
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و صدایت پیچید     
 صدایت در روحــ  دمیــده شد 

 م وجودم پیچـیــد او در تمـــ
 صدایت ا  رویای  فراتر رفت 

 ناموشــ  را در برگرفت  ِیو ندگ
 صدایت در بندبند وجودم ریشه کرد

 ــد ن  رسیاتا به چشمــ
 نتاو نگاه جدیدی ا  من ســ

 و ا  نگاه  به افق چشمان  سفر کرد
 ها رسیـــدو به کهکشان
 و چرنید 
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 پیشنهادتون داد.
 ره باید منتظر نتیجه ی صحبت های من با پدرم باشد. که و این یعنی

ه ک نواست میچند که نودم اصال دل  راضی به قبول این طرح نبود و ن
  ج یره که مرا یاد تنهایی های  می اندانت برگردم. با  ه  به آن

و جذا   ا  نود مطمئن لبخند نگاهی به صورت مرد مقابل  اندانت .
 ی کمرنگ نشد!الحظه تا  مانی که پدرم به ما پیوست، مرد جوان

*** 
 پدر که ن دیک شد دست دور با ویش اندانت .

غول جنا  صدر مشببخشید که یک  تنهاتون گذاشت  بابا جون. با ــ 
 صحبت بودی .

 با لبخند نگاه  کرد.
وقت که   نخواستن .یح جان حق دارن. مستون بودم دنترممتوجهــ 

 نیست؟ طوراین ،بدنرو ا  دست 
چشمکی شوخ نثار چشمان صدر کرد. صدر که تا آن لحظه سکوت  و

 کرده و به رفتار من و پدرم دقیق شده بود، لبخندی نمکین روی لب نشاند.
ی نو  چند بار هااتفاقی  ندگی همیشه تو طوره!کامال همینــ 

 اًمطمئن اعتقاد دارم. و معج ه به شانس من شه جنا  رستگار!تکرار نمی
ی ابهانه ی این جشن کوچیک،تو ی ما بوده که امشب،شانسنوشاین ا  
ون که وصفش چند هر شدم. آشنادنتر نان  شما ا  ن دیک  و من باپیدا شد 

 شنیده بودم. عمو جونا  رو 
 .کردم احساس ینوبفشار اندکی را که پدرم به دست  وارد کرد به 

 به نودم شرمنده شد. نسبت ی ا  این همه احساس حمایت پدرمالحظه
چی  با من موافق بود و من ناراحت بودم که چرا  بابا همیشه توی همه"

 کردم و بعدشبه حرفش گوش ن توی تنها موردی که با من موافق نبود،
که ا  نظر پدرم یه  یشکست با تمام وجودم احساس کردم. شکست را

 ".پیرو ی ب رگ بود
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 بین .های شما رو بیطراحبه شدت مشتاق  من ه  ید اضافه کن  که البته با
  :گفتمینگاه شیطانش را نادیده گرفت  و با لحنی رس

شه که هیچ کاری رو که ن دیک به یک سالی می من جنا  صدر،ــ 
 مطمئن ندادم. انجامیِ سانتمان باشه انلدمربوط به طراحی و دی این 

واقعا  پیشنهادکه این و ب رگ شما بر بیام مطمئناًی پروژهنیست  ا  پس 
 بود. ای غافلگیرکننده

اضافه  طعنه به سالن شلوغ ویال چش  چرناندم و یتو و با مکث،
 کردم.
ـ   ای ه  حضور دارن!ی دیگههاطراح ولی نب، امشب توی این جمعـ
 تید.هس ه  فامیل با یکی ا  اون طراح ها که البته ه  ک  نیست. شونتعداد
 پیشنهاد شما رو رد نخواهند کرد! مطمئناً

 !منظور حرف  را کامال فهمید
توی  یشونکه اکنید باید بگ  یماگه در مورد آقای بشارت صحبت ــ 

 ند.هست مشغول اون ه  توی تهران تا گی به ی عمو،هاپروژهیکی دیگه ا  
 نودمیده بودم. در ضمن شندر مورد شما ه  چی هایی ا  ایشون  اتفاقا

بک س با نیلی به دل  ننشسته! راستشی ول کارشون رو ا  ن دیک دیدم،
 . یاد من هماهنگ نیستن مدنظر

دوران دانشجویی همیشه بهترین  در متعجب ابرویی با  اندانت .
روی من ایستاده بود و روبهین مرد، ا داد و حا یمرا امین ارائه  هاطرح

 ؟ی بشارتهایطراحنیامده ا   نوشش گفتیم
 چیه نانوم؟ نظرتونــ 

ی کوتاه سمت نگاه پدرم را دیدم که در حال ن دیک شدن به ما بود.
 پوش اندانت  و گفت :صدر نوش

ه ش  کنوشحال می یول ممنون .پیشنهادتون  ا  دون  چی بگ !نمیــ 
و  برگشت  تهران تا گی به من چون رد صحبت کن .با پدرم ه  در این مو

جوا  رد ه  به  شهنمی ی نبول نواست  که کنار پدرم باش .یم
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 ی کوتاه ادامه اداد.با مکث و 
ا   ویف کