داشت که ازش ترسیدم! بدون هیچ فکری ماشینمو روشن اومدی و خوشحال شدم. امّا نگاه تو اون

تونم رانندگی اصالً نمی ،کردمم. از شدّت فشار عصبی احساس میدیدا رو نمیکردم و راه افتادم. اصالً خیابون

ششو کردم. شاید ارزتحانت میکه کاش امتمام راه خودمو سرزنش کردم دست و پامو گم کرده بودم. کنم. 

های زیادی رو توی غمام و هو به فکر اینجا افتادم. من لحظهتونستم برم باال. یداشت! نزدیک خونه رسیدم، نمی

تنهائیام اینجا گذروندم. به سمت بام حرکت کردم تا شاید اونجا یه کم آروم بشم. وقتی رسیدم خلوت بود، فقط 

گرد شده به ماهان نگاه کردم.  انیب و چشمبا تعجّ «و یکی بهش تکیه داده بود. شین پرایدچند تا پسر و یه ما

 م بود! ه های منزد، حرفمیهایی که ماهان م گذشت. حرفن شب مثل یک فیلم از جلوی چشمانآ

شدم. از ترین فکر ممکن بود! با این حال به ماشینت نزدیک فکر کردم شاید تو باشی. احمقانه توی رویاهام»

شینت تکیه داده بودی و چشماتو بسته ب داشتم شاخ در میاوردم! واقعاً تو بودی! این تو بودی که به ماتعجّ

زدیکت تونستم باور کنم. نشه؟ نمیمیممکن بود تو اینجا باشی؟! باورت  چجوریباور نبود!  بودی. برام قابل

برم. امّا میی؟! خواستم همون موقع بدون اینکه تو بفهدونم کجا بودنمی اتو بسته بودی،اومدم. تو همچنان چشم

خوام فاقی نیست! میدونی من معتقدم هیچ چیزی توی دنیا اتّفاق خاص بود که افتاده بود. میفاق یه اتّاین اتّ

تونستم آنالیز کنم که چطور ممکنه راب عجیبی وجودمو گرفته بود، نمیاعتراف کنم که خوشحال شدم. اضط

تونستی بری خونه، یا زودتر از من به سمت خونه بری، یا من اصالً به سرم نزنه ! تو میباشه هافتاد اقاتّفهمچین 

یدمت. اومدم و بهت شماره زندگیِ من میومدی که دوباره د یکه بیام اینجا، یا یا یا... احساس کردم تو باید تو

 «دادم...
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عجیبی ماهان!  اتّفاقچه »گفتم:  .ماهان خندید« ادی.قم دم دادی! دِاچجوری»نگاهش کردم و با شیطنت گفتم: 

واقعاً برای منم غیر قابل درکه! منم دقیقاً همون احساسا رو داشتم، شاید صد برابر بدتر از تو... منم از شدّت 

دیگر سرمای هوا را احساس  را گرفت. دستمماهان « عجیبی ماهان! اتّفاقناراحتی به اینجا پناه آوردم. وای چه 

زدم. خوشحال بودم که لبخند می کردم.، حس میگرفتمقط گرمای عشقی را که از ماهان میکردم. فینم

باالخره بعد از آن همه تنهایی کسی کنارم هست که با همه وجود از خدا خواسته بودمش. الزم نبود این را 

ویم، چقدر دوستش ه ماهان بگماهان بداند که چه احساسی دارم. سکوت بلندترین فریاد من برای این بود که ب

مرموزی بود  واقعاً رازِ»ه زمان و مکان نبودم. گفتم: ای در سکوت گذشت و من اصالً متوجّدارم. چند دقیقه

  «جا بود!.. واقعاً جای گفتنش همینماهان.

یدمت، آره امّا به خاطر یه چیز دیگه هم امشب اینجام. چون اینجا د»هان سیگارش را خاموش کرد و گفت: ما

 ماهان نفس عمیقی کشید و ادامه داد: «بگو عزیزم.»گفتم: « گفتم.جا این مسئله رو بهت میباید همینپس 

دونی، وقتی داشتی ازش می»گفت: « آره، چطور مگه؟»گفتم: « یادته؟ اون روز که برام از علی گفتی،»

ه دیدیش. با همون عشق... احساس تو لیه ککردم هنوز احساسات به این آدم مثل روز اوّ، احساس میگفتیمی

س تو رو، عشقتو، دلتنگیاتو گفتی من کامالً احسامی ا وقتی ازشخیلی خالص بود. من هرگز عاشق نشدم امّ

اون غمو توی وجود  کرد.د که حتّی گفتنش منو هم اذیّت میقدر این احساسات زنده بوکردم. اونحس می

ای توی ذهنم ن حرفا برام سخته امّا من عادت دارم که نذارم مسئله... گفتن ایروشناکردم خودم احساس می

 «بپرسم، تو هنوزم عاشق علی هستی؟ خوام ازتبزرگ بشه و برام یه مشکل بشه. برای همین می

. گفتم: اندجزء به جزء بد اهمه چیز ر ،کردهای ماهان جا خوردم! فهمیدم که چرا ماهان اصرار میاز حرف

کردم این حقه توئه که در علی رو برات گفتم، چون احساس می روغ بگم ماهان. اصالً مسئلهتونم بهت دنمی»

ست. عشقی که هها گذشته. همه چیز توی قلبم مثل یک آینه غبار گرفتموردش بدونی. از این ماجرا سال

کنه. عوض میماهان، زمان آدما رو خیلی دونی می»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: « هاست فراموش شده...سال

قیمتی منو از من این مسئله پذیرفتم که علی رفته. حتّی اینو پذیرفتم که اگه علی منو دوست داشت، به هیچ 
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تش کردم. م با اصراری بیخودم خیلی اذیّو من تالش بیهوده کردم. شاید منم دوسَم نداشت داد. شایددست نمی

دونی دونم! میان با من رفتار کرد. نمیاره مثل یه انسدونم، شایدم دوسَم داشت و وقتی دید شرایطشو ندنمی

گذشت زمان  ..زنم! نه.هستی این حرفا رو میاالن دیگه خیلی هم برام مهّم نیست. فکر نکنی چون االن کنارم 

ن تنها بودن و منتظر بودنِ من هیچ فرقی به حال او و باور کردم.ر ام مثل یه خاطره کرده. من رفتنشعلی رو بر

خوام ست ماهان. نمیهه. همه چیز تموم شدبرت میکنه و حتماً خوشحاله و لذّه چون اون داره زندگیشو میندار

ه چیز تموم شدست. علی هیچ وقت علی هستم. عزیزم، هم این مسئله باشه که من هنوز درگیرِفکرت درگیره 

 «ای متعهدم.گرده و اگر هم بر گرده، من دیگه به کس دیگهبرنمی

سال گذشته. همه  6 مطمئن باش.»خندیدم و گفتم: « شایدم برگشت!»هایش را باال انداخت و گفت: شانهماهان 

چیز  حساسی ؟ همه از این عشقا توی زندگیشون داشتن.روی این مسئله قدر م تموم شده. چرا ایناون چیز برای

نگاهش « ساس تو به این آدم!نیست. امّا احآره، همه داشتن، اصالً هم چیز عجیبی »گفت: « عجیبی نیست!

ت، یه سهماهان، دلیلی برای دروغ یا توجیه وجود نداره... علی برای من یه عشق فراموش شد»کردم و گفتم: 

خوام با این چرندیات فکر خودم و خودتو خراب کنی. ببین باید توی همین ام نمیخاطره. همین و بس!... دیگه

بازیم. من ، همه آینده رو هم میاس و افسوس گذشته زندگی کنیملحظه زندگی کنیم. اگه بخوایم با وسو

های قشنگو، این احساس عمیقو و این هدیه برم. چرا باید این لحظهم ماهان. از بودنِ با تو لذّت میدوسِت دار

  «دوسِت نداشتم...که حتّی یه لحظه هم به احساس من فکر نکرد و رفت، خراب کنم؟ اگه میخدا رو با فکر آد

و نگاهم کرد.  قدر منقلب شدم! ماهان صورت من را باال آورددانم در آن لحظه چرا اینبغض گلویم را گرفت. نمی

 فکر»و گفت:  با مهربانی نگاهم کردآب دهنم را قورت دادم و لبخند زدم. ماهان « خواد بارون بیاد؟!می»گفت: 

که توی میتفاهستم سوءخوابود عزیزم. من فقط می ن یه سئوالقدر بهمت بریزه! ایکردم این مسئله ایننمی

خوام یادته یه روز بهم گفتی که اگه می»گفتم: « کردم ناراحتت کنم!رو برطرف کنم. همین... فکر نمی ذهنم بود

به ای که تو باید در مورد احساسم ست، همون لحظههکنارت باشم تنها راه اینه که باورت کنم؟ االن همون لحظ

  «باور برسی ماهان.خودت به 
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م ناخودآگاه بارون برام تداعی کننو باور کن. هر وقت به تو فکر میمن به این باور رسیدم عزیزم. ای»ماهان گفت: 

ماهان من با تو عهد »و گفتم:  هایم گرفتمو صورتش را در دستنگاهش کردم  «شه. شاد، پر هیاهو، زالل...می

ماهان « وی خاطرم نیست، حتّی تو خاطراتم!این لحظه به بعد کسی جز تو، ت مونم. ازیبستم و به عهدم وفادار م

ی اگه هرگز هام نبود. حتّتو رو دیدم کسی جز تو، توی خاطرهای که لحظهمن از »آرام زیر گوشم گفت: 

ایم ها از ماهان بروجودم را گرم کرد. شنیدن این حرفصدای آرام ماهان تمام  قلبم ریخت. تُنِ «دیدمت!نمی

بریم توی ماشین. خیلی پاشو، پاشو »د. نفس عمیقی کشیدم. ماهان گفت: مثل یک رویای دور و غیر قابل باور بو

 «هوا سرده!

بریم »گفتم: « بریم شام بخوریم یا بریم خونه؟»، ماهان رو به من کرد و گفت: وقتی داخل ماشین نشستیم

ای بریم بچسبیم به شومینه، یه کم یخ احساسمون باز خونه. خیلی سرده ماهان. تحمل این سرما رو ندارم. و

هیچ »د و گفت: ماهان سری خندی« چسبه!زده میمناک، خیلی بیشتر از یه احساس یخبشه. یه احساس ن

ول کن این حرفا رو. ادبیات من »گفتم: « اً هیچ امیدی به بزرگ شدنت نیست!! واقعروشناامیدی نیست 

تو قول داده بودی برای »ماهان نگاهی به من کرد و گفت: « خوایم بخوریم؟یب، شام چی مجوریه دیگه! خاین

در امشب که دیره امّا »خندیدم و گفتم: « ه؟ آره؟رمن زرشک پلو درست کنی ووروجک! فکر کردی یادم می

 « کنم. باشه؟برات درست می لین فرصتاوّ

کردم! امّا ل بسته بودم و صفحه شطرن  فکر میز اوّماهان راه افتاد. سراپا عشق بودم. به عهدی که با خودم در رو

مرز با ماهان  خواست بدونِآمد. دلم میتر میتر و گنگمعنیکردم، بیشتر به نظرم بیهر چه بیشتر فکر می

توانستم به هیچ چیز فکر کنم. رویای من تحقق یافته بود، آن هم به شکل عجیب و ها نمیباشم. در آن لحظه

لحظه را باید با ماهان زندگی  رش برای خودم هم سخت بود! امّا من در همین لحظه بودم و اینغریبی که باو

باز این »نگاهی به من کرد و غضبناک گفت:  کردم. در همین فکرها بودم که موبایل ماهان زنگ خورد. ماهانمی

با « زنه...ای زنگ میهر بهانهخواد؟ به دونم واقعاً چی از جونِ من میتره سیریشه! منشی شرکت... من نمیدخ

 ماهان موبایلش را روی اسپیکر گذاشت و جواب داد.« ابشو بده، حتماً کار داره دیگه.خب، جو»تردید گفتم: 
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دختر « بفرمائید خانم.»ماهان با لحن تندی گفت: « موقع مزاحم شدم.بخشید که بیمهندس. میآقای سالم »

نامزدم هستم. بفرمائید.  بله، با»ماهان نگاهی به من کرد و گفت: « ؟زاحمتون شدمبا کسی هستید؟ م»پرسید: 

ماهان به سرعت گفت: « شم. ببخشید.پس بعداً مزاحم می»ختر مکث کرد. با مِن و مِن گفت: د «امرتون؟

ه سختی صدایش را صاف کرد و گفت: ب ،باریدش مییدختر با تشویش فراوانی که از صدا «امرتون؟»

برای این کار الزم نبود »ماهان به سرعت گفت: « ساعت دیر بیام. آخه... 2م، فردا ون اجازه بگیرخواستم ازتمی»

ترس و تشویش را از پشت  کامالً حس «کردید خانم رفیعی!گیرید. با مهندس رسائی هماهنگ میبا من تماس ب

اهان قطع کرد. بیشتر از م« ب بخیر.ببخشید. خواستم به شما بگم. ممنونم. ش»کردم. دختر گفت: خط حس می

هایی که در مورد این دختر کرده بودم و وم، دلم برایش سوخت. از خیالبافیآن که به آن دختر مشکوک بش

شد که ماهان ظاهراً گرم میام گرفت. با رفتار ماهان دلم روز ماهان را از من بگیرد، خنده فکرهایی که شاید یک

ها برایم مثل روز اوّل، قابل قبول نبود امّا باید اعتراف کنم این ن با آدمرفتار ماهاپسر متعهدی است. هنوز این 

من را نسبت به  کرد بلکهپسندیدم و نه تنها ناراحتم نمیه دخترها به شدّت میبقیطرز برخورد ماهان را با 

 کرد! احساسم جسورتر می

لبخند  العمل ناخودآگاه احساسم بود.عکسین کامالً آگاه بودم که قضاوتم نسبت به این مسئله اشتباه است امّا ا

نگاهی  ماهان «اخالقی ماهان! کنم که منشی تو نیستم. خیلی بدخدا رو روزی هزار بار شکر می»زدم و گفتم: 

م. این دختره خیلی پررو و خون. من نگاه آدما رو میروشنامن احمق نیستم »زیرکانه به من کرد و گفت: 

وارد بحث خواست یم، مخصوصاً اینکه اصالً دلم نمیای بشوهای حاشیهد خیلی از بحثواستم وارخنمی« وقیحه!

ماهان گفت: « خریم؟می»گفتم: « پیتزا.»ماهان گفت: « خب، حاال شام چی بخوریم؟»خانم منشی بشوم! گفتم: 

 «زنم بیارن...خورد و حسابی نمدار شدیم، زنگ میآره، وقتی احساسمون خیس »

تمام « امشب پیشم بمون.»اعتنا، با حالت خاصی گفت: ام گرفت. ماهان بیوردن احساسم خندهصور خیس خاز ت

« خواد امّا...دلم می»کرد. سکوت کردم. گفتم: تُن صدای ماهان قلبم را ملتهب میوجودم تپید! همیشه این 

که  طورهمیند. ماهان پیتسرعت می، به یپرواز کردم. قلبم مثل قلب گنجشک «خوام بمونی...می»ماهان گفت: 
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د نگاهی بع «خوام بمونی...ون شب خاصیه. بازم میل خودته. میامشب برای هر دوتام»کرد، گفت: رانندگی می

این آدم سخت و پیچیده شده بودم!  قلبم لرزید. شاید واقعاً عاشق« امّا تو آزادی!»سنگین به من کرد و گفت: 

هایم جریان دارد. من بیشتر از همیشه به ماهان با سرعت در رگ کردم خونصورتم داغ شده بود. احساس می

ای گفتم: ه خودم مسلط شدم و با حالت مسخرهوابسته بودم و این احساس اصالً برای من قابل کنترل نبود. ب

به  ...«کنیباشه، حاال که خیلی اصرار می»گفتم: « اصالً!»ماهان با غرور خاصی گفت: « این یه دعوت رسمیه؟»

ای ماهان با لحن احمقانه« مونم.شکنم. میدلتو نمی»برویی باال انداخت. ادامه دادم: ماهان نگاه کردم. ماهان ا

ش نگاه «در میارم. مرسی که دلمو نشکوندی!دونی چقدر خوشحالم کردی! دارم بال نمی، روشناوای »گفت: 

 کردم و هر دو زدیم زیر خنده...
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 27فصل 

را از  هوای گرم و مطبوعی را حس کردم که سرمای بیرون ،ه خانه ماهان رسیدیم.  وقتی وارد شدیمخیلی زود ب

های همه تابید و سایهآشپزخانه به اطراف و به سالن می هایلوژنها ازکمی اً تاریک بود، نور نه تقریبایادم برد. خ

روی دیوار به سمت پنجره  که در کنار من ام را دیدمه رفتم. سایهکرد. به سمت پنجرتر میچیز را کشیده

ام نگاه کردم که روی دیوار در سکوت مطلق ایستاده بود کرد. کنار پنجره ایستادم، برگشتم و به سایهحرکت می

 و مثل من منتظر باران بود. 

یگری برد. شاید دنیای دیت مها همیشه برای من جالب بود و من را به دنیای جدیدی از خیاالدنیای سایه

و مثل من در ها بود! شاید سایه من هم دلتنگ باران بود در حال حیات بود و آن دنیای سایهموازی با دنیای ما 

دم. با نگرانی از ماهان پرسیدم: ام گرفت، به خودم آمبود! از افکار عجیب و غریبم خندهور غوطه دنیای عشقی

ام که هنوز ایستاده با کنجکاوی به سایه« مونم کار داری؟آخه تو به کار آس»گفت:  ماهان «امشب بارون نمیاد؟»

کرد. من همچنان یه من به سمت من و پنجره حرکت مینگاه کردم. سایه ماهان را دیدم که قد بلندتر از سا ،بود

 انندها محرکت سایه کردم. در ذهنمشدن سایه ماهان با دقّت نگاه می کنار پنجره ایستاده بودم و به نزدیک

به دنیای کوچک  اهان کنارم ایستاد. دوبارهای جالب بود. برگشتم و آسمان را نگاه کردم. می بچگانهباز

کمی سایه من،  هایمان که روی دیوار جان گرفته بود، نگاه کردم. سایه ماهان را دیدم که او هم در کنارسایه

هایمان را برای مم را پر کرد. دنیای سایهمام مشا، آرام و ساکت ایستاده بود. بوی عطرش دوباره تتر از آنبلند

توانستم نگاهش کنم. دلهره عجیبی داشتم، مثل حس شب اوّلی که ماهان را دیده ای فراموش کردم. نمیلحظه

بودم. ماهان در سکوت مطلق کنارم ایستاد. باز هم تجربه غریبی از درک من و احساس من در حال رخ دادن 

زد را با تمام هایش موج میسشنیدم و اضطرابی که در نفی ماهان را میهای نفسبستم. صدا هایم را. چشمبود

هایمان را کردم. به سمت ماهان برگشتم. سایهیم را باز کردم و ماهان را نگاه هاکردم. چشموجودم حس می

 دیدم که تقریباً تبدیل به یک سایه شده بودند. 
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 کشید. شاید شعر بود یا طرحی خاص! امّا هر چه بودی صورتم میرا رو میهای مبهیش نقشهاماهان با انگشت

م کرد. نگاهی ای مکث کرد. نگاهلحظهکردم. ماهان هایش را دنبال میمن با کنجکاوی زیادی مسیر انگشت

های . به چشمم هزاران جمله در نگاهش بود که قدرت بیان کردن آنها را نداشتستدانعمیق و سنگین... می

ها افتاد. در شد، نگاه کردم. ناخودآگاه چشمم به دنیای سایهدر سایه روشن اتاق به سختی دیده میسیاهش که 

یک نگاه اشکال عجیب و غریبی را دیدم که در نظرم به شکل بالیدن یک گل نیلوفر آمد. دنیای خاکستریِ 

کرد. در صی را در من زنده میدم، احساس خاگر آن بوهها که در کنارمان جریان داشت، و ناخودآگاه نظارسایه

 آنها دیگر مرزی نبود! بیندر هم غرق شده بودند و  های ما همآن لحظه احساس کردم سایه

که این منم که مثل یک درنای توانستم باور کنم ، نمیزیباهای در آن لحظه .آن شب، واقعاً شب خاصی بود

ام. باز هم صدای یک نفس، به رقص در آمدهکه در کنار جفتش است، در کنار ماهان، به نزدیکی  عاشق

ها مثل من!... انگار سال .کشیدب... انگار در هوایی تازه نفس میبار آرام و نا شنیدم امّا اینهای ماهان را مینفس

بودیم، کاش مثل ها آرزو کردم که کاش در دنیای سایه ایشناختم. برای لحظهها را میبود که صدای این نفس

 ذهن و ناب! ق بشوم، بدون مرز، بدون منطق، بیتوانستم در ماهان غری که دقایقی قبل دیده بودم، میایهسایه

ماهان شد. دی خاصی در ذهنم هر لحظه زنده میشنیدم. ملوهای باران را میهایم را باز کردم. صدای قطرهچشم

 هایشماهان چشم« منم دوسِت دارم.»تم: کردم. قلبم آرام بود. گفنگاهش « دوسِت دارم...»گفت: میبا لحن آرا

نگاهش کردم و لبخند  «. انگار دوباره متولد شدم...روشناآخ... چه سبکم »را بست و نفس عمیقی کشید. گفت: 

: گفتم «ذارم از پیشم بری...می. دیگه نروشنادوسِت دارم »هایش را باز کرد و گفت: چشمدوباره زدم. ماهان 

دیگر « تو زندگی کردم. کجا برم دیوونه؟ ها منتظرت بودم. هر لحظه باکنم. سالوقت ترکت نمیمن هیچ»

ای که به خودم دروغ بگویم. من از لحظه توانستمم فکر کنم. ماهان را دوست داشتم. نمیتوانستم به منطقنمی

ان افسانه تم. ماهدوستش داشتم. اصالً از روزی که در خیالم شکل گرفته بود، دوستش داش ماهان را دیده بودم،

شد بریم داره بارون میاد ماهان. کاش می»ین را انکار کنم. به ماهان گفتم: توانستم ازندگی من بود و من نمی



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

166 

 

و لباس گرم بپوش بریم توی خب پاشو بریم. هوا خیلی سرده. پاش»ماهان نگاهم کرد و گفت: « زیر بارون.

 «تراس.

ای زیبا که در کنار شاهزاده آیندهبخش از ام فرق داشت. نویدی امیدی زندگیهابرایم با همه باران آن باران

 گرفت...های سرد و دل انگیز جان میرویاهایم با قطرات باران در آن شب
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تیک تاک ساعت هایم را باز کردم. هوا هنوز تاریک بود. صدای چشم های ماهان را روی صورتم حس کردم.دست

آره، تو »ماهان گفت: « هنوز بارون میاد؟»آمد. یاد باران افتادم. گفتم: شنیدم. خیلی خوابم مییدیواری را م

 ،شمبلند خوام می»گفتم: « ساعت دیرتر برم. 2دم ا خبر میچرا، باید برم. امّ»گفتم: « ری؟امروز سر کار نمی

ماهان با  «حال خودم نبودم. یصالً توت مشکل داره، نباید گرسنه بمونی. دیشب اهصبحانه درست کنم. تو معد

مگه »نگاهش کردم و گفتم: « رسونمت. خوبه؟خوریم، بعد من میصبحانه می»به من کرد و گفت:  مهربانی

 «من میرم دست و صورتم رو بشورم.» ماهان خندید و گفت:« شه رو حرف شما حرفی آورد مهندس؟!می

خوایم بریم زیر هات رو بپوش میبدو لباس»شد، ماهان گفت:  صبحانه که تمام نیم ساعت بعد صبحانه خوردیم.

این هوا اونجا خیلی با  یریم بام تهران. تومی»گفت: « کجا بریم؟»گفتم: « ون. امروز رو نباید از دست بدیم.بار

 آمد. گفتم:ستیکی به نظر میزده مثل یک نقاشیِ پالآسمان کردم که از پشت شیشه باراننگاهی به « صفاست.

ست. اگه بجنبی تا یه ه 7:18آره عزیزم. تازه ساعت »ماهان گفت: « رسیم به سر کارم؟منم دوست دارم. می»

به سرعت کارها را کردم و آماده شدم. براه « باشه.»گفتم: « بیرون، تا یه ربع دیگش هم بامیم.ریم ربع دیگه می

اعالم کرده بود. زمانی زیادی طول نکشید که در افتادیم. هوا خیلی سرد بود. زمستان آمدنش را رسماً به همه 

 بام بودیم.

هر روز دیگر زیباتر بود.  هایم بود. آسمان گرفته بود و ازنظیری جلوی چشماز ماشین پیاده شدم. چه منظره بی 

هایم فرو کردم و منتظر ماهان ایستادم. ماهان آمد و کنارم ایستاد. شال گردنش را دور دستانم را در جیب

در حال باریدن بود. به  میهایش فرو کرد و کنارم ایستاد. باران مالیب کرد و دستانش را  در جیبردنش مرتّگ

کرد.  لی که زیر باران مست و مغرور است، مست و مغرور بودم. ماهان با تعجّب سرتاپای من را براندازاندازه گُ

کالهم را برداشتم. خندید. من  «کالهتو بردار...»ماهان خندید و گفت: « ی شده؟چ»نگاهی به او کردم و گفتم: 

ست. مثل همقنعه با مزوای قیافت چقدر با »کردم. ماهان با خنده گفت: یستاده بودم و با تعجّب نگاهش میهم ا

دیوونه! این مقنعه االن »خندیدم و گفتم: « دونستی باید مقنعت رو بیاری؟شدی! تو از کجا می اهایبچه مدرسه
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مش. خوب بود این توی کیفم ره درش بیارم. گذاشته بودم ببرمش خونه بشوروزه تو کیفمه، یادم میر 3، 2

اال ح»و به خنده ادامه داد. گفتم: « ست...هده بودمت. خیلی قیافت با مزتا حاال با مقنعه ندی»ماهان گفت: « بود...

ماهان « ...وقت اونجا اینا رو نپوشیدمیچک باید برم سر کار. ههای شیک و پیمقنعه رو ول کن. با این لباس

 خوای چی کار کنی تا آخر وقت؟!میا تیپی برای سر کار! با این لباسخیلی باحاله. خیلی خوش»خندید و گفت: 

چند دقیقه به منظره قشنگ روبرویمان خیره  «کنم. اشکالی نداره...اونجا لباس فرم دارم. عوضشون می»گفتم: »

 ران و شهر! ودیم و محو زیبایی باشدیم. هر دو ساکت ب

و  نگاهش کردم« دیم؟ همون شبی که اومدی خونه من؟لی که همدیگرو دییادته شب اوّ»ماهان رو به من گفت: 

تونی دروغ بگی. استرس شب اوّل دوسَم داشتی. به من نمی ، تو از همونروشنا»لبخند زدم. ماهان ادامه داد: 

یِ وحشتناکی که توی چشمات بود، حتّی لرزش دستات که از کنترلت خارج دی که توی نگاهت بود، کنجکاوزیا

ود، کامالً خارج از ها بتو شدم. عشقِ تو مثل عشق بچه قشنگدیدم. من شیفته احساس خالص و رو می بود

یعنی فقط من از تو خوشم اومده »گفتم: « تونستی پنهانش کنی...تونستی کنترلش کنی، نه میکنترل! نه می

تو منو خوب »و گفت: ماهان نگاهم کرد، روبروی من ایستاد  «ن نداشتی؟چ احساسی به مید؟ یعنی تو هبو

کنم که من از همون ت این کارو نکردم امّا اعتراف میوق. من عادت ندارم احساساتمو بگم، هیچروشناشناسی می

و نداشتم. ر  قدرت مقابله باهاشکشید که اصالًیه انرژی عجیبی منو به سمت تو مینگاه اوّل جذب تو شدم. 

و داشتی. خیلی تستت کردم. وقتی ا توی ذهنم تو ارزش امتحان کردناطمینان کردن برام کار سختی بود. امّ

و ما توی این لحظه  کردم. زمان گذشت، وقتی نبودی به دقّت بهت فکر میکردمبودی به دقّت نگاهت می

 «زش امتحان کردن رو داشتی...تو ار خوام اعتراف کنم کهایستادیم. می

ماهان زیرکانه نگاهم « آقا اجازه، یعنی ما االن قبولیم؟»حالت اجازه باال گرفتم و گفتم:  ها انگشتم را بهمثل بچه

خواست ماهان احساسش را به و براه افتاد. دلم می کرده من را گرفتبعد دست یخ «بیا قدم بزنیم.»کرد و گفت: 

رفتیم، ماهان طور که راه میای در آن هوای زیبا قدم زدیم. همانو دلخور بودم. چند دقیقهاز اکمی . من بگوید

راحتی هآخه من ب»زیرکانه گفت: « چرا؟»گفتم: « !روشناتو واقعاً موجود جالبی هستی »نگاهم کرد و گفت: 
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دلخورم؟ وقت چرا اون»تم: و گفمتعجّب نگاهش کردم « دونم چرا دلخوری!تونم تو رو بخونم. مثالً االن میمی

کرد و ند شروع به خندیدن کرد. نگاهم میماهان بلند بل «زنی ماهان! من که دلخور نیستم!چه حرفایی می

چون »، گفت: خندیدماهان که هنوز می« خندی؟دیوونه شدی ماهان؟ خب چرا می»خندید. با اخم گفتم: می

« شده بودی االن سر منو برده بودی!شی. اگه ناراحت نکت میسا. وقتی ناراحتی روشنامونی تو مثل قناری می

. احساس من به تو روشنا ،مثل یه رازه بعضی چیزا»و گفت:  هایش صورتم را گرفتبا دستروبرویم ایستاد. 

و فقط برای  ا چیزهای ارزشمندد بزنمش. آدمتونی منو وادار کنی که فریاازیىِ که توی قلبم دارمش. تو نمیر

اینجا. نباید بگذاری انرژی که این راز بزرگ در »و گفت:  بعد دستش را گذاشت روی قلبم« .دارنه مینگخودش 

« فهمی؟ا. میآدم . خارج از درک و احساس ماروشناتو بوجود میاره با گفتنش کم بشه! این انرژی فوق بشریه 

 قلبم لرزید. 

 با همین احساسات خشک و ناگفتنی... ن همین بود.آمد. امّا ماهاتار ماهان به نظرم خودخواهانه میهنوز رف

نگاهی به خندیدم. ماهان  «ب. حاال که خندیدی دیگه قبولی...آفرین دختر خو»لبخند زدم. ماهان گفت: 

باران خیسِ خیسمان کرده بود. سوار شدیم و  «کم بریم عزیزم.شه. بهتر کمداره دیر می»و گفت: ساعتش کرد 

م و گفتم: رسیدیم. پیاده شد ها بود. باالخره به بیمارستانکِ سنگینی در خیابانفیماهان حرکت کرد. ترا

زنی؟ من گوش به کنم خانوم... این حرفا چیه میخواهش می»ماهان گفت: « و رسوندی.مرسی که تا اینجا من»

ین ماهان از ماش نگاهش کردم و لبخند زدم. ماهان براه افتاد. من هم «شما هستم. شما فقط دستور بده... فرمان

 براه افتادم.  جدا شدم و به سمت بیمارستان

تمام وجودم از شادی لبریز شد. لبخند « دوسِت دارم.»م. ماهان با لبخندی مهربان گفت: نگاهش کرد« ؟روشنا»

گر هم من ایستادم و با دلتنگی نظارهزدم و برایش دست تکان دادم. ماهان خندید و بوغ کوتاهی زد و رفت. باز 

 دور شدن ماهان شدم... 
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و تنها چه خبرا؟ دیشب خوش گذشت؟ خوب من، روشنا»گفت:  رهابه خانه رسیدم. خیلی خسته بودم.  

همه چیز را برایش جزء به جزء تعریف کردم. وقتی قضیه علی « اال این راز عجیب و غریب چی بود؟گذاریا! حمی

اید تمام ماجرا رو براش ، تو نبروشنا»کرد، گفت: رانه به من نگاه میمتفک کهدرحالی رهارا برایش تعریف کردم، 

! هحساستو روی  ،تر از اونمکردی. از حرفاش معلومه که خیلی روی این قضیه حساس شده و مهّتعریف می

ا ترسه تو رو از دست بده. این خوبه. امّده که میالعملش نشون میالبتّه خیلی بدم نشد که گفتی، این عکس

به یه وسواس فکری و  دیگه اصالً الزم نیست از علی بگی. به هیچ وجه این کارو نکن که حساسیتش تبدیل

رو دوست داشتم. فکر کن این آدم  میدونم. من فقط گفتم چنین آدمی»گفتم: « شه!بعدشم شکش به تو می

  «دقیق براش تعریف کنم. وهمه چیز چقدر فکر کرده روی این مسئله به این سادگی! خودش اصرار کرد که

خواسته احساس تو رو در حال حاضر به علی بدونه و البتّه تو رو بیشتر بشناسه. خیلی باهوشه می»گفت:  رها

هوشه و البتّه احساس کنه. این آدم بسیار بان آدم، روی تمام کلمات تو فکر میخیلی مواظب باش. ای ا...روشن

ا شکاکه. حتّی تو! و چون ش اومده داره. هنوزم به همه آدمراش پیای به خاطر مسائلی که بخیلی شکننده

خوان به میخیلی باید حواست به اطرافت باشه. حتماً آدمای زیادی دوروبرش هستند که  ،موقعیت خوبی داره

جوری کنار تو با این فکر خوشحال نباش که این آدم تو رو انتخاب کرده، پس همیشه همین دستش بیارن.

م کنی مونه. باید بهش برسی، باید بهش آب بدی، نور بدی، حرارت اتاقتو براش تنظیعشق مثل گل می مونه.می

حاال یعنی خیلی »من را به فکر فرو برد. گفتم:  رهاهای حرف« میره...شه و میوگرنه بعد از مدّتی خشک می

گی خراب کردم؟ تورو شده که میدیوونه االن چی »خندید و گفت:  رها «ب کردم؟ االن باید چه کار کنم؟خرا

ری خوبه. فقط همیشه جوری که داری پیش میخدا مالیخوالیا نگیرتت. قصاص قبل از جنایتم نکن. فعالً همین

اشه، پس فعالً یه چند روزی ب»گفتم: « دلش برات تنگ بشه و تو رو نبینه.در دسترسش نباش. بذار گاهی 

چند روز؟ بابا »با هیجان گفت:  رها «چی شده؟»نگاهم کرد. گفتم:  با چشمانی گرد شده رها« رم ببینمش.نمی

هم خندید  رهاخندیدم.  «بذار حرف از دهن من در بیاد! گم گاهی نبینش! آخه! احمق، میروشناتو کالً تعطیلی 



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

171 

 

نه به خدا! »گفتم: « بینی؟ی دبیرستانی. تو رو خدا تو فرقی میروشناهمون »و سری تکان داد و گفت: 

 «قم...احم

ها برای گفتن بود و . آن روز، روز جالبی بود. خیلی حرفشهرزاد، سارا و نوشینها به خانه ما آمدند. عصر بچه

 بودیم که ماهان زنگ زد.  نوشینانگیز مهمانی و خاطرات هیجان هاتوی همین بحث گل مجلس بود. روزبه

شبه! چرا این تازه سر »گفتم: « بیداری؟»گفت:  باریبا  لحن کسالت« سالم عزیزم. چطوری؟»گفتم: « ؟روشنا»

« که رسیدم خونه خوابیدم تا االن! من تازه بیدار شدم. از ساعتی»دار گفت: ماهان با صدایی خش« فکرو کردی؟

ترین موقعی که این پدارم عوضی همیشه بد»گفت: !« برهخوابیدی تا االن؟ شب خوابت نمی عصراز »گفتم: 

میرم از گرسنگی... االنه که دارم میآره، »گفت: « نگ پدرام بیدار شدی؟از ز»گفتم: « نه!زامکان داره زنگ می

کنی آدمو؟ جز ! تو چرا بازجویی میروشنااَه، »گفت: « همدمت؟!»گفتم: « همدم همیشگیم تا صبح بیاد سراغم!

ون درد دارین. اون معدمو دوتات. هر روشناگی راست می» گفت: «من...»گفتم: « همدمِ منه آخه؟! معده درد کی

داری »خندید. گفت: خندیدم. ماهان هم می« و البتّه قلبمو...»با خنده گفت: « و؟»گفتم: « ترکونه، تو مغزمو!می

آره، »ماهان گفت: « عد زنگ بزن بهم.برو فعالً یه چیزی بخور. ب»گفتم: « کنی؟ خبری نیست ازت!چی کار می

 «کارت هم دارم. فعالً بای.

علیک سالم پسر خوب... »گفتم: « ؟روشنا»، که دوباره ماهان زنگ زد. بودیم روزبهحبت در مورد گرم ص

ماهان گفت: « زنی، باید اوّل سالم کنی دیگه!خب بابا، وقتی زنگ می»گفتم: « !روشنا»ماهان گفت: « چطوری؟

دم کن عزیزم. من دستور نمیو ناراحت ننه، نه، تو اصالً خودت»گفتم: « کافیه. داری به من... روشناهمین »

؟ یا نوشینزنه باید بگه م وقتی زنگ میروزبهچه عیبی داره؟ تازه خیلی هم بهتره.  روشناعزیزم. اصالً مگه 

گی نه! ی هستی، تو میاموجود پیچیده گم تو واقعاًوقتی می»ماهان با خنده گفت: « ؟ یا...رها، باید بگه کوروش

زنیم. جیغ اینجان. داریم حرف می شهرزاد و ، سارانوشین»گفتم: « کنی؟؟ داری چی کار میکی اونجاست

وای چه سرد دردی هستین »ماهان گفت: « ریاست!دیدم. خالصه جات خالی... مجلس بیخنزنیم. میمی

ای مکث کرد و خندیدم. ماهان لحظه« دونه نمونشونی دیگه!! تو یدشیبا هزار تا مسکن هم آروم نمی ...شماها!
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ماهان با لحن « به چه مناسبت؟»گفتم: « مهمونی گرفته.راستی پدرام زنگ زده بود. آخر هفته یه : »گفت

گاهی به افتخاره خودش  خواد! هر ازودش یه مناسبت عظیمه! مناسبت نمیپدرام خ»تمسخرآمیزی گفت: 

م، خیلی خوشحال شد. شد آشناکنه. وقتی شنید با تو رو جمع می ی دوران دانشکدههایره و بچهگمهمونی می

« بزنه ولی چون تا حاال ندیده بودت، از من خواهش کرد که دعوتت کنم.خواست خودش بهت زنگ دلش می

کنیم. فعالً برو به نگ میباشه. حاال هماه»ماهان گفت: « شم باهات بیام.باشه. حتماً. خوشحال می»گفتم: 

عزیزم. اومدی خونه بهم  باشه»گفتم: « سر خونه شهره.رم یه ات برس. منم حوصله تنهایی رو ندارم. میمهمون

نه. چیز » گفت:« بگو.»گفتم: « هیچی. فعالً بای.»گفت: « جانم؟»گفتم: « ؟روشنا» ماهان گفت: «خبر بده.

تنهام »ماهان میان حرفم پرید و گفتم: « ی قطع کنی...جورماهان بگو دیگه. اگه این»م: گفت« نبود. میمهّ

 «نذار...

مرسی، جوابمو گرفتم. تو »ماهان گفت: « ای ماهان!تو دیوونه»یخت، از هیجان شوکه بودم. گفتم: رقلبم 

ماهان سکوت کرد. احساس تنهایی « ماهان، دوسِت دارم دیوونه...»گفتم: « ذاری عزیزم. بای.وقت تنهام نمیهیچ

سکوتش نشانه تردید و ناامنی سوخت. دم. دلم ناخودآگاه برای ماهان میکرعمیقی را، آن سوی خط حس می

ماهان به خودش آمد و « مونم عزیزم. تا همیشه...من کنارت می»کردم. گفتم: می ای بود. این را حسناخواسته

گفت. ماهان بر خالف ظاهر مغرور و خشنش خیلی راست می رهاو قطع کرد.  «زنم بهت.زنگ می»گفت: 

 از همیشه در زندگی ماهان هستم. دانستم که بیشترمن می و شکننده و نازک بود
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ه شده بودند. آن شب، بهار که همه این را متوجّ قدرآندی داشتم. فرا رسید. استرس زیاشب میهمانی پدرام 

با  «یز هم فکر نکن. برو حالشو ببر...ها! به هیچ چبرو خوش بگذرون»من کرد و گفت: منزل ما بود. نگاهی به 

کنی چی شده حاال؟ چرا این شکلی می»بهار ابرویی باال انداخت و گفت: ار برگشتم. اضطراب به سمت به

نه شده... دیوو روشناولش کن بهار، »ی دستش بود وارد سالن شد و گفت: که سینی چا طورهمین رها «قیافتو؟

 17د وشته بوصدای پیامک آمد. ماهان بود که ن و خودم را در آینه دیدم. برگشتم« استرس گرفته خل و چل!

 دقیقه دیگر دم است.

کردم واقعاً متعلق به ماهان هستم. ماهان خاصی داشتم. در آن لحظه احساس می خداحافظی کردم. احساس

کرد. کت شلوار اسپرت زیبایی به یه داده بود، با موبایلش بازی میبه ماشینش تک کهدرحالیپیاده شده بود و 

ه آورد. ماهان متوجّد و موهای مرا با خودش به رقص در میوزیی میباد سرد. رنگ طوسی روشن به تن داشت

سالم عزیزم. من »خندیدم و گفتم: « به به، چه خانمی!»باال انداخت و گفت: حضور من شد. نگاهم کرد. ابرویی 

سمت در رفت  به «و برات باز کنم...االن دیگه باید در ماشین»گفت:  ماهان دوباره ابرویی باال انداخت و «ام.آماده

 و در ماشین را باز کرد. خندیدم و نشستم. ماهان در را بست و خودش هم سوار ماشین شد. 

زد. تمام راه را حرف زدیم. سید. شادی عجیبی در وجودم موج میرای به گوشم میتادیم. موزیک عاشقانهراه افب

زنگ زدیم. آپارتمان پدرام داخل یک  دیگر جلوی در منزل پدرام رسیده بودیم. ماهان ماشین را پارک کرد و

با آسانسور به سمت شد در ایران هستم و اینجا تهران است! اصالً باورم نمیزیبا بود. یک برج با طبقات زیاد. برج 

 آخرین طبقه حرکت کردیم. 

ه خانم، ک باعث افتخاره»رد و نگاهی به من انداخت و گفت: پشت در ایستادیم. ماهان کراواتش را درست ک

ماهان زنگ زد. طولی نکشید که در  «ماهان... زنگ بزن.لوس نشو »خندیدم و گفتم: « امشب در کنارتون هستم!

باز شد و پشت در زیباترین پسری بود که در تمام عمرم دیده بودم! پسری بلوند با چشمانی سبز که بسیار 

 در ایرانم و اینجا تهران است!! شدنرژی بود. واقعاً زیبا بود!... دیگر اصالً باورم نمینفوذ و پراپر
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ماهان خندید و  «به به! ببین کی اومده! ماهان!»د در را باز کرد و نگاهی پرهیجان به ما کرد و گفت: پسر با لبخن

این هم جناب »و بعد نگاهی به من کرد و گفت: « .روشناپدرام، »دستش را به سمت من گرفت و گفت:  مؤدبانه

من که هنوز « . خوش آمدید...روشناخوشوقتم خانم »م با لبخند و در نهایت ادب گفت: اپدر« دکتر پدرام مصفا!

پدرام نگاهی « منم از دیدنتون خوشحالم.»سختی به خودم مسلط شدم و گفتم:  محو زیبایی پدرام بودم به

خوش اومدی »گفت: اد. بعد رو به ماهان کرد و نفوذ به من انداخت و با لبخند سرش را به نشانه تأیید تکان دپر

و بعد خندید. « ، وگرنه تو خیلی وقته توبه کردی!اصرار کرده روشنامهندس. چه عجب ما تو رو دیدیم! حتماً 

در آغوش کشید و بوسید و گرمی خندید و ماهان را به می کهدرحالیپدرام  «مسخره نشو پدرام...»ماهان گفت: 

زیبا بود. خیلی بزرگ بود و تمام وسایلش لوکس  هوس بسیارپنتدعوت کرد. آپارتمان پدرام یک ما را به داخل 

 شد در ایرانم و اینجا تهران است!!! و درجه یک بود. و من دیگر قطعاً باورم نمی

یی کرد. میهمانی شلوغی کردم در یک قصر هستم. پدرام ما را به سالن اصلی راهنماوارد شدیم. احساس می

به دست های چای و نوشیدنی نالعاده زیبا که لیواو فوق میهای رسلباسپسر جوان با  3دختر و  8نبود. 

ها ببینین کی اینجاست! بچه»ن با هم بودند. ناگهان یکی گفت: و مشغول صحبت کردن و خندید داشتند

ب گرد شده بود. به ماهان نگاه کردم. ت هیجان و تعجّهای همه از شدّهمه به سمت ما برگشتند. چشم« ماهان!

همه بلند شدند.  «سالم به همه...»د. ابرویی باال انداخت و گفت: کراهان کنار من ایستاده بود و نگاهشان میم

تک آنها معرفی کرد و همچنین آنها را ان با همه دست داد و من را به تکمن و ماهان به سمت بقیه رفتیم. ماه

پرسی و معارفه نشستیم. یاسمین  هم سالم احوال اسمین و هژیر. بعد از، یعلی و ترانه. فربد و ملیکا .به من

 خواهرش نازنین و آتنا، دوست نازنین را به ما معرفی کرد.

دونی ماهان می»کردند. فربد گفت: من را برانداز میانی کنجکاو کردند و با چشمزده به ماهان نگاه میهمه بهت 

دادی جز پدرام! رو یکی در میون جواب میای هممون عوضی کجا بودی؟ تلفن ؟چقدر به موبایلت زنگ زدم

لبخند زد. هژیر یکی دیگر از ماهان  «کردیم. یک سالی هست ندیدیمت!یادت می همیشهخیلی جات خالی بود. 

ا دور گردن ماهان آمد، کنار ماهان نشست. دستش رطبعی نظرم میهای ماهان که بسیار پسر شوخدوست
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این همه ویم؟ آخه این رسمه رفاقته؟ ی؟ یعنی فقط باید صداتو بشناین رسمشه مرد حساب»انداخت و گفت: 

ناگهان پدرام « ؟کنینهژیر دارین بازجوییم می»ماهان با حالت عصبی گفت: « چرا نیومدی؟کجا بودی؟  مدّت

دونید که مهندس اصالً از این سئوال جوابا خوشش کنم. میها خواهش مینخیر. آقایون، خانم»وارد شد و گفت: 

ه ممنون باشیم. من مطمئنم ک روشناباید از »بعد نگاهی به من کرد و گفت: « خواین فراریش بدین؟. مینمیاد

ه... من به طورهمینه البتّ». ماهان نگاهی به من کرد و گفت: لبخند زدم« ماهان به دستور ایشون اینجاست!

. شما دوست روشناممنون خانم » :زی گفتآمینگاهی به من کرد و با لحن شیطنت هژیر« اومدم... روشناخاطر 

 «رو به ما برگردوندین... از دست رفته ما

پدرام  گم بهت. خوشحالم که دختر مورد عالقتو پیدا کردی. ازماهان تبریک می»گفت:  علیخندیدند. همه 

ها! دیگه افتادیم بچهی عروس»پدرام با چشمان سبزش نگاهی به من کرد و گفت: « شنیدم. خیلی به هم میاین.

لبخند زدم و « شما خیلی زیبا هستین...»بعد رو به من کرد و گفت: « گذارم ماهان از دستمون در بره...نمی

چهره رو از کدوم بهشت پیدا ماهان این پری»بعد رو به ماهان کرد و گفت: « ممنونم پدرام جان...»گفتم: 

خواین از چیز نمی»ی گفت: بود، با لحن جدّماهان که انگار خیلی از حرف پدرام خوشش نیامده « کردی؟

 «بله، بله، حتماً مهندس!»پدرام با هیجان گفت: « دکتر! خیلی وقته ندیدمتبابا ناسالمتی ای حرف بزنین؟ دیگه

 با همسر برایم خیلی عجیب بود، در آن جمع همهکردم. م. در تمام مدّت به پدارم فکر میمشغول صحبت شدی

مشغول حرف زدن که  کهدرحالیمّا پدرام تنها بود! عالمت سئوال بزرگی در ذهنم بود. زدشان بودند امیا نا

 کهدرحالیرفت. و ترانه ماهان با لبخندی از کنار من بلند شد و به سمت علی کرد.  ماهان را صدا، علی بودیم

 آید.ان پدرام را دیدم که به ست من میناگهمشغول نگاه کردنِ ماهان بودم، 

کردم های سنگین پدارم داشتم. احساس می. احساس ترس عمیقی از نگاهلبخند زیبایی کنارم نشست پدرام با

ها . این نگاه و انرژی که از آن چشمداشت... پدرام چشم از من برنمیکاودذره میبا نگاهش دارد من را ذره

ترسیدم. انتهای پدرام میبایی بیاز زی اختیاربیکرد. یشتر از همیشه در آن جمع معذب میگرفتم، من را بمی

 به من افتاد ونگاهش ای کرد. لحظههان داشت با علی و ترانه صحبت میبرگشتم و به ماهان نگاه کردم. ما
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دانم چرا در همیشه کرد. کنارش بودم امّا نمی تر ازهایش نقش بست که من را دلتنگلبخندی عمیق روی لب

 سخت بود! قدرآنآن لحظه دوریِ ماهان برایم 

نگاهش کردم و « اد که خیلی به ماهان عالقه داری!به نظر می»ه نگاه و لبخند ماهان شد و گفت: پدرام که متوجّ

ت منحصر بفردی داره که توی کمتر ماهان پسر خیلی خاصیه. شخصیّ»پدرام ادامه داد: « بله، خیلی.»م: گفت

و کمی از هممون پر »لبخند زدم و گفتم: « دونم.ب میخیلی رفتاراش سخته. اینو خو کسی دیدم. کنار اومدن با

پدرام  «ریم و دوست داشته باشیم.ها بپذیها و کاستیکمی که همدیگرو با همین کاستی هستیم. مهّم اینه

چه »به نشانه تأیید تکان داد و گفت: های من شد. ابرویی باال انداخت و سری لحظه ای عمیقاً غرق در حرف

کردم هنوزم بین دخترا ها لذّت بردم... فکر نمی! از شنیدن این جملهروشنانحصر بفردی خانم نگاه قشنگ و م

م جسارتاً یه سئوال تونمی»لبخند زدم و گفتم: « رو به کسی که کنارشه داشته باشه!کسی بتونه این نگاه زیبا 

« نامزد شما بین ما نیست؟ امشب چرا»گفتم: « با کمال میل!»پدرام با حالت موقری گفت: « ازتون بپرسم؟

پدرام گفت: « فهمم.مین منظورتون رو»با تعجّب گفتم: « .روشنامن تنهام خانم »پدرام خندید و مغرورانه گفت: 

م. هر کسی رو توی حیطه شخصی اگیریمن توی این مسائل، پسر بسیار سختمنظورم کامالً واضح و شفافه! »

  «گم...دونی چی میشما تقریباً نایابن. خودت خوب میبا تفکرات دم. این روزا دخترایی زندگیم راه نمی

پدارم با حالت خاصی « زودی کنار یه دختر خوب ببینمتون.امیدوارم به »زدم و سرم را تکان دادم. گفتم:  لبخند

از نگاهش ترسیدم. « !روشناباشه تونه توی زندگیِ من هر دختری نمی»کرد و گفت:  های من نگاهدر چشم

امّا »پائین انداختم. پدارم ادامه داد: شد! سرم را با هر نگاه این حس در من زنده میدانم چرا ناخودآگاه نمی

دوارم لیاقت شما رو ت زیادی تنها و افسرده بود. امی. مدّهخواست، پیدا کردالم که ماهان کسی رو که میخوشح

کند امّا ش میابود که آدم را محو زیبائی میمثل ماهیِ سکننده بود! در ذهنم زیبایی پدارم دیوانه« داشته باشه.

که با صدای ماهان به خودم آمدم. بودم  کند... در همین افکارترین تماس آدم را نابود میبه محض کوچک

ها به وطنش رسیده باشد، ناخودآگاه از پدرام جدا شدم و به تم. مثل یک زندانی که بعد از سالبرگش« عزیزم؟»
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برگشتم و به پدارم « ...روشناممنونم که افتخار هم صحبتی به منو دادی : »پدرام گفت. هان خزیدمما سمت

 . شب خوبی بود. و دستی پشت ماهان زد و رفت ...«خوش باشید»اهان گفت: لبخند زدم. پدرام رو به م
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 31فصل 

ای که آمده بودیم، ناخودآگاه ماهان نشست. از لحظهیقاً روبروی همه دور میز نشستیم. آتنا دق وقت شام رسید و

تفاده ترین فرصتی برای هم صحبتی با ماهان اسبودم. تمام حرکات ما را زیر نظر داشت و از کوچک ه اومتوجّ

هایی ه به سختیماهان با توجّ دانستمای که از ماهان داشتم، میپیشینه برایم خیلی مهّم نبود چون با کرد.می

ه ماهان را به کرد که توجّا آتنا کمابیش تمام تالشش را میه، رابطه جدیدی را شروع نخواهد کرد. امّکه کشید

 خودش جلب کند. البتّه خیلی هوشمندانه!

خندیدیم. ماهان به ندرت زد و میو انواع دسرها... هر کسی حرفی مینوع غذا  6یا  8میز بسیار مجللی بود، با 

م مشغول صحبت و خنده و البتّه خوردن شا کهدرحالیرفت. ها شدیداً به فکر فرو میخندید و از بعضی حرفمی

راستی ماهان هفته پیش عرفان زنگ زده بود. ماجرای تو رو بهش گفتم. خیلی »بودیم، هژیر رو به ماهان گفت: 

ممکنه با هم  ریچجوتو رو داره،  دونست! ناسالمتی اون نمایندگیِل شد. من خیلی تعجّب کردم که نمیخوشحا

ماهش سفر ح  بود، بعدشم  1آقا  ماهه که با عرفان حرف نزدم. خودِ 3من »ماهان گفت: « در تماس نباشید؟!

موندیم، خبر نمیقدر از هم بیکه اومد فقط نماینده شرکت با نماینده شرکت ما در ارتباط بوده. معموالً این

اً اتّفاق»بعد نگاهی به من کرد و گفت: « زنم.فردا بهش زنگ می طول کشید! حتماًقدر دفعه ایندونم چرا ایننمی

لبخند زدم. « ادی با هم داریم...های زیگفتم. من و عرفان خاطرهمی روشناچند وقت پیش داشتم از عرفان برای 

امّا وقتی  تی ما نبود،بینم اصالً توی تیا شخصیّکنم، میو مرور میر تایی وقتی از دور عرفانیه وق»پدرام گفت: 

کامالً این  ،زنمه. حتّی وقتی تلفنی باهاش حرف میمتعالیبینم این آدم خیلی کنم، میتر بهش فکر میدقیق

وقت مشوش و آژیته نیست. همیشه آروم و مطمئنه... باید کنم. هیچس میو توی صداش حر قدرت و عزت نفس

 ، امّا حاال کهدیدمشای میی ذهنم آدم بسته. با اینکه اول تواعتراف کنم، خیلی وقتا بهش حسودیم شده

 «ه.ترلولیها بینم باالتر و، از خیلی آدمایی که دوروبرم میبینمرفاقتمون شامل مرور زمان شده می

گم. پدرام کامالً درست کنین امّا میگم، باز همه مسخرم میاالن یه چیزی می»هژیر گفت:  یاسمین همسر

ست. بسته ،گه. این ربطی به این نداره که چون شکل شماها نیستچیزیه که می ، عرفان دقیقاً همونگهمی
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نخی که از این آدم به خدا وصله یه طنابه! من اینو در عرفان همیشه دیدم. مهّم نیست که چه شکلی باشیم، 

اشیم. اون عقب افتاده باشیم یا متمدن، مهّم اینکه به چیزی توی این دنیا وصل باشیم و بهش ایمان داشته ب

به خدا سپرده و از هیچ چیزی  ور م تمام مسیر زندگیشش کرده، چون اون آدمتعالیایمانِ عرفانه که این همه 

ل بود. از اوّ میهای یاسمین لذّت بردم. یاسمین به نظرم بسیار دختر عمیق و آراخیلی از صحبت« ...ترسهنمی

ین مسائل چیزی بداند. کردم که او هم در مورد اقعاً فکر نمیگرفتم ولی وامانی این انرژی آرام را از او میمیه

ه های عجیب و غریب تو که هیچ کدوممون ازش سر در نمیاریم! آخه یوای یاسمین. بازم این حرف»فربد گفت: 

 یه نفر دیگه هم به جز یاسمین کامالً در جریان هست. من»ماهان گفت: « جوری بگو ما بفهمیم خانم دکتر!

. تا دلتون بخواد از این روشنابله، »ردند. ماهان سری تکان داد و گفت: همه با تعجّب به ماهان نگاه ک« ..دونم.می

 «ا بلده...حرف

یح بده برای خانم شما توض روشناخب، »گرفت. فربد رو به من کرد و گفت: ام طرز صحبت کردن ماهان خندهاز 

یه مفهموم خیلی سادست فربد جان. »با خنده گفتم: « گه؟بازیا چیه که این یاسمین میما قضیه این نخ و نخ

مترین اونا روی سرمونه. به نام بدنمون چاکراهایی برای جذب و دفع انرژی از کائنات داریم. مهّ یهمه ما تو

چاکرای تاجی که به انرژی خدا وصله. توی همه آدما این انرژی به شکل یه نخ باریکه. هر چقدر ایمان ما و باور 

گن عرفا با یه طناب به خدا شه. تو اصالح میتر میتکلفت و کلف انرژیبه خدا بیشتر و بیشتر بشه این ما 

های یاسمین شادیِ عجیبی را در چشم« ده...وصلن و این دقیقاً ارتباط و ایمان انسان رو به خدا نشون می

پس » بعد چشمکی زد و گفت: «عات!! آفرین به این همه اطالروشناآفرین »دیدم. یاسمین با هیجان گفت: می

نگاهم به پدرام  خندیدم. فربد ابرویی باال انداخت و لبخندی زد. به فربد لبخند زدم. ناگهان« توأم رنگ مائی!

ماهان، پس »من شد، رو به ماهان کرد و گفت:  ه نگاههای سبزش به من خیره شده بود. تا متوجّافتاد که چشم

ه نگاه آمیز به من کرد. متوجّماهان خندید و نگاهی محبت« ین حرفا سرت گرمه!ژیر همیشه با ام مثل هتو ه

ماهان را کامالً کرد. این رفتار ن کامالً طبیعی رفتار میشد. ماهاتر میآتنا شدم که هر لحظه حریص و حریص

را به وجد  ین مسئله واقعاً مندیدم و اهمیشه در مقابل دخترهای دیگر می شناختم. همان رفتاری کهمی

 آورد... می
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شب میهمانی پدارم رو به پایان بود. ماهان به من اشاره کرد که برویم. با اینکه هنوز همه نشسته بودند، بلند 

؟ کاش بیشتر روشناخوای بری به این زودی می»مهربانی دست من را گرفت و گفت:  شدم. یاسمین با حالت

بعد نگاهی به ماهان کرد و گفت: « قوم عجوج مجوج پیدا کرده بودم!ن ای یموندی عزیزم. تازه یه همزبون تومی

ماهان « ل نبینیمت. نیست نرمال نیستی!سا 2خیلی خسیسی ماهان. به تو اعتباری نیست. شاید بری دیگه »

« هر جور هست منو میاره که ببینتت.کنه. نمیول  روشنایایم بازم. نگران نباش دیگه می»خندید و گفت: 

فتم: ایش نگاهی به من کرد و با نگاهش منتظر تأیید من بود. لبخند زدم و گهای درشت و قهوهبا چشمیاسمین 

که از این گرمی ژیِ سبک و یاسمین من را محکم بغل کرد. انر« و میارم. اون با من!معلومه که میام. من ماهان»

با « حتماً.»گفتم: « بینمت.میحتماً : »کرد. بوسیدمش. نگاهم کرد و گفتاش میگرفتم، من را شیفتهآدم می

کرد، پدرام با دلخوری همه خداحافظی کردیم. آخرین نفر پدارم بود. وقتی ماهان دستش را به سمت پدارم دراز 

ماهان « دیرش شده؟ روشنامونی؟ هستن فعالً. چرا نمی هادونی بچهری! تو که میخیلی زود داری می»گفت: 

پدرام نگاهی به من کرد و گفت: « پدرام. باشه برای یه وقت دیگه...ام نه. خسته» نگاهی به من کرد و گفت:

پدرام با نگاهی نافذ « بینیم.مرسی پدرام جان. بازم همدیگرو می»گفتم: لبخند زدم و « .موندیکاش بیشتر می»

ماهان کرد و گفت:  بعد نگاهی به و« خوام بیشتر ببیمنتون.واقعاً از دیدنت سوپرایز شدم. میامشب »گفت: 

نه پدارم جان، دیگه بچه خوبی شده. عشقشم که کنارشه. دیگه »علی گفت: « مهندس نری گم و گور شیا؟»

تر از همیشه. حس ترس در پدارم نگاهی به من کرد. نگاهی سنگین« شه. باور کن!فتارش مثل ماها طبیعی میر

دست من که مهربانی به لبخند خوداگاه گرفتم. ماهان با موج زد و به ماهان پناه بردم. دست ماهان را نا وجودم

 «همگی خوش.ها شب بچه»بود، نگاه کرد و گفت:  اختیار در دستش قالب شدهبی
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آره خیلی عالی بود. »گفتم: « ها چی بود؟ خوش گذشت بهت؟نظرت در مورد بچه»در راه ماهان از من پرسید: 

ماهان « خیلی جالب بودن. مخصوصاً یاسمین!بخشه عزیزم. دوستات برام تلذّکنار تو بودن همه جا برای من 

نامزد بود، وقتی قدر خوب بوده. زمانی که هژیر با یاسمین آره، یاسمین همیشه همین»لبخندی زد و گفت: 

 کردم یه روزی، دختری مثل یاسمین کنار من باشه و تودیدم، همیشه آرزو میرو باهاش می رفتار یاسمین

خیلی شبیه یاسمینی. از روز اوّل که باهات حرف زدم اینو احساس کردم و از این مسئله خیلی خوشحالم. من و 

ایِ پدرام بود که بعدها با ما دوست خوندیم. فربد هم همدورهم و هممون مکانیک میدوره بودیهژیر و عرفان هم

وست دوران کودکی فربد بود که با ما دوست شد. گذرونه. علی هم دو میر قلب شد و االن داره دوره فلوشیپیِ

کنه. یاسمین توی دانشکده فربد و پدرام بود. سال آخر پزشکی بود استاد دانشگاهه. موسیقی تدریس میعلی 

شناسم. چون توی این یه سالی که من اج کردن. ملیکا و ترانه رو کم میکه هژیر عاشقش شد و با هم ازدو

کنن. فربد که بهار سال دیگه ازدواج مییان. ملیکا و مزد شدن. به نظر دخترای خوبی میبا علی و فربد نا ،نبودم

نازنینو که به واسطه یاسمین »ماهان گفت: « و آتنا و نازنین؟»گفتم: « خوان از ایران برن.علی و ترانه هم می

بعد نگاهی به من کرد و گفت:  «تره نکبتو تا حاال ندیده بودم...امّا اون دخو مؤدبیه  دخترِ آرومشناسم. می

د که طلب بدم میاقدر از این آدمای فرصتاین ده!جلوی نامزدم به من آمار می ،کشهدختره پر رو خجالت نمی»

کسی رو که سر م براشون مهّم نیست. هر هاشون برسن. اصالً هتا به خواسته کننز هر فرصتی استفاده میا

. از اون ریختمشبهم خوان برسن. دیدی که منم بدجوری چیزی که میکنن تا به اون راهشون باشه، له می

دونی کرد. میشت دهنمو باز میکم دااد. برای همین هم زود اومدیم. کمبه من آمار د ،ای که وارد شدیملحظه

م به من نامزدطرفه! کنار  ایدونست با چه آدم روانیت آدما دارم؟ نمیکه من چه تخصصی توی ترور شخصیّ

، یوفتهکه تا یه هفته هر وقت یاد من می کردماسمین چیزی نگفتم. وگرنه کاری میفقط به احترام ی ده!مار میآ

  «عزرائیلو جلوی چشماش ببینه.
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و تلخ ر منم از همون اوّل فهمیدم امّا برام مهّم نبود. در حدّی نبود که بخوام شب قشنگمون»تم: گفو  خندیدم

شه که حواسم بهت امّا این باعث نمی»ا تعجّب نگاهم کرد. ادامه دادم: ماهان ب« . امّا.... من به تو اعتماد دارمکنم

چه »اهان ابرویی باال انداخت و گفت: م «نباشه ماهان. از قدیم گفتن مالتو سفت بچسب، همسایتو دزد نکن.

منی  ن. تو تمام داراییِمسخره نکن ماها»خندیدم و گفتم: « جزو اموال شاهزاده خانم ثبت شدم!عجب! باالخره 

 «دیوونه!

ماهان خندید و گفت: « خوای بیام پیش تو؟نکنه شب می»نزدیک شدیم. با تعجّب گفتم:  کم به خانه ماهانکم

نیم، یه کم هم غیبت کنیم، بعد بز قهوهه. امّا بریم یه فنجون ئرهادونم، دیگه نوبتیم باشه، نوبت ه دیوونه! مین»

مون وا شه، م خیلی سرده، همه چیزمون یخ زده. یه کم یخه هوا»حالت مضحکی گفت: و بعد با « رسونمت.می

. در همان حال نگاهم کرد و گفت: خندیدن هم با من میم. ماهاخندیدبلند بلند می« نمناک شیم بد نیست...

وقت بزرگ گفت، تو هیچهمیشه می میما»با خنده گفتم: « دونم؟سازی، من نمیمی چجوریتو این حرفا رو »

اندوه « اون آدما که از دستمون رفتن... حیفِ»ساکت شد و گفت: کمی ن کمرنگ شد، خنده ماها« شی...نمی

هیچ کاری هم از دستمون بر  افسوس که از دستمون رفتن و»دیدم. ماهان ادامه داد: اش میعجیبی را در چهره

ریم سر خاک بریم سر خاک عزیز. یه روزم می همخوام با یه روز می»نفس عمیقی کشید و گفت: « نیومد...

 «ریم عزیزم.حتماً می»گفتم: « ت و مامی.مادر

طور مبل لم داد. همان ت آشپزخانه رفتم. ماهان هم رویبه خانه رسیدیم. واقعاً هوا سرد بود. به سرعت به سم

به ماهان نگاه کردم. ماهان انداختم، ناخودآگاه برگشتم و ای میهای آب جوش چای کیسهکه داشتم در لیوان

 «چیزی شده؟»داشتم، گفتم: سینی چایی را برمی کهدرحالیسیگاری روشن کرده بود و به من خیره شده بود. 

ماهان پلک زد. « ماهان!»نزدیک ماهان رسیده بودم. گفتم:  ماهان جوابی نداد و همچنان خیره به من بود. دیگر

سینی را روی میز گذاشتم و « بیا بشین پیشم.»ماهان لبخند زد و گفت: « ببخشید. خیالتو پاره کردم؟»گفتم: 

کس به زیبایی تو بودی. هیچامشب خیلی زیبا شده »و گفت:  اهان مرا در آغوش گرفتر ماهان نشستم. مکنا

من و تو کنار هم دونی چیه ماهان؟ م خیلی خوشگل شده بودی. اصالً میتو ه»نگاهش کردم و گفتم: « نبود...
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بر شه و شه اون یکی روشن میزنن. وقتی یکیمون خاموش میآسمون سوسو می یایم که توثل دو تا ستارهم

ها توی تاریکیِ مطلقن امّا ستاره»ماهان آرام گفت: « وقت تاریکی معنا نداره...عکس. وقتی کنار هم باشیم، هیچ

ماهان زیر گوشم گفت: « ونه باشه، زیباست...یه خلوت عاشقتا تاریکی رو چی معنی کنی... اگه »گفتم: « .روشنا

این  همین االن که هیچ چیزی به قشنگیِ آره، مثل»گفتم: و مرا بوسید. لبخند زدم و « یه خلوت عاشقونه...»

 «تاریکی نیست.

لیوان خودش را هم به دستم داد.  را مدّتی در سکوت گذشت، ماهان با لبخندی لیوان چایماهان سکوت کرد. 

ای تامشب خیلی خوش گذشت ماهان. ممنون. واقعاً دوس»ین جرعه از چایش را نوشید. گفتم: لاوّ برداشت و

 «هر کدوم برای خودشون یه سریالن!نه به جالبیِ دوستای تو! »ماهان با شیطنت گفت: « جالبی داری.

همانی گفتیم و های جالب میها و حرفاتّفاقهای ماهان مشغول صحبت شدیم و از در مورد میهمانی و دوست

. کردها و حرکات من نگاه میگفت و با هیجان به خندههایش میخندیدیم. ماهان با هیجان از دوستکلی 

« ره تا برسی.ماهان پاشو بریم. اگه دیر بریم دلم هزار جا می»عتم کردم و گفتم: خیلی حرف زدیم. نگاهی به سا

ماهان نفس « ماهان؟ چرا خواستی بیایم خونت؟»ر راه گفتم: به سمت خانه براه افتادیم. د« بریم.»ماهان گفت: 

ریم خواست بعد از مهمونی این حسو تجربه کنم که با هم می. دلم میروشنادونم نمی»کشید و گفت: عمیقی 

خوام به خاطر من از کنم. نمیامّا شرایط تو رو درک می خواست شب بمونی پیشم...یه جا. راستش دلم می

تجربه کنم. تو خواست این حسو دونم امّا خب، دلم میبه خواهرتم برسی. همه اینا رو میی. باید زندگیت بمون

توانستم ماهان را نمی« اینم جزو همون رازه...»نگاهی به من کرد و گفت: « دونم. امّا...خیلی دیرت شده. می

نه اصالً »دهد. لبخند زدم و گفتم: ا نمیهای مرن از این لحظه به بعد جواب سئوالدانستم که ماهابفهمم امّا می

 «جوری برام سئوال بود که پرسیدم.دیرم نشده عزیزم. همین

ان بیدار بودند تا کلی حرف برایشان بزنم. کلی از زیبایی عجیب و غریب پدرام برایش رهابه خانه رسیدم. بهار و 

کردند. آن خندیدند و و ابراز احساسات میدادند و با من میهای من گوش میگفتم. هر دو هیجان زده به حرف
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های عجیب و غریبی در هایشان بعدها نقشایی حرف زدیم که بعضیهشب تقریباً تا صبح بیدار بودیم و از آدم

 زندگیِ من بازی کردند! 
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نش در مورد من داده بودند هر از گاهی از نظراتی که دوستااز میهمانی پدارم چند روز گذشته بود. ماهان 

کم به . زمستان از راه رسیده بود و کمزدوقت از نظرات پدرام حرفی نمیبود که هیچ گفت. امّا برایم عجیبمی

ز خاص در سرم بود. از همه خیلی فکرها برای آن رو شدم. ماهان متولد دی ماه بود وروز تولد ماهان نزدیک می

ت . این مسئله به شدّمکردکوروش در مورد این مسئله صحبت میو  رهابا ها خواستم و گاهی ساعتنظر می

 تر این روز را با ماهان سپری کنم. چه تمام خواستم با شکوه هررا مشغول کرده بود و می فکرم

ای داشتم. نزدیک ظهر بود که ماهان با من تماس گرفت و من را ی پایانی هفته بود. روز پر مشغلهیکی از روزها

آنجا  2تواند دنبالم بیاید. آدرس شرکت را داد و از من خواست که رأس ساعت اهار دعوت کرد. گفت که نمین به

 2های رز خریدم و طبق گفته ماهان ساعت سر راه دست گل زیبایی پر از گلم، باشم. به سرعت کارهایم را کرد

 . با آسانسور به طبقه ششم رفتمشدم و های سفید. وارد ساختمان ا سنگآنجا بودم. ساختمان زیبایی بود ب

 هاآسانسور در طبقه شش ایستاد. در آسانسور را باز کردم و روبرویم تابلوی شرکت ماهان را کنار یکی از واحد

خودآگاه یاد شب اوّلی که ماهان را دیدم و کارتش را به من داد افتادم. خاطره نا" شرکت ساختمانی فرد."دیدم. 

های آن شب به سرعت از ذهنم گذشت. پشت در شرکت بودم. در زدم. ماهان ه شد. خاطرهلطیفی در ذهنم زند

با دستپاچگی خندیدم « ینجاست! خوش اومدی...ببین کی ا»ا هیجان نگاهی به من کرد و گفت: در را باز کرد. ب

گفتم: « نبود...نیازی »اهان ابرویی باال انداخت و گفت: و دسته گل را به دستش دادم. م «سالم.»و گفتم: 

و در را باز کرد. در رو به یک « بفرمائید خانم...»زده گفت: ماهان هیجان« خوای دعوتم کنی بیام تو؟نمی»

ن از پشت تلفن رزاشد و انتهای راهرو میز منشی بود. ناخودآگاه یاد آن صدای لاه باز میی باریک و کوتیراهرو

 افتادم و خانم منشی! وارد شدم. 

خوشحال نیست. امّا را دید از پشت میز بلند شد و سالم کرد. کامالً احساس کردم که از دیدن من  دختر تا من

هایی سفید داشت. دکورش از چوب بود و درها و پنجرهاش نبود. شرکت کوچکی بود که تمام حالتی در چهره

تر! . امّا به رنگ روشناشتهای شکالتی دپارکت هم مثل کفپوش منزل ماهان،برایم جالب بود که کفپوش آنجا 
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، خواست به ماهان چیزی بگوید امّا تا من را با ماهان دیددی با انبوهی کاغذ بیرون آمد. میاز اتاق دیگری مر

مرد با نهایت خضوع « بعداً.»ماهان دستش را باال آورد و گفت: ای مکث کرد. خواست چیزی بگوید که لحظه

برداری ، وسط یه سکانس فیلمکردمش به اتاقش برگشت. احساس مییغذهاسری تکان داد و دوباره با انبوه کا

و من را به سمت اتاقش راهنمایی کرد.  «از این طرف.». ماهان نگاهی به من کرد و گفت: ام گرفتهستم. خنده

آقا »گفت: ته بود، رو به بیرون کرد و باز نگه داشدر را نیمه کهدرحالیدر اتاق را باز کرد و وارد شدم. ماهان 

 با لبخندی نگاهی به من کرد و« دو تا نسکافه.»ماهان گفت: « بله آقا؟»صدای مسنی جواب داد: « سلیمان؟

 « لطفاً.»گفت: 

منظره ای بزرگ به شهر که ی بسیار ساده و زیبا... میز مدیرعامل، میز کنفرانس و پنجرهوارد اتاق شده بودم. اتاق

های سبزی که مثل شود از آنجا دید و درختها را میتمام خیابان ،کردمخیلی جالبی داشت. احساس می

آمدند. ماهان صندلی را از میز کنفرانس عقب کشید و نشستم. یک ماکت کوچیک و زیبا به نظر می هایدرخت

ها نشست. زمانی طول نکشید که صدای در را شنیدم. در باز شد و مرد هان هم کنار من روی یکی از صندلیما

آمد. لبخندی زد و وارد شد. مرد مهربانی به نظرم میکه آبدارچی آنجا بود، یعنی همان آقا سلیمان  مسنی

مرد سری تکان  «ممنونم. خیر.»گفتم: « ای میل دارین؟چیز دیگه»گذاشت و گفت:  وی مافنجان نسکافه را جل

 داد و نگاهی پر از رضایت به ماهان کرد و رفت. 

اهان نگاهی به اطراف لبخند زدم. م «ریم.ام. امضاش کنم، میمنتظر یه نامه»گفت:  ماهان سیگاری روشن کرد و

ماهان لبخندی زد و « ب...آره، خیلی قشنگه ماهان. نقلی و آروم و مرتّ»گفتم: « شرکتو دیدی؟»کرد و گفت: 

ی بیشتری هابخرم، نمایندگی تریخیلی براش زحمت کشیدم. ترجیح دادم به جای اینکه جای بزرگ»گفت: 

ان لبخند زد و ماه «کامالً کار درستی کردی عزیزم.»تم و گفتم: ام را دستم گرففنجان نسکافه« داشته باشم.

ماهان « شه...این پنجره ماهان. خیلی قشنگه... انگار به یه جای دیگه، جز تهران باز می»نگاهم کرد. گفتم: 

ی این پنجره و سیگار کشیدنه. اصالً به خاطر این شباشو ندیدی! یکی از تفریحات من نشستن روبرو»گفت: 

ر آمد و صدای د« شدم. دقیقاً جاییه که باید باشه.پنجره اینجا رو خریدم. خودمم روز اوّلی که دیدمش عاشقش 
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 ،به خانم رفیعی بگید»گذاشت. ماهان امضایش کرد و گفت: ای روبروی ماهان پسر جوانی وارد شد. برگه

پسر برگشت، نگاهی « با اجازه.بله مهندس. »پسر مؤدبانه گفت:  «لسه، به من خبر بده.کنه، برای ج هماهنگ

اش را به دست گرفت و نسکافه از اتاق خارج شد. ماهان فنجان کنجکاوانه و کوتاه به من انداخت و به سرعت

ام را اشتم نسکافهد کهدرحالی« در مورد تو با شهره صحبت کردم.»نوشید. نگاهی به من کرد و گفت:  ایجرعه

 خشک شدم!  ،خوردممی

ز کرد. به سرعت فنجان را روی میز گذاشتم. زگِتمام بدنم از شدّت استرسِ این حرف ناگهانی ماهان شروع به گِ

امّا من آمادگیشو »با دستپاچگی گفتم: « برای عصرونه دعوتمون کرد. فردا»لبخند مرموزی زد و گفت:  ماهان

بریم به مهمونی  شی تااده میمثل یه خانم خوشگل و  با کالس آمفردا »کرد و گفت: میخماهان ا« ندارم ماهان.

خواند. بودم. ماهان مثل همیشه من را می تالطم یک دریای پر پائین انداختم. مانند سرم را «عصرونمون برسیم.

بلند شدم. « دی، بریم.ب! اگه نسکافتو تموم کرآفرین دختر خو»دانستم. ماهان گفت: این را خیلی خوب می

سوئیچ را به او دادم و گفتم: « ریم.خب، پس با ماشین تو می»گفت: » ه.آر»گفتم: » ماشین داری؟»ماهان گفت: 

قدر بهم بابا حاال یه دعوت سادست... چرا این» ماهان خندید و گفت:« من که نیستم. خودت باید بشینی.»

ماهان خندید و « شدم. همین... ی هم دوست دارم. یکم شوکهچرا، خیل»گفتم: « ریختی؟ دوست نداری بیای؟

 «بریم.»گفت: 

ه به کارمندهای جّاز اتاق ماهان بیرون آمدیم. دخترک به احترام ما و با اکراه از جایش بلند شد. ماهان بدون تو

« ..جناب مهندس ببخشید.»دختر گفت: شرکت با من به سمت در ورودی حرکت کرد. وارد راهرو که شدیم، 

نه، امروز »ی گفت: ماهان با لحن جدّ «گردید؟برمی»میشه برگشت. دخترک دستپاچه گفت: تر از هیماهان جدّ

را به دختر سرش « کنید.کاری داشتید با ایشون هماهنگ می گردم. مهندس رسائی هستن. هردیگه بر نمی

 «بله. حتماً.»سرعت پائین انداخت و گفت: 

چیه؟ چرا »به من نگاه کرد. با تعجّب گفتم: نگاهی به ماشین من کرد و با شیطنت  م. ماهانیکنار ماشین رسید

وز حال ماهان ماهان زد زیر خنده... آن ر «اووو، تدی!»ماهان گفت: « کنی؟جوری به من و تدی نگاه میاین
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اخم کردم.  «کنم!ن تو شک میگاهی به سِ». ماهان سرش را تکان داد و گفت: ام گرفتخیلی خوب بود. خنده

بشین، همیشه که من »سوئیچ را به طرفم انداخت و گفت: و بعد « مونی، خل و چل!عین مانی می» ماهان گفت:

« برید؟مهندس. حتماً. حاال کجا تشریف میبله جناب »گفتم: « ه شخصی تو باشم. یه روزم تو باش!نباید رانند

ش داری. بعدشم یه چرخی توی پاساژا بزنیم، شاید که تو خیلی دوسخوایم بریم جائیونک. می»ماهان گفت: 

به « ...شاپ دن  و دوست داشتنیِ من! بریمآخ جون، کافی»خندیدم و گفتم: « هم بخریم. خواستیم یه چیزائی

 سمت ونک حرکت کردیم. ترافیک زیادی نبود و خیلی زود به آنجا رسیدیم. 

میشه به من آرامش یزهای چوبی و سقف بلندش هشاپ با مشاپ روبروی هم نشستیم. آن کافیداخل کافی

علی« انتخاب کن.»کرد. ماهان منو را به دستم داد و گفت: های ناب زندگی را برایم تداعی میداد و لحظهمی

قهوه با کیک شکالتی  دو فنجانخواست. ماهان هم زیاد گرسنه نبود. بنابراین نمی غذارغم اصرار ماهان دلم 

 تیم. سفارش دادیم و نشس

کامالً فهمیدم که مقصود ماهان از گفتن این حرف،  «زمستونم اومد.»نتظر سفارش بودیم که ماهان گفت: م

آره، من خیلی »دادم و گفتم: ن این است که روز تولدش به یاد دارم یا نه! با بدجنسی سرم را تکان فهمید

هایم را در هم اخم« و که سرمایی هستی!ت»ماهان گفت: « برم.زمستونو دوست دارم. از احساس سرما لذّت می

گی. این آره خب راست می»ن گفت: ماها« ین چه ربطی به دوست داشتنم داره؟خب باشم... ا»کشیدم و گفتم: 

سردش خندیدم. ماهان دیگر حرفی نزد، امّا غمگین شد. این را کامالً در نگاه دل« چه حرفی بود من زدم؟!

 وز تولدش یادم است، دیگر سوپرایزی در کار نبود! فهمید که ردیدم. امّا اگر می

توی روزای »گفتم: « ؟روشناشناسی جا رو از کجا میتو این»یمان را آوردند. ماهان گفت: هاهطولی نکشید که قهو

رو به  خوردیم و دلمونقهوه می رهایومدیم. خیلی ناراحت بودم. با اینجا می رهابا  سختی که داشتم، همیشه

همم، تو فطره خوبی داره دوسش داره! من نمیکه خا آدم از جایی»گفت: ماهان  .«کردیمخوش می فال قهوه

توی این  رهاکنم. به لذّتی که در کنار من به اون روزا فکر نمی»خندیدم و گفتم: « چرا اینجا رو دوست داری؟!

های به جلو متمایل شد و در چشم کمیو ماهان ابروهایش را باال انداخت  «کنم...بردم، فکر میجای قشنگ می
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هایش در چشمبه دقّت نگاهش کردم.  «ناراحت نیستی؟ شکست عشقیتیعنی تو اصالً از »من نگاه کرد و گفت: 

کنی؟ تو چی فکر می»خواستند من را بدرند. گفتم: ای میهایی که از خشم مثل گرگ درندهنگاه کردم. چشم

تر عقبکمی ماهان « بینی؟ یا حسرتی توی نگام هست؟شمام میچ یمن ناراحتم؟ من غمگینم؟ اشکی تو

ید و سرش را پائین انداخت. گفتم: کردم. نفسی کشهای پرنفوذ ماهان نگاه مینشست. من هنوز در چشم

و برات رو کردم. اشتباه ر مدونستی. من تمام برگای آسَام می، نباید در مورد گذشتهکنمبعضی وقتا فکر می»

ان اشتباهمم باید این باشه که به سئواالی عجیب و غریب تو جواب بدم. تو چته ماهان؟ چی توی کردم. تاو

مقصر منم. حتماً رفتاری »کرد. گفتم: ماهان ساکت بود و به من نگاه نمی «؟ذهنت از گذشته من مجهول مونده

م تویِ گذشته من داره که تو هنوزکردم که تو این فکرا توی سرته! بگو بهم کجای این رابطه، کجای رفتارم ایراد 

آورد. عرق کرده  آمد، کتش را درزد. به نظر مضطرب و عصبی میماهان حرفی نمی« گردی؟دنبال جوابات می

من دنبال چیزی »ها و احساس سنگین من، خیلی معذب شده است. ماهان گفت: کردم از حرفبود. احساس می

شناسم. تو از چی ماهان من تو رو خیلی خوب می»کردم. گفتم: نگاهش « . فقط یه سئوال بود!روشنانیستم 

آره؟ از من ؟ های نظامیش لِهَم کردم آشغالی که با چکمهنگرانی؟ نگرانی که یه روز برگردم به گذشتم؟ به آد

 «ترسی یا از خودت؟می

فشرد. را به هم میهایش دیدم که ناخودآگاه مشت شد. انگشتهایم نگاه کرد. دست ماهان را با خشم در چشم

یه بارم بهت گفتم، » گفتم: «برام مهمّه که از احساست بدونم.»ماهان گفت: « ترسی...تو از خودت می»گفتم: 

دیگه الزم به توضیح نیست. ماهان به من ایمان داشته باش. این تنها راه نجات رابطمونه! به من ایمان داشته 

و فراموش کردم. من وارد یه زندگیِ جدید ر دته؟ من همه گذشتمباش. اینا حرفای روزای اوّل خودت بود. یا

تی ماهان سرش را پائین انداخت. مدّ «ای...شدم. من با تو دوباره متولد شدم، پاک و سفید. بدون هیچ خاطره

« گم...اگه چیزی می»تر شده بودیم. ماهان گفت: شد. هر دو آرامها طی میگذشت، بدون هیچ حرفی این لحظه

نم توده. من اینجام. کنار تو. چطور میدونم ماهان. تمام این نگرانیای تو بیخودونم، من همه چیزو میمی»تم: گف

دیگه اسم من انسان  ،ای فکر کنم؟ این نهایت پستیه ماهان. اگه اون روز برسهکنار تو باشم و به کس دیگه

هایم لبخندی تلخ روی لب دست من را گرفت.ماهان لبخند زد و  «کنم...جا اعالم مینیست. من اینو همین
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 «خوای منو سوپرایز کنی!می چجوریپاشو بریم. اینم از سوپرایزِ من. حاال تا بعدش ببینم »نقش بست. گفتم: 

 شاپ بیرون آمدیم. تمام بود، بلند شدیم و از کافیهایمان نیمهقهوه کهدرحالی
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 :3فصل 

ها بودیم که ناگهان گردنبند زیبایی دیم. در حال نگاه کردن ویترینو در پاساژها براه افتا را گرفتم دست ماهان

بال راست پروانه. بال راستش  رنگ روی گوشه پائینیِ ینی سبزرا دیدم. یک گردنبند پروانه از استیل مات با نگ

از »نگاه من شد. به سرعت گفت: توجّه پر بود و بال چپش خالی. خیلی زیبا و ظریف ساخته شده بود. ماهان م

 گی. خواستم باخوام برات یه هدیه بخرم. امّا تو هیچی نمیمی»گفت: « هیچی.»گفتم: « چی خوشت اومده؟

  «دونم. بگو...هاتو نمیخودت بیام. آخه هنوز خیلی سلیقه

توانستم اجازه بدهم ست. نمیلوم بود که مغازه گرانی انگاهی به تابلوی مغازه کردم. از تابلو و ویترین مغازه مع

دستم « جوری نگام افتاد. بریم...نه، واقعاً از چیزی خوشم نیومده. همین»گفتم: ماهان برایم هدیه گرانی بخرد. 

برات »حالت خاصی گفت:  و حرکت کردم. ماهان ایستاد و با «بریم.»گفتم:  را دور بازوی ماهان انداختم و

ماهان دست من را کشید و به داخل مغازه برد. « این چه حرفیه؟»گفتم:  به سرعت« من مهّم نیست؟ احساسِ

خانمِ من از ویترین شما »ماهان گفت: « در خدمتم قربان.»رویی گفت: ز ایستاده بود. با خوشفروشنده پشت می

که  کنم خانم. باعث افتخارهخواهش می» فروشنده با لبخند گفت:« ی رو انتخاب کرده تا براش بخرم.اهدیه

 «ا رو انتخاب کردید. در خدمتم...مغازه م

ای که پشت ویترین هست رو اگه گردنبند پروانه»اه کرد. به سختی گفتم: دیگر راه فراری نبود. ماهان به من نگ

و گردنبند زیبای پروانه را به دستم داد. زیباتر از « حتماً خانم.»فروشنده گفت: « خوام ببینم.امکانش باشه، می

« دوسش داری؟خیلی قشنگه. خیلی... »آمد. ماهان نگاهم کرد و گفت: د که از پشت ویترین به نظر میبو چیزی

دست فروشنده داد. فروشنده  و پروانه را به« شم آقا...مبارکت باشه عزیزم. ممنون می»لبخند زدم. ماهان گفت: 

  «مبارک باشه خانم.»گفت: 

دادم ماهان این جنگیدم که نباید اجازه میکردم. با خودم میمی ،ذب بودنقیمت گردنبند گران بود. احساس مع

اش باعث رنجش او ماهان داشتم، انجام ندادن خواستهکار را انجام بدهد امّا از طرفی هم با شناختی که از 

 . خواستم. ماهان با لبخندی حاکی از رضایت دست من را گرفت و از مغازه بیرون آمدیمشد و من این را نمیمی
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ز تو ماهان چرا این کارو کردی؟ این گردنبند خیلی گرون بود. الزم نبود این قدر زحمت بکشی. من که ا»گفتم: 

های ها از کنارمان نبودیم. در چشمه عبور آدمماهان روبروی من ایستاد. اصالً متوجّ« توقع هدیه نداشتم عزیزم...

ها ی وقتا پشت ویترین مغازهچیزی برات بخرم. خیل خواست یهها بود دلم میمدّت»من نگاه کرد و گفت: 

دونم که تونستم تصمیم بگیرم. هزار و یک چیزو دیدم. میایستادم تا یه چیز مناسب برات پیدا کنم، امّا نمیمی

مبارکت باشه. »گفت:  دستش را گذاشت روی صورتم و «خرید امّا این بار استثناء بود. جورینباید هدیه رو این

این چه حرفیه عزیزم؟ من عاشق این گردنبند »گفتم:  دستش را گرفتم و« باشی...رم واقعاً دوسش داشته امیدوا

ماهان لبخند زد و سرش را به نشانه رضایت تکان « تر از همه چیزه...شدم. واقعاً زیباست. هدیه توئه. این مهمّ

  داد

ای بود که در ترین هدیهشحال بودم. شاید با ارزشماهان براه افتادیم. از هدیه گرفتن آن گردنبند خیلی خوبا 

بافت ظریف یک بلوز  ها را نگاه کرد و یک کت ون به دقّت کتام گرفته بودم. وارد یک مغازه شدیم. ماهازندگی

یزی الزم نداشتم. باران ولی واقعاً چ ،ای خرید. هوا تاریک شده بود. ماهان خیلی اصرار کرد که خرید کنمقهوه

 با ماهان شام خوردیم و به سمت منزل ماهان براه افتادیم.بارید. میشدیدی 

نگاهش « از حرفی که زدم دلخور نباش.»، ماهان نگاهی به من کرد و گفت: وقت خداحافظی بود. داخل ماشین

م ماهان نگاه «پرسی؟ چرا ماهان؟قدر از گذشته من میخوام صادقانه بهم بگی چرا اینماهان می»کردم. گفتم: 

، ازت خواستم صادقانه بهم نه نشد»گفتم: « دلیل خاصی نداره عزیزم.»گفت:  و کرد و به سمت من متمایل شد

. من خیلی ضعیف شدم. االن روشناخوام از دستت بدم من نمی»گفت:  با نگاهی معصومانهماهان  «بگی...

و ندارم ر کنم. اصالً توانایی قبلشبا زحمت چسبوندمش. با تلنگدری میام که فهمم. مثل یه بلور شکستهمی

و گفتم:  اش کشیدم. دستم را الی موهای مشکینگاهش کردم« ت خودم نیست.... منو ببخش. واقعاً دسروشنا

ام، منم ضعیفم. باید به هم م که باهات بمونم. منم ترک خوردهعزیزم، من هستم! همیشه... من واقعاً اومد»

خوام همه چیزو فراموش کنی. گذشته ات بد از ذهنمون پاک بشه. من میرکمک کنیم تا یه روز تمام این خاط

« ر هم زندگی کنیم. زندگی، ماهان!خوام کنام کنار هم دوباره متولد بشیم، میخوامنو، گذشته خودتو... می
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ر از همیشه بود. امّا همین تخواست از ماهان جدا بشوم. جدایی برایم سختماهان لبخند زد. دلم نمی

کند. ماهان کاله کاپشنش را سرش گذاشت و از ها بیشتر و بیشتر میهاست که همیشه عشق را بین آدمییجدا

« اقعاً راننده خوبی بودی امروز...نه، تو و»ئین کشیدم. ماهان با شیطنت گفت: ماشین پیاده شد. شیشه را پا

گفتم: « خداحافظ.فعالً » ماهان سرش را تکان داد و گفت:« مرسی مهندس. ممنون.»خندیدم و گفتم: 

ستیا! اگه توی قطب بودی، اسکیموی خوشگلی ه»دیدم و گفتم: خن «چی شده؟»با تعجّب گفت: « ماهان؟»

تو واقعاً احمقی »ماهان خندید. بلند بلند... گفت: « شدم تا اونجا دنبالت بیام. خداروشکر توی تهرانی!مجبور می

راه دم و بخندید. شیشه ماشین را باال کشیاهان همچنان میم« خداحافظ، اسکیموی من!»گفتم: « !روشنا

 کرد... یکه ایستاده بود و من را بدرقه م کردم. این بار ماهان بود. در آینه نگاه میافتادم

راستی، یه سوپرایز »تعریف کردم و بعد گفتم:  رهاهای آن روز را برای اتّفاقوقتی به خانه رسیدم، با هیجان 

با مسخره « ! ماهان برات خریده؟روشناوای... این چقدر قشنگه »فریاد زد:  رهاگردنبند را درآوردم. و  برات دارم!

گردنبند را در » گردنت ببینم. بدو. دلم آب شد... خیلی قشنگه. زود باش بنداز»گفت: رها  «بله.»بازی گفتم: 

مبارکت باشه »را بوسید و گفت:  خوشحال بود. منخیلی  رهابود.  زیباگردنم انداختم. واقعاً در گردنم 

دوباره با هیجان گفت:  رها «یه موضوع مهّم دیگه هم بهت بگم. ممنون، تازه باید»خندیدم و گفتم: « خواهری...

از خوشحالی جیغ کشید.  رها« به یه عصرونه تو خونش دعوت کرده.فردا عمه ماهان ما رو »گفتم: « دیگه چی؟»

ها! اوّل دوستاش، االنم خانوادش. وای خیلی خوشحالم... فردا باید شقت شده، ماهان واقعاً عاروشنا: »گفت

و کلی در « ردا یعنی همه چیز، یعنی آینده...ش به تو خیلی مهّمه! فاهاوّل عم شیک و موقر باشی. نگاهِحسابی 

چیز روبراه بود و مورد اینکه چه بپوشم و چه کار کنم، صحبت کردیم. برای فردا استرس زیادی داشتم، امّا همه 

 من به ماهان ایمان داشتم.
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 38فصل 

و ظریف پوشیدم  میآمد. یک بلوز بافت مشکی و خیلی رسبه دنبالم می :ماهان ساعت  .روز میهمانی شهره بود

ام روی ردنبند پروانهبه تن کردم. گ میای خیلی رسکه خیلی ساده بود، آستین بلند و یقه اسکی. شلوار پارچه

ه کیا و زیبا بیشتر از همیشه جلوه داشت. ساعتم را روی آستینم بستم و داخل آینه خودم را نگاه کردم. آن یق

عطر خوشبویی به خودم زدم و آن روز زیباتر از همیشه شدم.  ،آمدمیخیلی از خودم خوشم آمد. به نظرم 

ها را به من یادآوری کرد. تهمثل یک مادر مهربان آخرین نک رهابود.  :کردم. نزدیک ساعت میآرایش مالی

و در عین  میخوشحال بودیم. پالتوی مشکی رنگی پوشیدم که خیلی رس رهااسترسم خیلی کمتر شده بود و با 

های سبز رنگ بافته شده بود را به سر کردم. کیفم را نگ مشکی که روی آن گلحال ساده بود و شال بافتی به ر

 تماس گرفت.  برداشتم و منتظر ماهان ماندم. ماهان

خندید. می رها «رسم خدمتتون مهندس.بله، االن می»گفتم: « دین؟؟ من پائینم. افتخار میروشناخانم »

ها پائین رفتم. ماهان داخل ماشین نشسته بود. هوا ه از پلهم را پوشیدم و با عجلاهای پاشنه بلند مشکیچکمه

م و نشستم. کرد. به سرعت در را باز کردخوانم رسوخ میزمستانی تا مغز استطبق معمول ابری بود و باد سرد 

 میهای نیمه رساش پوشیده بود و بلوز بافت شکالتی و کفشای سوختهای با کت قهوهماهان شلوار جین تیره

 ماهان متعجّب ماندم. ماهان چهره زیبایی نداشتآمد. یک لحظه از زیبایی میای رنگی که خیلی به ماهان قهوه

را در نظرم منحصر بفرد جلوه پوشید، او هایی که میداشتنی بود و لباسای من خیلی جذاب و دوستبر امّا

نه به خوشگلی تو »ماهان خندید و گفت: « ماه شدی! به، چقدر بهت میاد این لباسا! مثل به»داد. گفتم: می

تا شهره زنگ نزده. عادتشه، خدا نکنه  ای... واقعاً خوشگل شدی. بریمتر از همیشهعزیزم. تو واقعاً امروز خوشگل

کنه. همین نیم ساعت پیش زنگ زده مییه روز بخوام برم خونش، از صبح برنامشه. هر نیم ساعت یادآوری 

آره، یه جورایی من بچه اونام. آخه شهره بچه »گفت: « حتماً خیلی دوسِت داره ماهان.»افتاد. گفتم:  و براه «بود.

یش همیشه منو بینگیشون منم. شوهر شهره که حاال میدار بشن امّا نشد. تمام زندچهنداره. خیلی سعی کردن ب

ا، بعد از عزیز، هتمام این سال یکنه. واقعاً اونا هم تمام زندگی منن. اونا خانواده منن. توبه اسم پسرم صدا می



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

195 

 

من واقعاً مشتاقم »گفتم: « دم...تر از پدر و مادر خومثل یه پدر و مادر واقعی! واقعی همیشه منو حمایت کردن،

 «تا ببینمشون!

ماهان جان، »ی برداشت. صدایی از پشت خط گفت: ناگهان موبایل ماهان زنگ خورد. شهره بود. ماهان گوش

ز پشت خط شنیده شد و بعد صدای خنده بلندی ا« ت منو مجبور کرده بهت زنگ بزنم.پسرم کجایی پس؟ عمّ

کنه اگه دوباره زنگ بزنم. امروزم منو از کار و زندگی انداخته. دست نامزد ام می، ماهان دعوگهمی»ادامه داد: 

داریم میایم عمو. تو راهیم. »ماهان سرخوش گفت: « کشه!ا دیگه! وگرنه عمّت هر دومونو میو بی خوشگلتو بگیر

برام مهّم نیست ماهان »« گوشی گوشی. شهره کارت داره.»« رسیم.ساعت دیگه می 1یگه زنگ نزنه، تا بگو د

شهره تو تا منو »ان گفت: ماه« نی، من صبر و طاقت ندارم آخه...دوکنی. بیا دیگه، بابا تو که میاگه دعوامم می

یعنی دیگه زنگ »شهره گفت: « رسیم االن.هم کنارمه. عزیزم، می روشناکنی. دارم میام به خدا. نکشی ولم نمی

 رد. و قطع ک« رسیم. فعالً خداحافظ.نه دیگه عزیزم. می»ماهان گفت: « نزنم؟

های رز و لیلیوم بود ک سبد گل بسیار زیبا که پر از گلفروشی رسیدیم. پیاده شدیم و گل خریدیم. یبه یک گل

ی من گذاشت و به هاو البتّه چند شاخه ارکیده... خیلی زیبا بود. ماهان با لبخندی زیبا سبد گل را روی پا

ای دربست و زیبا را ید که به منزل شهره رسیدیم. خانهکت کردیم. طولی نکشسرعت به سمت خانه شهره حر

روبروی خود دیدم. ماهان بوغ زد و در باز شد. وارد حیاط زیبایی شدیم که بزرگ بود و ساختمان زیبایی در 

اً ریخته هایشان تقریبهایی که برگسرخ بود و درختهای گلخورد. حیاط پر از بوتهشم میانتهای حیاط به چ

رقص بودند. مرد  ن با ملودی باد درشاهای زیبا و دلفریبها مانده بودند با رنگهایی که به شاخهبود و برگ

« شهرامه. شوهر شهره...» مسنّی را دیدم که صمیمانه به سمت ماشین آمد. ماهان لبخند زد و رو به من گفت:

و پیاده  «حاال خودشونو ندیدی!»ان خندید و گفت: ماه« وای چقدر اسماشون به هم میاد!»خندیدم و گفتم: 

 شدیم. 

هایش نقش بست. ه ما رسید، لبخند مهربانی روی لبتا ب ردی تقریباً قد کوتاه و چاق بود.شهرام به ما رسید. م

بعد نگاهی به من کرد و « ، خوش اومدی. خوش اومدی.پسرم»ا بغل کرد و با هیجان خاصی گفت: ماهان ر
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م. شوهر سالم دخترم. خوش اومدی. شهرام هست»راز کرد و با صمیمیّت خاصی گفت: مت من ددستش را به س

هستم. از دیدنتون  روشنامنم سالم. »گفتم:  دستش را فشردم وگرمی به « عمه ماهان. خوش اومدی...

یه دخترم؟ این حرفا چ»شهرام گفت: « مت افتادید. ممنون از محبتتون...بخشید که امروز به زحخوشحالم. می

د تو... شهره خیلی هر کسی که توی قلب ماهان باشه، عضوی از خونواده ماست. خوشحالم که اینجائین. بفرمائی

 و ما را تا در ورودی همراهی کرد.  «منتظرتون بود.

هایش انداخته بود و الی سه گوش به رنگ سفید روی شونهبه منزل که نزدیک شدیم، شهره را دیدم که ش

. همیشه همین تصویر را از شهره در ذهنم داشتم. با جذاب و زیبایی بودیبا به تن داشت. زن بسیار پیراهنی ز

به لب داشت. مثل یک بانوی  میکاوید. نزدیک شدیم. شهره لبخندی مهربان امّا رسینگاه کنجکاوش من را م

لبخند زدم و « عمه ماهان.عزیزم. من شهره هستم. سالم. خوش اومدی »اصیل و نجیب زاده جلو آمد و گفت: 

شهره رفتاری موقرانه داشت. « تون. واقعاً از دیدنتون خوشحالم.هستم. خوش وقتم از آشنائی روشناسالم. »گفت: 

دلم. ی پسر فراریِ من؟ خوش اومدی عزیزچطور»ید. بعد رو به ماهان کرد و گفت: با من دست داد و من را بوس

آغوش کشید و بوسید. ماهان در آغوش شهره  ماهان را درگرمی و به « ...ینمت. انگار هزار ساله ندیدمتبیا ب

گفت:  زدهد. شهره نگاهی به ما کرد و هیجانآوروجد می انگار بچه شد. احساس ناب بین این دو نفر من را به

 «بفرمائید تو...»

ر نهایت ظرافت و سلیقه یک از راهرویی کوتاه گذشتیم و وارد سالن شدیم. منزل بسیار زیبایی بود. همه چیز د

 بود. زن کدبانو چیده شده 

شهرام رفت و بعد از چند ثانیه با سینی چای سالن پذیرایی دعوت کرد.  نوازی بهشهره ما را در نهایت میهمان

کردم تمام آرزویش در چشمکرد. احساس میمیمام به ما نگاه آمد. شهره همچنان نشسته بود و با احساس ت

چشمانش از  ،شده است. ماهان نگاهی به من کرد و از دیدن گردنبند زیبایی که هدیه داده بودهایش متجلی 

در سکوت گذشت و در این مدّت چای تعارف کرد و نشست. مدّتی ناشدنی برق زد. شهرام هیجانی وصف

خب »گفت:  ناگهان شهره سکوت را شکست وشد. ای بین من، شهره و شهرام رد و بدل میهای کنجکاوانهنگاه
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تی در مورد تو با من حرف زد، رپریده بودم. وقجون. خیلی خوش اومدی. من خیلی نگران این ماهان وَ روشنا

دونی چه حسی داشتم. من همیشه و همیشه نگران ماهانم. ماهان تمام زندگیِ من و شهرامه. وقتی در مورد نمی

نون مم»گفتم:  «داشتن. خوشحالم که کنار ماهانی.تو با من صحبت کرد انگار یه وزنه سنگین از روی قلبم بر

خواست شما رو ببینم. ماهان از شما خیلی برای من گفته و من واقعاً همین شهره جون. منم واقعاً دلم می

ماهان عشقِ منه. »آمیز به من کرد و گفت: شهره نگاهی شیطنت« ا داشتم. زیبا، باوقار و اصیل...تصویرو از شم

ماهان  که و ماهان کسی رو اینجا ندارم. تمام دلخوشیم این دو نفرن. البتّه این شانس بزرگیِ من به جز شهرام

من خاله اً اتّفاق»گفتم: « ، دیگه منو دوست نداشت!ها رو دوست دارن. اگه خاله داشتخاله نداره! چون همه خاله

ن. خوبها خیلی کنم عمهمن که فکر می تم. نادیا و ماریا.هامم هسعاشق عمه دارم و خیلی هم دوسشون دارم امّا

ماهان گفت: « ه امّا ماهان؟طورهمینبله »شهره خندید و گفت: « من نعمته! های، مثل خالههم خوبهالبتّه خاله 

اهی به شهرام شهره نگ« کردی و من چه احساسی بهت دارم. ندونی چه کارایی برای مشهره خودت خوب می»

شناسی. خودت باید همه چیزو بدونی. ماهان یم دیگه ماهانو مثل ما خوب متو ه، روشنا»کرد و خندید. گفت: 

 «روش نوشته شده!تمام و کمال کنه روی قلبش یه تخته سیاه هست که احساسش در مورد آدما، اصوالً فکر می

رد م»شهرام با غرور گفت: « دونی که منظورم چیه؟می»با شیطنت چشمکی به من زد و گفت: بعد خندید و 

ماهان « احساساتش. مثل پسر خودم... تویی باشه دیگه شهره جان. جذاب، خشن و سفت طورهمینباید 

م دم به من داده که براش بیارم. قهوه ه قبل از هر چیز اجازه بدین. ماهان یه سفارشی» لبخند زد. شهره گفت:

 «ام که دور هم کلی خوش بگذرونیم.یکنم و ب

و ما را تنها گذاشت. شهرام مرد مهربانی بود و از زمانی که ما را دیده بود، شهره به سمت آشپزخانه رفت 

کس  اینجا هیچ»چایش بود. شهرام رو به من گفت:  تر نشده بود. ماهان مشغول خوردنای کمرنگلبخندش ذره

.« ..تعارفی نیست. از خودت پذیرایی کن دخترم. چرا بیکار نشستی؟ میوه، آجیل، شکالت. یه چیزی بخور

دلم برای پدرم تنگ اختیار بیکه  ،آورداحساس شهرام خیلی خالص بود. کلمه دخترم را جوری به زبان می

 شد.می
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آقا شهرام.  حتماً. ممنون»لبخند زدم و گفتم: « خوری؟؟ چرا چیزی نمیروشنا»با صدای ماهان به خودم آمدم. 

و بعد زد زیر  «صدا کنه!میمن که نباید منو رس به من بگو عمو. دخترِ»شهرام گفت: « خیلی زحمت کشیدین...

دستم خنده. من و ماهان هم خندیدیم. لیوان چایم را برداشتم. نگاهی به لیوان کریستال و بسیار مجللی که در 

انداخت. های بی نظیر و نایاب میو من را ناخودآگاه به یاد الماس زدش برق مییهابود، انداختم. تمام برجستگی

های کوچک ایی که در آن تعداد زیادی شیرینیوردن چای بودیم که شهره آمد. با ظرف کریستالی زیبمشغول خ

فت ظرف را های جالب دیگر... با نهایت ظرا، پروانه، قلب و خیلی شکلویلن. های مختلف بودو رنگارنگ به شکل

وای چه شیرینیای »گفتم: با هیجان « اینم سفارش آقا ماهان. نوش جان..بفرمائید... »روی میز گذاشت و گفت: 

شهره ظرف را به سمت من « خوشمزن. بخور... ست. خیلیهبله، اینا هنرای شهر»ماهان گفت: « خوشگلی!

هایی زیبایی تزئین شده بود. جالب بود. حتّی دو بود، برداشتم که با رنگ ویلنکل گرفت. یک شیرینی که به ش

شگلن قدر خوشهره جون، اینا این»شده بود! خیلی زیبا بود. گفتم:  دههم رویش با قلموی مشکی کشی ویلن sتا 

یی از خودتون پذیرا وبممنون عزیزم. نوش جان. خ»شهره خندید و گفت: « خوردشون!که آدم دلش نمیاد ب

 «خوری عزیزم؟ بخور دیگه...کنین تا بیام. شهرام، چرا نمی

گ برگشت. وقتی شهره ا سینی قهوه و یک کیک بسیار قشنشهره با لبخندی مهربان رفت و بعد از چند دقیقه ب

یقه و با حوصله اینا رو شهره جون شما واقعاً یه کدبانوی تمام عیارین. چقدر خوش سل»نشست. گفتم: 

را گذاشت و برای هر  هالبخند زدم. شهره قهوه« عزیزم، کاری نکردم. نوش جونتون.»شهره گفت: « پختین...

خانم، از خودت بگو ببینم.  روشناخب » شمزه اش کشید. بعد رو به من کرد و گفت:کسی از کیک زیبا و خو

« خواد از زبون خودت بشنوم.دلم می ه چیزایی گفته، امّا خب،خیلی مشتاقم بیشتر بشناسمت. البتّه ماهان ی

جون، من  روشناتّه الب» نگاهی به ماهان کردم. ماهان لبخند زد و سرش را به نشانه تأیید تکان داد. شهره گفت:

ت برام بگی. خواد با خصوصیات رفتاریت و عالیقت آشنا بشم. الزم نیست چیزی از زندگی شخصیّفقط دلم می

 «فقط صرف آشنائیِ بیشتر...
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من دختر » شهره خندید. نگاهی به ماهان کردم و گفتم:« که باید از ماهان بپرسید.خب اینا رو » گفتم:

های ین معلمو مشکالت زندگی بهتر هایا سختیی زیادی رو با سختی گذروندم، امّهاای هستم. سالخودساخته

شه. روحش، قلبش، احساسش، میکم بزرگ دن و قوی بودنو یاد میدن. آدم کمن. به آدم محکم موندنیا هست

 راهم دیدگاهش... من همیشه سعی کردم که درست زندگی کنم. خیلی وقتا توی شرایط خوبی نبودم، امّا هر جا

م، امّا به شدّت به اکنم دختر با ایمانیهمه چیزو روبراه کرده. ادعا نمی ا به کمکم اومده وو گم کردم، خدر

اخالقیات پایبندم. همیشه بودم، چون مادرم این درسا رو به عنوان بزرگترین ثروت دنیا برام به ارث گذاشت و 

باشم. سعی کردم به همه کمک کنم. هر کاری که از رفت. همیشه سعی کردم آدما رو ببخشم، دوسشون داشته 

 « دستم بر میاد، حتّی اگه شده، یه لبخند...

هر چیزی رو از خدا خواستم و هرگز برای چیزی » یش نقش بست. گفتم:هاشهره لبخند پر رنگی روی لب

ترین تشبخشه احساس خوشبختی کرد. کنار خواهرم خوچون یاد گرفتم توی هر شرایطی می حسرت نخوردم،

درسته، واقعاً بخشش » دادند. شهره گفت:های من گوش میشهره و شهرام با انرژی خاصی به حرف« آدم دنیام.

رسونه... از ماهان شنیدم ساز به اوج می ده و آگاهی انسان روکنه، عشق به آدما وسعت میآدما رو بزرگ می

 شهرام گفت:« نظیره.م بیویلنسله. ولی خب،  ویلنیم صل. البتّه عالقه اویلنبله، » خندیدم و گفتم:« زنی.می

واقعاً صدای عمو » ماهان خندید و رو به من گفت:« خونم...منم که صدای خوبی دارم. شما بزنین، منم می»

ماهان و شهرام « پسرم، تو واقعاً پسر خودمی!» شهرام خندید و گفت:« محشره. تازه عمو استاد تار هم هست!

بله، » گفتم:« ای...هم با مطالعه شنیدم خیلی» ی به هم دادند و هر دو خندیدند. شهره گفت:ادست مردانه

. امّا عالقه فلسفهعرفان، گاهی هم رمان و » گفتم:« خونی؟چی می» شهرام گفت:« کتاب جزئی از زندگیِ منه.

ماهانم یه زمانی خیلی » ت:آگین زدم. شهره گفلبخندی شرم« به به. لذّت بردم.» شهره گفت:« اصلیم عرفانه.

این پسر من » شهره گفت:« شهره...» :ماهان گفت« دونم چرا یهو همه چیزو ول کرد؟خوند، نمیکتاب می

دونم. ماهان می» گفتم:« ها، دلش خیلی نازکه...مهربونی داره. این اخماشو نبینی جون. امّا قلب روشنابداخالقه 

ا بود تنها بود. من همیشه بهش هون خیلی جالبه برام. ماهان مدّتقصه آشنائیت» شهره گفت:« پسر خوبیه.

گرفت که واقعاً قدر در مقابل من گارد مین. امّا ماهان اوتو بسازیه دختر خوب پیدا کن و باهاش زندگی ،گفتممی
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ه بود. نداشتم تکرارش کنم. مثل یه ربات شد جرئتخیلی وقتا با این که خیلی برای تنهائیش ناراحت بودم، 

ره خونه. باورت گفت تازه داره میزدم، میشب بهش زنگ می 11تمام مدّت شرکت بود. گاهی وقتا ساعت 

زد. هر چی بهش وزای تعطیلم خیلی کم به من سر میکردم. رمشغله ماهان، من احساس خستگی میشه از می

ی؟ نونی نداشت. آخه همش کار؟ تا کِای نداشت. خیلی نگرانش بودم. زندگیش هی  نظم و قازدم فایدهزنگ می

به خودم گفتم که  ،شه. امّا وقتی ماهان برام از اون شب آشنائیتون گفتجوونی آدم مثل یه پلک زدن تموم می

 اتّفاقهمه چیز باید در زمان خودش اتّفاق بیفته و هیچ چیز توی این دنیا تصادفی و بدونه نظم خودش 

 « افته!نمی

نظر من ماهان درست از زمانش استفاده کرد. ماهان االن یه پسر موفقه. کار داره، خونه  امّا به» شهرام گفت:

دیگه زمانشه که از زندگیش لذّت ببره. من همیشه بهش  ،اجتماعی داره. خب االن که روبراه شده داره، پرستیژِ

تونه موقتی بود. حاال می. این تنهایی دادمی گفتم که بچسبه به کار و خوشحالم که ماهان به حرفای من گوش

واقعاً من با عمو موافقم. » ماهان گفت:« استرس کنار دختری باشه که دوسش داره. نِبا خیال راحت و بدو

معنایی به شهره چیزی نگفت و نگاه پر« دونی که چرا تنها بودم.قع زمانش نبود شهره. خودت خوب میمواون

مشغول خوردن قهوه و کیک و « ورین آخه؟ قهوتون سرد شد...خپس چرا هیچی نمی» شهرام گفت: ماهان کرد.

 گا زدن شدیم. 

گذشت. شد و گاهی به شوخی و خنده میمیدر مورد خیلی مسائل با هم حرف زدیم. گاهی بحث جدی 

بریم » ساعت گذشت. ماهان به من نگاه کرد و گفت: 2های خوشی را کنار شهره و شهرام گذروندیم. ساعت

خوام یه شام خوشمزه خواین برین؟ میکجا می» ماهان بلند شد. شهره گفت:« بریم عزیزم.» :گفتم« کم؟کم

ماهان » گفتم:« جون. روشنادست پخت من حرف نداره » بعد رو به من گفت:« دور هم بخوریم. ،درست کنم

شهره نگاهی « ن شدیم.باشه برای یه وقت دیگه. امروز خیلی مزاحمتو ،برام گفته شهره جون. امّا اگه اجازه بدید

سر بهت  روشناشه. حاال وقت زیاده. بازم با دیرش می روشناشهره باید بریم. » به ماهان کرد. ماهان گفت:

 « یه لحظه باشید، من االن میام.» شهرام گفت:« زنیم.می
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خترم. مال توئه د این مالِ» تی با کتابی آمد. کتاب را به طرف من گرفت و گفت:باال رفت و بعد از مدّ هااز پله

بود کتاب را گرفتم. یک دیوان خیّام « خواد یه یادگاری از من داشته باشی.ای دلم میخودمه. چون اهل مطالعه

و جان. مرسی عم» زده شده بودم. گفتم:رسید. چه هدیه زیبایی بود. خیلی هیجانکه خیلی نفیس به نظر می

شهره جلو  شهرام لبخند زد و سر من را بوسید.« ن تشکر کنم؟ازتو چجوریارزشه! این هدیه برای من خیلی با

راحت شد. امیدوارم کنار هم  ، خیالم از ماهانروشنا» در آغوش گرفت و بوسید. گفت:گرمی را به آمد و م

 گفتم:« های خیلی خوبی رو تجربه کنین. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. ممنون که اومدی عزیزم.لحظه

همه به ما لطف داشتین. منم از دیدنتون خیلی خوشحال اید از شما ممنون باشم که اینشهره جان، من ب»

 ما را بدرقه کردند و به راه افتادیم.گرمی با  و آنها هم ماهان از شهره و شهرام خداحافظی کرد« شدم.
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 36فصل 

کامالً  ،بستمینقش ش ناگاهی روی لب که ییهاوشحال بود، این را از لبخندهوا خیلی سرد بود. ماهان خیلی خ

تر و مرا عاشق ،داشتکه ماهان به سمت من بر میمیک قدفهمیدم. من هم مثل ماهان خوشحال بودم. هر یمی

تر تر از همیشه بود، منطقم نرمخبری نبود. شاید چون قلبم مطمئن کرد. دیگر از منطق روزهای اوّلتر میعاشق

سپاسگذار بودم. از این همه خوشبختی که مثل یک معجزه در یک شب سرد پائیزی،  شده بود. در قلبم از خدا

تاریکی  درای که آذرخش که درست در لحظه کدر تنهائی محض به سراغم آمد و زندگیم را زیرورو کرد. مثل ی

 ی، در آسمان بدرخشد و در آن لحظه تمام دنیایت را روشن کند! اهیک برهوت گیر افتاد

دیِ ماهان ماهان کردم. ماهان آرام بود و شادی عجیبی در صورتش بود، که هیچ وقت ندیده بودم. شانگاهی به 

های کوچیکش کشیده و منتظر است تا نظر انداخت که نقاشی رنگارنگی با دستمیای من را یاد خوشحالی بچه

ست! شادیِ عمیقی که در شده ا مادرش را بداند و ناگهان با استقبال و تشویق دور از ذهن مادرش روبرو

دیدم. آن شب برای اوّلین بار نگاه میانگیز بود. رضایت را در چهره ماهان ، برایم هیجانزدهایش موج میچشم

از های ماهان ن نگاه مات و گنگ خبری نبود. چشمماهان رنگ داشت، احساس داشت، نور داشت... دیگر از آ

 گنجیدم.لی در پوست خود نمیدنِ این خوشحاو من از دی درخشیدمیشادی 

توی این ساال اون مثل مادرم د. از تو خوشش اوم قعاً، شهره واروشنا» در همین فکرها بودم که ماهان گفت:

تر برای شهره تعریف کردم. امشب واقعاً احساس تمام چیزایی که برای تو تعریف کردم، شاید ریزتر و ظریف بوده.

« دیدم و این...شهره رو در اوج احساس و شادی می هاحت شد. بعد از مدّتشهره با دیدن تو خیالش را ،کردم

با « ترسم!بعضی وقتا ازت می» منتظر بقیه حرف ماهان بودم. ماهان گفت: ماهان سکوت کرد. نگاهش کردم.

تو کالً ماهان » گفتم:« آره، از تو، از خودم. اگه یه روز نباشی...» گفت:« از من؟» ب نگاهش کردم. گفتم:تعجّ

 ماهان نگاهم کرد و گفت:« ای. خب، ممکنه هر کدوممون یه روز نباشیم! این که دست منو تو نیست!دیوونه

این دنیا باشم. فقط مرگ  ییعنی، ممکن نیست روزی بیاد که بدون تو، تو» گفتم:« فهمم!منظور حرفتو نمی»

 زد. گفتم:نگاهم کرد. لبخند می و را نگه داشتماهان عاشقانه خندید. ماشین « تونه ما رو از هم جدا کنه.می
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این دنیا نیستم.  ی. اصالً توروشناامشب، شب رانندگی من نیست. حواسم پرته » ماهان گفت:« چرا وایسادی؟»

بدو بیا بشین. بدو ببینم. اگه » ماهان گفت:« یعنی چی؟ حواست کجاست؟» نگاهش کردم و گفتم:« تو بشین.

خوام تا دلم تونم درست نگاهت کنم. امشب میید همش چشمم به جلو باشه، نمیبا بخوام رانندگی کنم،

 « خواد نگات کنم... اصالً حوصله رانندگی ندارم.می

و به سمت خانه براه افتادیم. وقتی به خانه رسیدیم از ماهان خداحافظی ا استرس زیادی پشت فرمون نشستم ب

ب همیشگی دوباره قلبم ریخت. هنوز همان تَ« ؟روشنا» ماهان گفت: شوم.ماشین را باز کردم که پیاده  . درکردم

شد. صورتم داغ شد. برگشتم و نگاهش کردم. ماهان با احساس خاصّی ناژ صدای ماهان در وجودم زنده میاز تُ

فهمیدم. دانستم و میرا میقلبم ملتهب بود. کامالً احساس ماهان « هیچی. برو عزیزم، شب بخیر...» گفت:

 «شب بخیر عزیزم.» تر از همیشه بود. لبخند زدم و گفتم:م سختییی از ماهان براجدا

هم به جمع آنها اضافه شده بود. بهاره در حال  شهرزادو بهار با استرس منتظر بودند و  رهابه سرعت باال رفتم. 

ا هیجان نگاهم کردند. ب ،روی میز ناهار خوری مشغول صحبت بودند. تا من را دیدند شهرزادو  رهاآشپزی بود و 

و را در آغوش گرفت مگرمی به « چقدر خوشگل شده بودی! بیا ببینم...» ناخودآگاه خندید و گفت: شهرزاد

« به به چه عطری! دوش گرفته بودی دیوونه؟» هایش را بو کرد و گفت:بوسید. وقتی از من جدا شد، دست

بهار لبخند زد « مونه.ده، عطرش روی دستام میست میبوی عطر ماهانه. موقع خداحافظی وقتی باهام د» گفتم:

. بگو ببینم. چی شد؟ چه خبر؟ شهره رو دیدی؟... بهار روشناخب » گفت: رهاخندیدم. « ماهانه دیگه!» و گفت:

ش تمام ابهار که آشپزی« ریزم، بشینیم حسابی تعریف کن برامون.تا چایی می :منم االن  ول کن دیگه، بیا.

تیم و من چای ریخت و آمد. همه دور هم نشس رهاهایم را درآوردم و د و نشست. من هم لباسشده بود، آم

 گفت: رهاهایم تمام شد، دادند. وقتی حرفجزء ماجرا. همه با هیجان گوش میبهشروع کردم به تعریف جزء

 بهار گفت:« قدمت بود!ترین ، پس شهره از تو خوشش اومده. خدا رو شکر. شهره مهره مهمّیه. این مهمّروشنا»

ی شعورفهمه که دختر باجوری میآره، این» گفت: شهرزاد« به نظر من باید فردا زنگ بزنی ازش تشکّر کنی.»

آره، خودمم به این مسئله فکر کرده بودم. راستی یه چیز دیگه » گفتم:« فهمی.هستی و قدر محبّتای اونا رو می
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 با هیجان کتاب را از دستم ربود و گفت: شهرزادرا از کیفم درآوردم.  و کتاب خیّام« هم هست که باید ببینین.

کتاب را  رها« شهرام. کتاب خودش بود. موقع خداحافظی آورد و به من هدیه دادش...» گفتم:« کی بهت داده؟»

، این خیلی قشنگه... اون مرد خیلی از تو روشنا» گرفت و روی جلد کتاب دست کشید و گفت: شهرزاداز 

م صحبت کنی و ازش تشکّر کنی. معلومه که این ه ش اومده که این کار قشنگو کرده... حتماً باید با شهرامخوش

به کسی که دوسش داره  ،ارزش بوده، چون آدم چیزی رو که خیلی دوست داشته باشهکتاب براش خیلی با

با این کارش گفته که تو عضوی از  ده... این یه هدیه نیست. یه یادگاریه. وای، خیلی کار قشنگی کرده!هدیه می

 «آره. منم خیلی لذّت بردم. مرد نازنینی بود...» گفتم:« خونواده اونایی!

آن شب خیلی حرف زدیم و تصمیم گرفتیم که فردا به شهره تلفن بزنم و از او تشکر کنم. شب که ماهان زنگ 

ز شهره و شهرام تشکّر کنم. ماهان خیلی زد از ماهان شماره شهره را گرفتم و برایش توضیح دادم که باید ا

 تر بشوم.  ا هر قدم به ماهان نزدیک و نزدیکخوشحال شد و از من تشکّر کرد. و من منتظر فردا بودم تا ب
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 73فصل 

کردم. چند بوغ خورد و س داشتم امّا باید این کار را میاسترکمی شماره شهره را گرفتم. هر بود که ظ نزدیک

 زد، را شنیدم. را که ملودی زیبایی در آن موج میبم شهره صدای 

با « جون. چطوری عزیزم؟ روشنابه به، سالم » شهره با خوشحالی گفت:« هستم. روشناسالم، » گفتم:« بله؟» 

عزیز دلم، این چه » شهره گفت:« کنین با زحمتای ما؟وبم شهره جون. شما چطورین؟ چه میخ» لبخند گفتم:

 گفتم:« ه کاری نکردم. شما که برای شام نموندین. خیلی دوست داشتم بیشتر باهات حرف بزنم.حرفیه؟ من ک

کنارتون  . زنگ زدم برای تشکر. تشکر از زحماتتون. خیلی به من خوش گذشت. واقعاً از بودنِطورهمینمنم »

تونم این ن. من چجوری میلذّت بردم. و یه تشکر مخصوص از هدیه زیبای آقا شهرام که واقعاً منو شرمنده کرد

کنی... وقتی ماهان تو ... چقدر تعارف میروشنااووو، » شهره گفت:« نوازی رو جبران کنم؟همه محبّت و مهمان

رو به ما معرفی کرده، یعنی تو هم عضوی از خونواده مایی. زحمتی نبود عزیزم! مگه آدم برای خانواده خودش 

ه خستگی نداره. همش انرژی و شادیه. دیروز برای ما هم روز خیلی کشه؟ کاری که با عشق باشه کزحمت می

 جالب یه عضو جدید خانواده برای منخوبی بود. ما هم از کنار شما بودن لذّت بردیم. همیشه دیدن و شناختن 

ونی ما دسرمایه زندگیِ منه. خب، خودت می ه. مخصوصاً که مربوط به ماهان باشه! ماهان تمامانگیزو هیجان

کنه. کاری نکردم برات عزیزم. دیگه این حرفا رو نزن. ها رو برای ما پر می. ماهان تمام اون جای خالیبچه نداریم

ای جذاب و دوست هتممنون. شما و آقا شهرام برام شخصیّ» گفتم:« خواد منو از خودت بدونی...باشه؟ دلم می

« خوبی رو کنارتون تجربه کنم. خیلی دوستون دارم...داشتنی هستین. امیدوارم بتونم کنارتون بمونم و خاطرات 

خوام باهات صحبت کنم. از دیشب خیلی فکر . وقت داری؟ میروشناعزیزم. راستی  طورهمینمنم » شهره گفت:

خوای تو از ماهان گرفتم. ماهان گفت میاً صبح زنگ زدم و شماراتّفاقکردم که یه جوری باهات تماس بگیرم. 

استرس شدیدی تمام وجودم را گرفت. شهره با « بر کردم تا زنگ بزنی و باهات حرف بزنم.زنگ بزنی. منم ص

خواهد با من صحبت می ایکردم که در مورد قضیه جدّیمیکرد و احساس می اَداجدیّت خاصّی کلماتش را 

 کند. 
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ین من و تو بمونه. اصالً زنم فقط بخوام حرفایی که میمی، روشنا» شهره گفت:« شنوم.میبله. حتماً. » گفتم:

کنم. من یه که در قبالش احساس مسئولیت میااین مسئله چیزی بدونه. این وظیفهخواد ماهان از دلم نمی

خوام این حرفا رو برای برطرف شدن نگرانیِ خودم می مسئول ماهانم، چون ماهان پسر منه و من نگرانشم. فقط

دونم که ماهان تمام می» شهره با نگرانی گفت:« شهره جون...کنم، میمن درک » با استرس گفتم:« بشنوی.

ایش و بعد از اون همه روزای خوب، یهو بیماریِ پدرش و رفتن تو تعریف کرده. از بچگیِ افسانه شو برایزندگی

اغون روح ماهانو ذرّه ذرّه دمسئله ها منتظر موند و این اونا از ایران. رفتنی که هیچ اومدنی نداشت. ماهان سال

سیار پیچیده و عمیقی شناسی. ماهان شخصیّت ب. تو هنوز ماهانو خوب نمیروشناکرد. روزای سختی رو گذروند 

رفتنش پیش عزیز که نور به قبرش بباره. هر چی  ،تونی بخونی و بعدوقت تمام احساسش رو نمیداره که هیچ

تونم بگم، به اندازه مادرم برام عزیز بود و می جرئت ماهان داره از وجود اون پیرزن مهربونه. مادر من نبود امّا به

هست. و بعد از اون همه سختی که ماهان برای قبولی کنکور و رفتن سربازی و زدن شرکتش کشید و در کنار 

همه اونا خب، نبودن پدر و مادر و احساس ناخودآگاه ترد شدنش از خانوادش، بدون اینکه هیچ دلیل منطقی رو 

 یه پایان تلخ! فتن عزیز! دا کنه و درآخر ربتونه براش پی

وه، ناخودآگاه اشک توی شنش اومد! هنوزم وقتی اسم عزیزو میتونم بهت بگم که ماهان چی به سرنمی

قدر شه. خب، بعد از رفتن عزیز، ماهان دچار سرخوردگیِ روحی و افسردگیِ شدیدی شد. اونمی چشماش جمع

داد یومد و اجازه نمیابوس شده بود. ماهان خونه ما نمیشبا برام مثل یه ک این مسئله توی ماهان شدید بود که

خواستم صبحی که میرفتم. هر داد. شبا تا صبح توی خونه راه میونش برم. فقط جواب تلفن ما رو میکه خ

کرد. فکر یرسید، تمام وجودم شروع به لرزیدن ملرزید، بوق اوّل اگه به بوق دوّم میبهش زنگ بزنم دستام می

روز بدون اینکه  که چه حال و روزی داشتم. تقریباً هرمیونی بفهت! نمیروشناکردم ماهان خودکشی کرده می

شد. زمان آرامش من فقط دیدمش. اون لحظه خیالم راحت مییرفتم دم شرکت و از دور مماهان بفهمه، می

 و همون کابوسای همیشگی...  شدیومدم. دوباره شب میموقعی بود که از شرکت تا خونه می
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قدر یومد، اونیومد. وقتیم مین عوض شد. دیگه گاهی به دیدنم میگذشت. ماها مگذشت، اون روزای سیاه من

ای از خت. دیگه نشونهیراشک میداد... گاهی ناخودآگاه سئوالی رو به ما نمیخودش بود که اجازه هیچ  یتو

کشید، بدون هیچ احساسی. نگرانیم بیشتر رفت و نفس میکه راه مینبود. فقط یه آدم بود  شادی توی چهرش

 کنه. با سیگار، بادونستم که داره واقعاً خودکشی میدفعه میشد. اگه اون دفعه نگران خودکشی ماهان بودم، این

اش فراموش دنیا رو با این کار شناختم. ماهان داشت تمام... من ماهانو خوب میهاش، باکردن و مرور خاطره فکر

ترسیدم اگه بپرسم همین ارتباط کوچیکم با رو نداشتم. می شجرئتتونستم از خودش بپرسم. یعنی کرد. نمیمی

آدمای عجیب و غریبی رفت و آمد دیدمش. امّا این دفعه دم خونش. با ، میرفتممن قطع کنه! بازم یواشکی می

دونه چی به اهان حتّی جواب سالمشونو بده! خدا میکردم موقت فکرشم نمیکرد. دخترا و پسرایی که هیچمی

 «دیدم...ها رو مییومد، وقتی اون صحنهسرم می

الزم نیست با » لرزید. برای چند ثانیه سکوت کرد. از احساس شهره غمگین شدم. گفتم:صدای شهره می

هِق هِق شهره را از اون ی صدا« دونم شهره جون.رو ناراحت کنین. من همه چیزو می یادآوری اون روزا خودتون

شهره به « جوری گریه نکنین. من واقعاً متأسفم...کنم اینشهره جون خواهش می» شنیدم. گفتم:ور خط می

هاست این غمو به تنهایی توی قلبم نگه داشتم. باید بهت بگم جون. باید بهت بگم. سال روشنانه » سختی گفت:

دوباره چند ثانیه سکوت کرد و « ختیایی رو به خاطرش تحمّل کردم.که بدونی چقدر ماهان برام مهمّه و چه س

دونستم ماهان رفتم پیش یکی از دوستای قدیمیم که مشاور حاذقی بود. کامالً می» نفس عمیقی کشید و گفت:

توی چه وضعیّت خرابیه. تمام ماجرا رو بهش گفتم. دوستم بهم پیشنهاد داد که اصالً چیزی به روش نیارم و 

دست و ادور مواظبش باشم. بهم گفت هر جور شده بهش نزدیک بشم و از نظر عاطفی حمایتش کنم. عمالً دور

 تونست به قیمت گرونی تموم بشه! پام بسته بود و هر حرکت نابجای من می

های ماهان رو داشت و من از قبل هان بهم زنگ زد. یکی از نمایندگیگذشت تا اینکه یه روز یکی از دوستای ما

ای بود که خدا ده. عرفان فرشتهو از دست میر هاشگفت که ماهان داره تمام نمایندگیشناختمش. بهم می

منو آروم کرد و به من قول داد که همه چیزو روبراه  ...هبرای من فرستاد. همه چیزو براش گفتم. یه انسان واقعی
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ره خونه ماهان. بعدها تهران و مستقیم می تر شدم. یه شب به من زنگ زد که داره میادکنه. یه کم آروممی

 چه لطفی رو در حقّش تموم کرده.ماهان برای من تعریف کرد که عرفان چه کاری براش کرده و 

وز باید توی اون دانشگاه برای همین ر ،بعد از اون روز ماهان خیلی عوض شد. انگار عرفان فرشته نجاتی بود

ظهر اومد خونه کرد. اون روز ماهان بعدازسیر زندگیِ ماهانو عوض میخاص م هایشد و توی اون لحظهقبول می

کردم. وقتی ماهانو دیدم جا خوردم. ماهان نشست. ما. شهرام خونه نبود و من داشتم با عرفان تلفنی صحبت می

پاش  داغون بود. خورد شده بود. اون روز تمام ماجرا رو برام تعریف کرد. تعریف کرد و اشک ریخت. منم پا به

و تو یه قمار بزرگ باخته بود! اون شب شهرام کار ر اشک ریختم. ماهان مثل یه بازنده بود که همه چیزش

فقط به خاطر  دونه. من بهش نگفتم،نمی حرف زدم. خب، شهرام چیزی داشت و دیر اومد. خیلی با ماهان

 «ماهان. آخه ماهان بُته توی ذهنه شهرام.

شد. تمام اون  اییل به آدم دیگهماهان از اون روز تبد» و ادامه داد: شهره دوباره نفس عمیقی کشید

ها طول کرد. تمام اون آدمای مزخرفو از زندگیش بیرون انداخت و چسبید به کار. مدّت تمومها رو گذرونیخوش

توی ا رو هبهبوده... هنوزم گاهی اون استرسکشید تا احساس کردم ماهان، همون ماهان همیشگیه و رو به 

بینم. وقتی در مورد تو با بودن خانوادش داره، توی چشماش میکنم. اون غم عمیقی رو که از نچهرش حس می

کنی. خوشحال ، تو با دخترای دیگه خیلی فرق میمن حرف زد، از چیزایی که در مورد تو گفت، احساس کردم

کنه ده که با همه آدمای قبلی فرق میآدم جدیدی وارد زندگیش ش ،کردم. از زنده بودن ماهان احساس میشدم

 ،خواستر میاوردم و با دل و جونم دلم میامّا مطمئن نبودم. وقتی خودش بهم گفت از خوشحالی داشتم بال د

دونی ماهان چقدر سختی دت میدونی و حرفای منم شنیدی. خوو میتو همه چیز ،روشنانمت و بشناسمت. ببی

کس فهمه، وقتی خوشحاله بازم هیچه. وقتی درد داره هیچ کس نمیدارمیت مظلوکشیده. ماهان شخصیّ

خانوادش رو احساس  فهمه. ماهان پسر تنهائیه. هر چقدر هم ما کنارش باشیم امّا اون همیشه جای خالیِنمی

 تم:گف« مونی. اگه ماهانو دوست نداری، اگه هنوز مرددی...می م بهم قول بدی واقعاً کنار ماهانخواکنه. میمی

ش نباشه؟ امّا شهره جون منم به هتونه نگران بچکنم. مگه یه مادر میشما رو درک می شهره جون، من نگرانیِ»
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اندازه ماهان سختی کشیدم. منم شکستم، منم دوباره بلند شدم و ادامه دادم. بارها و بارها... من خیلی در مورد 

روم برای هر دوتامون طی شد. سعی کردم ماهانو ماهان منطقی بودم. اوایل آشنائیمون خیلی منطقی و آ

 نم دقیقاً مثل ماهان مثل یه بلوربشناسم و بعد بهش دل ببندم. چون منم دیگه جایی برای شکست ندارم. م

هامو بهم بچسبونم و یه آدم جدید بشم. من ماهانو ها طول کشیده تا دونه دونه تیکهام که سالشدهخورد 

یه شناخت کلّی رسیدم. منطقی، نه از روی احساس. من و ماهان مثل همیم. با این  دوست دارم، نسبت بهش به

 شهره گفت:« کنه و عاشقشه. امّا من همونم ندارم...و به اسم شهره داره که حمایتش میتفاوت که ماهان کسی ر

و نه . نه تو م دیگه تنها نیستیدونم واقعاً دوسش داری، تو هحاال که می جان. من! روشنام داری تو ه»

تونی روی من حساب کنی و من همه جوره کنارت هستم. چون تو دوباره ماهانو خواهرت... توی هر شرایطی می

 لبخند زدم. « ها منتطرش بودم...به من دادی. همون ماهانی که سال

م شهره جون. مونمن کنار ماهان می» داد. گفتم:انرژی می ش بود، به منهای شهره و قدرتی که در صدایحرف

نگران هیچی نباشین. من و ماهان کنار هم خوشحالیم. من به  عمیق درونم. احساس ن ماهانو دوست دارم، بام

ای ماهان کنارش نیستم. نه به خاطر پولش، نه به خاطر کارش و نه هیچ چیز دیگه. هتکدوم از موقعیّخاطر هیچ

اناپذیر درون آدماست و من عاشق روح ماهانم، عاشق چون همه اینا فناپذیرن. اون چیزی که جاودانست و فن

م ماهانو و من شناخت حاال رو داشتم، باز ماهانم. حتّی اگه ماهان یه آدم معمولی با یه کار معمولی بود خودِ

ماهانو دوست داری. خوشحالم که به این  دونم که تو خودِم. میدونم دخترمی» شهره گفت:« کردم...انتخاب می

« ممنون. دوسِتون دارم.» گفتم:« درک و شعور رسیدی. منم کنارتون هستم. من کنارتون هستم عزیزم.درجه از 

از شهره خداحافظی کردم. شور « منتظرتونم که خیلی زود ببینمتون...» شهره خندید و با احساس لطیفی گفت:

باشم. همه این  ر خوشبختیعجیبی در قلبم بود. همه دنیا دست به دست هم داده بود تا من غرق د

 ها از پدر آسمونیِ من بود و من سپاسگذار این همه لطف و محبتّش بودم.خوشبختی
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 35فصل 

گی  گرفتم. دتر در مورد هدیه ماهان تصمیم میباید هر چه زو تولّد ماهان نداشتم، فقط چند روز! زمان زیادی تا

ش بماند. یک روز عصر، خاطری بخرم که همیشه در اخواستم برایش هدیهکلّی فکر کردیم. می رهاشده بودم. با 

های زیادی داشتم. کننده بود. پیشنهادها برایم دیوانهبرای خرید هدیه ماهان رفتیم. واقعاً گشتن مغازه رهابا 

تر باشد. پشت ویترین یک مغازه هدیه دنبال چیز دیگری بود که خیلی خاصعطر، لباس، ساعت و ... امّا دلِ من 

ای مات و عروسکی به ل پیانویی فلزی بود. به رنگ نقرهنظرم را جلب کرد. یک جعبه موزیکال که به شکزیبایی 

 شکل یک بالرین با ژست باله که پشت در پیانو ایستاده بود. خودش بود! 

 شد. درِیی موزیکال و کوچک بود که کوک میوارد مغازه شدم و از نزدیک آن را دیدم. خیلی زیبا بود. پیانو

ای شکل پشت پیانو تعبیه شده بود و عروسکی به رنگ سفید و ای دایرهشد و صفحهپشت پیانو باز و بسته می

رقصید! خیلی زیبا چرخید و میمیمیآن صفحه به آراشد، دخترک روی ای براق، که وقتی پیانو کوک مینقره

 بود... 

زیک زیبا و رومانتیکی پخش شد و عروسک فروشنده پیانو را کوک کرد و عروسک را روی صفحه گذاشت. مو

مبارک باشه، به » خندید و گفت: رها« ! عالیه.رهاهمینه » گفتم: رهابه رقصیدن. با خوشحالی به کرد زیبا شروع 

کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته از مغازه بیرون آمدیم. احساس می خریدمش و« !روشنانظر منم عالیه 

 بود. گوشی را با خوشحالی برداشتم و گفتم: 6بودیم که ماهان زنگ زد. ساعت حدوداً  شده است. در راه خانه

 گفت:« چی شده ماهان؟» گفتم:« ؟روشنا» صدای ماهان پریشان بود. با استرس گفت:« سالم عزیزم. چطوری؟»

 « شهرام!»

ران نباش. شهرام قلبش نگ ،نه ،نه» گفت:« چی شده ماهان؟ شهرام چی؟» ای ایستاد. گفتم:قلبم برای لحظه

 ماهان گفت:« کجا؟ منم میام عزیزم.» گفتم:« شهره بردش بیمارستان. منم دارم میرم اونجا... .مشکل پیدا کرده

من زنگ زد. معدم  وقتی به ،کردره. شهره داشت سکته میبیمارستان پدرام. به پدرام زنگ زدم. اونم داره می»

میام.  و ذارم خونهرو می رهابیرونم. االن  رهامن با » گفتم:« ت. تو کجایی؟. مهّم نیسروشناکنه به شدّت درد می
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. روشناتونم نمی» ماهان گفت:« ساعت دیگه میام دنبالت. 1تونی رانندگی کنی، تا نگران نباش عزیزم. اگه نمی

باشه » گفتم:« ..کنم.سکته میساعت دیگه صبر کنم. دارم  1تونم تا رم. تو بیا. نمیمی ،گیرممن آژانس می

 گفتم:« جانم؟» کشید. گفت:ماهان منقطع و کوتاه نفس می« میام. ماهان؟و ذارم خونه رو می رهاعزیزم. من 

این حرفا چیه » گفتم:« . اگه برای شهرام اتّفاقی بیفته...روشنادونم کجام الً نمینه. اص» گفت:« حالت خوبه؟»

تونم صحبت نمی» ماهان گفت:« فدات بشم؟ به خدا توکّل کن...عزیزم؟ من مطمئنم حالش خوبه. چرا نگرانی 

 رهاو قطع کردم. « .داروهای معدتو بخور باشه. قبل از اینکه بری» گفتم:« بینمت.کنم. اومدی بیمارستان می

شهرام قلبش مشکل پیدا کرده، بردنش » گفتم:« ؟روشناچی شده » با نگرانی گفت: ،کردرانندگی می کهدرحالی

 « رستان.بیما

ران رم تا خونه. تو برو. نگاز اینجا با یه تاکسی می» گفت:« چرا وایسادی؟» ماشین را نگه داشت. گفتم: رها

ای نیست. بیا یاد. عجلهمن که کاری از دستم بر نمی» گفتم:« زنم.نباش. رسیدم خونه بهت زنگ می

برم، کادوی ماهانو می» بعد با شیطنت گفت:« برو عزیزم. ماهان به تو نیاز داره.» گفت: رها« رسونمت.می

. رها» پیاده شد. شیشه را پائین دادم و گفتم: رها« باشه عزیزم.» گفتم:« کوروش داره میاد اونجا ببیندش...

 «شه...برو دیگه، دیر می» خندید و گفت: رها« ممنون.

ها بود امّا من فیک شدیدی در خیابانبه سرعت به سمت بیمارستان به راه افتادم. خیلی نگران شهرام بودم. ترا

م. ماشین را پارک کردم و وارد بیمارستان شدم. به ماهان رسیدبیمارستان به خیلی دور نبودم. نیم ساعت بعد 

 راه افتادم. وارد بخش شدم. ب سی سی یوزنگ زدم و پرسیدم که کجا باید بروم. به سمت بخش 

سمت شهره رفتم و بغلش کردم.  به« ، اومدی؟روشنا» . گفت:با امیدی خاص بلند شد ،شهره تا من را دید

اوّلی روز » ریخت. نگاهش کردم و با لبخند گفتم:صدا اشک میره آرام و معصومانه جاری بود. بیهای شهاشک

ممنون که اومدی » هایش را پاک کرد و گفت:شهره اشک« قدر دل نازک باشین!کردم اینکه دیدمتون فکر نمی

طور که نرا به نشانه تأیید تکان داد و هماسرش « کنم. آقا شهرام چطورن؟خواهش می» گفتم:« ...دخترِ من

گه خطر رفع ش باال سرشن. پدرام میخدا رو شکر. خوبه. پدرام و همکار» ریخت، گفت:ش میاشکی از چشمان
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شه و گفت خیلی خسته میهفته بود که می 2خیاله... قدر که این مرد بیاین» بعد با دلخوری گفت:« شده.

عادتشونه.  این پدر و پسر» نگاهی به ماهان کرد و گفت:ت و دلخوری با عصبانیّبعد « خورد.ب میداروهاشم نامرتّ

 « کنن زیادی حساسم!فکر می ،زنمتوجهن. من حرف میهمیشه به حرفای من بی

کنیم. فدات عمو خوبه. دیگه اذیّتت نمی عزیزم. حاال که حالِ» ماهان به سمت شهره آمد و بغلش کرد و گفت:

. به ماهان نگاه کردم. ریختمی شهره همچنان اشک « شن!جوری خیس بابشم. نبینم چشمای خوشگلت این

سرش را « سالم عزیزم. تو حالت خوبه؟» گفتم:« سالم عزیزم.» ماهان لبخند زد و دستش را دراز کرد و گفت:

خداروشکر. من که مُردم تا اینجا » گفتم:« آره.» عده دردش نگویم و گفت:تکان داد و اشاره کرد که چیزی از م

های شهره را گرفتم و دست« به ماهان گفتم تو رو نگران نکنه.» شهره به ماهان نگاه کرد و گفت:« رسیدم!

« ر.خوبه. خداروشک آقا شهرام این حرفا چیه شهره جون؟ من وظیفمه کنارتون باشم. خوشحالم که حالِ» گفتم:

. پدرام تا من را دید، برای شهره لبخند زد. ناگهان پدرام و پزشک دیگری را دیدم که از اتاق بیرون آمدند

پدرام « پدرام جان، شهرام چطوره؟» ای ایستاد. بعد به طرف ما آمد. شهره به سمت پدرام رفت و گفت:لحظه

بعد نگاهی « خوبه. آقا شهرامر حساسی؟ حال قدخوبه شهره جان... تو چرا این» نگاهی به همکارش کرد و گفت:

خانم شاکری چرا » به همکارش کرد. من و ماهان به سمت آنها حرکت کردیم. همکار پدرام با لبخند گفت:

ت بیمارتون استیبله. نباید بذارید قدر نگرانید؟ حال همسرتون خوبه. دکتر مصفّا که خدمتتون گفتن. وضعیّاین

اخیراً هم به خودش خیلی فشار آورده، یه کم ضعیف شده. نگران نباشید.  خورده،قرصاش دیر بشه. قرصاشو ن

بعد با « های بیشتر. بعدشم میان خونه. مونن برای مراقبتی در کار نیست. امشب و فردا رو اینجا میهیچ خطر

کشید و  شهره نفس راحتی« ...نچیز خاصّی نیست که نگرانش باشید. همسرتون خوب» لبخندی مهربان گفت:

« اشکاتو پاک کن شهره که اصالً این قیافه بهت نمیاد!» گفت:آمیزی با لحن شیطنتلبخند زد. پدرام جلو آمد و 

مرسی » شهره خندید. ماهان لبخند و گفت:« از تیا افتادی!» ادامه داد:رو به شهره بعد نگاهی به ماهان کرد و 

د و خندید. حال شهره بهتر شده بود. پدرام نگاهی به من پدرام دستی پشت ماهان ز« پدرام. تو همیشه رفیقی!

سبزش نگاهی پرنفوذ به من کرد و  با آن چشمانلبخند زد و « !روشناببین کی اینجاست؟ خانم » کرد و گفت:



رزانا شهریاری                                                                                                                                                        پروانه می شویم   

213 

 

ببینیدش. البتّه زیاد  ونین بریداگه بخواین میت» پدرام گفت:« ممنون.» گفتم:« باعثِ افتخاره خانم!» گفت:

 «زده بشه. شهره، برو یه آبی به دست و روت بزن.و کاری نکنین که هیجان ستش نکنینخ

 هایش را پاک کرد و به سمت سرویس بهداشتی بخش حرکت کرد. به ماهان نگاه کردم و گفتم:شهره اشک

ماهان نگاهم کرد و لبخند زد. دست من را گرفت و « معدت بهتر شده؟ من از نگرانیِ تو مُردم ماهان جان!»

 پدرام گفت:« آره عزیزم. من خوبم. داروهامو خوردم، تا برسم اینجا معده دردم قطع شد. عصبیه دیگه...» :گفت

آخه من » ماهان گفت:« روی کنه و البتّه زیاد سیگار بکشه. ولی...گفتم که نباید تو هیچ چیز زیاده البتّه بهش»

کنی هاست که سعی میمدّت» پدرام با خنده گفت:« کنم؟ مدّتهاست دکتر... سیگارم که...روی میاصالً زیاده

همه خندیدیم. به پدرام نگاه کردم. واقعاً در روپوش پزشکی زیباتر از شبی بود که برای « خیلی کم بکشی...

 درخشید!. مثل یک ستاره میشاوّلین بار دیده بودم

یام فرودگاه می» ماهان گفت: «پرواز دارم. 1فردا شب ساعت » پدرام گفت:« ری دکتر؟کِی می» ماهان گفت:

من عادت دارم به این طرز سفر کردن.  دونی،نه، تو که می» پدرام دستش را بلند کرد و گفت:« رسونمت.می

ماهان خندید و « گردم دیگه!ماهه برمی 1ده؟ اینا بیان فرودگاه. چه معنی می مادرذارم م نمیه موقع برگشتن

غُر  مامانقدر اصالً حوصله این سفرو ندارم ماهان. اون» پدرام گفت:« ره!تو هیچیت به آدمیزاد نمی» گفت:

و که راحت ی اونجا بمونی؟ ترچرا نمی» گفتم:« داره؟!میخوام برم، ببینم دست از سر من برزنه که بیا بیا، میمی

تر از اون مو مهّ ماآره، ولی من اینجا آدم موفقی» پدرام گفت:« ی!شهروند اونجا هستماهان گفت  تونی بری.می

بهم احتیاج دارن  متا وقتی که مردم خودچرا باید برم؟ من احتیاج دارن. کمک آدمای زیادی اینجا هستن که به 

من آدم در ضمن . عاشق مریضاممخوب، زندگیِ خوب.  اینجا جا افتادم. حقوقِچرا باید جای دیگه باشم؟ 

کنم. وقتی شرایط خوبه چرا باید برم و دوباره همه یسک نمیا از چیزی مطمئن نباشم، رپذیری نیستم. تریسک

من که حتّی از فکر رفتن هم متنفرم. مگه کشور خودمون چه ایرادی داره که » ماهان گفت:« چیزو بسازم؟

و کشور خودمونو  و آواره غربت کنیم. اگه ایرانی هستیم، باید به کشور خودمون خدمت کنیمر خودمون

 . شهره آمد و با هم به اتاق شهرام رفتیم. و لبخند زد ا سر حرف ماهان را تأیید کردپدرام ب« بسازیم...
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بخند ل و دگشوش را چشمان آرام ،هایش را بسته بود. تا صدای پای ما را شنیدشهرام آرام خوابیده بود و چشم

از ضعف بود، دستی  که حاکیمیهای شهرام را گرفت. شهرام به آراهایش را تندتر کرد و دستزد. شهره قدم

الهی من فدات » شهره گفت:« تو چقدر باید از دست من بکشی شهره؟» سر شهره کشید و گفت: ربآمیز محبت

این دنیا. خداروشکر که حالت  یجونم... تو همه چیز منی توه بشم. من جای تو رو این تخت باشم، دردت ب

شهرام « یگه باید به حرفم گوش کنی. عزیز دلم...قدر خودتو خسته کنی. دذارم اینخوبه عزیزم. دیگه نمی

ماهان دست شهرام را گرفت و « پسرم...» هایش نقش بست. به ماهان نگاه کرد و گفت:لبخند مهربانی روی لب

شهره « ؟ چرا نگرانشون کردی؟ من که چیزیم نبود عزیزم!گفتی هاشهره چرا به بچه» بوسید. شهرام گفت:

ماهان خندید و پیشانیِ « تونم خودمو کنترل کنم.دونی که شهرام جان. نمیمی» فت:نگاهی به ماهان کرد و گ

شهرام لبخند زد و به من نگاه کرد. دستش را « عمو، من پسرتم. من نباشم، کی باشه؟» شهرام را بوسید و گفت:

دستش را « تی...قدر به زحمت بیوفدخترم. ممنونم که اومدی. الزم نبود این» به سمت من دراز کرد و گفت:

بینم حالتون خوبه. خداروشکر. دیگه باید خیلی مواظب ین حرفا چیه عمو جان؟ خوشحالم میا» گرفتم و گفتم:

خیلی تو رو زحمت دادم » بعد نگاهی به پدرام کرد و گفت:« حتماً عزیزم.» لبخند زد و گفت:« خودتون باشین.

بعد پدرام رو به « تر از این حرفا باشین...رفیه. با من راحتکنم. این چه حمیخواهش » پدرام گفت:« پدرام جان.

برای شهره صندلی آورد و شهره کنار تخت « صندلی که هست، چرا سرپا ایستادین؟ بشینین...» ما کرد و گفت:

 شهرام نشست. من هم صندلی آوردم و نشستم. ماهان هم پائین پای شهرام، روی تخت نشست. پدرام گفت:

ببخشید، » بود. گفتم: رهاو از اتاق رفت بیرون. صدای زنگ موبایلم را شنیدم. « گردم.برمی ببخشید االن»

سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم. از راهرویی رد « سالم برسون.» ماهان لبخندی زد و گفت:« .رهاست

خوشحال شد و خیلی زود  هارخیلی نگران بود. گفتم حال شهرام بهتر است.  رهاشدم و وارد سالنی بزرگ شدم. 

 قطع کرد. 

به سمت اتاق براه افتادم که ناگهان صدایی از پشت سرم شنیدم. برگشتم، پدرام بود! قلبم ریخت، ترسیدم. 

 گفتم:« خوام چند دقیقه باهات صحبت کنم.می» گفت:« جانم پدرام جان؟» خودم را کنترل کردم و گفتم:

اش به سمت من کنندههای دیوانهپدرام با آن چشم« حتماً» م وگفتم:لبخند زد« همین االن.» گفت:« االن؟»
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هش کردم. پدرام خیلی جدّی د. روبرویم ایستاد. با تعجّب نگاچنگ زاختیار ترس عجیبی تمام وجودم را آمد. بی

 «خوام با من باشی.می روشنا» پدرام گفت:« خب؟» کرد. گفتم:میهای من نگاه در چشم

تری پدرام با لحن جدّی« فهمم!منظورتو نمی» فهمیدم. با تعجّب گفتم:اصالً منظورش را نمیگ شدم. گی  و گن

گی؟ داری چی میمیفهمی» گفتم:« خوام تا آخر عمر با من باشی...منظورم کامالً روشن و شفافه. می» گفت:

ر لحظه بهش فکر کردم. آره. از شبی که دیدمت، ه» زده گفت:هیجان« تو! میمن نامزد ماهانم. دوست صمی

دوسش دارم قبول. امّا یه لحظه منو با ماهان مقایسه کن. قیافه و تیا  ، ماهان دوست منه قبول.روشناببین 

به فکر آیندت باشی. من خوشبختت  دونم ماهانو دوست داری، امّا بایدو، تحصیالت منو، امکانات منو. میمن

ریم. می بندوباری نیستم. با هم برای همیشه از ایرانم. من پسر بیذارکنم. هر چیزی بخوای در اختیارت میمی

با « شناسم.مونم. من خودمو خوب میگردم. من همیشه عاشقت میمن مدّتهاست دنبال کسی مثل تو می

شناسمت. چه فکر کنی، میبیشتر از اون» پدرام لبخند زد و گفت:« شناسی!امّا منو خوب نمی» عصبانیّت گفتم:

و عاشقت شدم. و وقتی دیدمت،  نیدمل از اینکه تو رو ببینم، تو رو شاهان درباره تو زیاد شنیدم. من قباز م

 «مطمئن شدم...

به جلو برداشتم. میدرت قدانگیزی بود و من واقعاً در مقابلش ضعیف بودم. با قعصبانی بودم. پدرام پسر وسوسه

دونم که شناسمت، امّا اینو خوب میای هستی. من نمیچیدهامّا تو آدم پی» هایش نگاه کردم و گفتم:در چشم

عزیزم، اشتباه نکن. تو » پدرام گفت:« دادی!ین پیشنهاد رو نمیرفیق خوبی نیستی. اگه بودی به نامزد رفیقت ا

نامزد رفیق من نیستی. تو یه دختر خاصّی که متأسفانه دیر پیداش کردم. خب، باید شانس خودمو امتحان 

کارو کنم پدرام؟ اگه اینچرا فکر کردی به ماهان خیانت می کنم؟می چرا فکر کردی که این کارو» تم:گف« کنم.

آره، من از » گفتم:« ترسی!پس می» پدرام ابرویی باال انداخت و گفت:« .به خودم خیانت کردم ،با ماهان بکنم

جا، من بازم وزی ماهان فقیر باشه و تو همینترسم پدرام! من ماهانو دوست دارم و بهش متعهدم. اگه رخودم می

ماه رم و یک. من دارم فردا شب میروشنامن کاری به این حرفا ندارم » پدرام گفت:« کنم.ماهانو انتخاب می

اش و گذشته تلخش و آینده مبهمش، یه هگردم. خوب فکراتو بکن. یه طرف ماهانه با تمام سختیمیدیگه بر
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صورتش را به من نزدیک « ور دنیا!ای درخشان، چه اینجا باشم، چه اونات و البتّه آیندهبا تمام امکان طرف منم

ای که بخوای رو خونه خونه» گفتم:« . ثروت، عشق، خوشبختی...روشنادم من همه چیز بهت می» کرد و گفت:

« شده خودت بگرد. ، تو هواست پدرام. دنبال نیمه گمیکی دیگه بسازی، ستوناش تو خاک نیست، تو آبم نیست

متأسفم دکتر، » گفتم:« پیدا کردم، روبروم ایستاده.» های سبزش را به من دوخت و به قدرت گفت:پدرام چشم

 «و پیدا کردم. ماهان... ماهان!ر هاست که نیمه گم شدممن مدّت

شه. ظرت عوض میدونم که نمیم گرفتن. تا برگردم فکر کن. میاالن خیلی زوده برای تص» برگشتم. پدرام گفت:

لرزید. دلم بانی بودم. تمام وجودم از درون میبرگشتم، عص« در ضمن برام مهّم نیست که ماهان حرفامو بدونه.

اگه تو رسم رفاقتو بلد نیستی، من بلدم. ماهان تو رو دوست » . گفتم:سیلی محکم نثارش کنمخواست می

گم. امّا ته بشکنم و نابود کنم. من به ماهان چیزی نمیتی رو که از تو ساخخوام بُدونه. نمیخودش میمیصمی

« ت بودی. با حرفایی که زدی، امشب برام نابود شدی. برای همیشه... شب خوش، دکتر!پدرام تو برای منم بُ

 «مونم.حرفم می یامّا من رو» برگشتم و وارد راهرو شدم. پدرام گفت:

با « دیر کردی!» دم، ماهان برگشت و نگاهم کرد. گفت:به سرعت به اتاق شهرام رفتم. وقتی وارد اتاق ش

 ماهان بلند شد و گفت:« کم صحبتم طول کشید.ه داشت. ی میکار مه رهاببخشید عزیزم، » دستپاچگی گفتم:

. خیلی فکری کننعروسی همکوروش زنگ زده بود برای مراسم  مادرنه، » گفتم:« ی افتاده؟اتّفاقبشین عزیزم. »

و ر بله، یکیش» ماهان نگاهی به شهره کرد و گفت:« دونی که، صبر و طاقت نداره تا برم خونه!نگران بود. می

 همه خندیدیم. « دارم.

رفت. اصالً هایم کنار نمیم. اصالً چهره پدرام از جلوی چشمکردماهان احساس عذاب وجدان مینسبت به 

شد. به سختی خودم را در ذهنم تکرار میهای پدرام ای شهره و ماهان نبود. مرتّب حرفهحواسم به حرف

کردم، ماهان زمین بود و پدرام آسمان... امّا من ماهان قتی پدرام را با ماهان مقایسه میکردم. واقعاً وکنترل می

توانستم به همین راحتی از نمی ردن ماهان خیلی تالش کرده بودم ورا دوست داشتم. من برای به دست آو

ت. پرستار آمد و گفت که باید بریم. شهره خواست که شب بماند امّا بخش اجازه نداد. گذشکمی دستش بدهم! 
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 ،انستمتوآید. نمیم که از همان راهرو به سمت ما میماهان به پدرام زنگ زد. از اتاق بیرون آمدیم و پدرام را دید

خیلی آرام و مثل  ی زد. پدرامم. ماهان نگاهم کرد و لبخند مهرباننگاهش کنم. ناخودآگاه دست ماهان را گرفت

 لبخند زد و رو به شهرهکرد. از بیمارستان بیرون آمدیم و با پدرام خداحافظی کردیم. پدرام همیشه رفتار می

 « !دم شهره جانساله تحویلش می 37فردا با گارنتی » گفت:

ممنون پدرام » :شهره خندید و موهایش را که باد با خودش به رقص درآورده بود پشت گوشش زد و گفت

سرم را « از دیدنت خوشحال شدم.» گفت: بعد رو به منپدرام ماهان را بغل کرد و یکدیگر را بوسیدند. « جان.

 و از هم جدا شدیم.« ممنون، شب بخیر.» تکان دادم و گفتم:

اه نه ماهان برشهره به خانه خودش رفت و قرار شد ماهان هم شب برای خواب به آنجا برود. به سمت خا 

ام. ساکت بودم و جنگی بزرگ در کردم به ماهان خیانتی بزرگ کردهافتادیم. خیلی معذب بودم. احساس می

ه کردم. ماهان کامالً متوجّم تمرکز کنم. به سختی رانندگی میتوانستبزرگ که اصالً نمی قدرآنوجودم بر پا بود. 

دم. اصالً حالم خوب نبود. حالت تهوّع داشتم. ماهان ایستا« نگه دار.» تغییر حالت من شده بود. با استرس گفت:

 گفتم:« قدر صورتت داغه؟حالت خوبه؟ چرا این» و گفت:گذاشت کرد. دستش را روی صورتم مینگران نگاهم 

خواستم اذیّت نمی» ماهان گفت:« شم...می استرس کشیدم. شاید دارم گاستریت نه، خوبم. تا به شما برسم،»

هاست که این مشکل با منه، دیگه بهش عادت عزیزم. من خوبم. سال ،نه ،نه» گفتم:« دکتر.بشی عزیزم. بریم 

 «کردم. من فقط برای تو خیلی ناراحت شدم.

کرد. ری شد. ماهان با نگرانی نگاهم میم جاهایم مثل سیل از چشماننتوانستم خودم را کنترل کنم. اشکدیگر 

 کرد،نگاهم مییی نگران هاماشین، و ماهان که با چشم چکک کوکردم همه دنیایم در همان اتاقاحساس می

ی کردم. حتّدر قلبم نسبت به ماهان حس می حظاتخالصه شده بود. احساس وابستگی عجیبی را در آن ل

تر از همیشه به این موجود های کوچک نورهای خیابان که روی تارهای موی ماهان بود، من را دلبستهانعکاس

ای رس از دست دادن ماهان، برای لحظهرد. ترس عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته بود. تکیمعجیب و غریب 

ها کشیده بود و همه جا را دیوی که شنل سیاهش را روی خیابانهایم ظاهر شد، چشم مثل دیو سیاهی جلوی
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یمان هاد دنیای سایهدم. ناخودآگاه یاشای تر از هر بچهده بود. از ترس این دیو مخوف بچهسیاه و تاریک کر

چ مرزی بین ما افتادم، یاد لحظه غرق شدن سایه من و ماهان در هم! آرزو کردم کاش سایه بودیم، کاش هی

 شدم... شدم، عاشق تر میتر میریختم، برای ماهان دلتنگاشک میآمد. هر چه بیشتر هایم بند نمینبود... اشک

تحمّل دیدن آن  شد.ها، ماهان خورد میامّا با شنیدن این حرف تاده،اف یاتّفاقخواستم به ماهان بگویم که چه 

را بزند  هادادم این حرفمیاز دست خودم که چرا به پدرام اجازه  لحظه را نداشتم. از دست پدرام عصبانی بودم،

جریان بود،  یش گوش داده بودم. از مقایسه ناخودآگاهی که در ذهنم بین پدرام و ماهان درهاو من هم به حرف

. تپش قلب داشتم، به سختی سوختن است ر حالکردم، قلبم در تَلّ آتشی دمیبودم. احساس  پایانبیدر عذاب 

کنم بیا بریم ، تو چته؟ خواهش میروشنا» لرزیدم. ماهان نگاهم کرد، با نگرانی گفت:میکشیدم، مینفس 

مثل  ،کردم، حتّی گرمایش را حس میظرافت خاصّیهای ماهان که با نفس نگاه ماهان، صدای ماهان،« دکتر.

. کردمرا کنترل کنم. بلند بلند گریه میتوانستم خودم نشست. دیگر نمینجری بود که مستقیماً در قلبم میخ

ماهان سرش را « خوام یه قولی بهم بدی.ماهان، می» کرد. با هِق هِق گفتم:ماهان گی  و منگ به من نگاه می

« ی اگه یه روز منم خواستم ترکت کنم، تو نذار. تو نذار که من برم...حتّ وقت تنهام نذار،هیچ» :تکان داد. گفتم

چرا خودتو با این  وقت. من کنارتم، همیشه...رم عزیزم. هیچزنی؟ من نمیچرا این حرفا رو می» ماهان گفت:

گم؟ منم نیستم. چی میمیفهن. میه که نباشی، منم نیستم ماهااگه روزی برس» گفتم:« کنی؟فکرا اذیّت می

دستم را ماهان « من هیچ هم نیستم... اگه یه روز برم و نباشم، بازم نیستم ماهان. اگه روزی بیاد که بی تو باشم،

ایی بری. هر جا ذارم جآروم باش عزیزم. من قرار نیست جایی برم. تو رو هم نمی» آرام زیر گوشم گفت: گرفت و

 «ردونمت.گبری میام و بر می

تر شدم. آرام« .آروم باشآروم باش عزیزم. » کرد:ب زیر گوشم زمزمه میترم کرد. ماهان مرتّهای ماهان آرامحرف

نفس عمیقی کشیدم. ماهان نگاهم کرد و موهایم را کنار زد و  هایم بند آمد،تر شد. ناخودآگاه اشکقلبم آرام

؟ چیزی عوض نشده! چرا روشناچی بهمت ریخته » رد و گفت:هایم را پاک کرد. مدّتی در سکوت نگاهم کاشک

هرام خوب راستش، وقتی زنگ زدی که حال شهرام خوب نیست، ترسیدم. حال ش» گفتم:« یهو زیرورو شدی؟
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ترسیدم. من حتّی  ،لرزیدرو دیدم که صدات از شدّت درد می تو دونستم. امّا وقتی حالِ زارِبود، من اینو کامالً می

شنیدم. وقتی پدرام گفت باید کمتر سیگار بکشی، یه شد، میی کوتاه تو رو که نامرتّب قطع میاصدای نفس

لحظه دلم لرزید. یه لحظه فکر کردم اگه روزی بیاد که من به جای شهره توی اون بیمارستان باشم و تو به جای 

. من خیلی نگرانتم خورهمو میاین فکر مثل خوره تمام وجودشهرام روی اون تخت... وای دیوونه شدم ماهان! 

شم. به خاطر من به فکر میشم، من نابود کم بشه، من تموم میماهان. تو تمام زندگیمی، اگه یه تار مو از سرت 

 «خودت باش، مواظب خودت باش...

های با چشم بیند،که برای اوّلین بار چیزی را میمیهایش را روی صورتم کشید. مثل آدانگشتماهان 

کنی؟ چرا کارو میچرا با من این ،روشنا» زد. گفت:میموج ش اوش مرا کاوید. عشق و هیجان در چشمانکنجک

کنی؟ من... من... چیزی ندارم که الیق این همه عشق تو باشه. من کنی؟ چرا با قلب من بازی میمی نهمنو دیوو

هاشو! تو غم و شادیشو، لحظه اشکاشو، ،شوها. یه کسی که همه چیزشو باخته بود. خندهروشنایه بازنده بودم 

همین لحظه،  یتو ا االن،کردم با تو همه دنیا رو بردم. امّوباره جون گرفتم. تا امشب فکر میو د دستامو گرفتی

... چرا باید برم؟ چرا باید بری؟ ما روشناعشقمو، احساسمو به تو باختم  ام. من تمام وجودمو،بازم من یه بازنده

با تمام وجودم ماهان را در آغوش « کاملیم، خوشبختیم. وقتی کنار هم باشیم، دنیا مالِ ماست... کنار هم

در  عشق... تمام این احساسات مبهم که مرزی بینشان نبود، و خشم، نفرت کشیدم. پیروزی، شکست، ترس،

ی روشناد، مثل همیشه. این بخند، بلند بخن» لبخند زدم. گفت:« بخند....» د. ماهان گفت:دنوجودم شعله ور بو

از ماشین پیاده شد و « االن میام.» خندیدم. ماهان هم با من خندید و نگاهی به دوروبر کرد. گفت:« من نیست!

آب خوردم. ماهان پشت کمی « بخور، حالت جا بیاد.» بعد از مدّتی با یک شیشه آب آمد و سوار شد. گفت:

 هان رفتیم. فرمان نشست و راه افتادیم و به منزل ما

کرد. ماهان خواست کردم، من را زنده میهمیشه هوای تازه منزل ماهان و عطر خاصّی که در آن هوا حس می

توانستم به هنوز هم نمی« لوژنا کافیه.هاخوام توی تاریکی باشیم. همین نورنه، می» ها را روشن کند، گفتم:برق

کم صورتش نگاه کنم. ساعتی گذشت و کمدر  ،ی که گفته بودمخاطر اتّفاقی که از او پنهان کرده بودم و دروغ
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و از خانه بیرون آمدیم. از ماهان خداحافظی کردم و به سمت  رفت. لباس پوشیدیمباید ماهان به خانه شهره می

 خانه براه افتادم. 

 رها ،وقتی وارد خانه شدمهای پدرام بودم. به سمت خانه براه افتادم. حالم بهتر بود امّا هنوز ناخودآگاه یاد حرف

گوشی را گرفتم. ماهان با « ماهانه.» با ماهان تلفنی در حال صحبت بود. با خنده گوشی را به من داد و گفت:

ا خَطّ دونم عزیزم، حتماًآره عزیزم. نمی» گفتم:« رسیدی؟ گوشیت در دسترس نبود.» صدایی خسته گفت:

چه » گفتم:« نه، شهره رو شام آوردم بیرون.» گفت:« ای؟شهره خونه» گفتم:« .آره» گفت:« خرابه. تو رسیدی؟

 «خواد باهات صحبت کنه. گوشی...آره، بیا می» گفت:« کار خوبی کردی! شهره حالش خوبه؟

سالم » شهره با صدایی خسته امّا مهربان گفت:« سالم شهره جون. خوبین؟ بهتر شدین؟» گفتم:« سالم عزیزم.»

خوشحالم که با  خیلی» گفتم:« م اینجا بودی...ی بهترم. جات خیلی خالیه. کاش تو هفدات بشم. من خوبم. خیل

 گفتم:« ...روشناجای شهرام خالیه » شهره گفت:« . امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره.ماهان شام بیرونید

ام همه با هم ، یه شب شدیگه ناراحت نباشین. آقا شهرام که حالشون خوبه. خداروشکر. حالشون که بهتر شد»

بودی. وقتی  ممنون که امروز کنار ما» گفت:« جانم؟» گفتم:« ؟روشناباشه عزیزم. » شهره گفت:« ریم بیرون.می

من » خندیدم و گفتم:« کنم.امروز تو رو هیچ وقت فراموش نمی ها از دلم رفت. محبّتاومدی انگار همه غصه

بر میومد. وظیفم بود فداتون بشم. خوش بگذره بهتون.  چه کار کردم شهره جون؟ تنها کاری بود که از دستم

 «بینمت.به شما هم خوش بگذره. می» شهره گفت:« بوسمتون.می

چی » گفت: رها« ای رو تعریف کنم شاخ دربیاری!خوام برات یه قضیهبشین. می رها» نگاه کردم و گفتم: رهابه 

هایم کرد. وقتی حرفمتعجّب به من نگاه می رهادم. تمام ماجرای پدرام را تعریف کر رهاآن شب برای « شده؟

 گفتم:!« و به تو داده؟! با چه دلی این پیشنهادروشناتی شخصیّعجب آدم بی» با تعجّب گفت: رهاتمام شد، 

! حدّ خودتو باهاش حفظ کن. گاردت رو کامالً واسش ببند. روشناباهاش اصالً قاطی نشو » گفت:« دونم.نمی»

که نکنه بهش همنظورت این» گفتم:« تو از اون دخترا نیستی! ماهان پسر خوبیه. به تو دل بسته...بذار بفهمه که 

 نه،» گفت: رها« تونم خیانت کنم؟شناسی. من می؟ آخه دیوونه تو خودت منو خوب میجواب مثبت بدم
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تو بکن تا برگردم، بازم میاد. گه فکراجوری مُصِّر وایساده و میکه اینمیکنی. ولی آددونم که این کارو نمیمی

ده تا به هدفش برسه! از همون شب مهمونی که برام گفتی من احساس کردم پدرام از تو قدر بهت گیر میاون

خوشگله،  براشون کامالً عادّیه. پدرام اینا» گفتم:« و ندیده بودم!ر جوریشخوشش اومده. امّا دیگه این

داد، هم پیشنهاد میرزوشه که باهاش باشه. اگه منم با ماهان نبودم و بست، ثروتمنده. هر دختری آهکردتحصیل

ای مثبت معلومه که اعتماد بنفس خیلی هتهمه موقعیّ خب، این آدم، با این .موندمکنارش میشک نکن که 

ه به بینه و خب این طبیعیه ککم خودشو از همه برتر میکنه. کمه و این اعتماد بنفس قدرتمندش میباالیی دار

ترین دوستش مرتکب بشه. چون نگاه قالب این آدم پوله، و در مورد صمیمیر خودش اجازه بده این اشتباه بزرگ

ست که با پول هنگاه اون، همه چیز یه معامل یتونه بخره. حتّی عشقو! توکنه همه چیزو با پول میاون فکر می

این کار براش امتحان کردن یه بینه. بندوباری نمیین این کارو خیانت به دوستش یا ب. اوشهبراحتی انجام می

، تو خوب باهاش حرف روشناه که میگی. امّا طورهمینواقعاً » سری از تأسف تکان داد و گفت: رها« ...شانسه

دنیا  یقدر سفت و سخت جوابشو دادی. اصالً محلش نده. ماهانو با هیچی توزدی. خوب کاری کردی که این

آن شب کلی در مورد پدرام « حتماً خواهری من...» خندیدم و گفتم:« ماهانو دوست دارم.. عوض نکن. من خیلی

 ی پدرام قابل باور نبود.هاو ماهان حرف زدیم. برای هر دویمان هنوز هم حرف
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 39فصل 

روزی که  روز تولد ماهان رسید. روزی که خیلی برایش زحمت کشیده بودم و شاید بزرگترین روز رابطه ما بود....

ماهان به دنیا آمده بود و برای من روز تولد عشق بود... ماهان من را دوباره زنده کرده بود. با عشقش، با 

های ماهان، مثل م بود. تولد دوباره من که با دستاحساسش، با تمام وجودش... شاید آن روز، روزِ تولد من ه

نی با همه به این نتیجه رسیدم که اوّلین تولد ماهان را یک های طوالافتاده بود. بعد از مشورت اتّفاقیک معجزه 

دانست که را در پیش داشتم. ماهان هنوز نمیتولد دو نفره بگیرم. من و ماهان. تنهای تنها... چه شب رویایی 

کردم از من، به خاطر این مسئله رنجیده است. امّا مهّم نبود. مهّم من تولدش را به خاطر دارم و احساس می

رنگ شده بود و به تنها های آن شبِ او، برایم کمکم پدرام و حرفبود که در انتظار ماهان بود! کم وپرایزیس

 کردم ماهان و روز تولدش بود.چیزی که فکر می

آن روز را مرخصی گرفتم. از صبح همه کارهایم را کردم. نزدیک ظهر بود. ماهان از شب قبل به من گفته بود که 

کردم تا کارهای الیی استفاده میلسه مهّم دارد و این بهترین فرصت بود. باید از این فرصت طبرای عصر یک ج

 17» مان را انجام دهم. گوشی را برداشتم و به ماهان زنگ زدم. ماهان خیلی شلوغ بود. گفت:جشن کوچک

سالم. وقت » . گفتم:دقیقه بعد شرکت را گرفتم. خانم منشی گوشی را برداشت 17.«دقیقه دیگه شرکت رو بگیر

 .شهبازیبفرمائید » گفتم:« شما؟» پرسید:میدختر با لحن رس« تونم با مهندس فرد صحبت کنم؟بخیر. می

 به مهندس فرد بفرمائید تماس گرفتم،» گفتم:« شناسنتون؟می»ا لحن حق به جانبی دوباره پرسید: دختر ب»

 «ایشون در جریان هستن.

سالم عزیزم. چرا نذاشتی » بعد از چند لحظه ماهان گوشی را برداشت. گفتم: صدای زنگ انتظار را شنیدم و

خواد زنگ بزنه. کجا بودی از صبح؟ ا میهنتظر تلفنم. یکی از نمایندگیسالم. م» ماهان گفت:« موبایلتو بگیرم؟

دونی که امروز؟! خودت می» ماهان گفت:« این حرفارو ول کن. دارم میام پیشت.» گفتم:« خبری ازت نبود!

خوام برات زرشک پلو درست کنم. البتّه داری. امّا امروز می دونم. امروز یه جلسه مهّمآره، می» گفتم:« امروز...

م عمل م، گفتم امروز بیام به قولاآخه امروز مرخصی» گفتم:« چه خبره امروز؟!» ماهان گفت:« اگه تو بخوای...
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 ماهان که هنوز متعجّب بود، میان حرفم پرید و گفت:« هست...شه. اگه مشکلی کنم. بقیه روزا که وقت نمی

باشه. چیزی » گفتم:« یام.می 7-6بدم، برو. منم حدود ساعت  نه، چه مشکلی دیوونه؟ بیا شرکت کلید بهت ،نه»

بینمت. نه، می» ماهان که مشخص بود کامالً از روز تولدش ناامید شده، گفت:« الزم نداری بیارم برات شرکت؟

 «الً خداحافظ.فع

م و البتّه تعداد را در پیش داشتم. آماده شدم و براه افتادم. سر راه، کیک کوچک و قشنگی خرید میشب مه

های رز سفید... به سمت شرکت براه افتادم. وقتی به شرکت رسیدم به ماهان زنگ زدم. ماهان زیادی شمع و گل

وارد ساختمان شرکت « ام. کلید دست منشیه.من توی جلسه» جواب نداد و بالفاصله پیامکی آمد که نوشته بود:

شدم و چند دقیقه بعد پشت در شرکت بودم. زنگ زدم. خانم منشی در را باز کرد. از دیدن من جا خورد و هول 

جلسه  یمهندس تو» ی گفت:بعد با لحنی حق به جانب و خیلی جدّ« بفرمائید تو.» شد. در را باز کرد و گفت:

از برخورد دختر متعجّب بودم. حتّی نگذاشت یک « تونم صداشون کنم. باید منتظر بمونید.نه نمیهستن. متأسفا

 کلمه حرف بزنم! 

رنگ از روی « اومدم اونو بگیرم. سالم. نیومدم مزاحمشون بشم. یه دسته کلید گذاشتن،» لبخند زدم و گفتم:

با دستپاچگی « جاست.بله، بله. همین» چگی گفت:دختر پرید. دختر از دست دادن به من امتناع کرد و با دستپا

قدر به هم ریخت! فهمیدم چرا از شنیدن جمله من اینگشت. اصالً نمیدسته کلید می روی میزش به دنبال

دختر نگاهی پر از نفرّت به من انداخت. از نگاه دختر « خوبه؟ ونچیزی شده؟ حالت» دستش را گرفتم و گفتم:

تپاچگی و رنگ پریدگی چیست! شاید ماهان را دوست داشت!!! تمام عالمت فهمیدم که دلیل این دس

هایی تقریباً پررنگ و شفاف شد. دختر دستش را به بود با همین نگاه تبدیل به جواب هایی که در ذهنمسئوال

 « کنم.ی نشده. االن دسته کلیدو پیدا مینه، من خوبم. چیز» سرعت از دستم کشید و گفت:

بود. آن را به سمت من گرفت.  شت. دخترک به سمت من برگشت و دسته کلید در دستشچند ثانیه گذ

در آن وضعیت برایم خوشایند نبود. به زحمت لبخندی زدم و  لرزید. اصالً دیدن دخترهایش بی اختیار میدست

ننده است. کچقدر حضور من برای دخترک ناراحت دانستممی و دسته کلید را گرفتم.« ممنون عزیزم.» گفتم:
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ای ناخواسته، پشت در ایستادم. انرژی ر رفتم و از شرکت خارج شدم. لحظهبرگشتم و به سرعت به سمت د

شدّت عجیبی که همچنان بین من و آن دختر در جریان بود، من را به شدّت عصبی و ناراحت کرده بود. قلبم به 

بود و کارمند ماهان! در ضمن من  تپید. از طرفش هیچ احساس خطری نداشتم، چون او منشی شرکتمی

. به سرعت سوار آسانسور شدم و از ساختمان خارج نگران شدماختیار بی برخورد ماهان را با او دیده بودم و

هشدم. وقتی سوار ماشینم شدم، احساس آرامش کردم. احساس کردم دوباره به همان زندگی همیشگی برگشت

 گشت!ساعت دیگر به خانه بر می چندماهان افتادم. اه میادی نداشتم. باید به سرعت رم. وقت زیا

ری و گرفته همان عطر همیشگی در هوای سبک و مطبوع آپارتمان بود. آسمان اب به خانه رسیدم. همان سکوت،

های کوچک داخل شومینه که لحظه مرگشان را تبدیل به ملودی زیبایی کرده بودند و گرمای بود و صدای جرقه

ان ها را داخل گلداش هم قابل لمس بود! گلکه حتّی از بین آجرهای مدفون شدهشگی آن خانه مطبوع و همی

های کرده بودم، زیر میز گذاشتم. شمع تر کادومامام را که با ظرافت هر چه تزیبایی، روی میز گذاشتم. هدیه

شان که با قدهای بلند و کوتاهباریکی های های قرمز و سفید بودند. شمعشان به رنگزیادی خریده بودم. همه

آمدند. به آشپزخانه رفتم و مشغول پختن غذایی که به ماهان قول داده بودم، شدم. البتّه خیلی بامزه به نظر می

 !به عالوه یک سوپ خوشمزه که جزو قرارمان نبود امّا جزو تولدمان کوچکمان بود

شد و در کم آماده میتر از همیشه کرد. غذا هم کمعاشقرا با خیال ماهان م باران شروع به باریدن کرد و مککم

های را روی میز با نهایت ظرافت و سلیقه چیدم. شمعدانی هاظرفچیدم. مان را میاین فاصله باید میز کوچک

های بلند روی شومینه بود. آنها هم جزئی از میز کوچک ما بودند. بله، همه چیز برای یک تولد کوچکی با شمع

به یاد ماندنی آماده بود. فقط یک چیز مانده بود! به سمت گلدان رفتم. دو گل رز برداشتم و آنها را در کوچک و 

های سفید و های سفید، گل. ترکیب زیبایی روی میز بود. ظرفلیوان بلندی روی میز غذاخوری گذاشتم

ن آماده بود! نگاهی به آشپزخانه مانظیر بود! دیگر واقعاً همه چیز برای جشن کوچکهای کریستال! بیشمعدانی

! به سرعت نزدیک آمدن ماهان بودو سالن کردم و به خودم خسته نباشید گفتم. ناگهان نگاهم به ساعت افتاد. 

 به ماهان زنگ زدم تا ببینم چقدر وقت دارم؟ 
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آره. کِی » گفتم:« یوفتم. تو خوبی؟سالم. من شرکتم. دارم راه می» ماهان گفت:« سالم عزیزم. کجایی؟» 

نیم » ماهان گفت:« رسی؟خواستم بدونم کِی مینه. می» گفتم:« چطور؟ چیزی شده؟» ماهان گفت:« رسی؟می

 «باشه عزیزم. خداحافظ...» گفتم:« ساعت تا چهل و پن  دقیقه دیگه.

به تمام  م نقش بست. برگشتم وی اختیار لبخندی شیرین روی لبانب کردم. بروبروی آینه نشستم و خودم را مرتّ

دنبالش گشته بودم. از این فکر ی زیادی به هااهان بودم. در انتظار مردی که سااتاق نگاه کردم. من در خانه م

انتظار بازگشت او  هستم و مشتاقانه درای تصوّر کردم که همسرش دانستم. لحظه متعلق به او اختیار خودم رابی

آورد. دوباره در آینه به تمام وجودم را با خود به رقص در لطیف،میام. این خیال زیبا مثل نسیبه خانه نشسته

دیدم که در هیچ زمانی ندیده بودم. ایش میهدر این آینه بود. عشقی را در چشمیِ دیگری روشناخود نگریستم. 

 ،اتاختیار لبخند زدم. در آن لحظکرد و شاد بود. بیکه در دنیای آرزوهای خود بازی میاز درون کودکی بودم 

 ناب بودم. ناب و خالص از عشق... سانیان

های مختلف روی با رنگ را هاتمام شمعچیدم. یی مانده بود که باید روی کیک میهادیگر کاری نبود. فقط شمع

هوا تاریک شده بود. کیک چیدم و با نگاهی خوشمزه دوباره آن را در یخچال گذاشتم. به ساعت نگاه کردم. 

گذاشتم و کنار شومینه روی  میها را خاموش کردم. موسیقی مالیا روشن کردم و برقای داخل سالن رهشمع

کردم. به مبل نشستم. دلم بیشتر از همیشه برای ماهان تنگ شده بود و هیجان زیادی را در قلبم حس می

ان که به های باردادم و صدای قطرههای شومینه به دقّت گوش میتاک ساعت دیواری و صدای جرقهتیکصدای 

های آتش، لحظه مرگشان پر های باران هم مثل جرقّهکردم که قطرهکردند. با خودم فکر میزمین برخورد می

زیبا که با این ملودی برای همیشه  قدرآنند. آفرینمی معناست، چون در لحظه مرگ زیباترین ملودی هستی را

ت که در حظه زندگی آنهاست. مثل قهرمانان ناب بشریّمانند و این زیباترین لمی هاشوند و در ذهنجاودان می

 . ..شوندلحظه مرگ جاودان می
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  7: فصل

ناشدنی پشت در ایستادم و آرام در را باز کردم. ماهان با صدای زنگ آپارتمان به خودم آمدم. با اشتیاق وصف

از کردم و لبخند زدم. ماهان لبخند در را بکمی های راهرو ایستاده بود. متعجّب و ساکت پشت در، زیر نور چراغ

« تقدیم به دختر زیبای من...» و شاخه گل رز قرمزی را روبرویم گرفت و گفت:« چه خانم زیبایی!» زد و گفت:

« کنی بیام تو؟!دعوتم نمی» و گل را از الی در گرفتم. ماهان با تعجّب گفت:« ممنون عزیزم.» خندیدم و گفتم:

کرد. با از الی در متعجّب من را نگاه می ماهان همچنان« لش باید یه چیزی رو بهت بگم.ا قبچرا. امّ» آرام گفتم:

 «...دت مبارک!تول» گفتم:« بگو...» مضاعف گفت: تعجّبی

ای شد که در لحظه اختیار خندید. مثل پروانهنی بود! واقعاً شوکه شده بود! بیچهره ماهان در آن لحظه دید

ماهان با چشمانی  تاریکش است و دیگر آسمان جایگاه اوست... در را باز کردم وبیرون آمدن از پیله تنگ و 

ها خاموش بودند و نور و به دوروبر نگاه کرد. همه چراغ ای ایستادزده وارد آپارتمان شد. برای لحظهحیرت

باز « م تو یادت باشه!کردعزیزم. من اصالً فکر نمی» ها همه جا را پر از نور و سایه کرده بودند. ماهان گفت:شمع

کردم. کیف ماهان ناخودآگاه از دستش افتاد. امّا ماهان توجّهی ت ظرافت و دقّت همه چیز را حس میدر نهای

  ها بود که با ملودیِ خاصی در رقص بودند.های کوچک شمعمحو شعلهنداشت. 

کرد، باز ودم. فقط به من نگاه میز ندیده بدیدم که هرگهایش حسی را میاهان ایستاد و نگاهم کرد. در چشمم

 ش حسچشمان هم در سکوت مطلق... لبخند زدم. امّا ناگهان نگاه ماهان رنگ باخت! غم سنگینی را در

ای به خودش آمد. مثل ماهان لحظه« من اینجا کنارتم!» کردم. دستم را روی صورتش گذاشتم. گفتم:می

خب، بریم ببینیم » لبخندی زد و گفت:« من خوبم...» همیشه احساسش را پشت نگاهش پنهان کرد و گفت:

ها کرد و بعد با کنجکاوی خاصّی روبروی وارد آشپزخانه شد. نگاهی به قابلمه« بانوی زیبای من چی کار کرده؟

به به! چه کرده بانوی » ها کشید و گفت:ها و شمعدانیانگشتش را روی ظرف میتاد. به آرامیز غذاخوری ایس

ش نقش بست. با انلبخند زیبایی روی لب« م بهت که سوپرایزت کنم...عزیزم، این حرفا چیه؟ نگفت» گفتم:« من!

ماهان با لبخندی به سمت اتاق « و شروع کنیم!ر خوایم جشنمون، که میبدو لباساتو عوض کن» :هیجان گفتم
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چشمکی زدم و « خب، من آماده ام.» هایش را عوض کرد و دست و صورتش را شست. گفت:لباس رفت،خواب 

 «پس بزن بریم...» گفتم:

ها را ها خاموش بود. رفتم تا چراغها ایستاد. هنوز همه چراغم. ماهان مستقیم رفت و روبروی گلوارد سالن شدی

، چرا رز روشناجوری خیلی بهتره. راستی روشن نکن. این» روشن کنم که ماهان به من نگاه کرد و گفت:

آخه گالی رز با رنگای مختلف، » اهان رفتم. روبروی گلدان ایستادم و گفتم:خندیدم و به سمت م« سفید؟

با هدیه دادن این  ای مختلف دارن. رز سفید یعنی عشق روحانی و پاک. یعنی عشق مبارک و فرخنده.همعنی

رد و ماهان نگاهم ک« .ست..هعمیق و خالصان اوننسبت به  توکه عشق و احترام  دینشون میگل به طرف مقابل 

لبخند زدم و « خب، حاال اون گل رز قرمز یعنی چی؟» گفت: هایش نقش بست وندی پر عشق روی لبلبخ

خوام آدم رازداری نباشم. دوسِت ت دارم. امشب میدوسِ» ماهان نگاهم کرد و گفت:« ت دارم!یعنی دوسِ» گفتم:

ت این همه عشق را دارم یا نه؟ ش و ظرفیّدانستم آیا گنجایدوباره قلبم ملتهب بود. نمی« دارم. دوسِت دارم...

تر از همیشه محکم در آغوش کشیدمش. او نیز گرماین عشق برای من غیرقابل باور بود. بزرگ بود مثل آسمان! 

خب دیگه ماهان. بیا بشین » گفتم:مرا د ر آغوش کشید و بوسید. چند لحظه گذشت، از آغوشش جدا شدم و 

 «ع کنیم.پشت میز. دیگه باید تولدو شرو

ماهان  بود. داغآلودش های عشقهنوز وجودم از بوسه روی مبل نشست. بدون تعلل دوباره مرا بوسید و ماهان

های بلند و به طرف آشپزخانه رفتم. کاله بوغیآهنگ مضحکی گذاشتم و منتظر بود. خندیدم و با شیطنت 

الم کاغذ زرورقی بلند، که از آن آویزان شده های رنگی داشت و سر کاله یک عای خریده بودم که کنگرههبامز

« این چیه دیوونه؟» بود. یکی را سر خودم گذاشتم و دیگری را آوردم تا سر ماهان بگذارم. ماهان خندید و گفت:

وایسا ببینم. » خندید، به سختی گفت:ند میبلند بل کهدرحالیماهان « حرف نباشه! بذار سرت ببینم...» گفتم:

 خندیدیم.بلند، بلند می« ای!ساکت! تو هنوز یه بچه چند ساعته» گفتم:« ؟اممگه من بچه

بازی کاله را روی سر ماهان گذاشتم و به سراغ کیک رفتم. کیک را از یخچال درآوردم و با حرکات با مسخره

! روشناای تو وای خدا! دیوونه» کرد. گفت:با هیجان نگاهم می مسخره و مضحک به سمت ماهان آمدم. ماهان
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ها را ر شده بودیم. کیک را جلوی ماهان گذاشتم و چاقو را به دستش دادم. با ماهان شمعبُاز خنده روده« کیک!!!

صبر کن » ها را فوت کند. گفتم:ها را روشن کردم. همه جا پر نور بود. ماهان خم شد تا شمعروشن کردیم. چراغ

 گفتم:« تو واقعاً به این چیزا اعتقاد داری؟» ماهان گفت:« بدو... ماهان! اوّل یه آرزو بکن. تا سال دیگه... بدو،

آن لحظه چه دانم در هایش را بست. نمیماهان چشم« ...ا آب شدن! بدو دیگههشک نکن! آرزو کن. شمع»

یجان ها را فوت کرد. با هایش را باز کرد و با هیجان شمعهاش آرام بود و پر از آرزو! چشمآرزویی کرد امّا چهره

کیک را خلوت کوچیکمان  ماهان در شلوغیِ« دت مبارک... بدو کیکو ببر...تولدت مبارک عشق من... تول» تم:گف

خواند. وقتی تمام شد، هر دو جیغ برایش خواندم. ماهان هم با من میدت مبارک را برید. با هیجان آهنگ تول

شاد  قدرآنخندیدیم. هیچ وقت ماهان را میکردیم و بازی میو دست زدیم. عین دو دیوانه مسخرهکشیدیم 

نه، تو بشین. » ماهان گفت:« خب، صبر کن. برم چایی بیارم با این کیک خوشمزه بخوریم.» ندیده بودم. گفتم:

های چای د. کنارم نشست و لیوانبلند شد و به آشپزخانه رفت و بعد از چند ثانیه با سینی چای آم« من میارم.

 «و حاال مهمّترین قسمت این جشن باشکوه!» گفتم:را روی میز گذاشت. 

طرف میز های ماهان گرد شد. بلند شدم و با آن کاله بوغی مسخره به آنام را از زیر میز درآرودم. چشمهدیه

سرورم، » ، زانو زدم و گفتم:های دوررفتم و روبروی ماهان ایستادم. مثل سردارهای فاتح جنگ در زمان

 خندید. بلند شد و به کنارم آمد. روی زمین و کنارم نشست. گفت:میماهان همچنان « پیشکشی ناقابل است!

من هم که دیگر روی زمین و روبروی ماهان نشسته « دیوونه! این چه کاریه! اصالً الزم نبود برام کادو بخری!»

 و کادو را به دستش دادم.  ماهان را بوسیدم« تو پادشاه قلب منی. اینو همیشه به یاد داشته باش...» بودم، گفتم:

خشکش زد. مات و مبهوت به من نگاه کرد و  ماهان با هیجان هدیه را باز کرد. وقتی آن پیانوی فلزی را دید،

کرد. از شادی ماهان من هم چون او پروانه شدم. ا همان تناژ همیشگی من را صدا میباز هم ب« ؟روشنا» گفت:

قابلتو نداره عزیزم. امیدوارم » ر آسمانم که ماهان بود، خود را یافتم. گفتم:از پیله تنگ و تاریکم پر کشیدم و د

« موزیکاله.» گفتم:« شه خوشم نیاد؟ این زیباترین هدیه دنیاست!می دیوونه. مگه» گفت:« ومده باشه...خوشت ا
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یش و شه منو ک! تو همیروشنامن بازم باختم » در پشتی پیانو را باز کرد و عروسکش را دید. خندید و گفت:

 « تونستم بکنم تا خوشحالت کنم.میعزیز دلم، این کوچیکترین کاری بود که » گفتم:« کنی! تو...مات می

هایم لبخندی روی لبافتاد و مینگاهم به شطرن  قدیاختیار های اوّل و صفحه شطرن  افتاد. بییاد افکار روز

 ماهان لبخندی زد و گفت:« م!اباز خوبیشطرن ه فراموش نکن که من البتّ» نقش بست. به سرعت گفتم:

 «شه منکرش شد...نمی»

نگاه ماهان پر از عشق بود. با هیجان عروسک را روی صفحه گذاشت و پیانو را کوک کرد. عروسک با ملودی 

تر از ما به هم نزدیک بودیم. نزدیکپیانو را روی میز گذاشت.  قشنگ پیانو شروع به رقصیدن کرد. ماهان

ازت تشکر کنم؟ تو منو  چجوری» گفت: ماهان مرا در آغوش کشید و مان!هاتر از سایهی نزدیکشه... حتّهمی

تر خند زدم و محکملب« یوفته!بیداری داره می یا تواتّفاقشه همه این . اصالً باورم نمیروشناکامالً گی  کردی 

را  یش جشن ماوچیک پیانو با رقص زیباو عروسک ککردیم هر دو به پیانو نگاه می در آغوشش جای گرفتم.

تر از همیشه بودند. رو به هایش بود و دستانش گرمماهان لبخند زیبایی روی لبکرد. میتر تر و با شکوهکامل

دست من را گرفت و به سمت مبل برد. روی مبل نشستیم و ماهان « یه چیزی یادم اومد. پاشو بیا.» من گفت:

خندیدم. ماهان دستش را دور « خوایم یه عکس احمقانه بگیریم!آماده شو، می» ش را درآورد و گفت:موبایل

رنگ... و کلیک! یک عکس جاودانه! به عکس کردیم. با لبخندهایی جاودان و پرگردنم انداخت و در دوربین نگاه 

هان. خیلی خوشگله ما» نگاه کردم، خیلی زیبا بود. هر دو خیلی خوشگل بودیم. عکس قشنگی بود. گفتم:

خب حاال با » گوشیم را برداشتم و گفتم:« که همین یه دونه باشه!نه. قشنگیش به اینه» ماهان گفت:« دوباره.

های من و ماهان لحظهزیباترین ماهان گوشیم را گرفت و دوباره کلیک! باز هم عکس زیبایی در « گوشیه من.

« امّا من تو رو دوست دارم...» ن کرد و گفت:ماهان نگاهی به م« ش دارم.مرسی. خیلی دوسِ» ثبت شد. گفتم:

. ماهان هم خندید. مشغول خوردن کیک و چایی شدیم. بعد از خوردن کیک ماهان رو به من کرد و خندیدم

 گفتم:« کنه...بوی این غذا داره منو دیوونه می تونم تحمل کنم.همین االن شام بخوریم. دیگه نمی روشنا» گفت:

 و به سمت آشپزخانه رفتم. « رم...شماست سرو امرِ ،امر»
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مشغول کشیدن غذا بودم. ناگهان احساس کردم خبری از ماهان نیست. برگشتم و سالن را نگاه کردم. ماهان 

های روی من نبود. میز شام آماده بود. شمعبود. اصالً متوجّه نگاه  ی کوچک موزیکالنشسته بود و غرق در پیانو

صدا کردم. ماهان با همان کاله بوغی احمقانه آمد و سر میز نشست. از دیدن میز را روشن کردم و ماهان را 

به، ولش کن. تو خیلی وقته سر من کاله  به» ماهان گفت:« کالتو بردار!» ام گرفت. گفتم:قیافه ماهان خنده

 و دلمو بردی... این کاله که چیزی نیست! چه میزی! چه عطری! به نظر میاد که خیلی خوشمزه گذاشتی

! وای خیلی روشنامن زرشک پلو رو به اندازه تو دوست دارم » بعد با هیجان نگاهی به من کرد و گفت:« ...باشن

م. ماهان با اشتهای زیادی شام مشغول خوردن شام شدی« تولدته! نوش جان. سورِ» خندیدم و گفتم:« خوشگله!

 وقت مزه این غذا رو فراموشخوشمزه بود. هیچ  . واقعاًروشنا ،به به» خورد. وقتی شام تمام شد، ماهان گفت:می

بلند شدم که میز را جمع « نوش جان عزیزم.» گفتم:« بیسته! . واقعاً دست پختت عالیه! نمرت بیستِکنمنمی

ماهان « آفرین پسر خوب. خیلی خوبه.» گفتم:« شورم.فقط جمع کن. من ظرفا رو میتو » کنم. ماهان گفت:

ا تمام شد و دوباره همن هم آشپزخانه را مرتّب کردم. بعد از مدّت کوتاهی همه کارها شد و مشغول شستن ظرف

 «...امشب یه شب خاصّه. باید با هم کلی کیف کنیم» چای ریختم و با کیک به سالن آمدیم. ماهان گفت:

دنم در شد و در بهایم پمپاژ میدر وجودم بود که همراه خون در رگم بود. احساس آرامش عجیبی قلبم آرا

ش به دود اگردش بود. ماهان سیگاری روشن کرد و اوّلین پک را به سیگارش زد. بعد طبق عادت همیشگی

هاشو تمام همونن. پازلی که تیک؟ به نظر من آدما مثل یه پازل میروشنادونی می» سیگارش خیره شد و گفت:

ای... ، عشق، خانواده و یا هر چیز دیگهالتده. پول، تحصی، تشکیل میخوان داشته باشنچیزایی که دارن یا می

ها به دنبال قطعه گم ای داره که باید پیداشون کنه تا پازلش کامل بشه. من مدّتههای گم شدقطعهمیهر آد

فقط یه قطعه نداشتم. عشق! این مسئله همیشه  گشتم. من همه چیز داشتم، پول، خانواده، تحصیالت، ،شدم

کنن تا به اون قطعه گم شده برسن؟ برام جالب بود که بدونم همه تالش می دما چرا اینبرام جالب بود. اینکه آ

کنه؟ خب، گاهی وقتا اون قطعه مال طعه مال اون پازل هست و کاملش میی اگه پیداش کنن، اون قحتّ

گاهی شه!... با اون قطعه پازل کامل نمی ،روشناامّا  دن،اون جای خالی جاش می یپازلشون نیست، به زور تو
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شه و نه اصالً ربطی به اون پازل داره. فقط تالش بیهوده و بعد پشیمونی! اتّفاقی که وقتام که اون قطعه نه جا می

 « برای من زیاد افتاده...

ردم. گاهی عصرا پیاده تا کمدّت زیادی به این مسئله فکر می» ماهان آهی کشید، مدّتی سکوت کرد و گفت:

ون به دقّت نگاه گذشتن. به همشتوی راه آدمای زیادی از کنارم میریباً راه طوالنی بود. یومدم. تقخونه می

اشتن... ای که برای رفتن دزلشون بودن. با نگاهشون، با عجلههای گم شده پاکردم. همشون دنبال قطعهمی

تر بود. با از همه سختشون بودن. امّا قطعه گم شده من، پیدا کردنش هشدهای گمهمشون مثل من دنبال قطعه

... شب اوّلی که روشناکردم. تا اینکه به تو رسیدم. به تو رسیدم رو تا خونه بدرقه می نگاه ناامیدم همشون

کردم. با یه قطعه ناجور! باید امتحانت می دونستم اون قطعه تویی یا بازم، یاد قطعه گم شدم افتادم. نمیدیدمت

 «و حوصله و البتّه ترس! صبر

نگاهم کرد. « ه قطعه ناجور؟خب، حاال من قطعه گم شده این پازل بودم یا بازم ی» هش کردم. با لبخند گفتم:نگا

من قطعه گم شده تو » دیدم. گفت:مان میهای اوّل آشنائیهایش بود که در لحظهدر چشم میروح. غبی سرد و

به همون دلیلی » گفت:« سئوالو بدونی؟خوای جواب این چرا می» نگاهش کردم. مضطرب بودم. گفتم:« هستم؟

هاست که ضعیف ت دارم. من دیگه قدرت یه شکست دیگه رو ندارم. مدّت. من دوسِروشناخوای بدونی که تو می

ماهان لبخندی « تو همه چیز منی ماهان. چرا منو باور نکردی هنوز؟» گفتم:« ام...هاست که خستهشدم، مدّت

ب ماهان لبخندی متعجّ« امّا من دوست ندارم.» گفتم:« ت دارم.دوسِ» و گفت:هایش نقش بست مهربان روی لب

ش داری. همه چیز توی این دوست داشتن، تکراریه ماهان. امّا وقتی به هر چیزی عادت کنی، دوسِ» زد. گفتم:

وی عطری کنم. حتّی بت میمن به تو عادت نکردم. من با تو یکی شدم، با تو عجین شدم. تو خود منی. من حسِّ

کنم. من به تو وابسته نشدم. این عشق برام مونه رو حس میها میرو که موقع دست دادن رو دستام برای ساعت

زندان نیست، من آزادم. مثل یه پرنده که عاشق آسمونه ولی توش زندانی نیست و بال زدن توش براش نهایت 

ی باید گذاشت. عشق نیست، دوست داشتن دونم اسم این احساسو چزادیه ماهان. من عاشقم نشدم. نمیآ

! و فکر کنی که دنیا مال توئهنیست. این حس یعنی زندگی، یعنی نفس کشیدن، یعنی صبح چشماتو باز کنی 
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قلب من اسیره و تو زندانبان منی ولی من آزادم. آزادِ آزاد برای اینکه عاشق تو باشم... برای اینکه تو تمام 

همه رقصیدند و هایی که هر از گاهی میسیگار، نور شمعتند بوی آغوش ماهان بودم. دوباره در « زندگیم باشی...

دو  برد. همه چیز در آرامش مطلق بود و هرآوردند من را به دنیای دیگری میها را با خود به رقص درمیسایه

 .دادیم. بدون فکر و بدون شک..میشه تن به تردیدهای فردایمان میتر از هگی 
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 1:فصل 

ه دو عکس احمقانه که هیچ کداممان حاضر نبودیم به شب تولّد ماهان با هزاران خاطره خوب گذشت و البتّ

 شان! همدیگر بدهیم

اوضاع بین من و ماهان بهتر از همیشه بود. ماهان آدم جدیدی بود. آن شب، واقعاً ماهان جدیدی متولّد شد. 

ن احساسش های عاشقانه... ولی همچنان در مخفی کردن و بیان نکردز دلهرهر از عشق و احساس... پر اماهانی پ

چون من حتّی از پلک زدن ماهان احساسش  ،م نبودکرد. امّا دیگر زیاد مهّار عمل میبه من، مثل یک استاد قه

مان های جدیدی برای هر دویهای جدید و تجربهز بین ما خوب بود و هر روز خاطرهفهمیدم. همه چیرا می

های ملتهب و سنگینش یشه تشنه شنیدن نفسم. بیشتر از همدوست داشتعاشقانه را ماهان  افتاد.می اتّفاق

ز یک ارتباط روزمره و ارتباط ما چیزی فراتر ا رفتبخش پیش میجریانی آرام و لذّتبودم. زندگیمان کنار هم با 

بردیم تا کردیم و از بودن کنار هم لذّت میندگی میهم زندگی کردند، با هم ز ها باهایی که سالبود. مثل آدم

ای به من داد که رشته افکار من را به کلّی از هم گسست و من را دوباره به منتظرهماهان خبر غیراینکه یک روز 

 ماه قبل برد. تشویش یک

ا هم به آن میهمانی ترتیب داده بود و مای میهمانیبه افتخار مادرش از سفر برگشته بود و با مادرش پدرام 

دعوت شده بودیم. استرس عجیبی وجود را فرا گرفت. خودم را قانع کردم که یک ماه گذشته و پدرام خودش 

هم پیشنهادی را که به من داده، فراموش کرده است. اصالً شاید آنجا با کسی آشنا شده باشد! یا هزاران اتّفاق 

زند امّا ترس پیشنهادی که داده بود، حرفی نمی پدرام دیگر دربارهدیگر... با این فکرها خودم را قانع کردم که 

من از این بود که اگر پدرام حرفی بزند و ماهان بویی ببرد، شاید برای همیشه ماهان را از دست بدهم. برای 

، برگشته است خواست که به این میهمانی برویم و از اینکه پدرام به ایرانانه آوردم امّا ماهان مصرّانه میماهان به

 . خیلی خوشحال بود

 رهاداشتم امّا به خاطر ماهان مجبور بودم به این میهمانی بروم.  زیادی استرسرسید.  فرا شب میهمانی پدرام

اصالً احساس خوبی نداشتم  افتد.داد که هیچ اتفّاقی نمیمیگرمی من باخبر بود و به من دل هایکامالً از دغدغه
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نشسته  رهازدم. مرتّب در اتاق قدم میهان از رفتن به این میهمانی خاص منصرف شود. کردم که ماو آرزو می

شد. اد و دوباره مشغول دیدن فیلمش میدکرد و سری تکان میدید. هرازگاهی نگاهی به من میبود و فیلم می

جواب » گفت: رهاه بود. هایم به شماره افتادنگاه کردم. نفس رهابا صدای زنگ ماهان به خودم آمدم. با ترس به 

همچنان  رهاو به سرعت قطع کردم. « باشه.» گفتم:« من پائینم.» گوشی را برداشتم. ماهان گفت:« بده دیگه!...

یه. باهوش؟ این کار تو اشتباهه. ماهان پسر روشناکنی جوری رفتار میچرا این» کرد. با عصبانیّت گفت:نگاهم می

خوای همه چیزو خراب کنی؟ یه! دیوونه شدی؟ میفهمه یه چیزی غیرعادمیاً اگه با این حال بری پیشش حتم

« یوفته...هم نمی رو خراب کرده؟! برو لباستو بپوش. زود باش. هیچ اتّفاقی جوری تواتّفاقی نیوفتاده که این

کردم حساس میاافتد. کردم که هیچ اتّفاقی نمیافتادم. مرتّب با خودم تکرار می را پوشیدم و براه هایملباس

پائین رفتم و از در ساختمان  هالرزند و این اصالً برایم قابل کنترل نبود. به سرعت از پلّهپاهایم از درون می

 خارج شدم. 

هایش وشحال بود. روبرویم ایستاد و دستبه سمتم آمد. خیلی خبا ماشین مانی آمده بود. تا من را دید،  ماهان

با اضطراب « پرنسس زیبای من چطوره؟» هش کردم. با لبخند مهربانی گفت:هایم گذاشت. نگارا روی شانه

توانستم اشین رفتم و سوار شدم. اصالً نمیبه سرعت به سمت م« خوبم، بریم..» زیادی لبخند زدم و گفتم:

چیزی » اضطراب شدیدی که در وجودم بود را کنترل کنم. ماهان هم نشست و نگاه عجیبی به من کرد و گفت:

تونم تحمّل کنم. خیلی عزیزم، خوبم. هوا خیلی سرده، نمینه » گفتم:« ی؟اهقدر بهم ریخت؟ چرا اینشده

هایم . بعد دستو بخاری ماشین را روی درجه آخر گذاشت« شی. صبر کن.االن گرم می» ماهان گفت:« سردمه.

ماهان براه افتاد. « ها.شهدیر می راه بیوفت دیگه عزیزم.» لبخند زدم و گفتم:« دستات سرده.» را گرفت و گفت:

  م آن شب چه چیز در انتظار من است؟دانستنمی

 کهدرحالیماهان نگاهی به من کرد و « اومدی؟ چرا با ماشین مانی» گفتم:آن شب هوا به شدّت سرد بود. 

یه دختر خوام دهن همه باز بمونه. هستن. می ا منتظر منامشب خیلی» کرد، گفت:صدای موسیقی را کم می

 بله،» ماهان ابرویی باال انداخت و گفت:« یه پسر عالی...» گاهش کردم و با لبخند گفتم:ن« عالی! یه ماشین عالی!
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بهتر شدم. اگر میهمانی بزرگی بود، پس احتمال اینکه پدرام حرفی بزند، کمی هر دو خندیدیم. « ه!طورهمین

 داد.میکم بود و این به من آرامش 

م و به سمت برج بلندی که ماهان را گرفت ام رسیدیم. ماشین را پارک کردیم و پیاده شدیم. دستبه خانه پدر

 به وجودمحرکت کردیم. پشت در آپارتمان پدرام رسیدیم. باز هم همان اضطراب وحشتناک  ،روبرویمان بود

د که از اعماق وجودش با همان لبخنو زد. ماهان خودش را مرتّب کرد و به من نگاه کرد. لبخندی زد چنگ می

زنگ زد. طولی نکشید که پدرام در را باز کرد. با همان نگاه نافذ همیشگی... خیلی گرم به ما خوش آمد  ،بود

انستم نگاهش تونمی« .روشناخوش اومدی » و گفت: نگاهی به من انداختگفت. ماهان را بغل کرد و بوسید. 

 و وارد شدیم. « ممنون.» ا دزدیدم و گفتم:ترسیدم. نگاهم رهایش میکنم. به شدّت از چشم

اش به ون ملکهش را از مادر چامادر پدرام برای خوش آمدگویی جلو آمد. کپی برابر اصل بود. پدرام تمام زیبائی

دانم خیلی شلوغ بود. نمیهای خانوادگی پدرام و خواهرش آشنا شدم. کم با اقوام دور و دوستارث بوده بود. کم

ها بودند که آن شب گفت، واقعاً خیلیوارد سالن شدیم. ماهان راست می .های زیادی آنجا بودندا آدمچند نفر امّ

 آمدند. خیلی به نظرم سنگین و پیچیده می هایی کهها آشنا کرد. آدملیمنتظر ماهان بودند. ماهان من را با خی

اش برایم خیلی آشنا بود. یدم که چهرهدختری را د لیوانمو حرف زدن بودیم که از پشت  چای خوردندر حال 

دی را در وارد سالن شد. بله، آتنا بود که به همراه دختر دیگری آنجا بود. نگاهی متعجّب به ما انداخت. برق شا

ش دیدم. برگشت و به دوستش چیزی گفت و به سمت ما حرکت کرد. دستش را به سمت ماهان دراز چشمان

من متعجّب « کردم اینجا ببینمت! خیلی خوشحال شدم! واقعاً سوپرایز بود...میماهان! اصالً فکر ن» کرد و گفت:

آتنا « یارمتون!ام خانم، به جا نمخومعذرت می» تفاوت و با همان نگاه سرد گفت:کردم. ماهان بیبه آتنا نگاه می

رو دیدیم. من با نازنین تنام. شب مهمونی پدرام همدیگآمن » ای گفت:ابرویی باال انداخت و با طنّازی زیرکانه

روح ماهان با لحنی خشک و بی« ی باشی!باهوشکردم پسر میفکر » ای گفت:و بعد با لحن زننده« اومده بودم.

« ای رو به خاطر بیارم!جاست، دلیلی نداره بخوام کس دیگهاین روشناخب درست فکر کردی. امّا وقتی » گفت:

ر عصبی شد. مثل کوه آتشفشان! خودش را به سختی کنترل کرد و آتنا جا خورد. کامالً احساس کردم که چقد
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هایش نقش گینی روی لبپوزخند زهرآ« گه. ولی...، اولش همینو میکنههر کسی با من برخورد می» گفت:

بست که تمام وجودم را لرزاند. به سرعت به ماهان نگاه کردم. عصبانی بودم، ترسیده بودم امّا جایی برای حرف 

« ها از من برات گفتن.قیّه خیلی فرق دارم! فکر کنم بچهولی من با ب» نبود. ماهان نگاهش کرد و گفت:زدن من 

 لبخند زدم. ماهان دست من را گرفت و بلند شد. « پیش علی اینا...عزیزم، بریم » و بعد رو به من کرد و گفت:

هستم.  قدر برای ماهان مهمّشد که ایننمی کردند. شوکه بودم. باورمدوستش مات و مبهوت به ما نگاه میآتنا و 

شلوغی نگاهش کردم و  آن در رویا تحقّق پیدا کرده است. در اتاتّفاقکردم همه این خوشحال بودم. احساس می

ه مرتّب دیدم کسش به ماست. گاهی هم پدرام را میدیدم که کامالً حواآتنا را می از آن طرف سالنلبخند زدم. 

. پدرام هم حواسش به ما بود. باشدکرد همه چیز به نحو احسنت رفت و سعی میمی ورر و آنوبرای کارها این

کردم. اسم این ماهان تجربه می نظیررا با احساس بی های نابیلحظهو  دمکنار ماهان بوامّا مهّم این بود که من 

تر و بیشتر ر لحظه من را بیشاحساس عشق نبود. چیزی فراتر از عشق من را در آغوش گرفته بود. چیزی که ه

چیزی بریم یه » کرد و من بدون هیچ فکری همراه این احساس بودم. ماهان گفت:در آرامش خودش غرق می

ماهان « خواستم ازت تشکّر کنم به خاطر برخوردت.ماهان می» نشستیم. گفتم:« بریم عزیزم.» گفتم:« بخوریم؟

خوام در این مورد حرف بزنیم. نمی» هایم گذاشت و گفت:لبو به سرعت انگشتش را روی نگاهی به من کرد 

 « م نیست که در موردش صحبت کنیم.قدر مهّاون ب ماست.امشب ش

شکده ماهان به سمت ما دوران دان ف زدن بودیم که چند تا از دوستانسرم را تکان دادم. مشغول خوردن و حر

ا مشغول صحبت شدند. ماهان سراغ یاسمین و هژیر را های جدیدی بودند که ندیده بودمشان. با مآمدند. آدم

ماهان در حال صحبت کردن با  خواست دوباره یاسمین را ببینم.گفتند که در راهند. خیلی دلم می گرفت.

هایش بود که آرام به ماهان گفتم باید به دستشویی بروم. ماهان من را راهنمایی کرد و خواست با من دوست

ش بماند تا من برگردم. به سمت دستشویی حرکت کردم. دستشویی پدرام در یک اندوستبیاید. گفتم که پیش 

 سالن دیدی نداشت. وقتی بیرون آمدم از ترس جا خوردم!  ازراهرو بود که اصالً 
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 نگاهش کردم. پدرام لبخند مرموزی زد و گفت: ناکو هراس هایی متعجّبدرام پشت در ایستاده بود. با چشمپ

چقدر امشب خوشگل شدی! لباسی که پوشیدی واقعاً »بعد ابرویی باال انداخت و گفت:  و« ی...ببخشید ترسید»

با ترس به روبرویم ایستاد. و براه افتادم. پدرام « ممنون.» با دستپاچگی گفتم:« زیباست و بهت خیلی میاد.

کسی نمیاد. چی  ان نباش،نگر» انتهای سالن نگاه کردم. پدرام خیلی آرام و بدون هیچ استرسی خندید و گفت:

همون کنم. دوباره شروع نکن. من پدرام، خواهش می» گفتم:« شد؟ فکراتو کردی؟ من هنوزم سر حرفم هستما!

گفتم: « مطمئن نیستی.» پدرام ابرویی باال انداخت و گفت:« خوام چیزی بشنوم.روز جوابتو دادم و دیگه نمی

پدرام « قرار نده. ثیرتأکنم رابطه ما رو با این کارات تحت واهش میاهانو دوست دارم پدرام. خچرا هستم. من م»

بذار اشتباه کنم پدرام. تو مسئول » گفتم:« .روشناکنی داری اشتباه می» هایش را باال انداخت و گفت:شانه

رداشتم. کرد. چند قدم به جلو بم. پدرام ایستاده بود و نگاهم میو براه افتاد« من نیستی. منو ببخش. زندگیِ

خوام هیچی نگو پدرام. هیچی... نمی» با تمام توانم برگشتم و گفتم:« ؟روشنا» لرزید. پدرام گفت:تمام تنم می

 و به سرعت به سمت ماهان حرکت کردم. « دیگه چیزی بشنوم.

بیچاره پدرام...  ،استرس بود. آتنانار خودش نشاند. آن شب خیلی پرماهان تا من را دید بلند شد و من را ک

 دانستم چه روزایی در انتظارم است! ین دوستش است و بیچاره من که نمیکرد پدرام بهترمی ماهان که فکر

مدّتی نگذشت که یاسمین و هژیر آمدند. یاسمین از دیدن من خیلی خوشحال شد. در حال گا زدن بودیم که 

 ن با انرژی همیشگی رو به ماهان گفت:کرد. یاسمیاضافه شد. حضور پدرام اذیّتم می پدرام هم به جمع ما

بعد « کردم.مثل من باشه. همیشه برات دعا می گفتی، کاش یه دختر پیدا کنی کهماهان یادته همیشه بهم می»

دونی. از وقتی آرمین رفت، تو برام همیشه خوب می دونی ماهان،خودت احساس منو می» با اندوه خاصی گفت:

اشک در  کهدرحالیبعد « ، لبخندای دزدکیت همیشه اونو به یادم میاره.و پر کردی. اخمتر جای خالیش

ها پیش توی لآرمین برادرم بود. به شدّت شبیه ماهان بود. آه... سا» هایش حلقه زده بود رو به من گفت:چشم

تأسف  ای نامعلوم سری ازیاسمین ساکت شد و با نگاهی خیره به نقطه« یه حادثه تصادف... از دست دادمش...

هر » و ادامه داد: لبخندی تلخ روی لبانش نقش بستیاسمین « روحش شاد...» تکان داد. با اندوه خاصی گفتم:
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نگاهی به من کرد  زد وماهان لبخند تلخی « روز و هر روز از خدا خواستم که یه دختر درست سر راهت بذاره...

 آشناخیلی شبیه توئه. وقتی تازه باهاش  روشنا آره یاسی، این همون دختریه که هر دومون خواستیم.» و گفت:

انداخت. تو مثل یه مادر مهربونی که همیشه غصّه همه رو خوردی و ، خیلی حرکاتش منو به یاد تو میشده بودم

دوران  یهژیر تو واقعاً لیاقت این فرشته رو داشتی. تو» بعد نگاهی به هژیر کرد و گفت:« به فکر همه هستی.

رحم سهم من از این دنیای ظالم و بی یگم که خوشحالم که توتر بودی. واقعاً میهمه ما با اخالقدانشکده تو از 

تو لطف » هژیر لبخندی به من زد و گفت:« این زندگی دارم. یکه من تو رفیق شماها بودین. این تنها شانسیِ

. اون موقع ستهرای هممون یه اسطورتر بود. عرفان بتش اینکه عرفان از همه ما انسانا واقعیّداری ماهان. امّ

 «ا حاال واقعاً به این باور در موردش رسیدم.فهمیدیم. امّنمی

. اینو روشناماهان خیلی عوض شده » تأیید کرد. یاسمین با لبخندی رو به من گفت: اماهان با سر حرف هژیر ر

به « همه شاد و خوشحاله...ار تو ایننفهمی. خوشحالم که ماهان کلی که باهاش آشنا شدی، میخودتم از روز اوّ

ماهان از اوّل پسر خوبی بود یاسمین جان. شرایط زندگی آدما، اونا رو خیلی عوض » گفتم:م و ماهان نگاه کرد

چی بوده و کی بوده... روزی که  کنه،شن که آدم فراموش میقدر این شرایط سخت میکنه. گاهی اوقات اونمی

تحت فشار بود و خب منم بهش حق کردم. ماهان خیلی یادی رو، روی ماهان حس میفشار ز به ماهان رسیدم،

ای هبار به ما داده شده، چرا با فکر گذشته و سرزنشدم. امّا شانس زندگی فقط برای یکدادم و حق میمی

دآگاه نگاهم به ناخو« ای به این قشنگی رو از دست بدیم؟ اگه قدر این روزا رو ندونیم...هو بیهودش ساعت بیخود

و ندونیم و این فرصت قشنگو به ر اگه قدر با هم بودن» ادامه دادم:با مکثی پدرام افتاد که به من زل زده بود و 

 ایی که سرسری ازشون گذشتیم، حسرتیه روزی برای همین روز هر بهانه پو  و واهی از دست بدیم،

ر خاصّی ابرویی باال انداخت. به ماهان نگاه کردم و با دوباره به پدرام نگاه کردم. پدرام با غرو« خوریم.می

من عاشق ماهانم، و تا زمانی که بخواد کنارش هستم. همه جوره. با تمام وجودم. تا زمانی که » لبخندی گفتم:

یاسی » ستاره بود. آرام، نافذ و مهربان... پدرام رو به یاسمین گفت:ن پرانگاه ماهان مثل آسم« کشم...نفس می

بعد نگاهی پر معنی به من کرد « تو زندگیم بیاد؟ روشناشه برای منم دعا کنی که یه دختر خوب، مثل تو و می
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اب لبخند ودار جپدرام هم با لبخندی معنیبه اجبار لبخند زدم. « دونه؟ شاید جواب داد!کسی چه می» و گفت:

 من را داد.

مادر و خواهر پدرام و من و ماهان هم بعد از خداحافظی با آماده رفتن شدند.  هاکم همه میهمانشام، کم بعد از

کرد. ماهان دستش را به سمت پدرام دراز ها را بدرقه میندم در پدرام ایستاده بود و میهماآماده شدیم.  بقیه

پدرام لبخند زد و با ماهان دست داد و « خیلی خوشحالم که برگشتی دکتر. بیشتر ببینیمت.» کرد و گفت:

بیاین  روشنادونی تنهام. با مت. البتّه با پرنسست! منم که میخوام بیشتر ببینحتماً مهندس. منم می» گفت:

پدرام ابرویی « حتماً. ممنون به خاطر امشب.»ماهان لبخند زد و گفت: « اینجا سر بزنید. حاال باهات در تماسم.

 نگاهی به من کرد و با اخم به پدرام گفت: ماهان« راستی آتنا خیلی ازم آمارتو گرفت.» باال انداخت و گفت:

ماهان، این » گفتم:« بیندش...کنه وقتی مییموحشت ه پررو. با اون قیافش، آدم خودم آمار بهش دادم. دختر»

رام که کامالً متوجّه حرف پد« شب بخیر پدرام جان. ممنون.» بعد رو به پدرام گفتم:« چه طرز حرف زدنه؟

 به سمت ماشین براه افتادیم. وقتی سوار شدیم،« خوام. شب خوش.من معذرت می» ت:جایش شده بود، گفبهنا

من « ؟ دیوونه شدم...روشناده کارش این پسره دیوونه! آخه این حرفه جلوی تو؟ چه معنی می» ماهان گفت:

لش کن. کی حتماً گفته بخندیم. و عزیزم،» دانستم معنی حرف پدرام چی بود. با این حال گفتم:کامالً می

 سری تکان داد و حرکت کردیم. « سفم.أواقعاً مت» ماهان نفس عمیقی کشید و گفت:« ده آخه؟اهمیّت می

به پدرام، به آتنا. به موقعیّت عالی  آن شب فکر کردم. به ماهان، ، خیلی به اتّفاقاتآن شب وقتی به خونه رسیدم

بم نسبت به آتنا را جبران کند. به شکّی که ته قلهای گذشته من توانست تمام سختیه پدرام داشت و میک

بینی نبود و از قابل پیش میدانستم ماهان کسی نیست که به من خیانت کند، امّا هیچ آدمی داشتم. با اینکه

راهی به سمت  ،دانستم به هر طریقی شدهشناختم و اینکه میجنس دخترهایی مثل آتنا را خوب میطرفی من 

با ماهان دانستم تا کجا امّا را با من تقسیم کرده بود... نمی شاکرد. به ماهان که تمام زندگی ماهان پیدا خواهد

کدامشان من را به سمت پدرام  ای در من نبود. نه منطقم و نه احساسم هیچتمام وجودش با من بود. وسوسه

رام یکی نیست. دلم ماهان و پد داد که اصالً شرایطسرانگشتی هم به من نشان میکشاندند. امّا یک حساب نمی
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های ترین آدمها را از مطمئندم که انسان همیشه بزرگترین ضربهکرسوخت. به این فکر میبرای ماهان می

کرد که روزی بهترین دوستش به عشقش پیشنهاد خورد. ماهان حتّی به ذهنش هم خطور نمیش میازندگی

سرم روی که دیگر جای خالی نبود. پتو را  قدرآنافکار پر بود. را بدهد. مغزم از این  او دوستی و خیانت به

 سروته خوابم برد. شیدم و با همین فکرهای شلوغ و بیک
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 :2فصل 

زمان گذشت. از شب میهمانی پدرام دیگر پدرام را ندیده بودم. ماهان چند دفعه خواست تا به دیدنش برویم امّا 

دانم عذاب وجدان بود یا شدم. نمی. از فکر کردن به پدرام اذیّت میطفره رفتم ،از رفتنهای مختلف من با بهانه

دانستم. ماهان مثل همیشه بود، من نبود و من این را خیلی خوب میحسرت! امّا هر چه بود پدرام تکه گم شده 

 مهربان و عاشق... 

احساس خوبی  کردم،با بقیّه مقایسه میآگاه خودم را دوکردم. هر وقت ناخبا ماهان احساس خوشبختی می

ش را دوست داشتم. آن شب هایخواستم. دیگر همه اخالق و رفتارم چون ماهان همان چیزی بود که میداشت

رآوردم و شماره ماهان دم. موبایلم را دم روی دوشم بود، از ساختمان خارج شویلن کهدرحالیداشتم.  ویلنکالس 

با « تنهایی؟» ماهان مرموزانه گفت:« رم خونه.زیزم. من کالسم تموم شده، دارم میسالم ع« »؟روشنا»را گرفتم. 

ماهان با « خب، مثل همیشه! پیاده!» گفتم:« با چی میری خونه؟» ماهان گفت:« آره! چطور؟!» ب گفتم:تعجّ

چی شده » م:ترسیدم، ناخودآگاه ایستادم. گفت« گم وایسا!! بهت میروشناجا وایسا همون» ی گفت:لحنی جدّ

 « ماهان؟ چرا وایستم؟

ا ب« برگرد فدات بشم. پشت سرتو نگاه کن!» همان خنده به سختی گفت: الیهماهان خندید. بلند، بلند... در الب

ن روشن و خاموش شد. خوشحال اهای ماشین ماهان را دیدم که در خیابم. چراغهراس به پشت سرم نگاه کرد

شین را خندد. به سمت ماشین حرکت کردم. ماهان شیشه مام که همچنان میریکی ماهان را دیدشدم. در آن تا

« مشکلت چیه تو ماهان؟» ام گرفته بود. گفتم:، نگاهم کرد. من هم خندهخندیدپائین داد و همچنان که می

سرم « نه!خیلی جذبه دارم! االن فهمیدم. اووووه... مُردم از خنده! قیافت دیدنی بود! دیوو» ماهان با خنده گفت:

سوار « بیا، بیا سوار شو.» ماهان گفت:« تو نابود شدی ماهان! کامالً دیوونه شدی عزیزم!» را تکان دادم و گفتم:

 شدم. 

عزیزم. خسته نباشی. امروز » هایم را گرفت، با لبخند نگاهم کرد و گفت:دستاش بند آمده بود ماهان که خنده

های ماهان خوشم بازیاز دیوانه« یاورد. اومدم سوپرایزت کنم.دلم برات خیلی تنگ شده بود، دلم طاقت ن
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خوام می» ماهان براه افتاد و گفت:« ام بودم، دیگه پر از انرژیم.ممنونم. اگه خسته» گفتم:خندیدم و آمد. می

 کردم.آرامش میلبخند زدم. بیشتر از همیشه کنار ماهان احساس « .روشناامشب یه شب رویایی باشه برامون 

 ب گفت:در حال حرف زدن و خندیدن بودیم که موبایل ماهان زنگ خورد. ماهان گوشی را برداشت و با تعجّ

است. ولش کن. االن که هحتماً از نمایندگی» گفت:« خب جواب بده.» گفتم:« مش.شناسای؟ نمیچه شماره»

صدای زنگ « ال ندیدیمش!شماره عجیبیه! تا حا» بعد نگاهی به موبایلش کرد و گفت:« وقت کاری نیست.

خودش بخواد دوباره » گفت:« خب، خودت بگیرش.» ب به ماهان نگاه کردم و گفتم:موبایل قطع شد. با تعجّ

دوباره صدای زنگ موبایل ماهان به گوش رسید. ماهان بدون هیچ معطّلی گوشی را برداشت و چون « گیره.می

 پیکر گذاشت.طبق معمول موبایل را روی اس ،در حال رانندگی بود

را از ماهان مخفی  ماصدای دختر بود! قلبم ریخت. سعی کردم نگرانی« سالم ماهان جان. شب بخیر.» «بله؟» 

شناسی نه؟ خب یه نمی» دختر با صدای مغروری گفت:« شما؟» کردم. ماهان با تعجّب پرسید:کنم. نگاهش نمی

فکر کنم اشتباه گرفتید » حوصلگی گفت:ن با بیماها« مغزیه مهندس! کم فکر کنی برات بد نیست! اروبیکِ

ماهان. خواهش  ،نه ،نه» دختر با دستپاچگی فریاد زد:« خانم. من گرفتارم حوصله این اراجیفو ندارم. شب بخیر.

 « کنم. قطع نکن. من آتنام.می

م. ماهان بدون اینکه هایم از تعجّب گرد شده بود. به ماهان نگاه کردم و سرم را با هزاران سئوال تکان دادچشم

ای به این خط زنگ زدی؟ اصالً کی بهت شماره منو داده؟ به چه اجازه» با عصبانیّت گفت: ،به من نگاه کند

و ازت یه  حالتو بپرسم ،ماهان من فقط زنگ زده بودم» ماهان از عصبانیّت سرخ شده بود. آتنا گفت:« تو...

تو اجازه » ماهان با عصبانیّت گفت:« م.موبایلت تماس گرفت اجازه باخوام اگه بیسئوال بپرسم. معذرت می

ه شدی؟ نداشتی به من زنگ بزنی. سئوالتم برام همه نیست. دیگه با من تماس نگیر. تحت هیچ شرایطی. متوجّ

آتنا ساکت بود. ماهان قطع کرد و به سرعت کنار خیابان ایستاد. به ماهان نگاه کردم. « یا بیشتر الزمه بگم؟

سرش پائین  کهدرحالیخورده ناگهان به خودش آمد. ماهان مثل شیر زخم« از کجا شمارتو آورده بود؟» گفتم:

صبر کن ماهان. » و به سرعت شماره پدرام را گرفت. گفتم:« پدرام. کار این پدرام عوضیه!» بود، زیر لب گفت:
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م. فقط چند دقیقه. بعد زنگ زیزتر شی عکنم. شاید اون بیچاره نداده. صبر کن یه کم آرومخواهش می

 « زنیم.می

. باید بفهمم قضیه چیه. من به کسی اجازه روشنااالن بهترم. اجازه بده » گفت:ماهان نفس عمیقی کشید و 

؟ دیدی اون روشناده عنی میی؟ این کارش چه مهستدونه تو این بازیای مسخره بکنه. مگه نمی دم با من ازنمی

های های پدرام افتادم. چشمیاد چشم« اش!مگرفت؟ با اون چشا آمارتو میگفت آتنداشت می چجوریشب 

صبر کن. حتماً دلیل  عزیزم،» آمدند! گفتم:گر به نظرم میهایی حیلهافسونگر پدرام که در آن لحظه چشم

ماهان با « ه؟ای داره. بعدشم از کجا معلوم اون داده باشه؟ زنگ بزن امّا آروم و منطقی حرف بزن. باشکنندهقانع

شماره را گرفت. طولی نکشید که پدرام « چه توقعایی از من داری؟» حوصلگی نگاهی به من کرد و گفت:بی

 آمد. میگوشی را برداشت. صدایش خسته به نظر 

پدرام « نباید از من اجازه بگیری؟ وای شماره منو به کسی بدی،خپدرام، تو می» ماهان گفت:« بگو ماهان؟» 

اَه، » ماهان با عصبانیّت گفت:« آتنا؟» پدرام با تعجّب پرسید:« به آتنا.» ماهان گفت:« به کی؟ !اره تو؟شم» گفت:

دونم آتنا کیه! آها! صبرکن. دوست نازی رو جان تو نمی» درام گفت:پ« ت نزن لطفاً...پدرام! خودتو به خریّ

 بعد نفس عمیقی کشید و گفت:« ش بدم؟میگی؟ احمق من شماره اونو از کجا دارم که بخوام شماره تورو به

خواستم یه کم بخوابم. چقدر تو می ،خونه واقعاً بعد از یه عمل طوالنی چه خسته نباشیدی! تازه رسیده بودم»

آخه من اینا رو » پدرام گفت:« یعنی تو ندادی بهش؟» کنان گفت:مِنماهان مِن« شی...خری ماهان... آدم نمی

گرفت بهش گفتم بیاد از بزنم؟ همون شبم که داشت آمار می ام باهاشون حرفیکنم که بخوآدم حساب می

 بعد خنده کوچکی کرد و ادامه داد:« با این حرفم! قیافش دیدنی بود... خودشآمارتو بگیره. کلّی رفت تو  روشنا

 رمندگی گفت:ماهان با ش« شه االن دیگه به من آف بدین برم یه کم بخوابم؟ای به خدا! میپسر تو دیوونه»

کنم ماهان جان. اصالً ایرادی نداره که خواهش می» ای گفت:طبعانهپدرام با لحن شوخ« باشه. برو بخواب.»

 پدرام با خنده گفت:« خیلی خب، بسه پدرام.» ماهان گفت:« حرف زدنت! بیدارم کردی با اون وضعیّت افتضاحِ

. حاال خوش باش روشناتو با  ؟کی داده! چه اهمیّتی داره؟ هر ایقدر عصبانیشوخی کردم ماهان. حاال چرا این»
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و داشته باش. بهش ثابت کن که توی انتخابش اشتباه نکرده. اعصاب ر دوست داره، تو هم لیاقتش روشناکه 

ام را بشناسم! توانستم پدر. لبخند زدم. نمیتر شده بود، نگاهم کردماهان که آرام« خودتم با این چیزا خورد نکن.

گفت عاشق بود، طور که میهمان رگفت من را دوست داشت، اگطور که میهمان رای بود! اگاً آدم پیچیدهواقع

زد و برایمان آرزوی روزهای قدر راحت در مورد من و ماهان حرف میکرد؟! چرا اینپس چرا این رفتار را می

 خوش داشت؟! عجیب بود! 

خوای ماهان، نمی» گفتم:« ؟روشناپس کار کیه » کرد و گفت:ماهان از پدرام خداحافظی کرد. نگاهی به من 

 کرد. با تعجّب گفت:میماهان با تعجّب به من نگاه « تمومش کنی؟! ولش کن دیگه! ناراحتی؟ دیگه جوابشو نده.

 ومونقدر که شب هر دمهّمه، امّا نه اون» گفتم:« !م باشهم نیست؟ انگار باید برای تو مهّبرای تو این مسئله مهّ»

ماهان « و خودتو خورد کنم؟ و خراب کنم. بعدشم من به تو اعتماد دارم ماهان. برای چی باید اعصاب خودمر

با تعجّب نگاهش کردم. سرم را به عالمت سئوال « واقعاً؟ واقعاً به من اعتماد داری؟» ابرویی باال انداخت و گفت:

چه معنی داشت این سئوالت » ان خندید. گفتم:دانم چرا قلبم منقلب شد. ماهدادم. نمی و تعجّب تکان

هایش گذاشت و سرش را به صندلی تکیه داد و با لحن تلخ و سنگینی ماهان پشت دستش را روی لب« ماهان؟!

 «ای که به کسی اعتماد کنی، باختیش!. لحظهروشناکس اعتماد نکن به هیچ» گفت:

از ماشین پیاده به سرعت پر از عشق و پر از نفرّت! هی نگا. نگاهش کردم. نگاهی سنگین، لرزیدقلبم به شدّت 

کردم. تمام ا اصالً سرمای هوا را احساس نمیخیابان نشستم. هوا سرد بود امّ یشدم. حالت تهوّع داشتم. کنار جو

سوخت. ماهان به سرعت از ماشین پیاده شد و روبروی و از حال منقلبم مثل کوره آتش میتنم داغ شده بود 

دستم را « قدر بهمت ریخت؟چی شد عزیزم؟ چرا حرفم این» ام را گرفت و گفت:های یخ کردهدست. من نشست

یدم. ماهان با کشفشرد. به سختی نفس میرحمش میبغض گلویم را با دستان بی از دست ماهان کشیدم.

 دیدم که هرگز ندیده بودم. اش میکرد. ترسی را در چهرهدستپاچگی نگاهم می

شق شده بودم! چه حس لحظه، فهمیدم! فهمیدم که عاشق شدم! من عاشق ماهان شده بودم. من عادر همان 

م، متنفر بود، ترسیده مقاومت کنم. عاشق بود ،توانستم در مورد احساسی که فهمیده بودمشترسناکی! نمی
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ید، چکم میانکه از چشم ایشد. هر قطرهچکید. امّا قلبم آرام نمیهایم های اشک ناخودآگاه از چشمبودم. قطره

خواست فریاد بزنم و التماس سوختم. دلم میکشید. انگار در جهنّم بودم و میمرا بیشتر و بیشتر به آتش می

 یشه در کنار من و برای من بماند! کنم که ماهان هم

ویران و متروک ای آمد و قلبم را چون خرابهفرود می سیلی شده بود که هر لحظه بر صورتم هایم تبدیل بهاشک

ت خواهی کند. هنوز گشت تا از من معذروی من نشسته بود و دنبال راهی میساخت... ماهان روبرو تاریک می

گذشت و چه آشوبی دانست در قلب من چه میدیدم. خوشحال بودم که نمیهای سیاهش میترس را در چشم

ن کنارش دانم چرا در آن لحظه خاص تواا نمیامّ طلبیدمبر پاست. غمگین بودم و با تمام وجود آغوشش را می

ه ماهان تمام دنیایم شد. در ای کهان بود. حقِ ماهان بود. در لحظهای که مالِ مابودن را نداشتم. در لحظه

 ش خالصه شد... ام در اسم پن  حرفیاای که تمام زندگیلحظه

ای مضطرب کرد و روبروی من گرفت. با چهرهز ماهان از یک سوپر مارکت برایم آب خرید. به سرعت درش را با

هایی دست را روی قلبم گرفتم و با نفس ناخودآگاه« ؟روشنا» دوباره روبرویم نشست. روی زمین نشست. گفت:

زن، یه حرفی ب» کرد. گفت:ماهان با تعجّب نگاهم می« ...صدام نکن ماهان. صدام نکن» گفتم:به شماره افتاده، 

توانستم حرفی بزنم. حرفی نبود. اصالً نمی« کنم یه چیزی بگو...شم. خواهش میوونه مییه چیزی بگو. دارم دی

 تر... تر و سنگینشد امّا این بار در سکوتی عمیقباره باید همه چیز در سکوت طی میدو

« من خوبم عزیزم. من خوبم. نگران نباش.» تاب بود و من تاب دیدنش را نداشتم. به سختی گفتم:ماهان بی

هایم را های مهربانش اشکرفت. نگاهش کردم. ماهان با انگشتهایم را گدوباره دستمیماهان با احتیاط و به آرا

ماهان سرم « من ترسیدم ماهان... ...من ...من» ق گفتم:هِبا هِق« عزیزم؟ چرا؟ ایچرا بارونی» پاک کرد و گفت:

د داشت. ناخودآگاه آرام شدم. ماهان دوباره سرم را دیگر برایم معنی جدی ش گرفت. لمس دستانشرا در آغوش

هیچی نگو. » سرم را به نشانه تأیید تکان دادم. ماهان گفت:« بهتری عزیزم؟» باال گرفت و نگاهم کرد. گفت:

لرزید. تعادل نداشتم. با کمک ماهان، به سختی تمام تنم می دستم را گرفت و بلندم کرد.« فقط بیا بریم عزیزم...

فمیدم که چقدر به هم ریخته کرد. کامالً میها رانندگی میبه سرعت براه افتاد. مثل دیوانه دم. ماهانسوار ش
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ماند. . این راز باید همیشه در قلبم میشدم شگفتم که عاشقشد. نباید میاست. امّا راز دل من نباید فاش می

 مرگ. حتّی تا لحظه مرگ این احساس... این راز، این عشق، این مرد خشن و سخت فقط مال من بود. تا لحظه

ه انگار که در ای داشت. انگار نمم رسید. همه چیز برایم رنگ تازهای به مشارد آپارتمان ماهان شدم. بوی تازهوا

اختیار انگشتان با ماهان داشتم. به سمت سالن رفتم، به اوّلین مبلی که رسیدم، بی این آپارتمان خاطرات زیادی

ها برایم تازگی داشت. ها را، حتّی جای دوختاش کردند. گرمای مطبوع پارچهم از نو تجربهمشتاق و عاشق

های آتش شومینه به خودم حس آشنای ناشناخته! با صدای جرقهای بود. برایم عجیب بود، این احساس تازه

ا تعجّب به من که محو آمد. ب بیرون ،کردکه لباسش را مرتّب میحالیآمدم. ماهان از راهروی اتاق خواب در

 به خودم آمدم. « تو هنوز لباسات تنته! پاشو درشون بیار دیگه!» نگاه کرد و گفت: ،تاک ساعت دیواری بودمتیک

هایم را درآوردم و دوباره نشستم. ضعف عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته بود. تمام وجود کرخت بود. کامالً لباس

نداشتم. ماهان کتری را روی گاز گذاشت و کنار العمل به هیچ یک را قدرت عکسها بودم امّا اتّفاقمتوجّه همه 

تمام وجودم مرتعش شد. از این حس لذّت خاصّی را تجربه  شهایدستم را گرفت. با حس دستمن نشست. 

وری! جدلم، نبینمت اینعزیز» آرام گفت: به آغوشش خزیدم. کردم که هرگز طعمش را نچشیده بودم. آراممی

هایم روانه های بیقرارم از چشمدوباره اشک« قدر خودخواهی؟ چرا...رحمی؟ چرا اینقدر بیمن که مُردم! چرا این

کنی بازم که داری گریه می» فشرد، گفت:من را به خود می کهدرحالیماهان « ادامه نده ماهان.» شد. گفتم:

قت دوسم نداشتی. تو خوبِ خوب بودی. به خاطر وکنم. اگه نگی یعنی هیچا نگی چی شده، ولت نمیعزیزم! ت

ماهان لبخندی مهربان زد. دوباره زنده شدم، دوباره بچّه شدم، دوباره  «همه باریدی؟ آره؟ ه جمله اینهمون ی

.. تو که اخالق مزخرف منو ام.ه. من دیوونروشناخواستم ناراحتت کنم من اصالً نمی» متولّد شدم. آرام گفت:

ماهان با نگاهی خیره و متعجّب به من نگاه کرد. « خوای از پیشت برم ماهان؟می» گفتم: «شناسی!خوب می

چرا باید ببازمت ماهان؟ من قمار کردم تا تو رو بردم. من با خودم قمار کردم. برای تو بهای گرونی » گفتم:

 میرحای نیست؟ تو بیصلهای فای رسیدم که دیدم بین منو تو دیگهانقطه پرداختم. چرا باید ببازمت؟ چون به

که در تاریکی اتاق و تاریکی  دیدمهایش مینگاهم کرد. غم سنگینی را در چشم ماهان« ماهان! تو خودخواهی!
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« خوام بری...می ،روزی که فکر کنی» هایش در رفت و آمد بود. ماهان سرش را پائین انداخت و گفت:چشم

هایش هیچ حسّی رد. عمیق و سرد... باز هم در چشممن نگاه کهای کرد. سرش را باال گرفت و در چشم مکث

تر از هر ، برام غریبهروشناخوام بری ، میروزی که فکر کنی» نگاه کرد و گفت: روح و مات... در چشمانمنبود. بی

 . تویروشناای این فکرو بکنی، توی همون لحظه به من خیانت کردی شی. اگه لحظهای تو این دنیا میغریبه

تاریکی اتاق روی دوباره سرش را پائین انداخت. سرش را تکان داد. قطره اشکی را دیدم که در « همون لحظه...

ای درخشید و مُرد. سر ماهان را با دستم به سمت باال آوردم. ماهان ناخواسته نگاهم کرد و صورتش مثل ستاره

 کردم. ستاره باران شد. متعجّب نگاهش میصورتش از اشک، 

ها برای توانستم بفهمم این اشکبلند شد و به سمت پنجره رفت. نمیهایش را پاک کرد و ان به سرعت اشکماه

ذارم ماهان. من هیچ وقت تنهات نمی» چیست؟ بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پشت ماهان ایستادم و گفتم:

حتّی اگه یه روز من ازت » شت و گفت:ماهان به سمتم برگ« وقت...امّا اگه یه روز تو بخوای که من برم! اون

بازم. خیلی حرفا هست که میمنم  ،... بهم قول بده. چون روزی که تو بریروشناخواستم که بری، تو نرو. تو نرو 

ماهان « کنم. تونم بهشون فکرن که حتّی خودمم گاهی نمیاقدر خصوصیتونم به زبون بیارمشون چون اوننمی

های ماهان را به سختی را به نشانه تأیید تکان داد. حرفمن را گرفته بود، سرش  یهامحکم شانه کهدرحالی

تر شدم آرامکمی های ماهان بودم. دلم گرم شد. با شنیدن حرف فهمیدم. انگار در همان لحظه متوقّف شدهمی

بینم. گی را می، دوباره همان ماهان همیشای احساس کردمداد. برای لحظههای او نیز بوی عشق میچون حرف

قدر متأسفم که ناراحتت کردم. من ترسیدم ماهان. اون» بدونِ ترس از دست دادنش. سرم را تکان دادم و گفتم:

تونم بی تو ادامه وقت تنهام نذار. من واقعاً نمیتمام وجودمو خالی کرد. تو هم هیچلحنت سنگین و تلخ بود که 

 «بدم...

دستش را دور  کهدرحالیشنیدم. با ماهان به تماشای باران مشغول شدیم. ماهان نَم باران را از بیرون صدای نَم

ودم. بارونو دوست داشتم ها بود که تنها ب، چه پائیز و زمستونه عجیبیه! سالروشنا» گردنم حلقه کرده بود، گفت:

ی پائیزی رو برگاتونستم حسش کنم. تم امّا بازم نمیتونستم حسش کنم. سرمای زمستونو دوست داشامّا نمی
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خب، غم و غصّه » خندیدم. تمام وجودم غرق در آرامش بود. ماهان ناگهان گفت:« انگیزترن!بگو. اونا از همه دل

« چی بزنم ماهان؟ من که زیاد بلد نیستم.» گفتم:« خوام با هم ساز بزنیم.بسه دیگه. بدو سازتو در بیار. می

آره. بلدم امّا » گفتم:« زنیم. بلدی که؟ من عاشق این آهنگم.آهنگ پدرخوانده رو با هم می» ماهان گفت:

من به تو ایمان » ماهان خندید و دستش را روی بازویم کشید و گفت:« تونم باهات بزنم یا نه؟دونم مینمی

باور کن. برو » بعد ابرویش را باال انداخت و با شیطنت گفت:« گم!یست خوبی هستی. ندیده میویلندارم. تو 

ام گذاشتم. م را روی شانهویلنآوردم و ماهان هم پشت پیانو نشست. کنار پیانو ایستادم و سازم را بیرون « ...دیگه

 توضیح داد که چگونه باید با هم بزنیم و شروع کردیم. کمی ماهان 

 ش نقش بست. سرش رابایی روی لبانهایش را روی پیانو گذاشت و به من نگاه کرد. لبخند زیماهان انگشت

بخش شروع به نواختن کردم. چقدر لذّت تکان داد و شروع به نواختن کرد. سرش را تکان داد و من هم همراه او

ود و گاهی به من نگاه مهربانی بود. اصالً در آن خانه نبودم، روی زمین نبودم. ماهان همچنان مشغول نواختن ب

نوازی شد که به این زیبایی بتوانم با ماهان هممیداد. باورم نآهنگ سرش را تکان میانداخت و همراه ریتم می

 بخش بود...وحِ من در ارتباط بود. خیلی لذّتکنم. درونم از شادی پر شد. انرژی خاصی که دقیقاً با ر

کردم. پر از هیجان بودم. پر از انرژی بودم. پر از عشق بودم. واختیم و تمام! به ماهان نگاه میآخرین نت را ن

 کردمآفرین. واقعاً فکر نمی» اختیار جیغ زدم. ماهان با هیجان گفت:زد. بیمندانه به من لبخند میاهان پیروزم

خندیدم. ماهان سرش را تکان ها میمثل دیوانه« ...روشنانی. وای لذّت بردم... دیوونه شدم قدر خوب ساز بزاین

شه آره ماهان. منم باورم نمی» گفتم:« .بخش بود روشنا. خیلی..خیلی لذّت» نفس عمیقی کشید و گفت: داد و

م هنوز دستم بود، ویلنکه بعد بلند شدم و به سمت سالن رفتم. درحالی« قدر قشنگ با هم ساز زدیم.این

 « چی بگم از این شب زیبا ماهان؟ واقعاً شب رمانتیکیه. شب عجیبیه!» هایم را باز کردم و چرخیدم. گفتم:دست

لذتبخش بود. چند  یهر کس یاش برابود، تجربه یبغل کرد و با خود چرخاند. لذت ناب ماهان به سمتم آمد و مرا

 گشت،یبه دور ما م ایگذشت. دستانم را دور گردنش حلقه کرده بودم و همچنان که به دور هم و دن یاقهیدق

آرام و  زی. همه چمیبود ینیک در حال نقشآفریکالس یلمیدر ف ییایرو یا. انگار در صحنهمیدیخندیبلند بلند م
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و  چشمانش را گشود د،یکش یقی. ماهان نفس عمدمشی. لبخند زدم و بوسستادیتر شد و از حرکت بازاآرام

 نگاهش کردم و گفتم:« خوایم شام بخوریم. یه شب رویایی تو یه رستوران رویایی...خب، بریم بیرون، می» گفت:

 «بینی.ریم میتو آماده شو، می» گفت:« کجا؟»

اموش کرده بودم. ده شدیم و از آپارتمان خارج شدیم. واقعاً شب رویایی بود. غم چند ساعت پیش را کامالً فرآما

دانستم که داشتن یا نداشتنش دست کسی جز خدا نیست و اگر سرنوشت او را ترسیدم امّا میاز عشق ماهان می

 هد بود. برای من رقم زده باشد، هر کجا که برود باز هم روزی کنار من خوا

 کهدرحالیدر یک رستوران زیبا شام خوردیم و به سمت خانه حرکت کردیم. در راه ماهان نفس عمیقی کشید و 

به جلو نگاه  کهدرحالینگاهش کردم. « روشنا؟» کرد، گفت:صندلی تکیه داده بود و رانندگی میسرش را به 

جا  شه. هرنیستی، اونجا برام مثل زندان می خونه گیره. وقتی تودلم این روزا خیلی بهونتو می» کرد، گفت:می

که هر وقت دلم  بینم. توی آشپزخونه، توی اتاق خواب، روی مبال. امّا یه جایی هستکنم، تو رو میرو نگاه می

شم، همه کنم. آروم میبوی عطرتو اونجا حس می رم. حتّی جای پاهاتو،اونجا می ،شهبرات خیلی تنگ می

ماهان نگاهم کرد، « کجا؟» با کنجکاوی گفتم:« شه.سوزه و خاکستر میمی آتیش اون شومینه،تنگیام توی دل

ی وقتا وقتی کنی. حتّی خیلمیو نگاه ر ستی و آسمونایمیجره سالن. تو خیلی وقتا اونجا پن» لبخند زد و گفت:

ستی، کامالً ایمین پنجره بینم که اونجایی. با همون نگاه منتظر. وقتی کنار اوتوی سالن هم نشستی، می

 لبخند« کنم که چقدر اونجا رو دوست داری.کنی. احساس میساس آرامش میکنم که چقدر احاحساس می

ر اون پنجره ایستادن ماهان، من واقعاً همین احساسو نسبت به اون پنجره دارم عزیزم. واقعاً کنا» گفتم:زدم و 

تو هنوز » ماهان خندید. گفت:« سش دارم... تو از کجا فهمیدی؟کنه. جای امنیه برام. خیلی دومنو آروم می

ذرّه شناختم ذرّه نگاه کردم. ذرّه  رو، ذرّه رو، تمام روح تو خیلی مونده منو بشناسی روشنا. من تمام وجود تو

 خندیدم. « دیوونه!

ان صدای شد. با هممی یم مرورهای ماهان دوباره برا، خیلی فکر کردم. تمام حرفآن شب وقتی به خانه رسیدم

یشتر از همیشه برای گذشت و دلم بهایم ها از جلوی چشمجا شدم. تمام آن صحنهمهربان... توی تختم جابه
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دانستم عاشق ماهانم. عشق ماهان، احساس ناب عاشقی بعد از شد. آن شب اوّلین شبی بود که میماهان تنگ 

دانستم به کجا ای نامعلوم که نمیدر انتظار آینده بودم. آینده من شد ومی هایم پمپاژها مثل خون در رگمدّت

 !شودختم می
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نبودم. رفتار ماهان تقریباً های دوروبرم ه خیلی اتّفاقکه متوجّ قدرآنتر از همیشه بودم. گذشت. من عاشقروزها می

های گذاشت و من به حساب مشغلهش کمتر برای من وقت میاهای شغلیل همیشه بود. امّا به دلیل مشغلهمث

مشکوک! در طول یکی دو هفته اخیر، کمی کنجکاو شده بودم و البتّه کمی گذاشتم. مدّتی گذشت. زیادش می

داد. بنفس کامل به آنها جواب می شد و ماهان با اعتمادکی شده بودم که گاهی به ماهان میهای مشکومتوجّه تلفن

هایی بود ها مملو از آدمها بود. مغازهقبلش شور و حال عجیبی در خیابان های. شبه بوددو روز به روز ولنتاین ماند

در  ،ای برای خرید کادو، برای مادرشان، پدرشان، همسرشان، عشقشان یا هر کسی که دوست داشتندکه به هر بهانه

که مربوط به زن و  ه دیگری داشتها بود. هر چند که ولنتاین فلسفودند. شور و حال عجیبی در خیابانحال خرید ب

 ای دنبال جشن و خوشحال کردن همدیگر هستیم. ولنتاین روز عشق بود. ها به هر بهانهشد، امّا ما ایرانیها میشوهر

ن به عکس هر سال دیگری به خاطر وجود ماهان، ولنتاین برای من رنگ و بوی خاصّی داشت. از نگاه کردآن سال بر

شان روان بودند و انرژی عشق هایبه سمت خانه ها حتّی اگر شده بود، با شاخه گلی. همه آدمبردممردم لذّت می

عروسک احمقانه  کعشق کرده بود. من هم برای ماهان شکالت و یاز که در قلب مردم بود، همه فضا را پر  میعظی

واخر خیلی عصبی و ماهان این اای که داشتم، کادویش کرده بودم. هر چند ریده بودم و با تمام عشق و سلیقهخ

 . را عوض کنمآمد امّا بهانه خوبی بود برای اینکه حال و هوای ماهان خسته به نظر می

ها را تقریباً سفید کرده بود. آن روز با به باریدن کرده بود و همه خیابانهای صبح، برف قشنگی شروع از نزدیکی

ار با ی قههای سفیدی که مثل رقاصانو دیدن دانه. باریدن برف خوشحالی به ماهان زنگ زدم و خواستم که ببینمش

خواست شب داد. دلم میرساندند، هیجان مضاعفی به من میرقصشان را روی زمین به اتمام می زیباترین حرکتشان،

ه گفت که ماندنی برای هر دویمان باشد. ماهان خیلی از پیشنهادم استقبال کرد امّا ناباورانیادولنتاین یک شب به

که بخواهم ماهان را  جلسه دارد. برایم خیلی عجیب بود! در تمام مدّتی که با ماهان بودم، اصالً پیش نیامده بود

گفت جلسه دارد. حسی از درون به من میتوانستم باور کنم که ماهان واقعاً طفره برود و بهانه بیاورد. نمی ببینم و او

های ، ماهان برنامهاوّلین ولنتاین من و ماهان بود و من توقّع داشتم. این مه است! خیلی غمگین شدکه چیزی اشتبا
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شوبه عجیب که آتوانستم خودم را کنترل کنم. حالم دگرگون بود. یک دلادی برای آن روز داشته باشد! نمیزی

بودم. ناراحت بودم. د. ماهان بود. عصبانی زاش نکرده بودم. در همین فکرها بودم که موبایلم زنگ وقت تجربههیچ

لرزید. قلبم به شدّت می« ؟روشنا»آمد. نظر میه باید همه چیز خیلی طبیعی بگی  و منگ بودم. گوشی را برداشتم. 

« زنی؟جوری حرف میچرا این» عصبی گفت: یماهان با حالت« چی شده ماهان؟» نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

فهمیدم که هایش میقی کشید و سکوت کرد. از صدای نفسیماهان نفس عم« زنم!من جوری حرف نمی» گفتم:

نه » گفتم:« بینمت.بعد از جلسم می» ماهان گفت:« رم خونه.پس من می» چقدر عصبی و مشوّش است. گفتم:

« بینیم. تو به کارات برس.کم به کارام برسم. حاال فردا همدیگرو می بهخوام امروز رم خونه. میدیگه عزیزم. می

 « گم؟شنوی چی مینمی» فریاد زد:ماهان 

 گفتم:« !!!روشنا» کردم. بغض گلویم را فشرد. ماهان دوباره فریاد زد:های ماهان گوش میمات و مبهوت به فریاد

حرف من دونی که روی میخودت  خوام بشنوم.هیچی نمی» گفت:و پس از چند لحظه  ماهان ساکت شد« ماهان...»

مّا من امروز کار دارم ماهان. ا» گفتم:« میام دنبالت. آماده باش. 7خوام ببینمت. ساعت نباید حرف بزنی. امروز می

به کارت برس. منم یه وقت دیگه کنم، کار داری. تو بیمارستان بیام پیشت. خب، درک میخواستم از می

رایط خوبی ندارم. روز اصالً شام» شنیدم. ماهان گفت:های ماهان را میمگین نفسدوباره صدای خش« بینمت.می

 و قطع کرد. « اونجام. 7ام. ؟ امروز از اون دندهروشناشناسی منو که می خوام دیگه حرفی بشنوم. اون روینمی

 کردم کسی در زندگیِاس میم گذشت. احساناز جلوی چشم میزاران فکر مثل فیلباریدم. همثل ابرهای بهاری می

ش وارد شده، پس چرا اشد این بود که اگر به زندگیبارها و بارها تکرار می در ذهنم ماهان آمده است. امّا سئوالی که

کرد. از آن شب خاص که خورد. نابودم می؟ این سئوال مثل خوره روحم را میکندقدر به بودن من اصرار میاین

ا با هم تجربه کرده های زیبایی رما لحظه گذشت.زیادی میزمان تقریباً  ،احساسم را نسبت به ماهان فهمیده بودم

را  میدانم چه شد! حس آدرود. امّا ناگهان نمیچیز طبق میل و خواسته من پیش می کردم همهو من فکر می بودیم

از دست داده  رویاهایش را و فردا صبح همه دا خوابیدهداشتم که یک شب با یک رویای زیبا به امید صبح زیبای فر

تظر سپردم و در آرامش مناید خودم را به جریان رودخانه میتحلیل نبود. ب بود! هیچ چیزی برایم قابل تجزیه و

. به سرعت وسایلم را جمع کردم و براه کردم که باید سر از کار ماهان در بیاورم این فکرماندم. امّا ناخودآگاه به می
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ال خوبی نداشتم. ناگهان یاد اصالً ح کرد.پاره میو وجودم را پارهغرید شم مثل ببری درنده در من میخ افتادم.

ها بود به فراموشی سپرده شده بود. هایم بود. جایی که مدّتها تنها مأمن من برای دلتنگیجایی افتادم که مدّت

 بستهای بنبست با همه کوچهمّا این کوچه بنرفتم. ابه آنجا می ،گرفتکوچه بن بستی که همیشه وقتی دلم می

ای که هر روز و هر روز مثل ترین اتّفاق زندگیِ من افتاده بود. خاطرهقشنگ ،بستوچه بندنیا، فرق داشت. در این ک

 همان روز اوّل زیبا بود. 

برای  شد. جای دنجی بود. خلوتی فقطی میبستی بود که انتهایش به اتوبان منتهآپارتمان سابق علی در کوچه بن

هایم شد. همه چیز جلوی چشمکه علی را دیدم برایم زنده میلی رفتم، خاطره شب اوّخودم... هر وقت به آنجا می

گل که ن شب بارانی و سرد، با همان دستهآمد. من در همان لحظه بودم. در هماگرفت و به حرکت در میجان می

م امّا دیدم. بعد از آشنایی با ماهان دیگر به آنجا نرفته بودو لبخند علی که عشق را در آن می پر از رزهای سرخ بود

ها آنجا با علی درد و دل کرده بودم. امّا حاال دیگر من بود. خیلی وقت آنجا هنوز هم مال من بود. هنوز هم خلوتِ

علی وجود نداشت. با آمدن ماهان باور کرده بودم که علی رفته، ولی قبل از آن باور کرده بودم که کسی آمده که 

 هایم زیر سئوال رفته بود... مه باوراست. امّا در این لحظه، همرهم همه دردهایم 

هاست که ماشین را در انتهای کوچه پارک کردم و داخل ماشین نشستم. احساس آرامش کردم. احساس کردم مدّت

گرفتم. به هزار و یک در مورد ماهان با خودم تصمیم می گرفتم. بایددلم برای آنجا تنگ شده است. باید تصمیم می

دانستم کدام راه جلوی پایم بود. سردرگم بودم. نمیهای زیادی ه چیست؟ راهفهمیدم که قضییفکر کردم. باید مراه 

توانستم تصمیم بگیرم. رو رساند؟ گی  شده بودم. تنهایی نمیهایم میدرست است؟ کدام راه من را به جواب سئوال

یشه محرم راز من بودی. تو همه جا خدایا تو همیشه پدر من بودی. هم» به آسمان کردم و با چشمانی بسته گفتم:

کمکم کردی. تو ماهانو به من هدیه دادی. االن به کمک تو نیاز دارم. بهم بگو باید چه کار کنم؟ بهم بگو کدوم راه 

هایم را باز کردم و به دنبال صدا گشتم. پرنده درست روبروی به سرعت چشمای خواند. همان موقع پرنده« درسته؟

ای در قلبم روشن شد. صدایی شنیدم. صدایی کردم. پرنده دوباره خواند. شعله ه بود. نگاهشمن روی درخت نشست

م. هرچقدر زرنگ آره درسته پدر. من یه آدم محدود و ناتوان» از اعماق وجودم. ندای درونم بود. لبخند زدم. گفتم:

تونه بینی. کسی نمیکس آگاهی. همه رو میچیز و همهبیارم. امّا تو به همهتونم سر از کار کسی در باشم، بازم نمی
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خوام که هر می سپارم. با شجاعت ازتهم من همه کارامو به دست تو می از تو چیزی رو پنهان کنه. برای همین

و دارم. پس هر چیزی که باید ر پذیرش حقیقت به من نشون بدی. من آمادگیِرو زندگی ماهان هست  یچیزی تو

سپرمش کنم و به تو می، اونو رها میمن نیست کنم. اگه ماهان آدم زندگیِمن قبولش مینم به من نشون بده و بدو

 «گرده.من برمی و اگر هم هست که دوباره به زندگیِ

هایی که زدم قلبم را آرام کرد. قلبم مطمئن شد. دیگر الزم نبود تالشی بکنم. دیگر الزم نبود فکر کنم. من حرف

 خواهدماندم تا ببینم این رودخانه خروشان من را به کجا سپرده بودم و باید منتظر میخانه خودم را به جریان رود

کردم. دیگر فشاری روی قلبم نبود. آزاد شده بودم. رها شده بودم... با نفس عمیقی کشیدم. احساس سبکی می برد؟

 شدم.ی قرار عصر آماده میدم. باید براخوشحالی و رهایی، ماشین را روشن کردم و به سمت خانه براه افتاحس 

های من گوش سارا گفتم. هر دو متعجّب به حرف و رهاوقتی به خانه رسیدم، ماجرای اتّفاقات اخیر را برای 

گذاشتی.  آدمی نیست. تو وقتتو برای این ا. این موضوع الکیروشناباید سر از کارش در بیاری » دادند. سارا گفت:می

به سرعت توی حرف سارا پرید و  رها« . نباید بذاری کسی حق تو رو پایمال کنه.عمرتو برای این رابطه گذاشتی

ه چیزی هست بهت نشون بده. تو از خدا بخواه اگماهان سرک نکش.  خصوصیِ زندگیِ ی! توروشنانه » گفت:

 ه،آر» گفتم:« .رسینمیهیچی به دی و بعدش هم ، جز اینکه فقط خودتو عذاب میروشناتونی کاری کنی نمی

دیم که دیدم مشغول حرف زدن بو« ده.دونم که جواب میکارو کردم. منم به خدا سپردم. میموافقم. منم همین

 7در انتظارم است؟ ساعت  دانستم چه چیزدلم نبود. نمی یکم باید حاضر بشوم. به سرعت آماده شدم. دل توکم

داد. دلهره عجیبی خورد امّا ماهان جواب نمیزدم. زنگ مینبود. به ماهان زنگ  بود. منتظر بودم. امّا خبری از ماهان

م رفتم. تصمیها راه میداشتم. مثل دیوانه زیادی استرس د!دام و... جواب نمیداشتم. دوباره گرفتم. بوغ اوّل، دوّم، سوّ

وئیچ را از کیفم سپارکینگ شدم و  ها خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم. واردگرفتم خودم راه بیوفتم. با بچه

 درآوردم تا در ماشین را بازکنم که صدای موبایلم را شنیدم. دستپاچه به دنبال موبایلم گشتم. ماهان بود! 

 حوصلگی گفت:ماهان با بی« دی؟تو کجایی؟ چرا جواب نمی ام،من خونه» گفتم:« کجایی؟ ،روشنا» «ماهان؟» 

خوبه. تو راه » ماهان گفت:« خواستم خودم بیام.وی پارکینگ. میت» گفتم:« من جایی گیر افتادم. االن کجایی؟»
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ذهنم داشتم از عالمت سئواالیی که ماهان در  رمتعجّب قطع کردم. دیگ« بیوفت بیا سمت خونه. منم دارم میام.

 سوار شدم و براه افتادم.  !شدمبوجود آورده بود، دیوانه می

عزیزم، من » صدای ماهان پر از استرس و تشویش بود. گفتم:« ؟روشنا. »گرفتم را موبایلم را برداشتم و شماره ماهان

بارید و همه جا ماشین منتظر نشستم. برف هنوز می در« رسم.دقیقه دیگه می 8تا » ماهان گفت:« دم درم. کجایی؟

و پیاده شد. ن پارک کرد ارا سفید پوش کرده بود. طولی نکشید که ماهان رسید. نگاهش کردم. ماشین را کنار خیاب

ماهان پریشان بود. تعادل نداشت امّا به سختی خودش را کنترل « ری تو پارکینگ؟چرا نمی» پیاده شدم و گفتم:

متعجّب از حال « کنم. بریم باال.ولش کن. بعداً جابه جاش می» که همه چیز طبیعی به نظر بیاید. گفت: ،کردمی

ها شکسته ها و جا شمعی! همه جا به هم ریخته بود. گلدانشدم نمی. وارد آپارتمان شدیم. باورماهان دنبالش رفتم

تکّه شده بود! با تعجّب به ماهان نگاه کردم و اهان روی زمین افتاده بود و تکّهبود! حتّی تابلوی عکس خونوادگیِ م

مشغول  ،فی بزندحوصلگی نگاهم کرد و بدون اینکه حرماهان با بی« اینجا جنگ شده؟ یا زلزله اومده؟!!!» گفتم:

تو بشین. من مرتّب » مرتّب کردن خانه شد. به سمت ماهان رفتم، دستش را گرفتم. ماهان به سمتم برگشت. گفتم:

 « کنم. آروم باش عزیزم...می

حال روی مبل نشست. هنوز گی  بودم. ماهان از تنش در آوردم. ماهان سست و بیبا احتیاط کاپشن ماهان را 

زد. مشغول تمیز کردن خانه بودم که تلفن زنگ زد. ماهان با میبا حالت عصبی به سیگار پک سیگاری روشن کرد. 

 ده بود. تلفن چنداسترس به تلفن خیره شد. من ناخودآگاه ایستادم و نگاه کردم. ماهان همچنان به تلفن خیره ش

گشت. ماهان به دنبال ماهان میه با صدایی نگران زنگ خورد و روی پیغام گیر صوتی رفت. شهره بود که مثل همیش

 ؟! گوشی را برداشتم. است دانستم چه خبرهم. اصالً نمیمن اشاره کرد که گوشی را جواب بد

شهره با « خوبم شهره جون ممنون.» گفتم:« جان، سالم عزیزم. چطوری؟ روشنا» شهره گفت:« سالم شهره جون.»

یگه روزه د 2کنم. ختی پیداش میشده این پسره. مدّتیه به س؟ دوباره دیوونه روشناماهان کجاست » نگرانی پرسید:

گاه کردم. ماهان به ماهان ن« .روشنامیرم ده! از نگرانی دارم مینمیجواب  ،زنمازش خبر ندارم. هر چی زنگ می

 حالش خوبه شهره جون. اینجاست. منم پیشش» اش به دود سیگارش خیره شده بود. گفتم:طبق عادت همیشگی

ید ؟ اگه چیزی هست که من باروشناچیزی شده » هِق گفت:ه. با هِقشهره زد زیر گری« نگران نباشین.م. هست
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نه شهره جون. مطمئن باشین. همه چیز روبراهه. » گفتم:« . اگه چیزی هست...مُردم روز 2بدونم، بهم بگو. من این 

خیالش راحت شده بود، نفسی تازه کرد ی کمشهره که « روز االن دیدمش. 3ست. منم بعد از هماهان فقط یکم خست

ایه که خیلی به هم ریخته! به من چی شده؟ ماهان االن یکی دو هفته ، تو باهاش صحبت کن. ببینروشنا» و گفت:

ماهان با خشم به من نگاه کرد و با نگاهش به من « خورم.رم. باشه؟ از کنار تلفن تکون نمیخبر بده. من منتظ

شهره « خوبه. باشه شهره جون. باید برم. حتماً. نگران نباشین. ماهان خوبِ» م. سریع گفتم:هشدار داد که قطع کن

به آقا شهرام سالم منو برسونین. منم خوشحال » گفتم:« .روشناخورم من از کنار تلفن تکون نمی» دوباره تکرار کرد:

رف شهره! بازم نگرانیای مزخ» د و گفت:و قطع کردم. ماهان دوباره به دود سیگارش خیره ش« شدم. فعالً خداحافظ.

مشغول ترسیدم. فی نزدم. از اینکه چیزی بگویم میحر« خواد بفهمه من بزرگ شدم.خسته شدم ازش. هنوز نمی

 مرتّب کردن خانه شدم. 

چای ریختم و به سالن  کردم و به سمت آشپزخانه رفتم. ها را جمعمه جا مرتّب شده بود. شیشه خوردهتقریباً ه

دش را پشت دود کشید و خوان نشستم. ماهان همچنان سیگار میدم. سینی را روی میز گذاشتم و روبروی ماهآم

جوری ندیده وقت اینحاال هیچ گی بهم چی شده؟ تاماهان؟ می» کرد. با احتیاط گفتم:میسیگارش از من مخفی 

ن انداخت. حرفی نزدم. مشغول خوردن ماهان حرفی نزد فقط سرش را تکان داد و پائی« بودمت. چی شده عزیزم؟

؟ روشنا» ور بود. ماهان سیگارش را خاموش کرد و گفت:چای شدم. دقایقی گذشت. خانه همچنان در سکوت غوطه

« پرسی؟خیلی. چرا اینو می» ی بود؟! گفتم:ربطاز سئوالش جا خوردم! چه سئوال بی« تو چقدر منو دوست داری؟

دونی که چقدر تو خودت از احساس من با خبری. میفهمم ماهان! ظورتو نمیمن» گفتم:« ؟روشناچقدر » گفت:

« خوام بگی چقدر دوسم داری؟ حاضری برام چه کار کنی؟می» ماهان با حالت عصبی دوباره پرسید:« دوست دارم.

دیدم را می دستانش ماهان بلند شد. عصبی بود،« هر کاری که بتونم ماهان.» هایم ناخودآگاه گرد شد. گفتم:چشم

شه یه میفهمم ماهان. نمی» گفتم:« .روشناکافی نیست. کافی نیست » لرزید. شروع به راه رفتن کرد و گفت:که می

 رفت. و راه می« کافی نیست.» کرد:یماهان مرتّب با خودش تکرار م« جوری بگی منم بفهمم؟

 کردم. گفتم:حس می هایش رالرزش دست .بود هایش یخ کرده. دستش را گرفتم. دستبلند شدم به سمتش رفتم

« شه عزیزم...ا چقدر قشنگه! حال و هوات عوض میبیا بریم بیرون. تو خونه نمونیم. بیا بریم، راه بریم. ببین هو»
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و دستش را از دستم کشید. دوباره شروع به راه رفتن کرد. « حوصله ندارم.» ماهان که انگار به خودش آمد، گفت:

و به سمت تراس حرکت « بریم توی تراس.» ماهان گفت:« خب، حداقل بگو چی شده ماهان؟» فتم:نگاهش کردم. گ

 م پشت سرش به تراس رفتم. ه کرد. من

هایش انداختم. همه جا در سکوت فرو رفته بود. همه روی شانهردم و بوزید. لرزیدم. کاپشن ماهان را باد سردی می

 ی گرم پناه برده بودند. کنار ماهان ایستادم که به کوچه خیره شده بود. گفتم:از سرما به جایهم ها ی گربهحتّ ،آدما

باید فکر کنم. یه مشکل بزرگ برام پیش اومده » ماهان متفکّرانه گفت:« چرا ازم پرسیدی چقدر دوست دارم؟»

مت سکوت باال ماهان دستش را به عال« کنیم عزیزم.ش میکنم. با هم حلبگو بهم. کمکت می خب» گفتم:« .روشنا

خوام تو حلش کنم. به تو ربطی نداره. نمی خوام در موردش حرف بزنیم. خودم باید. نمیروشنانه » برد و گفت:

ماهان « پس حداقل باهام دردودل کن سبک شی عزیزم. بگو بهم چی شده ماهان.» گفتم:« درگیر این مسائل بشی.

آخه چرا؟ با این » گفتم:« جوری برای هر دوتامون بهتره.ونه. اینخوام بری خ. میروشناباید بری » نگاهم کرد. گفت:

 ماهان گفت:« ماهان...» گفتم:« .روشناخوام بری می» ماهان خشمگین نگاهم کرد. گفت:« ذارم.حالِت تنهات نمی

 « کنم.میخواهش »

ودم. از دست ماهان تراس ایستاده بود که به سمت سالن حرکت کردم. ناراحت بودم. غمگین بدر ماهان هنوز 

صدای موبایل ماهان هایم را پوشیدم. دلم شکسته بود. به سرعت لباس ،قدر خودخواه بودعصبانی بودم. از اینکه این

داخل سالن ایستاده بود و موبایلش در دستش بود. نگاهش کردم. موبایلش را با پشت سرم را شنیدم. ماهان 

. به سمت در حرکت مهایش نقش بست. هنوز عصبانی بودروی لبفرو کرد و لبخندی تلخ  دستپاچگی در جیبش

دوباره موبایل ماهان به صدا « خوام از دستم ناراحت باشی. شرایط منو درک کن.؟ نمیروشنا» کردم. ماهان گفت:

 کرد. گفتم:ام میقهتوجه به موبایلش ایستاده بود و با نگاهش بدرایستادم و نگاهش کردم. ماهان بی درآمد.

زنم. و موبایلش را از جیبش بعداً زنگ می« نه، از شرکته.» ماهان با دستپاچگی گفت:« خوای جواب بدی؟نمی»

 «دارن. جواب بده. میشاید کار مهّ» درآورد و قطع کرد. دوباره موبایل شروع به زنگ زدن کرد. گفتم:

ساعت » و قطع کرد. گفتم:« گیرم.میتماس » برداشت و گفت:اش سرخ شده بود. گوشی را ماهان عصبی بود. چهره

ماهان با « تعطیل شده! 7تو ساعت  داره؟ شرکتِ میقدر کار مهشرکته و این یتوکی وقت شب هه ماهان؟! این 9
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قدر امروز کار داشتیم. گفتم تا کارا تموم نشده، کسی از شرکت خارج نشه. چرا این» عصبانیّت به سمتم آمد و گفت:

بینی؟ نوشته می» موبایل ماهان دوباره به صدا درآمد. ال سی دی موبایلش را نشانم داد و گفت:« ؟روشنادی گیر می

قطع شد. ماهان  صدای موبایلماهان دم در ایستاده بود. « رم ماهان.من می» سرم را تکان دادم و گفتم:« شرکت!

 « خداحافظ.» کرد. گفتم:میهایم شدم. ماهان همچنان نگاهم در ایستاد و من مشغول پوشیدن کفشجلوی 

خوام از دستت بدم. فقط یه کم می. منو تنها نذار. نروشنا» در گوشم آرام گفت:مرا به سمت خودش کشید و ماهان 

هیچ وقت » یم را گرفت و گفت:هابعد از من جدا شد و دست« کنم.میبهم زمان بده. فقط یه کم. همه چیزو درست 

اصالً امروز » با تعجّب گفتم:« قدر که من بهت ایمان دارم.. همونروشناه باش به من شک نکن. به من ایمان داشت

های ماهان که از شدت استرس خشک شده بود، نقش لبخندی مهربان روی لب« فهمم ماهان. عجیبی!حرفاتو نمی

. ازم شناروممنون که اومدی. امروز اصالً توی شرایط خوبی نیستم » بست. دستش را روی صورتم گذاشت و گفت:

ی ماهان مثل آب سردی بود که هاآرام شدم. حرف« دونی که چه احساسی بهت دارم.دلخور نباش. خودت خوب می

روی آتش قلبم ریخته شد و آرامم کرد. لبخند زدم. دوباره موبایل ماهان شروع به زنگ خوردن کرد. ماهان عصبی 

 «برو تلفنتو جواب بده. خداحافظ. م عزیزم. من بهت ایمان دارم ماهان.رمن می» بود. گفتم:

گفت که حسی از درونم به من میتوانستم به ماهان اعتماد کنم. آمدم و ماهان در را بست. نمی رونیباز آپارتمان 

 میی مبهوانستم آنجا را ترک کنم. حستنمیایستادم. کمی ها رفتم. هی در حال رخ دادن است. به سمت پلبد اتّفاق

لرزید. آرام به سمت در آپارتمان ماهان براه ن فهمیدن واقعیّت است. پاهایم میین لحظه زماگفت که در هممی

در رفتن من را چک کند برای همین آرام  میافتادم. حدس زدم که شاید ماهان برای اطمینان از رفتن من، از چش

 ..صدای ماهان را شنیدم. گوش کردم وپشت در نشستم و با دقّت 
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 :: فصل

 گفت: ساکت شد و« کنه! تو حرفاتو زدی. منم جوابتو دادم.داره که کی خونه من رفت و آمد میتو ارتباطی ن به»

اختیار قلبم در حدّی بود که تمام تنم بیقلبم ریخت. ضربان « رفته باشه. روشنامطمئن شم  ،صبر کن. صبر کن»

ماهان را شنیدم که به سمت در  های. صدای قدمماندمبروم. باید به هر قیمتی بود، می توانستمد! نمیلرزیمی

آور به اختیار فکرهایی رعباهان پشت در ایستاد. بیآمد. مام بیرون میآمد. قلبم داشت از شدّت استرس از سینهمی

بیند. کند و من را با آن حال و روز میماهان در را باز می وم آورد. تصوّر کردم که در همین لحظهسرم هج

ای نداشتم. قلبم داشت از حرکت ا چارهخصوصی ماهان تجاوز کرده بودم. امّمن ناخواسته به حریم ! بودوحشتناک 

و « رفته. بگو. روشناخب، » ایستاد! سایه پاهای ماهان از زیر در مشخص بود. ماهان چند ثانیه ایستاد و گفت:می

اقعاً قلبم از ترس ایستاده بود. پس واقعاً کسی در شد. قلبم ایستاد. دیگر وهایش که از در دور میدوباره صدای قدم

کشیدم. برای سختی قورت دادم. به سختی نفس می زندگیِ ماهان بود. تمام وجودم داغ شده بود. آب دهنم را به

ای یادم رفت که کجا هستم. انگار تمام دنیا روی سرم خراب شده بود. تمام دنیای زیبایی که با ماهان ساخته لحظه

اال یادت افتاده که چی؟ چی رو ببین آتنا این قضیّه مال گذشته بوده. ح» دوباره صدای ماهان را شنیدم.  بودم!

 «خوای ثابت کنی؟می

از دستت خیلی اصالً اینجا نیا آتنا. »فشرد. لرزید. بغض گلویم را با تمام قدرت میآنتا؟! آتنا! تمام وجودم می

به تو هیچ ربطی نداره. به تو هیچ ربطی » و بعد نعره ماهان را شنیدم.« !شناسیعصبانیّم. اخالق گند منو که می

خوام آروم باشم. همه ؟ دست از سرم بردار. میها کردی؟ نداره عوضی. هر کاری کردم حقّت بود. تو با من چه کار

حسم را به بیو  تخودم را کنترل کنم. دست کرختوانستم نمی« و تو تموم شده آتنا، اینو بفهم. چیز بین من

هایم به شماره یستم. دهنم خشک شده بود. نفسفهماندم که احمق ندم تا در بزنم. باید به ماهان میسختی بلند کر

ماهان « ا. آتنا. اجازه نداری بیای اینجا.کجایی؟ آتن»شده بود.  ترافتاده بود. دوباره صدای ماهان را شنیدم. انگار آرام

رفتم. به سختی بلند شدم. ای شکستن چیزی را شنیدم. باید میصد« آشغال... لعنتیِ» قطع کرد و با خشم فریاد زد:

پائین رفتم. چند بار در راه پله نشستم. پاهایم هیچ قدرتی نداشت.  هاهدیدم. از پلمیی نداشتم. به سخت اصالً تعادل

 م. من عشقم را باخته بودم... م را باخته بودم. تمام امیدهایم را باخته بودامن باخته بودم. تمام زندگی
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توانستم گریه کنم. داشتم خفه شوکه بودم که نمی قدرآنکشان خودم را به ماشین رساندم و نشستم. کشان

راحت شوم. هوای کمی  ،دادم تا از آتشی که در وجودم بود نیپائها را های پالتویم را باز کردم. شیشهشدم. دکمهمی

دانستم که آتنا در میکردم. نشستم. باید فکر میکمی ق کشیدم. های عمیآورد. نفس سر حالمکمی د زمستانی سر

کردم تا ماهان متوجّه من نشود. به سختی جا میبهکار این بود که باید ماشین را جاراه خانه ماهان بود. اوّلین 

ابوس حقیقتی محض که این ک شدمدیدم. باید مطمئن میدن آتنا را نداشتم امّا، باید میحرکت کردم. قدرت دی

ادن است! جای مناسبی پیدا کردم و پارک کردم. صدای زنگ موبایلم را رخ دهای من در حال است که جلوی چشم

لط هایم جاری شد. توانایی حرف زدن با ماهان را نداشتم امّا باید به خودم مسشنیدم. ماهان بود. ناخودآگاه اشک

 ادم. به سختی گوشی را برداشتم. دبودم و اوضاع را عادی جلوه می

باشه عزیزم. » ماهان گفت:« تو راهم. خیلی ترافیکه.» نفس عمیقی کشیدم و گفتم:« عزیزم؟ ؟ کجاییروشنا»

ت دارم... چه دوست جمله آخر مثل خنجری زهرآگین در قلبم فرو رفت. دوسِ« ت دارم.رسیدی بهم خبر بده. دوسِ

 ت دارم! تشد. اوّلین قرار، اوّلین جمله دوسجلوی چشمانم مرور می میم خاطراتم مثل فیلداشتنی؟ تما

داد. سرم به اندازه یک دنیا شده بود. چند دقیقه هایم گرفتم. اشک امانم نمیشدم. سرم را در دستوانه میداشتم دی

ن از کنار من رد گذشت و من همچنان بدون آرام و قرار منتظر بودم. نور ماشینی در کوچه افتاد. نگاه کردم. ماشی

فر چه ارتباطی شد؟ این دو ن هشد! پس آتنا چبود! باورم نمی شد. آتنا؟! امّا او آتنا نبود! منشیِ شرکتشد. باورم نمی

توانستم تجزیه و تحلیلش کنم! دختر جلوی ساختمان ماهان ایستاد. پیاده شد و زنگ واحد با هم داشتند؟ نمی

مات از کما در آمده، گیچ و  هاکه بعد از سالمیت امّا در باز نشد. من مثل آدماهان را فشار داد. چند لحظه گذش

. دختر دوباره زنگ واحد ماهان را فشرد. مدّتی افتادجلوی چشمانم اتّفاق میباور نکردنی بودم که در  اتّفاقگر نظاره

د! ناباورانه سرم را تکان دادم و با شد. این ماهان بواز ساختمان بیرون آمد. باورم نمیگذشت و ماهان را دیدم که 

هایم روی لباسم اشک« ..کنی. این ماهان نیست.هان نیست. تو داری اشتباه می. نه. این ماروشنانه » ناباوری گفتم:

ها را نداشتم. ان شدند. تواناییِ دیدن این صحنهچکید. ماهان با دختر بحث کرد و به اصرار دختر وارد ساختممی

 توانستم فکر کنم. در آن شرایط فقط یه نفر به ذهنم رسید. پدرام! ا! منشی شرکت! نمیآتنوکّه بودم. ش
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داد. قطع کردم. دستم از همه دنیا کوتاه بود. رفتم. پدرام موبایلش را جواب نمیگوشی را برداشتم و شماره پدرام را گ

که صدای زنگ موبایلم را شنیدم. پدرام بود. سرم را روی فرمان گذاشتم و بلند بلند گریه کردم. در همین حال بودم 

با « ؟ چیزی شده؟روشنا» ای مکث کرد و گفت:پدرام لحظه« سالم.» نفس عمیقی کشیدم و گوشی را برداشتم.

« آره پدرام. آره. چیزی شده. چیزی شده پدرام...» هِق گفتم:هایم هزار برابر شد. با هِقاشک امشنیدن صدای پدر

. آروم باش. آروم باش عزیزم. روشنا» گفت:می کردم. پدرام مرتّبحرف بزنم. بلند بلند گریه میستم تواندیگر نمی

پدرام  ...ر خونه ماهاند» به سختی گفتم:« بگو ببینم چی شده؟ نترس. من اینجام. بگو کجایی؟ کجایی بیام دنبالت؟

 گفتم:« افتم. چی شده آخه؟. االن راه میمن بیمارستانم» پدرام گفت:« همین االن... ..تو کجایی؟ باید ببینمت.

« تونم رانندگی کنم. با ماشین خودمم. فقط به ماهان زنگ نزن. اصالً بهش چیزی نگو.ن پدرام. من نمیگوش ک»

دقیقه دیگه اونجام. با آژانس میام دنبالت. نگران نباش. چیزی  8باشه عزیزم. باشه. تو آروم باش. من تا » پدرام گفت:

 «جا بمون. من اومدم.گم. هموننمیبه ماهان 

گذشتند. نمی هاشد. ثانیهتر میکردم، غمم سنگینداد و هر چه بیشتر گریه میگوشی را قطع کردم. گریه امانم نمی

 دقیقه گذشت. نگاهم به در ساختمان ماهان دوخته شده بود. هیچ خبری نبود. هزار فکر از سرم گذشت. در چند

تمادم که بوی گندیدگی و تعفّن ای از خودم بدم آمد. از اع؟ برای لحظهگذشتچه می خلوت ماهان و آن دختر

آمد. از همه ای دنیا بدم میهای از ماهان متنفر شدم. دیوانه شدم. از همه آدم، حالت تهوّع داشتم. برای لحظهدادمی

 دنیا متنفّر بودم... 

ردم. ایستاد. با وحشت به شیشه نگاه کترس داشت قلبم میودم لرزیدم. از با صدای دستی که به شیشه خورد به خ

گی  و منگ بودم  قدرآنکرد که در را باز کنم. در را باز کردم. پدرام در ماشین نشست. پدرام بود. با دست اشاره می

خوای می» :کرد. با چشمانی متعجّب گفتکه بیاید. پدرام متعجّب نگاهم میکه اصالً یادم رفته بود از پدرام خواستم 

پس بیا » ریختم با سر حرفش را تائید کردم. پدرام سرش را تکان داد و گفت:اشک می کهدرحالی« از اینجا بریم؟

حسّم را به صندلیِ بغل کشیدم. پدرام ده شد و من به سختی بدن کرخ و بیاز ماشین پیا« ور تا بریم.بشین این

سرم را « اگه دوست داری بریم خونه من. هر جا تو راحتی.» ام گفت:نشست و راه افتادیم. بعد از سکوتی کوتاه پدر

 به سمت خانه پدرام راه افتادیم. « تریم.ریم اونجا. اونجا راحتپس می» تکان دادم. پدرام گفت:
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 های بزرگی داشت، بدون پرده... بدونآرام بود. آپارتمان ماهان پنجره شدیم. همه جا تاریک و آپارتمان پدرام وارد

ای تر از هر منظرهکه پیش رویم بود، زیباای برفیهیچ مانعی تا آسمان... روبروی پنجره روی مبلی نشستم. منظره 

. صدای نبودغمگین بودم، که جایی برای لذّت بردن از این همه زیبایی  قدرآنبود که تا به حال دیده بودم. امّا 

زم. بگو جواب بده عزی» نگاه کردم. پدرام با آرامش گفت: ،آمدتم میهان بود. به پدرام که به سمموبایلم را شنیدم. ما

 گفتم:« ؟ کجایی عزیزم؟ من نگرانتم. رسیدی خونه؟روشنا»لرزید. گوشی را برداشتم. تمام وجودم می« ای.خونه

؟ گریه جوریهچرا صدات این» ماهان گفت:« خوام بخوابم.کنه ماهان. میه عزیزم. رسیدم. خیلی سرم درد میآر»

کنه دار بودم عزیزم. سرم خیلی درد مینه، خواب و بی» دوباره بغض گلویم را گرفت. به سختی گفتم:« کردی؟

« . حتماً زنگ بزن. باشه؟روشنامنتظرم » ماهان با نگرانی گفت:« زنم.بهت زنگ می ،بیدار شدم م بخوابم،ماهان. یه ک

زنگ زدم و ماجرا را برایش تعریف کردم و ازش  رهادم. به سرعت به افتا رهاو قطع کردم. یاد « باشه عزیزم.» گفتم:

 خواستم که اگر ماهان زنگ زد به او بگوید که خوابم. 

خب؟ چی » را به دستم داد و گفت: لیوان چایکاوید. های سبزش من را میام روبروی من نشسته بود و با چشمپدر

ء جزشروع کردم و ماجرا را برایش جزءبه« بگو دیگه...» گفت:گاهش کردم. پدرام ابرویی باال انداخت و ن« شده؟

های و اشک که در درونم بر پا شده بود گر طوفانیداد و نظارههای من گوش میتعریف کردم. پدرام آرام به حرف

ای رابطهبین آتنا و منشیِ شرکت چه  میرم.ماهان می حاال باید چه کار کنم پدرام؟ من بدونِ» امانم بود. گفتم:بی

دونم زنگ زدن به تو کار درستی نبود. امّا توی اون فهمی؟ میمی شم. حالموتونم بفهمم. دارم دیوونه میهست؟ نمی

« تونستی کمکم کنی.ام ناراحتت کردم. امّا فقط تو میترین گزینه تو بودی. منو ببخش که با حرفلحظه درست

. با من راحت باش. تو منو روشنانگ زدی، هیچ ایرادی نداره اینکه به من ز» پدرام لبخند غمگینی زد و گفت:

و از کسی مخفی نکنم و از هر کسی که الزمه ر ای نیستم. من یاد گرفتم که احساساتمشناسی. آدم پیچیدهمی

ای هست بهم بگو بین آتنا و منشیِ شرکت چه رابطه» گفتم:« کمک بخوام و به هر کسی که الزمه کمک کنم.

هزار تا فکر توی سرمه. ماهان چه کار کرده تو اون خونه؟  خودش نیومد؟ چرا اونو فرستاد؟ وای پدرام، پدرام؟ چرا

بین آتنا و منشیِ شرکت » هایم گرفتم. پدرام گفت:سرم را بین دست« شم...ی سکوت اون خونه؟ دارم دیوونه میتو

 «نشیِ شرکت آتناست.... اونا اصالً همدیگرو نیمشناسن. اسم مروشناای نیست هیچ رابطه
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 پدرام لبخند زد و گفت:« امّا من منشیِ شرکتو دیدم. این دختره آتنا نیست.» گفتم:به سرعت  شوکه شدم!

پدرام « قدر در مقابل من گاردش بسته بود؟!پس برای همین این» گفتم:« دونم. هر دوتاشون اسمشون آتناست.می»

ش را ای مثل گرگی که در تاریکی شکاربرای لحظه« مطمئنم. امّا... . منروشناماهان با آتنا دوست نیست » گفت:

که ماهان یه مدّتی با این آدم واقعیّتش اینه» پدرام گفت:« امّا چی؟» خشمگین به پدرام نگاه کردم. گفتم: ،بیندمی

 و بعد سرش را تکان داد و پائین انداخت. ناخودآگاه لبش را گزید. « بوده.

چرا؟ چرا پدرام؟ چرا با منشیِ شرکتش؟ حتماً االنم دوباره » های بریده گفتم:شده بود. با نفسفسم در سینه حبس ن

یه » شد. پدرام گفت:گرفتم. سرم داشت از درد منفجر میهایم دوباره سرم را در دست« برگشته. وای پدرام. وای...

چه فکری  میروزی بفه . نگران بود که اگه. ماهان همیشه نگران این مسئله بودروشنادونی هست که تو نمی ییچیزا

کردم. پدرام ادامه ام نگاهش میهای ورم کردهبا چشم« گیری؟در موردش می میتصمیکنی و چه در موردش می

نوادگی و مالیِ خیلی خیلی بدی ت خاآتنا دختر بدبختی بود. یه روز برای سقط جنین پیشم اومد. وضعیّ» داد:

ت بدش گفت. از پدر من قبول کردم و کارشو براش انجام دادم. از وضعیّ ،شدرش جدا میداشت از همسداشت. چون 

دی بود. بهش قول دادم شرایط روحیه خیلی ب یمعتادش و از شرایط افتضاحی که توش گیر کرده بود. تو شوهرو 

نشی داده بود. از ماهان ماستخدام موقع هم دقیقاً زمانی بود که ماهان برای شرکتش آگهیِ کنم. اونکه کمکش می

ول دادم تا بتونه برای خودش خواستم که کمکش کنه و ماهانم به عنوان منشی استخدامش کرد. خودمم بهش پ

کم ، کمزدمبه ماهان سر می وقتاای اجاره کنه و یه کم از اون شرایط سخت راحت بشه. مدّتی گذشت. گاهی خونه

 از حرکات و رفتار آتنا مشخص بود.  کار به ماهان داره. این مسئله کامالًآتنا احساس متفاوتی از یه هم احساس کردم

رور و یک کالم! گفت که اشتباه شناسی. مغی باهاش داره. امّا ماهانو که میان اخطار دادم که آتنا رفتار خاصبه ماه

گذرونی و ه فقط دنبال خوشتوی روزایی بود ککم به ماهان نزدیک شد. ماهانم دقیقاً کنم. مدّتی گذشت. آتنا کممی

کردم آتنا با ماهان صاف نیست. عشقی رو دونم چرا امّا احساس می. نمیبندوباری بود. خیلی نگران ماهان بودمبی

و آتنا خیلی نزدیک شد.  کم رابطه ماهانکرد. کممی به شدّت نگراندم و این مسئله منو دیینماین دختر  توی

دونی. آتنا دختر با سیاستی بود و با کرد و دیگه خودت بقیشو میهان رفت و آمد میخونه ما یقدر که آتنا تواون

فهمید داره چه کار ی مالیش! ماهان نمیهاتّه خواستهرسید. البمیش هاسیاستی که داشت به خیلی خواسته
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بهم زنگ زد. با آتنا دعوای کنه. به ماهان هشدار دادم. امّا کو گوش شنوا؟! یه روز توی بیمارستان بودم که ماهان می

 «شدیدی کرده بود و چیزی رو گفت که تکونم داد. آتنا از ماهان باردار شده بود!

ه! پدران اینا حقیقت نداره. نه! ن» های بریده گفتم:توانستم بشنوم. با نفسدستم را جلوی دهان پدرام گرفتم. نمی

جوری  خوای منو از ماهان بکنی. اینگی چون میاینا رو میبشنوم. نه پدرام. تو  خوامتونم بشنوم. نمینمی نگو.

نتوانستم حرفی بزنم. پدرام کنارم  راز شدّت گریه دیگ« کنی...جوری بیشتر لهم میکنی. اینوردم میبیشتر خ

. من نیازی به دروغ روشنا. اینا عین حقیقته. مگه نخواستی بدونی؟ واقعیّت اینه روشناآروم باش » گفت:و  نشست

 «گفتم. دیگه چه نیازی به دروغ؟ همه چیزوگفتن ندارم. من صادقانه 

ماهان گفت » هایم چکید با انگشتش دزدید. لبخندی زد و ادامه داد:م. پدرام قطره اشکی را که از چشمنگاهش کرد

بود.  بره. ماهان خیلی ترسیدهرو همه جا می که آتنا تهدیدش کرده که باید باهاش ازدواج کنه وگرنه آبروش

، آدما روشنابرای من تکرار کرد. واقعاً  ،هراسون بود. به آتنا زنگ زدم. آتنا تمام حرفایی رو که به ماهان زده بود

جلوی هر سوخت حاال من دلم برای بدبختیش یه روزی می کهمیشد، آدن. اصالً باورم نمیابینیقابل پیشغیر

خواست ماهانو نابود کنه. حدس من درست بود. من از همون می. خواست ماهانو خورد کنهمیدومون ایستاده بود و 

ماهشه و تمام  3گه. امّا آتنا بهم گفت که دیدم. به آتنا گفتم که داره دورغ میچشمای آتنا نمی یاوّلم عشقی رو تو

ماهان شکایت  هم گفت که از دستده پدر اون بچّه ماهانه. بای داره که نشون میگفت که برگهمدارکشم داره. حتّی 

و گفتم که باید آتنا رو  کردم. به ماهان زنگ زدمفکر میکنه. اوضاع خیلی خراب بود. بدتر از اون چیزی که می

م نیست. با ماهان صحبت کردیم و قرار گذاشتیم. به آتنا زنگ زدم. رقم پیشنهادی ما، رقم بخره. هر چقدر، مهّ

شنگه رو براه انداخته بود. خودشو تو معرض خاطر پول اون همه عَلَمتنا فقط به گیری بود. حدسم درست بود، آچشم

« ؟روشناینی آدما چقدر احمقن بمی» پوزخندی زد و گفت:« خطر سقط دوباره جنین گذاشته بود که پول بگیره.

 ل پرول کرد و بچه رو سقط کرد. عمآتنا قب» هایم روی صورتم خشک شده بود. پدرام ادامه داد:نگاهش کردم. اشک

شد. باید انجام میریسکی بود. به خاطر اینکه سقط جنین اونم دوبار به فاصله چند ماه، خیلی خطرناک بود. امّا 

همه چیز طبق انتظارات ما پیش رفت. بعد از اون ماجرا آتنا از شرکت ماهان رفت و ارتباطشو با ماهان  شکر،خدارو
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به پای ماهان افتاد، ازش معذرت خواست و گفت که تمام پولی رو که  ماه دوباره پیداش شد. 6قطع کرد. امّا بعد از 

 خرج پدرو مادرش کرده و آس و پاسه.  ،بابت سقطش گرفته

کنه. با تمام شرایطی که ماهان براش شرکتش کار می یدفعه فقط به عنوان یه منشی تو به ماهان قول داد که این

اونا تموم شده.  کنه و همه چیز بین، اخراجش میاضافی بکنه تعیین کنه. ماهان بهش گفت که اگه بخواد حرکت

قلب و بسیار پسر خوشماهان از اونجایی که ی زیادی براش گذاشت و آتنا همه رو قبول کرد. هاماهان شرط

به من زنگ زد. پیش خودم گفتم شاید آدما عوض بشن. از ماهان خواستم کمکش کنه. دوباره آتنا مهربونیه 

بود. فقط منشیِ شرکت بود. یک هفته پیش ماهان به من زنگ زد و  طورهمینکت ماهان شد. واقعاً هم استخدام شر

. آتنا دختر روشناکنه. خیلی داغون بود دفعه همه چیز فرق می گفت آتنا دوباره خواسته با هم باشن و گفته که این

شه. به ماهان گفتم که سریع اخراجش کنه و دونه از کدوم در وارد بشه که هیچ مانعی نبایه. خوب میزرنگخیلی 

اجازه هیچ حرف اضافی رو بهش نده. امّا ماهان خیلی ترسید بود. گفت که آتنا با همون مدارک تهدیدش کرده و 

 «گه که ماهان باهاش چه کار کرده.نه و به تو میکگفته که هر جوری هست تو رو پیدا می

البتّه به روش خودش! » ای نوشید. ابرویی باال انداخت و گفت:و جرعهیش را برداشت لیوان چاپدرام مکثی کرد، 

دونم که همین االنم که . میروشناماهان زمانی برای گفتن این مسئله به تو نداشت. مسئله کوچیکی نبود و نیست 

به تو نداره. این مسئله مربوط به خیلی وقت پیشه و هیچ ربطی  ،روشنااز من شنیدی، توی فشار زیادی هستی. امّا 

 «امیدوارم که کامالً منظور منو فهمیده باشی.

تونم حتّی فکر کنم که اصالً اومدنم به اینجا من نمی» گفتم:« خوای چیزی بگی؟نمی» فت:نگاهش کردم. پدرام گ

 نیپائا زیبایش به خودم لرزیدم. سرم ر قدرت و نافذ. از برق چشمانپدرام نگاهم کرد. پر« وقت...درسته یا نه؟ اون

، امّا دیگر اصراری را در آن پدرام نگاهم کرد. نگاهش پر از عشق بود« جوری نگام نکن پدرام.این» انداختم و گفتم:

تونم بهت بگم که فراموشت کردم. ، من نمیروشنا» دیدم. هر چه بود، فقط عشق بود. آرام گفت:های زیبا نمیچشم

واقعیّت. حتّی دنبالش تا اون سر دنیا هم  یخیالم، تو یشتم. توتو همون دختری هستی که من همیشه دنبالش گ

های پدرام قلبم را نگاهش کردم. قلبم لرزید. حرف« رفتم. امّا، نبود. نیست. چون اون دختر تویی و جز تو نیست!

رین تیق به صمیم. عاشق دختری که قلبش متعلروشنادم من عاشق ش» ند. پدرام با لبخند مهربانی گفت:رزالمی
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و خیلی دوست داری. امّا کردم که ماهانو ماهانو دوست داری. یعنی فکر میکردم که تدوست منه. تا امروز فکر می

شنوم، صدات می یهای قشنگ عشقو تواون دلهره بری،. وقتی اسم ماهانو میروشنادونم که عاشق ماهانی امروز می

. به ..خورمکنن. غبطه میبه اسم ماهان معنا پیدا می میر آدنادونم که فقط کبینم، میجوری اشکاتو میوقتی این

دونی؟ عشق تو نگاه من مترادف بخششه. کسی که عاشقه جوری به پاش ریختی. میبه عشقی که تو این ..ماهان.

 « باید بخشنده باشه، وگرنه عاشق نیست!

کنم که بتونی کنارش من کمکت می ،روشناحاال که واقعاً عاشق ماهانی » ادامه داد: نفس عمیقی کشید و پدرام

که تو همیشه معبود منی. هکه تو همیشه عشقی. مهّم اینهم اینبمونی. مهّم نیست تو کنار من باشی یا ماهان. مهّ

خوام. و من بهت . من اینو میروشناباید شاد ببینمت  مهّم اینکه که تو هر جا که هستی و کنار هر کسی که هستی،

بزرگترین  کنم که تو شاد باشی. چون باالترین آرزوی من،خورم که تمام تالشم رو میبه عشقم قسم می دم،قول می

من مهّم  پذیر نیست. تنهاییِباور رسیدم که جز با ماهان امکانتوئه و توی این لحظه به  من، خوشبختیِ شادیِ

 ،خوام ببینمهرگز نمیاالنم دیگه بخند. دیگه  شه...ای من با لبخند تو پر میهکه تمام تنهاییهنیست. مهّم این

. پاشو برو یه آبی ..رب و ناراحته. پاشوضطدم که ماهانم االن به اندازه تو مریزی. من بهت قول میمیجوری اشک این

 «به سر و روت بزن تا منم به ماهان زنگ بزنم. باشه؟

شخصیّت پدرام برایم ستودنی بود. بیشتر از همیشه داد. روحیه می من های پدرام بهلبخند زدم. آرام شدم. حرف

قدر بزرگ باشد... قدر سخاوتمند باشد. اینباور نبود که کسی بتواند اینیش احترام قائل بودم. برایم قابلبرا

 بودم. گفتم: او باور نکردنیِت توانستم عاشق چهره زیبای پدرام باشم امّا بدون اینکه بخواهم، عاشق شخصیّنمی

 ای گفت:طبعانهپدرام با لحن شوخی« رو مثل تو رو توی زندگیم نبینم...میوقت آدام شاید دیگه هیچپدر»

 و خندید.« بینی!وقتم نمیهیچ»

زرگ رو به شهر نشسته های بم غرق در خیال بود. روبروی پنجرهدست و صورتم را شستم و وارد سالن شدم. پدرا

فهمیدم غمگین است و شد، بود. میکه در سالنش پخش می میوسیقی مالیمگر سمفونیِ زیبای برف و بود و نظاره

با نگاهی که غمش را از  .خیال پدرام پاره شد« پدرام؟» ها برایش خیلی سخت بوده است. آرام گفتم:گفتن آن حرف

سترس بود. تمام وجودم پر از انشستم. « خوام به ماهان زنگ بزنم.اومدی؟ بیا بشین. می» دزدید، گفت:من می
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ترسیدم که خیلی دیر شده باشد! پدرام شماره ماهان را ترسیدم. میتم ماهان چه حرفایی خواهد زد؟ میدانسنمی

 گرفت و موبایلش را روی اسپیکر گذاشت. چند بوغ خورد و ماهان گوشی رو برداشت. 

 ماهان گفت:« ام. تو کجایی؟سالم. خونه» پدرام با آرامش کامل نگاهی به من کرد و گفت:« پدرام؟ کجایی؟» 

دفعه بهترین زمان ممکن بهت فکر کنم این» شوخی گفت:پدرام با لحن« م حال و حوصله ندارم!ه ام. اصالًخونه»

ین موقع ممکنم زنی، بدتررین موقع زنگ میول کن پدرام. تو همیشه بدت» گفت:حوصلگی ماهان با بی« زنگ زدم!

« ند تو همیشه همینی!؟! هر چایقدر عصبیچی شده حاال این» ام خندید و گفت:پدر« کنی...سر شوخی رو باز می

باشه، باشه، » پدرام گفت:« کنم. االن اصالً زمان مناسبی نیست...پدرام، خواهش می» ماهان با عصبانیّت گفت:

خیلی معدم » :گفت ان نفس عمیقی کشید وماه« خوای حرف بزنیم؟خوام. حاال بگو ببینم چی شده؟ میمعذرت می

پدرام نگاهم کرد و سری تکان داد و « م پدرام.میربه تختم رسوندم. دارم از درد می کشونکنه. خودمو کشوندرد می

آره، یه کم بهترم. خوب » ماهان گفت:« بس که خری! بُکُش خودتو با این سیگار کوفتی! داروهاتو خوردی؟» گفت:

 « خیالم. بیدار موندم تا زنگ بزنه.خوام فکر کنه بیصّه خورد. نمیم. امروز خیلی غروشنا. منتظر تلفن شممی

 ماهان با خشم گفت:« چیزی شده ماهان؟ صدات خیلی داغونه.» پدرام نگاهی مهربان به من کرد و لبخند زد. گفت:

م. از نکبتی دیگه خسته شد دونی. از این زندگیِکه روز و شبم سیاهه. خودت که می ستهنگو پدرام. دو هفت»

ماهان مثل کوه آتشفشانی « آتنا؟» پدرام گفت:« کنن، متنفّرم...از آدمای گندی که هنوزم ولم نمی گذشته نکبتم،

تمام  روشناکرد که به زم اومده بود اینجا منو تهدید میامرودونی که... میآره دیگه. » منفجر شد. به سرعت گفت:

کنم. اینا همه دسته گالی گفت ماهان واقعی رو بهش معرفی میمی دم.رو نشون می و سقط جنینم مدارک بارداریم

ام تو بعد از گندی که به پدر» ماهان گفت:« ام؟وایسا ببینم، من اینجا چه کاره» پدرام شوکّه گفت:« توئه دیگه!

اد و سوشه؟ اینا یه مشت آدم بیبدم اینجا. آخه این عوضی آدم می شهازم خواستی که دوباره را ،زد زندگیم

شون هانگاهشون به ما اینه که انگار مقصر تمام بدبختیفهمن؟ ه کجا لطف و انسانیّت آدما رو میفرهنگن. آخبی

مائیم. ما ارث و میراث پدرای میلیونرشونو به تاراج بردیم! آشغال انگار ارث پدرشو از من طلب داره! منو تهدید 

کردم بیرون. گفتم بره هر از خونم پرتش  من کنده که پرش کنم.برای  دفعه چاه نفتکنه! کم از من کَند! اینمی

رو از کجا داشت؟ اصالً  روشنادونم این کثافت شماره خواد بخوره. نمیه. ببینم چه گهی میبکن ،خوادغلطی می



268 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

 زنه. دیگه تحمّل ندارم. از عصبانیّت و استرس پوست تنم دردتونم فکر کنم. گفت همین امشب بهش زنگ مینمی

اراجیف این زنیکه رو باور  روشناگی چه کار کنم؟ اگه دونم چه کار کنم؟! تو میخوابه. نمیهم  روشناکنه پدرام. می

 « کنه...

ماهان با « کنم.یوفته. من درستش میران نباش ماهان. هیچ اتّفاقی نمینگ» ماهان سکوت کرد. پدرام گفت:

مغز پوکت  یدونم تونمی کنی؟خوره! آخه چی رو درست میم میپدرام از این آرامشت حالم به» عصبانیّت گفت:

 خیالم راحت شده بود، لبخند زدم. ماهان گفت:کمی پدرام خندید و نگاهی به من انداخت. من که « گذره؟چی می

بابا » پدرام گفت:« گیری!می ندی. تو همیشه همه چیزو به مسخرهخندی؟ خب بایدم بخجوری می! چرا ایندرد»

« تو کجایی االن؟» ماهان گفت:« نم دیگه!ک. گفتم که درستش میزنیشو دیگه! عین ورورِ جادو حرف می هخف

اَه، ماهان حالمو بم » پدرام گفت:« خوای چی بگی بهش؟آخه می» ماهان مضطرب گفت:« بیرونم.» پدرام گفت:

 یتو. تو که خوابه! وای لعنت به وشنارگفتی؟ » ماهان متعجّب گفت:« زدی. به تو چه؟ من بهش همه چیزو گفتم...

و تمام ماجرا « منه.پیش  روشنانه دیوونه. » پدرام خندید و گفت:« داری.بازی بر نمیاین شرایطم دست از مسخره

داد. بعد از اینکه حرفش تمام شد، ماهان شوکه بود. اهان ساکتِ ساکت بود. فقط گوش میرو براش تعریف کرد. م

 روشنااحمقی ماهان؟ » پدرام گفت:« بازیای همیشگیته؟!مسخرهگی یا بازم از اون ی جدّی میپدرام تو دار» گفت:

ای طبعانهبعد با لحن شوخ« شه.گریه کرده که دیگه چشماش باز نمیقدرم شنوه. اوناالن اینجاست. داره صداتم می

ماهان « انی تشخیص گذاشتم روش!اصالنم اشکاش هیستریک نبود. من به عنوان پزشک معال  دو بیمار رو» گفت:

حسرت و غم بود. لبخند زدم. حرف و پر از  شبه من انداخت. نگاه پدرام نگاهی. ای عصبی و ناباورانه سر دادهخند

نی نبود! اا کار آسهاگر در مورد عشقش با من صادق بود، زدن این حرف ،دلم برای پدرام سوخت. با خودم فکر کردم

ماهان « کنه!. به منم ربطی نداره معدت درد میداریم میایم اونجا. چایی دم کن تا برسیم اروشنمن و » پدرام گفت:

باشه، باشه. » ماهان که انگار با صدای پدرام دوباره به خودش آمد، گفت:« ماهان، مُردی؟!» سکوت کرد. پدرام گفت:

 «منتظرم.

ای که دوباره عروسک مورد بود. آرام بودم، مثل بچهمن و پدرام به سمت خانه ماهان براه افتادیم. حالم خیلی بهتر 

راه  درزند! هیچ فکری لبخند میهایش روی صورتش خشک شده، بیاشک کهدرحالیاش را پس گرفته و عالقه
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داد. شب انداخت و با لبخندی آرام،  هزاران امید را به قلبم هدیه میپدرام هر از گاهی نگاهی مهربان به من می

 پدرام، ماهان، آتنا!  عجیبی بود!

ها! تکنولوژی داره میبا پرایدم برای خودش عالرانندگی » به خودم آمدم. پدرام با شیطنت گفت:« ؟روشناخوبی » 

دونم که پشت آره خب، بایدم بخندی. خودم می» نگاهش کردم و خندیدم. پدرام گفت:« کنه!آدما رو تنبل می

زدم زیر خنده. از « ببینه! ماشیناین  یکافیه االن یکی از همکارام منو توفرمون پراید چقدر مضحک به نظر میام! 

چه اشکالی » خندید. واقعاً پدرام در آن وضعیّت، مضحک بود! گفتم:دم. پدرام هم بلند بلند با من میخندیته دلم می

کنه؟ نه هم متمایز میو ماشین آدما رو از مگه پول » پدرام گفت:« م یه شب مثل آدمای معمولی باش!داره؟ تو ه

ا انسانیّت، شعور... هیچی، هیچی توشون م داشتن، امّای مهّهعزیزم. آدمای زیادی رو دیدم که میلیونر بودن، پست

پدرام با « باشه که تو میگی! طورهمینخب آره، شایدم » لبخند زدم و گفتم:« . پو !... خالیه خالی بودنروشناندیدم 

وای یادم نبود االن حوصله » خندیدم. پدرام ابرویی باال انداخت و گفت:« !روشنا» فت:ب به من نگاه کرد و گتعجّ

با لحن « داری میری که عشقتو پس بگیری! وجودتبحثای فلسفی نداری! االن وقت عشق و عاشقیه! با همه 

خریدی؟ خوش  بینم که هدیه ولنتاینم برای ماهانمه! راستی میخیلی مهّ» ای چشمکی به من زد و گفت:مسخره

همون اتاق  ینام و نشون میاد دم در اتاقم. همشون تور سال توی بیمارستان کلی هدیه بیحال ماهان. هه ب

کنم. چه فایده داره آخه؟ دخترایی که فقط عاشق قیافه و پول منن. آدمای مونن، امّا هیچ کدومشون رو باز نمیمی

   «! چی بگم واال!پو ظاهربین و 

پدرام با لبخند « باید بخوای که بیاد پدرام.» آورد. نگاهش کردم. گفتم:میها را به زبان اصّی این حرفپدرام با غم خ

برم. اصالً حاضر نیستم این تنهایی از دست بدم. ه که چقدر از این تنهایی لذّت میشباورت می» مهربانی گفت:

این دنیا اومدم و اونم کمک به آدماست.  یای تویفهدونم که تنهام. من برای وظاحتم. تکلیفم با خودم معلومه. میر

 « تنها باشم. ،دماین شرایط ترجیح می یدم. آینده معلوم نیست امّا توو انجام میر من با علمم وظیفم

فهمیدم. این من را بیشتر از خوردم. حالش را میسوخت. برای پدرام غصّه میاهش کردم. دلم برایش ناخواسته مینگ

پدرام با لبخند مهربان « کاش کاری از دستم بر میومد برات.» کرد. گفتم:افتاده بود، غمگین می هایی کهقاتّفاهمه 

منو پر از عشق کردی. به من امید دادی. به من انگیزه دادی.  . تو زندگیِروشناتو همه کار برای من کردی » گفت:
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کنم. حتماً الزم . من منطقی به این عشق نگاه میدهتونست برای من انجام بکه هر کسی می هاین بزرگترین کاری

ک توی وض کنیم. این نگاه بیمارگونه تملو عر نیست مال من باشی تا خوشبخت باشم. باور کن که باید نگاهمون

تا آخر عمر ازش  ،دست نیاریم عشق باعث شده همه از هم متنفّر و دلگیر باشیم. اگه کسی رو که دوسش داریم به

شه؟! امّا من تو رو با همین شرایط پاشه و نابود میکه با تلنگری از هم می ه. آخه این چه عشقیشیمر میمتنف

ته دوست دارم. عاشقت هستم، امّا دلیلی نداره مال من باشی عزیزم. تو توی قلب منی. با منی. هر وقت که خس

باور » به من کرد و چشمکی زد و گفت: بعد نگاهی« کنم، اونوقت همه چیز روبراهه.باشم، دلتنگ باشم، بهت فکر می

به خواست در آن لحظه با تمام وجود م میدل« ممنون پدرام. ممنون دوست عزیز من.» لبخند زدم. گفتم:« کن!

 قلبم بود... که درای های عاشقانههای قشنگ، به همه دلهرهماهان فکر کنم. به تمام خاطره
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 8:فصل 

نگاهش برای همیشه از من ای پر نفوذش نگاهی سنگین به من کرد. احساس کردم با با چشم و پدرام در زد

کند. بدرقه راهی که هرگز با من همسفر نیست. گشت بدرقه میازکند و من را برای سفری بی بمی خداحافظی

دانستم پدرام مینگاهش کردم. پدرام سخاوتمندانه به من لبخند زد و سرش را به نشانه تأیید تکان داد. دلم گرفت. 

ه با های دریایی کدیدم که مثل موجمیانتهایش و بی های سبزخوبی نیست. غم را کامالً در چشم در شرایط

 زد. های سبز رنگ، موج میهای جلبککفپوش

هاست در سال ،کردمخورد. احساس سبکی کردم. احساس میماهان در را باز کرد. ناخودآگاه نگاهم به نگاهش گره 

های لرزانم به سمت ماهان دراز کردم. اختیار دستبیظار این دیدارم. حس دلتنگی عجیبی به وجودم چنگ زد. انت

هایم را گرفت و مرا های ملتهبش دستبا دست اختیار سرش را پائین انداخت،کرد. بیورانه نگاهم میماهان نابا

 گفت:نگاهی به پدرام کرد و با دستپاچگی پس س« منو ببخش روشنا. منو ببخش...»محکم در آغوش کشید و گفت: 

نباید » شدیم. پدرام خودش را روی اوّلین مبل ولو کرد. ماهان نگاهی به پدرام کرد و گفت: وارد خانه« بیاین تو.»

 فضای« و تحویل بدم.ر خوام زود برم. آوردم امانتتراحتم. می» حوصلگی گفت:رام با بیپد« کفشاتو در میاوردی؟

اذیّتم کرد. به سمت آشپزخانه براه افتادم و خودم را با چای ریختن سرگرم کردم. ماهان پشت سرم  نهخاسنگین 

 «خوش اومدی...» گفت: ایزدهو خجالت آرامو با لحن ایستاد 

کردم. از احساس پدرام در ماهان با تعجّب برگشت. من هم متعجّب به پدرام نگاه « ماهان، یه نخ سیگار بهم بده.» 

انداخت. ماهان به سمت پدرام رفت و ناخواسته به وجودم چنگ می میهای خاص کامالً با خبر بودم. غحظهآن ل

زیاد » پدرام با آرامشی خاص برگشت و موج نگاه سبزش همه فضا را پر کرد. گفت:« دکتر! تو و سیگار؟!!!» گفت:

رد. سرم را به نشانه تأیید تکان دادم. ماهان ماهان با تعجّب به من نگاه ک« نپرس. فقط یه سیگار برام روشن کن.

سیگاری روشن کرد و به پدرام داد. به سالن آمدم و برای پدرام و ماهان چای گذاشتم. پدرام آرام نشسته بود. ماهان 

« دونم، آخه...نمی» دار به من کرد و گفت:ماهان نگاهی معنی« آره. چطور؟» پدرام گفت:« روبراهی پدرام؟» گفت:

تا عمل داشتم. مریضای خیلی  6 ام ماهان. از صبحآخه نداره! خسته» م سریع حرفش را قطع کرد و گفت:پدرا
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چه اشکالی داره؟ یه بارم مثل » بعد ابرویی باال انداخت و گفت:« ریسک. گفتم حاال که کنار شمام...یها و استرسپر

پدرام « ده...کتر. تو خودت همیشه گفتی سیگار بَمن که حرفی ندارم د» ماهان لبخند زد و گفت:« م!یشما حال کن

معطّل چی » ت:هان کرد و گفبعد نگاهی به ما« گم. یهو دلم خواست...االنم می» نگاهی به سیگارش کرد و گفت:

روشن کرد. پدرام نگاهی به  ماهان سیگاری برای خودش« یم.دیگه. گفتم با هم بکش م روشن کنهستی؟ تو ه

دختر که کنارت نشسته، بین ماهان. اومدم اینجا تا باهات چند کلمه حرف مردونه بزنم. این ب» ماهان کرد و گفت:

و توی قلبش بوجود آوردی. مهّم نیست که ر تو در مقابل احساسش مسئولی. چون تو این احساسعاشق توئه و 

اهش بود. شم عجیبی در نگپدرام سکوت کرد. خ« ا اگه دوباره ناراحتش کنی ماهان...ی افتاد. امّاتّفاقامروز چه 

 لرزید.هایش ناخواسته میصورتش سرخ شده بود و لب

رو با این حال ببینم.  روشناخوام خودم روبروت وایمیستم. دیگه نمی اگه دوباره ناراحتش کنی، به رفاقتمون قسم» 

کرد. پدرام با نگاه میماهان متعجّب به پدرام « گم؟چی می میفه. میشهوزم وقتی یادم میاد، حالم خراب میهن

هیچ چیزو ازش مخفی » ماهان با تعجّب سرش را تکان داد. پدرام گفت:« جواب بده. فهمیدی؟» گفت:میلحن محک

یی رو امشب دیدم که روشنای افتاد بهش بگو. من اتّفاقباشه. هر  روشنانباید توی رابطه تو و  میابها نکن. هیچ نقطه

ست که برای تو با همه هو شجاعان قدر قوین عاشقه. چون عشقش اونه. چوویچون قی رو داره. اتّفاققدرت هضم هر 

 « جنگه.دنیا می

 پدرام تکانی روی مبل خورد و گفت:« تونست همه این چیزا رو ازم بخواد.می روشناخود » ماهان با بهت گفت:

نداره. من به عنوان یه دوست فقط  از من نخواسته این حرف رو بهت بزنم. اصالً روحشم خبر روشنااشتباه نکن. »

من واقعاً از پدرام » هایم را باال انداختم و گفتم:ماهان نگاهم کرد. شانه« انجام دادم. روشناو در قبال تو و ر وظیفم

ی، منو زنده دیدمی حال این دختروو م جای من بودی تو ه اگه» پدرام گفت:« نخواستم این حرفا رو بزنه.

قدر به روح جامعه نزدیکه. مهندسا که همه ه که ایناین فقط یه پزشک» طبعی گفت:ا شوخبعد ب« ذاشتی.نمی

ه طورهمین» ای از چایش نوشید و گفت:جرعه« چه خبر از روح جامعه و بشریت دارن؟! کارشون با سنگ و سیمانه،

 گفت: به من کرد و با لبخندی. ماهان نگاهی ام گرفتاختیار خندهاز قیافه حق به جانب پدرام بی« گم...می که

م ه وقتبمونم و هیچ دم عاشق این دختر مهربوننم. قول میکهای شما عمل میچشم دکتر. من حتماً به توصیه»
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تو منو » ماهان با لبخند گفت:« و اگه روزی ناراحتش کردی؟» پدرام سری تکان داد و گفت:« ناراحتش نکنم.

همه « ن! خیلی...خیلی خری ماها» پدرام بلند بلند خندید. گفت:« درسته؟شم. می دِسِکشی! تو اصطالح شما می

آمد. و حسرت است. کاری از دستم بر نمیهای پدرام پر از غم دانستم که تمام خندها کامالً میدیم. امّخوشحال بو

 ی برای پدرام! کس جز ماهان نبود. حتّودم. در قلب من جایی برای هیچچون من عاشق ماهان ب

ن کند. ماهان درام بعد از خوردن چای بلند شد و گفت که باید برود. از ماهان خواست که به تاکسی سرویس تلفپ

بلند متنفرم. هم سوار ای ساشیهوای نه ماهان. من از این ماشین» داد. پدرام گفت: سوئیچ ماشینش را به او

خوای بیای بگیریش ازم؟ من م، کِی میاشینای سواری نیست؟ بعدشهم پیاده شدنشون. حیف م ،شدنشون سخته

م نیست. ه پاره مانیاون آهن ببخشید،» ماهان گفت:« که کارم ساعت نداره. نه. ولش کن سخته. آژانس بگیر برام.

گیر. برو ماهان. امشب بابا من که از اوّل گفتم یه آژانس واسم ب» پدرام گفت:« بردمش نمایندگی برای سرویس.

زنگ زد و پدرام مشغول پوشیدن ماهان « یکم بخوابم. ،یه زنگ از اون بیمارستان لعنتی بهم نشده خوام تاآنکالم. می

 هایش شد. کنار ماهان دست به سینه ایستادهکفش

هر دوتونو به خدا » کاویدم. پدارم لبخندی مهربان زد و گفت:ش را میاپدرام و لبخندهای نمایشی اختیاربودم، بی 

دونستم باید ل کردی. اگه تو نبودی واقعاً نمیپدرام واقعاً ممنونم که امشب همه چیزو ح» گفت:ماهان « سپرم...می

پدرام دستی « خبر کنار من بودی...بهت احتیاج داشتم، باخبر یا بی بگم. هر وقت که روشنااین موضوعو به  چجوری

این شرایط کنارتون بودم.  یباید تواین چه حرفیه رفیق؟ ناسالمتی ما دوستیم! » به بازوی ماهان زد و گفت:

باش.  روشنامواظب » پدرام را در آغوش گرفت. پدرام گفت: ماهان،« هر دوتونه. عاشقتونم. آروزم دیدن خوشبختیِ

 « خوش باشید...

کرد و موج سحر می رازیبایی پدرام همیشه م دراز کرد.ماهان لبخند زد و پدرام را بوسید. پدرام دستش را به سمتم 

ترین انسان با آزادهگرمی د. لبخند زدم و به کرریای متالطم احساساتم سرگردان میاه سبزش من را در دنگ

 گفتم:« خندی. دیگه کنار ماهان شاد باش. شب بخیر.میخوشحالم که » ظی کردم. پدرام گفت:م خداحافازندگی

کنم. در ضمن خواهش می» د تلخی زد و گفت:پدرام لبخن« ازت تشکر کنم. ممنونم. چجوریدونم ام، واقعاً نمیپدر»
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اصالً یادم » ب به من نگاه کرد. دستش را روی سرش گذاشت و گفت:ماهان جا خورد. با تعجّ« ولنتاین مبارک!

 بعد لبخند زد و خداحافظی کرد و رفت. « گی نه!شعوری، میگم بیمی» پدرام گفت:« نبود!

شه که باورم نمی» و گفت: مرا در آغوش گرفتناباورنه ب و شوکّه بود. ماهان در را بست و نگاهم کرد. هنوز متعجّ

« خوام.بازم بابت امروز ازت معذرت می .روشنابینمت اگه آتنا بهت زنگ بزنه، دیگه نمیکردم میاینجایی. فکر 

دیگه  خداروشکر که همه چیز به خوبی و خوشی حل شد.»های پر عشق ماهان پر شد. گفتم: هایم از نفسریه

خوشحالم که پیشمی. ممنونم ازت روشنا که اومدی. »ماهان مرا با عشق بوسید و گفت: « خودتو ناراحت نکن.

نباید این روزو » گذاشت و گفت: اشپیشانیدستش را روی لبخند زدم و دوباره بوسیدمش. « ممنونم ازت هستی.

های سفید برف بود که هنوز هم کردم. پر از الماس نگاهی به تراس« رفت. این اوّلین سالیه که کنار همیم.یادم می

« تونیم یه شب پر خاطره بسازیم...هنوزم دیر نشده. می» در حال باریدن بودند. با شیطنت نگاهش کردم و گفتم:

« این ساعت! یاین هوا، تو یدونم بتونیم جایی بریم. تواالن که دیگه خیلی دیره! بعید می؟ چجوری» ماهان گفت:

ماهان نگاهم کرد. با « برفی بسازیم!برف بازی کنیم. آدم م توی تراس،خوایم برییم. میجایی قرار نیست بر» گفتم:

برفیای دنیام. بدو. بعدشم لباس بپوش بریم. من عاشق همه آدمنه. بدو. » گفتم:« دیوونه شدی؟» ب گفت:تعجّ

شور عجیبی در چهره ماهان شکل گرفت. « نه؟ خوایم با آدم برفیمون کلی عکسای یادگاری بگیریم! با حاله.می

 «کنی! بریم!تو با این احمق بازیات دیوونم میکنی. تو همیشه سوپرایزم می» ماهان خندید و گفت:

برفی ساختیم. تمام کلی برف بازی کردیم و با هم آدم بارید.م و به تراس رفتیم. برفِ ریزی میلباس پوشیدی

با تمام کرد، پر از برف بود. من هم تر به سمتم پرتاب میکه ماهان با قدرت هر چه تمامهایی هایم از گوله برفلباس

کرده بود. گاهی ماهان به هایمان تمام فضا را پر آمدم. صدای خندههای ماهان در میتوانم از خجالت گوله برف

 برفیِازیِ به یاد ماندنی، یک آدمغلطیدیم. بعد از یک برف بافتادیم و میها میدوید و با هم روی برفطرفم می

رسید. بعد از اینکه تمام شد، ماهان شال ، چون دست من نمیبزرگ بود که سرش را ماهان گذاشت قدرآنبزرگ! 

زده آوردم و به از داخل یخچال هوی  و دو تا آلبالوی یخبرفی پیچید. من هم گردنش را باز کرد و دور گردن آدم

 ی گذاشتیم، بعد هم کالهم را در آوردم و روی سر آدم برفی گذاشتم. چه آدم برفیِجای دماغ و چشم آدم برف

همدیگر عکس گرفتیم. واقعاً قشنگی شده بود. خیلی بزرگ و چاق بود! کلّی کنار آدم برفی شکلک در آوردیم و از 
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لّی فراموش کرده بودیم. دویده بودیم و خندیده بودیم که سرمای هوا را به ک قدرآنبود.  اییاد ماندنی شب به

 های خیسم،ه بود، تکاند. خندیدم و با دستکشساعتی گذشت. ماهان کنارم آمد و موهایم را که پر از برف شد

سرده، بریم تو که االن یه سرمای » گفتم: و حس شده بود، گرفتمهای خیسش بیدستانش را که زیر دستکش

 لبخند زد و وارد سالن شدیم.  خ شده بود،ماهان که از سرما صورتش سر« خوریم.میی ابحس

نگیز بود. دیگر به آن خاطره ابخش و خاطرهایم لذّتهوای گرم و مطبوعی به صورتم خورد. هر لحظه آن شب بر

هایم را س... لباسخواستم با همه وجودم کنار ماهان باشم. بدون دلخوری و بدون ترکرد. میانگیز فکر نمیمالل

ماهان با دو چایِ داغ . مرا به سمت آتش گرفت انمو دست مکنار شومینه نشست ریختن چای شدم. دم و مشغولدرآور

« ری خونه؟بیا بشین، گرم شی. راستی امشب می» جا شد و گفت:هجابکمی . ماهان و کنارم نشست آمدم به سمتم

. نگاهش به آتیش بود. نگاهم کرداهان م« باید استراحت کنی. اید برم سر کار. لباس ندارم. تو همآره، فردا ب» گفتم:

آور چند ساعت پیش در من خبری نبود. ها، و فکرهای دلهرهما بود. آرام بودم. دیگر از غصّهفرحکم ینشینسکوتِ دل

کس عوض کنم. ماهان چیز و هیچها را با هیچخواست این لحظههایم را بستم. دلم نمینفس عمیقی کشیدم. چشم

دم تو رو ازم کس اجازه نمیکنم. به هیچتو رو با هیچی عوض نمی» گفت:« جانم؟» گفتم:« ؟روشنا» آرام گفت:

ذارم کسی این احساس ذارم، نمیجنگم. نمیی اگه الزم باشه با تو هم میحتّ جنگم،میبا همه بگیره. برای داشتنت 

ای که یه روز زندان من این خونه. خونه یتوفهمم که خوشبختم. کنار تو. می ها تازهقشنگو ازمون بگیره. بعد از سال

 با توخوام هر لحظه زندگیم خوام باهات بمونم. میو این فقط به خاطر وجود توئه. میمنه  بود، االن قصر خوشبختیِ

 «ای داشته باشه. کنار هم، دنیا مال ماست.طعم تازه

هایش را کردم. مثل کودکی حرفس میای داشت. اطمینان جدیدی را در جمالتش حهای ماهان رنگ تازهحرف

« دم ماهان.منم اجازه نمی» کردم. دیگر ترسی برای از دست دادن ماهان در وجودم نبود. لبخند زدم. گفتم:می باور

خیره شده بودیم. همه جا  هایمان را گلگون کرده بود،سرخ رنگی که گونههای آتشماهان آه کشید. هر دو به شعله

خوام راستی فردا روز ولنتاینه. می» رسید. ماهان با انرژی گفت:تاک ساعت به گوش میصدای تیکسکوت بود. فقط 

« گذرونیم.آره ماهان. فردا یه عالمه خوش می» گفتم:« امروزو جبران کنم. قراره فردا خیلی بهمون خوش بگذره!

 هان گفت:ما« رو فراموش کنیم. اشینمبه نظرم فردا باید » گفتم:« خوب پیشنهادت چیه؟» زده گفت:ماهان هیجان
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 ریم. بین مردُم.خیابونا. کلی راه می یریم توخوام فردا پیاده همه جا بریم. میمییعنی » گفتم:« یعنی چی؟»

یه کافی شاپ غراضه و  یخریم. شاید رفتیم سینما. شاید رفتیم توخوریم، بادکنک میمی ذرت خوریم،بستنی می

خوام برگردیم به و کِیف کردیم که خرید کردیم! می م یه عالمه آشغال و پاشغال خریدیمدرب داغون! شایدم رفتی

ساله. با همون  27ی روشنام یه ای و منساله :2سال پیش. تو یه ماهان  17ای پیش. حداقل به هخیلی سال

حالت » کرد. گفت:گاه میمتعجّب به من نماهان « بازیا...بازیا، احمقکوچیک و احمقانه. با همون دیوونهای توقع

گم. برای هر دومون سوپرایزه. حتماً راست می» م کنار زدم و گفتم:ا نیادستش را از پیش« خوبه؟ فکر کنم تب داری!

. همه باشراه خوش گذروندنه. تو کاری نداشته جوریم یه که نباید بریم یه رستوران یا یه کافی شاپ گرون! این

 «با من! هابرنامه

سالم بود این کارا رو نکردم. آخه  :2من همون موقعم که » کرد. ناباورانه خندید و گفت:مقانه نگاهم میماهان اح

چه » گفتم:« پیاده توی این سرما راه میوفته توی خیابونا؟! ،کنهو رستورانای گرم و نرم رو ول می آدم ماشین

ولی  ،ی رستورانای گرون خرج کنندی ندارن که توم آدمایی رو ببین که ماشین ندارن یا پول زیااشکالی داره؟ تو ه

ماهان « ها؟» عد سرم را تکان دادم و گفتم:ب« سازن...، بهترین لحظه رو برای هم میکه دارنکمی با همون پول 

ی راست» خندیدم. گفتم:« خونه یا نه؟خوام ببینم با گروه خونی من میمی ل تو. جالبه!عزیزم. فردا ما باشه،» گفت:

تونستیم این همه خوش بگذرونیم. اگه امشب نمی بخرم. اگه امشب پدرام نبود،خوام برای پدرام یه هدیه ان. میماه

تونستیم کنار هم باشیم یا نه؟ پدرام کار بزرگی دونم دوباره مینمی رسید،با اون همه مشغلش به دادمون نمی پدرام

« الزم نیست عزیزم. پدرام رفیق منه. اصالً الزم نیست...» گفت:ماهان « برای هر دومون کرد. باید ازش تشکّر کنم.

امّا برای من کارش  توئه، رفیق من که نیست. برای تو شاید تو عالم رفاقت کار بزرگی نکرده باشه، رفیقِ» گفتم:

 نتاینه.خوام فردا صبح واسش یه هدیه بخرم و بفرستم محل کارش. فردا روز ولارزشه. اگه اجازه بدی میخیلی با

هر جور » ماهان گفت:« جوری کار امروزشو برای هر دومون جبران کنم.خوام اینخوام اونم سوپرایز بشه. میمی

ی اون اتاق خونه که معموالً نیست. همیشه خدا تو» گفتم:« فرستی خونش؟عزیزم. فکر خوبیه. امّا چرا نمی راحتی

خوام سوپرایز باشه. اگه بخوام بفرستم خونش باید آمارشو می س بهتره بفرستمش اونجا. بعدشمدیگه. پ عمل کذاییِ

باشه عزیز. ممنونم که » ماهان خندید و موهای را بهم ریخت و گفت:« شه!وقت دیگه سوپرایز نمیاون بگیری،
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ئه تو همش به خاطر وجود» کردم، گفتم:ا درست میموهایم ر کهدرحالی« من! قدر به فکری. به فکر همه زندگیِینا

« ای!اوه! چه جمله ادیبانه» ماهان خندید و با غرور خاصی گفت:« زندگیم درخشیدی! که مثل یه فرشته تو تاریکیِ

ماهان باید برم. دیر » رفتم. گفتم:کم میهی به ساعت دیواری کردم. باید کمنگا« بله! حاال کجاشو دیدی؟!» گفتم:

 «بینمت.شه. فردا میمی

ت عزیزم ممنون که اومدی. دوسِ» م کرد. وقتی سوار شدم، ماهان گفت:ام ماشین همراهیآماده شدم و ماهان تا د

ماهان را برداشتم. ماهان با  لبخند زدم. ناگهان یاد هدیه ماهان افتادم. برگشتم و از صندلیِ عقب، هدیه« دارم.

عزیزم، ولنتاین مبارک! » کرد. جعبه کادو را جلویش گرفتم و گفتم:می های کنجکاوش حرکات من را دنبالچشم

ماهان با اشتیاق هدیه من را که با کاغذهای زرورقی و رنگی و « کوچولو موچولوئه دیگه، تو دوسش داشته باش...

ده! وای خیلی خوشگله! چرا این همه دیوونه بوی خودتو می» بوئید و گفت: اروبان تزئین شده بود، گرفت. جعبه ر

ماهان، اصالً بهت این حرفا » با خنده گفتم:« !…خوابمکنم و میمیزحمت کشیدی عشق من! امشب بغلش 

دیوونه، تو تمام » گفت: ماهان با خنده« م بگی!کردم حتّی یه عزیزم بهاد! روز اوّلی که دیدمت، فکر نمیینمی

ات شدم عاشق همین اخم» اش را گرفتم و گفتم:چانهخندیدم و « م ناراحتی؟اَزندگیمی. از اینکه این همه اخمو

 ماهان بلند بلند خندید. « دیگه!

« دم.بدو برو خونه که مریض نشی. رسیدم خبر می» شده بود. گفتم:سفید ها نرنگ خیابا مانندزیر برف  موهایش

خیلی  عقب ایستاد. آماده حرکت شدم. ماهان لبخند زد و برایم دست بلند کرد. راه افتادم.کمی ماهان در را بست و 

 نگاهم گم شد...زود ماهان در 

شنیدم. ارم نشسته بود. صدای پدرام را میحال عجیبی داشتم. خوشحال بودم امّا انگار پدرام در آن تنهایی کن

ا چرا؟ مگر کردم. امّخودآگاه احساس گناه و مسئولیت میکردم. ناامیدی را که امشب ناامیدش کرده بودم، حس می

 کار بودم؟ بودم که تنها بماند؟ من گناهمن خواسته  رمگ من خواسته بودم که پدرام به من دل ببندد؟

آمد؟ باز هم است. امّا چه کاری از دستم بر میتر از همیشه ش خیلی تنهاادانستم االن در تنهائییاد پدرام افتادم. می

روع توانستم جنگی را که درونم در حال شمنطق و احساسم روبروی هم با لشکری عظیم صف کشیده بودند. نمی

های خودم خیره شدم. ماشین را روبرویم گرفتم. به چشم ن ایستادم. آینه جلویاشدن بود تحمل کنم. کنار خیاب
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عقل و  ،آمدهنوز شروع نشده بود. به نظرم می گشتم؟ جنگ درونمها، در آن نگاه دنبال چه میدانم در آن چشمنمی

ود که احساسم غالب بود و عقلم ساکت. لحظاتی هر سه در اند. عجیب بش روبروی هم قد علم کردهاحساسم در آرام

سکوت طی کردیم. از این سکوت راضی بودم. احساس و منطقم مثل نسیم در هم پیچیدند و به رقص درآمدند. از 

من پدرام را ناخواسته دوست داشتم.  رقص منطق و احساسم ملودی زیبایی در درونم شروع به نواختن کرد. بله،

 ت! بدونِ وابستگی! عشق نبود. احساسی که احساس خالص دوست داشتن بود، بدونِ عادت! بدونِ لذّاحساسی که 

کردم چیزی بین ماست که ناخواسته ما را به هم پیوند پدرام در درون من است. احساس می کردم کهاحساس می

د. بله درست بود! خیلی به واقعیّت دهد. علی را به خاطر آوردم و کارهایی که در آن زمان در قبال علی کرده بومی

و  کردم من و پدرام از یک روحیمشبیه بودیم. در آن لحظه احساس مینزدیک بود! من و پدرام به شدّت به هم 

کرد. من و پدرام هر دو در عشق خودخواه بودیم، شجاع بودیم، اغواگر بودیم و در همین شباهت ما را بهم نزدیک می

 دانم! .. شاید احمق بودیم. نمیه بودیم.عین حال بخشند

دانستم که رسیدم. می، بیشتر و بیشتر به این شباهت میدمیکاوکردم و رفتار پدرام را میهر چه بیشتر فکر می

آدم برایم  هرگز در احساس من تغییری ایجاد نخواهد شد، هرگز عاشق این آدم نخواهم شد، امّا هر چه بود این

نگاه سبزش را مزه کرده بودم.  ای که دیده بودمش و موجاش شنیده بودم، از لحظهربارهای که دخاص بود، از لحظه

آید، گفت که پدرام با این عشق کنار می، چیزی ته قلبم میاختیار قلبم گرم شد. با شناختی که از خودم داشتمبی

ستایش شده بود. بخش و قابلیم لذّتود امّا به مرور زمان برام. سخت به بودعلی کنار آمد طور که من با عشقِهمان

توانستم حدس بزنم که پدرام در همین لحظه روی همان مبلی که خوابد. حتّی میانستم امشب پدرام نمیدمی

در فکر و  لیوان چایشانگیز در این شب برفی نشسته و با به آن پنجره بزرگ و آن منظره دل نشسته بودم، رو

ناگهان نگاهم به آینه افتاد. اش کرده است. غمگین و خسته برای روحِمیا مرههای برف غرق شده و برف ردانه

تباه توئه. تو همیشه همینی. همش مهمله، همش خیاله. استدالل اش» زدند:دیدم فریاد میهایی که در آینه میچشم

ا افتاد. تو خودِ گناهی اتّفاق کردی! تو خواستی که اینپدرامو درگیر می خیال! تو گناه کاری. تو نبایدخوش بافِخیال

شناسی. یاالت پوچی؟! تو اصالً پدرام رو نمیگی شبیه همید؟! واقعاً چه خقت برای اینکه خودتو آروم کنی میواون

 « کنی آلیسی و توی سرزمین عجایب گیر افتادی؟احمق تو فکر می
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و شماره پدرام  دون فکر گوشی را برداشتمبودم. بشوکه شدم. این من بودم که خودم را به سرزنش و مسخره گرفته 

احساسم درست است یا خیالی پو ! امّا قطع کردم. نباید به این احساس افسار گسیخته  فهمیدم،را گرفتم. باید می

باف من است! به خیال ذهنِ، فقط بازیِ هادانستم که احساسم درست است و تمام این فکرمیدادم. میبال  پر و

 نه رسیدم.اخیلی زود به خ و افتادم سمت خونه براه

هنوز بیدار بود و با اضطراب زیادی منتظر من بود. تمام ماجرا را برایش تعریف کردم  رهاکلید انداختم و وارد شدم. 

زد که من را به فکر وا میهایی داد و گاهی حرفمیرا گوش های مبا نگرانی حرف رهاو ساعتی حرف زدیم. 

کرد. به هر حال بعد یک جلسه طوالنی، به میزد که من را امیدوار مییی هاگاهی حرف داشت. و در کنارشمی

ی آن شب را نداشتم. فقط هااتّفاقکه حتّی حوصله فکر کردن به  قدرآنرختخواب رفتم. خیلی خسته بودم. 

 .ای را در پیش داشتمروز پر مشغلهخواستم بخوابم. فردا می
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 6: فصل

از یک جنگ م. انگار داشتهایم د. احساس خستگی مفرطی در استخوانیدار شدم. هوا گرگ و میش بواز خواب ب

هایم کردم استخوانمیاحساس هایم را قالب کردم و خودم را به سمت باال کشیدم. بزرگ برگشته بودم. دست

 حرکت کردم.  و به سمت کلینیک ند. آماده شدمگیرمیشوند و هر کدامشان به ترتیب سر جای خود قرار میجا بهجا

با اینکه سرمایی بودم،  کردم. امّامیهایم حس بود. هنوز سوز برف را در استخوانوقتی رسیدم، هوا روشن شده 

که  رفتم و به مغازه روبروی کلینیکمرخصی گ 17انگیزی بود. روز خیلی شلوغی نبود. حدود ساعت سرمای دل

م. خوشحال بودم. با دقّت به اجناس زیبای خریدمیای هدی. باید برای پدرام هاجناس تزئینی و عروسک داشت، رفتم

کردم. نظرم به ماگ سفید و میای زیبا لبخندی زیباتر روی لب بنشاند، نگاه توانست در جعبهمیمغازه که هر کدام 

عروسک خیلی زیبا هم افتاد. زیبایی جلب شد. ته لیوان برجسته بود و مثل پایه لیوان بود. زیبا بود. نگاهم به یک 

یک خرس کوچک و قرمز رنگ. قیافه خنگی داشت و دماغ گنده و سیاهش قیافه با نمکی به او داده بود. از فروشنده 

برایم کادو کند. عروسک را داخل ماگ گذاشتم و به فروشنده دادم. فروشنده ماگ را  اخواستم ماگ و عروسک ر

ی حریر قرمز و سفید و مشکی در هابا کاغذ زروقی قرمز کادو کرد و با روبان داخل جعبه زیبایی که داشت گذاشت و

روز ولنتاین بود، لذّت بردم. در  نهایت سلیقه و دقت تزئینش کرد. خیلی از کادوی زیبایی که انگار واقعاً برای خودِ

ی قرمز و مشکی بودند. هاگی کوچک و زیبایی افتاد که به رنهاحال بیرون آمدن از مغازه بودم که چشمم به کارت

اً خرسی شبیه همان خرس رویش بود، خریدم و از مغازه بیرون آمدم. وقتی به اتاقم اتّفاقرا که  هایکی از کارت

 رسیدم، نشستم و کارت را باز کردم. 

با  ای بلند، نه با صدایم کهخواهم شبی چون تو گرگی باشم که زیر نور ماه، روی صخرهمی"داخل کارت نوشتم 

 "ستایم. ولنتاین مبارک...میکه رنگ نگاهت به زندگی را  ا شیفته خود کنم. نه چشمهایت،نگاهم جنگلی ر

از نوشتن این جمله خیلی لذّت بردم. کارت را داخل پاکتش گذاشتم و آن را به پاپیون روی کادو آویزان کردم. 

 دم. عشق شدم. به سرعت گوشی را جواب دادم. صدای موبایلم را شنیدم. ماهان بود. پر از انرژی شدم. شور ش
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صبحت » ماهان خندید و گفت:« کشی!میگفتنت که منو  روشناسالم عزیز دلم. آخه تو با این » گفتم:« ؟روشنا» 

وای » گفت: ،خندیدمیماهان که هنوز « م بخیر عزیزم.صبح تو ه» خندیدم و گفتم:.« ..خوشگل من بخیر بانوی

خوردم. می؟ جای تو هم اصالً خالی نبود. چون اگرَم بودی همشو خودم نای بودای خوشمزههدونی چه شکالتمین

. ممنون از روشناداد. وای چه شب خوبی بود دیشب می. اونم بوی عطر تورو چشم ازم برنداشتعروسکتم تا صبح 

که تو بدون هیچ عذاب  نوش جونت. منم نموندم» گفتم:« دونم چجوری باید ازت تشکر کنم عشق من؟!میکادوت. ن

« عروسکمم جای خودم گذاشتم تا بشموره چند تا شکالتو بدون من خوردی شکمو! !وجدانی راحت بخوریشون

 یجز یکیش. اونم گذاشتم توه از عروسکت که پنهون نیست، از تو چه پنهون که همشو ب» ماهان خندید و گفت:

« نوش جونت عزیزم. قابلتو نداشت.» خندیدم و گفتم:« برم!ت همه شکالتارو با هم بکیفم که تو بخوری که من لذّ

آره عزیزم. رفتم برای پدرام یه ماگ خوشگل و » گفتم:« خب چه خبر؟ خوبی؟ سر کاری؟» ماهان با مهربانی گفت:

ممنونم عزیزم. آخه چرا زحمت » ماهان خندید و گفت:« خوام االن بفرستم.مییه عروسک خوشگل خریدم. 

کنه. یه کمد داره پر از میگیره، هیچ کدومم باز نمیبیشعور هر سال یه عالمه هدیه ولنتاین کشیدی؟ پدرام 

 « و گذاشته سر کار!ر اون بیمارستان ی رنگارنگ. تمام پرسنلِهاهدیه

ماهان که « خوای بفرستم تا تو ببینیش؟می بینی. راستیمیکنه. حاال میرو باز  ولی هدیه ما» گفتم:خندیدم و 

ببینمش؟ پدرام برادر  چجورینه دیوونه. آخه از الی اون همه جعبه و کاغذ کادو » با مهربانی گفت: خندید،می هنوز

فرستمش، بهت زنگ میباشه عزیزم. پس » گفتم:« سلیقه منم هست. هر کاری تو بکنی و هر چی تو بگیر،منه. 

ت این حرفا چیه؟ دوسِ» گفتم:« بازم ممنون.» گفت:« جانم؟» گفتم:« ؟روشناباشه عزیزم. » ماهان گفت:« زنم.می

 خداحافظی کردم. و « دارم عشقم. امروز بیشتر از همیشه...

این بسته رو فقط به دست دکتر » به پیک زنگ زدم. بعد از مدّت کوتاهی آمد و کادو و آدرس را بهش دادم. گفتم:

 اتاق عمل بودن لطفاً ین و قد بلند. اگه توهست پدرام مصفّا برسونین. فقط و فقط خودشون لطفاً. یه آقای بلوند

بگید از طرف یه دوسته. یه دوست غریبه » گفتم:« حتماً.» پسر سرش را تکان داد و گفت:« .تا بیان منتظر بمونید

فتم ام را به او دادم و گشماره« حتماً خانم.» پسر لبخند زد و گفت:«  تر از هر آشنایی. حتماً اینو بهش بگید.ا آشناامّ

 کارش که تمام شد حتماً با من تماس بگیرد. 
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تقریباً آب  ها. به خیابان نگاه کردم. هوا سرد بود و ابری. برفگذاشترا با من  3ساعت قرار زنگ زدم و او به ماهان 

دم و خوشده بودند و مه رقیقی در هوا بود. آسمان در نگاهم زیباتر از هر روز دیگری بود. به سرعت سرکارم برگشتم 

 برسم. 3تر از هر روزی به ساعت را مشغول کردم تا عاشقانه

بود. آماده شدم و از کلینیک بیرون آمدم. طاقت نداشتم تا به ماهان برسم. ماشین ماهان را دیدم که کنار  3ساعت 

 م:ن پارک بود. ماهان در ماشین خیلی جدّی نشسته بود و عینک دودی به چشم داشت. رفتم و نشستم. گفتاخیاب

تم نکنه. بینی؟ زدم نور اذیّمی! آفتاب هاآی کیوت پائینه» خندید و عینکش را پائین آورد و گفت:« آفتاب مهندس!»

ریم شرکت. می» . ماهان گفت:..خندیدم« یه حاله نوری دارن که چشم آدمیزاد تحملشو نداره! هاگن فرشتهمیآخه 

راه « پس بزن بریم.» ماهان گفت:« عالیه!» گفتم:« بیرون. چطوره؟ زنیممی. بعدشم پیاده 8و  :یه کم کار دارم. تا 

خیلی خوشگل شدی  ی سفید!...پرادو» تر از همیشه بود. با شیطنت گفتم:افتادیم. ماهان زیباتر و خوش لباس

 خندیدم. « خوشگل و خشن!» ماهان خندید و گفت:« امروز!

نکردم از ماهان  جرئتدهنده افتادم امّا ا و آن شب تکانهای آتنطولی نکشید که به شرکت رسیدیم. یاد خاطره

چیزی بپرسم. خودم را آماده کردم که با آتنا باید چگونه روبرو بشوم. ماهان زنگ زد و وارد شدیم. میز آتنا خالی 

مون اون هرزه ه» ماهان با لحن عصبی گفت:« آتنا رفت؟» بود. مستقیم وارد اتاق ماهان شدیم. با احتیاط پرسیدم:

نیست  میباشه. چیز مهّ» گفتم:« زنه تا اون رومو ببینه...میداره، زنگ این شرکتو  جرئتدیشب گورشو گم کرد. اگه 

و از ر کنی عزیزم. دنیا پر از این آدمای مزخرفه. اینا لطف خداست که این آدمای بی خودمیکه خودتو ناراحت 

 « کنه.میزندگیِ آدم دور 

جهنمم باشم، آروم  یشنوم اگه تومیرو  وقت صدای تو چرا» رد. لبخندی زد و گفت:ماهان برگشت و نگاهم ک

قلبم ریخت. نگاه ماهان مثل آرامشی ژرف بود که تمام وجودم را در یک چشم بهم زدن به آتش « شم؟می

وی پنجره روبر« خوب، خودتو سرگرم کن تا کارامو زود تموم کنم، بریم.» کشید. ماهان دوباره برگشت و گفت:می

شد. مشغول خوردن چای بودم که موبایل ماهان زنگ زد. ماهان کار مورد عالقه ماهان نشستم. ماهان مشغول 

ماهان « سالم دکتر. چطوری؟» لبخند زدم. ماهان گوشی را برداشت و گفت:« پدرامه!» نگاهی به من کرد و گفت:

از کجا » توانست حرف بزند، گفت:میه سختی که ب د بلند خندید. با صدای خندانیای مکث کرد و بلنلحظه
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خیلی غلط کردی! مگه ما » ماهان مکث کرد و این بار از خنده منفجر شد. گفت:« ست؟روشنافهمیدی این کادوی 

غلط کردی پدرام. حرف مفت نزن! ولی پسر » بعد از سکوت کوتاهی گفت:« مهندسا چیمون از دکترا کمتره عوضی؟

و « و شکستی. باالخره یه کادو رو باز کردی! وای خدا!کاری کرد که طلسم این روز روشناخره واقعاً خوشم اومد. باال

آره، » تی گفت:خندیدم. ماهان دوباره ساکت شد و بعد از مدّمیدوباره بلند بلند خندید. من هم از خنده ماهان 

ی. من حاال حاالها به تو مدیونم. که خوشحالی. تو برای من زیاد زحمت کشید باشه، این حرفا چیه رفیق؟ خوشحالم

 «بینمت.میفدات شم. گوشی رو نگه دار. 

ولنتاین » ی بزرگ و کوچک زیادی از اتاق بیرون رفت. گوشی را گرفتم و گفتم:هاگوشی را به من داد و با ورق

خاطر این  . ممنون بهم مبارکولنتاین تو ه» گفت: ،دزمیپدرام با صدایی که شادی در آن موج « مبارک دکتر!

کردم. سوپرایزم کردی. وای اون جمله می؟ واقعاً خوشحالم کردی. راستش اصالً فکرشو نروشناکادوی قشنگ. 

. کنممیخواهش » گفتم:« حالم.بینی. واقعاً خوشمیجوری دیوونم کرد. چقدر زیبا بود. من ممنونم ازت که منو این

آه، » پدرام گفت:« دونم چه کار کردی و به یادتم.میونی که این حرفا چیه؟ دیشب خیلی اذیّتت کردم. خواستم بد

روبروی  ،شه تا صبح روی همون مبلی که نشسته بودیمی. باورت روشناآره... دیشب... دیشب تا صبح نخوابیدم 

 «رو شمردم. برفوهای دم و دونهچایی خورآسمون نشستم. اصالً نتونستم بخوابم. تا صبح 

ببخش. به خاطر ما خیلی » گفتم: !شناختم؟گونه میم عجیب بود. چگونه من او را اینادم. احساسیاد دیشب افت

هر کاری کردم برای دلم بود، برای احساسم. من به تو، به عشق » پدرام گفت:« ای!اذیّت شدی. حتماً خیلی خسته

کردم مریض مین؟ احساس خواستم بیام بیمارستامیشه که اصالً نمیتو مدیونم. خیلی خسته بودم، امروز باورت 

و اومدم. اصالً حال خوبی نداشتم امّا هدیه تو تمام  شدم. به هر سختی بود، به خاطر مریضام ،خودمو کندم

گیرم. تمام میای بود که تا حاال گرفتم. بعد از اینم دیگه نز دلم برد. این با ارزشترین هدیهمو اهاام و غصّههخستگی

. کنممیخواهش » دیدم و گفتم:خن« دونم چجوری باید ازت تشکّر کنم...میشادی شد. نزندگیم با این هدیه پر از 

کنم همیشه کنار ماهان عاشق و شاد بمونی. مثل میآرزو » پدرام با مهربانی گفت:« خوشحالم که خوشت اومد.

کنن. میپیجم باید برم اتاق عمل. دارن » ای سکوت کرد و گفت:بعد لحظه« همین لحظه. خوشحالم که شادی.
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ا! فعالً هم خوش بگذره. یاد منم باشیده این لیوانِ خوشمزه بخورم! به شما یخوشمزه توخوام یه چاییِ میاومدم 

 « بای...

ماهان سریع « خب دیگه کارم تموم شد. بدو، بدو که باید کلی خوش بگذرونیم.» بود. ماهان گفت: 8ساعت 

از شرکت بیرون  همبا  ودی به پرسنل شرکت کرد. کاپشنش را برداشت ی زیاهایش را مرتّب کرد و سفارشهابرگه

یم را پوشیدم. ماهان نگاهم هاگردنم را دور گردنم پیچیدم و دستکشوزید. شالمیآمدیم. هوا سرد بود و باد سردی 

یه ذرشم تونه میکنی سرما میبا این همه تجهیزات فکر » خندیدم و گفتم:« یخ نزنی؟» کرد و با شیطنت گفت:

. خندیدم و زیا کاپشنم را بستم«زیا کاپشنتم ببند.در ضمن » :خندید و گفتمیماهان « ؟توی من نفوذ کنه

رده بود. از تر از همیشه کی شکالتی پوشیده بود، واقعاً او را جذابهانگاهش کردم، جین پر رنگی که به همراه کفش

 «بریم.» تش را گرفتم و گفتم:ناپذیری در وجودم موج زد. دسدیدن ماهان لذّت وصف

رفتم و از شنیدن صدای میزده راه ی یخهازده بودند. روی برفیابان یخدر گوشه و کنار خ هابرف از برودت هوا

رفتم میراه  هاب روی برفکه دستم در دست ماهان بود، مرتّبردم. تفریح جالبی بود! درحالیمیلذّت  هاشکستن یخ

کرد و سری به نشانه تأسف تکان میب نگاهم کشیدم. ماهان مرتّمی طرفو آن طرفه اینو ماهان را با خودم ب

عصر سوار تاکسی شدیم و به خیابان ولین اصلی رسیدیم. ابازی کوچه را طی کردیم و به خیابداد. با خنده و دیوانهمی

 رفتیم. خیلی شلوغ بود. 

یشان در دست هم هادست هاخندیدند. بعضیمیزدند، میحرف رفتند، میکنار هم راه  گرمیمردم در آن سرما با 

 هاگذشتند. دست بعضیمیهم مثل دو غریبه از کنار ما  هامحکم به هم چسبیده بودند. بعضی هابود. بعضی

ب از این ویترین به آن مرتّ هابا شاخه گلی سرمست و خوشحال بودند. بعضی های کوچک و بزرگ بود. بعضیهاهدیه

شدند و گاهی به میدادند. گاهی وارد مغازه میرفتند و با انگشت اجناس پشت ویترین را به هم نشان میین ویتر

داغ  داغِ هافروشو تزئینی هافروش، شیرینیهافروش، شکالتهافروشرفتند. بازار عروسکمیی دیگر هاسمت مغازه

 هاو باقالی هافروختند و بخاری که در هوا از لبومیلبوی داغ  یی بود که باقالی وهابود. کنار خیابان پر از دستفروش

ازدحامِ  با ماهان در د.بو سرگرم کنندهآمد که خیلی جالب و میی عجیب و غریبی در هاشد، به شکلمیبلند 



285 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

و  زندمیای را داشتم که با شور و هیجان در آن شلوغی قدم یم. احساس خاصی داشتم. احساس بچهخیابان قدم زد

 انگیز است!فاق هیجانهر لحظه منتظره یک اتّ

عالیه، من که وانیلی توت فرنگی » گفتم:« نظرت چیه؟» فروشی ایستادیم. ماهان رو به من گفت:کنار یک بستنی

کنه، میای رو ول ای تو! آخه آدم بستنی نسکافه، چه بد سلیقهروشناوای » ماهان نگاهم کرد و گفت:« خوام.می

ماهان ابرویی باال انداخت و خندید و بستنی خریدیم. . خندیدم« خوره؟ عین سلیقه بچه دبیرستانیا!میوانیلی 

هوا سرد بود که خوردن آنها  قدرآنبخش بود امّا تانگیز آن شب رویایی خیلی لذّدر سرمای دل هاخوردن آن بستنی

تر ا دور بیندازم امّا ماهان با بدجنسیِ هر چه تمامم رالرزیدم. چند بار خواستم بستنیمیکرد! داشتم میممکن را غیر

 روشناوای » در حال تمام شدن بودند که ماهان گفت: هانگذاشت و مجبورم کرد تا بستنی را تمام کنم. بستنی

توانستم سرمایی را که با هر میمن هم دیگر ن« خیلی سرده. بندازیمشون دور. دماغ هر دومون قرمز شده از سرما!

شد را تحمّل کنم، امّا به خاطر اینکه ماهان من را مجبور کرده بود، بخورمَش، با میتمام قدرت وارد وجودم  نفس با

و هوا خیلی  وایی هستیمها فکر کن توی» اعتماد بنفس کامل نگاهی به بستنی کردم و ابرویی باال انداختم و گفتم:

و نوش جان کن عزیزم. فکر کن لب ساحلیم.  لذیذو روی پوستت حس کن و این بستنیِ ر خورشید گرمه. داغیِ

ماهان هم با « کنی. باور کن!میکنی. کیف میوقت واقعاً لذّت خوردن این بستنی رو با تمام سلوالی بدنت لمس اون

همون ساحل و زیر همون آفتاب تند و داغ چایی داغ  یوایی برسه که توها اگه یه روزی پامون به» حرص گفت:

اش آلود و احمقانهاش و لحن حرصقرمز و ورم کرده بینیِاز قیافه ماهان، « امروزمو بفهمی! حلقت تا حالِریزم تو می

چرا منو مجبور کردی بخورمش. تمامه تنم یخ  ،این سرما بستنی بخوری یتونی تومیتو که ن» ام گرفت. گفتم:خنده

یعنی » ای نگاهم کرد، لبخند زد و گفت:ریِ احمقانهماهان با دلخو« کرده. خوب شد حاال؟ هر دومون یخ زدیم؟ آره؟

شدیم تا باالخره  هام. مشغول خوردن بستنییخندید هر دو« خوریمش تا ته!مینخیر! » گفتم:« بندازیمش دور؟

 ام شد.تم

 گفتم:« خودشه!» فروخت. ماهان ایستاد و گفت:مییم که ذرّت و سیب زمینی سرخ کرده گذشتای از کنار مغازه

ابان خیلی شلوغ بود. ذرّت ذرّت خریدیم. خی« ذرّت دیگه! بخوریم یکم گرم شیم آخه! هالک شدیم!» گفت:« ؟چی»

دت داره نزدیک راستی تول» رفتیم، ماهان گفت:میراه  کهدرحالیای بود. حسابی گرم شده بودیم. خوشمزه
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 ماهان مغرورانه نگاهم کرد و گفت:« شه؟!کردم یادت بامیآره. فکر ن» سوپرایز شدم! خندیدم و گفتم:« !هاشهمی

ی روز اوّل شدم. پر از روشنازد. در آن لحظه انگار میتر از همیشه ل شد. تندقلبم مثل روز اوّ« دیدی که یادم بود!»

 هیجان، پر از هیاهو، پر از تناقض!  

و یک  خندیدیم. ماهان برایم بادکنک هوله خوردیم وقدم زدیم. کلّی هله هادر خیابان هادوباره براه افتادیم. ساعت

بودیم. هر چیز کوچکی برایمان تازگی داشت. هر  هاانگیز بود. واقعاً مثل بچهگل بزرگ رز خرید. خیلی هیجان دسته

شد. به ساعتم نگاه کردم. میتر کم خیابان خلوتانگیزی بود. کمکرد. شب خاطرهمیمان چیز کوچکی خوشحال

خوش گذشته بود که اصالً متوجه گذشت زمان نشده بودیم. به سمت شرکت ماهان براه  رقدآنبود.  17ساعت 

 برداشتیم.  را افتادیم و ماشین ماهان

. امشب فهمیدم که خوشبختی فقط روشناخیلی خوش گذشت » وقتی سوار شدیم، ماهان نگاهی به من کرد و گفت:

« خواد.میدن و خوشبخت بودن هنر خاص خودش رو پول و ماشین و رستورانای گرون نیست. واقعاً زندگی کر

آخ » ی به خود گرفت و گفت:ای جدّبسته بود. ناگهان چهره یش نقشهاروی لبگرمی اهان لبخندی لبخند زدم. م

ش ادلخور شدم، امّا همین که گفت، برایم فراموشی میگاهش کردم. کن« ! دیدی هدیه ولنتاین برات نخریدم؟!روشنا

تونم بهت دروغ بگم عزیزم. امّا همین که میراستش دوست داشتم برام هدیه بخری. ن» د. گفتم:قابل بخشش بو

بعد « خواد خودتو ناراحت کنی عزیزم. من هدیمو گرفتم.میهمین که بهم گفتی، یعنی برام خریدی. ن یادت بود،

« ای هم هست؟از اینا مگه هدیه ترایناهاش. قشنگ» باال گرفتم و گفتم: ،دسته گل زیبایی را که روی پایم بود

اینا فقط گل نیستن ماهان جان، اینا یه » و گفتم: لبخند زدم« آخه اینا فقط گلن، هدیه که نیستن!» ماهان گفت:

انگیز، همین همین شب خاطره و خیلی خوش گذشت،دنیا احساسن عزیزم. احساس تو... همین که امروز کنار ت

بعد « این پیش پرداختش بود.» ماهان نگاهم کرد و با لبخندی گفت:« ست.هیقشنگ برام بزرگترین هد گلدسته

 ماهان خندید و گفت:« این چیه؟» گفتم: هیجانبرگشت و از صندلی پشت یک جعبه آورد و روبروی من گرفت. با 

 «زه!یهدیه ولنتاین دیگه! سوپرا»

ال شدم. واقعاً سوپرایز شده بودم. ماهان زده بودم. خیلی خوشحدم. برای لحظاتی مکث کردم. هیجانغافلگیر ش

کارو دیوونه، چرا این» دانستم چگونه باید تشکر کنم؟ گفتم:میواقعاً ن« دلم.بگیرش دیگه. قابلتو نداره عزیز» گفت:
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« ت دارم...کردی؟ من که از تو کادو نخواستم. تو خودت بزرگترین هدیه ولنتاینی برام. با تو هر روزم ولنتاینه. دوسِ

 ماهان گفت:« چی هست؟» هدیه را گرفتم. با هیجان گفتم:« ت دارم عزیزم.منم دوسِ» ماهان خندید و گفت:

به سرعت جعبه را باز کردم. دیگر طاقت « بیاد. هست. امیدوارم خوشتون رهایه هدیه کوچکم برای قابلتو نداره. »

بود.  رهازیبا به همراه انگشتری زیبا که هدیه  نداشتم. از هدیه زیبایی که در جعبه سوپرایز شدم. یک ساعت بسیار

کنم خانم. در مقابل بانوی میخواهش » ماهان گفت:« ممنونم.چقدر قشنگن. واقعاً عزیز دلم. » گفتم: لبخند زدم و

دیگه » ی گرم ماهان را گرفتم و گفتم:هاخندیدم و دست« زیبایی مثل شما، چه هدیه زیبایی به چشم میاد آخه؟

 ماهان خندید و براه افتاد.« هخجالتم ند

در  هاآن روز خوش گذشته بود که حرفی برای گفتن نمانده بود. دقیقه قدرآنماهان به سمت خانه ما براه افتاد. 

اختیار لبخندی بی ،شد. مرور خاطرات شبی که گذرانده بودیممیای طی طلق ما و موسیقیِ زیبا و عاشقانهسکوت م

و لبخندی مهربان روی بوسید و میگرفت میکرد. گاهی دستم را میماهان گاهی نگاهم نشاند. مییم هاروی لب

کردم. بست. پشت یک چراغ قرمز ایستاده بودیم که صدای موبایلم را شنیدم. گوشی را نگاه مییش نقش هالب

ا برداشتم. صدای گوشی ر« خب، جواب بده.» ب به ماهان نگاه کردم. ماهان گفت:ای ناآشنا بود. با تعجّشماره

 دختری را شنیدم. 

به ماهان « تونم چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟می» مضطرب و عصبی گفت:« شما؟» گفتم:« خانم؟ روشناسالم، » 

العمل ماهان بودم. ماهان با نگاهش به من فهماند که گذاشتم و منتظر عکسروی اسپیکر نگاه کردم. موبایلم را 

 بانی بود. با نگاهم به ماهان فهماندم که آرام باشد. دختر چند بار الو گفت. گفتم:آتناست. ماهان سرخ شد. عص

خوام میمن آتنا هستم. منشی شرکت مهندس فرد. » دختر نفس عمیقی کشید و گفت:« خودتونو معرفی نکردید!»

کرد. بوغ مین ماهان خیلی عصبانی بود. چراغ سبز شده بود امّا ماهان حرکت« چند لحظه باهاتون حرف بزنم.

 فضا را متشنّ  کرده بود. به ماهان اشاره کردم که حرکت کند. ماهان براه افتاد و بعد از چهار هاخراش ماشینگوش

بله، » گفتم:« خواین بعداً تماس بگیرم؟میمنو شناختین؟ بیرون هستید؟ » راه ایستاد. دختر مردَد پرسید:

خانم آتنا، الزم به » گفتم:« ورد مهندس فرد باهاتون صحبت کنم.خوام یکم در ممی» دختر گفت:« شناختمتون.

پس خودتون » دختر خوشحال شد و گفت:« دونم. من دیشب دیدمتون.میو ر توضیح نیست. من همه چیز
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 گفتم:« حاال... فهمیدین چه آدم کثیفیه؟ منو امروز اخراج کرده. من یه دختر بدبختم. با احساس من بازی کرد،

رو سرهم نکنین؟ براتون احترامِ زیادی قائلم امّا اصالً وقت ندارم که به حرفای شما گوش کنم  هان قصّهشه ایمی»

خواستم « کمکی از دست من ساخته نیست. شب خوش. و برای من گفته. متأسفانه،ر خانم. دیشب ماهان همه چیز

در ضمن رقم  بله،» گفتم:« دبختم کرد؟منم گفته؟ اینکه منو گول زد و ب ماجرای بارداریِ» قطع کنم که گفت:

کرده بود باهاش م که خدمتون تقدیم کرده، برام گفته! بعدشم خانم محترم، کسی شما رو مجبور نه گیریچشم

شم می ازتون ممنون . پس این مسئله هم به خودتون مربوطه. و یه چیز دیگه،رابطه داشته باشید! خودتون خواستید

کنم و میکنیم. براتون آرزوی خوشبتی مینشید. چون منو ماهان تا آخر سال عقد  مزدمو نا که دیگه مزاحم من

 «شب خوش.

 آرامتر شده بود. دست ماهان را گرفتم و گفتم: میآتنا هنوز ساکت بود که قطع کردم. به ماهان نگاه کردم. ماهان ک

تونه باعث بشه روزی دوسِت میچیز نو هیچکس هیچ الزم نیست خودتو ناراحت کنی. من به تو ایمان دارم ماهان.»

و خوشحال  که تو بخوای. همیشه که قرار نیست کنار هم بخندیمنگام کن. من کنار توأم. تا زمانینداشته باشم. 

ت کردم. وری سخت. من به تو ایمان دارم عزیزم. من باهام باید کنار هم باشیم برای گذروندن لحظهه باشیم. گاهی

تر شد. دستم را گرفت و فشار داد. ماهان آرام« کنه...میتر ت که ایمان منو تو رو به هم محکمسهاهمین لحظه

شه باورت نکنم دیوونه. در ضمن منو میتو عشق منی. مگه » خندیدم و گفتم:« کنی.میممنونم که باورم » گفت:

 ام کشید و گفت:ا روی گونهدستش ر ماهان« ببخش که گفتم با هم نامزدیم. گفتم که دیگه مزاحممون نشه.

 «بریم عزیزم.» خندیدم و گفتم:« شد صحبت کنی.میخیلی خوب کاری کردی. بهترین از این ن»

خیلی رویایی بود. ماهان خیلی ممنون. امشب » به خانه رسیدم.  پیاده شدم تا از ماهان خداحافظی کنم. گفتم:

وسط « من مجبور شدی...خوام که به خاطر میمن معذرت کنم. میخواهش » ماهان گفت:« انگیز بود.خیلی خاطره

یاد. هر چی بود میای یادم نخاطره چاین لحظه هی یخوام دیگه چیزی بگی. تومیاصالً ن» و گفتم:حرفش پریدم 

ماهان دستم را گرفت و به سمت خودش کشید. « که شب خوبی رو داشتیم.هم اینست. مهّهامالِ گذشته

چشمانم را بستم و با تمام وجود این . و لبانش را روی لبانم گذاشت دستم را بوسید ،کردمیکه نگاهم طورهمین

 ماهان لبخند زد و« این چه کاریه دیوونه؟». گفتم: ماهان دستم را دوباره بوسید. کردمهای زیبا را تجربه میلحظه
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م. جوری به بقیّه محبّت کنم و عشق بورزا یاد گرفتم چهاین دستارو هر چه قدر ببوسم کمه. من با این دست» گفت:

نه ماهان. این » دم و گفتم:دستش را فشر« م بهترین آرزوها رو بکنم.ه ی برای بدترین آدمِ زندگیمچجوری حتّ

ای بهت بگم که دوسِت خوام به هر بهانهمیحرفو نزن. من هر کاری کردم فقط برای تو بوده. چون دوسِت دارم و 

ماهان! تو » گفتم:« شه. تا فردا که دوباره ببینمت خیلی مونده.میدلم برات تنگ » د زد. گفت:ماهان لبخن« دارم...

تو » خندیدم و گفتم:« پینوکیو رو پدر ژپتو آدم کرد، منم تو!» ماهان خندید و گفت:« لی؟!شب اوّ آهنیِن آدموهم

در ماشین را « شب بخیر.» شد و گفت: ماهان خندید و به سمت جلو نگاه کرد و آماده حرکت« ای به خدا!دیوونه

اش ل با نگاهم تا انتهای کوچه بدرقهی اوّهابستم و برای ماهان دست تکان دادم. ماهان حرکت کرد و من مثل شب

 کردم.
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 7:  فصل

د. بهتر از ی سفید بلندش در آغوش کشیده بوهاگذشت. واقعاً خوشبختی به من رو کرده بود و من را با بالمیروزها 

ترسیدم امّا حاال میاین امکان نداشت. من در اوج خوشبختی بودم. با ماهان، با کسی که روزی از عاشق شدن 

 یم را بسته بودم و با تمام اعتمادی که در وجودم بود به این عشق اساطیری تن داده بودم... هاچشم

تر و نزدیکدم هر روز نزدیک د و بالطبع به روز تولبودن شدیم. همه در تکاپوی عیدمیبه روزهای آخر سال نزدیک 

نشدنی را در وجودم جاری دم هیجان وصفیادی داشتم. فکر کردن به روز تولدم هیجان زشدیم. برای روز تولمی

هر کدامشان با هیجان  شدیم،میجمع  های زیادی در مورد آن روز بود. هر وقت که با بچههاساخت. حرفمی

... همه با هیجان و شور رهاتر م، سارا و از همه مهّشهرزاد، بهار، نوشینزدند. میسوپرایز ماهان حرف خاصی در مورد 

 صبرانه منتظر آن روز بودم...زدند و من بیمیخاصی در مورد آن روز حرف 

آمدم.  سرکار بودم و طبق معمول سرم خیلی شلوغ بود. با صدای زنگ موبایلم به خودم دم رسید.روز قبل از تول

ماهان بود. قلبم تپید. قلبم برای شنیدن صدایش که در ذهنم مثل صدای فرشته نجاتم بود، پر کشید. به سرعت 

ماهان سر حال و پر انرژی به نظر « سالم عزیزم. صبح بخیر. چطوری؟» گفتم:« ؟روشنا» گوشی را جواب دادم. 

باشه عزیزم. حتماً. کی میای » گفتم:« م حتماً ببینمت.خوامیسالم عزیزم. صبح تو هم بخیر. امروز » آمد. گفت:می

دونم تا کی مییام دنبالت. تو میای شرکت. چون من امروز یه جلسه دارم. نمیمن ن» ماهان خندید و گفت:« دنبالم؟

خوای برم مینه، با آژانس میام. تو نگران نباش. خب، اگه کار داری » گفتم:« کشه. راستی ماشین داری؟میطول 

« باشه عزیزم!» نگران شدم! گفتم:« باهات دارم. باید زود ببینمت. مینه، کار مهّ» ماهان گفت:« خونه، بیای دنبالم؟

و ر ، میام ماشینز همکارام دارم میام سمت محل کارتزنیم. در ضمن من با یکی امیبیا با هم حرف » ماهان گفت:

ماهان با لحن جدّی « الزم نیست عزیزم. میام خودم.» گفتم:« خوام معطّل ماشین بشی.مین هوا سرده، دم.میبهت 

 « الزمه.» گفت:

آمد. ناخودآگاه استرس داشتم. ماهان زنگ زد. میاوّلین باری بود که ماهان به محل کارم فی بزنم. نتوانستم حرر دیگ

بودم دادم و مشغول کار  آدرس جایی را که« آره عزیزم، بیا تو.» گفتم:« ؟ کجایی؟ همین ساختمون بزرگه؟روشنا»
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ماهان لبخند زد و نگاهی به « سالم.» دقیقه بعد ماهان را دیدم که روبرویم ایستاده. لبخند زدم و گفتم: 17شدم. 

ماشینو کوچه » عجله داشت گفت: کهدرحالیو سوئیچ را به من داد. و بعد « اینم سوئیچ.» روبرش کرد و گفت:ود

ممنون. » گفتم:« باهام تماس بگیر. یه کم عجله دارم. فعالً خداحافظ. بغل پارک کردم. اگه پیداش نکردی

لبخندی « بینمت.مینه، نیا. به کارت برس. » امّا ماهان برگشت و گفت: خواستم ماهان را بدرقه کنم،« خداحافظ.

 مهربان زد و به سرعت رفت. 

وزید. به مید و خشکی بود و باد سردی ساعت کاری تمام شد. آماده شدم و به سمت ماشین حرکت کردم. هوای سر

ای را روی صندلی کمک راننده دیدم که ب نامهسرعت خودم را به ماشین ماهان رساندم. سوار شدم. در کمال تعجّ

با تعجّب نامه را  ی صورتی که روی نامه بود.هااشیهو گل رز سفیدی با ح« !روشنافقط برای » رویش نوشته بود:

 انگیز بود!ای در پاکت بود که با دستخط ماهان بود. شگفترا باز کردم. نامه پاکتدر برداشتم. با احتیاط 

 

 ی عزیزمروشنا    

دونم برای آرزوی تولدت باید برای خودم آرزو کنم یا برای میخوام تولدتو تبریک بگم. نمیقبل از هر چیز 

بمونی. برای خودم بکنم که همیشه کنار من رو  لین آرزوخوام خودخواهانه، مثل ماهان روز اوّل، اوّمیتو؟ امّا 

نشدنی تو قدر خوب باشم که لیاقت تمام خوبیای تمومبمونی و اون کنم که کنار من تا آخر عمرمیبرات آرزو 

خوام همون ماهان روز اوّل باشم. راستش یکم دلم میکنم چون امروز میرو داشته باشم. دیگه آرزویی برات ن

تنگ شده، امّا دیگه خیلی برای این دلتنگیا دیره.  م دلت براشدونم تو همینگ شده. تبرای اون ماهان 

با اون لبخند قشنگت همیشه منو روبروی خودم  خواستم همون ماهان بمونم امّا تو با اون دستای مهربونت،

تونم همون میه نکنه، دیگمیکه وقتی روبروی توأم، وقتی برق نگاهت منو دگرگون هقرار دادی. واقعیّت این

دقیقاً مثل  خودخواه... ، خشک،خشن ماهان روز اوّل باشم. عجیب اینکه که با بقیه آدما هنوزم همون ماهانم،

 شم...میشم. دوباره متولّد میشم، یه ماهان جدید میامّا با تو عوض  گفتی!میکه  ایآهنیآدم
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خوام میامّا  .د توئه عزیزم، برای من رقم خورد. فردا تولخداترین هدیه فردا روز بزرگیه. فردا روزیه که قشنگ 

ون که تا آخر عمر، تا لحظه ده منه. به زندگیِ من خوش اومدی عشق من. بدلاعتراف کنم با تو هر روز، روزِ تو

 ت دارم...دوسِ این دنیا نباشم، کنارت خواهم بود و یحتّی روزی که دیگه تو کشم،مینفس  ای که

 ماهان دوستدار تو عزیزم،                                     

 

دانم چند بار آن نامه را میریخت. نمیشد و میشد و با تلنگری خورد میاز خواندن هر جمله قلبم مثل تنگ بلوری 

 ی این نامههای فراموش کرده بودم. از شادیِ وصف ناشدنیِ جملهخواندم که اصالً زمان را به کل قدرآنخواندم. 

سالی بود که به خودم آمدم. مرد میان ،. با بوغ ماشینی که کنارم ایستاده بودمریختمی شوقاختیار اشک عاشقانه بی

توانستم میشیشه رو پائین بکشم. شیشه را پائین کشیدم. مرد سئوالی کرد و تا جایی که  ،خواستمیبا اشاره دست 

یم را پاک کردم و به سمت هات. خودم را در آینه دیدم. اشکش کردم. مرد با لبخندی تشکر کرد و رفاراهنمائی

شرکت ماهان حرکت کردم. طولی نکشید که به شرکت رسیدم. ماشین را جای همیشگی پارک کردم و وارد 

 ساختمان شدم.

جربه کرده ت ی بودم که برای اوّلین بار لذّت در اوج پرواز کردن رااقعاً دگرگون شده بودم. مثل پرندهبا این نامه وا

روز بخیر خانم. » است. زنگ زدم. منشی که زن جوانی با خوشرویی در را باز کرد و وارد شدم. لبخندی زدم و گفتم:

مهندس اطالع داده بودن که تشریف میارین خانم » منشی لبخندی زد و گفت:« با مهندس فرد قرار مالقات داشتم.

« مونم.میبله حتماً. منتظرشون » گفتم:« ن منتظر بمونید.. داخل جلسه هستن. اگه اشکالی نداره گفتشهبازی

منشی لبخند زد و پشت میزش نشست و مشغول کارش شد. من هم در سالن انتظار نشستم و خودم را با انواع 

 یی که در رابطه با مصالح ساختمانی بود، سرگرم کردم. هاو کاتالوگ هاژورنال

بودم که درِ اتاق ماهان باز شد و ماهان به  های ژورنالهاکردن عکس نیم ساعت گذشت و من همچنان مشغول نگاه

تاجر موفقی  ،آمدمیپوشی بود و از طرز لباس پوشیدنش به نظر از اتاق خارج شد. مرد بسیار شیک همراه مرد مسنی

ن بلند شدم و ی خودشان رفتند. با دیدن ماهاهاپرسنل هم از اتاق خارج شدند و به اتاق 2باشد. بعد از ماهان 
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یش ظاهر شد و به همراه مرد به سمت هالبخند کوتاهی زدم و سرم را تکان دادم. ماهان هم لبخند کوتاهی روی لب

 در خروجی روانه شد. بعد از یک خداحافظی مفصّل مرد رفت و ماهان به سالن آمد. نگاهی به من کرد و گفت:

« بسیار خب، بفرمائید تو.» هان نگاهی به منشی کرد و گفت:ما« نه، تازه رسیدم.» گفتم:« خیلی وقته منتظری؟»

 دنبال ماهان به اتاقش رفتم. 

طور که سوئیچ را روی میز گذاشتم و نشستم. ماهان پشت میزش نشست و با تلفن سفارش قهوه داد. بعد همان

خاصی داشت. مغرورانه به من نگاه کرد. نگاهش رنگ  میپائین آورد و زیر چش میپشت میز نشسته بود سرش را ک

لبخند زدم و سرم را به « نامم رو خوندی؟» و در کمال آرامش گفت:کمی و در کمال سرسختی بود. با لحن مح

نامه هزار بار. دگرگونم کرد ماهان. تمام وجودم از این » ید تکان دادم. نامه را از کیفم در آوردم و گفتم:ینشانه تأ

اون تو به من هیچ وقت نگفتی که عاشق شدی. من » پر معنی زد و گفت: ماهان لبخندی« قشنگت سرمست شد...

قلبت  یدونی تومیکه خودت هم این. مهّروشناخبرم فکر نکن ازت بی ..بخاطر دارم، حتّی اون لحظه رو. شبو خوب

 تودونم، شاید مثل میگذره. امّا من تصمیم گرفتم بهت بگم. برای منم گفتن این حرف سخت بود. نمیچی 

 «ترسیدم. امّا دلم زدم به دریا و برات نوشتم.می

 متعجّب بودم. به روی خودم نیاوردم و گفتم: ،جا خوردم! از اینکه ماهان کامالً آن شب احساس من را فهمیده بود

قصدم » ماهان لبخند زد و سرش را باال گرفت و گفت:« دونی ماهان. نیازی به گفتن نیست.میخودت احساس منو »

شناسمت. من به حرف نزدن عادت دارم. برای همینم منتظر مینبود عزیزم. فقط گفتم که بدونی مثل خودم گله 

خواستی که بشنوی، برای همینم میبرام کافی بود. امّا تو  ،دونستممیرو نبودم که بگی. همین که خودم این مسئله 

نگاهش « ه تولد منه. امّا سوپرایزم مونده هنوز.بهت گفتم. بهت گفتم که آروم شی. که مطمئن شی. این اوّلین هدی

 «..آره.» گفت:« سوپرایز؟!» کردم و گفتم:

ماهان » با خنده گفتم: ها هم رسید.گاری روشن کرد و مشغول کشیدنش شد و در همان زمان قهوهماهان سی

به  رردِاوپدرام  ولش کن، گی.میدیکه رو اون مر» ماهان با خنده گفت:« کشی!میقدر سیگار دکترت اگه بدونه این

باید با همه لذّتای زندگی برای همیشه  ،ده. اگه بخوای به اوردای مزخرف اون گوش کنیمیقول خودش زیاد 

 هر دو خندیدیم. « خداحافظی کنی. نه عشقی، نه سیگاری، نه خواب آرومی!
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 ایی شیرین شکل گرفت. ماهان گفت:یم مثل رویهای سبز رنگش جلوی چشمهایاد پدرام افتادم. چهره زیبا و چشم

گفت از تو هم خداحافظی کنم. معذرت خواست که خودش  امروز زنگ زد و خداحافظی کرد. خوب شد گفتی،»

 صبح برای امریکا پرواز داره. باز 8. فردا ساعت تونه امشب پیشمون باشهمیو اینکه ن وقت نکرده بهت زنگ بزنه

گرده. راستی، گفت بهت بگم که لیوانتم با میو به دست بیاره. دو ماه دیگه برش غرغر کرده. باید بره دل اونمادر

مراش باشه. شاید این هواقعاً ماهان! خدا به» خندیدم و گفتم:« ست؟!هبینی رفیقمون چه دیوونمیبره. میخودش 

با « رم. قهوتو بخور عزیزم.آره. امیدوا» ماهان خندید و گفت:« ماگ براش شانس بیاره و دختر مورد عالقشو پیدا کنه!

؟ نظرت در مورد حرفام روشنا» ی پرسید:ماهان قهوه خوردیم. وقتی در حال خوردن قهوه بودم ماهان با لحن جدّ

تمام  ،کردممیتونم بگم چقدر از خوندن اون نامه لذّت بردم. احساس میسوپرایز شدم ماهان. ن» گفتم:« چی بود؟

نگاهش سنگین بود که  قدرآنماهان نگاهی پر نفوذ به من انداخت. « ه بودی.کلماتش رو با تمام احساست نوشت

 عجّب گفتم:با ت« چقدر به حرفام ایمان داری؟» ناخودآگاه وجودم را لرزاند. نگاهش مثل شب اوّل سنگین بود. گفت:

منو تو از همین اگه یه روز بهت بگم راه » ماهان گفت:« مه که به همشون ایمان دارم!منظورت چیه؟ خب، مسل»

گی  شده بودم. اصالً از « گی؟میکنی؟ چی بهم میشه، چکار میجا تموم  شه، قصّه منو تو همینمیلحظه جدا 

ای ایستاد. هزار و یک فکر در کسری از ثانیه از ذهنم آوردم. ترسیدم. قلبم برای لحظهمیی ماهان سر در نهاحرف

شود؟ یعنی تمام میجا تمام به من بگوید که همه چیز امروز و همین اهخواست با این حرفمیگذشت. یعنی ماهان 

مدّت ماهان من را بازی داده بود تا به این لحظه برسد؟ چرا امروز؟ چرا اینجا؟ چرا حاال که کامالً از احساس من با 

 خبر بود؟ 

را کنترل کنم. ماهان آرام نشسته  توانستم خودممین رفتم. نااختیار بلند شدم و به سمت پنجره بزرگ رو به خیاببی

کردم تمام دنیا در یک لحظه میاحساس  لرزید. تهی شده بودم،مییم ناخودآگاه هاکرد. دستمیبود و به من نگاه 

کردم. با گزگز میاحساس ن ام، اصالً بدنم راهکردم مثل یک پر سبک شدمی. احساس است روی سرم خراب شده

یم به خودم آمدم. ماهان در آرامش کامل، دوباره سئوالش را تکرار کرد. حرفی برای اهیم و نوک انگشتهاشقیقه

یم را نبیند. سرسختانه با خودم هایم چکید. برگشتم تا ماهان اشکهایم روی گونههاگفتن نداشتم. ناخواسته اشک
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؟ روشناتونی ادامه بدی مین چرا ساکتی؟ خب، بهم بگو. بی م» یم را کنترل کنم. ماهان گفت:هاجنگیدم تا اشکمی

 « تونی بازم خوشحال باشی؟میتونی زنده باشی؟ می

یم را پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم و سرم را تکان به نشانه تأسف برای هردویمان تکان دادم. هامخفیانه اشک

که میروز اوّل، مثل آد ه گریه من شده بود. امّا سرسختانه مثلماهان از پشت میزش بلند شد و به سمتم آمد. متوجّ

. برامم مهّم روشنااشکات جواب من نیست » پشت من ایستاد و گفت: ،را منقلب کند اوتواند میهیچ احساسی ن

 «و بهم بدی.ر خوام صادقانه جواب این سئوالمینیست. فقط 

ن نبود. سکوت حرفی برای گفت ر تکه شد. صدای شکستنش را شنیدم.ی ماهان قلبم شکست. هزاهااز شنیدن حرف

و بهت بگم. اگه یه روز علی برگرده، تو کیو ر بذار منظور اصلیم» تر از قبل گفت:یکردم. ماهان دوباره با لحن جدّ

 تونی منو فراموش کنی و با علی یه زندگیِمیتره؟ ی کدوممون برات پر رنگهاکنی؟ من یا علی؟ خاطرهمیانتخاب 

صدای ماهان « جواب این سئوال برام خیلی مهمه.همیشه سکوت کردی. . تو روشناجدیدو شروع کنی؟ بهم بگو 

داد. برگشتم. روبروی ماهان با میخواست. اشک امانم نمیلرزید. ماهان در نهایت قدرت و ناتوانی این را از من می

را پاک کردم و یم هالرزید امّا همچنان پر قدرت روبروی من ایستاده بود. اشکمیچشمانی اشکبار ایستادم. ماهان 

منی. علی رفته  ماهان، تو منو ناامید کردی. من تمام سعیمو کردم که بهت ثابت کنم تو تنها عشق زندگیِ» گفتم:

قلبم دفن کردم. علی برای من مرده ماهان.  یتو ذهنم، یشو با خودش توهاهاست که خاطرهماهان. سال

باورش کردم. دروغی نیست. نقشی نیست. این منم. کسی که این توئی ماهان. کسی که با تمام وجود  ..هاست.سال

و اون  این شرکت، نه به خاطر اون خونه، نه به خاطر اون ماشین با تمام وجودش خواست با تو باشه. نه به خاطر،

و غیرقابل تحملش. با همون  خواستم. ماهانو، با همون اخالق مزخرفمیای گرون. من ماهانو هرستوران

ماهان یه قلب مهربون و عمیق داشت که  اش. با همون لحن تند و تلخش. امّا ماهان، فقط اینا رو نداشت،حوصلگیبی

 « خواستم.میمن اونو 

م فراموشم هاگرفتن، تمام غصّهمیخواستم که وقتی دستامو میمن این دستارو » ی ماهان را گرفتم و گفتم:هادست

در کار ای کردم ماهان. علیمیایستاد. من تو رو انتخاب میاز حرکت ایستاد، زمین میزمان از حرکت  شد،می

ست. اگه تو بهم یادآوری هخوام. علی فقط یه خاطرمینیست. عشقی در کار نیست. من تو رو دوست دارم. تو رو 
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ین منو اون همه چیز ب ،همه چیز نکنی من اصالً یادم نمیاد همچین کسی توی زندگیم بوده. ماهان، اینو باور کن،

 «تموم شده. برای همیشه... آدم

م را یهادست کهدرحالیروی صندلی روبروی پنجره نشستم و ماهان حرفی بزنم.  ،دادندمییم اجازه نهااشک ردیگ

لین بار این . تو عشق منی. من برای اوّروشنااز حرفام ناراحت نشو » گرفته بود، روبروی من روی زمین نشست. گفت:

دیگه  ،خندیدم، تجربه کردم. عاشق شدم. عاشق... اگه یه روز از پیشم بریمیبهش  همیشهکه  حس لعنتی رو

ترسم که اون میشه، ناخودآگاه می. علی کابوس هر شب و هر روز منه. هر تلفنی که بهت روشنامونه میچیزی ازم ن

از هر زنگ تو  ،ترسم. این روزامیم ترسم، از خودمیخوره! از تو میم حالم بهم ه ی از فکر کردن بهشحتّ باشه.

هیچ وقت این » فشردم و گفتم:ی ماهان را هادست« فهمی؟میرو بهم بدی.  ترسم که خبر اومدن اونمیترسم. می

و ر ت دارم. حِستشدم ماهان. اینو بفهم. من دوسِ ت. من عاشقمونمهان. هرگز. من کنار تو میافته مامین اتّفاق

تنها راه با هم موندنمون اعتمادمون به هم خودت بهم گفتی  م. امّا بهم اعتماد کن. یادته،کنمیفهمم. درکت می

باید از » یم گذاشت و گفت:هاصورتش را روی دستآرام ماهان « منو باور کن. حرفامو باور کن... ست؟هدیگ

 میودم جنگیدم. تصمیم مهّشدم. منو ببخش اگه با حرفام ناراحتت کردم. خیلی با خمیاحساسِت به خودم مطمئن 

ای یم نگاه کرد. لحظههابعد سرش را بلند کرد و در چشم «شدم.میگرفتم که قبل گفتنش به تو باید از تو مطمئن 

 ...«کنی؟میبا من ازدواج » مکثی کرد و گفت:

ماهان خیلی  یهااختیار خندیدم. ماهان همچنان با نگاه منتظرش منتظر جواب من بود. گی  شده بودم. حرفبی

من را آشفته کرده بود. امّا حاال... تمام وجودم عشق بود، تمام وجودم شور بود. این ماهان بود که به من پیشنهاد 

یم هااز جلوی چشم میمثل فیل هاهمه خاطره ،هاهمه لحظه ،داد؟ از لحظه اوّل آشنائیمان، از آن میهمانیمیازدواج 

کنی؟ بهت قول میبا من ازدواج » د. ماهان همچنان منتظر بود. دوباره گفت:یم جاری شهاگذشت. از شادی اشک

 کهدرحالی« کنم.دم که خوشبختت میهمین دستای خالی بهت قول  باچیزی ندارم امّا  دم که خوشبختت کنم.می

مجال حرف یم هااختیار جاری بود، لبخند زدم. اشکیم بیهااشک کهدرحالیاز فرط خوشحالی  ریختم،میاشک 

یش نقش بست. سرم را به نشانه تأیید هادادند. ماهان نگاهم کرد و لبخند مهربانی پر از آرامش روی لبمیزدن ن

 «...آره» تکان دادم و گفتم:
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ای شدم که ست بگویم که مثل پرندهخوامیخواست فریاد بزنم، دلم میشد. دیگر ماهان مال من بود. دلم میباورم ن

خواست بگویم که هزاران بار این لحظه را آرزو کردم. میام وجودش به آسمان بی انتها پر بکشد. دلم خواهد با تممی

فرق  هاشد. امّا این سکوت با همه لحظهمیامّا حرفی برای گفتن نبود. باز هم همه چیز باید در سکوتی مطلق 

ا صدای در به خود آمدیم. ماهان به شد در بهشت تجربه کرد. مدّتی گذشت. بمیکرد. مثل آرامشی بود که می

کرد. میفرق  هاهر دو به هم لبخند زدیم. امّا این لبخند هم با همه لبخند. ب کردسرعت بلند شد و خودش را مرتّ

بخشید جناب مهندس. می» خانم منشی وارد شد و با احترام گفت:« بفرمائید.» ماهان پشت میزش نشست و گفت:

متأسفانه » ماهان گفت:« دونم بدون وقت قبلیه امّا خواستن ببیننتون.میآوردن.  آقای مهندس سینایی تشریف

« بهشون گفتم که جلسه دارید امّا اصرار دارن ببیننتون.» منشی با دستپاچگی گفت:« امروز اصالً وقتشو ندارم.

طالع بدید لطفاً، منم بینمشون. بهشون امیاتاق مهندس رسایی  یبسیار خب، تو» ماهان نگاهی به من کرد و گفت:

فقط بهشون بگید که زیاد وقت ندارم. فقط نیم » ماهان گفت:« .بله» منشی گفت:« تا چند دقیقه دیگه میام.

 و از اتاق بیرون رفت. ماهان به سمتم آمد و گفت:« حتماً مهندس.» خانم منشی لبخندی زد و گفت:« ساعت.

نه عزیزم. تو به کارت برس. » گفتم:« خوای بگم برات بیارن؟میگردم تا بریم. چیزی میببخشید عزیزم. زود بر »

 «مونم.میمنم منتظرت 

همچنان روبروی من بودند.  میاز اتاق خارج شد. من ماندم با یک دنیا آرزوهای زیبا که در یک قد به سرعتماهان 

دوستانم زنگ  و همه رهاخواست به میدر دلم جشنی بزرگ بر پا بود. دلم  انتها نشسته بودم.پنجره رو به آسمان بی

منتظره را بدهم. امّا شرایطش نبود. ترجیح دادم که منتظر بمانم تا ماهان بیاید. اصالً باورم بزنم و این خبر غیر

م. چندین بار صدای ماهان را در ذهنم مرور کردم و به اهرا دید هاکردم در رویاهایم، تمام این لحظهمیشد. فکر مین

افتاده  اتّفاقرا دوباره دیدم. برایم قابل باور نبود. انگار همه چیز در یک فیلم عاشقانه  هام. تمام صحنهآن گوش داد

آمد. حال خوبی میکرد و به پرواز در میاش را پاره یگر وقتِ پروازش بود و باید پیلهای بودم که دبود. مثل پروانه

انتها یاد خدا افتادم. به آن پنجره بزرگ و آن آسمان بی . روزده و خوشحال نبودمهیجان قدرآنوقت داشتم. هیچ

اختیار به واژه توکّل اندیشیدم. اینکه بطه را به دست او سپرده بودم. بیخواسته بودم و این را او همان کسی که از



298 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

لباهایم  همه چیز را به دست خداوند بسپاری و دیگرش برای رسیدن به آن نه تالشی کنی و نه فکری. لبخندی روی

 نقش بست. 

مثل میرو خواستی. من همیشه آد ها، تو همیشه برای من بهترینخدای مهربونم» به آسمان نگاه کردم و گفتم:

دونم میی زیبا، بازم تو کنارم بودی. نهااین لحظه یخواستم. ازت ممنونم. ازت ممنونم که امروز تومیماهان از تو 

کنم؟ امّا امیدوارم که الیق این همه محبّت و توجّه تو باشم. بهم کمک کن  و چجوری ازت تشکر باید چی بهت بگم

دونم که دیگه هرگز میباش.  متو کنار که همیشه به ماهان وفادار بمونم و همیشه کنارش بمونم. تو کمکم کن،

تیم باش. من تمام و خوشب نمیاد که مثل ماهان باشه و بتونم جایگزین ماهان بکنمش، امّا بازم تو کنار من میآد

 « کنم...میو با تو تقسیم ر شادیم

ببخشید عزیزم. یه کم طول کشید. از قبل قرار نداشت » ناگهان صدای در آمد و ماهان وارد شد. نگاهم کرد و گفت:

این » گفتم:« دیگه... تونستم بذارمش برای یه وقتِمیامّا اضطراری بود. در مورد یکی از قراردادای مهّم شرکت بود. ن

من » ب نگاهی به ساعتش کرد و گفت:ماهان با تعجّ« ای نداریم.شده. عجله 8تازه ساعت  ؟حرفا چیه عزیزم

« ریم؟میکجا » گفتم:« ام. خیلی طول کشید. اصالً متوجه زمان نبودم. پاشو. پاشو بریم که خیلی دیره...شرمنده

 با خوشحالی گفتم:« ن جشن بگیریم. دوست نداری؟خونه خودمو یخوایم تولدتو تومیخونه دیگه. » ماهان گفت:

 «بریم.» ماهان پالتوی مشکی بلندی رو روی کتش پوشید و گفت:« چرا! معلومه که دوست دارم. بریم عزیزم.»

. امروز من واقعاً یه ماهان ، امروز خیلی روز بزرگیهروشنا» به سمت خانه ماهان حرکت کردیم. ماهان در راه گفت:

و برقصم.  خواد مست بشممیخواد پرواز کنم. دلم میشه امّا انگار اصالً روی زمین نیستم. دلم میرت نام. باودیگه

خندید. بهم تبریک می هاپدرام شوکه شد! مثل دیوونه ،و بدمر خوام بهت این پیشنهادمیوقتی به پدرام گفتم که 

گیش بشنوه. از ترسام بهش گفتم. پدرام با زند یتونسته روزی تومیگفت. بهم گفت که این بهترین خبریه که 

 خندیدم و گفتم:« عشق تو شک کنم. بهحرفاش خیلی دلمو قرص کرد. به جای تو بهم اطمینان داشت که نباید 

شوکه شدم! وقتی رفتی هزار بار صداتو مرور کردم. اصالً منم  شه ماهان. وقتی بهم گفتی،میمنم باورم ن»

کنی؟ ولی ماهان، پدرام واقعاً برای تو بیشتر از یه رفیقه. میشوکم ماهان. باور  یم توتونستم باور کنم. هنوزمین

ردم کمیاصالً احساس خوبی نداشتم. احساس  ،دیدمشاوّلین بار شناسمش. وقتی می ،هاستانگار سال دونم،مین
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خدا نذاشته تو تنها  ت کنارت نیستن،اگه خونواد بینم،میکنم میاحساسه. امّا حاال که نگاه و بی مسئولیتخیلی بی

ماهان لبخندی زد و « بمونی. شهره، شهرام و پدرامو کنارت گذاشته که به اندازه خونوادت برات نگرانن و همراهتن...

ی مونی. روزامی. خوشحالم که تو کنارم هستی. خوشحالم که همیشه کنارم روشناه طورهمینآره، واقعاً » گفت:

با کارام. امّا تو صبوری  وقت اذیّتم نکردی امّا من خیلی اذیّتت کردم. با رفتارم،بودیم. تو هیچسختی رو کنار هم 

و بهت اعتماد  . تو کاری کردی که چشمامو بستمز کنارم حتّی یه قدمم دور نشدیکردی. تو کنار من ایستادی و ا

قلبم چه  یکاش بدونی تو ق شدم. وای،و عاش و برای اوّلین بار به ندای قلبم گوش کردم کردم. چشمامو بستم

زدیم. چون میخندیدیم و حرف میهر دو از ته دل  «شم.میاز فردا دوباره متولّد  کنم منم با تو،میخبره! احساس 

بود. مدّت زیادی طول کشید تا به خانه رسیدیم. هوا  هاترافیک زیادی در خیابان شدیم،میبه شب عید نزدیک 

 وارد پارکینگ شدیم و با آسانسور به طبقه ماهان رفتیم. تاریک شده بود. 
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 5: فصل

لبخند زدم. « خوش اومدی.» نگاهی عمیق به من انداخت و گفت: ،ماهان کلید انداخت و قبل از اینکه در را باز کند

را دیدم که با صدای بلند روشن شد و همه  هاماهان در را باز کرد و با دست من را به داخل دعوت کرد. ناگهان چراغ

 «تولدت مبارک!»زدند میفریاد 

شد! همه می. شوکه شده بودم. باورم ننشستمیدر رقصی موزون به زمین  ی برفهابرف شادی در هوا مثل دانه

ن و فربد و ملینا، یاسمی ،پدرام، علی و ترانه، شهرزاد، بابکو  ، بهار، ساراروزبهو  نوشینو کوروش،  رهاآنجا بودند. 

زدند. خوشحال میزدند و فریاد میشد. همه دست میشناختمشان. باورم نمیی ماهان که نهاتا از دوست هژیر و دو

یم را جلوی دهنم گرفته بودم و های رنگی و براق بود. دستهاکشیدند. خانه پر از بادکنک و ریسهمیبودند و جیغ 

بدو پدرام، » همچنان ایستاده بودم. فربد به پدرام گفت:ندید. خمی لندبلند بکردم. ماهان میناباورانه به ماهان نگاه 

به خودم آمدم و به پدرام نگاه کردم. پدرام هم آنجا بود و با لبخندی دلم را بیشتر از همیشه گرم « آهنگو بذار دیگه!

رفتم و بغلش  رها کرد. پدرام آهنگ تولدت مبارک را گذاشت. صدای شاد موسیقی همه جا را پر کرد. به سمتمی

خندیدند و صمیمانه به من تبریک میپرسی کردم. همه با شادی سالم و احوال هاکردم. بعد با کوروش و بقیه بچه

توانند باشند. پسری که می سانینزدیک شدم. حدس زدم که چه ک ،شناختمشانمیگفتند. به خانم و آقایی که نمی

اینم عرفان، که همیشه ازش » ایستاده بود. ماهان رو به من گفت: ته ریش داشت و کنارش خانم محجبه زیبایی

قدر که همه خواست ببینمتون. اینمیخوش اومدین. همیشه دلم » لبخند زدم و گفتم:« .فاطمهگفتم و خانمش می

بعد  پرسی کرد.با من احوالگرمی به عرفان لبخندی زد و « کردن، واقعاً مشتاق دیدارتون بودم.میاز شما تعریف 

و از ر خواست ببینمتون. منم تعریفتونمی. خیلی دلم طورهمینمنم » طبعی گفت:نگاهی به ماهان کرد و با شوخ

« و پیدا کرد. عالوه بر شما به ماهانم باید تبریک گفت...ر شنیدم. واقعاً خوشحالم که ماهان همسفرشمی هاهمه بچه

 های که بسیار زیبا لباس پوشیده بود و چهره زیبایش زیر نور چراغافاطمه نگاه کردم. دختر محجبهلبخند زدم و به 

 جون، روشنا» آمد گفتم. پدرام ناگهان به جمع ما پیوست و گفت:خوش او بغلش کردم و بهگرمی  درخشید. به می

 بهم گفت،خیلی گرفتارن. ماهان  فاطمهو  شه که اینجاست. عرفانمیعرفان واقعاً همه رو سوپرایز کرد. باورم ن

قدر دلم برای اون» عرفان خندید و گفت:« کردم امشب، اینجا ببینشون.میا من اصالً فکرشو ندعوتشون کرده امّ
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 و گفتم: به پدرام نگاه کردم« و.ر خانوم روشناباالخص  همتون تنگ شده بود که بهانه خوبی بود که همه رو ببینم،

چکار کنم دیگه » پدرام نگاهی به ماهان کرد و با شیطنت گفت:« فری!فردام که مسا دکتر تو با این همه مشغله؟»

هر  دونین کهون نباشه! میو بیمارستانو امروز تعطیل کردم. موبایلمم خاموش کردم که هیچ خطری متوجهم مطب

دم و لبخند ز« خوام مثل آدمای معمولی زندگی کنم. فقط به خاطر تو!میکنن! فقط یه امشبو میجا برم ردیابیم 

بعد به ماهان نگاه کرد و « .روشناخوشحالم برات » پدرام خندید و گفت:« تو همیشه رفیقی پدرام... ممنونم،» گفتم:

 لبخند زدم. پدرام دستی پشت ماهان زد و گفت:« ؟ از وقتی ماهان بهم گفته، انگار تو آسمونام!شهمیباورت » گفت:

 «خب، حاال دیگه وقته جشنه.»

 میی رنگارنگ بود. همه با گرهازده بودم. همه جا پر از شمع و بادکنک و ریسهپا بود. هنوز هیجانجشن قشنگی بر 

زد که خانه مثل بمبی از خنده منفجر می. گاهی یکی در همان شلوغی حرفی بودندو صمیمت خاصی کنار هم 

 گونهفهمیدیم که ساعت چخوش گذشت که اصالً ن قدرآنی خوشی را در کنار هم گذراندیم. هاشد. ساعتمی

را با صدای مالیم گذاشت.  میگذشت. نوبت بریدن کیک شد. یاسمین کیک را آورد. همه نشستیم و پدرام آهنگ آرا

دوستای گلم گوش کنین. قبل » لب داشت، گفت: بریاسمین کیک را روبروی من گذاشت و با لبخندی که همیشه 

گم، وقتی دو نفر در میروی زمینن. من همیشه  هاامشب همه فرشته خوام بگم کهمیکیکو ببره،  روشنااز اینکه 

زمین تا به روی از آسمون میان  هافرشته گیرن،میوقتی دستای همدیگرو  کنن،میهم نگاه ه نهایت عشقن، وقتی ب

ی هاهخورن، چون این احساس، این لحظمی حسرت هاکه فرشته هایگم اون لحظهمیشادیشون نگاه کنن. من که 

رو در آغوش  هاخنده و فرشتهمیای که خدا هم ست. عشق آگاهانه! اون لحظه، لحظهناب عشق، فقط مال ما آدما

یاسمین. هژیر باید افتخار کنه که » عرفان گفت:« ..و با هم برای اون دو نفر جشن بگیرن. گیره تا بخندنمی

دی. تو هنوزم میدی، عشق میکنی. به همه امید میهمسری مثل تو داره. تو همیشه با حرفات قلب همه رو شاد 

یاسمین « به زندگی... ی و آروم ولی پر از عشق و نگاهی تازههمون یاسمینی که روز اوّل دیدمت، کنار هژیر، خجالت

به افتخار این فرشته زیبا که » خندید. بلند شد و گفت:میهژیر « به هژیر بگو عرفان جون.» لبخند زد و گفت:

اتاق عمل  یفقط تو دکتر پاشو دیگه،» و رو به پدرام گفت:« .یه آهنگ قشنگ بشنومخوام میخودم باشه،  خانمه

آهنگ زیبایی در فضا « به روی چشم...» ای بلند سر داد و گفت:پدرام خنده« یه آهنگ خوشگل بذار... فعال نباش،
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ر عزیزم، وگرنه تا بُبِ» داد و گفت:عت به دست من و به سر ماهان با چاقو از آشپزخانه به سمتم آمدافکن شد طنین

پدرام « ...دکتر» همه خندیدند. علی نگاهی به پدرام کرد و گفت:« صبح باید منتظر بمونیم، شاید یکی رضایت بده...

دا از شمام امشب منو گیر آوردین. به خ دم.میو ره دیگ آهنگیه بله، بله حتماً. االن ترتیب » به سرعت گفت:

 «ارای بخشم بدترین شما!پرست

 گفتم:« .روشناآرزو کن » . ماهان گفت:..روشن هایم بود و همه شمعهافضا را پر کرد. چاقو در دست میآهنگ آرا

ی دنیا مال همتون باشه. همیشه بخندین های همتون پر عشق باشه و بهترین لحظههاچه آرزویی جز اینکه لحظه»

یش هالب یپدرام نگاه مهربانی به من کرد و لبخند آرام و مهربانی رو« شه...و فقط عشق و شادی توی قلباتون با

 کهدرحالی سارازدند. میکشیدند و دست میرا فوت کردم و کیک را بریدم. همه جیغ  هانقش بست. شمع

اینا  نگِ، شما هم رساراخانم » نگاه کرد و از خنده ریسه رفت. گفت: ساراپدرام به « دکتر...» خندید، گفت:می

 « شدین؟ بازم چشم...

خب، حاال یه کم استراحت کنین، تا » انداز شد. بعد از مدّت کوتاهی یاسمین گفت:دوباره صدای آهنگی طنین

یشان را هارا اعالم کرد. همه هدیه هاهمه نشستند. یاسمین کنار من ایستاد و هدیه« رو باز کنیم... روشنای هاهدیه

ماهان بلند شد و کنار یاسمین ایستاد و رو به همه « ماهان؟» نگاهی به ماهان کرد و گفت: دادند جز ماهان. یاسمین

ایی که داشتین اینجا هخوام از همتون تشکر کنم که با وجود تمام گرفتاریمیخب دوستای گلم، اوّل » گفت:

ن انداخت و با لبخندی زیبا ادامه و بعد نگاه مهربانی به م« کردم همتونو ببینم.میکنارمون هستین. من واقعاً فکر ن

و بهتون اعالم کنم. دوستای خودم خوب ر خوام بزرگترین تصمیم زندگیممیچون  امشب برام شب مهمّیه،» داد:

بدون عشق کسی که بخواد کنارم  های زیادی رو بدون عشق زندگی کردم. بدون عشق خانوادم،دونن که سالمی

ست. یه روز وقتی، خیلی خسته و بینی نیلخوش باشم. امّا زندگی قابل پیشداون روزای سخت بهش  یباشه و تو

بود که اصالً حوصله رفتنشو نداشتم. امّا  ایدعوت شدم. اتّفاقاً تنها مهمونیای حوصله بودم، به مهمونیبی امید ونا

زندگیِ من  ،شب عجیب دیگه به تصمیم ما ربطی نداره. از اون سرنوشت وقتی چیزی رو برای آدم رقم زده باشه،

این مدّت خیلی اذیّتش کردم امّا  یبهم هدیه کرد. تو روشناعوض شد، رنگ گرفت، زیبا شد، پر از عشقی شد که 

تونم بهش بدم که میای هدیهبا تمام رفتارها و اخالقای بد من ساخت. صبوری کرد. مهربونی کرد. و حاال چه  روشنا
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نوشین نگاهی به من کرد و خندید. ماهان که کامالً حواسش به « و داشته باشه؟لیاقت این همه مهربونی و صبوری ر

رو به اونجا آورد. وگرنه از کجا  روشناالبتّه یه تشکر ویژه به نوشین خانم بدهکارم که اون شب » اطراف بود گفت:

نوشین تکان داد و نوشین خندید و سرخ شد. ماهان با لبخندی سری برای « کردم؟میباید فرشته نجاتمو پیدا 

 «و حاال هدیه من!» گفت:

جعبه کوچکی را از جیب کتش درآورد و آن را به سمت من آورد. بلند شدم و ایستادم. قلبم داشت از حرکت 

کردند. ماهان روبروی من ایستاد. در جعبه را میی ماهان را دنبال های کنجکاوشان دستهاایستاد. همه با چشممی

انگشتر بسیار زیبایی در جعبه بود که مثل ستاره ای در شب، « لدت مبارک عشق من.تو» باز کرد و گفت:

یم بی اختیار هاکشیدم. دستمیدرخشید. با ناباوری نگاهش کردم. از هیجان زیادی که داشتم، به سختی نفس می

من را گرفت. انگشتر را یم را به سمت جعبه بردم. ماهان انگشتر را از جعبه درآورد و دست راست هالرزید. دستمی

ای سکوت همه جار را پر کرد، برای لحظه« پرنسس من؟ کنیبا من ازدواج می» گفت:دستم کرد و با نگاه مهربانی 

گفتم: ی من و ماهان از حرکت ایستادیم. ای زمان ایستاد و همه حتّشده بودند. احساس کردم برای لحظههمه شوکه 

ه خودم آمدم. فقط صدای ناگهان با صدای جیغ و سوت و دست بوش کشید. و ماهان به سرعت مرا در آغ« بله»

های زیبا بود. رینگ ساده ای بود که تمامش با نگین شنیدم. انگشتر را در انگشتم نگاه کردم. خیلیمی سوت و دست

متلهب و آرام  ییهاشد. با ناباوری مثل کودکی با چشممیکار شده بود. هنوز گی  و منگ بودم. هنوز باورم ن ریز

یش بود. سرش را تکان هاماهان لبخند رضایتبخشی روی لب« ش دارم.ماهان این خیلی قشنگه. خیلی دوسِ» گفتم:

تونستم تمام جواهرات دنیا رو میکاش  ،مبارکت باشه عزیز دلم. اینکه یه انگشتر کوچیک و ناچیزه» داد و گفت:

 «بدم...هدیه بهت 

 دیگری همه خندیدند. پدرام به سرعت آهنگ زیبای« . اطاعت امر...رهابله خانم » م گفت:پدرا« دکتر...» داد زد: رها

وقت شام بود. ماهان از بیرون شام سفارش دیگر بود که همیشه عاشقش بودم.  میو مالی میگذاشت. آهنگ قدی

 ماهان نشست و گفت:کنار  رها. خندیدن شدیممیمشغول حرف زدن و داده بود. همه شام خوردیم و بعد از شام 

 بعد با شیطنت گفت:« خواستم ازت تشکر کنم به خاطر سوپرایزِ امشب. واقعاً خوش گذشت.مین جان، ماها»

 رهاممنون » را گرفت. با مهربانی گفت: رهاماهان لبخندی زد و دست « عروسیتون جبران کنیم آقا! یایشاله تو»
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رو داشته  روشنالیاقت  تو خیلی زحمت کشیدی. کاش بتونم، جان. از تو ممنونم که ترتیب همه کارا رو دادی.

ماهان » ی ماهان را گرفته بود، نگاهی به من کرد و گفت:هانگاهی به ماهان کرد و همچنان که دست رها« باشم...

دیگه  روشنادونی میخوام که خیلی مواظبش باشی. می خیلی سختی کشیده. ازت روشنادونی که میخودت خوب 

کنار کنه. میگم. خوشحالم که مردی کنارشه که درکش میمن چی  ،دونیمیبرای غم و غصّه نداره. تو خوب جایی 

دونی. که میخوام بهم قول بدی که قدرشو میتونی تمام زندگیتو از طال بسازی. مینشسته که باهاش  تو دختری

جان.  رهاتو کامالً منطقیه  نگرانیِ» ان گفت:ماه« د.مونشکنی. که همیشه عاشقانه کنار خواهی میهیچ وقت دلشو ن

تونم بدنبال دختری که  همیشهتجربه کردم.  روشناامّا خودتم باید منو خوب شناخته باشی. من اوّلین بار عشقو با 

تا  دمبهت قول میدم. میروی احساسش به خودم حساب کنم. و حاال که پیداش کردم، به هیچ قیمتی از دستش ن

دم. حاال سر یه فرصت میکنم. اینو بهت قول میترین و شادترین زندگی رو فراهم اش مرفهم برجایی که بتون

 فشرد. میرا به گر رهالبخند زد و ماهان دست  رها« زنیم.میمناسب با هم بیشتر حرف 

 گفت: شد و همه در تدارک رفتن بودند. یاسمین رو به عرفان کرد ومیکم شب داشت به پایان خودش نزدیک کم

 عرفان گفت:« عرفان امشبو باید مهمون ما باشین. خیلی حرف دارم باهاتون. دیگه ممکنه حاال حاالها نبینمتون.»

 ماهان گفت:« . مهّم دیدن بود که دیدمتون.فاطمهریم خونه یکی از دوستای میممنون یاسمین جان امشبو »

ساکت کنار  فاطمه« مونین. حرفم نباشه.میش خودم جا پیذارم جایی برید؟ همینمیدیوونه شدی پسر؟ مگه من »

« جا بمونین. خونه خودتونه، تعارفی نیست...گه ماهان، همینمیراست » زد. گفتم:میعرفان ایستاده بود و لبخند 

اجازه بده » پدرام گفت:« پدرام...» ماهان گفت:« مهمون خودمم. فاطمهو  همتون ساکت شین، عرفان» پدرام گفت:

بعد رو به عرفان « ترن.راحت هاجان، من از وقتی گفتی براشون نقشه کشیده بودم. خونمم بزرگتره، بچهماهان 

تونم میزبان خوبی میذارم، نمیدونم چون تنهاتون میراحتین.  صبح مسافرم. شما اونجا راحتِ 8من فردا » گفت:

بعدشم کلیدو به ماهان  ین مهمون من هستین،باشم امّا ما که با هم این حرفا رو نداریم. تا هر وقت که خواست

پدرام خندید و « زحمت بیفتی. ما... یهمه تو اصالً الزم نیست این» گرفت و گفت:را عرفان دست پدرام « برسونین.

اگه دعوتمو » گفت:فاطمه بعد رو به « ...برات شام و ناهار درست کنه ه،کشخانم قراره ب فاطمهکه  وزحمت» گفت:
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به عرفان نگاه  کهدرحالیو « ممنون پدرام جان.» لبخند زد و گفت: فاطمه« شم.می، خیلی دلخور قبول نکنین

 ش نقش بست. انکرد، لبخند قشنگی روی لبمی

من » ماهان گفت:« تو نمیای؟» رو به من گفت: رهانده بودند. اسارا و بهار م ، کوروش،رهاتقریباً همه رفته بودند. 

کوروش « ام یه کم با هم حرف بزنیم. شاید بریم بام تهران. دوست دارم شما هم با ما باشید.خومیرو میارم.  روشنا

ماهان « بینیم.میهمدیگرو از قبل . از این به بعد بیشتر نمرسی ماهان جان. امشب خیلی حرف داری» گفت:

 دونه، من جزمی روشنا» بعد رو به کوروش گفت:« حتماً کوروش جان.» در آغوش کرد و گفت: میکوروش را به گر

ایران ندارم. پدرام که همیشه یا شلوغه یا ایران نیست. شهره هم که  یکسی رو توعمم، شهره و پدرام که دیدینش، 

خوام بیشتر ببینمتون. همتونو. مصاحبت با شما خیلی میمعموالً درگیر کارای خودشه. تقریباً همیشه تنهام. حتماً 

ت ماهان جان. به دیده مِنّ» یش را روی بازوهای ماهان گذاشت و گفت:هاخندید و دستکوروش « ...بخشهتبرام لذّ

را بدرقه  هاتشکّر کرد. میهمان او ماهان باز با کوروش دست داد و روبوسی کرد و از« بینمت آقا.میشبت خوش. 

 کردیم و همه رفتند. 

تر شلکمی  ،کشیدمیکراواتش را  کهدرحالیماهان « ه.اینجا مرتبه ماهان ولی کار دار» نگاهی به خانه کردم و گفتم:

قلبم ریخت. ماهان با همان « ب کردن خونه وقت زیاده عزیزم...ولش کن، برای مرتّ» گفت: به طرف من آمد و شود،

 . رخ به رخ در چشمانم خیره شد و بازوهایم را گرفت کرد. وحشی، طغیانگر، ویرانگر...مینگاه سنگین شب اوّل نگاهم 

ماهان لبخندی زد و « خوای بگی؟میمن آخر، فلسفه این نگاه تو رو نفهمیدم. با این نگاهِ سنگین، چی » گفتم:

دیوونه شدی ماهان؟ چرا باید بترسم؟ امّا این نگاه سنگینت منو یاد نگاه » گفتم:« ترسی؟میاز این نگاهم » گفت:

 یش ظاهر شد و گفت:هاماهان باز لبخندی روی لب« گردن...میاندازه، وقتی تنهان! وقتی دنبال جفتشون میگرگا 

این » خندیدم. گفتم:« ...تا پیدات کردم و گشتم قدر گشتمگشتم. دنبال تو. اونمیمنم یه گرگ تنهام که دنبال تو »

نم گذاشت لبانش را روی لبا ماهان« لرزه.میکنی قلبم میجوری نگام نگاه تو هزار تا حرف داره ماهان. هر وقت این

خوای بریم میای دیگه... خب معلومه از عشق... دیوونه» گفتم:« از ترس یا از عشق؟» با همان نگاه سنگین گفت: و

ریم. می دیر وقته. اگه تو بخوای» نگاهی به ساعت دیواری کرد و گفت:نفس عمیقی کشید و ماهان « بام تهران؟

« و حرف بزنیم.م چایی بخوری ،جا کنار شومینه بشینیم، همیندممینه، ترجیح » گفتم:« امشب شبه توئه عزیزم.
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بدو، تنبلی » شوخی گفت:ماهان با لحن« من بریزم؟!» گفتم:« پس چایی لطفاً!» ماهان ابرویی باال انداخت و گفت:

برسد و ماهان  قدَم به قدی پایم بلند شدم تا هاخندیدم و روی نوک انگشت« م!ادونی که من مرد مستبدیمینکن. 

 «ریزم. شما استراحت کن، آقا گرگه!میچَشم. االن » گفتم:دستانم را دور گردنش حلقه کردم و 

با  گ زیبایی گذاشت و کنار من نشست.به سرعت به آشپزخانه رفتم و با دو لیوان چای به سالن برگشتم. ماهان آهن

نگاهش کردم. « ؟روشناخوشحالی »پرسید:  ماهان متفکرانه« چایی!» کرد. با شیطنت گفتم:میغرور خاصی نگاهم 

 . ماهان خندید« آسمونام... یتونم خوشحال نباشم؟ تومیمگه » لیوان چای را به دست گرفتم و گفتم:

دستم را باال آوردم و توی نورِ تاریک و روشن مالیم سالن به روی شانه ماهان لم دادم و خودم را به آغوشش سپردم. 

ماهان، این انگشتر برام » ، خیره شدم. گفتم:نددرخشیدمیی پر غرور اهکه مثل ستاره زیبای انگشترم هاینگین

ماهان دستم را « سوپرایزی به این بزرگی در انتظارم باشه! ،کردممیارزشه. خیلی زیباست. اصالً فکرشو نخیلی با

م خوشت میاد. نستم که تو هدومیخوشحالم که ازش خوشت اومده. من که واقعاً ازش خوشم اومد. » گرفت و گفت:

شه سلیقه منو میتو منو خلق کردی، مگه » سرم را بلند کردم و به ماهان نگاه کردم و گفتم:« مطمئن بودم.

؟ با تو دوباره روشنا» م بود. ماهان گفت:اندوباره مشغول نگاه کردن انگشتر شدم. ناخودآگاه لبخندی روی لب« ندونی؟

شه... میقشنگی  هاست در حسرتش بودم. فکرشو بکن. چه زندگیِای که سالشم. خونوادهمیصاحب خونواده 

مهربون و  مادرگیر و بداخالق! یه شیم با لپای گنده و قرمز! یه بابای خشن و سختمیی گرد و قلنبه هاصاحب بچه

وقت اگه بیان آروم و خوش اخالق! خیلی بامزست. نه؟ هر وقت کار بدی کنن، من باید دعواشون کنم دیگه! اون

 « دونمو تو!میتو، تو طرفداریشونو بکنی، من  پیش

وبروی تو ی من؟ من از همین االن رهاخوای مثل پدر فوالد رزه باشی با بچهمیوا! ماهان، چه توقعایی داری! » گفتم:

ف من یعنی چی؟ یعنی طر» گفت: کرد، سرم را بوسید وکه موهایم را نوازش میحالیماهان در« وایمیستم!

کنی میجوری که با من دعوا تونی اونمیوئن. لپاشونو یادت بیار، لمعلومه که هستم امّا اونا کوچو» گفتم:« نیستی؟

 «کنن از ترس که پدر نمونه!میکشی، سر اونا داد بزنی؟ سکته میو نعره 

من که منظورم اون » گفت:خندید می کهدرحالیخندید. منم از خنده ماهان خنده ام گرفت. میماهان بلند بلند 

هر دو خندیدیم. بعد از چند ثانیه « ا!هخیلی بدجنسی روشنام، ش! تو هیدعواها نبود. منظورم تذکر بود، از نوع جدّ
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ی! فقط یه خاله مادربزرگ، چه خانواده خلوتی! نه پدر بزرگی، نه روشناامّا » ماهان ساکت شد. آهی کشید و گفت:

« این همه خاله و عمو دارن. دوستای تو، دوستای من! دیوونه،» گفتم:انگشتر خیره بودم، که هنوز به درحالی« دارن!

ماهان « شونما!مادرمنم هستم. مثل اینکه منم » خندیدم و گفتم:« لپاشون مال خودمه...» ماهان خندید و گفت:

ندیدم و بیشتر خودش خ« ای رو شریک نکن.کنم کس دیگهمیم شریک. ولی خواهش باشه، تو ه» خندید و گفت:

 بردم.را در آغوش ماهان جای دادم. از لحظه لحظه تجربه آن آغوش لذّت می

ی جدّی که گاهی به هامان گفت و نظرات من را خواست. بحثم. ماهان از تصمیماتش برای آیندهتی حرف زدیمدّ

ده بود. با ماهان به سمت خانه بود. دیر وقت شای تر از هر بحث جدّیشد و گاهی جدّیمیخنده و شوخی منتهی 

 حرکت کردیم. 

من به شهره گفتم. » خیلی حرف زدیم. وقتی به خانه رسیدیم. قبل از خداحافظی ماهان رو به من گفت:هم راه  در

شرایط » ماهان گفت:« امّا ماهان، شرایط من!» با نگرانی گفتم:« روز خواستگاری. زنه برای هماهنگیِمیبهت زنگ 

! منم شرایطم تقریباً مثل توئه. شرایط آدما باعث ضعفشون دیگه ؟ خب، هر کسی زندگیش یه جورهروشناتو چی 

ضعف تو نیست که نقطه قوت توئه. نقطه نگاه من نه تنها این مسئله  یشه. اصالً الزم نیست نگران باشی. تومین

م مربوط نیست که تو چه ه کسچی. این برای من ارزشمنده. به هیچون با این همه سختی، یه دختر شاد و موفق

به شهره گفتم. نگران نباش. اون حرفی نداره. بعدشم » ماهان گفت:« باید به شهره بگی.» گفتم:« شرایطی داری...

با لبخندی دستی به صورتش کشیدم. ته ریش همیشگی « گیرم.میخودم تصمیم  یادت باشه من خودم برای زندگیِ

کرد که ماهان دیگر در واقعیّت متعلق به من است. میشه به این واقعیّت نزدیک و زبر ماهان من را بیشتر از همی

 .حتماً» یش نقش بست و گفت:هاماهان لبخندی مهربان روی لب« ت.همراهرسیدی بهم خبر بده. خدا به» گفتم:

 ای کوچه بدرقه کردم.یم ماهان را تا انتههای اوّل باز هم با چشمهااز ماشین پیاده شدم و مثل شب« دوست دارم...
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 9:فصل 

بود. امروز قرار بود شهره و شهرام به همراه ماهان برای  میروز مهّیم را باز کردم. هابا صدای زنگ موبایلم چشم

یم را که باز کردم، صدای شیر آب را از آشپزخانه هاخواستگاری به خانه ما بیایند. استرس عجیبی داشتم. چشم

سالم » بق معمول از صبح زود مشغول کارهای خانه بود. از توی رختخواب بلند گفتم:بود که ط رهاشنیدم. 

داری! پاشو دیگه دیر شده. کلی خرید داریم.  میدل آرو روشناواقعاً که » وارد اتاق شد و گفت: رها« خواهری...

به » چای وارد شد و گفت:با دو لیوان  رهابلند شدم و دوش گرفتم. در حال خشک کردن موهایم بودم که « پاشو...

 « ماهان زنگ بزن. زنگ زد، خواب بودی...

« ؟روشنا» ماهان را گرفتم. ماهان با اوّلین بوغ گوشی را برداشت. ،خوردممیچایم را  کهدرحالیگوشی را برداشتم و 

که باید زود از خابالو! امروز  سالم. ظهر بخیر خانومِ» ماهان با دلخوری گفت:« سالم، صبح بخیر عزیزم.» گفتم:

برد، تقریباً تا میببخشید عزیزم. دیشب اصالً خوابم ن» خندیدم و گفتم:« شدی این همه خوابیدی؟!میخواب بیدار 

خندیدم و « یه کم؟» ماهان با تعجّب گفت:« خود صبح کتاب خوندم. برای همین یه کم دیر از خواب بیدار شدم.

 8شهره گفته ساعت » ماهان گفت:« یاین؟میکارات برس. ساعت چند کنم عزیزم. تو به میاالن کارامو » گفتم:

 لیوان چای دستش کهدرحالی رهاگوشی را قطع کردم. « بینمت.میباشه، پس به کارات برس. » گفتم:« اونجائیم.

همه  ادشهرزمثل اینکه همه از تو نگرانترن! سارا، بهار، » آمیزی گفت:نوشید با لحن تمسخرمیای بود و داشت جرعه

 سری از تأسف برای تکان داد.  رهاخنده ام گرفت و « ال راحت خوابیدی!وقت تو با خیاز صبح زنگ زدن، اون

را  هاخریدخرید برویم. با هم رفتیم و بود که با هم برای  رهاکردم. کوروش از صبح منتظر تلفن میرا باید کارهایم 

، لباساتو بپوش. تا آماده بشی، ماهان اینا روشنا» گفت: رهاده بود. انجام دادیم. چند ساعتی بیشتر به آمدنشان نمان

 «رسن.میهم 

با هیجان  رهابود. هر دو آماده بودیم. استرس عجیبی داشتم. با صدای زنگ در به خودم آمدم.  8ساعت نزدیک 

ن خاصی در را باز کرد. قلبم به هیجا با رها« درو باز کن...» لبخند زدم و گفتم:« ! بیا ببینش!روشناماهانه » فریاد زد:

 ایستد! میکردم در همان لحظه قلبم از حرکت مید. احساس تپیمیسرعت 
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آنها، ماهان را دیدم که  کردم. طولی نکشید که شهرام و شهره را دیدم و پست سرمیاصالً مکان و زمان را احساس ن

آیند. شهرام کت شلوار فیلی رنگی به تن میباال  هالهای صورتی، از پی رز سفید با حاشیههاگلی پر از گل با دسته

و داده بود. شهره مثل همیشه داشتنی به اتی جالب و دوستداشت که با موها و سبیل سفید رنگش شخصیّ

کرد میی پاشنه بلند زیبایش اوّلین چیزی بود که نظرم را جلب های که کفشایرانوش و نماد یک زن زیبای پشیک

ش زیباتر از همیشه بود. شهره تا اماهان که با کت شلوار نوک مدادی مد سالی که روی سرش بود! و و عینک آفتابیِ

وی من ایستاد و دستش را روبر« رو ببین... به، به، عروس خوشگل ما» یش را باز کرد و گفت:هامن را دید دست

 « ین شهره جان. بفرمائید...خوش اومد» لبخند زدم و گفتم:« عزیز دلم...» ام گذاشت و گفت:روی گونه

با نهایت ادب به شهره و شهرام خوش آمد گفت. شهرام لبخند مهربانی مثل همیشه به لب داشت، جعبه  رها

شنیدم. واقعاً برام جای خوشوقتیه که افتخار میو از ماهان ر همیشه ذکر و خیرتون» داد و گفت: رهاشیرینی را به 

. خیلی خوش طورهمینممنونم آقا شهرام. منم » آمیزی گفت:با خنده خجالت رها« و دارم دختر قشنگم.ر دیدنت

تر زیبا بود، هاو بعد از روبوسی با شهره آنها را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. شهره واقعاً مثل ملکه« آمدید. بفرمائید.

 گل را به من داد و لبخند زد.  از همیشه... ماهان دسته

توانست این احساس زیبا را در من زنده کند. تمام میمال من بود. میلیاردها ثروت هم ن تمام دنیا در آن لحظه

خوش اومدی » گفتند. گفتم:میی مشکیِ ماهان هزاران حرف در آن لحظه به من هاوجودم از عشق لبریز بود. چشم

برم. ببین چقدر به هم  الهی قربونتون» شهره نگاهی به ما کرد و گفت:« ممنون عزیزم.» ماهان گفت:« عزیزم.

 کرد گفت:میبه شهره نگاه  کهدرحالیماهان لبخندی زد و « شهره؟!» شهرام نگاهی به شهره کرد و گفت:« میان!

 «شهرست دیگه!»

دختر گلم، بشین. ما که غریبه نیستیم. اصالً الزم نیست تو » چای آورد و مشغول پذیرایی شد. شهرام گفت: رها

بشین » گرفت و گفت: رهاو بعد ظرف شکالت را از دست « داریم.میوایم خودمون بر زحمت بیفتی. هر چی بخ

لبخندی « با ما آشنایی داره. تعارفی نیستیم. روشناجان.  رهابشین » نگاهی به من کرد. شهره گفت: رها« دخترم.

و به را گرفت  رهات شهره لبخندی زد و دس« پس از خودتون پذیرایی کنین. قابل تعارف نیست.» گفت: رهازدم و 

جون، توضیحی برای معرفی ماهان ندارم. تو  روشنا» ای از چایش نوشید و گفت:نشستن دعوتش کرد. شهره جرعه
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دونی. روزای سختی رو میماهانو کامالً  و. شرایط زندگیِر شناسی. اخالقای خوب و بدشمیاالن به اندازه من ماهانو 

تونی میدونم که با ماهان میم مثل ماهان دختر خودساخته و مستقلی هستی. هدونم که تو میکه گذرونده. البتّه 

« منحصر بفرد ماهان بر میای.کمی به راحتی زندگی قشنگی داشته باشی و با اخالق خوبت از پس اخالقای یه 

ن اینجائیم. من و شهرام به نمایندگی از پدر و مادر ماها» ماهان نگاهی به شهره کرد. شهره لبخندی زد و گفت:

خودش خیلی خوشحال شدن. البته اونا دورادور با تو  ره سر زندگیِمیوقتی بهشون خبر دادم که ماهان داره 

 «شهره چه تعریفایی که از تو نکرده دخترم... بله،» شهرام گفت:« آشنایی داشتن.

خودت » بعد رو به من گفت: لبخند زدم. شهره نگاهی به شهرام کرد و دست شهرام را با مهربانیِ خاصی گرفت.

. خیلی سختی مانی داره و یه آپارتمان کوچیکجون. ماهان شرکت مصالح ساخت روشنادونی میشرایط ماهانو 

یش حلقه زد. هااختیار اشک در چشمحرف شهره ناتمام ماند. بی« کشید تا به اینجا برسه. خدا عزیزو رحمت کنه...

ماهان با شنیدن اسم عزیز تمام وجودش زیر و رو شد.  کردم،میالً احساس ای به هم ریخت. کامماهان برای لحظه

بله، بله... » شهره به سرعت به خودش مسلط شد و گفت:« کنم.میشهره خواهش » ماهان به سرعت گفت:

ت زالل شهره اختیار به خاطر شخصیّلبخندی بی« م. دست خودم نیست...ا، من یه کم احساساتیهابخشید بچهمی

جان، ماهان شرایط زندگیتو برامون گفته. من به نوبه  روشنا» ی ماهان نقش بست. شهرام با لبخند گفت:هاوی لبر

دن، هدفای میکنن، به آدم معنا میو بزرگ ر آدم هادونم دخترم. سختیمیت تو و موفقیّر خودم، این شرایطت

 لبخندی زدم و گفتم:« گ شدن و ستاره شدن...ا بزرهدن. همه آدمای بزرگ از دل همین سختیمیبزرگ به آدم 

 شهرام لبخندی زد و سرش را به نشانه تائید حرف من تکان داد. « ممنونم شهرام جان. باهاتون موافقم.»

ی زیادی در مورد ازدواج من و ماهان مطرح شد. شهره آرزوهای زیادی را برای من و ماهان داشت. هاآن روز بحث

تنها  راگفت که هرگز ماهان میو نگاهش به ماهان پر از عشق مادرانه... عاشقانه به من لحن شهره مادرانه بود 

گذارد و تا جایی که بتواند کنارمان خواهد ماند و حمایتمان خواهد کرد. ماهان ساکت بود، فقط گاهی مین

خط و خطوط چهره  کرد که خودش را در جمع ما نگه دارد. رویمیگفت و مصرّانه تالش میی کوتاهی هاجمله

کرد و برای پنهان کردن میاست. گاهی نگاهم  یشتر از همیشه دلتنگ مادر و پدرشندم که باخومیسنگیش 

دیدم که مرد سنگیِ من، هر میشد. خورشید در حال غروب بود و من مییش ظاهر هالبخند تلخی روی لب غمش،
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اش که همراه با نفرتی عجیب در رود و احساسات برانگیختهمیفول ظه همراه با غروب خورشید رو به اُلحظه و هر لح

 د. کننمیش و خاکستر دکشمیدیدم، مثل آتشی تمام وجودش را به آتش میاش چهره

ماهان، تو چرا ساکتی؟ همه حرف زدیم جز » حال و هوای ماهان را عوض کنم، رو به ماهان گفتم:کمی برای اینکه 

ناک از خواب که در خوابی عمیق بوده و با تکانی هول میهش پر از ترس بود. مثل آدماهان به خودش آمد. نگا« تو!

بعد به سختی لبخندی زد و به شهره نگاه کرد و « دم عزیزم.میدارم گوش » خواسته است! با دستپاچگی گفت:بر

شهره « گفتن ندارم!قدر سخنوره که همه حرفا رو زده! وقتی شهره هست، من حرفی برای ماشااله شهره این» گفت:

ای که به کارش بعد مثل بچه« یه حرفی بزن. گه. تو هممیراست  روشناماهان لوس نشو. خب » با لبخند گفت:

دلم؟ این حرفا چیه عزیز» ماهان لبخند زد و گفت:« نکنه من بازم پر حرفی کردم؟» شک کند، معصومانه گفت:

پسر گلم. ما دیگه فقط » شهرام خندید و گفت:« ری منید...ناسالمتی تو مادر دامادی! شما و عمو صاحب اختیا

دختر  ،من همیشه آرزو داشتم» بعد رو به من گفت:« .حاال دیگه دو تا دختر خوشگل داریم خانواده تو نیستیم،

بینی شهره؟ اینا همه حکمت می» بعد دست شهره را با عشق گرفت و با لبخندی مهربان گفت:« داشته باشم.

واسطه اون پسر هو دارن. و بعد هم بر ون بچه نداد امّا پسری رو نصیبمون کرد که همه آرزوی داشتنشخداست. بهم

تر و بزرگ مونیم. که بهمون بگه خانواده ما هر روز بزرگمیوقت تنها نتر بهمون داد تا بهمون بگه که هیچدو تا دخ

هواش فقط باید  یای که توذارن. خونهمیون نیی که هیچ وقت تنهامهای خوشگل و تپل مپل، بچههاشه. نوهمی

 «...عشقو نفس کشید

بهم نگاه کردیم و  رهای شهره درخشید. از احساس زیبای شهرام لذّت بردم. ناخودآگاه من و هابرق شادی در چشم

. نزحمت افتادی یشیم. امروز خیلی تومیکم مرخص جان. ما کم روشناخب » لبخند زدیم. شهرام رو به من گفت:

با اصرارای مکرّرِ ما برای شام، شهره و « دفعه دیگه منتظر شما هستیم.شاهانه! این ممنون به خاطر این پذیراییِ

فردا صبح » همچنان به هم ریخته بود. نگاهی سرد به من انداخت و گفت: هان وقت رفتنشهرام و ماهان رفتند. ما

 «...، کار مهمی باهات دارمآماده باش 5ساعت » با تعجّب نگاهش کردم. گفت:« میام دنبالت.
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 87 فصل

ساعت چنده » تازه یادم آمد که با ماهان قرار داشتم. گفتم:« یوفتم.می؟ حاضر نیستی؟ من دارم راه روشنا»« ؟بله»

ساعت دمِ در ه شدم. ماهان رأس به سرعت آماد« حاضرم. 5» گفتم:« 7:37» حوصلگی گفت:ماهان با بی« عزیزم؟

به سرعت پائین رفتم. وقتی از ساختمان خارج شدم، ماهان را دیدم که به کنار ماشین تکیه داده و در خانه بود. 

به سمت ماشین « بشین بریم.» ماهان خیلی آرام گفت:« بخیر.سالم عزیزم. صبح» حال سیگار کشیدن است. گفتم:

ماهان حرفی نزد. به سمت صندلی کمک « ؟!چرا من» با تعجّب گفتم:« نه، تو رانندگی کن.» راه افتادم. ماهان گفت:

یش را مالید. هاش را درآورد و چشماراننده رفت و نشست. سوار شدم. با تعجّب نگاهش کردم. ماهان عینک دودی

 یقدر بهم ریخته و پریشونی؟ از توچرا این» گفتم:« ؟یوفتیمیپس چرا راه ن» گفت:ناگهان متوجّه نگاه من شد و 

دیشب اصالً » اش گفت:ی پف کردههاماهان با چشم« . آره هپلی؟اینجا اومدی، یه راست اب بلند شدیرختخو

ماهان سرش را تکان داد و با دست اشاره کرد « نخوابیدی؟» ب گفتم:با تعجّ« نخوابیدم. االنم حوصله شوخی ندارم.

 یش را بست و گفت:هابود، چشم روی صندلی لم داده کهدرحالیماهان « کجا؟» که راه بیوفتم. راه افتادم و گفتم:

 «خوام برم سر قبر عزیز.میآره، » ماهان گفت:« بهشت زهرا؟!» گفتم:« بهشت زهرا.»

زدم که ماهان بخاطر دیروز هنوز با میدانستم چرا؟ حدس میامّا ن ،دانستم که ماهان بهم ریخته استمیکامالً 

ش گذاشتند، امّا مطمئن نبودم. د که این همه سال تنهایاش را ببخشتواند خانوادهمیرود و نمیخودش کلنجار 

ترسیده و منصرف شده  ،شدم. حتّی شک کردم که شاید ماهان از پیشنهادی که به من دادهمیکم داشتم نگران کم

خوای با هم حرف بزنیم می» است. از این فکر ترسیدم و تصمیم گرفتم همان موقع این موضوع را بفهمم. گفتم:

کنی عزیزم. از میتو با این رفتارت نگرانم » ماهان سری تکان داد و همچنان به سکوتش ادامه داد. گفتم:« ماهان؟

که  قدرآنماهان نگاه غصب آلود و خشمگینی به من انداخت. « ازدواج با من پشیمون شدی؟ صادقانه بهم بگو...

 و با همان لحن خسته و بی حوصله گفت: ترجیح دادم به راهَم در سکوت ادامه بدهم. ماهان مدّتی ساکت ماند

بعد نگاهی سخت به « ؟ خودمو خودتو با این فکرای مسخره لطفاً اذیّت نکن. آخه من چرا باید پشیمون بشم؟روشنا»

این دنیا تعارف ندارم. اگه روزی پشیمون بشم  یشناسی. با هیچ کس تومیتو بهتر از همه منو » من انداخت و گفت:

پس بگو که دوسم داری. » گفتم:« گم...میتر از اونچه که فکرشو بکنی بهت  اداها نیست. راحتاحتیاجی به این 
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با لبخند سرم را « شه؟مییعنی بگم، مشکل تو حل » یش نقش بست و گفت:هاماهان لبخند تلخی روی لب« ...لطفاً

ت ؟ خب معلومه که دوسِها ره؟دونی تو این دل من چه خبمیآخه تو چه » تکان دادم. ماهان نگاهم کرد و گفت:

 «دارم دیوونه...

مطمئن بودم حدسم درست است. کنارِ یک سوپر مارکت  رخوشحال شدم. خیالم راحت شد. خیلی نگران بودم. دیگ

و کیک و گالب برای شستن مزار عزیز خریدم. به زور ماهان را مجبور کردم که  میوهگه داشتم و برای ماهان آبن

بعد به بهشت زهرا رسیدیم. ماهان در تمام طول راه ساکت بود.  یراهمان ادامه دادیم. ساعتچیزی بخورد و به 

رقصیدند، خیره شده بود. ماهان مییش که به با باد هابه انگشت هادستش را از پنجره بیرون برده بود و مثل بچه

 دآگاه غمگین بودم. که بین ما برقرار بود، ناخو آلودیاز فضای سنگین و حزن زد امّامیحرفی ن

وارد بهشت زهرا شدیم. ماهان مسیر را به من نشان داد. نزدیک قطعه که رسیدیم، ماهان گفت که پارک کنم. 

که در ماشین بمانم. ماهان پیاده شد و به سمت مزار عزیز براه افتاد. من خواهش کرد خواستم پیاده شوم، امّا ماهان، 

در  ،گرفتندمیکم رنگ بهاری به خود . زیر درختان تنومند و پیر که کمودهم داخل ماشین نشستم. هوا آفتابی ب

دادند، میکه نوید بهار را  هارا پائین دادم و صدای موزیک را قطع کردم. صدای پرنده هاماشین نشستم. تمام شیشه

ثل شهدا، بوی بهشت ی خوبی که آنجا خوابیده بودند مهادانم به خاطر آدممیخوش عطر که ن میشنیدم و نسیمی

بوئیدم. برای لحظه ای یادم  وجودآورد یا سفیر بهار زیبایی بود که چیزی به آمدنش نمانده بود. هوا را با تمام میرا 

داد. آزادی از زندان میرفت که کجا هستم. آرامشی عجیب در همه جا حکم فرما بود. آرامشی ژرف که بوی آزادی 

 وا...تن و برگشتن به سوی منبع و مأ

دیدم که گاهی دستی بر مزار عزیز میبا چشم به دنبال ماهان گشتم. ماهان خیلی دورتر از من نشسته بود. از دور 

دیدم که میشد. گاهی میگذاشت و به شدّت غرق در دنیایی دیگر میکشید و بعد دستش را زیر چانه اش می

شد. میتوان به سنگ قبر خاک گرفتۀ روبرویش خیره ای ناکشد و گاهی مثل بچهمییش هایش را به گونههادست

را برداشتم و به سمت ماهان حرکت کردم. وقتی باالی سر  هانگران ماهان شدم. گالبکمی نیم ساعت گذشت. 

را  میی مبههاتی باالی سرش ایستادم. ماهان آرام نشسته بود، گاهی نالهماهان رسیدم، اصالً متوجه من نشد. مدّ

یش را به هاشدم. ماهان همچنان دستمیانگیز بود و من اصالً متوجهشان نای غمه مثل مرثیهشنیدم کمی
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کرد. از غصّه ماهان به شدّت غمگین شدم. دستم را آرام روی شانه مییش را پاک هاکشید و اشکمییش هاگونه

جوری دل چیه که ایندلم. آخه  عزیز» ی اشکبار... گفتم:هاماهان گذاشتم و نشستم. ماهان برگشت. با همان چشم

ماهان من را در « چیه که عزیز محرم رازته؟ به من بگو. من کنارتم عزیز دلم. آخه چرا این همه غم؟ تو رو شکسته؟

اختیار ، بییش بودهاکرد. از غم عجیبی که در چشممیدر آغوشِ من بلند بلند گریه  هاآغوش گرفت. مثل بچه

قدر قدر شکننده، اینکرد. هرگز ماهان را با این حال ندیده بودم. اینمیفقط گریه یم جاری شد. ماهان هااشک

 ! ناتوان و مظلوم

دار باشی و با هم نتونیم من محرم اسرار توأم. اگه تو غصه توأم. بگو عشق من. بگو بدونم. من شریک زندگیِ» گفتم:

بلند ماهان مدّتی گریست. بعد سرش را « انجام بدم. یه راه حلی براش پیدا کنی، یعنی من هیچ کاری نتونستم برات

یش را پاک کرد. نگاهش کردم و لبخند زدم. شیشه گالب را برداشتم و مزار عزیز را شستم. ماهان هاو اشک کرد

ریخت. وقتی کارم تمام شد، روبروی ماهان میکشید و آرام آرام اشک میهمچنان نشسته بود و روی قبر عزیز دست 

چکید و می ،یی که هنوز روی قبر مانده بودهایش روی گالبهااهان هنوز سرش پائین بود و اشکنشستم. م

مادرم حتّی یه لحظه هم ولم  و . فکر نبودن پدرروشنادیشب تا صبح نخوابیدم » ساخت، گفت:میکوچیک  ییهاوجم

 ونکه ا میرم بودن، دلم گرفت. از ظل. دیروز وقتی خونتون بودم. وقتی شهره و شهرام به جای مادر و پدرم کنانکرد

فکر کن، آدم پدر و مادر داشته باشه، بعد عمه و شوهر عمش بیان  ، دلم شکست. و رفتن مرد و زن به من کردن

 «برای مجلس خواستگاریش. این همه سال تنهایی، بس نبود؟

ه بود. آب دهنش را قورت داد و بغض عجیبی دوباره گلوی ماهان را فشرد. صورت ماهان از شدّت ناراحتی، سرخ شد

. فقط یه صدا از اون سر دنیا... چرا باید دلم براشون تنگ به یاد بیارمو ر شونهاتونم چهرهمیدیگه حتّی ن» ادامه داد:

م احساس کنم؟ مگه من ازدواج مراسم یبشه؟ چرا باید زندگیمو مدیونشون بدونم؟ چرا باید جای خالیشونو تو

با خودشون بردن، یه جنگ م بود و مانی رو که تنها همزبون ؟ از روزی که مادرو پدرم رفتنناروشچقدر ظرفیت دارم 

. هر زنگی ... تیکه پارهروشنااین جنگ نابرابر گذروندم. تیکه پاره شدم  یسالو تو 27وجودم شروع شد.  یبزرگ تو

شه. هر لحظه منتظره خبر مرگ میرو یه لحظه زیرو  یبینم، تمام وجودم تومیخوره و شماره اونجا رو میکه بهم 

! ولی هر هادونم که حال پدرم خوبهمی» ای گفت:یش را پاک کرد و با لحن بچگانههاماهان دوباره اشک« پدرمم!
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باید ناراحت بشم؟ باید نگران بشم؟  لرزه. بعد پیش خودم میگم که واقعاًمیتمام وجودم  ،خورهمیزنگی که بهم 

حساس من، به خاکش خیانت کرد و رفت تا کنار عشقش باشه؟ اون کسی بود که عاشق اینجا پدری که یه روز به ا

پس  ...باید وطنم باشه میلین عشق من قبل از هر آدبود، عاشق این خاک بود. کسی که به من یاد داد که اوّ

 رد و رفت تا به زندگیِمادری غصه بخورم که براحتی منو ول ک ؟ یا باید از دوریِروشناچجوری دلش اومد؟ چجوری 

م باشه که سرنوشت به احساس من فکر کنه و اصالً براش مهّ تری برسه؟ بدونه اینکه به شرایط من،تر و آرومراحت

شه! اصالً فکر نکرد که شاید من یه قاچاقچی بشم، ساقی بشم یا یه معتاد تزریقی که میمن بدون حضور اونا چی 

از دست مانی » بعد نفس عمیقی کشید و با گیجی گفت:« ری آرزوی مرگ کنم!بار از خما هزارتوی جوبا روزی 

اونجا  مادر و پدرم بود. اون ناخواسته آلوده فرهنگ و زندگیِ تونم ناراحت باشم. مانی خیلی بچه بود. مانی درگیرِمین

ت. با این فکرای این تنفر گذش . تمام زندگیم باروشناوای » یش گرفت و گفت:هابعد سرش را توی دست« شد.

 «جوابی که هر کدومشون مثل موریانه گرسنه و سیر نشدنی تمام روحمو خوردن...بی

ت یک ای ساکت شد، چهره ماهان معصومانه بود. به اندازه معصومیّماهان دوباره جاری شد. برای لحظهی هااشک

. روشنامدم که این حرفا رو به عزیز بگم او» بچه که طاقت دوریِ پدر و مادرش را ندارد. بعد رو به من کرد و گفت:

اون روزای سخت فقط این زن بود که اشکای منو با دستای مهربونش پاک کرد. دست منو گرفت و بلندم  یچون تو

رو که  می. باید ببخشم؟ باید فراموش کنم ظلروشناکرد. بهم انگیزه داد، عشق داد، روح داد. حاال تو بگو. حاال تو بگو 

یه » یش را مشت کرد و فریاد زد:هابعد با حالت مستئصلی دست« ...؟ تو همیشه با حرفات آرومم کردیبه من کردن

 «...روشناچیزی بگو آرومم کن 

باشه عزیزم. تو » ریخت. گفتم:میماهان همچنان اشک ریختم. حرفی برای گفتن نبود. میبا ماهان همچنان اشک 

و شب  و گریه کردن مّا مگه کاری از دستت بر میاد. با غصه خوردنگی درسته عزیزم. امیحق داری، هر چی تو 

و خودش انتخاب کنه. ر تونه سرنوشتشمیگردن ماهان؟ مهّم نیست ماهان. هر کسی میبر  نخوابیدن خانواده تو

. تونی ازشون متنفر باشیمیخودشون. ن جوری به قضیه نگاه کن. ببخششون. رهاشون کن تا برن دنبال زندگیِاین

اگه ازشون متنفر بودی، چرا باید دلت براشون تنگ بشه؟ چرا باید جای خالیشونو احساس کنی؟ همه کارای خدا 

تونیم حکمت کارای میقدر ناقصیم که ناون آدما صبر و طاقتمون، دیدمون محدوده. ما آدما حکمتی داره عزیزم. ما
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خورد تا تو امروز مهندس میتو باید اینجوری رقم  زندگیِخدا رو بفهمیم عزیز دلم. به خدا اعتماد کن. مطمئن باش، 

؟ چرا باید فقط روشناچه حکمتی » ماهان بازوهای من را گرفت. با نگاهی سرد و خسته گفت:« ماهان فرد باشی...

گز هر ا اگه پدر و مادرم بودن،دونی. امّمیبیفته؟ خیلی سختی کشیدم تا به اینجا رسیدم. تو خوب  اتّفاقبرای من 

هاشون داشته باشن، من منکر وظایف و مسئولیتی که خانوادت باید در مورد بچه» گفتم:« یوفتاد.میا برام ناتّفاقاین 

منطق بزرگ مشکل و بیقدر بیحاال بیا برعکس به قضیه نگاه کنیم. شاید اگه پدر و مادرت بودن، اوننیستم اما 

و بنا ر ی ترقیشهادونه؟ هر کسی برای رشدش باید پلهمیی چه شدی. کسمیشدی که حتماً قاچاقچی یا معتاد می

لجن فرو رفتم، که زندگیم  یقدر توگذروندم، اون قدر روزای بدونا» ماهان گفت:« های خودش طی کنه.به ظرفیت

و  لبخند زدم و دستم را روی صورت گُر گرفته ماهان گذاشتم« از یه آدم معتاد یا قاچاقچی نداشت!هم کمی دست 

گذروندی. چه بخوای میی ترقی تو بودن ماهان. تو برای اینکه به رشد برسی باید اون روزا رو هااون روزا، پله» گفتم:

چه نخوای اونا همیشه عشق تو هستن. چون عشق تو هستن، پس عشق منم هستن. هر وقت دلت گرفت به این فکر 

و ر فهمنمیسالگی  67. چیزی رو که خیلیا تو سن کن که این لطف خدا بود که تو یه ستاره بشی، بزرگ بشی

بفهمی. تو همه اون روزای سخت و سیاهو جبران کردی ماهان. خدا  جوونی یدیگه جایی برای جبران نیست، تو، تو

دونه؟ شاید حرفای امروز منم از طرف میش... کسی چه هازنه. امّا نه با صدای ما آدما، با نشونهمیش حرف هابا بنده

 «ت زندگیتو بفهمی!بود که واقعیّ خدا

 :شود. لبخند زدم و گفتممیتر مام و آرااش آرب چهرهدیدم که مرتّمیهمچنان به چهره ماهان خیره شده بودم و 

المتی، تو هنرمندی، زندگیت داری. تو زندگی کردنو خوب یاد گرفتی، تو س یشکرگذار این همه نعمتی باش که تو»

ی به اون خوبی داری که هیچ اری، ماشین داری، عمه و شوهر عمهه کار خوب داری، خونه داای، تو یتو تحصیلکرده

خوای که این میذارن. تو خوشبختی. چی برای داشتن یه زندگی رویایی کم داری؟ دیگه چی میوقت تنهات ن

حاکی از آرامشی  ی من را گرفت. لبخندی کههاآرام شده بود، دست ماهان که« انتهات کامل بشه؟خوشبختی بی

تو رو، تو رو کم دارم برای اینکه خوشبختیم کامل » یش نقش بست و با مهربانی در جوابم گفت:هاروی لب ،ژرف بود

خندیدیم. میماهان خندید. هر دو « خوای؟میمنم که کنارتم. تا آخر عمر. دیگه چی » خندیدم و گفتم:« بشه.
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ست. همون دختری که برات روشناعزیز، این » و گفت:لبخند زد ماهان « راستی منو به عزیز معرفی نکردی!» :گفتم

 . خندیدمنگاهش کردم و « گفتم. عشق منه. زن منه.

« ؟ تو پدرتو بخشیدی؟روشنا» ای پرسید:نشستیم. ماهان با حالت متفکرانه مدّتی در آن آرامش ژرف و نسیم بهاری

شم که میگیره. ازش دلخور میکنم، دلم مینبودنش فکر راستش یه وقتایی که به » نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

تونم پدرمو مجبور کنم که با ما میو رفت دنبال زندگیش. امّا ماهان، ن اون شرایط سخت ول کرد یتو رهامنو 

برگردونم. اون مسیر زندگیشو انتخاب کرده و  ،کردمیلی که با ما زندگی تونم پدرمو به روزای اوّمیزندگی کنه. ن

 کشنه،میشم، تمام استخوونام میتونم خالف جهت رودخونه شنا کنم. توی جریان آب، له میایدم حقش بوده! نش

جوری که شاد بود. منم پدرمو همین هاجوری که هست زندگی رو باور کرد و با داشتهرم. باید همونمیاز بین 

تونی با همه چیزایی که داری میبپذیری، جوری که هستن هست باور کردم. وقتی زندگی رو، آدما رو  همین

ی اگه سالها نبینمش، یا ، حتّشادترین آدم روی زمین باشی. پدر من چه بدترین آدم روی زمین باشه، چه بهترین

 ی. چون پدر منه. چون خون اون تو..این دنیای خاکی یصداشو نشنوم، بازم عاشقشم. بازم بزرگترین عشق منه تو

. شانس اینکه مت ببرازت لذّ و شانس اینکه االن کنار تو بشینمزندگی رو به من هدیه کرده.  رگای منه. اون شانس

« یا خیلی چیزای دیگه... پس وظیفه منه که عاشقش باشم و ببخشمش. مگه نه؟داشته باشم.  رهال ثخواهر خوبی م

حرفاتو باور » به من کرد و گفت: بعد نگاهی پر از عشق« ی باشه.طورهمینشاید واقعاً » ماهان لبخندی زد و گفت:

این » گفتم:« ی اگه دروغ محض باشه...کنم، حتّمی. تو هر چی بگی من باور روشنا هت عشقکنم. این خاصیّمی

و  ی اگه من و تو دو تا همکار بودیمست. حتّهت اعتمادمون به همدیگت عشق نیست ماهان. این خاصیّخاصیّ

ماهان لبخند زد. نگاه مهربانی به من کرد و « کردی.میبازم حرفای منو باور  قدر به هم اعتماد داشتیم، توهمین

 «میرم از گشنگی!میوای آره دارم »خندیدم و گفتم: « شت بزنیم؟خوای بریم، یه صبحانه مَمی» گفت:
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 81 فصل

ود، برای بیدار شدن برای بهار تنگ شده ب هادل همه آدم شدیم. بعد از آن زمستان سرد،میبه سال نو نزدیک 

 ،با بوسه ایو چرخید می هاکنان به دور آدمخبر، رقصنسیم بهاری مثل قاصدی خوش ..طبیعت از خواب زمستانی.

انگیز رسید. هوای سبک و دلمیبه مشام  هاتک خونهبوی بهار در تک. کردمیعیدی بهار را پیشاپیش به آنها هدیه 

کردند. هر چند میی طبیعت را اجرا هابهار بودند و برای آمدنش زیباترین سنفونییی که مست ها. صدای پرنده..بهار

کرد. دل من هم از آمدن بهار بی میی قبل فرق هاکه من همیشه عاشق پائیز بودم امّا بهارِ آن سال با تمام سال

شدند، دوباره مینو  هااه با درختهمر ها، همه خانههااختیار شاد بود. انگار با آمدن بهار و نو شدن طبیعت، همه آدم

 شدند... میپر از شکوفه  و شدندمیشدند، سبز میمتولد 

تکشان انگیز بود. عشقی که در دلم نسبت به تکدل همیشهبرایم  هاهمه در جنب و جوش بودند. نگاه کردن به آدم

شد میقلبم از عشق لبریز  ،ایی که داشتندکرد و انگار از انرژی زیبمیمن را در شادیِ آنها شریک  کردم،میاحساس 

یشان فقیر بودند. هایشان ثروتمند و بعضیهایی بودم که بعضیهاو من در این جشن زیبا و باستانی همراه همه آدم

شناخت و قدرشان را مییش را هاد است و چه کسی فقیر، هر کسی که خوشبختیمنمهّم نبود که چه کسی ثروت

و  ها، گلهاکرد، در جشن بهار همراه با پرندهمیهر کس که این احساس شادی را تجربه دانست، شاد بود. می

 کرد. میتر از همیشه احساس کرد و خودش را خوشبختمیدرختان شرکت 

تر شدنش، زندگیِ من هم در حال نو شدن بود. بهارِ زندگیِ من ماهان بود. ماهانی که هر روز با نزدیک ،با آمدن بهار

کردم که چه می کرد. وقتی به این مسئله فکرمیمرا دوباره متولد و  ساختمیمرا پر از شکوفه  کرد،میتر بزمرا س

یافت. زمستانی سخت که در روحِ من، با سرمایی که میروزهای سختی را با ماهان گذراندم، دقیقاً بهار برایم معنا 

ناپذیری که در روحم ی پایانهایش. با تمام جنگهاو دودلیهمزمان با زمستان بود، جریان داشت، با تمام سنگینی 

 نسبت به این آدم، داشتم. 

قرار شد من و ماهان خودمان تاریخ عقد را مشخص کرده و به همه اعالم کنیم. امّا ماهان گفت که به خاطر 

مش کامل و بدون دغدغه در ی عید، تاریخ روز عقد را برای بعد از سال نو بگذاریم تا با آراهاو شلوغی هادرگیری
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تکانی و خریدهای عید و سفره هفت سین ما هم مشغول خانه هاموردش حرف بزنیم و تصمیم بگیریم. مثل بقیه آدم

هم در تکاپوی تهیه بهترین وسایل برای سال نو بودند.  ی خالیهادستبودیم. روزهای پر حرارتی بود. همه، حتّی با 

و  ها، حیوانات، گلهاتک آدمخودآگاه با گرم شدن زمین، قلب تکانداخت. نامیبه تکاپو ذات بهار بود که همه را این 

 داد. میشد و شکوفه می، مثل روح زمین سبز هاشد، ناخودآگاه روح تمام آدممیدرختان گرم 

ود، ا چون ظهر برسید. امّمیسین قرار داشتیم. خیلی سر حال به نظر نهر با ماهان برای خرید وسایل هفتیک روز ظ

اعتنا و بی . ماهان دست من را گرفته بودشدیم قدم زدن مشغولآلود است. با ماهان با خودم گفتم شاید هنوز خواب

 ه بود. ناگهان ماهان گفت:هر دو تایمان را فرا گرفترفت. سکوت عجیبی می، شاید به همه دنیا راه هابه همه آدم

هستم که  میاز اینکه با منی خوشحالی؟ من اون آد» ه من نگاه کند، گفت:نگاهش کردم. بدون اینکه ب« ؟روشنا»

ماهان همچنان به روبرو نگاه « خب معلومه که خوشحالم دیوونه!» با تعجّب نگاهش کردم. گفتم:« دنبالش بودی؟

« یدی؟چرا این سئوالو پرس» ن آدم آهنی سابق بود. گفتم:اکرد. هیچ احساسی در صورتش نبود. باز هم هممی

دونی! حاال مثل یه مینپرسیدی. خودتم خوب  جورییننه تو این سئوالو هم» گفتم:« جوری.همین» ماهان گفت:

 گفت: کرد،میکه عینک آفتابیش را روی صورتش جا به جا  طورهمینماهان « بچه خوب بگو چرا پرسیدی؟

از لحن ماهان ترسیدم. « یوفته...میاقی داره فکنم مثل همیشه یه اتّمیدونم چرا استرس دارم؟ همش احساس مین»

و معمولی رسیدیم.  میشاپ قدیزدیم به یک کافیمیطور که قدم نماهان چیزی نگفت. هما« فاقی؟چه اتّ» گفتم:

 برد. روبروی هم نشستیم.  دست من را گرفت و به آنجا ماهان

ی هاکتمه ساخته شده بود. با میزها و نیای سوختی قهوههاش از چوباکافی شاپ کوچکی بود و نمای داخلی

ها شاپ کامالً خلوت بود و تنکرد. کافیمیزنده  میقناص و ک  و معوج که خاطره جنگل را در ذهن هر آد

و یش را پوشانده بود هاکه روی لبشاپ مرد میانسالی بود با سبیلی بزرگ مشتریانش ما بودیم. صاحب کافی

سیگاری در گوشه لبش بود، مشغول دستمال کشیدن  کهدرحالیدی کامل که با خونسر میموهایی جوگند

ی عصر آماده هاکم محل کسبش را برای مشتریانداخت و کممیبود و با وسواس زیادی آنها را برق  هاگیالس

 نشسته بود. با تعجّب نگاهش کردم. به نظردودی شد. ماهان همچنان با عینک میپخش  میکرد. موسیقی مالیمی

دروغ بگویند. در این فکر بودم  ،توانندمیهرگز ن های آدمهاست چون چشم، عینک دودیهامن بزرگترین نقاب آدم
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ش شوم؟! صدای ایش بخوانم و نباید متوجههاتوانم در چشممیکند که میکه ماهان چه چیزی را از من پنهان 

متعجّب « کیه؟» را تیز کرد و با لحن سنگینی پرسید:یش هاموبایلم را از داخل کیفم شنیدم. ماهان به سرعت گوش

دستم را به سمت « خب، جواب بده؟» عصبی گفت: یماهان با حالت« دونم!مین» نگاهش کردم. با لبخندی گفتم:

کرد. کامالً از رفتار ماهان غافلگیر شده میکیفم بردم و موبایلم را برداشتم. ماهان با نگاهی مضطرب و عصبی نگاهم 

بود. گوشی را به ماهان دادم و خواستم که جواب بدهد. ماهان  رها. گوشی را درآوردم و به ماهان نشان دادم. بودم

 قبول نکرد. امّا بزور گوشی را به دستش دادم. ماهان گوشی را برداشت. 

گم می رفته دستشویی. اومد روشنا» و بعد از سکوت کوتاهی نگاهی به من انداخت و گفت:« جان؟ خوبی؟ رها» 

و گوشی را قطع کرد و به سمت من گرفت. گوشی را گرفتم و روی میز گذاشتم. ماهان « بهت زنگ بزنه. باشه عزیزم.

یش را مالید و نفس عمیقی کشید. من که هایش چشمهاعینکش را درآورد و سرش را پائین انداخت. با دست

ناگهان صاحب « ؟روشنا» ماهان گفت:« خب؟» گفتم:عصبی بودم، کمی ه همچنان از برخورد ماهان متعجّب و البتّ

شد، به ما نگاه میشاپ را کنار میزمان دیدم. مرد چاق، زیرکانه و با لبخندی که بزور از زیر سبیل کلفتش دیده کافی

 شاپ را به دست گرفتم و گفتم:به سرعت منوی کافی« خوری عزیزم؟میچی » کرد. ماهان به سرعت گفت:می

شوخ  مرد با لهجه ارمنی،« دو تا قهوه لطفاً.» کرده رو به مرد گفت:یی ورمهاماهان با چشم« خوام.می قهوه. قهوه»

مرد لبخندی « هر کدومو بیشتر دوست دارین!» حوصلگی گفت:ماهان با بی« ای باشه؟چه نوع قهوه» طبعانه گفت:

ن داد و با ابعد سرش را تک« ثل شما بودیم...خواین! ما هم ممیدونین چی میشما جوونا، هیچ وقت ن» زد و گفت:

ان دوباره به من ماهان سری تکان داد و مرد رفت. ماه« یارم.میبراتون  ترک» انگیزش گفت:همان لهجه جالب و دل

 ماهان گفت:« شه، رفتارتو توضیح بدی؟!میماهان » نگاه کرد. با دلخوری و کالفگی گفتم: خیره بودم، که هنوز به او

خوب » بعد دست من را گرفت و با لبخند تلخی گفت:« خوام با حرفام ناراحتت کنم.می. نروشنا روبراه نیستم اصالً»

خوام االن بگی ماهان. من قرار همسر تو بشم. تو باید بتونی به من می» گفتم:« دم بهت.میشم عزیزم. قول می

 « اعتماد کنی. باید بتونی با من حرف بزنی عزیزم.

 کردم. گفتم:مینشسته بود را روی دستم حس  شان غمگین و مضطرب بود. عرق سردی را که روی دستنگاه ماه

ماهان سکوت کرد. مرد با دو فنجان قهوه داغ آمد. آنها را روبروی ما گذاشت و « ترسی؟میبگو عزیزم. از چی »
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م. ماهان از سر میز بلند شد. لبخند مهربانی به ما هدیه کرد. سری تکان داد و رفت. مشغول هم زدن قهوه شد

بیرون رفت. پارک کوچکی پشت  شاپذراند. سکوت کردم. ماهان از کافیدانستم که باید مدّتی را در سکوت بگمی

ن نشست. م ،ی تمیز و کوچکش معلوم بود. ماهان رفت و روی تنها نیمکتی که در پارک بودهابود که از پنجره آنجا

یش هاد ارمنی که زیرکانه ما را زیر نظر داشت، همچنان به برق انداختن گیالسام شدم. مرمشغول خوردن قهوه

 ام را تا نیمه خورده بودم که دیدم باز هم مرد ارمنی کنار من ایستاده است. د. قهوهمشغول بو

د نگاهی به ماهان کردم که پشت به من روی نیمکت نشسته بود. لبخن« تونم بشینم؟می» مرد لبخندی زد و گفت:

انداخت، نشست. نگاهی میرا برق  هازدم. مرد ارمنی صندلی را عقب کشید و با دستمال سفیدی که گیالس

باید » مرد ارمنی گفت:« گه.میدونم. به من چیزی نمین» گفتم:« از چی ناراحتین؟» مغرورانه به من کرد و گفت:

« یعنی چی؟» یش چیزی سر در نیاوردم. گفتم:هافخیلی از حر« تنها باشه تا بتونه قوی بشه و دوباره شروع کنه...

یش را روی میز حلقه هابه سختی از زیر سبیل کلفتش دیده شد. بعد دستباز ی سفیدش هامرد خندید و دندان

ا اینجورین. وقتی حوصله ندارن خیلی نباید ازشون سئوال بپرسی. باید خودشون، مشکل ردیعنی م» کرد و گفت:

« بله.» گفتم:« کنین.میرسه به زودی با هم ازدواج میبه نظرم » ند زدم. مرد ادامه داد:خلب« خودشونو حل کنن.

باز هم خندید و « دونین؟میشما از کجا » گفتم:« توئه. خونم که فقط نگرانِمیتو ثابت قدم باش. از نگاهش » گفت:

دلخواهشونن امّا  سرایی که کنار دخترکنم. به پمیبینم. به همشون نگاه میمن روزی هزار تا آدم اینجا » گفت:

گردن. به دخترایی که منتظر یه فرصتن تا به کسی که روبروشون میدنبال دخترای دیگه  اشونهمچنان با چشم

دونم امّا میخونم. آخر هیچ کدومشونو نمیی کوتاه زیادی رو اینجا با چشمام هانشسته خیانت کنن. من قصه

لبخند زدم. دوباره نگاهی به ماهان کردم که هنوز « ...شناسممیاوّل کامالً ه نگاهمون  یشخصیتای قصه رو تو

هنوز » گفت: ،دادمییش را بلندتر جلوه هامرد با لبخندی که سبیل« من تمام تالشمو کردم.» نشسته بود. گفتم:

ن امتحانشو سر تریخوای به بزرگترین هدفت برسی، خدا سختمیی آخری که هالحظه یتمام تالشتو نکردی. تو

ذاره. چون باید الیق رسیدن به اون هدف بشی، الیق شدن، گذروندن همون امتحان آخره... اینو مسیح ما میراهت 

مسیح شما و محمد ما؟ » خندیدم و گفتم:« گفته، محمد شما هم گفته. نه مستقیم امّا تو زندگیِ هر دوشون بوده.

داد میسرش را تکان  کهدرحالیمرد لبخند زد و « ل شما هم هست.امّا به نظر من مسیح مال منم هست، محمد ما
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دونم میحرفامو یادت نره. ن» بعد بلند شد و دستمال سفیدش را برداشت و گفت:« درسته. درسته دخترم...» گفت:

 مرد نگاهی به« ممنون. حتماً.» گفتم:« چرا دلم خواست این حرفا رو بهت بزنم. کنار همسرت خوشبخت باشی...

 قهوه ماهان کرد و رفت. 

شاپ شد. روبروی من یره شده بودم که ماهان وارد کافیخ ام که تمام شده بود،مدّتی گذشت. به فنجان قهوه

« خورم.می» ماهان گفت:« ت رو نخوردی!قهوه» ماهان سرش را تکان داد. گفتم:« تر شدی؟آروم» نشست. گفتم:

ت سرد قهوه» مرد ارمنی با فنجانی کنار ما ایستاده است. با لبخندی گفت:فنجان قهوه را برداشت که دیدم باز هم 

و فنجان قهوه داغ را همراه با قطعه کیکی جلوی ماهان « شده. ما ارمنیا عادت نداریم مهمونمون قهوه سرد بخوره...

 و رفت.  مرد به سرعت فنجان قبلی را برداشتیش ظاهر شد. هاماهان لبخندی تشکر آمیز روی لبگذاشت. 

، دیشب خواب بدی دیدم. خواب دیدم، جشن عروسیمونه. همه روشناراستش » ماهان نگاهی به من کرد و گفت:

ارنگ بود. امّا موزیک عجیب و غریب و ترسناکی به از گالی رنگ پذیرایی، مهمونا. سالن پر چیز عالی بود، سالن،

عروس » رو شنیدم که گفت: رهاسوخت. یهو صدای میرسید. منتظر تو بودم. تمام وجودم در انتظارت میگوشم 

یه لباس سیاه! یه تور سیاهم روی صورتت بود.  یتو همه کِل کشیدن. در باز شد. تو رو دیدم،« اومد. عروس اومد...

کس کردن. انگار هیچمیلباسِت، لباس عروس بود امّا سیاه بود و با سنگای سیاه تزئین شده بود. همه ازت تعریف 

دی و روبروی من دید. گی  شده بودم. وحشت زده بودم. به سمت من اوممیمن تو رو توی اون لباسِ سیاه نجز 

تو خندیدی. بلند بلند. مثل « چرا این لباسو پوشیدی عزیزم؟» کردم. گفتم:میزده نگاهت ایستادی. من وحشت

قدر مهیب رعد و برق مهیبی شنیدم. اون شد. صدایمیخندیدی. صدای خندت هر لحظه بلند و بلندتر می هادیوونه

زده بودم. دستتو گرفتم خندیدی. وحشتمیده فرار کردن. تو همچنان زه لیوانا و ظرفا شکست. همه وحشتکه هم

تا از اونجا بریم که دیدم مثل یه مجسمه ایستادی. سرت افتاده بود. تا دستتو گرفتم مثل کسی که سالهاست مرده، 

دم. تمام تنم عرق سرد بود. از ترس پریزده ازخواب نه نه!!!... وحشت ،زدممیزده فریاد تپخش زمین شدی. وحش

قدر وحشت کردم که به سرعت همه برقای خونه کردم. از تاریکی اتاق اونمیت سرفه نفس تنگی گرفته بودم. به شدّ

 هاو سیگار کشیدم. دیدن ستاره . تا صبح نشستم توی تراسروشنابود. تا صبح نخوابیدم  2رو روشن کردم. ساعت 

شد، انگار تنها توی سینما نشسته بودم میی یه لحظه هم اون خواب وحشتناک فراموشم نداد امّا حتّمیبهم آرامش 
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ماهان نفس عمیقی کشید. دستش را از روی دستم کشید. به خودم « شد.میو مرتب این فیلم وحشتناک تکرار 

اختیار لرزید. اضطراب زیادی در . از تصور آن خواب تمام وجودم بیخواب را دیدمآمدم. از تعریف ماهان تمام آن 

دهم. نفس عمیقی کشیدم و آب دهنم را بتوانستم خودم را آرام نشان میشد. نمیم به تمام وجودم پمپاژ یهارگ

تو بخاطر یه رویا نباید فکر گیره.میأت عزیزم، خواب از افکار روزانه آدما نش» تر شدم. گفتم:آرامکمی قورت دادم. 

، احساس بدی دارم. روشنا» کرد، گفت:میبا کیک شکالتی که روبرویش بود بازی  کهدرحالیماهان « بهم بریزی.

 «کنم.میجوری فکر دونم چرا اینمیراهه. ن یبدی تو اتّفاقکنم میهمش احساس 

ماهان سیگاری روشن  یش دوباره برایم مرور شد.هاحرفاختیار به مرد کافه چی نگاه کردم. به هم ریخته بودم. بی

عزیزم، » گفتم:« ده.میدونم که تو کنارم هستی. این به من آرامش می؟ من خیلی ترسیدم. ولی روشنا» کرد و گفت:

شناسنامت باشه. من همین  یمعلومه که کنارت هستم. دیوونه من همسر توأم. کجا برم؟ حتماً که نباید اسمم تو

دم این خوشبختی رو ازمون بگیره. توأم فکر میچیز اجازه نکس و هیچدونم. به هیچمیدمو متعلق به تو االنم خو

و دیدی. باید به این خواب فکرت مشوش بوده، ودی،خسته ب خودتو مشغول این خواب الکی نکن. استرس داشتی،

مون فکر کن. به اون لپای گنده و قرمزشون. ی تپل مپلهاآینده قشنگی که روبرومونه فکر کنی دیوونه. به اون بچه

خوایم کنار همدیگه تمام میهر وقت از هر چی نگران شدی فقط به اونا فکر کن. منو تو خیلی سختی کشیدیم. ولی 

ی تپلی و هاخوایم با هم یه خانواده شادو بسازیم. یه پدر قوی، یه مادر مهربون، بچهمیاون سختیا رو فراموش کنیم. 

کنی ماهان؟ وای چه روزای خوبی در میباور » ی ماهان را گرفتم و با هیجان گفتم:هابعد دست« .خوشگل..

ماهان « انتظارمونه. اون وقت تو این همه فکرای باحالو گذاشتی، چسبیدی به یه خواب مسخره که فقط یه رویاست؟

آفرین پسر خوب. حاال » م و گفتم:خندید« . نباید فکر خودمو خراب کنم.روشناگی میراست » لبخند زد و گفت:

سیگارش را خاموش کرد و « بریم.» اش را تمام کرده بود، با لبخندی گفت:ماهان که قهوه« شدی یه بابای خوب...

 بلند شدیم. 

ماهان « از قهوه خوشتون اومد؟» مرد ارمنی گفت:« صورت حساب آقا؟» به کنار میز مرد ارمنی رفتیم. ماهان گفت:

مرد خندید و از صندلیش بلند شد. روبروی « قهوه ارمنیا نظری داد؟ یشه رومیبله، عالی بود. مگه » :خندید و گفت

و  لین مشتریای من بودید. چون همدیگرو خیلی دوست داریدمهمون من هستین. امروز اوّ» ماهان ایستاد و گفت:
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 بعد خندید و گفت:« کنم.میآدما رو نگاه  تونم ازتون پول بگیرم. من سالهاست کهمیعشقتونو به کافه من آوردید ن

عیسی مسیح پیغامش برای دنیا فقط عشق بود. عاشق هم بمونید. امیدوارم برکت وجود عیسی مسیح همیشه »

مرد کافه « آخه...» ماهان متعجّب نگاهی به من کرد. لبخند زدم. ماهان گفت:« ..همراه هر دوتون باشه. در پناه خدا.

ای مبهم خیره شد. و بعد روی صندلیش نشست و به نقطه« آخه نداره. برید و شاد باشید...» چی به سرعت گفت:

 مرد سری تکان داد و از کافی شاپ خارج شدیم. « ممنونم موسیو...» ماهان دست من را گرفت و گفت:

فراموش کرده بودم. وزید. قلبم از شادی لبریز بود. خواب ماهان را به کلی میخورشید در آسمان بود و نسیم خنکی 

از آن حال و هوا کمی اش اضطراب خواب دیشب نمایان بود. برای اینکه ماهان را اهان بهتر بود امّا هنوز ته چهرهم

! ما که روشنا» ماهان نگاهی به من کرد و گفت:« کنی تاریخ عقدمون کی باشه بهتره؟میفکر » در بیاورم، گفتم:

ماهان خندید و سرش را « نه همین االن یه روزو بگو، خیلی هیجان دارم!» فتم:گ« قرارمون برای بعد از عید بود!

ست! فکر هماه دیگ 1اردیبهشت که  3» گفتم:« اردیبهشت خوب باشه. 3خب فکر کنم برای » تکان داد و گفت:

ان به سرعت ماه« کنی یکم زود باشه؟ منظورم اینکه اگه بخوایم عقد کنیم خیلی کار داریم. شاید بخوایم...مین

، بهتره عقدمون محضری باشه. عصرشم یه جشن کوچیک توی خونه خودمون روشنا» وسط حرفم پرید و گفت:

کنیم. البتّه من که جز شهره و شهرام کسی رو ندارم. امّا تو هر چند نفری میو دوستا و فامیال رو دعوت  گیریممی

و  همن به این چیزا اعتقاد ندارم که هزینه عقد با دخترتونی دعوت کنی. نگران هیچی نباش عزیزم. میکه بخوای 

لبخند زدم. « هیچی نباش. باشه؟ این حرفا. به نظر من وقتی هر دو مثل همیم، همه چیز به عهده منه. پس نگرانِ

 آورد که با تمام وجود به آنها ایمان داشتم. ماهان ادامه داد:میرا به زبان  هاماهان با چنان خلوصی این حرف

مونه عزیزم. فقط خریدن دو تا حلقه و میخونواده توأم که تحقیقاتشونو کردن. به ما هم جواب دادن. دیگه کاری ن»

االن ازت خواستم عقدمون محضری باشه امّا بهت قول » ماهان با مهربانی گفت:« باشه.» گفتم:« خریدای معمولی...

وسی میاد، همه در مورد عروسی منو تو حرف بزنن. هر چی برات بگیرم که تا سالها وقتی اسم عر ایدم عروسیمی

کردم. نگاهش « عروسیمون برات انجام میدم. فقط بگو عزیز دلم... یبخوای، هر کاری که دوست داشته باشی، تو

ماهان مغرورانه « دونی من عاشقترین دختر روی زمینم؟می» تر فشردم و گفتم:ماهان خندید. دستش را محکم

روز » ماهان گفت:« اردیبهشت؟ 3راستی چرا » خندیدم و گفتم:« ن عاشقترین پسر روی زمینم...چون م» گفت:
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چیزی بهتر از خوبیه. چون این روز در زمان ایران باستان جشنی برای ستایش راستی و پاکی بوده. به نظر منم هیچ 

لبخند زدم. خوشحال بودم. به « م.کنیمیه، پس همین روزو انتخاب باش» خندیدم و گفتم :« پاکی و درستی نیست.

ی پدر و مادر هاکردم که ماهان چقدر شبیه پدرش است و این که چه قدر خاطرات کودکی و آموزشمیاین فکر 

تاثیر داشته باشد. حتّی یک کلمه کوچک که ممکن است هرگز به یاد آدم نیاید،  هاتواند در تفکر و سرنوشت آدممی

ه پس زمینه ذهن اوست. آن روز، روز خیلی خوبی بود. من هم با ماهان موافق بودم. مثل رنگ فوم یک نقاشی همیش

پس پیش بسوی سفره هفت » احساس سبک و خوبی به این روز داشتم. دست ماهان را پرانرژی گرفتم و گفتم:

 «ن...بزرگترین جشن ایران باستا» ماهان خندید و گفت:« ین...س
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 82 فصل

یش. سر سفره هفت سین نشسته بودیم. پر از آرزوهای قشنگ و مثل سفره هایش و امیدهابا تمام زیبائیبهار رسید. 

با خدا داشتم.  هاخیلی حرف هفت سین، رنگارنگ... سر آن سفره مقدّس که با قرآن و سبزه و سیب تزئین شده بود،

. آرزوی صلح و آرامش در تمام هامه آدمی روی زمین. آرزوی سالمتی برای ههاآرزوی خوشبختی برای تمام آدم

دنیا. آرزوی اینکه در این سال کسی بی خانه و بی پناه نباشد، کسی قرض دار نباشد، کسی معتاد نباشد، غمگین 

ی روی زمین. آرزوی طبیعتی هانباشد، سردرگم و بی خدا نباشد. آرزوی سالی پر از ثروت و برکت برای تمام آدم

سالی آرام و شاد برای تمام حیوانات روی زمین. آروزی هوایی پاک که همه در آن به راحتی تمیز و زیبا. آرزوی 

 تنفس کنیم و احساس خوشبختی کنیم. 

صدای تیک تاک ساعت به گوشم رسید. بی اختیار نگاهم به ماهی قرمزی که رقصان در تنگ بلور به استقبال بهار 

 . فقط چند دقیقه... فقط چند ثانیه... و بوم! بوم! بوم! یم نقش بستهارفت، افتاد و لبخندی روی لبمی

با  رهاشدند. چه لحظه سبک و دل انگیزی! میبه گوشم رسید که هر سال با تحویل سال شلیک  هاصدای توپ

صدای زنگ موبایلم را شنیدم. ماهان بود . خوشحالی بغلم کرد. همدیگر را بوسیدیم و سال نو را به هم تبریک گفتیم

سالم عزیز دلم. سال نو » گفتم:» ؟روشنا"زد. با شادی وصف ناشدنی گوشی را برداشتم. میز خانه شهره زنگ که ا

خب نار هم که باشیم هر روز نوروزه! سال نوی توأم مبارک عزیزم. ک» ماهان گفت:» مبارک! صد سال به این ساال!

 رهاخوایم جشن بگیریم. تو و کوروش و میامشب هم سال نو رو تبریک بگم. بعدشم  رهاخانم فرد گوشی رو بده به 

 آخه چی؟» ماهان مکثی کرد و با تردید پرسید:» آخه!» گفتم:» فشم! ییه رستوران فوق العاده تو یمهمون من تو

راستی » ماهان خندید. گفتم:» آخه، دعوتتم مثل رستورانی که قرار بریم فوق العادست!» خنده ام گرفت. گفتم:»

دونم. شاید مهمون داشته باشن، یا مهمونی برن. امشب بهارم میرنامه ای نداریم. امّا کوروش رو نعزیزم ما که ب

لین شب سال نوئه. همه رستورانا تا صبح بازن. هر وقت اشکال نداره عزیزم. امشب اوّ» ماهان گفت:» اینجاست.

پس حاال که اینجوریه به پدرامم زنگ  ریم. خوبه؟ قدم بهارم روی چشم. اونم امشب مهمون منه.میکوروش آزاد شد 

حاال خودم به » ماهان گفت:» باشه عزیزم. خیلیم خوبه.» خندیدم. گفتم:» زنم اگه کاری نداشت بیاد. چی میگی؟می
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 .رهاخوام خودم دعوتش کنم. بهارم از طرف من دعوت کن. بسه دیگه گوشی رو بده میزنم، چون میکوروش زنگ 

حرف زد و خندیدند. با شهره و شهرام هم صحبت  رهادادم. ماهان کلی با  رهاگوشی را به » باشه عزیزم.» گفتم:»

 و با شیطنت چشمکی زد و بشکن زد و گفت:» !روشناوای » رو به من گفت: رهاکردم و وقتی گوشی را قطع کردم، 

 » عجب شبی بشه امشب!»

ودند. کوروش هم آمد. مثل همیشه شیک و خوش و بهار آماده شدیم. ماهان و پدرام در راه ب رهاشب شد. من و 

بود. مشغول صحبت و خنده  ی همههاوشحالی عجیبی در چهرهلباس. ما هم آماده بودیم و منتظر ماهان و پدرام. خ

وزید. میبودیم که با صدای موبایلم به خودم آمدم. ماهان بود. از در خارج شدیم. وقتی وارد کوچه شدم، باد خنکی 

ود. ناخودآگاه نگاهم به چراغ برق جلوی ساختمان افتاد. یاد شب اوّلی افتادم که ماهان به دنبالم آمده هوا تاریک ب

ماه گذشته  6در آوردیم. تمام وجودم از عشق لبریز شد.  رهاو  نوشینی شب اوّل که با هابود. یاد آن گانگستر بازی

کردم هرگز عاشقم نخواهد شد، مینامیدمش و فکر میبود. روزهای خوب، روزهای بد و حاال مردی که آدم آهنی 

روی زمین بود. ماهان و پدرام سوار ماشین ماهان بودند. وقتی ما را دیدند هر دو پیاده میتر از هر آد عاشق تر و نرم

سوار ماشین کوروش شدند و براه افتادیم.  رهاشدند، بعد از سالم و احوال پرسی سوار ماشین ماهان شدم. بهار و 

آمد. میبودند. همه جا مرتب و تمیز به نظرم  هانادر خیابکمی ی هامه جا خلوت بود. شب زیبایی بود. ماشینه

 که دوستشان داشتم کنارم بودند.  سانیخوشحال بودم از اینکه آن شب تمام ک

سم! خیلی کار خب، عروس خانم به کجا رسیدین؟ کی قرار عقدو گذاشتین؟ بابا بگین آخه. من باید به تیپم بر» 

پدرام » ؟!چه کار داری مثالً» آورد نگاه کردم. گفتم:میرا به زبان  هابا تعجّب به پدرام که احمقانه این حرف» دارم!

خیلی کارا. باید دنبال کت و  خب،» گفت: به صندلی عقب متمایل شده بود، کهدرحالیزیرکانه ابرویی باال انداخت و 

شه آخه! اونقدر که نشستم مریض دیدمو توی مینم که خوشتیا بشم. اینجوری که نشلوار بگردم. یه کم ورزش ک

تو خرس شدی پدرام؟ تو که از همه ما خوشتیا » با تعجّب نگاهش کردم و گفتم:» اتاق عمل بودم، خرس شدم!

وهمه! از روز ت یدکتر کامالً تو ،روشناولش کن » ماهان خندید و گفت:» تری! ورزش کنی که چربیای کجا آب بشه؟

مات تو بودن. امّا حرف  آدمارفتیم با این خرسیت همه  هر جاکه  متولدت هزار بار گفته. هر بارم بهش جواب داد

آینه خودمو  یشم. بعضی وقتا که تومینه ماهان واقعاً خیلی خسته » پدرام رو به ماهان گفت:» زنه...میخودشو 
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شم. باید یه کم بیشتر میکنم دارم کم کم پیر میبینم. احساس میورتم کنم، کامالً آثار خستگی رو توی صمینگاه 

همه منو نگاه کنن. اون موقع دلم خنک  روشنابه خودم برسم. باید اون شب خیلی خوشگل باشم. باید به جای 

 خواد. منمیپدرام جان این همه زحمت ن» همه زدیم زیر خنده. گفتم:» شه که من از عروس خوشگلترم...می

این چهره که کنم عزیزم. میشوخی » پدرام با خنده گفت:» کنم که تو از من خوشگلتری...میهمین االن اعتراف 

. که اگه زیبا درون آدمه. این چهره دست منو تو نیست که بهش بنازیم و به همه پوزشو بدیم. مهّم روشنامهّم نیست 

لبخند زدم. ماهان » ن نگاه کنیم تو هزاران بار از من زیباتری...باشه باید به خودت افتخار کنی. اگه بخوایم از نگاه م

 زد، بود. مییش نقش بست که حاکی از رضایت و شادی بی انتهایی که در قلبش موج هالبخندی زیبا روی لب

رسیدیم. شب زیبایی بود. پر از خنده و شادی. بدون فکر هیچ چیز و هیچ کس. همه طولی نکشید که به رستورانی 

زدند مییی هانار هم شاد بودیم. پدرام با بهار خیلی گرم گرفته بود و همصحبت خوبی پیدا کرده بود. گاهی حرفک

کرد. همیشه شاد و با مییی که دیده بودمش فرق هاشدیم. آن شب پدرام با همه شبمیکه همه از خنده روده بر 

کرد. خوشحال بودم که از میی دیگر فرق هاهمه شب روحیه بود. همیشه مغرور و جذاب بود. امّا شادیِ آن شب با

ی هاو خنده هابودند و از حرفمیو کوروش هم که مثل همیشه شاد امّا رس رهابرد. میبودن کنار بهار اینقدر لذّت 

شدند. همه از همه چیز راضی بودند. آن شب در مورد تاریخ عقدمان کلی بحث کردیم. میما غرق در شادی و خنده 

زدیم و خیلی نظرات دادیم. چند ساعتی آنجا نشستیم. شب رو به پایان بود و باید کم کم به سمت  های حرفخیل

زدند و من و مییی هاافتادیم. بهار هم با ماشین ما آمد. پدرام به سمت عقب برگشته بود و با بهار حرفمیخانه براه 

کرد. امّا دیگر به میه شدّت زیبا بود و من را غرق در رویا کردند. هوا بمی ن را همراه خودشان از خنده منفجرماها

رویا نیازی نبود. من در سرزمین رویاهایم، کنار شاهزاده رویائیم نشسته بودم. به ماهان که پشتش به من بود و در 

و با نگاهش اندازد میدیدم که گاهی از آینه نیم نگاهی به من مییش را هاکرد، نگاه کردم. چشممیسکوت رانندگی 

یش حتّی در آن هایش نگاه کردم که روی فرمان بود. دلم برای دوریِ دستهاکشد. به دستمیوجودم را به آتش 

که سالهاست جادو شده به ماهان خیره شده بودم که میفاصله چند سانتی تنگ شد. غرق در ماهان بودم. مثل آد

 ناگهان با صدای پدرام به خودم آمدم. 



329 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

مکثی کرد و با شیطنت به ماهان نگاه کرد و » لم کم حرف و...یی؟ چرا ساکت شدی پس؟ داماد از اوّ؟ کجاروشنا» 

پدرام خندید و با » یه دقیقه وایسا! کم حرف و؟» ماهان گفت:» بود! امّا تو که خیلی بال بودی! چرا ساکتی؟» گفت:

ه بدونن پدرام جون. اینجا کسی غریبه بگو هم» ماهان گفت:» دونی!میخب منظورمو خودت خوب » مِن مِن گفت:

. کم حرفو... هاکنم بچهمیا خالصش خب، اگه بخوام بگم که یه کتابه. امّ» پدرام بلند بلند خندید و گفت:» نیست!

بعد با ترس نگاهی به ماهان کرد. » بداخالق!» با شیطنت نگاهی به ماهان کرد و به تندی گفت:» کم حرفو...

حق با من بود. بله. بداخالق و » ی پیدا کرد و گفت:جرئتآینه خندان دیدم. پدرام دل و  ی ماهان را ازهاچشم

پدرام خندید » پدرام!» ماهان گفت:» عصبانی. کالً هیچ وقت حوصله حرف زدن نداره، حوصله بحث کردن، حوصله...

ز خنده ترکید. پدرام واقعاً شاد ماشین مثل بمب ا» ولی خیلی با معرفته! بله... بله...» و به من چشمکی زد و گفت:

 ی سبزش ندیده بودم. خوشحال بودم. هابود که این شادی را در چشم هابود. مدّت

ی آن شب های رنگارنگ و زیبا. خیلی خوشحال بودم. تمام صحنههابه خانه رسیدیم. شب خوبی بود. پر از خاطره

؟ پدرام واقعاً چرا تنهاست؟ امشب خیلی روشنا» بهار گفت: زدیم.میشد. دورِ هم نشسته بودیم و حرف میبرایم زنده 

هر دختری  یکرد. واقعاً شخصیت جذابی داره. دست رومیزدیم. وقتی به من نگاه میدقّت کردم. وقتی با هم حرف 

گه. چرا تنها مونده؟ خوشگل، خوشتیا، خوش مشرب. ولی باید اقرار کنم که خوشگلیش و میبذاره نه ن

پدرام آدم عجیب » نگاهی به من کرد که پر از حرف بود. گفتم: رهاخندیدم. » ای یه پسر خیلی زیاده!خوشتیپیش بر

شه بهار، خودمم خوب نشناختمش. ظاهرش پر از شهوتو خوشگذرونیه. امّا افکارش مثل یه میو غریبیه. باورت 

یست. اهل خوشگذرونی نیست. ی خیلی سفت و سختی داره. اهل دود نرزامونه. خیلی خشک که حد و ممیراهب 

اهل رفیق بازیو شیطنت نیست. اهل زن و دختر نیست. تمام زندگیش کارشه. خیلی سخت به نظر میاد امّا فقط 

بینی پشت اون دیوار سیاه و سخت یه بهشت بزرگه. من که خیلی دوسش دارم. پدرام میکافیه از اون دره بگذری. 

دونم چرا میآره، امّا به نظر من خیلی قابل اعتماد نیست. ن» گفت: رها» ه.آر» بهار گفت:» یه آدم تکرار نشدنیه!

تو همیشه  رها» بهار گفت:» خواد یکی رو اسیر خودش کنه و بعد...میکنم فقط میکنم. امّا فکر میاینجوری فکر 

بعد رو » گه؟یمگم، چرا هیچی در مورد گذشتش نمیخب، اگه درست ن» گفت: رها» در مورد آدما خیلی محتاطی.

دونم. آخه موقعیتی پیش مین» گفتم:» دونی؟ می. چی از گذشتش رفیقیتو که باهاش خیلی » به من کرد و گفت:
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نیومده که بخواد چیزی بگه. بعدشم پدرام اصوالً آدم کم حرفیه. منم زمان زیادی باهاش نبودم. امّا خودت خوب 

گم میبرای همینه که » گفت: رها» کار هر کسی نیست! ،رهاار، دونی که پدرام برای من چه کار کرده؟ این کمی

 یکنی؟ اون برای دوستش این کارو کرده. توأم اگه تومیقابل اعتماد نیست. آخه تو چرا اینقدر راحت آدما رو باور 

 » با اون شرایط؟» گفتم:» کردی؟میو بقیه این کارو ن شهرزاد، نوشینشرایط اون بودی برای بهار، 

نگاه معنی داری کردم. کسی نباید از  رهابه » با چه شرایطی؟ مگه چکار کرده؟» سکوت کرد. بهار گفت: رها

گم. مین جریان آتنا رو هیچی. همو» به سرعت گفت: رهاید. فهممیپیشنهادی که پدرام به من داده بود چیزی 

 بود. روشناکمک کرد. پدرام انگار دوست  وشنارواقعاً پدرام به  رهاآها. خب » بهار گفت:» کرد. روشناکاری که برای 

 ت کنی با من طرفی.رو اذیّ روشنایادمه که ماهانو تهدید کرده بود. یادمه گفته بود که اگه » بعد رو به من گفت:»

از  کنم قابل اعتماد نیست. از چشماش،میآره خب. پدرام واقعاً پسر کاملیه. امّا بازم فکر » گفت: رهالبخند زدم. »

بهار خندید و » کنه. من هنوزم همین احساسو دارم.می  سِحر  وآره. آدم» خندیدم و گفتم:» ترسه.میگاهش آدم ن

این  لرزه که چقدر دخترای مختلف دنبالِمی   هر کی عاشقش بشه، تا لحظه ای که باهاشه همیشه دلش » گفت:

خواست اینکارو بکنه، االن موقعیتشو داشت. می کنم. اگهمیدونم. من که اینطوری فکر نمیبعید » گفتم:» آدمن.

کنه. میشایدم از باال به آدما نگاه » گفت: رها» ..خونه بزرگ، ماشین آخرین مدل، پول، قیافه و لباسای مارک دار.

دونی که اینجوری نیست. پدرام خیلی سختگیره. دنبال می! خودت رها» گفتم:» کنه!مییعنی کسی رو آدم حساب ن

! آخه چرا باید از باال به آدما نگاه کنه. اگه اینجوری رها» بهار با حرص گفت:» خواد.میهمونی باشه که  کسیه که

که بود کرد که انگار همسطح مائه. اگه کسی بینمون میبود چرا اینهمه امشب با ما گفت و خندید. جوری رفتار 

 بعد رو به من گفت:» ایط اکازیونی داره!و چه شر متولد امریکاستشد که این آدم میشناختش باورش نمین

دونم. شایدم شما درست بگید. چی مین» گفت: رها» من که با تو هم عقیده ام.» گفتم:» ؟روشناگم میدرست ن»

ا واقعاً زیباست. انگار خدا موقع آفریدنش خیلی سرحال بوده. سنگ امّ» و بعد لبخند زد و با زیرکی گفت:» بگم؟

آخی، عزیزم... خیلی دوست داشتنیه. » دیم. بهار که خیلی احساساتی شده بود با خنده گفت:خندی» تموم گذاشته!

که مثل  گفتیم. شب خاطره انگیزیمیخندیدیم و از خاطرات اون شب میهمه » خواد خیلی ببینمش.میدلم 

 میزبانش، فوق العاده بود.
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 83فصل 

دیدنی و دید و بازدید. روز دوّم عید برای تبریک عید به  گذشت. روزهای قشنگی بود. روزهای عیدمیروزهای بهار 

خانه شهره رفتیم و آنجا ماهان روز عقدمان را به خانواده اش اعالم کرد. من هم به نوبه خودم به خانواده ام اطالع 

داده بودم. شهره خیلی خوشحال شد. من را در آغوش گرفت و بوسید و طبق عادت همیشه کلی اشک ریخت. 

به افتخار اعالم تاریخ عقدمان آهنگ زیبایی را با تار دست سازش نواخت و شهره با صدای کلفت و زیباش  شهرام

زیبایی بود و با صدای تار میمثل یک خواننده حرفه ای که سالهاست بازنشسته شده با او همراهی کرد. آهنگ قدی

بود و میزی رنگارنگ مثل سفره هفت سینش  برایم بسیار دل انگیز و جالب بود. شهره کیک و شیرینی درست کرده

خوش که نفهمیدم چگونه گذشت. وقت شام بود و شهره  قدرآنبرای ما چیده بود. ساعات خوشی را با هم گذراندیم. 

 با اصرار ما را نگه داشت. میزی با شکوه و زیبا... این همه سلیقه و هنر، واقعاً شگفت انگیز بود! 

هان راه افتادیم. شهره کلی آرزوهای زیبا بدرقه راهمان کرد و قرار چند شب بعد را برای بعد از خوردن شام من و ما

با ما گذاشت. شب زیبایی بود. پر از آرزوهای قشنگ و به یاد و خانواده من و کوروش  رهاشام البتّه همراه با 

 ...ماندنی

هر روز صبح مثل عروسی زیبا تورش را روی چند روز گذشت. هوا زیباتر از همیشه بود. خورشید نرم و نازک بهاری 

گذشت و فردا صبح دوباره این رقص زیبا را از میرقصید و وقت غروب با ناز و عشوه از زمین میکشید و می زمین

در آسمان انگار بزرگترین رقص جهان را همراه با حرکات  هاداد. پرندهمیگرفت. هوا بوی گل و سبزه میسر 

زیباترین ملودیِ جهان  هاکردند و صدای نسیم بهار و به هم خوردن برگ درختمی ت تمام اجراآکرباتیک و با مهار

اجازه بگیریم و بخواهیم  آنهایم تا از وبرمیو ما مادراسته بود تا با هم به مزار کرد. ماهان از من خومیرا برایم تداعی 

به آنجا رفتیم. مزار مادرم گرمسار بود. راه  اتّفاقبه  بدرقه زندگیِ آینده مان باشد. یکی از روزهای بهاری اندعایش

ی غم هاطوالنی را طی کردیم. از مزارع پنبه و گندمزارهای زیبا گذشتیم. همیشه گذشتن از این مزارع خاطره

که  ین مادرمی سیاهِ روز تدفهاکرد. خاطرهمیعمیق و ژرف را در وجودم زنده میکرد و غمیانگیزی را برایم زنده 

بر میغمگین بودم که حتّی حضور ماهان هم مره قدرآنم هم قدرت فکر کردن به آن را نداشتم. یهاحتّی در تنهائی
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نه تنها بهتر نشده بود و تسکین پیدا نکرده بود، بلکه هر  هاکه با گذشت سالمینبود. زخمیاین زخم کهنه و قدی

زرگیِ روحم که هیچ درمانی نداشت. نزدیک ظهر بود که سر به بمیتر شده بود. زخ تر و وسیع روز و هر روز بزرگ

بود که به مرور زمان تبدیل به میقبرستان کنار امامزاده ای قدی ..مزار رسیدیم. قبرستانی آرام با خورشیدی داغ.

 عمارتی خرابه شده بود. پیاده شدیم. 

ی از هر موجود زنده ای. دست من را گرفت وزید. مثل همیشه خلوت و خالمیاز طرف کویر میهوا گرم بود و باد گر

خوردند. از قبرهای زیادی عبور میو با هم براه افتادیم. چند درخت پیر و فرسوده در گوشه و کنار قبرستان به چشم 

کردم. پشت امامزاده رسیدیم. تک درختی وسط قبرستان بود که مینگاه  هاکردیم. با حزن و اندوه عمیقی به قبر

نشستیم. من مثل کسی که در همان لحظه عزیزش را در میو ما مادرزیر آن بود. کنار مزار میو ما مادر دقیقاً مزار

ماهان را با گالب شست و کنار من نشست.  هانشستم. ماهان قبر هاخاک گذاشتند، بی حس و کرخت کنار قبر

بمونم. اومدم ازت اجازه  روشنامر کنار اومدم که بهت قول بدم تا آخر ع» گفت: مادرو رو به نگاهی به من انداخت 

البتّه » یش نقش بست و گفت:هابعد لبخندی مهربان روی لب» رو برای همیشه ببرم خونه خودم. روشنابگیرم و 

خوام برامون میازت » گفت: مادردوباره رو به  یم ظاهر شد.هاتلخی روی لب و من را بوسید. لبخند» خونه خودمون.

باورت » :و به من چشمکی زد و گفت» ی تپل مپل!هاعا کنی که خوشبخت بشیم. با یه عالمه بچهدعا کنی. برامون د

البتّه » بعد نگاهی به من کرد و گفت:» کنم.می بینم. به عشق اونا زندگیمیشه؟ هنوز هیچی نشده، خوابشونو می

 » دوسشون نداشته باشم! روشنادم که بیشتر از میقول 

 روشنامن هر کاری بتونم برای خوشبختی » ی گرم ماهان سبک تر شد. ماهان گفت:هارفلبخند زدم. غمم با ح

کنم تا میامّا هر کاری که بتونم  سوپرایزش کنم، مدل ماشینتونم براش قصر بخرم یا با آخرین مین کنم. می

مادر هر دومون خواست بودی تا حداقل میخوشحال باشه. بخنده و احساس خوشبختی کنه. دلم  روشناهمیشه 

 روشناالبتّه » سکوتی کرد و گفت:» توأم نیستی...» بعد سرش را تکان داد و با لحن غم آلودی گفت:» بودی.

کنه که یه میخوشبختتر از منه. حداقل یه قبر هست که هر وقت دلش گرفت بیاد و باهات حرف بزنه. اینجوری باور 

 یدونم مادر و پدرم واقعی بودن یا تومیونم از اون سر دنیا. اصالً نروزی مادری داشته. امّا من چی؟ فقط یه صدا. ا

گی؟ حاال چه میماهان، چرا اینا رو » لرزید. نگاهش کردم و گفتم:میصدای ماهان » توهمات دوران کودکیم بودن!
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روی مزار بود، که وزید و سایه ای که میکردم. باد گر مادربعد نگاهی به مزار » کنه؟ منم یکی مثل تو!میفرقی 

مون پدر و هاگی عزیزم. امّا برای بچهمیباشه. باشه. تو راست » رساند. ماهان گفت: رقصید و بوی گالب را به مشام

آره » لبخند زدم و گفتم:» کنیم.میمون جبران هاشیم. تمام دوریا و نبودناشونو خودمون برای بچهمیمادر خوبی 

دیم میدیم، بهشون یاد میمون هدیه هاشیم و خوشبختی رو به بچهمی ه. ما با هم خوشبختطورهمینعزیزم. 

خواستم ازت تشکر کنم به خاطر می» و بعد دوباره رو به قبر گفت: لبخندی زدماهان » چجوری باید خوشبخت بود.

نم که هر دومیهم مامی.  فرشته ای که به من هدیه کردی. خوشحالم که کنار همیم. فقط برامون دعا کن. هم تو،

لبخند زدم. قلبم تپش عجیبی داشت. انگار حضور » .هم دنیامونو بسازیمخوایم کنار میکنید. میدوتون برامون دعا 

 مادرقابل مقایسه با هوای تهران نبود. کلی در دلم با  کردم. هوا خیلی گرم بود و اصالًمیرا آنجا احساس میو ما مادر

 قدرآندعا کنند. سکوت دلچسبی در آنجا حکم فرما بود.  رهاکه برای من و حرف زدم و از آنها خواستم میو ما

و  مادری سابق شدم. مدّتی زیر آن درخت و کنار مزار روشناآرامش بخش بود که خیلی زود حالم جا آمد. همان 

دستش را  کهلیدرحانشستیم. در افکار خودم غوطه ور بودم که با اشاره ماهان به خودم آمدم. ماهان با خنده میما

خندیدم و » کنم؟ غرق شده بودی!مییه دارم نگات دونی از کِمیکجایی عزیزم؟ » داد، گفت:میجلوی من تکان 

فکر کنم دیگه بهتره بریم. تا برسیم تهران هوا » ماهان خندید و گفت:» ببخشید عزیزم. اصالً متوجه نشدم.» گفتم:

 » باشه عزیزم. بریم.» گفتم:» شه.می تاریک

احترام گذاشته میو ما مادرسوار شدیم و به راه افتادیم. در راه از ماهان تشکر کردم. به خاطر اینکه با کار زیبایش به 

و شادتر از همیشه   بود و من از این بابت خیلی از او ممنون بودم. ماهان خوشحال بود. هر دو حال خوبی داشتیم

م ظاهر یبخش روی لبها کردم و بی اختیار لبخندی امیدمیان نگاه گاهی به ماهودیم. امید بزرگی در دلم بود. ب

آخه تو سوپرایزم » و گفتم: خندیدم» کنی؟میچرا اینجوری نگام » شد. ماهان با تعجّب نگاهم کرد و گفت:می

که کاری بود  این که سوپرایز نبود دیوونه!» ت:ماهان با غرور همیشگیش لبخندی زد و گف» خوشحالم دیگه!کردی! 

 آخ جون... چیه؟؟؟» با هیجان زیادی فریاد زدم:» دادیم. امّا یه سوپرایز خیلی باحال برات دارم...میباید انجام 

 نگاهم کرد. گفتم:ای ماهان خیلی جدّی » هیجان! خوشحالی!...» گفتم:» این چی بود؟» ماهان با تعجّب گفت:»

ماهان با » ماهان. ولش کن. بگو چیه؟» گفتم:» هستم!یی دونی که من آدم جدّمیخودت » ماهان گفت:» بَده؟»
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 خریم.میریم حلقه میفردا » ماهان گفت:» شتی منو!بگو دیگه. کُ» شیطنت نگاهم کرد و بلند بلند خندید. گفتم:

و » نظر من عالیه...» گفتم:» ریم برای خریدن حلقه. روز خوبیه. تو نظرت...میچرا که نه! فردا » گفت:» نه!» گفتم:»

کنی دیوونه؟ االن تصادف میچی کار » . ماهان گفت:به سمتش پریدمکرد، میکه ماهان رانندگی  طورهمین

ماهان نگاهم » خوام.میبله. بله. » خندیدم گفتم:میکه  طورهمین» خوای به روز عروسی برسیم یا نه؟میکنیم. می

 تونم بزنم؟میحرف » گفتم:» بشین. بی حرکت! ی خوب تا تهرانهاپس کمربندتو ببند و مثل بچه» کرد و گفت:

 حرکات موزون؟» گفتم:» بله.» ابرویی باال انداخت و گفت:» خنده؟» گفتم:» بله.» ماهان با قیافه مضحکی گفت:»

 خندیدم و گفتم:» ؟!روشنا» ماهان با تعجّب گفت:» باشه. جیغ؟» یتی مضحک نگاهم کرد. گفتم:ماهان با جدّ»

 دادیم.میای زیادی داشتیم که باید برای روز عقد انجام هت به سمت تهران حرکت کردیم. کاربه سرع» باشه...»
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بهار در محل قرار بودیم. خاله نسرین مثل همیشه با روحیه و شاد،  مادربه همراه بهار و خاله نسرین  رهامن و 

کرد. با صدای ماهان به میدش قبل از همه از خنده غش انداخت و خومیزد که همه مان را به خنده می ییهاحرف

در نگاهم زیبا بود  قدرآنو لبخند زدم. « سالم.» ی ماهان بود. گفتم:هاخودم آمدم. برگشتم. لبخند زیبایی روی لب

یده اختیار بوسکرد، بیمیشیطنش به سمت خاله نسرین اشاره پر ی هاشدم که با چشممیه نگاه بهار نمتوجّ رکه اگ

ی های بود. مانتوی خفاشیِ طرح داری به تن داشت و مثل همیشه کفشرتر از هر روز دیگشهره که زیبا بودمش. و

همه سالم و و مؤدب با میدادش. ماهان خیلی رسمیم تمام عیار و ثروتمند جلوه ی پاشنه بلندی که یک خانزیبا

همه را آغوش گرفت و بوسید.  میان و احساس به گرو سرشار از هیج میمثل همیشه صمی پرسی کرد و شهرهاحوال

شهره خندید و با عشق «  چقدر به هم میان.ماشاهلل» خاله نسرین با خوشحالی به من نگاه کرد و رو به شهره گفت:

کنم انگار خدا میی منن نسرین خانم. وقتی بهشون نگاه هااین دو تا بچه» نگاهی به من و ماهان انداخت و گفت:

خاله نسرین خندید و دستش را به نشانه احترام پشت شهره گرفت تا راه بیفتیم. خاله « ده.میبه من هدیه بهشتو 

آمدند. پشت ویترین میما راه  از هم بعد رهان و بهار و ارفتند. من و ماهان پشت سرشمینسرین و شهره جلو راه 

ر دو وسواس زیادی برای مدل حلقه به خرج کردیم. من و ماهان همیایستادیم و نگاه می هافروشیهمه طال

 شدیم. میای دادیم و به ندرت وارد مغازهمی

ی زیبایی افتاد. به سرعت به ماهان نگاه کردم. شهره که به دقّت هاچشمم به حلقه فروشی،پشت ویترین یک طال

ماهان نگاهی به « موم شد.فکر کنم دیگه کارمون ت» تمام حرکات من را زیر نظر داشت، رو به خاله نسرین گفت:

و با انگشت به « آره.» با خوشحالی لبم را به دندان گرفتم و گفتم:« چیزی دیدی؟» شهره کرد و رو به من گفت:

اشاره کردم. همه با کنجکاوی دور من و ماهان جمع شدند تا حلقه مورد نظر را ببینند. خاله نسرین  هاسمت حلقه

ماهان با نگاهی پر تأللو « خوبه ماهان؟ تو خوشت میاد؟» گفتم:« شاه داماد؟خیلی قشنگن. نظر شما چیه » گفت:

ی آره عزیزم. منم تقریباً همچین چیزی تو» تاباند، گفت:میکه برق تمام جواهراتِ آن مغازه را روی صورتش باز 

 «مبارک باشه عزیزای دلم. بریم تو...» شهره خندید و گفت:« م بود. بریم ببینیمش.ذهن
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را نشانش  هافروش که مشغول بازی با ماشین حسابش بود، تا ما را دید بلند شد و ایستاد. حلقهشدیم. مرد طالوارد 

خواست پرواز کنم. نه! دیگر در پوستم جا میدادیم و در ظرف چند ثانیه روبروی ما روی میز بود. از خوشحالی دلم 

تر مشغول نگاه کردن و زیر و رو کردن ت هر چه تمامشدم. با خوشحالی به ماهان نگاه کردم. ماهان با دقّمین

دست یکی از آنها را به دست گرفت و با غروری که خاص خودش بود، و با دقّت تمام بود. مثل طالسازی زبر هاحلقه

و بعد حلقه من را برداشت و به دستم کرد و « دستت کن عزیزم.» جزئیاتش را برانداز کرد. شهره با خوشحالی گفت:

ماهان داشتنی و استخوانیِ ی دوستهاحلقه توی دستم بود. نگاهی به دست« خوبه دخترم؟» خوشحالی گفت:با 

به دست ماهان خیره شده  طورهمینکرد. میناشدنی در من زنده انداختم. دیدن آن حلقه در انگشتش شعفی وصف

ی هادنش شد. با هیجان زیادی چشمبودم. ماهان به طرفم آمد و دست من را گرفت و با دقّت مشغول تماشا کر

توانستم از ماهان چشم بردارم. رسیدن به ماهان برایم یک معجزه بود. از روزی که ماهان میکردم. نمیماهان را نگاه 

گرفت و به حرکت در مییم جان هااختیار این صحنه مثل رویایی جلوی چشما دیده بودم، هر روز و هر روز بیر

به نظر من که عالیه! نظر تو » گفتم:« نظرت چیه؟» خودش را کنار دست من گرفت و گفت:آمد. ماهان دست می

 یمان انداخت و گفت:هامکثی کرد و با دقّت نگاهی به دست« خوبه، یعنی...» ماهان نگاهی کرد و گفت:« چیه؟

یش را هاشد. شهره دستیش ظاهر هالبخند زدم. ماهان با نگاهی پر غرور لبخندی روی لب« شه!میبهتر از این ن»

تا حلقه بود، مثل همین  مبارکتون باشه. انشاأله که سالهای سال حتّی اگه سرمایَتون همین دو» باز کرد و گفت:

و بهار و خاله هم با هیجان  رهاماهان نگاهی مهربان به شهره انداخت. « لحظه خوشحال باشید و عاشق هم باشید.

مبارک باشه. انشاأله که » کردند. خاله نسرین گفت:مینگاه  ،درخشیدندمیا ی مهاکه در دست هازیادی به حلقه

 «شه خوشبخت و عاقبت بخیر باشید...همی

کاش همین االن » را خریدیم و از مغازه بیرون آمدیم. همه خوشحال بودیم. ماهان آرام در گوشم گفت: هاحلقه

دنیایی رویایی روبروی  خندیدم.« !روشناارم دونی چه حس و حالی دمیشد این حلقه رو دستت کنی. نمی

سریع  قدرآنگرفت و این خوشبختی به سرعت نور در حال گسترش بود و میباوری شکل به طرز غیرقابل یمهاچشم

 افتاد که اصالً در کنجایش و باور من نبود. می اتّفاقو عجیب و غریب 
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عروسی! شب زیبایی را در رستورانی زیبا گذراندیم.  سورِماهان به اصرار ما را به شام دعوت کرد. به قول خودش 

کرد که به همه خوش بگذرد و از چهره حاضرین کامالً مشخص میماهان مثل میزبانی سخاوتمند تمام تالشش را 

 زمان زیادی تا روز عقد نمانده بود. گذرانند. می بود که شب زیبایی را

نظیری را گذرانده بودیم و روزهای کار سال شدیم. تعطیالت بیتر میگذشت و هر روز به روزِ عقد نزدیکروزها می

ها برای روز عقدمان انجام داده بودیم. خریدن لباس، تحقیق در جدید شروع شده بود. در روزهای تعطیل خیلی کار

مادر و های مختلف، تدارک جشن بعد از عقدمان. ماهان سوپرایزی بزرگ برایم داشت و آن هم آمدن مورد محضر

نظیرشان شوکه شده بودم. آنها پدرش برای روز عقدمان بود. با مادر و پدر ماهان صحبت کردم. از استقبال گرم و بی

شناسیم. خیلی هاست یکدیگر را میزدند که انگار سالای من را ندیده بودند امّا طوری با من حرف میحتّی لحظه

شود. شهره و خاله مرتب با هم در ارتباط بودند خیلی سریع انجام می خوشحال بودم از اینکه همه کارها به راحتی و

دیدم، وقتی تر از همیشه بودم. وقتی تعهد ماهان را میدادند. عاشقو کارهای مربوط به آن روز را سر و سامان می

دیدم، م نمیاشدم. دیگر ماهان را عشق زندگیاش میکردم بیشتر از پیش دلبستهمسئول بودن ماهان را حس می

های زیادی در کنارش باشم و از زندگی با این مرد سخت بلکه به ماهان به چشم همسرم، مردی که قرار است سال

که برای من مثل رودی آرام و زالل شده بود، لذّت ببرم. کارهای زیادی داشتیم که همه کارها را با هم انجام داده 

ها را هم تهیه کرده بودیم. میهمانیِ کوچکی دیگر. لیست میهمان بودیم، مثل سفارش کیک و گل و خورده ریزهای

 شد. بود که فقط شامل اقوام و دوستان نزدیکمان می

دو هفته تا روز عقد مانده بود. از سر کار مستقیم به خانه ماهان رفتم. هوا آن روز خیلی گرم بود. ماهان که خانه 

ود. باد سرد کولر و شربت تگری آب لیمو به شدّت دلچسب بود. بود، برایم شربت آب لیموی خنکی آماده کرده ب

ماهان، یادش بخیر. چه شبایی »ناخودآگاه نگاهم به شومینه افتاد. گفتم:  طور که مشغول خوردن شربتم بودم،همین

م خوابیدی و خوابکه کنار این شومینه نشستیم و گرم شدیم. چه شبایی که توی سایه روشن این سالن، وقتی می

ها و نفس عمیقی کشیدم و به یاد آن روز« کردم...نشستم و به تو فکر میبرد، روی این مبل، روبروی شومینه مینمی

تو، توی خونه »اختیار لبخندی روی لبانم نقش بست. ماهان نگاهی به شومینه انداخت و با تعجّب گفت: ها، بیشب

لیوانم را روی میز گذاشتم و پاهایم را توی شکمم جمع « ی؟!کردمن بودی، کنار من بودی، به چه چیز من فکر می
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من حتّی وقتی یک نفسم با تو فاصله داشتم، ماهان، حتّی توی همون یک نفسم »کردم و روی مبل نشستم و گفتم: 

چه کیفیّتی داره این عشق »ماهان روبروی من روی مبل نشست و با نگاه متفکرانه ای گفت: « به تو فکر کردم.

هامون حتّی با هایی که از خاطرهافته، این صحنها؟ برام عجیبه! این فعل و انفعاالتی که توی مغزمون اتّفاق میروشن

قدر به من نزدیک شدی که حتّی وقتی کنارم بودی، دلم برات تنگ بینیم روشنا! امّا تو روشنا، اونچشمای باز می

تجزیه و تحلیل کنم. من معتقدم عشق توی زندگیِ هر کسی  تونم این احساسا روشه؟ هنوزم نمیشد. باورت میمی

تونی پیدا کنی. انگار خیلی وقتا از عشق، ای که به یک نفر مییوفته. اون احساس ناب و باکرهفقط یکبار اتّفاق می

ید دونم بانمی»بعد با دستپاچگی گفت: « شه...شه، کوچیک میتونه این تنو تحمل کنه. براش تنگ میروحت نمی

قلبم با هر نفس ماهان، با هر روشنا گفتنِ « چجوری بگم؟! خودمم خیلی از حرفام سر در نمیارم. چه برسه به تو!

این حرفا نیاز به کلمه و توضیح نداره »ریخت. لبخند زدم و گفتم: شکست و پائین میماهان مثل تنگ بلوری می

ماهان سرم را « سکوت محضی که من و تو هستیم...ماهان. باید بزاری توی سکوت معنا پیدا کنن. توی همین 

 «این سکوت... من عاشق این نگاه تو به زندگی شدم. این عشق، این آرامش،»بوسید و گفت: 

آورد. ساعتی به صحبت گذشت. قدر که حتّی خنکای کولر هم سرحالمان نمیآن گرمای هوا بی حالمان کرده بود،

گرفتند و قرار شد که ماهان برای چند کار کوچک به شرکت برود. من هم باید حدود عصر از شرکت با ماهان تماس 

 به سمت خانه براه افتادم.

آوردند. ترافیک ها هجوم میشد و مردم به خیابانها بود. هوا کم کم تاریک و خنک میترافیک شدیدی در خیابان

دانستم که نه برسم. صدای موبایلم را شنیدم. میسرعتم را بیشتر کردم تا زودتر به خاسبک تر شده بود. کمی کمی 

 ماهان است. به سرعت و بدون اینکه به موبایلم نگاه کنم، جواب دادم. 

شنیدم. تمام ها را نمیها و فریاد آدمبه سرعت پایم را روی ترمز گذاشتم! اصالً صدای بوق ماشین« الو. سالم.» 

دیدم که با تعجّب ها را میآلود فرو رفته بود. آدمتی وحشتناک و وهمصداهای دنیا قطع شده بود. تمام دنیا در سکو

شنیدم.  فکر کردم اشتباه کردم. با دهند، امّا چیزی نمیکنند و گاهی دست و دهانشان را تکان میاز کنارم عبور می

 «الو. سالم. صدا میاد؟»دوباره همان صدا گفت: «الو.»ترس و دودلی گفتم: 
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لرزید. میکردم. خودِ علی بود! باور کردنی نبود. بعد از این همه سال! تمام وجودم می! علی بود! اشتباه نعلی بود

تمام وجود دارم. دهانم خشک شده بود. عرق سردی  دستم حتّی قدرت این را نداشت که گوشی را روی گوشم نگه

داد چه کاری باید میه بودم که اصالً مغزم فرمان نگی  و به هم ریخت قدرآنشنیدم. می. ضربان قلبم را را فرا گرفت

چطوری؟ خبری ازت » علی گفت:« شنوم علی.میسالم. صداتو » م. چند نفس عمیق کشیدم و گفتم:هانجام بد

علی مکث کرد. برای چند ثانیه ساکت شد. « بعد از این همه سال زنگ زدی که همینو بهم بگی؟» گفتم:« نیست!

به سختی ماشین را به کنار ای نشستم و چند ثانیه« گوشی» تر شده بودم. گفتم:مسلطکمی من هم به خودم 

« زنی؟!می؟ خب چرا حرف نروشناالو. کجایی » خیابان کشیدم و پارک کردم. دوباره صدای علی را شنیدم:

؟ حرفیم مونده ههمه سال مگ چی باید بگم؟ بعد از این» باید بگویم؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هدانستم چمین

 .«سالهاست که رفتی. دیگه حتّی چهرتم به خاطر نمیارم

 ش گفت:الرزید. علی با خونسردیِ همیشگیمیت و خشم شدم. صدایم از عصبانیّمیگفتم بیشتر عصبانی میهر چه 

شامل  ،بود هاحال خرابی داشتم. دمل چرکی که سال« خوام ببینمت.میکنی نیست. میجوری که تو فکر نه این»

که در وجودم بود، متعجّب بودم. چرا این همه سال فکر  میمرور زمان شده بود دوباره سرباز کرده بود. از خشم عظی

هِق باریدم. با هِقمییم جاری شد. مثل سیل هاتوانستم به هیچ کس فکر کنم. اشکمیام؟ نکردم علی را بخشیدهمی

کردم. مثل آدمای میچی؟ فراموشت کرده بودم. داشتم زندگی  ؟ برایبرای چی دوباره بهم زنگ زدی» گفتم:

باید ببینمت تا برات بگم. » علی گفت:« یه چیزی بگو...» علی سکوت کرد. فریاد زدم:« معمولی. چرا علی؟ چرا؟

ه همون جایی ک 6بینیم. ساعت میامشب برای تهران پرواز دارم. یه کنگره دو روزست. فردا بعد از کنگره همدیگرو 

 «دفعه آخر اومدی دنبالم.

کردم. میتوانستم نه بگویم. این آخرین شانسم بود. باید برای آخرین بار شانس رسیدن به علی را امتحان مین

 علی گفت:« زندگیم باشه... یاگه نیام. اگه کسی تو» توانستم به ماهان و روز عقدم فکر کنم. به سختی گفتم:مین

خواست میکردم. دلم مین گذاشتم. بلند بلند گریه اطع کردم. سرم را روی فرمق« یای.میاگه عاشقم باشی، »
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ور بود امّا سوخت، عشق ماهان هنوز در قلبم شعلهمیبمیرم. تمام وجودم مثل کوه آتشفشان بود. دلم برای ماهان 

نده ادو هفته به روز عقدم م زد؟ دقیقاًمیهمه سال حاال باید به من زنگ  توانستم از علی بگذرم. چرا بعد از اینمین

یم مثل هاجلوی چشم هاانجام شده بود. صحنه خریدن حلقه هاهمه کار دعوت شده بودند، هابود. همه میهمان

دانم چقدر کنار آن خیابان ایستادم. میخورد. نمیجان گرفت. حالم از خودم و این زندگیِ مزخرف به هم  میفیل

 خورد. ماهان بود. موبایلم را جواب دادم. می وقفه زنگشنیدم که بیمیموبایلم را تر شده بودم. صدای آرامکمی 

 گفتم:» ؟روشنا» توانستم حرف بزنم. ماهان با صدای بلند و عصبی گفت:مین« دی؟می؟ کجایی؟ چرا جواب نروشنا»

دونی چند بار گرفتمت؟ می» د:غرید. فریاد زمیماهان به شدّت عصبانی بود. مثل شیر « ماهان. من خوبم. تو راهم.»

 «شبه! 17راهی؟! ساعت  یدفعه! این همه ساعت تو 37شاید 

چی » تر گفت:! ماهان سکوت کرد و با لحنی آرامبود 17شوکه شدم. به سرعت به ساعت ماشین نگاه کردم. ساعت 

بگو االن میام دنبالت. از  دونه چند بار زنگ زده. کجایی؟میهم خدا  رها؟ چرا جواب تلفن منو ندادی؟ روشناشده 

شنوم. حاال میاسترس و دلواپسی مُردم. گفتم تصادف کردی. گفتم دزدیدنت. گفتم کشتنت. خدا رو شکر که صداتو 

رسم خونه بهت میدقیقه دیگه  17تا ام. نه. نه. خوبم. نزدیک خونه» گفتم:« حالت خوبه؟ بگو کجایی بیام دنبالت.

 گفتم:« ی افتاده؟ خب به من بگو اگه چیزی شده؟اتّفاقو خوبی؟ چرا صدات گرفته؟ ت» ماهان گفت:« زنم.میزنگ 

با بی حوصلگی » ؟روشنا» ماهان با نگرانی گفت:« زنم.میرم خونه بهت زنگ مینه عزیزم. همه چیز مرتبه. حاال »

باشه. » گفتم:« نتظرم.حتماً رسیدی خونه بهم زنگ بزن. م» ماهان لحظه ای مکث کرد و گفت:» بله ماهان؟» گفتم:

تر راه افتادم و با سرعت هر چه تمامبدون اینکه منتظر جواب ماهان بمانم، قطع کردم. به سمت خانه ب« باشه ماهان.

 به سمت خانه رفتم. 

عصبانی روبروی من ایستاده بود. وقتی قیافه من را دید جا خورد. به سمتم آمد  رهاکلید انداختم و وارد خانه شدم. 

جا نشستم. یم جاری شد. همانهایم دوباره مثل سیل از چشمهااشک« ؟ چرا با این حال؟روشناچی شده » ت:و گف

کنم! تو رو خدا یه چیزی می؟ دارم سکته روشناتو رو خدا بگو چی شده » نگران روبروی من نشست. گفت: رها

به  رهاخیلی خسته و گی  بودم. « آب...نگران نباش. همه چیز روبراهه. فقط یه لیوان » به سختی گفتم:« بگو...

. چی روشنابگو » سرعت با لیوان آب برگشت. روبروی من روی زمین نشست. لیوان آب را به دستم داد و گفت:
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عت موبایل به سر رهاای آب نوشیدم و نفس عمیقی کشیدم. موبایلم دوباره به صدا در آمد. ماهان بود. جرعه« شده؟

  را برداشت و جواب داد.

به سرعت « گم االن بهت زنگ بزنه.میدرمیاره. لباساشو همین االن رسیده. داره  روشناسالم ماهان جان. خوبی؟ »

هر چی شده بگو عزیزم. نگران هیچی نباش. با کسی » با نگرانی گفت: خداحافظی کرد و با نگاهی منتظر نگاهم کرد.

به  رها« . هیچی نشده نگران نباش.رهانه. نه » گفتم:نفس عمیقی کشیدم و « خاصی افتاده؟ اتّفاقتصادف کردی؟ 

دونی من و ماهان چقدر نگران میدادی؟ میهمه گریه کردی؟ چرا تلفنای منو جواب ن پس چرا این» گفت:میآرا

به سرعت دستش را روی دهانش گذاشت و  رها« خواد فردا ببینتم.می. علی زنگ زده بود. رها» گفتم:« شدیم؟

قدر به هم ریخته چرا... علی زنگ زد. اون» گفتم:« ؟ این امکان نداره!روشناگی میک بر سرم. چی خا» شوکه گفت:

ت با عصبانیّ رها« بودم که اصالً متوجه اون همه زنگ تو و ماهان نشدم. اصالً اون چند ساعت توی این دنیا نبودم.

که زنگ زده. مردیکه روانی! بعد از این همه خیلی غلط کرده  خواستی بگی،می» یش را در هم کشید و گفت:هااخم

عصبی  یبا حالت« م اشتباه کردی که جواب تلفنشو دادی!رده. تو هخود کزده تو رو به هم بریزه؟ خیلی بی سال زنگ

منظورت » با تعجّب گفت: رها« گردن؟میرن و برمیی! مگه این همه آدم نزنمی. چه حرفایی رهاول کن » گفتم:

ماهان » با تأسف گفت: رها« دونم...می. نرهادونم مین» حرفش را قطع کردم و گفتم:« خوای...میچیه؟ تو که ن

 « دونم...می. نرهادونم مین» یم گرفتم و گفتم:هابا آشفتگی سرم را در دست« . ماهان چی؟روشنا

پسر خوبیه. بهت اجازه  کنی. ماهانمی. تو داری ازدواج روشنادونی میچرا » ت بلند شد و گفت:با عصبانیّ رها

بدون  رهابا خشم نگاهش کردم. « تر از خودت بازی کنی. اونم به خاطر یه آشغال!دم با احساس این آدم بدبختمین

گی؟ شما همه کاراتونو کردین. دو هفته به عقدت میداری چی میفهمی؟ روشناتو انسانی » توجّه به من ادامه داد:

عشقشو، خانوادشو،  کنه. ماهان تمام سرمایشو به پای تو ریخته. وقتشو،میبختت مونده. ماهان پسر خوبیه. خوش

 «کنی؟میدونی داری با کی این کارو می ؟اینا رو میفهمیپولشو. 

 گری سنگدل،کردم مثل شکنجهمیکرد و هر بار که به علی فکر میعذاب وجدان زجرآوری تمام وجودم را متالطم 

« م.از علی بگذرم. من هنوزم عاشق علیتونم امی. نرهاتونم مین» کرد. گفتم:میو بیشتر  شدّت ضرباتش را بیشتر

؟ با ماهان؟ روشناهستی  میجور آدگفتی؟ آخه تو چمیپس تا االن به ماهان دروغ » روبروی من نشست و گفت: رها
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و وزم عشق منه. ماهان تمام زندگیش. ماهان هنرهاماهان. ماهان بیچاره... دوسِش دارم » گفتم:« ..این حقش نیست.

 با این همه صداقت و مردونگیش، لیاقتم. با این همه محبتی که ماهان بهم کرده،با من تقسیم کرد. من یه آدم بی

خوام قضیه علی رو به ماهان بگم. بهش میمن  رهاکنم. امّا میمن بازم در مقابل علی ضعیفم. بازم به علی فکر 

« گم...میتونم. به ماهان همه چیزو می. نرهاببینمش. اگه االن بهش نگم یعنی بهش دروغ گفتم خوام میگم که می

به دیوار تکیه داده بود، سرم را روی  کهدرحالیزانوهایم را بغل کردم و « تونی بهش بگی؟می» متفکرانه گفت: رها

دیوونه شدی؟ » ت گفت:با عصبانیّ رها« کنم... . امّا باید یه راهی پیدارهاترسم ازش می» یم گذاشتم و گفتم:هادست

خوای آدم به این خوبی رو از دست بدی؟ یه عمر میخوای همه چیزو خراب کنی دیوونه؟ احمق نباش. چرا می

فهمی؟ یاد اون شبایی که تا صبح به ماهان می. روشنادنبال این آدم گشتی. پیداش کردی. این آدم عاشق تو شده 

خواستی که بهت بگم ماهان یه میریختی و ازم میت. یاد اون دلواپسیا و اشکایی که پیش من فوبی ،کردیمیفکر 

انسان. دیگه دنبال چی هستی؟ علی؟  فت. خب ماهان االن مال توئه. مسئول، متعهد، مهربون،وشه، بیمیروز مال تو 

 گفتم:« ؟ آره؟ تو لیاقتت اون آدمه؟که مثل یه حیوون با تو رفتار کردمیجوری تورو خورد کرد؟ آدکه اونمیآد

عوض  شن، امّا ذاتشون همیآره عوض » گفت: رها« گفتی؟می. مگه خودت همیشه این نرهاشن میآدما عوض »

. اشتباه نکن. تو از خدا خواستی و ماهان اومد. روشناشه میمطمئن باش که هرگز عوض نشه. علی همون آدمه. مین

تونم. فردا باید برم میامّا بازم ن دونم،میتونم. همه اینا رو می. نرهاتونم مین» فتم:گ« کنی؟میچرا به بختت پشت 

. همین االن گوشی رو بردار و به علی زنگ روشناتونی می» با حالت عصبی و مستأصل گفت: رها« علی رو ببینم.

و « کنم.میتونی، من این کارو میبزن و بگو که دو هفته دیگه عقدته و ازش بخواه دیگه مزاحمت نشه. اگه خودت ن

زد زیر خنده و بعد  هابهت زده نگاهم کرد. مثل دیوانه رهاکشیدم.  رهاموبایلم را برداشت. گوشی را از دست 

 خشمگین نگاهم کرد. 

ی خشمگینش به من نگاه هابا چشم کهدرحالی رهاکردم. میفهمیدم. با تعجّب نگاهش میمعنی رفتارش را ن

بعد « خندی.میخندن احمق، یه روزی خودتم به خودت میهمه بهت » وصف ناشدنی گفت: میخش کرد، بامی

یا منو! این  . یا علی رو انتخاب کن،روشنادم میمن بهت اجازه ن» سری از تأسف برایم تکان داد و لحنی محکم گفت:

ماشای ادامه سریالش شد. رفتم و تفاوت برگشت و روبروی تلویزیون نشست و مشغول تبعد خیلی بی« حرف آخرمه.



343 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

منو درک کن.  رها» یم جاری شد. به سختی گفتم:هاکرد. دوباره اشکمینگاهم ن رهاروبرویش روی زمین نشستم. 

آفرینی ی سریالش که در نهایت هنر نقشهاطور که به تلویزیون و شخصیتهمان رها« م.امن واقعاً توی شرایط بدی

کنی. میدونی که داری اشتباه میکنم. خودت می. درکت نروشناکنم مین درکت» گفت:کردند، خیره شده بود، می

تونن راهنماییت کنن. میخوب دقّت کن. االن دو نفر هستن که » بعد روبروی من نشست و گفت:« خب صبر کن.

« ترسه.میگه. فقط میهیچی ن» گفتم:« گه؟میعقلت و قلبت. دقّت کن. به صدای قلبت گوش کن. قلبت چی 

خب. این تجزیه و » گفت: رها« گه اشتباهه.می» یم را پاک کردم و گفتم:هااشک« خب، عقلت چی میگه؟» گفت:

ذاریم کنار. احساست با وجود ماهان چیه؟ یعنی میکنیم. منطقو میتحلیل منه. حاال طبق تجزیه و تحلیل تو فکر 

به  رها« .رهااحساس عذاب وجدان دارم » گفتم:« ری؟اگه با وجود ماهان بری و علی رو ببینی چه احساسی دا

گن. تو کامالً به اشتباهت آگاهی. اون میعقل و احساست هر دو یه چیزو دارن بهت  بینی عزیزم،می» سرعت گفت:

بار ده، ولع تو به این آدمه. دور از ذهن بودن این آدم برای توئه. علی یکمیرو به سمت علی هل  چیزی که داره تو

خوای از این آدم ببینی؟ از کوزه همان برون تراود که در اوست... علی همون میودشو به تو نشون داده. دیگه چی خ

 یک شب روی پیشنهاد تو فکر نکرد.ی به پاس اون همه سال، حتّی بود که سالها به پاش نشستی و اون حتّمیآد

. حق با توئه. حق با احساس توئه. همون روشناتباه نکن اش» گفت: رها« فهمم. حق با توئه.می آره.» گفتم:« فهی؟می

پاشو یه آبی » گفت: رهاسکوت کردم. « احساسی که بعد از این همه سال، با برگشتن تنها عشقت خوشحال نیست.

 «به دست و روت بزن. بعدشم به ماهان زنگ بزن. خیلی امروز اذیّت شده. االنم منظره توئه. پاشو.

بهتر شد. امّا هنوز گی  و کمی دم و آبی به دست و رویم زدم. چند تا نفس عمیق کشیدم. حالم یم را در آورهالباس

لین بوغ گوشی را توانستم فکر کنم که چه کاری درست است؟ به ماهان زنگ زدم. با اوّمیمنگ بودم. هنوز هم ن

 برداشت. 

؟ خوبی؟ چی شد امروز؟ تو که منو روشنا» رسید.میصدای ماهان مضطرب به نظر « سالم عزیزم.» گفتم:« ؟روشنا» 

 کنان گفتم:مِنمِن« خوبم عزیزم. یکی از دوستای دورم زنگ زد. خبر جدائیشو بهم داد.» گفتم:« کشتی دختر!

گم. خب، خیلی براش ناراحت شدم. نتونستم خودمو کنترل کنم. کلی باهام حرف میدوست دوران دانشگاهم رو »

آلود فضای مکالمه ما را پر کرد. سکوتی شک ای سکوت کرد،ماهان چند لحظه« ریختم. زد و گریه کرد. خیلی بهم
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خبر آخه ازش بی» با دستپاچگی گفتم:« شناسمش!میاین کدوم دوستته که من ن» ماهان با لحنی سنگین پرسید:

بازپرس را پشت خط ماهان دوباره با همان لحن که بیشتر تصویر یک « بودم. خودمم از شنیدن صداش شوکه شدم.

قلبم « دادی!میرو ن رهاساعت جواب تلفن من و  2قدر بهمت ریخت که وقت ایناون» کرد، پرسید:میبرایم تداعی 

وغ زد که نباید به ماهان درمیریخت. استرس عجیبی تمام وجودم را فرا گرفت. یک ندای درونی به من نهیب 

نه... نه » گفتم:« مطمئنی چیزی نیست که بخوای بهم بگی؟!» ید:ماهان پرس« ...خب، بهم ریختم» بگویم. گفتم:

 «عزیزم... همین بود که گفتم.

؟ روشنا» ماهان گفت:« چرا ساکتی ماهان؟» آلود فضا را پر کرد. گفتم:ماهان سکوت کرد. باز هم سکوتی شک

ماهان « باشه.» گفتم:« بدی. خوام در نهایت صداقت و البتّه شجاعت بهم جوابمیخوام یه سئوال ازت بپرسم. می

با حالت « پشیمون شدی؟ از دوست داشتنِ من پشیمون شدی؟ آره؟» پرسید: میای تعلل کرد و با تناژ آرالحظه

ی روشنا. تو روشنااحساس بدی دارم » ماهان با استرس گفت:« دیوونه شدی ماهان! این چه حرفیه؟!» عصبی گفتم:

 «قدر خصوصیه که من نباید بدونم!ی که اوناتّفاقافتاده.  یاتّفاقدونم چه میهر شب نیستی. ن

. الزم نیست توضیحی بدی. روشنامهّم نیست » ماهان به سرعت گفت:« جوری نیست!ماهان این» جا خوردم! گفتم:

تونی حرفای خصوصی داشته باشه که فقط مربوط به خودش باشه. من میمن به تو اعتماد دارم عزیزم. هر کسی 

گیرم. ازت توقع ندارم هر مسئله خصوصی رو جزء به جزء برام تعریف کنی امّا اگه چیزی هست که میده نازت خور

شه این وظیفه توئه که با من در میون بذاری. امروز به هر دلیلی نخواستی چند ساعتی جواب هیچ میبه من مربوط 

دادی تا نگرانت نشم. این توقع زیادی می کس رو بدی. مهّم نیست. اشکالی نداره عزیزم. امّا باید به من خبر

فهمم که میراستش هنوزم برام این کارت قابل قبول نیست، امّا » عد لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد:ب« نیست...

ای دروغ بگی. من تو رو مثل خطّ تونی به منمی، تو نروشناکنم درکت کنم. ولی بدون میحال خوبی نداری. سعی 

م. اگه نشناسمت که عاشق نیستم. حاال برو استراحت کن. فردا اگه خواستی در موردش حرف شناسمیکف دستم 

 «زنیم عزیزم. شب خوبی داشته باشی.می

توانستم ماهان را بعد از شنیدن این مینداشتم. ن جرئتخواست به ماهان توضیح بدهم، امّا میبا تمام وجودم دلم 

ی که افتاده بود و من با خودخواهی پنهانش کرده بودم، اتّفاقگفته بودم، از  موضوع تصور کنم. از دروغی که به ماهان
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« با من حرف بزن. رها» نشستم. گفتم: رهااز احساس بدی که داشتم، به شدّت از خودم منزجر بودم. دوباره روبروی 

ای همیشگی. بگو هیچی حرف» حوصلگی گفتم:با بی« چی بگم بهت آخه؟ ماهان چی گفت؟» نگاهم کرد و گفت: رها

خوام برای آخرین بار ببینمش. به خدا میکنم. ولی میخوام علی رو ببینم. من که ماهانو ول نمی. چه کار کنم؟ رها

 گفت: رها« کنم.میگم. ازش برای همیشه خداحافظی میبینمش. بهش همه چیزو در مورد ماهان میرم میفقط 

. علی یه مرداب بدبو و روشنابگو. همین االن بهش زنگ بزن گی؟ خب االن زنگ بزن میگی بهش میمگه ن»

تونی ازش بگذری میکنه. تو اگه ببینیش نمیکِشتت تو. غرقت میی نوک پات هم بهش برسه، گندیدست. اگه حتّ

. اگه ماهانو از روشناو نکن. بشین سر زندگیت. ماهانو از دست نده دونی. پس این حماقتمیودتم خوب . خروشنا

 «تونم بهش فکر کنم.مین فعالً» کرد. گفتم:میت درد سرم به شدّ« بدی، تاوان سنگینی رو باید پس بدی...دست 

 شد..میشب هرگز صبح ن آنترسیدم. کاش میخیلی زود به رختخواب رفتم. از فردا و طلوع خورشید 
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 86فصل 

اختیار شاد بودم. امّا وقتی به ، بیمنتظر من خواهد بوداز خواب بیدار شدم. حال عجیبی داشتم. از اینکه علی امروز 

 به آتش میکردم، تمام وجودم مثل تَل هیزمیت بود فکر سانیی دیشبِ او که در نهایت درک و انهاماهان و حرف

باید رفتارم با ماهان مثل همیشه بود. طبق معمول هر احساس عجیبی و جانکاهی بود. سوخت. می شد ومیکشیده 

ای از امّا لحن ماهان همچنان در لفافه ، به ماهان زنگ زدم. سر حال و خوش اخالق، مثل روزهای قبل بودم.صبح

روم. می باید برای خرید رهاابهام پیچیده شده بود. ماهان برای شام دعوتم کرد امّا با دستپاچگی گفتم که امشب با 

به ماهان خیلی سخت بود امّا باید هر جور شده بود، علی  هاماهان دیگر حرفی نزد. برای خودم هم گفتنِ این حرف

فس سرکش ترم، افساری محکم به دور گردنم دیدم. در مقابل وسوسه علی مثل اسب سرکشی بودم که نَمیرا 

 کشاند. میانداخته بود و من را به سمت او 

 هاو ساعت هات. گذشتنِ ثانیهدادن اسی در حال رخ اتّفاقتوانستم به ماهان بگویم که چه مین ،کردممیهر چه فکر 

 هاکردم، وسط یک میزگردم و دهمیانداخت. احساس میفهمیدم. دلشوره عجیبی به تمام وجودم چنگ مین را

دهند. تمام میدور آن میز نشسته اند و هر کدامشان نظری در مورد من و کاری قصد انجامش را دارم،  روشنا

یشان را. حتّی هایشان را، تذکرهایشان را و گاهی تشویقهاسرزنش کلمه به کلمه،شنیدم. میرا به دقّت  هاحرف

کردم. از این همه بحث و صدا خسته بودم. به میی سرزنش آمیز، تهدید آمیز و یا تحسین آمیزشان را حس هانگاه

س خوبی نداشتم. احساس احساانه براه افتادم. ساعتم نگاه کردم. نزدیک ظهر بود. بعد از خوردن ناهار به سمت خ

صدا شده بودند  کم تمام صداها، یککند. کممیکسی را داشتم که ناخواسته و در نهایت آگاهی به همسرش خیانت 

 جرئتیافت. صدای موبایلم را شنیدم. میکردند. با گذشت زمان ناخواسته ضربان قلبم افزایش میو فقط سرزنشم 

صدای  کهدرحالی. گوشی را برداشتم، ماهان بود. آب دهنم را قورت دادم و نگاه کردن به صفحه موبایلم را نداشتم

 شنیدم، موبایلم را جواب دادم. میقلبم را 

سالم عزیزم. خسته » لرزید. گفتم:میی سردم ناخودآگاه هاسعی کردم خودم را کنترل کنم. دست« ؟روشنا» 

تو چطوری؟ کجایی؟ از صبح بهم زنگ نزدی؟! دلم خوبم عزیزم. » ماهان با صدایی خسته گفت:« نباشی. خوبی؟
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من خوبم عزیزم. آره، امروز سرم خیلی شلوغ بود. ببخشید. منم دلم برات تنگ شده. دارم » گفتم:« برات تنگ شده.

 شد. گفتم:میکه قلبم داشت از سینه کنده  قدرآنحس دلتنگی عجیبی را در قلبم احساس کردم. « رم خونه.می

به اندازه تمام روزایی که » گفتم:« مثالً چقدر؟» ماهان خندید و گفت:« دلم خیلی برات تنگ شده... ماهان. امروز»

خواسته کنارت باشم، به اندازه تمام میو با تمام وجود دلم  باهات بودم، به اندازه تمام شبایی که بهت فکر کردم

ماهان نفس عمیقی کشید و « ماهان؟» گفتم: سکوت کرد. ماهان« یی که آدما تا حاال بهم گفتن...هادوست دارم

کنم، امّا میکنم. بیشتر از همیشه باور می؟ حرفاتو باور روشنادونم چرا حرفات این همه با من غریبه مین» گفت:

تونم میقدر حالم بده که اصالً نانگار سالهاست که ازت دورم. این حس دلتنگی مالِ منم هست عزیزم. از صبح اون

کنم، می. هر چی فکر روشناقدر از نبودنت دلتنگم دونم چرا اینمیگیره. نمیدلم بیشتر از همیشه بهونتو  برات بگم.

رم عزیزم. چرا باید ازت دور میاین چه حرفیه ماهان؟ من جایی ن» گفتم:« ...روشناتونم میتونم. بی تو نمیبی تو ن

ماهان با صدایی گرفته « این دنیا نیستم. یماهان. اصالً تو بشم؟ چرا باید کنارت نباشم؟ حال منم از صبح خیلی بده

سکوت « کنم...می. به خاطر اون رازه... من اینو حس روشنابه خاطر اون رازِ غریبیِ که تو دلته » زمزمه وار گفت:

خوای میرا نچ» ماهان گفت:« ماهان. ادامه نده لطفاً.» یم چکید. گفتم:هالین قطره اشک از چشمکردم. بی اختیار اوّ

« خیلی از حرفا گفتنی نیست ماهان امّا کاش این یکی گفتنی بود...» گفتم:« ؟روشنادر موردش باهام حرف بزنی 

آقای مهندس، از شرکت »ریخت. صدایی از پشت خط شنیدم. میماهان سکوت کرد. شاید او هم پشت خط اشک 

ید برم عزیزم. فکر کنم امروز تا شب کار دارم. شاید من با» ماهان نفس عمیقی کشید و گفت:« ایران گستر اومدن.

نتونم بهت زنگ بزنم. با نماینده سه تا شرکت امروز قرار فیکس کردم. احتماالً تا شب جلسه دارم. خودت از بیرون 

 «برگشتی بهم زنگ بزن.

... از خودم بدم وم وم آماده شوم و سوار ماشینم شتوانستمیخواستم بروم؟ چگونه میکجا  از بیرون برگشتم؟ من

بدی که در حال  اتّفاقه کردم که ماهان متوجّمیت ماهان را نداشتم. کامالً حس آمد. تحمل این غم، این مظلومیّمی

نه » ماهان گفت:« م.رهارم. با میزنگ بزن. جای خاصی ن اگه خواستی زنگ بزنی،» افتادن است، هست. گفتم:

ی دنیا در صدای ماهان هاهتمام غصّ« خوام امروز فقط تو به من زنگ بزنی.میخوام امروز تو به من زنگ بزنی. می

 م. بدون خداحافظی قطع کردم. هتوانستم جواب ماهان را بدمیزد. از فرط گریه نمیموج 
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 رهابار نگاه مالمت« باید آماده بشم.» روبروی من ایستاده بود. گفتم: رهابه خانه رسیده بودم. وارد آپارتمان شدم. 

. فقط به من کمک کن که رهاهیچی نگو. هیچی نگو » کرد. سرم را پائین انداختم و گفتم:میروی من سنگینی 

 چیزی نگفت.  رها« امروز به آخر برسه. حال خودم از همه دنیا خرابتره...

ه هیچ حرکتی وجّشنیدم. متمیکرد. هیچ صدایی رو نمینگاه  ادر سکوت مطلق من ر رهاافتادم. میم باید راه ککم

سر  رها« کاری نداری؟» کرد، گفتم:میکه با بهت وهم آلودی نگاهم  رهابرداشتم و رو به  انبودم. سوئیچ ماشین ر

بلند کردم و به درخت  اوزید. سرم رمی میبه سرعت از آپارتمان بیرون زدم. هوا گرفته بود و باد مالین داد. اتک

یی که با ماهان در این هوای گرفته قدم زده بودم. چه عصرهایی هاو چه شبجلوی ساختمان نگاه کردم. چه روزها 

ن آمده بودم. فکر آکه به عشق ماهان با شوق و ذوق فراوان، با شیطنت و بازیگوشی از در همین ساختمان بیرون 

با « ؟روشنا»گرفتم. منتظر شدم.  ااز خودم بیخود کرد. دلم برای ماهان پر کشید. شماره ماهان ر اروزها من ر

ماهان « سالم عشق من.» شنیدن صدای ماهان آرام شدم. انگار تمام وجودم در آرامشی ژرف غوطه ور شد. گفتم:

چرا. اومدم بیرون تماس تو » ماهان گفت:» مگه جلسه نداشتی؟» گفتم:« خوبی عزیزم. منتظره تماست بودم.» گفت:

این حرفا چیه عزیزم؟ حال و هوام عوض » ماهان گفت:« ی...ببخشید عزیزم. وسط جلسه بود» گفتم:« رو جواب بدم.

از سئوال ماهان شرمنده شدم. « ری؟میتونی زنگ بزنی. داری میخوب کردی زنگ زدی. هر وقت خواستی شد. 

خواستم « زنم.میآره. اومدم، دوباره بهت زنگ » کردم. گفتم:مینفرت عمیقی را در قلبم نسبت به خودم احساس 

« ت دارم.دوسِ» گفت: میماهان با تناژ آرا« جانم؟» گفتم:« ؟روشنا»ع کنم که صدای ماهان رو شنیدم. قطگوشی را 

قطع کردم. « عزیزم. طورهمینمنم » جمله ماهان مثل خنجری گداخته بر قلبم نشست. تمام وجودم لرزید. گفتم:

  هایم را کنترل کنم. سوار ماشینم شدم و براه افتادم.توانستم اشکمین

کردم، دیر شده بود. میداشت. گرد و خاک زیادی به هوا بلند شد. باید عجله میرا به رقص وا  هاوزید و برگمیباد 

ل آشنایی با ماهان نم نم باران زد. شیشه را پائین کشیدم. بوی خاک و باران من را ناخودآگاه به روزهای اوّدر راه، 

او گذرانده  به ماهان و روزهای قشنگی که با کرد. تصمیم گرفتم اصالًمیتر از همیشه انداخت و من را غمگینمی

اش را تصور کردم چهرهمیپیرتر شده. سعی  هاای به علی فکر کردم. به اینکه چقدر از آن سالبودم، فکر نکنم. لحظه

به مرز جنون رسیده کرد. میب صدای ماهان در گوشم مثل الالیی شبانه نجوا ا مرتّکنم که چه تغییراتی کرده، امّ
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حالم خیلی بهتر خواهد شد. امیدوار بودم که برای لحظاتی  دادم که با دیدن علی حتماًمیبودم. به خودم دلداری 

اختیار . امّا بی..انگیز و لطیفنظیر بود، دلد. هوا بیبه باریدن کر عشرو میفقط علی را ببینم و با او باشم. باران مالی

 ز همیشه بود!تر اجای ماهان خالی

به  ،به محل قرار رسیدم و با علی تماس گرفتم. بعد از مدّتی کوتاه علی را دیدم که با بارانی بلند و کیف به دست

کردم. درِ ماشین باز میم، گی  و منگ به علی نگاه اهدر کما بود های که سالهاآید. مثل آدممیسمت ماشین من 

و دستش را به طرفم دراز کرد. « سالم.» نگاه کردم. علی خندید و گفت:شد. با تعجّب و هیجانی مبهم به علی 

 شد. میلبخند زدم. برای لحظه ای همه دنیا را فراموش کردم. باورم ن

که تمام غرورم را روزی به  انتظارش بودم؟ کسی در هاکه سالی بود که روبروی من نشسته بود؟ کساین علی 

توانستم میفشرد. نمیای گلویم را ش مثل قاتلی حرفهای نامرئیهاغض با دستخاطرش زیر پاهایم له کرده بودم؟ ب

هیجان، ترس، خشم، انزجار و...  ور شد. عشق، نفرت، شور،ویم. هزاران احساس در وجودم شعلهبه خودم دروغ بگ

ای تغییر علی ذره «به لطف شما!» به طعنه به روبرو خیره شدم و گفتم:« تکون نخوردیا!» علی نگاهم کرد و گفت:

ای پیرتر نشده بود. شاداب ش که به رنگ سرخ متمایل بود. ذرهنکرده بود، همان پوست سفید و موهای خرمایی رنگ

! اومدی اینجا منو ببینی یا گله روشنابس کن » و جوان مثل همان روزهای اوّلی که دیده بودمش. علی گفت:

چرا. داری. امّا بذار اوّل ببینمت. بعد هر » علی گفت:« حقم ندارم؟ یعنی این» با خشم نگاهش کردم و گفتم:« کنی؟

خوای منو ببری میخب، راه بیوفت دیگه! کجای » سکوت کردم. علی گفت:« چقدر خواستی سرم غر بزن. خوبه؟

 ریم،میحاال » گفتم:« نه» علی گفت:« جای خاصی مَدِ نظرم نیست. تو بگو کجا بریم؟» با لحن سردی گفتم:« حاال؟

به روی خودم  امّا اصالً ی علی بودم،هاکرد. متوجّه نگاهمیدر راه علی مرتب نگاهم « ریم اونجا.میهر جا دیدیم 

 آوردم. باالخره در مسیر به کافی شاپی رسیدیم و تصمیم گرفتیم همانجا برویم.  مین

ن ماهان صالً برایم جذاب نبود. اصالً بدویی که اهاوارد کافی شاپ شدیم. کافی شاپ معمولی بود. با میز و صندلی

ی براق و جوان علی هاانگیز نبود. روبروی علی نشستم. برق خوشحالی را در چشمبرایم هیچ چیز جذاب و دل

ی سیاه و مثل شب ماهان هااختیار به یاد چشمی علی بیهای من چه؟ با نگاه کردن به چشمهاامّا چشم ،دیدممی

خب، از خودت » من را در آغوش گرفته بود. علی گفت: میغم و اندوه عظی رنگ پائین انداختم.. سرم را بی دافتادم
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: همیشگی... چی بگم؟ زندگیِ» نفس عمیقی کشیدم و لحظه ای مکث کردم. علی سرش را تکان داد. گفتم:« بگو.

کردم وسط دو راهیِ میبین دو راهیِ بزرگی ماندم. احساس « دوست پسری، نامزدی؟ ازدواج نکردی؟» علی گفت:

نگاهش همچنان منتظر جواب من ام. کدام راه درست بود؟ علی با سناکی در شب تیره و تاری ایستادهمخوف و تر

باهاش ازدواج  خوامم. پسر خوبیه. میراستش چند ماهیه با کسی آشنا شد» آب دهنم را قورت دادم و گفتم: بود.

تونی زندگی کنی! این بود عشق میگفتی با کسی جز من نمیتو که  پس» علی با لحن تمسخر آمیزی گفت:« کنم.

 «بدون مرزت؟!

ای از گذشته را بروی خودش در هم کشیده شد. علی بدون اینکه ذرهرا یم هااختیار اخمبا خشم نگاهش کردم. بی

 هنوز جا دارم؟ فکر کنیمیچه جوابی؟ منتظر چه جوابی هستی علی؟ فکر » گفتم:« خب، جواب بده...» بیارد، گفت:

علی که « تو... تو خودخواهی، تو خیالت زندگی میکنی، کنی هنوز ظرفیتشو دارم که بازم یه روز بهم بگی تو،می

سرم را پائین « آروم. باشه. من که حرفی نزدم، فقط ازت یه جواب خواستم.آروم،» حالت عصبی من را دید، گفت:

دونی؟ تو واقعاً منو کشتی! سالها می. علی . تو منو کشتیستی خوردم کردیهر جور که تون تو» انداختم و گفتم:

خوای میست. ولش کن. حاال هگذشت مالِ چی؟ گذشته،که حاال » علی گفت:« با بی تفاوتیات... قبل. با تحقیرات،

نواده بدم. من خوام تشکیل خامیخوام ازدواج کنم. میام. علی من از این وضعیت خسته» گفتم:« چی کار کنی؟

حاال؟ » نگاهش کردم. با لحن تمسخر آمیزی گفتم:« ماهان؟ پس اسمش ماهانه...» علی گفت:« ماهانو دوست دارم.

کنم؟ خیلی دیره عزیزم. خیلی. من سالهاست تو رو فراموش کردم. نه خاطراتتو به یاد میارم میحاال که دارم ازدواج 

 «خواستمت. االن دیگه خیلی دیره. خیلی دیره...میدی علی... اون روزا رنه دلتنگیهامو. تو سالهاست که برای مُ

« خوای باهاش ازدواج کنی، چجور آدمیه؟ شرایطش چیه؟میکه میاین آد» علی همچنان غرق در نگاهم بود. گفت:

 گفت:انداخت و علی ابرویی باال « مهندسه. یه شرکت بازرگانی مصالح ساختمانی داره. پسر خوبیه. با اخالقه.» گفتم:

دونی میتحصیالت من، وجهه اجتماعی من خیلی باالتر از اونه.  من، اکازیونه! امّا وضعیت گی،میاین شرایطی که »

تت چی؟ اونم اکازیونه؟! تو اصالً بلدی با احساس یه آدم، با درخواست یه انسانیّ» گفتم:« اینو؟ من برات اکازیونترم!

علی نزدیک « دم زود یاد بگیرم.میتو یادم بده. من باهوشم. قول  خب،» علی گفت: «برخورد کنی؟ چجوریآدم باید 

خوام باهات میکس تو نشد. امّا هیچ . خیلی. دخترای زیادی رو تست کردم.روشناخیلی گشتم » تر شد و گفت:
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علی. دو هفته من فراموشت کردم » گفتم:« دم، پشیمون نشی. فقط یکبار به من فرصت بده.میباشم. بهت قول 

مگه اینکه تو » توجّه به حرفی که زده بودم، گفت:علی بی« کنم. دیگه برای این حرف خیلی دیره...میدیگه عقد 

نخوای که با هم باشیم. هنوز برای هیچ چیز دیر نشده. تو سالها منتظر من موندی. یادت میاد. اون روزا رو، اون شبا 

بس کن » بی اختیار از پشت میز بلند شدم و گفتم:« گی؟میا هم باشیم. چی خوام بمیرو؟ خب حاال اینجام. حاال 

 «علی. بس کن...

کرد. تمام وجودم میکردند. علی با نگاهی ملتهب نگاهم میی دوروبرم شدم، که همه نگاهم هاه آدمناگهان متوجّ

کشیدم. علی میبه سختی نفس  لرزید. سعی کردم خودم را کنترل کنم. آرام نشستم. سرم را پائین انداختم.می

م، کردبهت فکر می هاروی حرفام فکر کن. اومدم که اون سالها رو جبران کنم. باور کن منم در تمام اون سال» گفت:

گی که با ماهان به هم میپس االن زمانشه؟ وقتی اومدی که دوهفته به عقدم مونده و » گفتم:« امّا زمانش نبود.

گی، قبول میتو هر چی » علی گفت:« گفتی خودخواهم؟ آره؟ من خودخواه بودم علی؟میوقت به من بزنم؟ اون

دونی میکنی. اینو خودت میاگه هنوزم عاشق باشی، منو انتخاب » گفت: و سپس« دارم. حق با توئه. ولی تنهام نذار.

؟ دیگه روشنات یعنی چی انسانیّ» علی گفت:« اون آدم به من اعتماد کرده.ته. این دور از انسانیّ» گفتم:« عزیزم...

کنه؟ میفکر ت و قولی که به تو داده، کنی اگه یه روزی عشق اون برگرده، به انسانیّمیزمان این حرفا گذشته. فکر 

شناسی. میجوری نیست علی. تو ماهانو ناین» گفتم:« کنه!می. اصالً به تو فکرم نعشقشره سراغ مینه خیلی راحت 

ست که برای تو گفته. تو مگه هاینا همه قص» علی گفت:« ..تونم.میدم. ماهان با من عاشق شد. نمن اوّلین عشقش بو

ی نیستم. بچه هم نیستم که بخوام حرفی بزنم که اشناسی. من آدم دروغگوییمیتوی گذشته این آدم بودی؟ منو 

 «پاش نایستم.

من را بیشتر از  کردم،میماهان در قلبم حس فضا به شدّت برایم سنگین شده بود. احساس گناهی که نسبت به 

م اکه در تاریکیِ مطلق زندگیمیکرد. قضاوت سختی بود. عشق بزرگی که همیشه در قلبم بود و آدمیهمیشه خورد 

کردم، میآمد و خودش را مثل یه مرد، مثل یک انسانِ واقعی به من ثابت کرد. انتخاب کار مشکلی بود. احساس 

مونو چائی» علی گفت:« تونم بمونم.میپاشو بریم علی. ن» یک دنیا شده، سر درد عجیبی داشتم. گفتم:سرم به اندازه 

لبخند زدم. دلشوره عجیبی داشتم. دلم « دیگه از بودن کنار من شاد نیستی؟!» بعد به شوخی گفت:« بخوریم میریم.
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کردم میبود. احساس  5ساعت حدوداً  علی راحت بشوم و به ماهان زنگ بزنم.دست خواست هر چه زودتر از می

ی های سردم با داغیِ لیوان من را به یاد شبهاخیلی دیر شده است. لیوان چایم را به دست گرفتم. گِزگِز انگشت

روبروی علی  خوردیم. غمگین شدم. اصالً پشت آن میز،میسردِ زمستانی انداخت که با ماهان کنار شومینه چای 

 « پاشو علی. من دیرم شده. باید برم خونه.» را خوردم و گفتم:نبودم. به سرعت چای 

علی را تا منزل برادرش رساندم و به سمت خانه حرکت کردم. دلم تاب نداشت. کنار خیابانی پارک کردم و به ماهان 

یم را بغض گلو« رفتی خونه عزیزم؟» ماهان گفت:« ماهان. سالم عزیزم.» با تمام وجود گفتم:« ؟روشنا» زنگ زدم.

باشه عزیزم. برو برس خونه بهم زنگ بزن. » ماهان با آرامش گفت:« دارم میرم خونه عزیزم.» گرفت. به سختی گفتم:

« سالم برسون. چیزیم خریدی؟» ماهان گفت:« رسونه.میآره عزیزم. سالم » با دستپاچگی گفتم:« م باهاته؟رها

« . نگرانم تا این وقت شب بیرونی.برو خونه که دیر وقته باشه. حاال زود» ماهان گفت:« آره یه چیزایی.» گفتم:

ماهان با لحن « خوای بیام ببینمت. دلم خیلی برات تنگ شده.می» :شکافت. گفتممیی ماهان قلبم را هاحرف

ن ماها« زنم.میباشه عزیزم. بهت زنگ » گفتم:« بینمت.میای. برو خونه. فردا امروز دیگه خسته نه،» آلودی گفت:غم

مرسی که امروز بهم زنگ زدی. امروز بیشتر از همیشه بهت نیاز » سکوت کردم. ماهان گفت:« ؟روشنا» گفت:

این حرفا رو نزن ماهان. منو » آمد. با شرمندگی گفتم:میم نقش بست. از خودم بدم انلبخندی تلخ روی لب« داشتم.

ال خوبی نداشتم. امّا دیدن علی من را ناخواسته شاد براه افتادم. ح« بیشتر از این شرمنده نکن. فعالً خداحافظ...

 کرده بود. به سرعت به سمت خانه براه افتادم.

هیچی. علی رو دیدم. علی گفت » گفتم:« ؟روشناچی شد » کرد. روبروی من نشست و گفت:میبا تعجّب نگاهم  رها

گفتم میچی » حالت عصبی گفتم:با « تو چی گفتی؟» گفت: سست شد وکه از حرف من  رها« هم باشیم. که با

تو باور » گفت: رها« ر بود که اومده تا برای همیشه با من بمونه.صِخوام ازدواج کنم. امّا اون مُمی؟ بهش گفتم که رها

 روشنا» گفت: رها« گه.میدونه چی میچرا نکنم؟ علی آدم دروغگویی نیست. بچه هم نیست. » گفتم:« کردی؟

 فاصلهکنم درست فکر کن. تو دو هفته تا خوشبختی میدیدیش. خواهش می رفتیمیباید اشتباه نکن. تو اصالً ن

هیچی » گفتم:« داری. فقط دو هفته. چرا باید این موقعیت به این خوبی رو از دست بدی؟ آخه مگه دیوونه شدی؟

. آره، رهاان حرف بزنم باید با ماه» ساکت شد. چند دقیقه ای در سکوت گذشت. گفتم: رها« . هیچی نگو...رهانگو 
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تونم بهش دروغ بگم. اون حقّشه که میگم. نمیخوام با ماهان حرف بزنم. فردا که ببینمش همه چیز رو بهش می

ول کن » گفتم:« بدونه که در نهایت وقاهت و پررویی بهش خیانت کردی؟» با تمسخر گفت: رها« همه چیزو بدونه.

بلند شدم و به سمت « کردم.میآره نیستم، امّا اگر هم بودم این حماقتو ن» گفت: رها« . تو جای من نیستی...رها

 اتاق خواب رفتم. موبایلم را برداشتم و شماره ماهان را گرفتم. ماهان با اوّلین بوغ جواب داد.

قی ماهان نفس عمی« آره.» گفتم:« ای؟سالم عزیز دلم. خوبی؟ خونه» ماهان گفت:« سالم عزیزم.» گفتم:« ؟روشنا» 

خسته ام. تازه رسیدم خونه. اصالً نفهمیدم » ماهان گفت:« قدر گرفته؟ مریض شدی؟چرا صدات این» گفتم:کشید. 

چرا؟ عصبی شدی؟ من » گفتم:« کنه. دراز کشیدم تا یه کم بهتر شم.میگذشت... یه کم معدم درد  چجوریامروز 

« کن بزنه.عزیزم. پدرام تو راهه داره میاد بهم مسنه، الزم نیست. تو خسته ای » ماهان گفت:« االن میام پیشت.

خوام میخوبم. حوصله درد کشیدن ندارم.  نه،» ماهان به سختی خندید و گفت:« بده؟ قدر حالتپس این» گفتم:

باشه عزیزم. » عصبی بود. فکر کردم نباید زیاد اصرار کنم. گفتم:کمی لحن ماهان « زود راحت شم از این درد لعنتی.

 « زنم که بهتر شده باشی.میساعت دیگه زنگ  1پس 

« باید برم ماهانو ببینم. دلم تا فردا طاقت نمیاره.» گفتم: رهاقطع کردم. به شدّت روی ماهان حساس شده بودم. به 

میرم. باید همین امشب میآره. همین امشب. وگرنه تا صبح هزار بار » گفتم:« این وقت شب؟!» با تعجّب گفت: رها

 آماده شدم و از خانه زدم بیرون.« ببینم. ماهانو
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 87فصل 

پشت در منزل ماهان رسیدم. خیلی هراسان و آشفته بودم. زنگ واحد را زدم. بعد از چند لحظه صدایی را از آیفون 

 شنیدم. 

من » صدا گفت:« سالم عزیزم. دلم طاقت نیاورد ماهان.» گفتم:« کنی؟می؟ این وقت شب، اینجا چکار روشنا» 

و در را باز کرد. سوار آسانسور شدم. استرس عجیبی داشتم. از آسانسور که پیاده شدم، چند نفس « پدرامم. بیا باال.

عمیق کشیدم و به سمت آپارتمان ماهان حرکت کردم. در نیمه باز بود. در را با احتیاط باز کردم و پدرام را جلوی 

دستم را روی سینه ام « پدرام! منو ترسوندی!» سالن ترسیدم. گفتم:خودم دیدم. از دیدن پدرام در تاریک و روشن 

خانم... حال شما؟ از این ورا؟ چه  روشناسالم » گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. پدرام مثل همیشه پر انرژی گفت:

سعی  کهالیدرحلبخند زدم و « فکرت بودم. دلم برات تنگ شده بود. یاً امروز تواتّفاقسعادتی با من یار بود امشب؟ 

دل به دل راه داره پدرام جان. منم دلم برات تنگ شده بود. » یم قایم کنم، گفتم:هاکردم استرسم را پشت چشممی

من واقعاً به  زنی،می رو که ااین حرف» ش گفت:ا پدرام با شوخ طبعیِ همیشگی« ماهان کجاست؟ حالش چطوره؟

 لبخند زدم و گفتم:« بین شماست.که م ان عاشق این عشقیم» بعد لبخندی زد و گفت:« شه.میماهان حسودیم 

همه بهم  دونم چرا اینمیاتاق خوابه. مسکن بهش زدم. دراز کشیده. ن یتوماهان » پدرام گفت:« ممنون.»

 «تا قرارداد کاریش بهم خورده، فکر کنم، بخاطر همونه. و نداشت. امروز دواین درد ست. مدّتها بودهریخت

دادم که میوب براه افتادم. برایم عجیب بود که چرا ماهان به استقبالم نیامده، امّا به خودم دلداری به سمت اتاق خ

تواند بیاید. به اتاق خواب که رسیدم، ماهان را دیدم که روی تخت سِرُم به دست، دراز میحالش خیلی بد است و ن

کنارش، لبه تخت  رفتم« د بلند شی عزیزم.خوامین» نیمه نشسته شد. گفتم:کمی کشیده است. با دیدنِ من، 

ت لبخند زدم و دست ماهان را که از شدّ .دیدممینشستم. عرق سردی را که از درد روی صورت ماهان نشسته بود، 

درد یخ کرده بود، گرفتم. ماهان به زور لبخند زد. پدرام دست به سینه روبروی ما ایستاده بود. به پدرام نگاه کردم. 

 سِرُمِششه. توی میشو زدم. دردش خیلی کم شده. دیگه قطع مِرُنیم ساعتی هست سِ» دی زد و گفت:پدرام لبخن

ممنون پدرام جان. تو برو دیگه. من هستم. سرمش که تموم » لبخند زدم و گفتم:« مسکن هم زدم. آخرای سرمشه.
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عمل بودم. چشمامو به زور باز نگه  باشه. خیلی خسته ام. از صبح اتاق» پدرام گفت:« کشمش. نگران نباش.می شد،

 ماهان آب دهنش را قورت داد و سرش را تکان داد و گفت:« ماهان؟» و بعد نگاهی به ماهان کرد و گفت:« داشتم.

زحمت بندازمت، ولی تنها کسی که به  یخواستم تومیبرو پدرام جان. ممنون که با این خستگی اومدی. واقعاً ن»

این » ام به سمت ماهان رفت. لبخندی زد و دستش را روی شانه ماهان گذاشت و گفت:پدر« فکرم رسید تو بودی.

ایران دارم؟ استراحت کن. فعالً هم کشیدن سیگار ممنوعه. چون  یکیو توشماها حرفا چیه رفیق؟ مگه من جز 

م لبخند مهربانی ماهان با چهره رنجورش لبخند زد و سرش را تکان داد. پدرا« که!میفهمیکنه. میمعدتو تحریک 

 گفتم:« .ناگه کاری داشتین هر وقت شب که شد، زنگ بزنی» یش نقش بست. لبخند زدم. پدرام گفت:هاروی لب

من » با لبخند گفت: پدرام« شیم.میکن. دیگه مزاحمت نخیالت راحت باشه عزیزم. من هستم. تو برو استراحت »

 «عادت دارم. خواستی زنگ بزن. فعالً خداحافظ.

. نگرانشم. من روشناخیلی مواظب ماهان باش » م را تا دم در بدرقه کردم. پدرام موقع رفتن رو به من گفت:پدرا

نفس عمیقی « نه.» گفتم:« دونم بخاطر کارش باشه. مگه با هم مشکلی دارید؟میشناسم. بعید می ماهان رو خوب

رم. کار میوشحالم که اومدی. با خیال راحت از زیر زبونش بکش. خ چرا ناراحته؟ میپس باید بفه» کشید و گفت:

 «بخیر.داشتی زنگ بزن. شب

پدرام رفت. به سمت اتاق خواب برگشتم. ماهان همچنان با چهره ای رنجور و پر درد روی تخت به حالت نیمه 

تر نشسته بود. تا من را دید به زور لبخند زد. احساس کردم که چهره ماهان هر لحظه و هر لحظه رنگ پریده 

ماهان نگاهی به چکیدن آخرین « شه.میداره تموم » د. کنار تخت نشستم. نگاهی به سِرُم ماهان کردم. گفتم:وشمی

با تعجّب نگاهش کردم. از حرف « شم...میآره، مثل من که دارم قطره قطره تموم » ی سرم کرد و گفت:هاقطره

 گفتم:« هیچی عزیزم. هیچی...» تخت خورد و گفت: ماهان تکانی روی« منظورت چیه؟» ماهان، جا خوردم. گفتم:

عزیزم، چقدر » ماهان دست من را گرفت. از سرمای دست ماهان، به خودم لرزیدم. گفتم:« ت چطوره؟معد»

االن برات یه چائی نبات غلیظ » گفتم:« شم. دردم قطم شده.میآره. فشارم پائینه. االن بهتر » ماهان گفت:« سردی؟

 «شی.میبهتر  میارم،
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به سمت آشپزخانه رفتم و با چائی نباتی غلیظ برگشتم. لیوان چای را روی پاتختی گذاشتم و سِرُم ماهان را کشیدم. 

لیوان چای را به ماهان دادم. ماهان لیوان را به دست گرفت. اصالً آنجا، در آن اتاق نبود. قاشق چائیخوری را داخل 

ی ناگهان در دست ماهان از حرکت ایستاد. ماهان به نقطه ای مبهم خیره لیوان چرخاند. در فکر بود. قاشق چائیخور

یش ظاهر شد. هالبخندی تلخ روی لب دوباره ماهان به خودش آمد.« ماهان... عزیزم. ..ماهان.» شده بود. گفتم:

را تکان داد و ماهان سرش « االن بهتری؟» خورد و لیوان را که هنوز گرم بود به من داد. گفتم: میچایش را به آرا

منتظر ماندم تا ماهان از دستشوئی بیرون آمد. با حوله دست و « خوام دست و صورتمو بشورم.میآره عزیزم. » گفت:

 صورتش را خشک کرد و به سمت سالن رفت و در تاریک و روشن سالن نشست. 

ماهان » ا گرفتم و گفتم:را روشن کنم، ولی ماهان نگذاشت. کنار ماهان نشستم. دست ماهان ر هاخواستم برق

با « تو منو باور کردی؟ روشنا» ماهان نگاهی مهربان و رنجور به من انداخت و گفت:« چیزی شده؟ به من بگو.

مکثی کرد و سرش « منظورم اینکه...» ماهان دستی الی موهای من کشید و گفت:« منظورت چیه؟» تعجّب گفتم:

قلبم مثل تنگ بلوری « خودت برام از امروز بگو...» ا فشرد. بعد گفت:را پائین انداخت. سری تکان داد و دست من ر

این چند  ی، توروشنا» ماهان بی حوصله گفت:« دونستی عزیزم. من با...می تو برنامه منو» خورد شد و ریخت. گفتم:

کردم. من مثل خدا، و با تو باور ر ماه هیچ وقت به من دروغ نگفتی. من صداقتو با تو باور کردم. من تمام اخالقیات

شه. از میبرای من. پس االنم راستشو بهم بگو. چون هر چی تو بگی باورم  میآدبه تو ایمان آوردم. تو هنوزم همون 

ه در نهایت مظلومیت بود، مثل بعد با لحن مهربانی ک« ی رو که افتاده با جزئیات برام تعریف کن.اتّفاقدیشب. هر 

 «بگو عزیزم. بگو...» اه است، گفت:ای که دستش از همه جا کوتبچه

توانستم مقاومت کنم. با شناختی که از ماهان مییم جاری شد. هیچ حرفی برای گفتن نبود. نهابی اختیار اشک

کند امّا از کجا؟ تمام وجودم سرشار از میوال ئت از من سطعیّاطور با قداند که اینمیدانستم که چیزی میداشتم، 

ی هاآن دیو، خودِ من بودم. به چشمموجود پلیدی که خودم خلقش کرده بودم. آن موجود کثیف،  تنفر بود. تنفر از

کرد، نگاه کردم. ماهان ملتمسانه منتظر من بود و میماهان که اشک در آنها حلقه زده بود و به سختی کنترلش 

انمود کند که هیچ چیز خواست ومیهمچنان مثل مردی از جنس سنگ خارا، سعی در کنترل احساستش داشت. 

واهد ماهان سابق باشد. خستگی، تواند در او خللی ایجاد کند، امّا خیلی رنجورتر و ضعیف تر از این بود که بخمین
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دیدم و هر لحظه بیشتر از مییش را مشت کند. همه را هاشد ناخودآگاه دستمیتابی، اضطراب شدیدی که باعث بی

چون دیدمت. چون امروز » ماهان با عجز و ناله گفت:« کنی؟منو متهم می چرا» شکستم. گفتم:میلحظه پیش 

ت فشار عصبی که در آن لحظه توانستم باور کنم. از شدّمیخشک شدم. ن« . بهم بگو اون آدم کی بود؟روشنادیدمت 

. بلند بلند در وجودم حس کردم، احساس تکه تکه شدن کردم. آخر از کجا من را دیده بود؟ بی اختیار بغضم ترکید

کردم. ماهان من را به سمت خودش کشید و مییم را روی صورتم گذاشته بودم و گریه هاکردم. دستمیگریه 

بگو. من » ی من نگاه کرد و گفت:هادر چشمگرفت.  ،لرزیدندمیبازوهای مرا در دستان رنجورش که به شدّت 

 «...روشنامنتظرم 

ترسیدم. احساس گناه وهم آلودی تمام وجودم را در خودش غرق میهان ی ماهاآب دهنم را قورت دادم. از نگاه

کرد. تیک تاک ساعت که تا آن لحظه وقتی در انتظار ماهان بودم، همیشه برایم دل انگیز و روح بخش بود، مثل می

 . نفس عمیقی کشیدم و گفتم:ترساندمیبیشتر لحظه من را به کابوسی مخوف و ترسناک شده بود که لحظه 

با « رفتم خونه، تو راه گوشیم زنگ خورد. علی بود! از شنیدن صدای علی شوکه شدم!میدیشب که داشتم از اینجا »

ای به فکر فرو رفت، امّا به ن لحظهی ماهان چکید. سکوت کردم. ماهاهاشنیدن اسم علی اوّلین قطره اشک از چشم

ازم خواست که » گفتم:« . فقط تو مهّمی... پس بگو...شناروبگو. بگو. من مهّم نیستم » سرعت سری تکان داد و گفت:

بهش گفتم. امّا با تمام اون حرفا بازم  ،به دیدنش برم. مقاومت کردم. هر چی از اون سال تا دیروز توی دلم بود

نیا و اشک ریختم. اصالً توی این د دونم چند ساعت کنار خیابون ایستادممی. هنوزم نببینهکرد که منو میپافشاری 

همون لحظه تمام دنیایی که ساخته بودم داغون شده بود و  یهمون لحظه علی رفته بود. انگار تو ینبودم. انگار تو

 «کندم.میخودم زیر آوارش داشتم جون 

توانستم ادامه بدهم. سرم را پائین انداختم و سکوت کردم. ماهان دستش را روی شانه من میداد. نمیاشک امانم ن

دیشب تا صبح » را بلند کردم. آب دهنم را قورت دادم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. گفتم:گذاشت. سرم 

دیدم و حرفایی رو که سالها بود مینخوابیدم. تا صبح با خودم جنگیدم. صبح تصمیم خودمو گرفتم. باید علی رو 

« است علی رو ببینی. مگه نه؟خومی. دقیق بگو. تو دلت روشنا» ماهان گفت:« گفتم.میبهش نگفته بودم، بهش 

 کهدرحالی« ادامه بده....» سکوت کردم و سرم را پائین انداختم. ماهان سرم را باال آورد و نفس عمیقی کشید و گفت:
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عصر رفتم دنبالش. رفتیم و یه جا نشستیم. من برای علی وضعیتمو توضیح دادم. » کردم گفتم:مییم را پاک هااشک

ه دو هفته دیگه تاریخ عقدمونه. امّا علی مصر بود که برگشته تا همه چیزو جبران کنه. اینکه تو هستی، این ک

افتاد. میخواست اونجا باشم. از دیدن علی عذاب وجدان وحشتناکی به وجودم میکرد. دلم نمیحرفاش منو عصبی 

چرا » گاه کرد و گفت:ی من نهایش را پاک کرد و در چشمهاماهان اشک« بی اختیار تو جلوی چشمام بودی...

سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و ناخودآگاه « کردی؟میجلوی چشمات بودم؟ نسبت به من احساس عذاب وجدان 

دل تنگیِ من بود یا » نگاهم قطره اشکی را که از چشم ماهان چکید و روی مبل ریخت، را دنبال کرد. ماهان گفت:

داد. میاشک امانم ن« ... جواب بده...روشناجواب بده » م. ماهان گفت:فی بزنتوانستم حرنمی« دودلیِ بین من و علی؟

به من خیره  کهدرحالیماهان « تنگیِ تو...دل» هِق گفتم:توانستم، کنترلش کنم. به سختی و با هِقمیبه هیچ وجه ن

گم، دودلی میولی من . روشناگن میتو خودت به من یاد دادی که چشمای آدما هیچ وقت دروغ ن» شده بود، گفت:

طور که کنی. اونمیماهان به خدا، داری اشتباه فکر » سرش را تکان داد و پائین انداخت. گفتم:« بین من و علی...

یی تیز و برنده بر روح و قبلم فرود هایش که بی رحمانه مثل شالقهاماهان در میان اشک« کنی نیست.میتو فکر 

 با تعجّب نگاهش کردم. « برج میالد رفتی دنبالش...» :آمدند، لبخند تلخی زد و گفتمی

نفسم بند « من اونجا بودم.» یش را پاک کرد و با قدرت گفت:هابه خودش مسلط شده بود، اشککمی ماهان که 

 ماهان به مبل تکیه داد و گفت:« دونستی؟می؟ از کجا چجوری» گفتم:آمد. ناباورانه سری تکان دادم و به سختی 

دونستم که دیشب یه شب معمولی نبوده. از تُناژ میشناسم. میشناسم. تو رو مثل خودم میمن تو رو خوب  .روشنا»

یش را گزید و بغضش را هانگاهم کرد و لحظه ای سکوت کرد. لب« صدات مطمئن بودم که دوستی در کار نیست.

« کنی. امّا در مورد علی!میخیانت ن مطمئن بودم که با هیچ پسری نیستی. مطمئن بودم به من» فرو داد و گفت:

تونه باشه. از چیزایی می اونحدس زدم اگه پای مردی در میون باشه فقط و فقط »دوباره آب دهنش را قورت داد. 

میاد تهران. حدس زدم شاید گنکره  هادونستم که علی به ندرت و تقریباً همیشه برای کنگرهمیکه برام گفته بودی، 

ت توی اینترنت گشتم و تاریخ امروز و فردا رو دیدم. دیگه تقریباً مطمئن شدم که علی اومده. با باشه. به سرعای 

 3ایستم تا دنبالت کنم. امّا از شانس بدم مشتری کنه ای گیرم افتاد که تا ساعت میخودم گفتم از ظهر دم خونتون 

مم شد، اونجا بودم. دو تا قرار خیلی مهّمی رسیدم. پس باید سر ساعتی که کنگره تموممیمعطلم کرد. به خونتون ن
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گفتم. امکان نداره، تو میرو کنسل کردم. به سرعت به سمت برج میالد راه افتادم. تا اونجا با خودم جنگیدم. همش 

و دیدم، دنیا روی سرم خراب شد. هزار ر رسیدم و ماشینت هاکنی. وقتی به کنار مرکز همایشمیاین کارو با من ن

 «کردم، چون استرس دارم، شماره یه ماشین دیگرو اشتباه با ماشین تو گرفتم...میکتو چک کردم. فکر بار پال

چرا » :تاب فریاد زدی ماهان جاری شد. بیهادوباره اشکدادم. میی ماهان گوش هادر سکوت تأسف باری به حرف

همین لحظه،  یتو خوادمیماهان؟ دلم چی بگم » گفتم:« م توضیح بده...زنی؟ برامی؟ چرا حرفی نروشناساکتی 

« اون غروب نحس تا امشب چجوری زمان گذشته؟ شه که اصالً نفهمیدم از دیروز عصر،میجا بمیرم. باورت همین

ی مشکی ماهان که با رنگ شب درآمیخته بود و یکرنگ شده بود، فرو هادوباره قطرات اشک را دیدم که از چشم

بغلش کردم. امّا ماهان بدون هیچ حرکتی، بدون هیچ احساسی نشسته بود و زانوهایش  افتاد. به سمت ماهان رفتم و

بی رنگ و مات...  خیره شده بود. نگاهش مثل روز اوّل خالی از هر احساسی بود، میرا بغل کرده بود و به نقطه مبه

 گفتم:« سیگار به من بده.یه » ماهان گفت:« منو ببخش ماهان. منو ببخش.» گفتم:ریختم، میاشک  کهدرحالی

 سیگاری روشن کردم و به ماهان دادم.« فقط یه سیگار... لطفاً...» گفت: ماهان به سرعت به« امّا...»

پنجره را باز کردم و  وزید. برای اینکه حال و هوایمان عوض شود،میآن شب ماه قرص کامل بود و باد خنکی  

سحر شده، به ماه خیره شده بود. انگار در افسون ماه که میاهان مثل آدرا کنار زدم. کنار ماهان نشستم. م هاپرده

ی هایش را دیدم که روی گونههاغرق شده بود. انگار در حالت خلسه بود. آزاد و رها... در سایه و روشن اتاق، اشک

رفت و غرق  دانم در آن لحظه به کجامییش ظاهر شد. نهاملتهبش خشک شده بود. لبخندی مبهم و مات روی لب

شد، موقع خواب میمادرم همیشه وقتی که ماه کامل » در چه رویایی بود؟ همچنان که به ماه خیره شده بود، گفت:

ت نگاش کن پسرم. اسم تو رو از روی ببین ماهان، ماه رو نگاه کن. با دقّ» گفت:میبرد و میمنو کنار پنجره اتاقم 

 دونم که وقتی بزرگ بشی،میتو واقعاً مثل ماهی، زیبا و روشن!  ...ماه زیبا و روشن مثلماه گذاشتم. ماهان یعنی 

نفس « م ماهِ زمین...تو ه اون ماهِ آسمونه، کنن. وقتی بزرگ بشی،میبرای خودت مرد بشی، همه به تو افتخار 

که توی زندگیم ماه! منو ماه آخه چه تناسبی با هم داشتیم؟ از روزی » عمیقی کشید و سرش را تکان داد و گفت:

خندیدم. دیدنِ ماه میو ناخودآگاه  کردممیروی همین مبل نگاهش  هاساعت ،اومدی، هر شب که ماه کامل بود

چرا اصالً باید به این » بعد سری تکان داد و گفت:« ی من بودی...هام ماه شبره تو رو به یادم میاورد. چون تو هچه
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درم بزرگترین جنایت عالم رو در حق من کرد. دیگه حتّی دیدن ماه و قدر زجر بکشم؟ مایومدم که اینمی دنیا

 «کنه. بگذریم...میهم حالمو بدتر از همه روزای زندگیم  هایادآوری اون خاطره

متعجّب نگاهش کردم. ماهان بغض « خوای ترکم کنی؟می» باریدم. ماهان پُکی به سیگارش زد و گفت:میهمچنان 

ش. نباید با ترس زندگی کنی. نباید با ترس تصمیم بگیری. با شجاعت، پر قدرت... بهم بگو فقط شجاع با» آلود گفت:

شروع کردم به قدم زدن.  هااز ناراحتی حالت تهوع داشتم. بلند شدم. مثل دیوانه« خوای ترکم کنی؟می. روشنا

ی هاتونستم نگاهمیکرد. نمیطور که زانوهایش را بغل کرده بود و سیگارش در دستش بود، نگاهم ماهان همان

مثل « . همین االن...روشناهمین االن باید جواب منو بدی » وزن ماهان را تحمل کنم. ماهان گفت:غمگین و بی

ی من را هازدم. ماهان سیگارش را خاموش کرد و به سمتم آمد. روبروی من ایستاد و شانهمیهمچنان قدم  هادیوانه

   گرفت. نگاهش کردم.

ی ماهان برای لحظه ای در هم های ملتهب من و سردیِ پر استرس انگشتهامن را پاک کرد. داغیِ گونهی هااشک

وره منی. نباید باش. تو اسط . قویروشنامحکم باش » کرد. گفت:مییی ورم کرده، نگاهم هادرآمیخت. ماهان با چشم

« خوای ترکم کنی؟می» حن غم آلودی گفت:و دوباره با ل« . فقط جواب سئوالمو بده.روشنابشکنی. نباید بشکنی 

 کردم.میحس  را جریان داشت یشهادیدم. حتّی گرمای خون داغی که با سرعت نور در گونهمییش را هالرزش لب

یم مثل سیل جاری بود. تمام دهن و گلویم خشک شده بود. ماهان هابرگشتم و به سمت مبل رفتم و نشستم. اشک 

 م گفت:اآر ،ماهان با نگاهی ملتهب« من دوسِت دارم.من دوسِت دارم ماهان. » گفتم: کنارم نشست. منتظر بود.

عشقی که بین من و تو بوده، هیچ ربطی به تصمیم امشب تو نداره. من با تو عاشق شدم. با تو عارف شدم. با تو »

. تو آزادی... روشناتو آزادی  خودِ عشق شدم. چرا باید تو رو اسیر خودم کنم؟ چرا باید در مقابل تو خودخواه باشم؟

اینکه فقط جسم تو کنارم باشه، چه ارزشی داره؟ تو عشق  اگه کنار من باشی و هر روز به علی فکر کنی، بودن تو،

خوام آزادنه تصمیم بگیری... از میگه. پس میکنه. درست میگه عشق با آزادی معنا پیدا میمنی. پدرام همیشه 

 «...روشناام سخته. منو درک کن و بهم کمک کن. بگو طرفی تحمل این شرایط بر

ی مردی که آزاده بود. مردی که زیر چهره هاحرف دادم. بهمیی ماهان گوش هادر سکوت مطلق به حرف

خودخواهش قلبی پر از آزادگی داشت. نگاهم پر از خجالت بود و نگاه ماهان پر از غرور... امّا این غرور، غرورِ ایمان 
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جواب منو بده » کشید. ماهان نگاهم کرد. دوباره گفت:مین به عشقی که هر لحظه در وجود ماهان شعله بود. ایما

ماهان « چی باید بگم؟» کرد. گفتم:میماهان همچنان با نگاهی مات و خاکستری نگاهم « ماهان.» گفتم:« .روشنا

هیچی. هیچی. » اهان غلطید. ماهان گفت:ی مهاسرش را تکان داد و به زیر انداخت. باز هم قطره اشکی روی گونه

آرزوی باریدنش بودی. من برات دعا  تویبرو دنبال عشق همیشگیت. برو دنبال عشقی که همیشه مثل کویری 

 کهدرحالی« پس...» گفتم:« طور که توی آرزوهات بود، جاودانه باشه...کنم که این همونمی کنم. برات دعامی

کنم. میالزم نیست نگران چیزی باشی. من خودم همه کارارو راست و ریست » گفت: بارید،مییش همچنان هااشک

نگاهش کردم. ماهان نفس « ی مشکوک هم روی خونه جواب نده. همین.هافقط شماره موبایلتو عوض کن. به شماره

ای م. باید ساعت. باید استراحت کنروشناام ام. خیلی خستهخیلی خسته» عمیقی کشید و به مبل تکیه داد و گفت:

 «کشه. امّا...میقدر بخوابم که تمام این خستگی از تنم بیرون بره. خیلی طول طوالنی بخوابم. اون

نفس عمیقی کشید « شه.میامّا این روزا هم تموم » ی پائیزیش نگاهی به من کرد و با لبخندی تلخ گفت:هابا چشم

 یش را پاک کرد و بازوی من را گرفت و گفت:هاای اشکمثل بچه بعد« به قول عزیز، آدمیزاد فراموشکاره...» و گفت:

ی اشکبارم سرم را تکان دادم. ماهان هابا چشم« ؟روشناکنم میکنم؟ من فراموش میامّا به نظر تو، من فراموش »

ل رفتن کنم عشق من. مثل رفتن مادرم و پدرم. مثمیکنم. فراموش میآره. فراموش » خندید و گفت: هامثل دیوانه

خواستم برای آخرین بار بغلش کنم و « خوام بری...می. خیلی. باید بخوابم. روشناعزیز... آه... خیلی خسته ام 

ار در هیچ حرکتی نداشت. باز هم به ماه خیره شده بود و انگ ،بودمرده  هاکه سالمی. امّا ماهان مثل آدببوسمش

ه ای روی صورتش یش که هر از گاهی مثل ستارهااشکیش بود و هاروی لب عالم خلسه بود. لبخندی مات

 رد.مُمیدرخشید و می

یم را پوشیدم و کیفم را برداشتم. برای بار آخر برگشتم و ماهان را نگاه کردم. ماهان همچنان با نگاه هالباس

 مرده بودم... بود که من هم هابود که مرده بود. انگار سال هاش به ماه خیره شده بود. انگار سالاخاکستری
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 85فصل 

 ی کفی وارد اتاق شد و گفت:هابا دست رهاای بود. بلند شدم و توی تختم نشستم. یم را باز کردم. روز تازههاچشم

تو کی بیدار » گفتم:« .11» گفت: رها« آره. صبح بخیر. ساعت چنده؟» یم را مالیدم و گفتم:هاچشم« بیدار شدی؟»

چیکار کنم دیگه؟ دیگه » گفت: رها« کجا؟ 9کجا؟ ساعت  7چه دیر؟ ساعت » گفتم:« .9ساعت » گفت: رها« شدی؟

سری تکان داد و  رها« چه خبر؟ ماهان زنگ نزد؟» گفتم:« شه دیگه!میداری، همین میصبح بیدارم نگه  8وقتی تا 

. به رهابس کن » م:حوصلگی گفتزدم، با بیمیپتو را کنار  کهدرحالی« نه. حیفِ ماهان!» با لحن غمگینی گفت:

 رها« خوام بهش فکر کنم. این حقِ منِ که کنار کسی باشم که عاشقشم.مین اندازه کافی دیشب عذاب کشیدم. دیگه

عاشق ماهان » سرش را پائین انداخت و گفت: کرد،مییش بود، بازی هایی که روی دستهابا کف کهدرحالی

همین  کردم،میواضح و شفاف بود که احساس  قدرآنل گرفت. چهره ماهان در خیالم به سرعت نور شک« نبودی؟

« دونم. شاید بودم. شایدم...مین» االن روبروی من نشسته است. بی اختیار دل تنگ ماهان شدم. غمگین شدم. گفتم:

 باید زندگیتو بسازی. تصمیمت رو گرفتی. ولش کن. دیگه حوصله این حرفای تکراری رو ندارم. خودت » گفت: رها

 «دوارم انتخاب درستی کرده باشی...امی

حوصله و کسل بودم. یم بود، روی مبل نشستم. بیهاحوله مرطوب هنوز در دست کهدرحالیدست و رویم را شستم. 

اختیار لبخند زدم. یامک را باز کردم. بیحال خوبی نداشتم. به موبایلم نگاه کردم. علی پیامک داده بود. به سرعت پ

 رها« خواد ببینتم.میه عصر نه، علی نوشت» گفتم:« ماهانه؟» گفت: من را کامالً زیر نظر داشت،که حرکات  رها

یم هاو پا هابه دوباره به سمت آشپزخونه براه افتاد. با خوشحالی جواب علی را دادم. بلند شدم و دست« آها...» گفت:

ود، از تنم که ادامه کابوس دیشب بمیتما را مثل گربه ای خسته کشیدم تا خستگی آن شب کذایی و خواب نیمه

جوری. یه کم نگرانم. خدا کنه همه همین» گفت:« منظورت چیه؟» گفتم:« شه؟میحاال چی » گفت: رهابیرون رود. 

خواستم به زندگی جدیدی که در انتظارم بود، فکر کنم. می اهمیّتی ندادم.« چیز به خیر و خوشی بگذره...

 کس مانعی باشد برای رسیدن به خوشبختی که همیشه در آرزویش بودم. هیچچیز و خواستم هیچمین
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آماده شدم. خیلی خوشحال نبودم. هنوز در حال و هوای دیشب بودم. هنوز ماهان جلوی  بعد از خوردن ناهار،

زیر و رو کردم. کنم. با انگشتم جواهراتم را میتا ببینم چه پیدا  یم بود. در جعبه جواهراتم را باز کردم،هاچشم

با عشق برایم خریده بود.  خورد. گردنبند پروانه ای که ماهان ناگهان دستم به گردنبندی که ماهان برایم خریده بود،

گرفتمش. با دقّت نگاهش کردم. دستم را آرام تکان دادم که بهتر ببینمش. نگین سبز رنگش، با حرکت  در دست

گشتیم و الکی و به هر می هاژسادآگاه به آن شب رویایی که با ماهان در پادستم، درخشید و نظرم را جلب کرد. ناخو

م را اای رنگ، دلتنگیتیار نشستم. دیدن آن پروانه نقرهاختم. انگار در همان لحظه بودم. بیخندیدیم، رفمیای بهانه

یاد روز اوّلی  کردم.میگناه  ست؟ احساسچه حالی برای ماهان بیشتر کرد. نگران ماهان شدم. فکر کردم که االن در

کرد. عشقی نداشت، تنها بود امّا شکست خورده نبود، میکه ماهان را دیدم، افتادم. فکر کردم که راحت زندگی 

 غمگین نبود، نابود نشده بود. امّا من به کجا رسانده بودمش؟ یادِ کتاب گرگ بیابان افتادم. یادِ شخصیّت اوّل قصه،

لر هستم و هاریها گرد و انسان تشکیل شده بود. احساس کردم کهشخصیّت گرگ وحشی بیابان که از دولر هالیها

کردم که میکردم و حس میی تیز گرگ را حس هات مرا نابود کرده است. حتّی دندانسانیگرگ درنده بیابان، ان

رگ را در ردن ماهان، گکشد. احساس کردم با رها کمیر گرفته زبانه آتشی گُ چونشهوت شکار و خون در من 

 من، در من، در همان شب، زیر نور ماه، مُرد...  میام و شخصیت آدوجودم به پیروزی رسانده

زد و آزادی میاختیار موبایلم را برداشتم تا شماره ماهان را بگیرم. امّا گرگ بیابان بر من نهیب از خودم بدم آمد. بی

ای پرت کردم. به خودم صمیمم عوض شد. موبایل را به گوشهگذاشت. تمیکشید و بر انتخاب من صحه میرا فریاد 

ی هاگفتم که نباید در انتخابم شک کنم. باید برای آخرین بار شانسم را امتحان کنم. به علی فکر کردم و به روز

ه هزار بار قشنگی که با او گذرانده بودم. کنارش کار کرده بودم، لبخندش، اضطرابی که موقع آمدنش داشتم. اینک

ام گرفت. گرگ بیابان خنده هان روزآکردم. از فکر میمرتب  را ، خودمهانهاکردم، مثل دیومیآینه نگاه  را در خودم

زد که روزهای خوشبختی من رسیده میکرد. فریاد می اگشت، همین کار رمیزد اگر ماهان هم عشقش بر میفریاد 

 ان من پیروز شده بود و من هم با او، این پیروزی ررورم. گرگ درنده دن رویا فاصله داآو من فقط چند قدم تا 

خورد. بلند شدم و زیر میای افتاد. زنجیرش هنوز الی انگشتام تاب پروانه نقره هجشن گرفته بودم. دوباره نگاهم ب

 تمام جواهراتم مدفونش کردم. لباس پوشیدم و براه افتادم. 
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ل قرارمان ساعت رانندگی به مح 1تابید. بعد از میبه زمین  ترهر چه تمام یمرحهوا گرم بود و خورشید با بی

رستورانی که قرار گذاشته بودیم، دیدم که کنار پنجره نشسته بود. برایم دست تکان داد.  -رسیدم. علی را در کافه

. علی با غرور یم نقش ظاهر شد. برایش دست تکان دادم و وارد رستوران شدمهابی اختیار لبخندی روی لب

کشیدم، میخندیدم و در حالی صندلی را به عقب « شی!میتو اصالً پیر ن» ش من را ورانداز کرد و گفت:اهمیشگی

 ی نگاهم کرد و گفت:یش را باال انداخت. روبروی علی نشستم. علهاعلی خندید و شانه« مگه شک داری؟...» گفتم:

یه بار دیگه بهت اعتماد » سرم را پائین انداختم و گفتم:« خب؟» ت:علی گف« آره.» گفتم:« و گرفتی؟خب، تصمیمت»

خوام بشنوم که تصمیم می» علی مغرورانه گفت:« چی؟» گفتم:« خوای با من باشی.میبگو » علی گفت:« کنم.می

 و گفت: علی لبخند زد« و نگرفته بودم که اینجا نبودم!خب، اگه تصمیم» خند زدم و گفتم:لب« با من باشی. گرفتی،

« خوای برای همیشه کنار من بمونی...میم مونی مگه نه؟ بگو که تو همیعلی؟ تو پیشم » گفتم:« خوبه. خوشحالم.»

علی » گفتم:« دونی من اهل این حرفا نیستم!می، تو که روشنا» ای گفت:حوصله و خودخواهانهعلی با لحن بی

 «خواستم برای چی بهت زنگ زدم؟می، اگه نول کن. خب» علی گفت:« بازی در نیار. بگو...مسخره

شناختم. احساس کردم میبود، او را  هادلم گرفت. کنار علی، احساس غربت عجیبی کردم. انگار نه انگار که سال

« آره، دیشب.» گفتم:« خب، نامزدتو چه کار کردی؟ بهش گفتی؟» بینمش. علی گفت:میلین بار است که برای اوّ

توانستم تحمل کنم که با این میبا خشم نگاهش کردم. ن« چه راحت ولت کرد؟» د و گفت:علی سرش را تکان دا

 علی با تعجّب نگاهم کرد و گفت:« ادامه بدیم... ثخواد این بحمیدلم ن» لحن در مورد ماهان قضاوت کند. گفتم:

یم هاشانه« چی بخوریم؟» علی منوی کافه را به دست گرفت و گفت:« خوام.میجوری چون، من این» گفتم:« چرا؟»

یید تکان دادم. قهوه أسرم را به نشانه ت« قهوه چطوره؟» گفت: کرد،میبه مِنو نگاه  کهدرحالیرا باال انداختم. علی 

علی. ولی علی، تو  طورهمینمنم » گفتم:« خوام همه گذشته رو فراموش کنیم.می، روشنا» سفارش داد و گفت:

و به خاطر تو سوزوندم. اینو همیشه یادت باشه. اگه روزی ترکم کنی، هرگز تمام آیندم تی؟ منواقعاً برای چی برگش

دونی، فاصله ما زیاده مییومدم. امّا خودت میخواستم ترکت کنم که نمیاگه » علی با آرامش گفت:« بخشمت!مین

هران. یا تو بیا شیراز. امّا ترجیح آزادم. یا من میام ت هاتونیم همدیگرو ببینیم. جمعهمی ها. فقط آخر هفتهروشنا

 «دم بیشتر تو بیای.می
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تونم بگم همون حال و هوای اون موقع رو مین» یش نگاه کردم. گفتم:هادستم را روی دست علی گذاشتم. در چشم

و نگهبان هانم و مابینمیاز بودن باهات دارم. خوشحالم، امّا غمگینم... انگار توی برزخ گیر افتادم. تو رو نگهبان جهنم 

 « کنم!میاختیار تو رو انتخاب دونم چرا بازم بیمین بهشت. امّا

ممکن بود دو » ش نقش بست. ابرویی باال انداخت و گفت:انروی میز سرو شد. علی لبخندی از غرور روی لب هاقهوه

از حرف علی خیلی  «دی؟یوفتامیوقت چی؟ بازم دنبال نگهبان جهنم راه زدم، اونمیتا بچه داشتی وقتی بهت زنگ 

علی « کنی علی؟تو در مورد من چی فکر می» بدم آمد. حرفش به من بر خورد. عصبی شدم و به سرعت گفتم:

جوری پرسیدم. برام جالب همین» برد، گفت:میاش را به سمت دهنش فنجان قهوه کهدرحالیابرویی باال انداخت و 

ای از قهوه تلخی که داخل فنجان بود، نوشیدم. علی و جرعه« ونی؟دمیخودت جواب سئوالو » گفتم:« بود بدونم!

یم بود، هافنجان قهوه هنوز نزدیک لب کهدرحالی« ...روشناتونی ازمن بگذری مییومدی. تو هرگز نمیبازم » گفت:

« دونم!مین» علی ابرویی باال انداخت و گفت:« اگه وضعیتمون برعکس بود چی؟ تو میومدی؟» نگاهش کردم. گفتم:

علی نداره. خب راستشو گفتم. من به اندازه تو » ش گفت:ان آرامش همیشگیاعلی با هم« علی!» با حرص گفتم:

ر و تخندید، متعجّبمی علی خندید. هر چه بیشتر« پس چرا اومدی؟ چرا؟» عصبانی شدم و گفتم:« عاشقت نیستم!

خواست باهات میچون دلم » گذاشت، گفت:مییز اش را روی مفنجان قهوه کهدرحالیشدم. علی میتر عصبی

خواد میهر چیزی زمان » ی به خودش گرفت و گفت:علی ناگهان قیافه ای جدّ« بدون هیچ عشقی؟» گفتم:« باشم.

 «تونی منو عاشق خودت کنی!می. یک شبه که نروشنا

زده بودم. کردم، وحشتمیرا حس نزده به علی نگاه کردم. از اینکه ماهان در کنارم نبود و آن آرامش ناب وحشت

شی علی. من همه میتو عاشقم » ست، در بهت و حسرت گفتم:ا مثل کسی که ناباورانه شاهد صحنه هولناکی

علی مثل « تونستم کنار ماهان داشته باشم...میزندگیمو برای عشق تو دادم. تاوان این عشق، زندگی راحتی بود که 

اشتباه » علی گفت:« .تو» گفتم:« دونه؟مییه روزی کنار من داشته باشی. کی شاید » همیشه خودخواهانه گفت:

کم منم احساس تو رو داشته باید همه جوره تأمینم کنی، تا کمنکن. زمان... صبور باش عزیزم. باید منو داشته باشی، 

گوید و مینستم که چه دامیداشتم،  زد و من با شناختی که از اومیشده حرف بعلی بسیار ظریف و حسا« باشم.

نیازه عزیزم. تو باید عاشق  ،اون که عشق نیست» خواهد. نزدیک تر شدم و با زیرکی فتم:مییش چه هاپشت حرف
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علی « باور کن... ها. من هیچ حاشیه ای ندارم علی. منو بدون این حاشیه..روشنابشی. همین  روشناهمین 

« خوامت، پس به دستت میارم.میشناسی. میاطعیت نگو. تو منو خوب با این ق» یش را باال انداخت و گفت:هاشانه

منو تا اینجا کشوندی این حرفای صد من یه غازو » با حالت عصبی خندیدم. دوباره بهش نزدیک شدم و گفتم:

. یعنی همیشه ادعا کردی روشناشناسی میتو منو خوب » علی خندید. سرش را باال گرفت و گفت:« تحویلم بدی؟

بعد همچنان که به « شناسی. من همینم. با همین روحیات و توقعات. بدستم بیار.میبهتر از هر کسی منو که 

 یخوای هنوز تومیکار سختیه. امّا تو راهشو بلدی. نکنه » ی من خیره شده بود، ابرویی باال انداختم و گفت:هاچشم

تونی منو بدست بیاری... کار میکن. اگه بخوای  همون دنیای خیالیت زندگی کنی؟ توی دنیای واقعی با من زندگی

 «سختیه امّا، شدنیه!

 دادم تا بتواند خودش را در اینمیل به بحث و جدل بگذرد. باید به علی فرصت خواستم روز اوّمیچیزی نگفتم. ن

در مورد خیلی  گرم نبودم امّا شهوت داشتن علی، در وجودم شعله ور بود. آن روزیش دلهارابطه پیدا کند. از حرف

آینده مان و یی که در آن چند سال افتاده بود. در مورد آینده. در مورد قرارهای هااتّفاقمسائل حرف زدیم. در مورد 

بردم. البتّه علی در میکردم و از بودن در کنارش لذّت میکم در کنار علی احساس راحتی خیلی مسائل دیگر. کم

آمد، امّا علی همین بود و من میپروا قات، خیلی به نظرم گستاخانه و بیحرف زدنش ادبیاتی داشت که گاهی او

 کامالً با این ادبیات آشنا بودم.  

ملتهب و  رهای هااند. چشمو کوروش را دیدم که نشسته رهاهوا تاریک شده بود. کلید انداختم و در را باز کردم. 

سالم و  رهاب است. با کوروش و نمود کرد که همه چیز مرتّقرمز بود. مشخص بود که گریه کرده بود. لبخند زد و وا

 کهدرحالییم را در آوردم و بعد از شستن دست و صورتم کنارشان نشستم. کوروش هااحوال پرسی کردم. لباس

. دلم بینمتمیا کم را؟ این روزچه خب» ش گفت:اخبر است، با رفتار همیشگیبی ی اخیرهااتّفاقکرد از میوانمود 

نگاه کردم  رهابه « هیچی عزیزم. منم خیلی دلم برات تنگ شده بود.» خندیدم و گفتم:« لی برات تنگ شده بود.خی

 رها« نیست. یه کم با کوروش دردودل کردم. میچیز مهّ» گفت: رها« چیزی شده؟ چرا گریه کردی؟ رها» و گفتم:

ه خبر از ماهان؟ خیلی دلم براش تنگ شده. راستی چ» ای ظریف کرد. کوروش گفت:یدم که به کوروش اشارهرا د

که بهت  رها» سرم را پائین انداختم و گفتم:« گذره...مییه قرار بذار یه شب دور هم باشیم. نظرت چیه؟ خوش 
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خواهش » با بی حوصلگی گفتم:« ؟ نه! چی شده مگه؟رها» کوروش با دستپاچگی گفت:« پرسی؟میگفته. چرا 

همه چیزو برات گفته. خودم  رهای شرایطی نیستم که بخوام برات توضیح بدم. کنم کوروش. من اصالً تومی

 سرش را پائین انداخت و سکوت کرد. کوروش بالفاصله گفت: رها« مگه نه؟» گفتم: رهابعد رو به « دونم.می

دادی! تو میدست  شاید از من ناراحت بشی، امّا واقعاً نباید ماهانو از بم!؟ چرا مشورت نکردی؟ واقعاً متعجّروشنا»

ای ی زیر بار هیچ رابطه جدّعلی رو تست کرده بودی. نه یکبار، صد بار تستش کرده بودی. این آدم متعهد نیست، 

 «؟ چرا؟روشنانمیره. چرا 

یم را مشت کردم هااختیار دستفتارم را نداشتم. بیکرد. اصالً کنترل حرکات و رمیت درد عصبی بودم. سرم به شدّ

یم هستند. به سختی هام در حالِ پاره کردن دستیهاناخن ،ه شدمیم متوجّهاار دادم. از درد دستو محکم فش

جوری خواستم اینمین» یم را از گره درد آلودی که شده بودند در آوردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم:هاانگشت

قدر سریع که خودمم افتاد. اون تّفاقابشه کوروش. نرفته بودم که از ماهان خداحافظی کنم. همه چیز خیلی سریع 

چه شب وحشتناکی رو  دونیمیدونست. خودش بحثو شروع کرد. نمیمات و مبهوت مونده بودم. ماهان همه چیزو 

کنم وسط یه میدون جنگ با هزار نفر میکنم این کابوس ادامه داره. احساس می. هنوزم احساس گذروندم..

کوروش با غم عمیقی « ...شکست خوردمکنم من زودتر از همه مینشدم. احساس  جنگیدم. همه رو کشتم، امّا پیروز

داد. سرش را پائین انداخته بود. وقتی سکوت من را دید، دستی به موهای موجدارش میی من گوش هابه حرف

نفس عمیقی « خب، حاال چی؟ رفتی علی رو دیدی. تغییری کرده؟ علی چه تغییری کرده بود؟» کشید و گفت:

وروش ک« هیچی کوروش... ولی علی خودش به من زنگ زد. خودش خواست که با هم باشیم...» کشیدم و گفتم:

دوست داره که بتونه  قدر تو رومن مطمئنم که ماهان اون. هنوزم دیر نشده. به ماهان زنگ بزن. روشنا» گفت:

اهان امکان نداره دیگه جواب تلفن منو شناسم. ممیامکان نداره کوروش. من ماهانو مثل خودم » گفتم:« ببخشتت.

حتّی اگه اینجوریم بشه، من هرگز » گفتم:« کنم. تو فقط بخواه...میمن ردیفش » کوروش گفت:« بده. امکان نداره...

شم کوروش. ماهان همیشه به من شک داره. حتّی اگه تا آخر عمر کنار من زندگی کنه و میی روز اوّل نروشنا

 «که نابودش کردی؟میفهمیدونی تو چه کار کردی؟ می؟ روشناحق نداره » روش گفت:کو« خوشبخت باشه...



368 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

ت سرخ ت عصبانیّتپید. کوروش عصبانی بود. از شدّمیت درد مثل قلبی در سرم سرم را پائین انداختم. سرم از شدّ

فهم. تو بزرگترین اشتباه نو بمونه. ایمی. علی با تو نروشناتو خیلی احمقی » ه به شرایط من گفت:توجّشده بود. بی

تونم مین» دوباره سرش را پائین انداخت و دستش را الی موهایش کشید. بعد رو به من گفت:و « و کردی...زندگیت

قدر برام بخشمت چون اینمیبی لیاقتو انتخاب کردی. ن ببخشمت. نه به خاطر اینکه ماهانو ول کردی و یه آدم

ام. هزار بار کندهبهم گفته مثل مرغ سر رهاکه به خودت کردی ببخشم. از صبح که رو  میتونم ظلمیعزیزی که ن

این  یاین تنهایی، تو یکنم. تومیحال ماهانو درک  امّا پشیمون شدم. گوشی رو برداشتم که به ماهان زنگ بزنم

 «کارو باهاش بکنی؟دلت اومد این چجوریکسی، تو بی

که مثل سیل  رهایش جاری شده و هادیدم که همراه من روی گونهمیش را ی کوروهایم سرازیر شد. اشکهااشک

این همه سال  یزنی؟ چرا من باید به فکر دیگران باشم؟ مگه تومیکوروش، چرا این حرفا رو » بارید. گفتم:می

ن بود و کسم؟ آره؟ ماهانم اگه جای متنهایی، کسی به من فکر کرد؟ مگه کسی فکر کرد که من تنهام؟ که من بی

سرخ شده بود،  کهدرحالیکوروش سرش را تکان داد و « کرد. غیر از این بود؟میکارو  گشت همینمیعشقش بر 

دونی. تو این کارو کردی، می. ماهان مثل بقیه نبود. تو اینو بهتر از همه ما روشناجوری نبود امّا ماهان این» گفت:

لو یادته؟ تو سختی کشیدی تا ماهانو شناختی. دلت شدی. روزای اوّ حداقل خودتو گول نزن. تو آگاهانه عاشق ماهان

شد امّا وقتی میزدی تا حرکت بعدی ماهانو ببینی. دلت براش تنگ میکشید امّا بهش زنگ نمیبراش پر 

؟ ها کردی تا تمام حرکاتش رو ببینی. چقدر دلت خواست بگی دوسش داری و نگفتی؟میدیدیش معمولی رفتار می

ت و هوشیاری تمام حرکات رقیبشو زیر نظر داشت و همه حرکاتش باز بودی که با دقّول خودت مثل یه شطرن به ق

زدی؟ بهم چی گفتی؟ گفتی اگه در میبودیم، تو هرگز از ماهان حرف ن هاحساب شده بود. یادته وقتی با بچه

پر و بال بدم. یادته؟ پس چی شد اون شم. نباید به این احساس سرکش میموردش زیاد حرف بزنم، زودتر عاشقش 

 «همه تالش؟ آخه نتیجش چی بود؟ تو برنده شدی. تو ماهانو بردی. پس چرا؟ چرا این حماقتو کردی؟

سرزنشم نکن کوروش. واقعاً ظرفیتشو ندارم. » هِق کنان گفتم:یم را پاک کردم و هِقهاکردم. اشکمیگریه  بلند بلند

منو  ده. ماهان مسیر زندگیِمیوقت جواب تلفن منو ن، چه نخوام. ماهان دیگه هیچبخوامافتاده. چه  اتّفاقاین 

تونم تغییرش بدم. باید تالشمو برای علی بکنم. یه عمر دنبال علی دویدم. حاال که بدون هیچ میمشخص کرده. ن
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آدمی. چون سالها  تو فقط حریص این» کوروش گفت:« باید هر جور شده بدستش بیارم. تالشی اومده به سمت من،

فهمی؟! تو دنبال ارضای اون می! اینو روشناتردت کرده، و تو دنبالش دویدی. تو از این آدم پر از عقده ای 

تونی به دستش میکردی. که علی همیشه عاشق تو بوده و مین خوای به خودت ثابت کنی که اشتباهمییی. هاعقده

« قدر حرص خوردم که دیگه ظرفیت شنیدن این حرفا رو ندارم.صبح این. بسه. از هابسه بچه» گفت: رها« بیاری...

 ند. آب دهنمالرز را ریشتری تمام وجودم 5قلبم ریخت. زلزله « ماهان امروز به موبایلم زنگ زد.» بعد رو به من گفت:

 رد، گفت:کمییش را پاک هابا دستمال کاغذیِ خیسی اشک کهدرحالی رها« چی گفت؟» قورت دادم و گفتم: را

کرد. اصالً صدای میهیچی. چی قرار بود بگه؟ مثل کسی که یه شبه تمام عزیزاشو از دست داده بلند بلند گریه »

 گفت: رها« ؟ بگو...رهابگو چی گفت » یش چکید. گفتم:هاو دوباره آرام آرام اشک« ره.میی ماهان از یادم نهاگریه

حال بدی « تونم چیزی رو ازت پنهان کنم.میخواست بهت نگم. امّا... نهیچی. زنگ زده بود حال تو رو بپرسه. ازم »

رم میببخشید، من خیلی حالم بده. » داشتم. راهی نبود که بخواهم سرنوشتم را عوض کنم. بلند شدم و گفتم:

 «بخوابم.

ی هادر تاریکی توانم از تمام هیوالهایی کهمیکردم، زیر آن پتو میفکر  هاپتو را روی سرم کشیدم. مثل بچه

 م هستند، فرار کنم...ازندگی

 

 

 

 

 

 

 



371 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

 89فصل 

سه هفته بدون ماهان گذشته بود. بدون کوچکترین خبری از ماهان. سعی کرده بودم ماهان را فراموش کنم و تمام 

ا کشیدند و من رمیی عاشقانه ماهان، دزدکی به خلوتم سرک هام را برای علی صرف کنم. گاه گاهی خاطرها انرژی

ترسیدم. میرساندند. از دنیایی تاریک که بدون ماهان سایه ای هر چند کوچک هم در آن نبود، تمییشان هابا سایه

یک هفته بعد از جدا شدنم از ماهان، به خانواده ام گفته بودم که ماهان به خاطر مشکلی که برای پدرش بوجود 

واسته ام که این رابطه شت و برای همین مردد شده ام و خآمده به امریکا رفته و معلوم نیست که کی باز خواهد گ

و از آنها خواستم که با خانواده ماهان تماسی نگیرند چون از طرف من همه چیز تمام شده است و خانواده تمام شود 

یب و عجیب و غر اتّفاقیی که از این هارغم میلشان به خواسته من عمل کرده بودند. با وجود تمام سئوالیمن نیز عل

متر غم ناگهانی برای خانواده ام بوجود آمده بود و توجیه تمام این سئواالت و استرس رو شدن حقیقت و از همه مهّ

کردم که با علی بیشتر از همیشه باشم و میکردم، تمام تالشم را میکه از نبودنِ ماهان در قلبم احساس  میعظی

 همه گذشته را فراموش کنم. 

یده نبود. پیچیده نبود چون هیچ نمایشنامه ای بدون عشق پیچیده نیست و این عشق است که رابطه من و علی پیچ

کند. هیچ هیجانی برای کشفِ علی در این میی مهی  و ناب عاشقانه های عالم را پر از پیچیدگیهاتمام نمایشنامه

شد. تقریباً میا هر اسم دیگری ادا نمایشنامه نبود. فقط نمایشنامه ای بود با چند جمله ساده که از روی وظیفه ی

که کار داشت به گشتم. علی به ندرت و فقط زمانیمیرفتم و آخر شب بر میلین پرواز به شیراز با اوّ هاتمام جمعه

رغم میل و یاده! علی سهاآمد و فقط به اندازه شام یا ناهاری کنار هم بودیم. باز هم با همان دیالوگمیتهران 

خواستم خودم را قانع میی عجوالنه و نابجایش بدهم و به هیچ وجه نهاتوانستم تن به خواستهیمخواسته علی ن

زدم سر میو همبستر توقعات خودخواهانه اش باشم. تقریباً هر وقت که با علی حرف  هاکنم که هم آغوش خواسته

ی ساده این هاو همچنان دیالوگگرفتیم میی باطل نهاکردیم و هیچ نتیجه ای از این بحثمیاین موضوع بحث 

 و علی نوشته شده بود، ادامه داشت... روشنای هانمایشنامه که برای دو آدم کوکی به نام
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به یاد  رنجاند و بی اختیارمی ی علی من را بیشتر و بیشترهامهریگذشت و بیمیهر چه بیشتر از رابطه من و علی 

م نوشته بود... به یاد آن روز برفی که یای که ماهان با تمام وجودش برا انداخت. به یاد روز تولدم و نامهمی ماهان

قرمزهایی که  خوش گذرانده بودیم و به عشق دوران نوجوانی برگشته بودیم... به یاد چراغ هاساعتمثل دو دیوانه 

را بیشتر و بیشتر حس ی عاشقانه هاو دلتنگی هاخواست تمام شوند تا دلهرهمیرفتم، دلم نمی وقتی به دیدن ماهان

ت نفس بلند کنم... به یاد روزی که ماهان از کیش برگشت و شب اوّلی که در کنارش پاک و معصوم ماندم... از عزّ

ی هادید، نه یک وسیله برای خوش گذرانی و ارضای خواستهمیبردم. از اینکه من را یک انسان میت ماهان لذّ

 خودخواهانه اش! 

را نبخشیده است و برای  دانستم منمی چون با شناختی که از ماهان داشتم، عقب برگردم، نستم بهاتومیامّا ن

شد. هر صبح که صدای میش پاک کرده است. دلم برای ماهان بیشتر از همیشه تنگ ارا از زندگیهمیشه م

 کرد. میی قرار ماهان گذشت من را بیشتر و بیشتر دلتنگ و بمی هر غروبی که بی ماهان م وشنیدمیرا  هاگنجشک

شدم. سرم خیلی شلوغ بود. تمام طول روز را در تدارکات جشن بودیم و میو کوروش نزدیک  رهاکم به عروسی کم

دادیم. هیجان زیادی داشتم و خیلی خوشحال میی الزم را انجام هاکه سرکار بودم، با تلفن هماهنگیی زمانیحتّ

رشان باشم و به آنها آرامش کردم کنامیند و من بیشتر از همیشه سعی و کوروش خیلی استرس داشت رهابودم. 

 رهادیدن سالن، انتخاب منوی شام عروسی، پروِ لباس عروس، خریدن خورده ریزهایی که هنوز از جهیزیه  بدهم.

کنم و از این کنم تا به ماهان و علی فکر میمانده بود، تمام وقتم را گرفته بود. خوشحال بودم از اینکه کمتر وقت 

کردم. از روزی میتجربه  رهاکردم. ساعاتی شاد و پر از هیجانی را در کنار شادی میروزهای خوب نهایت استفاده را 

ی هالحظه قدرآنکردم. میاین تنها زمانی بود که طعم شیرین خوشبختی را حس  که از ماهان جدا شده بودم،

ی گذشته فکر کنم. هااتّفاقخواست حتّی لحظه ای به گذشته و میدلم نگذراندم که میو کوروش  رهازیبایی را با 

توانستم به خودم دروغ بگویم و بیشتر اوقات با بهانه ای کوچک تسلیم خاطرات ماهان میامّا واقعیت این بود که ن

 شدم. می

ردا، جمعه برای پرو آخر مانده بود. پنجشنبه بود. کوروش منزل ما بود و سه تایی برای ف رهایک هفته به عروسی 

که با صدای کردیم میلباس عروس و سفارش گل برای عروس و ماشین عروس و چند کار دیگر برنامه ریزی 
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دیدن شماره ماهان بودم. دلم گرفت. علی گفت که اختیار در انتظار دانم چرا بیمینموبایلم به خودم آمدم. علی بود. 

و کوروش به خاطر اینکه  رهارای فردا قرار گذاشت. گوشی را قطع کردم و از آید و بمیفردا برای کاری به تهران 

این حرفا » بوسید و گفت: وقتی غم من را دید با هیجان مرا رهاتوانم فردا همراهشان باشم، معذرت خواستم. مین

فردا به کارای خودت ی خودت برسی. به اندازه کافی کنار من و کوروش بودی. هاچیه خواهری! تو هم باید به برنامه

لبخندی مهربان روی  رهای هاکوروش هم به تائید حرف« دیدیم.میو علی برس. من و کوروش هم کارا رو انجام 

. و بیاد اینجا علی خواسته فردا براش ناهار درست کنم» گفتم: رهابه میبه آرایش نقش بست و سر تکان داد. هالب

هر چند که از علی » بعد با ناراحتی گفت:« شکال داره؟ خب درست کن.چه ا» گفت: رها« نتونستم بهش نه بگم.

 به زور لبخند زدم. « گردونه.مینئه. آدم که مهمونو از در خونش برولی فردا مهمون تو خوشم نمیاد،

ن ی کنجکاو و پر هیجان ماهاهایاد زرشک پلو با مرغی افتادم که برای تولد ماهان پخته بودم. چشمبه بی اختیار 

گرفت. مثل پروانه ای که میدر خیالم شکل گرفت. دیوانه شدم. انگار روحم در بدنم جا ن وقتی غذا را روی میز دید،

کردند. کوروش بلند شد و دستم را میو کوروش با تعجّب نگاهم  رهادیگر طاقت پیله تنگش را ندارد، بلند شدم. 

کوروش سری از « وبم. یاد ماهان افتادم. دیوونه شدم.هیچی عزیزم. خ» گفتم:« ؟روشناچی شد » گرفت و گفت:

امیدی تازه در قلبم جان گرفت. « خوای برای عروسی دعوتش کنیم؟می» تأسف تکان داد و ناگهان با هیجان گفت:

با « آره! چرا که نه! اگه بیاد ممکنه خیلی اوضاع فرق کنه!» کوروش با خوشحالی گفت:« ی مگی؟جدّ» گفتم:

حاال تو دعوت کن. اگه نیومد » گفت: رها« ...شناسمش. ماهان هرگز نمیادنمیاد کوروش. من می» م:امیدی گفتنا

ماهان مهمون اختصاصی منه. من » کوروش با بی حوصلگی گفت:« علی رو چه کار کنم؟» گفتم:« بعد بگو...

خواست میمن و علی واقعاً دلم یی که افتاده بود و رابطه سرد و کمرنگ هااتّفاقسکوت کردم. با « خوام باشه.می

از خدا بخواه که هر چی خیر و مصلحتته برات پیش بیاره. علی رو ول » به سمتم آمد و گفت: رهاماهان را ببینم. 

گی، شاید ماهان دیگه هرگز تو رو نپذیره. امّا تو باید تالشتو بکنی. علی میگم برگرد. تو راست می. من نروشناکن 

کنی. من میتو از علی فرار  ،روشنالم اشتباه کردی که دنبال این آدم رفتی... عزیزم. از همون اوّ خورهمیبه درد تو ن

تونی چیزی رو از من پنهان کنی. تو اصالً خوشحال نیستی. کو اون شادی و میفهمم. تو نمیاینو خواهر توأم، 
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 گفتم:« ریزه. آخه این چه عشقیه؟میبتو به هم کنه، اعصامیطراوتی که با ماهان داشتی؟ علی تمام مدّت با تو بحث 

 «کنم.میزنم و تکلیفمو یکسره میگی. فردا باهاش حرف می. تو راست رهاآره »

و کوروش حدود ظهر  رهادانستم دیگر دوستش دارم یا نه! میجمعه بود و من در تدارک غذا برای میهمانی که ن

چک  را که از صبح در یخچال بودند، هاارها را کرده بودم. دسرخداحافظی کردند و رفتند. استرس داشتم. همه ک

کردم و میز را چیدم. منتظر علی بودم که صدای موبایلم را شنیدم. علی بود که جلوی درب ساختمان ایستاده بود. 

ایستادم و به ب کردم و در را باز کردم. جلوی در خودم را مرتّ ،با دستپاچگی آخرین نگاه را به دوروبر خانه انداختم

م افتادم که در استرسی مهی  و ا آمد، گوش دادم. بی اختیار یاد روز خواستگاریمیباال  هاصدای پای علی که از پله

دادم. به خودم نهیب زدم. مدّتی نگذشت که دیدم علی به پاگرد آپارتمان ما میمشتاقانه به صدای پای ماهان گوش 

 «سالم. خوش اومدی. بیا تو...» :رسید و لبخند زد. با دستپاچگی گفتم

قدر قشنگ کردم اینمین چه خونه قشنگی! فکر» علی وارد خانه شد. با هیجان خاصی تمام خانه را نگاه کرد و گفت:

با دستپاچگی لبخندی زدم و کیف علی را از دستش « خودمو دعوت کردم. قدر دعوتم نکردی، تا خودم،باشه! اون

تر گفتم، تو هر روز خوشگل و خوشگل» ابرویی باال انداخت و با لحن مرموزی گفت:گرفتم. علی لبخندی زد و 

 از لحن علی خوشم نیامد امّا از روی ناچاری لبخندی زدم. « شی!می

علی بعد از شستن دست و صورت در پذیرایی نشست. به آشپزخانه رفتم و برای علی چای ریختم. علی لبخند زد و 

چایی را تعارف کردم و نشستم. علی با کنجکاوی زیادی دوروبر را « کشیدی. بیا بشین. مرسی عزیزم. زحمت» گفت:

 کرد، گفت:میلیوان چای را بلند  کهدرحالیکاوید. میی موشکافانه اش من را هاکرد و گاهی هم با نگاهمینگاه 

کی » علی گفت:« ام بدن.با کوروش رفتن کارای عقب افتاده و جا مونده رو انج» گفتم:« پس خواهرت کجاست؟»

پس کلی وقت » علی لبخندی زد و گفت:« گردن.میبر  9یا  5تازه رفتن. فکر کنم برای ساعت » گفتم:« میان؟

ه منظور علی خندیدم و وانمود کردم که اصالً متوجّ« خوام کلی بهمون خوش بگذره!میداریم کنار هم باشیم. امروز 

 «ی عزیزم.خوشحالم کردی که اومد» نشدم و گفتم:

میز ناهار رو » لحظاتی در سکوت گذشت. انگار هیچ حرفی برای گفتن نبود و هیچ نقطه مشترکی نداشتیم. گفتم:

چرا که نه. ببینم دست پختت » علی روی مبل لم داد و گفت:« چیدم. هر وقت گرسنه بودی، بگو ناهار بخوریم.
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ار خوری همراهی کردم. غذا را کشیدم و روبروی علی علی را تا میز ناه« گفتی؟می جوری هست کهچطوره؟ همون

علی برای « شروع کن عزیزم. نوش جان...» کرد. لبخند زدم و گفتم:مینگاه  هانشستم. علی با ولع زیادی به غذا

گاهی به من خورد و گاهمیخودش غذا کشید و مشغول غذا خوردن شدیم. علی همراه با کلی تعریف و تمجید غذا 

 دادم. میی علی را هاو تمجید هاکرد. من هم با لبخندی جواب تعریفمیداخت و با سر غذای من را تائید انمینظر 

، وارد پذیرایی شدم و روبروی علی که روی مبل لم داده بود، نشستم. علی که هابعد جمع کردن میز و شستن ظرف

دستت درد نکنه. » رد، نگاهی به من کرد و گفت:کمیمشغول نگاه کردن تلویزیون بود و با میوه از خودش پذیرایی 

نوش » خندیدم و گفتم:« گفتی، دست پختت حرف نداشت.میجوری که خیلی زحمت کشیده بودی. واقعاً همون

دوست نداشتم کنار علی « بیا اینجا ببینم. خیلی امروز زحمت کشیدی، باید ازت تشکر کنم.» علی گفت:« جان...

و  هاعلی دوباره شروع کرده بودم، هرگز زیر سقفی تنها نبودیم. همیشه وقتمان را در رستورانبنشینم. از روزی که با 

که همیشه مادرش  گذرانده بودیم. چند بار هم به اصرار علی به منزل مادر مهربان علی رفته بودیم، هاکافی شاپ

تنها بودم، ناخودآگاه احساس خطر حضور داشت و من از این مسئله خوشحال بودم. امّا آن روز در خانه، وقتی 

ی علی تن بدهم. محتاطانه کنار علی نشستم. علی دستش را دور هاخواستم مجبور شوم، به خواستهمیکردم. نمی

 کردند؟میی ماهان رهایم نهات یافت. چرا خاطرهضربان قلبم شدّکردم. میاحساس معذب بودن گردنم انداخت. 

ل هیچ ، از فرط دلتنگی و غم، تاب تحممن کنارم نشسته، و وقتی به خودم آمدبرای لحظه ای احساس کردم ماها

 چیز و هیچ کس را نداشتم.

خیلی زد. ترسیده بودم. علی مییش موج هادور کردم. سرخی شهوت در چشمکمی خودم را با احتیاط از علی 

ت استرس داغ شده بود. . تمام تنم از شدّتوانستم جلویش را بگیرممیتر از من بود و من به هیچ وجه نتر و بزرگقوی

« من آمادگیشو ندارم.» گفتم:« یعنی چی؟» یش را در هم کشید و گفت:هاعلی اخم« کنم.میعلی، خواهش » گفتم:

« م سخت نیست!قدر هه من مطمئنم برای تو اونلش سخته. البتّاوّ خب عزیزم،» یش را باز کرد و گفت:هاعلی اخم

ی شهوت آلودش هاعلی به من نزدیک شد. حرم نفس« نه. من آمادگیشو ندارم علی.» و گفتم: خودم را عقب کشیدم

توانستم عقب کشیدم و میزد. سرم را تا جایی که میزد. عصبی شده بودم. قلبم به سرعت میحالم را به هم 

علی با « کنی.میتم ری اذیّعلی، دا» گفتم: لرزید،میصدایم  کهدرحالییم را روی سینه علی حائل کردم و هادست
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کردم میاحساس « . خسته ام. باید خستگیمو دربیاری.روشنادیگه بسه » شدّت من را به سمت خودش کشید. گفت:

 بیرحم گیر افتاده و هیچ راه فراری ندارد. خواستم بلند شوم، میی آدهامثل گنجشک کوچکی هستم که در دست

کردم. امّا علی مثل میتمام تالشم را « علی...» ملتمسانه نگاهش کردم. گفتم: امّا علی محکم من را نگه داشته بود.

علی بی اعتنا به « ..علی، ولم کن. ولم کن.» یش اسیر کرده بود. با التماس گفتم:هاشیری قوی من را در چنگال

« م بهت وقت دادم.ه فیگم انجام بدی. به اندازه کامیساکت شو. باید کارایی که » ی من گفت:هاو التماس هاحرف

دونستی که من چی میاز این اداهات خسته شدم. تو از روز اوّل » نگاهم کرد و گفت:با حالت عصبی ناگهان 

« خوام و تو باید انجامش بدی.میخوام. تا اینجام خیلی بهت رو دادم. باید با من باشی. این دست تو نیست. من می

« بری. ما قرارمون این بود.میت لذّ» علی گفت:« تی نبرم؟حتّی اگه لذّ» گفتمبغض گلویم را گرفته بود،  کهدرحالی

قرار ما این بود که با هم » دادم، گفتم:میاین بار دستم را محکم تر از دفعه قبل به سینه علی فشار  کهدرحالی

علی با ار کشیدم. خودم را کن« االن هم با هم هستیم.» علی گفت:« بمونیم. تو اومدی که با من بمونی علی.

 «ری؟مییا چی علی؟ » گفتم:« دی، یا...می. یا برام اینکارو انجام روشنااَه، بس کن » ت گفت:عصبانیّ

نگاهم کرد. آب دهنم را قورت دادم. هنوز ضربان  ،کشیدمیی تندی که های شهوت آلودش و نفسهاعلی با چشم

ت. خواستم بلند شوم که علی مثل شیری به سمتم خیز یم جریان داشهاقبلم تند بود و خون به سرعت در رگ

جاری بود و با تمام یم مثل سیل هاکردم که از دستش رها شوم. اشکمیوحشتناک بود. تمام تالشم را . برداشت

 . داشتمحالت تهوع  فشار عصبیشنید. از مین کردم. امّا علی انگار هیچمیوجود التماسش 

اشک  کهدرحالییم را آزاد کردم. هایم جمع کردم و به قدرت دستهام را در دستراه آخر به سرم زد. تمام قدرت

ریختم با شدّت هر چه تمام تر به سر و صورتش ضربه زدم. علی با خشم نگاهم کرد. سرخی شهوت آلود می

و مبهوت  علی مات« . آخه توأم آدمی؟ ولم کن...ولم کن عوضی. ولم کن» ت درآمیخت. گفتم:یش با عصبانیّهاچشم

عضالتش را شل کرد. با قدرت هر چه تمام تر خیز برداشتم و خودم را روی فرش  مینگاهم کرد و احساس کردم ک

داد، به سختی خودم را به سمت دیوار کشیدم. میگریه امانم ن کهدرحالیانداختم. تمام بدنم بی حس و کرخت بود. 

کردم. تنفسم مشکل مینم خشک شده بود و احساس خفگی لرزید. دهمیتمام وجودم عصبی ت و شوک از عصبانیّ
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من در آن  گریههِق بل نشست. لحظاتی در سکوتی که هِقت روی معلی با عصبانیّکردم. میوقفه سرفه بیده بود. ش

 کرد. میغوطه ور بود، گذشت. علی در سکوتی خشمناک و نفس نفس زنان نگاهم 

خورد. به خودم آمدم. خاطرات ماهان و میی که داشتم، حالم به هم ت حماقت باراز علی، از وضعیّاز خودم، 

نفس  کشیدم.میلرزیدم و به سختی نفس میگذاشت، مثل نور از ذهنم گذشت. هنوز میه وجود من  کمیاحترا

داری برو گم شو. برو گم شو. تو لیاقت تُفَم ن» گفتم:عمیقی کشیدم و رو به علی که با خشم به من خیره شده بود، 

یم جاری هاو دوباره اشک« هرزه. چه فکری در مورد من کردی؟ فکر کردی منم مثل خودت هرزه ام؟ برو گم شو...

ت بلند شد. به سمتم آمد و روبروی من ایستاد. بی اختیار خودم را به دیوار فشردم. حتّی از نگاه شد. علی با عصبانیّ

ماهان که به  ماهان. حیفِ خوام بشنوم. فقط برو. حیفِمی. نهیچی نگو» خورد. گفتم:میکردنش هم حالم به هم 

علی به سمت کیفش حرکت کرد. « خاطر توی بی لیاقت بهش خیانت کردم. برو و دیگه هیچ وقت هم برنگرد....

 لرزید نگاهش کردم. علی گفت:میت ترس تمام وجودم از شدّ کهدرحالیکیفش را برداشت و لحظه ای ایستاد. 

ن که تا حاال ی خیابونها، لیاقت تو همون هرزهآره» گفتم:« وقت دنبال من نیا! تو لیاقت منو نداری...دیگه هیچ »

علی به « حاال برو گم شو. برو به جهنم. برو به جهنم...» فریاد زدم:« دی. من لیاقت تو رو نداشتم...بوباهاشون 

 درناخودآگاه سرم را  شدّت صدای بسته شدن در،آپارتمان خارج شد و محکم در را به هم زد و رفت. از  سرعت از

. با صدای بوق ماشینی تی در گیجی و گنگی آن حادثه گذشتتوانستم از جایم تکان بخورم. مدّمیم گرفتم. ناندست

یم را پاک کردم و سعی کردم که بلند شوم. به سختی دستم را به دیوار و مبل هابه خودم آمدم. اشک در کوچه

 و آبی به دست و صورتم زدم.  دستشویی رساندملرزید. خودم را به میشدم. تمام تنم از داخل گرفتم و بلند 

به سمت پنجره بزرگی که در انتهای سالن و  ی عمیقی کشیدمهانفس ت برای ماهان تنگ شده بود.دلم به شدّ

وی آن آنجا، روبر کردم،یمپذیرایی بود رفتم. درختی سبز زنگ و بلند روبروی پنجره بود. همیشه با خودم فکر 

کم به چنار است. آفتاب کم ش آن درخت بزرگ و سبزاهی که متولیک است. زیارتگادرخت سبز، یک زیارتگاه کوچ

کشید و طبق معمول میرفت و آخرین دست نوازشش را با نور سرخ رنگ و بی فروغش به سر زمین میخواب 

یی ورم کرده، روبروی درخت ایستادم. هاخواندند. با چشممی رقهکه برای رفتن خورشید، سرود بد هاصدای گنجشک
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یم جان های درخت جلوی چشهابهتر بود. چهره ماهان در میان شاخ و برگکمی نفس عمیقی  کشیدم. حالم 

 ی پر احساس و لبخند پر غرورش... هاگرفت. چشم

در وجودم زنده کرد. احساس آرامشی را ژرف یم نقش بست. یاد ماهان، آرامشی هاناخودآگاه لبخندی تلخ روی لب

ی هاکه با شیطنت روی شاخه هاغریب تمام وجودم را فرا گرفت. احساس کردم مثل پرنده ای آزادم... به گنجشک

ر مقابل آزادم. آزاد و د هاپریدند، خیره شدم. احساس کردم به اندازه آن گنجشکمیدرخت به این طرف و آن طرف 

ای ایستادم، امّا بال نداشتم. پرِ پروازم را مدّتها پیش، در شبی مهتابی، زیر نور نقره ای و .. لحظهآسمانی بی انتها.

غمناک ماه، در سکوت مطلق خانه ماهان جا گذاشته بودم. پرنده بودم، امّا پر پروازی نداشتم. نفس عمیقی کشیدم. 

یم پر از عشق شد. به سمت کامپیوترم هالحظه ی قشنگش،هادلتنگ ماهان بودم. از فکر کردن به ماهان و خاطره

 یی که بارها و بارها تصمیم گرفته بودم،های ماهان بود باز کردم. عکسهارفتم. پوشه ای را که مخصوص عکس

شدم. عکس تولد ماهان، با  هاپاکشان کنم و همیشه دستی نامرئی این اجازه را به من نداده بود. محو تماشای عکس

ی یخ زدهمان! های شب ولنتاین، کنار آن آدم برفی چاق و گنده و قیافههای احمقانه! عکسهاشکلک و هان کالهآ

 ی شب تولدم...هاعکس

نگاه کردم و به  مه قطره اشکی شدم که ناخودآگاه از روی گونه ام چکید و روی دستم افتاد. به قطره اشکمتوجّ

ش، به لبخند ای مشکیهاچهره ماهان خیره شدم. به حالت چشمماهان. به چهره ماهان خیره شدم. به تمام جزئیات 

ی ماهان که روزگار با قلم تیزش آنها را تراشیده بود، با دقّت های کنار چشمهامهربان و پر غرورش. حتّی به چروک

نیا بدون آن نگاه کردم. چقدر دور بودم از این آدم... دلم از غربت دوریِ ماهان برای لحظه ای گرفت. برای من این د

ی ماهان هاتوانستم یک قدم باالتر بروم. دلم برای اخممیی تیز، که هرگز نهامرد سنگی، کوهی سنگی بود با سنگ

ب ی تعجّها، برای خندهزدمیموج یش هابرای غرور بی انتهایش که همیشه در چشم تش،تنگ شد، برای عصبانیّ

خواهد ی من را جواب نهادانستم که تلفنمیرای لحظه ای مکث کردم. برانگیزش... بی اختیار موبایلم را برداشتم. ب

 گذراندم. میبود بر تمام لحظات سختی که  می. گی  و منگ بودم. ماهان در کنارم نبود امّا یادش مرهداد

 به سرعت به سمت در رهاشد. با صدای کلید انداختن میرفت و هوا تاریک و تاریک تر میکم به جلو ساعت کم

ی از حدقه درآمده هاب و چشمبا خوشحالی سالم کرد و با دیدن چهره من لحظه ای مکث کرد. با تعجّ رهادویدم. 
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کردم. انگار بار سنگینی از روی دوشم میخندیدم. احساس سبکی می هاخندیدم. مثل دیوانه« چی شده؟» پرسید:

کرد. میمات و مبهوت به من نگاه  رهاکردم. میس نرا هم در آن لحظه ح رهابرداشته شده بود. حتّی سنگینی نگاه 

دانم میاختیار جاری شد. نیم بیهاخواستم چیزی بگویم که اشک« خوای بگی چی شده؟مین» و گفت:در را بست 

و دوباره زدم زیر « علی رفت.» گفتم:« چی؟» گفت: رها« علی رفت.» از رفتن علی بود یا از دلتنگیِ ماهان... گفتم:

در « هتر که رفت. گریه نکن...به جهنم که رفت. همون ب» دست من را گرفت و روی مبل نشستیم. گفت: رهاخنده. 

بگو ببینم » گفت: رها« آره، آره، خداروشکر که رفت. خدارو شکر که رفت...» خنده و گریه به سختی گفتم:میان 

 «چی شد؟

داد. وقتی میی من گوش هاا حالتی عصبی به حرفمات و مبهوت و ب رهاماجرا را برایش مو به مو تعریف کردم. 

لم نباید میومد. هنوزم دیر نشده. ماهان اگه هیچ اشکالی نداره عزیزم. علی از اوّ» گفت: رها یم تمام شد،هاحرف

کنم. نگران هیچی میعاشق تو بود، پس هنوزم فراموشت نکرده. برای عروسیمون دعوتش  گفت،میطور که همون

. ماهان هیچ وقت دوباره رهابخشه میماهان هرگز منو ن» ق گفتم:هِبا هِق« کنم.میمه چیزو درست نباش. من ه

بخشتت. میدم اگه عاشقت باشه میمن بهت قول » دستم را گرفت و با مهربانی گفت: رها« .گرده..مینبرپیش من 

ماهان به شهره و شهرام و پدرام چی گفته؟  دونممین ، نه،نه» گفتم:« خوای به پدرام زنگ بزنم؟میدم. میبهت قول 

تونم بارو می؟ نروشنا» به فکر فرو رفت و گفت: رها« کنیم.می. فقط برای عروسیت دعوتش کن. بعدش یه فکری ..نه

مهّم » عد لحظه ای سکوت کرد و گفت:ب«  شه؟میکارو کرده! اصالً برام قابل باور نیست! آخه مگه کنم که علی این

علی برام » تر شده بودم. با لبخند گفتم: آرام« تو ناراحت نکن. از کوزه همان برون تراود که در اوست!نیست. خود

« م. با علی فهمیدم که عاشق ماهانم. امّا اگه ماهانی باشه...اکردم که عاشق علیمیمهّم نیست. تا حاال اشتباه فکر 

شون بکنن. مهّم نیست هارابطه یمکنه از این اشتباها تواین حرفا رو هم نزن. همه م پاشو،» بلند شد و گفت: رها

دم عزیزم. حاال میشه. بهت قول میدم. شب عروسیم همه چیز درست میگرده. من بهت قول میعزیزم. ماهان بر 

پاشو، این قیافه رو هم به خودت نگیر. با تمام وجودم خوشحالم که اون آدم خبیث از زندگیمون رفته. خوشحال 

زد زیر خنده و  رها« اگه با کسی دوست شده باشه؟» گفتم:« . تا ماهان فقط یک هفته دیگه مونده...شناروباش 

پر به پاشو از این فکرای احمقانه هم نکن. همه چیزو بس» لبخند زدم. گفت:« شناسی؟میماهان؟ تو ماهانو ن» گفت:
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« ی میان تهی باش و بگذار که خدا در آن بدمد...یک ن» بعد با لبخندی گفت:« و جور کنه.خدا و بذار خدا همه کارات

 امیدی تازه در قلبم جوانه زده بود... رهای هابخند زدم. از حرفل
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 67 فصل

و کوروش فرا رسید. پر از هیجان و شور بودم. آن شب، زیباترین شب زندگیِ من بود. دیدن شادی  رهاشب عروسیِ 

شد و لبخندی که مطمئن بودم کنار کوروش هرگز کمرنگ نخواهد شد. خیلی میکه کنار کوروش جاودانه  رها

زد. مراسم عقد قبل از مراسم عروسی میخوشحال بودم امّا استرسی عجیب به خاطر آمدن ماهان در وجودم موج 

خاله ها، عمه  دخترخاله ها، پسر خاله ها،. همه بودیم. شدمیرگزار بود. مراسم عروسی در تاالری زیبا و رمانیتک ب

و  با لباس رهای وجود نداشت. ، سارا. زیباتر از این لحظه، لحظه اشهرزاد، بهار، نوشین من،ها و خالصه همه فامیل و 

آن شب زیبا شده بود. موهای  رهاآرایشی زیبا روبروی سفره عقد و کنار کوروش نشسته بود. کوروش هم به اندازه 

 کرد. میرا بیشتر از همیشه مجذوبش موجدار و براقش و صورت مضطربش من 

دوزی شده بود، ش طاووسی زیبا سنگیمان و عده ای از خانواده کوروش، پارچه سفید ساتنی را که رویَهادوست

سابیدیم. عاقد میو کوروش نگه داشته بودند. مادر کوروش و من به نوبت روی سر عروس و داماد قند  رهاباالی سر 

د، با نام و یاد خدا، شروع به خواندن خطبه عقد کرد. در آن لحظه به هیچ چیزی که کنار مجلس نشسته بو

خواندم. عاقد خطبه عقد می ،که قرآن را به دست گرفته بود رهای های از دستتوانستم فکر کنم. استرس را حتّمین

یم حلقه زد. اشک هاچشم وکالت گرفت. نفسم در سینه حبس شده بود. بی اختیار اشک در رهاند و سه بار از ارا خو

دهد، میبارد و شادی را به همه هدیه میمثل ابری که در بهارِ طبیعت  ،رهاشوق بود. اشکِ شادی بود که از شادی 

یش را کنترل کند، نگاه کردم و به سرعت نگاهم را از او هاتوانست اشکمیباریدم. بی اختیار به خاله نسرین که نمی

، و روشنابا اجازه » گفت:با لحنی که آمیخته با شادی و نگرانی بود،  رهاهمه جا ساکت شد. دزدیدم. برای لحظه ای 

ی شادی سالن را پر کرد. عاقد از کوروش پرسید و کوروش هم با همین جمله هاهِل هِله و فریاد« ام، بله...هبزرگتر

 کرد.  ءسند شیرین و زیبای زندگیِ تازه و پر عشق را امضا

اشک  رهارا با تمام وجود بوسیدم.  رهاجمع کردیم.  رهادند. پارچه را از روی سر کوروش و زمیهمه دست 

ی هاکردم، امشب، شب پایان تمام سختیمیریختم. با خودم فکر میاشک شوق  رهاریخت و من بی اختیار با می

و  رهام. بقیه به ترتیب فتبه کوروش تبریک گ رهاجیدم. بعد از گنمیست و از این مسئله در پوست خودم نا رها
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گفتند. در بین آن شلوغی و تبریکات شادی آور صدایم کردند. قلبم میبوسیدند و به هم تبریک میکوروش را 

شناختم. استرس عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته بود. به سرعت از سالن میریخت. از شوق دیدن ماهان سر از پا ن

شد که ماهان پشت آن در ایستاده است. به میدم را در آینه نگاه کردم. باورم نبیرون رفتم و لباسم را پوشیدم. خو

یم ناخودآگاه لبخند زدم. چند نفس عمیق هالرزیدند. از دیدن لرزش دستمییم هایم نگاه کردم. دستهادست

 کشیدم و به سمت در سالن حرکت کردم.  

آب دهنم را قورت دادم و در سالن را باز کردم. در نهایت به دم در رسیده بودم. هیچ چیزی قابل پیش بینی نبود. 

پسر بسته ای با کادویی زیبا « بله...»گفتم: « ؟شهبازیخانم » تعجّب، پسری جوان را دیدم که جلو آمد و گفت:

خدمت شما. از طرف آقای » ی ارکیده و لیلیوم و رز به دستم داد و گفت:هاهمراه با یک پاکت و سبد گلی پر از گل

با لبخندی گی  و منگی از پسر « مبارک باشه...» بعد لبخندی زد و گفت:« فرد. گفتن خیلی خدمتتون تبریک بگم...

 ر کردم و به داخل سالن آمدم و به سرعت پاکت را باز کردم. تشکّ

م با شادی کنار ایستاده بودیم و لبخندهای که توأ میو کوروش به گر رهاعکسی بود از شب تولدم که من و ماهان و 

سبد گل  یم ظاهر شد. روی کارتهااختیار لبخندی روی لبه خوشبختیِ بی انتهایمان بود. بیوصف ناپذیر بود، نشان

آید. میدانستم که ماهان نمی« تقدیم به بهترین خاطرات زندگیم... با آرزوی خوشبختی...»را با ولع زیادی خواندم. 

شد. نفس  ورشعلهوجودم  درعجیب مثل آتشی کوچک امّا همیشگی  میدلتنگ تر از همیشه شدم. بی اختیار غ

جای حلقه ماهان در انگشتم خالی تر از  .عمیقی کشیدم و آرزو کردم کاش ماهان بود. به دست چپم نگاه کردم

و . به یاد روزهای قشنگی که با ماهان داشتم عکس ماهان را بوسیدم. پاکت را در جیب مانتو ام گذاشتم بودهمیشه 

ی شادی بخش به گوشم رسید. خاله نسرین را هابا سبد گل و هدیه ماهان به سمت سالن عقد رفتم. صدای هِل هِله

و کوروش گذاشتم. کوروش با  رهادیدم که تا من را دید لبخندی زد و شروع به اعالم هدایا کرد. سبد گل را کنار 

سری به « اومده؟» گفت:میوروش به آراک« فرستاده.ماهان » نگاه معنی داری نگاهم کرد. لبخندی زدم و گفتم:

راه یش به من اشاره کرد که آرام باشم و همه چیز روبههانشانه نفی تکان دادم. کوروش لبخندی زد و با چشم

 شود. می
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از طرف دوست » همه هدایا به ترتیب اعالم شد و نوبت آخرین هدیه رسید. جعبه را به دست خاله دادم و گفتم:

زده برای لحظه ای به من خیره شد. نگاهی پر از سئوال که تمام وجودم را یی بهتهاخاله با چشم« شه. ماهان.کورو

به ریخت. لبخند زدم. خاله نسرین به سرعت و با دستپاچگی لبخندی زد و هدیه ماهان را اعالم کرد. از شنیدن اسم 

کرد. خاله در بهت هدیه را به میا نگاهی شوکه نگاهم هم ب رهای به سمت من نگاه کردند. حتّ هاماهان، همه بچه

هم شوکه حتّی خودم  همه، دست من داد و من با تمام وجودم شروع به باز کردن هدیه کردم. از دیدن هدیه ماهان،

 رهامتری به رنگ فیروزه ای و طرح شاه عباسی که معلوم بود کار شهر قم است.  8/1شدم. فرش ابریشم دستباف 

وای کوروش... ببین چقدر » آگاه بلند شد و با ظرافت خاصی روی فرش دست کشید و رو به کوروش گفت:ناخود

کمی با لبخندی برای اینکه « دستش درد نکنه. واقعاً سوپرایز شدیم!» کوروش لبخند زد و رو به من گفت:« قشنگه!

که به  او فرش ر« . دستش درد نکنه.ن دیگه کوروش جان... عجیب نیستدوستای تو هست» جو را عوض کنم، گفتم:

 لطافت پارچه ای نازک بود تا کردم و داخل جعبش گذاشتم. 

؟ روشنا» بعد از گرفتن عکس همه به سالن عروسی رفتیم. خاله نسرین در راه من را به گوشه ای کشید و گفت:

نه. من خبری » شده بود، گفتم: تمام بدنم از سئوال خاله نسرین داغ کهدرحالیبا استرس زیادی « ماهان برگشته؟

خاله نسرین با تعجّب « از ماهان ندارم خاله. گفتم که همه چیز تموم شده. این دوست کوروشم اسمش ماهانه.

م که جواب درست و حسابی به ما ما که نفهمیدیم اصالً چی شد! تو ه چی بگم؟» یش را باال انداخت و گفت:هاشانه

 «م شاید ماهان برگشته...ندادی! یه لحظه دلم ریخت. گفت

خاله جان االن موقع گفتن این حرفا نیست. همه جریان همون چیزی بوده که بهتون » با بی حوصلگی گفتم:

اوناست.  و کوروش. امشب شبِ رهابیا بریم پیش » بعد دست خاله را گرفتم و لبخندی زورکی زدم و گفتم:« گفتم.

خاله لبخندی زد و همراه من وارد سالن شد. همه مشغول جشن و « گذشته... هاول کن این حرفا رو. گذشته

نه. هدیشو فرستاده » گفتم:« ماهان اومده؟» باالفاصله که وارد شدم دست من را گرفت و گفت: رهاپایکوبی بودند. 

ولش کن. امشب شبه توئه. همیشه برای » نگاهی حاکی از همدردی به من انداخت. خندیدم و گفتم: رها« بود.

 رها« شه؟میدونه چی میتن این حرفا وقت داریم. امشب فقط باید به این جشن قشنگ فکر کنیم. تا فردا کی گف

 «کنیم. بریم...میدرستش » خندید و گفت: که شادیِ من را دید،
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 صدایم کردند. به رهاشب زیبایی بود. همه چیز عالی و بی نظیر بود. شام بی نظیری سرو شد. موقع شام کوروش و 

اینکه ماهان هدیه فرستاده، » سمتشان رفتم و کنارشان نشستم. کوروش قاشقش را توی بشقابش گذاشت و گفت:

این حرفا نیست. امشبو به خودتون فکر کنین. از فردا باید کلی به من  کوروش، االن که وقتِ» گفتم:« نشونه خوبیه.

بگم که  خواستممیفقط » وروش خندید و گفت:ک« خوام در موردش حرفی بزنیم.میهمفکری بدین. امّا امشب ن

ماهان هنوز منتظر توئه. قلبم اینو » خندید و گفت: رها« رسونیم.میتو رو به ماهان  ناراحت نباش. ما کنارتیم و

شامتونو بخورین. بعداً در  باشه،» بعد نفس عمیقی کشیدم و گفتم:« دونم.می» با تردید خندیدم و گفتم:« گه.می

ی که اتّفاقرفتم که هنوز در شوک ماهان و  هاو کوروش جدا شدم و به سمت بچه رهااز « کنیم.میبت موردش صح

 بردند.میبه سر  ،افتاده بود

و کوروش را به منزلشان  رهاو لحظات خاطره انگیزش به پایان رسید.  هاو کوروش با تمام زیبایی رهاشب عروسیِ 

 هاناوانه شد. من هم به سمت خانه براه افتادم. آخر شب بود و خیابرساندیم و هر کسی به سمت خانه خودش ر

لی که با انداختم، یاد ماهان و شب اوّمیآمد. هر نگاهی که به آینه جلوی ماشینم میخلوت تر از همیشه به نظرم 

یم هابآلود روی لگشتم، افتادم. بی اختیار لبخندی غم میرا از همان آینه، به دنبال ماهان  هااسترس همه خیابان

ی ماهان را هنوز به ها. سنگینی و غرور نگاهانداختمیتشویشی عجیبی که به قلبم نقش بست. یاد آن شب اوّل، 

فهمیدم و این حس دلتنگی میقلبم را فشرد. نبودِ ماهان را بیشتر از هر وقت دیگر  ایخاطر داشتم. دستی نامرئی

 شت. دامیکه حتّی لحظه ای دست از سرم بر ن

ی هاباال رفتم و کلید انداختم و وارد شدم. نور سایه روشن آباژوری که کنار مبل هابه خانه رسیدم. به سرعت از پله

 رهالین مبل نشستم. بدونِ صورتی را به فضای خانه مثل رنگ پاشیده بود. بی اختیار روی اوّ یبی بود، نورآسرخ 

امیدانه به صفحه موبایلم ر خونه حکم فرما بود. نابخشی دامشکردم. سکوت آرمیغربت عجیبی را در خانه حس 

خیره شدم، به امید اینکه شاید از ماهان خبری شود. صدای تیک تاک ساعت که در سکوت محض خانه، خودنمایی 

یی که وقتی ماهان خواب بود، نیمه شب، کنار هاانداخت. چه شبمیکرد، من را به یاد سالن سایه روشن ماهان می

ن شومینه گرم و خاطره انگیز، روبروی آسمان نشسته بودم و با فکر ماهان، به صدای تیک تاک ساعت گوش آ

یم شدم. صدای موبایلم به گوشم رسید. به سرعت به هاسپرده بودم. نفس عمیقی کشیدم و مشغول درآوردن لباس
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قهقهه ای سر داد  بهار« کجایی تو؟» گفتم:« ؟کنیمی. چرا درو باز نروشناالو. سالم » بود.  بهار سمت موبایلم رفتم.

و ماهان، من را  رهااز شادی بال درآوردم. تنهایی نبودِ « با سارا دم دریم. بابا اومدیم امشبو تنها نگذرونی...» و گفت:

 هااز پلهو سارا را دیدم که با مسخره بازی  بهارترساند. به سرعت در را باز کردم و میت از این دنیای بیگانه به شدّ

 گذارند. میکنند و تنهایم نمیی خوبی دارم که من را درک هاآمدند. خوشحال بودم از اینکه دوستمیباال 

ی کذایی خالص کردند. هاوارد شدند و با کلی خنده و مسخر بازی، به قول سارا خودشان را از شر آن لباس هابچه

یی که آنجا بودند. به ساعت نگاه کردم. هاد آن شب و آدمچایی دم کردم و نشستیم. مشغول صحبت شدیم. در مور

این حرفا چیه » خندید و گفت:بهار « . شمام خیلی خسته شدین.هادیر وقته بچه» بود. بلند شدم و گفتم: 3ساعت 

بودین.  رهاشما همیشه کنار من و » خندیدم و گفتم:« خستگی معنا داره؟ عشق من؟ مگه وقتی کنار هم باشیم،

برو گمشو احمق. این حرفا چیه؟ اگه امشب » سارا خندید و گفت:« خوشحالم که امشب کنار من هستین. خیلی

لبخند زدم و به سمت اتاق خواب رفتم. مشغول پهن کردن رختخواب « کنارت نبودیم خواب به چشممون نمیومد...

 وباشه، حاال جامون» کردم گفتم:می برتّپتو را م کهدرحالی« . حاال کی خوابش میاد؟روشنابیا » گفت: بهار بودم که

 «خوابیم.میبندازم، هر وقت خوابمون گرفت، 

« خوای در مورد ماهان حرف بزنیم؟می؟ نروشنا» سکوت را شکست و گفت: بهارلحظه ای سکوت حکم فرما شد. 

م. احساس کردم دستی حالت نیم خیز، ایستاد درقلبم با شنیدن اسم ماهان لرزید. بی اختیار پتو از دستم افتاد. 

سارا نگاهی پر معنی به « نه!» . آب دهنم را قورت دادم و به سختی لبخند زدم. گفتم:کشدمیبیرون قلبم را از سینه 

رفتم. ناخودآگاه دستم با بهت و گیجی به سمتشان « .روشنابزنی بیا بشین. باید در موردش حرف » کرد و گفت: بهار

 سارا گفت:« م مونده؟ه ؟ مگه حرفیهاچه حرفی بچه» ، کشیدم. با دستپاچگی گفتم:شدمیرا به پاهام که مور مور 

بی اختیار « . اومدیم که از نبودن ماهان احساس تنهایی نکنی.روشنااینجا نیستیم  رهاما امشب به خاطر رفتن »

ل شنیدن ندارم. باید به هیچی نگید. اصالً تحم» کرد. گفتم:میبا غم عمیقی به من نگاه  بهاریم جاری شد. هااشک

گم سارا. شما میمن. من » گفتم:« بدون ماهان بمونی؟ کی گفته قرارِ» سارا گفت:« دنیای بدون ماهان عادت کنم....

قدر آخه چرا تو این» گفت: بهار« بخشه.میشناسین. من خوردش کردم. لهش کردم. اون هرگز منو نمین ماهانو
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و کوروش بده. اون هدیه پر از عشق  رهادلیلی نداشت هدیه به این گرونی به  رد،کمی؟ اگه به تو فکر نروشناخری 

 «ه کردی؟ همه اون رنگا با عشق انتخاب شده بود. من مطمئنم که ماهان هنوز دوست داره.بود. به رنگاش توجّ

یم. در سرمای یم مثل سیل جاری بود. یاد ماهان افتاد. یاد شبی که روی بلندی بام تهران نشسته بودهااشک

زدیم. یاد لحظه ای که مین... یاد لحظه ای که روی آن بلندی در مورد علی حرف ااستخوان سوز پائیز و زمست

ن لحظه دیوانه شدم. گریه ام به هِق آاز تصور « خواد بارون بیاد؟می» ماهان به چهره بغض آلودم نگاه کرد و گفت:

. به جای گریه روشناخب گریه نکن » گفت: بهار« گرده. هیچ وقت...یمماهان هیچ وقت بر ن» هِق تبدیل شد. گفتم:

از امشب یه زندگیِ جدید شروع کرده. فعالً سرش شلوغه. باید خودمون یه فکری  رهاکردن باید فکر کنیم. ببین 

ونگوال آره دیوونه. عین این م» سارا گفت:« شه؟میبکنیم. با گریه کردن و زانوی غم بغل رفتن که چیزی درست ن

همه « خفه شو سارا...» کردم، گفتم:مییم را پاک هااشک کهدرحالیاز حرف سارا خنده ام گرفت. « هم گریه نکن...

اگه تلفنمو جواب نداد. قدرت اینو ندارم » گفتم:« خودت بهش زنگ بزن.» گفت: بهاراز لحن احمقانه سارا خندیدیم. 

« تونی روی پدرام فکر کنی.میتو تالشتو بکن، اگه نشد » کرد و گفت: مدّتی فکر بهار« و جواب نده... که زنگ بزنم

دونم ماهان به پدرام چی گفته. برم چی مین» گفتم:« .روشناگه. پدرام گزینه خوبیه میآره راست » سارا گفت:

شه لذّت و با قیافه حق به جانبی سرش را تکان داد. از سادگیِ سارا همی« حقیقتو!» سارا به سرعت گفت:« بگم؟

باید آمادگیِ هر عکس العملی » به سرعت گفت: بهارحاشیه بودنش، ساده بودنش، بچه بودنش... بردم. از این بیمی

حاال رفته باشه هم » گفت: بهار« دونم ایرانِ یا نه؟ شاید رفته باشه امریکا.میاصالً ن» گفتم:« از پدرامو داشته باشی.

 «کنه.میبا درکیه، مطمئناً وقتی حرفاتو بشنوه بهت کمک  گرده دیگه. بعدشم، پدرام آدممیبر 

 سارا گفت:« دونم، شاید...مین» کردم گفتم:مییم بود، بازی هابا دستمال کاغذیِ خیسی که در دست کهدرحالی

ا شه این حرفمی» به سرعت گفتم:« گه ماهان هنوزم منتظر توئه...می. یه چیزی ته قلبم روشنامن که دلم روشنه »

دیر » نفس عمیقی کشیدم و گفتم:« رو نزنید؟ منو بیخود دلخوش نکنین. بذارین با تفکر االنم باشم و قبولش کنم.

« شه.میبه پدرام فکر کن. گره تو فقط به دست پدرام باز » گفت: بهار« . پاشین. اعصابتونو خورد کردم.هاوقته بچه

لبخندی زدم و هر دویشان را بوسیدم. بدون شک « یام باهات.. اگه خواستی منم مشهرزادگه میراست » سارا گفت:

 توانستم این بار سنگین را روی قلبم تحمل کنم.  میو سارا کنارم نبودند، ن بهار اگر آن شب
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خوابیدند. من هم روی تختم دراز کشیدم. برای بار دیگر به عکسی که ماهان فرستاده بود، خیره شدم.  بهارسارا و 

بخشید. آرزو میدیدم. امّا همان تکه کاغذ روبروی من به قلبم آرامشی ژرف میموش بود و چیزی نخا هاهمه برق

 توانستم سرنوشتم را جورِ دیگری رغم بزنم. میکردم کاش در همان لحظه بودم تا می
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 61فصل 

از زندگی شده بودم. ماهان هر  زندگیِ جدیدی را کنار کوروش شروع کرده بود و من هم وارد مرحله جدیدی رها

توانستم ارتباط برقرار کنم. شاید کم کم و در تنهایی میشد. با هیچ مردی نمیرنگ تر  روز و هر روز برایم پر

شدم. چند بار به موبایل ماهان زنگ زده بودم، ولی هر بار با میدچار افسردگی بودم،  شمحضی که خودم باعث

 مشکلخواستم این میی دیگرم، هاو دوست رهای کوروش و هارغم تالشبودم. علی ی بی جواب روبرو شدههاتماس

 دادم. میرا با تنهایی حل کنم و به هیچ کس اجازه مداخله و حتّی گاهی حرف زدن هم ن

کردم. روزی مین با گرمای طاقت فرسایش در راه بود. احساس سرخوردگی و افسردگی اگذشت و تابستمیروزها 

اشکبار نباشد. به سختی خودم را  هایم به یاد آن خاطرههای ماهان نگاه نکنم و چشمهاو فیلم هاه عکسنبود که ب

کردم که یک روز دیگر هم باید صبر کنم. باید صبر کنم، شاید خبری از ماهان بشود. امّا هیچ خبری میقانع 

ض برایم غیر ممکن شده بود. هنوز امیدوار گذشت و خبری از ماهان نبود. تحمل این تنهایی محمیشد. روزها مین

 شد. میامیدم کمرنگ و کمرنگ تر  ،گذشتمیبودم. امّا هر روز که 

زنم. میشب بود و تنها روبروی تلویزیون نشسته بودم. با خودم عهد کردم که این آخرین بار است که به ماهان زنگ 

فرستاده بود روی پاهایم بود، شماره ماهان را گرفتم و به  عکسی که ماهان کهدرحالیلرزید. مییم بی اختیار هادست

 عکس ماهان چشم دوختم. 

ضعیف خیلی  هاشد. برای تحمل این فشارها و استرسمیبوغ اوّل، بوغ دوّم، بوغ سوّم... قلبم داشت از سینه ام کنده 

از گریه کردن هم خسته شده بودم.  جواب.... دیگرماهان جواب نداد. باز هم تماس بیشده بود. بوغ آخر هم خورد و 

تو تالشتو بکن، اگه نشد »در گوشم مثل زمزمه ای تکرار شد.  بهاریم بی اختیار جاری بود. ناگهان صدای هاامّا اشک

زدم. شماره پدرام را گرفتم امّا به سرعت قطع کردم. چه میبله، باید با پدرام حرف « تونی رو پدرام فکر کنی.می

گفتم؟ به سرعت به بیمارستانی که پدرام در آن مشغول بکار بود زنگ زدم و فهمیدم که پدرام میدرام چیز باید به پ

 ایران است. برنامه کاریِ فردایش را پرسیدم و تصمیم گرفتم، فردا هر جور شده، به دیدن پدرام بروم. 
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ی من بود. آن شب تا صبح خواب به اهدر فرار از چشم هاگذشتند و خواب مثل ثانیهمین هاشب عجیبی بود. ثانیه

شد. گاهی بی اختیار قطره اشکی از میمو به تنم راست یم نیامد. از استرس دیدن پدرام و اعترافاتم، هاچشم

بست. باالخره آن شب مییم نقش هایم روی لبهاچکید و گاهی لبخندی سرد از یادآوری خاطرهمییم هاچشم

در گوشم مثل الالیی بود که من را کم کم  هاورشید، به پایان رسید. صدای گنجشگپایان و تار با بیدار شدن خبی

 برد... میبه خوابی عمیق فرو 

کرد. به اطرافم نگاه کردم. همه چیز در نگاهم تعجّب مییم را باز کردم. گی  و منگ بودم. تمام تنم درد هاچشم

گذشت. خودم کمی نده بودند، حرکت دادم. ابود در همان حالت م هایم را که انگار سالهابرانگیز بود. پاهایم و دست

را روی مبلی دیدم که دیشب روی آن شب را به صبح رسانده بودم. ناگهان حالت گیجی از بین رفت و به یاد 

م بخوابم. ه ابعدازظهر بود. خوشحال بودم که توانست 1تصمیمات دیشب افتادم. به ساعت نگاه کردم. ساعت حدود 

 مبل، خواب دردناکی بود، امّا بهتر از نخوابیدن بود! روی 

رفتم. این تیرِ آخر بود. آبی به دست رویم زدم. وقتی در آینه خودم را دیدم، وحشت کردم. میباید به دیدن پدرام 

افتادم. با بیمارستان تماس میپف کرده بود که خودم هم از دیدنشان به وحشت  قدرآنیم هااین من بودم؟ چشم

ساعت وقت داشتم. استرس زیادی را تحمل  2گرفتم و مطمئن شدم که پدرام هست. پدرام اتاق عمل بود و 

داد. به سرعت آماده شدم و به سمت بیمارستان براه افتادم. میاختیار به من آرامش کردم. امّا فکر دیدن پدرام بیمی

پوست دستم را که کردم خورشید، میکه احساس  بی حوصله بودم قدرآنآمد. میهوا گرم تر از همیشه به نظرم 

چند نفس عمیق کشیدم. در آینه  ،وقتی به جلوی بیمارستان رسیدم. سوزاندمیبیرون از پنجره ماشین است، 

ی هایم ورم کرده بود. صورتم بی رنگ و بی روح بود. از دیدن چشمهاب کردم. هنوز چشمماشین خودم را مرتّ

بودم که از پرتگاهی آویزان است و تنها امیدش  مییدی وجودم را فرا گرفت. مثل آدبیحالم، احساس رخوت شد

 و وارد ساختمان بیمارستان شدم.  وصل شده است. از ماشین پیاده شدم آنست که به ا طنابی

سرحالم آورد. به سمت بخش پدرام حرکت کردم. پرستار بخش در کمی ی گازی بیمارستان هاهوای خنک کولر

پرستار نیم نگاهی به من انداخت و به « سالم.» وشتن پرونده، پشت ایستگاه پرستاری ایستاده بود. گفتم:حال ن

دکتر هنوز سر عمل هستن. بیمارشون » پرستار گفت:« خواستم دکتر مصفا رو ببینم.می» نوشتن ادامه داد. گفتم:
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دکتر اینجا ویزیت ندارن خانم. باید » گفت:با دستپاچگی لبخندی گنگ زدم. پرستار نگاهی به من کرد و « هستید؟

پرستار دوباره مشغول نوشتن شد و « رای مسئله دیگه ای مزاحمشون شدم.ب» گفتم:« از مطبشون وقت بگیرید.

تشکر « گم.میسالن منتظرشون باشید. اومدن بهشون  یتونید تومیشه. میدونم کِی عملشون تموم مین» گفت:

سالن براه افتادم. تمام بدنم سست بود. روی صندلی که پشت به بخش بود، نشستم. از  یهاکردم و به سمت صندلی

ت استرس بیحال شده بودم. سالن خلوت بود و به جز من کسی آنجا نبود. مدّتی گذشت. هر چند گذشت زمان شدّ

ا از کیفم درآوردم. آمد امّا دیگر به این انتظارهای طاقت فرسا عادت کرده بودم. عکس ماهان رمیبه نظرم کند 

هر چه تمام تر فشرد. عکس را در کیفم گذاشتم و با چند نفس میدوباره نگاهش کردم. بغض گلویم را با بی رح

 عمیق خودم را کنترل کردم. ناگهان صدایی از پشت سَرَم شنیدم. 

کرد. میزده نگاهم تتادم. پدرام با حالتی عجیب و بهبرگشتم و روبروی پدرام ایس« م...هست من در خدمتتون» 

ی سبزش برقی از بهت و شادی موج هادر چشم کهدرحالیفهمیدم که او هم به اندازه من گی  شده است. میکامالً 

« پدرام...» یم چکید. گفتم:هاقطره اشکی از چشم« کنی؟ کی برگشتی؟می؟ تو اینجا چکار روشنا» گفت: زد،می

مکسی کرد و « . خوشحالم که برگشتی. امّا...روشناه بود از ایران رفتی ماهان گفت» پدرام به سمتم آمد و گفت:

 «امّا... چرا با این حال خراب؟...» کاوید، گفت:میبا موج سبز نگاهش من را  کهدرحالی

توانستم هیچ حرفی بزنم. انگار از زمانی که به دنیا آمده بودم، الل بودم. زبانم بند آمده بود. فقط اشک مین

چی » تم. پدرام روبروی من ایستاد و با انگشتش قطره اشکی را از روی صورتم دزدید. نگاهم کرد و گفت:ریخمی

بار به پدرام انداختم و سری از تأسف برای خودم نگاهی تأسف« ؟ این اشکا برای چیه؟ با من حرف بزن.روشناشده 

 «م تو اتاقم.بری» تکان دادم. پدرام که هنوز گی  و منگ بود، با دستپاچگی گفت:

 همراه پدرام وارد اتاقش شدم. پدرام روی صندلی نشست و به من اشاره کرد که روبرویش بنشینم. پدرام گفت:ه ب

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم. پدرام با مهربانی گفت:« دونه برگشتی؟می. چی شده؟ ماهان روشناخب، بگو »

نفس عمیقی کشیدم و « .ا دیدن این قیافت به تنم موندل ب. تمام خستگیِ عمروشناخب پس چی شده؟ بگو »

ایران؟ یعنی چی؟ پس » پدرام با تعجّب نگاهم کرد. گفت:« من ایران بودم پدرام.» یم را پاک کردم. گفتم:هااشک

چشمانی پدرام برای لحظه ای نفسش در سینه حبس شد و با « من و ماهان از هم جدا شدیم.» گفتم:« ماهان...
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زنی می؟ تو خوبی؟ این حرفا چیه روشنا» ه من خیره شد، امّا به سرعت به خودش مسلط شد و گفت:زده ببهت

 درام با دستپاچگی گفت:پ« ته.ته پدرام. همش واقعیّهمش واقعیّ» گفتم:ریختم، میاشک  کهدرحالی« دیوونه؟

 «چرا؟ چرا جدا شدین؟ کی؟ چرا هیچ کدومتون حرفی به من نزدین؟»

ریخت. از دیدن می زدم، پدرام آرام اشکمیرا برایش مو به مو تعریف کردم. در تمام مدّتی که حرف تمام ماجرا 

یم تمام شد، منتظر حرفی از پدرام هاآمد. وقتی حرفمیی ملتهب و سرخش بیشتر از همیشه از خودم بدم هاپلک

ز هر دو، چشم در چشم هم اشک ریخت. هنومیشدم. پدرام در سکوت محض اتاقش به من خیره شده بود و اشک 

؟ چی روشناچی بگم » پدرام گفت:« چرا ساکتی پدرام؟ به خاطر خدا یه چیزی بگو.» گفتم: امیدانهریختیم. نامی

، روشنادونی می» پدرام نفس عمیقی کشید و گفت:« به جای اشک ریختن یه راهی جلوی پام بذار.» گفتم:« بگم؟

این دنیا انگشت شمارن و تو یکی از اون آدمای خوبی. یه آدم  یمای خوب، توکردم، آدمیهمیشه پیش خودم فکر 

انگیز بعد نگاهی حزن« ...روشناگفتی میگفتی. کاش نمین ؟ کاش به منروشنابینم میاالن چی  تکرار نشدنی... امّا

کنم. برای خودم میگریه کنم. برای خودم میکنم. برای تو هم گریه نمیبرای ماهان گریه ن» به من انداخت و گفت:

تمام این شلوغیای این دنیای کثیف،  یکردم تومیکنم، که فکر میکردم تو اسطوره ای! برای این گریه میکه فکر 

پدرام با کالفگی « ؟روشنابینم می! امّا حاال، چی روشنااین دورنگیا و این نامردیا هنوز تو موندی... هنوز تو موندی 

بعد رو به من « تونم باور کنم؟میچطوری  وای خدا،» یش گرفت و گفت:هاش را در دستبلند شد و ایستاد. سر

. از خودت دفاع روشناجواب بده » گفت:کمی سرم را پائین انداختم. پدرام با لحن مح« ؟روشناچطوری » گفت:

جوری بشه. تمام ینخواستم امیچی بگم پدرام؟ چی بگم؟ من حماقت کردم. امّا به ماهان قسم ن» گفتم:« کن...

به صندلی تکیه داد و با چشمانش که از  پدرام« فهمی؟میروزایی که بدون ماهان گذشت، وسط جهنم بودم. اینو 

. منم مثل تو این روزا رو روشنافهمم میگی. من میفهمم چی می» گفت: فرط گریه به رنگ ارغوانی در آمده بود،

شه تو اشتباهت رو ساده ببینی و از دیگران توقع داشته باشی از میدلیل ن تر از تو... ولی اینا تجربه کردم. سخت

ول کنی. تو اشتباه کردی. تو اشتباهت ساده بگذرن. باید مسئولیت اشتباهی رو که کردی با تمام پیامدهاش قب

خیلی چیزا توی  ترین اشتباه زندگیتو کردی. ماهان تمام قلب و روحشو به تو داده بود. ماهان با تو عوض شد.بزرگ

. روشناشه منکر قدرت عشق شد! ماهان عاشق تو بود میب بودم. امّا خب، نماهان عوض شد و من از دیدنشون متعجّ
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فهمی؟ تو ماهانو نابود کردی! تو یه تبر برداشتیو ماهانو از ریشه قطع کردی... از وقتی رفتی، میماهان عاشق بود. 

و بهش دلداری بدم. امّا ماهان نه جواب تلفن منو  خواستم کنارش باشممی خیلی به ماهان زنگ زدم، هر طور بود

قدر زنگ زدم و سماجت کردم که ماهان بعد از چند ماه هر از گاه تلفنای منو داد ببینمش. اونمیدید و اجازه می

تحرک بود. بدون داد. یک ماه پیش به دیدنش رفتم. از دیدنش شوکه شدم. ماهان دقیقاً مثل یه مرده ممیجواب 

 «هیچ احساسی، بدون هیچ...

 ی سبز پدرام مثل بارانی بارید. پدرام با ناباوری سری تکان داد و با لحن سوزناکی گفت:هااشک دوباره از چشم

یی هابعد با نگاهی ملتهب با نفس« سوزه...میسوزه، دلم برای تو می... دلم برای ماهان روشناشم میدارم دیوونه »

آمد. میی پدرام بیشتر از همیشه از خودم بدم هااز شنیدن حرف« ...روشناشم میدارم دیوونه » فت:بریده گ

این دست من نبود پدرام. » کرد، گفتم:میروشید و طغیان خمیاشک چون سیلی خشمگین در من  کهدرحالی

پدرام نفس عمیقی کشید و « د.لی که دیدمش، نیمه گم شده من بوماهان توی وجودم بود. ماهان از همون لحظه اوّ

؟ چرا با ماهان؟ ماهان با روشناپس چرا اینکارو با ماهان کردی؟ چطور دلت اومد » یش را پاک کرد و گفت:هااشک

من بدون ماهان » گفتم:« ...روشناتو دوباره زنده شد. ماهان با تو دوباره خندید. عاشق شد... چیزی از ماهان نمونده 

بود. ماهان  خارج شدهم. اینو بفهم. من اشتباه کردم. حماقت کردم. امّا کنترل همه چیز از دستم تونم ادامه پدرامین

سوزم. نگام کن، تو قطره قطره آب شدنمو می منو با علی دیده بود. ماهان خودش خواست که از زندگیش برم. دارم

توانستم نفس بکشم. مین یهِق گریه حتّقه ای حرف بزنم. از فرط اشک و هِی کلمتوانستم حتّمیدیگر ن« بینی؟مین

تو روی ماهان به » چارگی نگاهی به پدرام کردم و گفتم:ت و بیتر شدم. در نهایت ظلّ آرامکمی مدّتی گریه کردم تا 

دونم که ماهان میت نفوذ داری. تو باهاش حرف بزن. براش توضیح بده. پدرام من کسی رو جز تو ندارم. شدّ

 «تونی کمکم کنی...میدم امّا تو تنها کسی هستی که میشه. بهش حق تونه منو ببخمین

دید، دستم را به روپوش سفید پدرام گرفتم میپدرام تنها روزنه امیدم برای رهایی از این کابوس هولناک  کهدرحالی

ردتر از این؟ من کنم پدرام. حال و روز منو ببین. درمونده تر از این؟ شکسته تر از این؟ خومیخواهش » و گفتم:

کنم... خواهش میقبل از این که ماهانو نابود کنم، خودم نابود شدم. کمکم کن پدرام. کمکم کن... خواهش 

 هِق گریه گفتم:در هِق« کنی؟میباشه، باشه عزیزم. چرا این کارو » ی من را گرفت و گفت:هاپدرام دست« کنم...می
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یه آدم معمولی بودم. اشتباه کردم. فقط یه اشتباه منم بودا نبودم. دم. کنن پدرام. منم مسیح نبومیهمه اشتباه »

سعی  کهدرحالیپدرام « خواستم پدرام...میخواستم به ماهان صدمه بزنم. نمیخواستم با ماهان بازی کنم. نمیبود. ن

فهمم. میگن! میروغ ندونم. این اشکا که دمی. ... آروم باش..آروم باش» گفت: یش آرامم کند،هاکرد با حرفمی

کنم. میکنم. من همه تالشمو میببینمت. تو اشک نریز... خواهش  جوریاینتونم می. نروشناجوری گریه نکن این

 با بُهت به پدرام نگاه کردم. گفتم:» دم...میکنم. بهت قول میده یا نه امّا من تمام تالشمو میدونم جواب مین

من بهت قول دادم. بهت قول » ی کبودش خندید و گفت:هاپدرام با چشم« پدرام... دیگه چیزی برای باختن ندارم»

آها، حاال شد! پاشو یه آبی به دست روت بزن. » لبخند زدم. پدرام خندید و گفت:« . حاال بخند. بخند...روشنادادم 

پدرام لبخندی « تت کردم.ی اذیّنه، تو خیلی خسته ای. به اندازه کاف» گفتم:« خوای با هم بریم یه کم قدم بزنیم؟می

تت کردم. ببخش. امّا تو تنها رم پدرام. خیلی اذیّمیمن دیگه » زد و سری تکان داد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

این چه حرفیه؟ من هر کاری از دستم بر بیاد برات » پدرام دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:« امیدم بودی.

 «ه باش...دم. فقط ایمان داشتمیانجام 

دادم. لبخند میل آشنایی با ماهان افتادم و مناقصه ماهان که با همین جمله به او امید بی اختیار به یاد روزهای اوّ

امیدی تازه در قلبم « به قدرت عشق...» پدرام با لبخندی گفت:« ایمان به چی؟» زدم و در گیجی و گنگی پرسیدم:

« ماهانه!» پدرام به صدا در آمد. پدرام به موبایلش نگاهی انداخت و گفت: جوانه زد. به سمت کیفم رفتم که موبایل

زد. تمام بدنم داغ شد. پدرام اشاره ای کرد و گوشی را برداشت. صدای ماهان را میت بی اختیار نشستم. قلبم به شدّ

 شنیدم. چقدر دلم برای این صدا تنگ شده بود. 

خوبم. تو » ماهان گفت:« مهندس فرد! چطوری رفیق؟ ،به ،به» :پدرام با شوخ طبعی گفت« پدرام؟ کجایی؟» 

خیر باشه! از » گفت: پدرام که از شنیدن حرف ماهان جا خورد،« چطوری؟ چه خبر؟ کجایی؟ دلم برات تنگ شده.

« ول کن پدرام. اصالً حال و حوصله ندارم.» حوصلگی گفت:ماهان با بی« شه؟!میی تا حاال دلت برای من تنگ کِ

؟! ولی چرا یه زمانی خیلی سرحال بودی... زمانی ی حال و حوصله داری ماهان جانتو کِ» درام با شوخ طبعی گفت:پ

ماهان سکوت کرد. پدرام به من نگاهی کرد و « گرده؟می خبر داری؟ کی بر روشناایران بود. راستی از  روشناکه 

لرزید. نفسم در سینه حبس شده بود. ماهان می دمآمد. تمام وجومیمنتظر جواب ماند. قلبم داشت از سینه در 
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هستم. گوشیم یه » ماهان به سرعت گفت:« ماهان؟ چرا ساکت شدی؟ ماهان...» همچنان ساکت بود. پدرام گفت:

کی وقت داری ببینمت؟ » ماهان گفت:« چه خبر؟ روشنااز » پدرام ابرویی باال انداخت و گفت:« داره. کم مشکل

« آره.» پدرام گفت:« بیمارستانی؟ خوام ببینمت یه کم حال و هوام عوض بشه...میه کار. خسته شدم از این هم

نزدیکم. تا » ماهان گفت:« آره. کجایی؟» پدرام گفت:« بینمت. هستی فعالً؟میباشه، یه سر میام اونجا » ان گفت:ماه

 و قطع کرد. « ربع دیگه  اونجام. 1

 گفت: دستانم گرفت  و با لبخندیپدرام « پدرام من باید برم.» د. گفتم:ترس عجیبی تمام وجودم را فرا گرفته بو

دهنم خشک شده بود. به سختی آب دهنم را قورت « لرزی؟ رنگت پریده. دستاتم که...می جوریباشه، برو. چرا این»

. بهت زنگ س برو. پباشه» پدرام گفت:« خوام منو اینجا ببینه.میم نیست. االن ماهان میاد. نمهّ» دادم و گفتم:

از پدرام خداحافظی کردم. به سرعت در راهروهای بلند و « کنم...میو نگران هیچی نباش. من تمام تالشمزنم. می

 داشتم. میتر قدم بر  رفتم. با سرعت هر چه تماممیسفید بیمارستان راه 

حشتناکی بود. چرا آن روز؟ کشیدم. شوک ومیبه سرعت در ماشینم را باز کردم و نشستم. هنوز به سختی نفس 

افتاد؟ خواستم حرکت کنم، امّا به شدت دلتنگ ماهان می اتّفاقچرا روزی که من به دیدن پدرام رفتم، باید این 

دقیقه گذشته بود و  27ای گذشت و خبری نشد. به ساعتم نگاه کردم. دیدمش. نشستم. چند دقیقهمیبودم و شاید 

ماشین را روشن  ارستان شده و من ندیدمش.مدم فکر کردم که شاید ماهان وارد بیهیچ خبری از ماهان نبود. با خو

دم و همین که به آینه جلو نگاه کردم تا پشت سرم را ببینم، ماهان را دیدم که کت سفیدی به تن داشت و کر

ین از من پارک کرد، از ماشینش پیاده شد. خوشبختانه ماشین را با فاصله چند ماشمیبه ساعتش نگاه  کهدرحالی

آرامشی  کردم. از دیدن ماهان،میه حضور من شود. با حسرت هر چه تمامتر نگاهش توانست متوجّمیکرده بود و ن

قدر از دیدنش شاد بودم. ماهان از خیابان رد شد و وارد دانم چرا در آن لحظه اینمیعجیب بر من مستولی شد. ن

 قدرآنیم نقش بست. هااد روزهای قشنگی که با هم داشتیم روی لببیمارستان شد. بی اختیار لبخندی تلخ به ی

شد. نفس عمیقی کشیدم و براه افتادم. به پدرام امیدوار بودم. به این که دوباره  کامالً از نظرم محونشستم تا ماهان 

 بیمارستان، به دیدن پدرام بروم..روزی با ماهان، در همان 
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 62فصل 

از دیدار من و پدرام  هاو گیجی... ماه میداشت. روزهایی پر از سردرگ ی سختی را در خوددنیای بدون ماهان، روزها

امید شد. کم کم از برگشتن ماهان، نامیگذشته بود. حتّی تابستان هم بدونِ ماهان کم کم به آخرش نزدیک 

شدم، میتر به پائیز نزدیک کرد. هر چهمیهای پدرام هم من را دلگرم نمیی دلگرامید که حتّنا قدرآنشدم. می

ی موجود هاامیدیکرد. امّا با وجود تمام نامیشد و عذابم را دو چندان می تر م پررنگیخاطرات روز اوّل آشنایی برا

 دادم و ماهانمیکردم که شانس خودم را امتحان کنم. کماکان به زنگ زدنم به ماهان ادامه میباز هم سعی 

 داد.میمن را ن یهاهمچنان جواب تلفن

یم فقط با پدرام حرف هاداد. از دلتنگیمیب با من در تماس بود و به من امید از روزی که پدرام را دیده بودم، مرتّ

ی که افتاده بود، برایم اتّفاقنبودن ماهان و  قدرآنکردم با بقیه کمتر وارد این بحث شوم. چون میزدم و سعی می

من را بیشتر از  گفتند،میی مختلفی که دیگران هازدم و گیجی حرفمیش حرف دردناک بود که وقتی در مورد

کرد که از دایره صبر و طاقتم خارج بود. این قضیه همچنان ادامه داشت تا روزی که پدرام به من میهمیشه ناراحت 

رود. تمام وجودم پر از ب فرانسهزنگ زد و خبر داد که مجبور است برای یک کنگره خیلی مهّم به مدّت دو هفته به 

کردم آخرین کور سویِ امیدم هم در حال خاموش شدن است و هیچ کاری از من ساخته میغم شد. احساس 

به من زنگ خواهد زد و گفت که نگران هیچ چیز نباشم.  ،نیست. پدرام به من قول داد بالفاصله که به ایران برگردد

شدم. شاید به نوعی شنیدن پدرام، یادآور روزهای قشنگ میآرام  شد؟ حداقل با شنیدن صدای پدراممیامّا مگر 

 کرد. میتر عاشقی با ماهان بود و همین مسئله بود که من را برای لحظاتی آرام

 گذراندم. گاهی به امید اینکه شاید ماهان، جواب من را بدهد، با او تماسمیی سختی را هاپدرام رفت. دوباره ساعت

 ترگذشت و به برگشت پدرام نزدیکمیشد. زمان میجواب تکرار ی بیهاروز و هر روز همان تماس گرفتم. امّا هرمی

تر ن سرد و تاریک گیر افتاده و با شنیدن نوید بهار، قبلش هر روز گرماشدم. مثل کسی بودم که وسط یک زمستمی

 شود. میو امیدوارتر 
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هرگز من را تنها نگذاشته  ند و در مدّتی که ازدواج کرده بودند،کردمیو کوروش کنار هم زندگی  رهامدّتی بود که 

تکه  خواستم آنها را درگیر رابطه هزارمیشان هرگز نهایو اصرار هارغم پیگیریعلی نها بودم،بودند. زمانی که کنار آ

وچک از طرف خواستم برای زندگی آنها کوچکترین مشکل و تنشی، حتّی یک دلهره کمین و ماهان کنم. خودمشده 

پرسیدند، به آنها اطمینان می، از ماهان هادادم و هر وقت که بچهمیمن پیش بیاید. همیشه خودم را شاد نشان 

تر از همیشه بود و با گذشت زمان این نگرانی نگران رهادادم که با پدرام حرف زدم و او کمکم خواهد کرد. میخاطر 

گرفت که در مقابل اشتباه بزرگی که میشد و او هم شاید کم کم یاد می دیدم که در چهره اش بیشتر نمایانمیرا 

. روزهای پایانی سفر پدرام بود که کوروش و تر باشدی که شاید ناخواسته افتاده باید خوددارتر و صبوراتّفاقکردم و 

اختیار و کوروش بی رهاخبر بودم، امّا از پیشنهاد فر شمال برویم. از پدرام هنوز بیپیشنهاد دادند که به س رها

خوشحال شدم. مثل  بیماری بودم که مدّتها در بستر بیماری خوابیده و حاال برای تغییر روحیه باید به سفری کوتاه 

مخصوصاً اینکه قرار بود بهار هم با ما  برود که به شدّت در تغییر روحیه اش موثر است. از این سفر خوشحال شدم،

کرد. میانگیزی در پیش داشتیم و حتّی خبر این مسافرت هم حال من را بهتر نفره دلبه شمال بیاید. سفر چهار 

و  هادانستم که این سفر فقط به خاطر تغییر روحیه من است و فکر اینکه کوروش با وجود تمام مشغلهمی

نان قلبی من را کردم و اطمیمیتر از همیشه من را خوشحال ش، باز هم به فکر من است،ای زندگیهاتمسئولیّ

 کرد. میبیشتر  رهانسبت به انتخاب درست 

و کوروش بودیم. نشسته بودیم  رهای بسته منتظر آمدن هاروز سفر فرا رسید. بهار به منزل من آمده بود و با چمدان

 دونم. خبری کهمین» گفتم:« گرده؟میی بر ؟ خبری از پدرام نشد؟ کِروشنا» خوردیم که بهار گفت:می و چای

دوباره بگیرش، » بهار گفت:« دونم چرا ازش خبری نیست؟مینشده. موبایلش که هنوز خاموشه. دیگه باید بیاد. ن

ذار برای وقتی که ب توو فکر و خیاال هاغصهشاید اومده باشه. اگه خاموش بود، دیگه بهش فکر نکن. تمام این 

این سفر به  یرفته رو به دست بیاری. توز دست او فقط استراحت کن و سعی کن نیروی ر گشتیم. این چند روزبر

هیچ چیز فکر نکن. باید برای چند روز هم که شده، سعی کنی همه چیزو فراموش کنی. یه کم به مغز و روحت 

هیچ « راهه... تویای خوبی اتّفاقبتونی بهتر فکر کنی. من مطمئنم تا اون موقع  ،گردیممیاستراحت بده تا وقتی بر 

لبخند  افتاد!می اتّفاقگفت، به طرز معجزه آسایی میی بهار شک نداشتم. عجیب بود که هر چه هاینیبوقت به پیش
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چه سفریه؟ خب   رو با خودم بیارم،بخوام این فکر و خیاال کنم. اگهمیخودمم همین فکرو  آره،» زدم و گفتم:

صمّم بودم که الاقل در این سفر کوتاه باید همه بهار لبخند پیروزمندانه ای زد. خودم هم م« مونم دیگه!می جاهمین

فراموش کنم. موبایل را برداشتم و شماره پدرام را گرفتم. خاموش بود. بی اختیار برایش  ،یی را که افتادههااتّفاق

« خاموشه بهار.» ریم و منتظر تماسش هستم. گفتم:میپیامک زدم و گفتم که برای چند روزی به مسافرت شمال 

 زنگ در به صدا در آمد. بهار با خنده گفت:« خیریتش به همینه عزیزم. نگران هیچی نباش.» لبخندی گفت: بهار با

به سرعت لباس پوشیدیم و از در آپارتمان خارج شدیم. برای آخرین بار همه « اومدن، پاشو تا کوروش قاطی نکرده!»

 یزمان فرا رسیده بود. ب بود و دیگر زمان سفر خاطره انگجا را چک کردم. همه چیز مرتّ

همه چیز در نظرم تابید. میبه سمت شمال براه افتادیم. هوا خیلی خوب بود و همه چیز عالی بود. آفتاب زیبایی 

لش با خنده و شوخی همراه بود. میان آن همه . سفر خوبی را شروع کردیم. سفری که از اوّپر تاللو بود درخشان و 

با لبخندی  شدمی دیدم که وقتی متوجّه نگاه منمیوروش را از آینه جلوی ماشین ی نگران کهاخنده و شادی، نگاه

شدند و میی عجیب و غریبی دیده هادزدید. طبیعت زیبا، لکه ابرهایی که در آسمان به شکلمیسوری، نگاهش را 

ت ببرم. خوشحال بودم که شد از لحظه لحظه این سفر و با هم بودنمان لذّمیآورد و باعث میهوای تمیز حالم را جا 

هرگز با ماهان به شمال نرفته بودم، چون آنوقت ناخودآگاه در طول این سفر هم به یاد او بودم. خورشید غروب کرده 

خودم پر از عطر طبیعت شمال از خود بی بود که رسیدیم. ویالی کوچک و زیبایی بود. تنفس هوای نم آلود و

نظیر کم کم به رختخواب رفتیم. خیلی خسته بودم. بعد از شب نشینی بی پیش داشتیم. کرد. شب زیبایی درمی

شد که من را میآرام بودم و از اینکه در آن طبیعت بکر بودم، احساس خواب آلودگی خاصی هر لحظه بر من چیره 

 کشاند.میآرام آرام به دنیای رویا 

ه دلچسبی دور هم خوردیم و بعد از صبحانه به پیشنهاد وزید. صبحانمی میصبح زیبایی بود. هوا آفتابی بود و باد گر

تابید. با اینکه هوا آفتابی میتر به زمین به ساحل رفتیم. هوا به شدّت گرم بود و خورشید با قدرت هر چه تمام رها

طوریکه ب ی دن  بود،ی کوچک و بزرگ زیادی داشت. ساحلی که در آن بودیم، ساحلهام بود و موجرابود، امّا دریا ناآ

ی ساحل نشسته هادر آن بودند. دو خانواده دیگر به جز ما روی شنکمی تقریباً فقط دسترسی محلی داشت و افراد 

مثل الماس  یشان از تماس با آب، زیر نور تند آفتاب،هاتنی به آب زده بودند و بدن ،لب آب هابودند. پسر بچه
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رفتند و من  هاامّا من ترجیح دادم کنار ساحل بنشینم. بچه درخشید. کوروش پیشنهاد کرد که قدم بزنیم،می

 ای که برای ماهان نوشته بودم افتادم. فتاب نشستم. بی اختیار یادِ نامهروبروی دریا، زیر نور تند آ

 

 ماهان با حس و حالیکه امروز دارم تصمیم دارم بهت  بگم چرا شبیه دریایی:» 

وی دریا، نسیم دریا رو حس کردی؟ حسس بسودنی رو   تا حاال از دور به دریا فکر کردی؟ ب

کنه؟ حس پرواز، حس رهایی، حس جنون... حس لحظسه ای کسه رهسا    میکه در تو زنده 

 شی از قفس تنگِ بودن... آره، تو مثل دریایی... زیبا، فریبنده، خشمگین...می

دم تونی مسن رو در خسودت غسرق کنسی و نسابو     میبرای بودنم خطرناکی، چون به راحتی 

چون من به رویای تو، به دیدن تسو، بسه عطسر تسن تسو معتسادم...       میکنی... برای بودنم الز

 نبودنت،  نبودن منه و شاید بودنت هم،  نبودن من!

حس عجیبی توی وجودمه. حسی گی ، حسی خاکستری... شاید نزدیک به سایه روشسن  

زا نابودی با تو بسرام واژه  ی ساحل... امّا این روهاوقت غروب... شاید نزدیک به لمس ماسه

 جدیدی شده... نزدیک به واژه غرق شدن در تو... نزدیک به واژه نیست شدن...

من تا مرز غرق شدن در تو پیش رفتم و به جایی رسیدم که حتّی اگر درتو غرق بشم، با  

تو  نابود بشم، دیگه مهّم نیست. من در عشق تو مثل غریقی که در لحظه رهایی از تمام 

ی دنیاست غوطه ورم و غرق شسدن در تسو بسرام، هسر لحظسه و هسر لحظسه تولسدی         ها رن

 دوبارست... این حکایت افسون دریا و افسون عشق من و توست....

 "با تو دوباره زنده شدم و این آرزوی منه که در افسون تو  بمیرم...
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ی زیباتری که با هارده بودم و چه ساعتغرق در رویای دریا و ماهان شدم. چه روزهای قشنگی که با ماهان سپری ک

لین سالگرد آشنائیمان این نامه را به کردم که قرار بود برای اوّمی. با خودم فکر زانده بودمشانسوی خودم، هادست

عنوان سوپرایز به ماهان هدیه کنم. غمگین شدم. همه چیز از دستم رفته بود. من یک ورشکسته بودم که همه 

توانستم میامید بودم که حتّی نا قدرآنچیزی برای باختن ندارم.  دیگر ،کردممیخته بودم. احساس سرمایه ام را با

که خودم میماندم و هر روز و هر روز را در نبودن ماهان، در جهنمیدر آن لحظه به خودکشی فکر کنم! امّا باید 

کر کردم که هر روز در این دنیای به این بزرگی دادم. با خودم فمیتاوان اشتباهم را پس برای خودم ساخته بودم، 

زنند، به میبخشند و دوباره کنار هم قدم میکنند و دوباره در روز دیگری همدیگر را میهزاران آدم به هم خیانت 

کرد. بی میوزند. با خودم فکر کردم اگر ماهان عاشق من بود، حتماً راهی برای بخشیدن من پیدا میهم عشق 

کشیدم. چوبی کنار پایم افتاده بود. چوب را برداشتم و خودم را سرگرم کردم. هیچ خبری از پدرام نبود.  اختیار آه

را بهم بریزند. باید گذاشتم این افکار ممیی بهار افتادم. نباید هابر قلبم مستولی شد. ناگهان به یاد حرف میغم عظی

دستم را مثل سایه بانی جلوی صورتم گرفته  کهدرحالید شدم و کردم. بلنمیاستفاده  هاتوانستم از این لحظهمی تا

 هابازیدور در حال قدم زدن هستند. مسخرهگشتم. دیدمشان که در فاصله ای تقریباً  هابودم، با چشم به دنبال بچه

ی نکشید که یشان از دور هم پیدا بود. چوب را به زمین انداختم و به سرعت به سمتشان براه افتادم. طولهاو شوخی

 کنارشان بودم. 

کوروش در حال حرف زدن با مردی محلی بود. مرد لباس ساده ای به تن داشت که پائین شلوارش را تا زیر زانو تا 

کاله حصیری بزرگی که بر سر داشت، چهره ای آفتاب سوخته داشت  رغمعلی .به پا داشت میکرده بود و دمپایی چر

ش که مشخص بود بخاطر آفتاب تند آنجاست. مرد با دست به دریا اشاره کرد و یهاو پر از چروک در اطراف چشم

« شه و بارون داریم.میکه هوا به زودی ابری ه معنیش این هستن، بینی؟ وقتی اون موجامی رو اون موجا» گفت:

صبر داشته باش، پسر » مرد خندید و به شانه کوروش زد و گفت:« امّا هوا آفتابیه! با این آفتاب تند؟» کوروش گفت:

؟ صبر داشته باش... جان پسر ه قرار همین االن بارون بیادقدر عجولین؟ مگدونم شما تهرانیا، چرا اینمیجان! من ن

خیلی عجولند. آخر آفتابی بودن و ابری  هااز حرف مرد خنده ام گرفت. از اینکه تهرانی« گن...میاین موجا همینو 
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ما داشت؟ امّا خوشحال شدم که اگر پیش بینی مرد درست باشد، به زودی از  ودنب بودن هوا چه ربطی به عجول

 . خواهیم شداین گرمای طاقت فرسا خالص 

ی تگری و پاهای خیس، از گرما گذشتیم. ظهر برای ناهار به رستورانی هاآن روز تا ظهر لب ساحل بودیم. با نوشابه

بخشی را کنار ی لذّتهای احمقانه گذراندیم. ساعتهابازی و بازیجالب رفتیم و عصر را در ویال دور هم با مسخره

 شد به ماهان کمتر فکر کنم و از فشاری وحشتناک رها باشم. میباعث  هاو شلوغی هاگذراندیم. همین شادیمیهم 

 ...گذشته هایتر از روزفکرتر و بیراحت ییشب شد و در انتظار روز دیگری بودم. به امید فردا
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 63فصل 

که  قدرآنحکم فرما بود.  هم یم را باز کردم. هوا خاکستری بود و به شدّت ابری. هوای نمناکی حتّی در ویالهاچشم

. مسالم عزیز» کردم تمام بدنم چسبناک شده است. همه بیدار شده بودند. کوروش تا من را دید گفت:می احساس

خوره و به ما میخونش نشسته، داره چایی  ییدیم! امروز حتماً توصبح بخیر. دیدی؟ دیروز به حرف مرده خند

خواهر خوشگلم. چطوری؟  رها» گفت: رهااز حرف کوروش خنده ام گرفت. همه سر میز صبحانه بودند. « خنده!!!می

یی که تو این هوا» بعد اشاره ای پنجره کرد که آسمان ابری از آن پیدا بود و گفت:« امروز به نظر میاد خیلی خوبی.

بیا بشین » بهار خندید و گفت:« البتّه منهایی این نوچی! آره،» گفتم:« چقدر قشنگه! آسموندوست داری. ببین 

 «بیده.سقدر عرق کردم که همه انگشتام به هم چاوّل باید دوش بگیرم. این» گفتم:« دیگه. سخت نگیر.

کردم خیلی در میآرایش کردم. احساس کمی . به سرعت دوش گرفتم و سر میز صبحانه نشستم. صبحانه خوردیم

زیر پنکه سقفی نشسته بودند و سر روشن کردن کولر گازی  هاگذارد. وقتی به سالن آمدم، بچهمیروحیه ام تأثیر 

از این نم چسبناک که مثل تار کمی کردند. باالخره تصویب شد که کولر گازی را روشن کنند تا شاید میبحث 

من که فکر » گفت: رها« خب، برنامه امروز چیه؟» را اسیر کرده بود، راحت شویم. بهار گفت:عنکبوت همه مان 

« از کجا معلوم؟» بهار گفت:« دریا امروز طوفانیه.» کوروش گفت:« کنم ناهار بریم بیرون. عصرم بریم لب دریا.می

مشغول نگاه کردن « خودش گفت! مرده رو که هنوز یادت نرفته؟ عجولین و اینجور حرفا!» کوروش خندید و گفت:

بحث همچنان  کهدرحالیانگیز و احمقانه بودم که ناگهان صدای موبایلم را از اتاق خواب شنیدم. این بحث شگفت

کردم که پدرام است و با اشتیاق زیادی به سمت اتاق میادامه داشت، به سمت اتاق خواب براه افتادم. در راه فکر 

 شد! میاشتم تا جواب بدهم. خشکم زد! باورم نم را بردا رفتم. گوشیمی

ی بایستم. پاهایم یم لرزید و گوشی از دستم سر خورد و به زمین افتاد. پاهایم قدرت این را نداشت که حتّهادست

خورد. نفس عمیقی میم هنوز زنگ اکرد. دستم را به دِراوری که در اتاق بود گرفتم و نشستم. گوشیمیز گِزگِ

 جواب دادم.  ،لرزیدمیتمام وجودم  کهدرحالیشی را کشیدم و گو



411 

 

رزانا شهریاری                                                                          پروانه می شویم                                                                                        

به سختی « کجایی؟» ماهان با لحن تندی گفت:« ماهان!» لرزید، به سختی گفتم:میصدایم  کهدرحالی« ؟روشنا» 

کرد تا جواب ماهان میاصالً مغزم یاری ن« دونم کجایی. دقیقاً بگو کجا.می» ماهان به سرعت گفت:« شمالم.» گفتم:

کمی ماهان « دونم کجام؟مین» دانستم کجا هستم! گفتم:میهم بودم، ن مبدهم. در آن لحظه اگر در خانه خودرا 

من نزدیک توأم. امروز صبح » ماهان گفت:« امّا من تهران نیستم.» گفتم:« خوام ببینمت.می» تر شد و گفت: آرام

ساعت  1» ماهان گفت:درس را به ماهان دادم. به سختی آ. قلبم خورد شد و در کف دستانم ریخت« رسیدم شمال.

 و به سرعت قطع کرد. « بینمت.میدیگه لب ساحل 

که صبر کرده بودم، مثل دُمَلی ای کردم. انگار روزهای طوالنی می یم جاری شد. بلند بلند گریههابی اختیار اشک

ی یخ کرده من را گرفت هانشست. دستبا ترس روبروی من  رهاچرکین سرباز زده بود. همه به اتاق خواب دویدند. 

 ، ترسیدم. به سرعت گفتم:های ترسیده بچههااز چهره« ؟ چی شده؟ یه چیزی بگو...روشناچی شده » و گفت:

 را بلند کرد و روبروی من نشست و گفت: رهاهمه برای لحظه ای خشکشان زد. کوروش « ماهان. ماهان بود.»

خودم  کردم. از اینکه سفر همه را با خودخواهیِمیودم نبودم. بلند بلند گریه اصالً در حال خ« مطمئنی ماهان بود؟»

خوام. واقعاً میخوام. معذرت میمعذرت » کردم:میب تکرار کردم. مرتّمیخراب کرده بودم، احساس گناه 

ونه؟ االن باید گی دیومیچی » کوروش به شدّت تکانم داد و گفت:« خوام...میخواستم ناراحتتون کنم. معذرت مین

 «خوشحال باشی...

و بهار را دیدم. بهار تا  رهای ملتهب هام. سرم را بلند کردم. چشمه اتر شد مدّتی گریه کردم. احساس کردم آرام

میان حرف بهار  رها« به خدا به دلم افتاده بود. نگفتم که آروم باشی؟» م نشست و گفت:ینگاهش به من افتاد روبرو

و با دستپاچگی به دوروبرم « خواد ببینمتم.می» یم را پاک کردم و گفتم:هااشک« چی گفت؟ حاال» پرید و گفت:

 « باید حاضر شم...» نگاه کرد و گفتم:

« چرا هست. امروز صبح رسیده.» نفس عمیقی کشیدم و گفتم:« امّا ماهان که شمال نیست!» با تعجّب گفت: رها

قبل از اومدن برای » ی ورم کرده لبخندی زد و گفت:هابهار با پلک« ی؟دونسته آخه تو اینجایمیاز کجا » گفت: رها

پس منتظر چی هستی؟ پاشو آماده شو دیگه » کوروش نگاهم کرد و گفت:« پدرام پیامک داده بود که کجا میایم.

 «دیوونه... پاشو...
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ستم چه چیز در انتظارم است؟ به دانمیبه سرعت آماده شدم و از ویال خارج شدم. خوشحال بودم امّا ترسیده بودم. ن

ی بلند و قدرتمندش هاسرعت سوار ماشین شدم به سمت ساحل براه افتادم. دریا طوفانی بود. خشمگین بود و موج

ماهان از دور وزید. ایستادم. میزدند. باد تندی میای از ساحل بود تازیانه ی بزرگی که در گوشههابه ساحل و سنگ

 و رو به دریا ایستاده است. منتظر و خشمگین... مثل دریا!  اهرا دیدم که روی سنگ

به سمت ماهان حرکت کردم. در راه  نی لرزان و کم جایت! با پاهادانستم رویاست یا واقعیّمیپاهایم قدرت نداشت. ن

ه بود. به دیدم که در باد شدید ساحل همچنان رو به دریا ایستادمیچندین بار به زمین خوردم و هر بار ماهان را 

شیبی مالیم تا باال داشتند. به سختی خودم را به پشت ماهان رساندم. ماهان غرق در دنیای . رسیدم هاسنگ

کشیدم. ماهان با صدای میغمگین و تنهای خودش بود. حتّی قدرت صدا کردنش را نداشتم. به سختی نفس 

گینی که تمام غرورش را زیر پاهایش له کرده شد. این ماهان بود؟ این مرد خشممیی من برگشت. باورم نهانفس

 ماهان بود؟؟؟  بود و دوباره حاضر به دیدنم شده بود، خودِ

داد. بی اختیار دستم را به کت قهوه ای رنگش گرفتم و نشستم. ماهان بسا  میماهان روبروی من ایستاد. اشک امانم ن

منسو بسبخش ماهسان. منسو     » انستم نفس بکشسم، گفستم:  تومیاز گریه ن کهدرحالیکرد. مینگاه سرد و بی روح نگاهم 

 «ببخش... من اشتباه کردم. من حماقت کردم. تو منو ببخش...

محکم دستم را به گوشسه کستش گرفتسه     کهدرحالیکرد. میماهان در سکوت مطلق و هیاهوی وحشیانه دریا نگاهم 

دیدم کسه  میی اشک را هاقطره« منو بخشیدی...یه چیزی بگو ماهان... بگو که منو بخشیدی... بگو که » بودم، گفتم:

 درخشسیدند، گفست:  مسی ی معصسومانه کسه در صسورتش    هسا ی ماهان جاری بود. با همسان اشسک  هابی اختیار از چشم

قتی نبودی بلنسد بلنسد گفستم کسه     دونی چقدر توی خلوتم، ومیدونی چقدر با خودم جنگیدم که عاشقت نشم؟ می»

دونی چقدر بعد از این سسئوال،  میم یا نه؟ تی روزی چند بار از خودم پرسیدم که عاشقدونمیشم. مین روشنا عاشقِ

وجودم فریاد زد که عاشسقم...   همهجنگ بین احساس و منطقم تیکه پاره شدم؟ امّا هر بار که از خودم پرسیدم  یتو

از وحشست روزی   ..شدم، شکستم.هر بار بیشتر و بیشتر خورد  ..هر بار که این جوابو شنیدم بیشتر و بیشتر ترسیدم.

. تو از همون اوّل برام یه رنگ دیگه بودی. رنگی روشناکه شاید نباشی، نابود شدم. عشق تو برام یه رنگ دیگه داشت 

خسوای بگسم؟آره؟ بسازم    مسی  ترسسم. بسازم  مسی ترسیدم. از اینکه روزی نباشی مینبود. از عشق تو  میکه رنگ هیچ آد
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ببین. مسن دیگسه اون آدم   » دستش را بلند کرد و فریاد زد:« شدنمو، نابود شدنمو ببینی؟خوای خورد شدنمو، له می

 گفتسی. مسن یسه آدم آهنسی بسودم. تسو آدمسم کسردی. امّسا اگسه          می آهنی نیستم. منم مثل تو آدم شدم. آره تو راست

ذاشستم...  مسی دنیای شسما پسا ن   هرگز به و رقت انگیزه،نفرت از قدر پر قدر کثیفه، اینا ایندونستم دنیای شما آدممی

 «لرزید....میگرفتم. کاش هیچ وقت قلبم به خاطرت نمیدیدمت. کاش هیچ وقت دستاتو نمین کاش هرگز

در آن گم شده بود. گوشه کستش را از دسستم    هابلند که صدای خشمگین موج قدرآنکرد. می ماهان بلند بلند گریه

. دیگه چیسزی ازم نمونسده. از   روشناتو همه چیزو نابود کردی » ریه گفت:کشید. پشت به من ایستاد و در هِق هِق گ

از همه آدمای دنیا منتفرم... از روزی که رفتی، هر روز که چشسمامو بساز کسردم، آرزوی مسرگ      از عشق،خودم، از تو، 

از اینکه چرا منو  گی  و گنگ پو  و بی هدف قدم زدم. هر شب توی خیابونا، هامثل دیوونه هاکردم. هر شب، ساعت

سرمو روی اون بالش لعنتی گذاشتم. مثل یه مرده متحرک، دقیقاً مثسل یسه مسرده متحسرک...      آشغال فروختییه به 

 «تا حاال به پوچی رسیدی؟ آره؟ رسیدی؟» به سمتم برگشت و فریاد زنان گفت:« فهمی؟می

لرزید. مینم خشک شده بود. تمام تنم ام؟ دهویبگ هدانستم باید چمیکشیدم. نمیی ماهان عذاب هااز شنیدن حرف

نرسسیدی...  » آمد تمام وجودم یخ کرده بود. ماهان درمانده و گی  سسرش را تکسان داد و گفست:   میاز باد سردی که 

قدر راحت منو له کردی تا به عشسق افسسانه   کنی... نرسیدی که اینمیقدر راحت ازم طلب بخشش نرسیدی که این

رسسیدی؟ بسه عشسق    » ی خشمگین که از اشسک خسیس بسود، فریساد زد:    هابا چشم کهدرحالیباره و دو« ایت برسی...

اون افسسانه بسود یسا    »و بعد بلند تر از قبسل فریساد زد:   « ن؟ایت رسیدی؟ حاال راستشو بگو. اون افسانه بود یا مافسانه

 «ن؟...م

 هسا یش را پاک کسرد و مثسل دیوانسه   هااشک کرد. ناگهانمی یش را روی صورتش گرفته بود و بلند بلند گریههادست

؟ چرا تسو؟  ها؟ مگه من چه بدی بهت کرده بودم؟روشناکارو کردی؟ چرا چرا با من این» روبروی من نشست و گفت:

ایمان آوردم. به خدا، به تو، به خودم، به همه آدمای دنیا... امّسا  دنیا کارو کردی؟ چرا تو؟ من با تو به همه چرا تو این

خشسم و نفرتسه... بعسد از    پر از م. تمام وجودم رسیدلم ؟ یه آدم پوچم که به همون نقطه اوّروشناچی؟ حاال چی حاال 

به درستی، به وفساداری... دیسدی؟ دیسدی     رفتنت به همه چیز شک کردم. به همه خوبی دنیا شک کردم. به صداقت،
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کتابا خونده بودی؟ تو حتّسی بسه    یکه تو زدی فقط یه مشت حرفای چرت و پرت و مزخرف بودمیهمه حرفایی که 

 «به خودت، به خدا...هم ایمان نداشتی! چه برسه به من،  هااون کلمه

جوابمسو بسده. جوابمسو    » ریختم، چشم به زمین دوختم. ماهان فریاد زد:میاشک  کهدرحالیسرم را پائین انداختم و 

م بلندتر یهااختیار تمام وجودم لرزید. صدای گریهزده شدم، بیاز فریاد ماهان وحشت« ن؟...بده... اون افسانه بود یا م

قسدر  م. اونابه اندازه همین دریا عصبانی» دور شد. رو به دریا ایستاد و گفت:میشد. ماهان بلند شد و از من چند قد

کسنم.   یسا غسرق  همسین در  یهمین لحظه خودم و تسو رو تسو   یتو تونم،میتونم یه شهرو نابود کنم. میم که اعصبانی

داد بلند شدم و بسه  میگریه امانم ن کهدرحالی« بینی؟ من دوباره همون ماهانم. سرکش. خشمگین. پر از نفرت....می

کنم ماهان. منو ببخش... منو ببخش... من اشتباه میخواهش » سمت ماهان رفتم. پشت سر ماهان ایستادم و گفتم:

 « کنی من با علی...میمّا همه چیز دست به دست هم داد. تو فکر کردم. من بزرگترین ظلم عالمو بهت کردم، ا

اسم اون عوضی رو نبسر.  » ی از حدقه درآمده و سرخ رنگش، فریاد زد:هاماهان به سرعت به سمتم برگشت و با چشم

 یش را بسست و گفست:  هسا یش گرفت و چشمهابعد سرش را در دست« کنی...میحتّی با بردن اسمشم به من توهین 

دستم را به سمت ماهان بسردم. ماهسان از   « باشه، باشه عزیزم.» گفتم:« کنه...میحتّی شنیدن اسمشم منو متشن  »

ی گسی  و درمانسده نگساهم    های متلهب و سرخ رنگش مثل آدمهاتماس دست من لحظه ای به خودش آمد. با چشم

بیشتر از تو عذاب کشسیدم، چسون پشست هسر     توی این مدّت منم به اندازه تو عذاب کشیدم ماهان. من » کرد. گفتم:

لی که روبروی تو ایسستاد،  ی روز اوّروشنا، اون روشنا ،او تحمل کردم. کسی بهم نگفت امّر کلمه، هر ثانیه، اسم خائن

کنم. مثل همه آدمای دنیا... تو حق میهر روز و هر لحظه اینو فریاد زد. من اشتباه کردم. امّا منم آدمم. منم اشتباه 

خوای بکسن. هسر   میهر بالیی که سرم بیاری حق داری. هر کاری  . هر چی بهم بگی حق داری. هر کاری کنی،داری

میسرم  مسی ماهان. بسی تسو    میرممیتو از من نگیر. من بی تو خوای. امّا خودمیخوای، هر تنبیهی که میمجازاتی که 

 «...ماهان

حشی چشسم در چشسم   احساس کردم شیری خشمگین و و ماهان نگاهم کرد. خشمگین، مثل دریا... برای لحظه ای

دیسدی خسوابی کسه دیسدم     » یش را پاک کرد و گفست: هارا با تمام توانش تکه و پاره کند. ماهان اشکمن دوخته تا م

پس چرا نبود؟ پس چرا چشمامو باز کردمسو   ؟تعبیر شد؟ یادته وقتی بهت گفتم خندیدی و گفتی همه اینا رویاست
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فکسر  کمی دادم. ماهان می کردم و هر از گاهی سری از تأسف تکانمیی اشکبار نگاهش انبا چشم« به اینجا رسیدم؟

 از سئوال ماهان به شرمگین شدم، مثل ماری به خود پیچیدم. ماهان دوباره فریاد زد:«  عاشقم بودی؟» کرد و گفت:

فریادم در هیاهوی دریا گسم شسد. بسرای    « .آره» یم امانم را بریده بود، فریاد زدم:هااشک کهدرحالی« عاشقم بودی؟»

ی ماهان دیسدم کسه در همسان    هاخشم را در چشملحظه ای احساس کردم، همه دنیا از حرکت ایستاد. حتّی ماهان! 

عاشق بودم. عاشقت هستم. اینو بفهسم. مسن اشستباه کسردم. حماقست       آره،» فریاد زدم:رفت. میلحظه رو به خاموشی 

و ببخش... اگه هنوزم عاشقمی، کار سختی نیست... منم به اندازه تسو عسذاب کشسیدم. فکسر     و من کردم. تو بزرگی کن

کردی شبا راحت خوابیدم؟ فکر کردی روزا رو بدون خیال تو خندیدم؟ منم مثل تو یه آدم پو  شسدم... مسنم نسابود    

مای شاد و پر طسراوت  ن چشت نگاه کن. این چشما هموشدم... نگام کن. چیزی ازم مونده؟ به صورت نگاه کن. با دقّ

 «روزای اوّلن؟

ی روی صورتش را خشک کرده بود. روبرویم ایستاد، به نزدیکیِ یک نفس. سرش را هاماهان به سمتم آمد. باد اشک 

... امّسا دیگسه بسرای    روشسنا  ممسن هنسوزم عاشسق   » به سر من چسباند و دست من را گرفت و با لحن نا امیسدی گفست:  

از حرف قلبم از حرف ماهان مثل تنگ بلوری خورد شد و به زمین ریخت. تمام وجودم « بخشیدن خیلی دیر شده...

ی بی حسم بی اختیار از دست ماهان جدا شسد. بسا   هابه عقب برداشتم. دست میاختیار قدماهان، به رعشه افتاد. بی

ورهامو شکسستی. مگسه   دیره چون تو تمام با» ماهان گفت:« یعنی چی؟ یعنی چی که دیره؟» نگاهی مضطرب گفتم:

آب دهسنم را قسورت دادم و نفسس عمیقسی     « بخششی اصالً وجود داره؟ اصالً ارزشی داره؟ اصالً ماهسانی وجسود داره؟  

ی ماهان را که در باد به شسدّت  هاجلو گذاشتم و دستبه  میبهتر شد. دوباره قدکمی کشیدم. حالم از جواب ماهان 

وجود داره. بیا دوبساره شسروع کنسیم.    وجود داره ماهان. به قلبامون قسم » گرفتم و گفتم: مخت شده بود،خشک و ضُ

دونم، شاید نتونی دوباره بهم اعتماد کنی امّا تو... تو تنها کسی هستی که باید بمونی... بهم فرصت بده. بذار همه می

ه قدم بردار. بقیه قدما با دم. تو فقط یمیکنم. بهت قول میدم که همه چیزو جبران میچیزو جبران کنم. بهت قول 

 «من... تو فقط یه قدم بردار...
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. تمسام  انگار روحی دوبساره در مسن دمیسد   احساس کردم دوباره جان گرفتم. . به جلو برداشت میماهان بی اختیار قد

فت. یم را بستم و خودم را در آغوش ماهان رها کردم. ماهان در آغوشم گرهاوجودم بی اختیار پر از شادی شد. چشم

 محکم، گرم و عاشقانه...    
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 :6فصل 

یم بود را به دور خودم پیچیدم و هاوزید. احساس سرما کردم. شال سه گوشی که روی شانهمیباد سردی به داخل 

از شدّت باد غرق در رقص بودند. لحظه ای روبروی آسمان بی انتها که پوشیده از  هابه سمت پنجره رفتم. پرده

انداخت. نگاهم به عکس مییم به جریان هارهای خاکستری بود، ایستادم. باد پائیزی همیشه خونی گرم را در رگاب

پائین آن عکس محضک من ی مسخره افتاد که در روز تولد ماهان گرفته بودیم و هاخودم و ماهان با آن کاله بوغی

که ماهان با هنرمندی تمام در میان من  نامه وبرفی...  ر آن آدم برفی غول پیکر در آن شبو ماهان در کنا

. ، چشم دوختمکشیده بود رهابه تابلوی نقاشی ای که در سکوت منتظر ماهان بودم. هایمان جای داده بود. عکس

با لبخند دستم را روی شکمم که مامن کودکی زیبا بود، گذاشتم و با چشمانی بسته در پاریس در شبی بارانی... 

 پائیز احساسش کردم. فرشته کوچکی که به زندگی من و ماهان رنگ تازه ای بخشیده بود. میان باد و عطر

ای براق و زیبا، هر چقدر که هنی با قلمت، با رنگاتومی. است نقاشی عشق دقیقاً مثل یکبا خود فکر کردم، 

 سیاه کنی. امّا مسئله مهّم این یت را به رنگ سیاه بزنی و تمام آن رانی قلمواتومیی. هی به آن پر و بال دهخوامی

  ی زیباترش کنی یا باقلموی سیاهت نابودش کنی؟هخوامی؟ است که آن نقاشی چقدر برات با ارزش است

حتّی بعد از باشم. ماهان تا مدّتها،  ی روز اوّلروشنادوباره برای ماهان، به این فکر کردم که خیلی تالش کردم تا 

هرگز  دیگر ،ویم که بعد از روزی که همدیگر را دیدیمش بود. منصفانه بگاسبی سرکش و چمو ن چونماعروسی

انستم هنوز از من دلخور دمیزد که میناخودآگاه حرفایی  . توضیحی از من نخواست. امّا گاهیچیزی از من نپرسید

د امّا این ی بوساختمش. کار سختمیم باید دوباره ه دادم. خودم نابودش کرده بودم، پس خودممی حق است. به او

 ! قدرت شگفت انگیزِ عشق است

 ی قشنگی را با همهالحظه که بود و ن ماهان عاشقیکم دوباره همان ماهان شد. هماماهان کم ،با جادوی عشق

امّا من  هستم.ترین زن روی زمین نم ادعا کنم که خوشبختاتومیبچه دارم،  ز او یکو امروز که ا میربه کردتج

تا  خواهمثابت کنم که این یک اشتباه بود و می م تا به اوندماهان بمانم. روزای سختی را گذراخواستم که کنار 

غمگین شدم، گریه کردم امّا هرگز ناامید نشدم. چون عاشق ماهان بودم. چون ماهان،  هاجبرانش کنم. خیلی وقت
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در نگاهم ه دوباره از نو شروع کنیم. . ما هر دو خواستیم کم خواست کنار من بمانده بود. ماهان مرد رویاهای من

د و کسی که بتواند ببخشد، دهمیقدرت بخشش  است. عشق به انسان بخششبزرگترین خصیصه عشق 

  قدرتمندترین انسان روی زمین است.

به سمت  «.بابا اومدم دختر قشنگم»گفتم: با شادی به فرشته کوچکی که در راه داشتیم، صدای زنگ در را شنیدم. 

تپید. در را میایستادم تا در را باز کنم، به سرعت میهنوز قلبم مثل روزهای اوّل ازدواجمان وقتی پشت در تم. در رف

 . و جعبه شیرینی را به دستم داد مرا در آغوش کشید و مرا بوسید و سپس کیفماهان  باز کردم.

امشب بهار و »بوسید، گفت: را می که دوباره مماهان درحالی «چی شده شیرینی خریدی؟ مهمون داریم؟»گفتم: 

شادی عجیبی وجودم را فرا گرفت. خوشحال بودم که پدرام هم روزی نیمه گم شده اش را « یان اینجا.میپدرام 

پیدا کرد و بی اختیار یاد روزی افتادم که پدرام از بهار خواستگاری کرده بود. روز جالبی بود، شاید جالب ترین و پر 

 ه ما... ماجرا ترین روز هم

مرا ای که ماهان ی زندگیمان را برداشتیم، لحظههامترین قدمروزی که من و ماهان روبروی آن دریای خشمگین مهّ

و فهمیدم تمام آن لحظه و این  آیدمی، پدرام را دیدم که با لبخندی به سمت ما با تمام وجود در آغوش کشید

پدرام بعد تمام ی بهار درباره هاادی داشتیم و از حرفی کوچک زیهارا به پدرام مدیونم. بعد از آن روز جمع روزها

کامالً روزی در خانه ما دانستم که بهار عالقه خاصی به پدرام دارد. بعد ازدواج من و ماهان می هااین میهمانی

ه داد. چهرمنتظره پدارم از بهار خواستگاری کرد و بهار بدون هیچ فکری، در همان لحظه به پدرام جواب مثبت غیر

و زده بود، واقعاً دیدنی منتظره و هیجان پدرام که مثل شاهزاده ای روبروی بهار زانبهار از شنیدن این پیشنهاد غیر

 زنده اند.  میشهی زیبا ههاخاطرها ، امّگذرندخند زدم و به این فکر کردم که سالها میاختیار لببود. بی

شه میمگه » ماهان خندید و گفت:« چی؟ یان؟ بقیهمیپدرام تنها مطمئنی بهار و  چه خوب...» خندیدم و گفتم:

 « و خودشونو دعوت کردن. و کوروش هم زنگ زدن رهاو بهار جایی بدون هم برن؟  رها

عد از گذشتن روزگاری های زیبایی در انتظارمان بود. بختیار دست ماهان را گرفتم. لحظهاز شادی بیاخندیدم و 

در قلب های ما باز کرده بود و با خود درهای بهشت را به روی همه ما گشوده بود. سرم را سخت، عشق جای خود را 
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منم » کرد، گفت:که موهایم را نوازش میماهان درحال« دوست دارم...»به آرامی روی سینه ماهان گذاشتم و گفتم: 

 ماهان بستم.لبخند زدم و آرام چشمانم را در آغوش « دنیا...امان ترین مدوست دارم خوشگل

ای کور! هر شب که گره خورده. گرهمان در شبی تار  کنیم زندگیمیرسیم که احساس میبه جایی  هااهی وقتگ

کنیم کاش هرگز خورشیدی در کار نباشد، کاش هرگز این شب به پایان نرسد. کاش با همین میخوابیم، آرزو می

 شب تار در فردا حل شویم و جاودانه شویم و کاش...

ایم. انگار نیستیم. ر گذر است. انگار در هستی گم شدهتفاوت هر لحظه از کنار ما دمّا زندگی ادامه دارد و بیا

نیستیم... نقطه صفر و هیچ... و طبیعت هر لحظه در جشن است. تمام جهان در انتظار خورشید است و تمام 

ه این جشن پرهیاهوست. تمام ببرای رسیدن ی تاری که در آن غوطه وریم برای هستی فقط انتظاری شیرین هاشب

ه به این همه شادی و در انتظار خورشیدند و ما بدون توجّ های سنگ، حتّی شنهادانهی حتّ درختان، تمام پرندگان،

به انتظار معجزه ایم. باید بلند شد و ادامه داد، در این ملودی زیبا همچنان در گوشه تاریک ذهنمان شور و عشق 

انداز است و ما همچنان در پیچ و تاب روح ملتهب و در دنیا فقط صدای عشق طنینی ما نیست. هاگله جایی برای

که با باد در رقصند، آواز پرندگان، صدای زیبای  هاباران، صدای برگصدای دریا، صدای تاریکمان غوطه وریم. 

همه  ، صدای خنده کودکیگرفته و مه یی تاریک و خلوتهای عابران در خیابانها، صدای کفشویلنی هانت

 ملودی هستی...  یی هستند برای لبخند... برای شنیدن زیباییِهابهانه

مان محتول نخواهد شد. با اشتباهاتمان به  اشتباه در دنیای آدمیزاد اجتناب ناپذیر است. تا اشتباه نکنیم زندگی

ک اشتباهاتمان برای جبران اشتباه قدرتمند تر و کنیم. با درمیرسیم و انگیزه دوباره بلند شدن را پیدا می عشق

زندگی زد. باید مهره ای  مباید قلمویی تازه برداشت و رنگی نو بر بوباید بلند شد و ادامه داد. هوشیار تر خواهیم شد. 

 جدید را در شطرن  با نگاهی نو به حرکت در آورد. باید قصه را جور دیگری نوشت... 

غیر حتّی در نگاهمان سخت است، دور از ذهن است، . قدم اوّل را با ایمان برداشتاید برای رسیدن به خوشبختی ب

نخواهد افتاد. معجزه  اتّفاقاشک ریختن معجزه ای  هاممکن است امّا با ایستادن و نظاره کردن، با نشستن و ساعت

 یهاکه با دست ماست. معجزه در درون ماست. معجزه خود مائیم میدر دستان ماست. معجزه در یک قد
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که در آن گرفتاریم چون ابراهیم بهشتی بسازیم و به  میاز جهن و توانیم دنیایمان را متحول کنیممیمان توانمند

 خدا لبخند بزنیم... 

اختیار نگاهم به ماهان افتاد که شبی چون تابید و من بیمیآن شب دوباره ماه چون دایره ای درخشان در آسمان 

سرم را از روی سینه ماهان برداشتم و ش دنیایم درخشان شد. ایدرخشید و من در بارش نور نقره مماه در زندگی ا

 یم نگریست. نگاهش با نور نقره ای ماه در آمیخت و چون ماه بر من تابید.هارا فشردم. در چشم دستش

طور خوشبخت بودم همانن ی کوچک نبود. در کنار ماهاهاو بهانه هاهر دو خوشحال بودیم. دیگر جایی برای غصه

 که آسمان در کنار ماه خوشبخت است...

 


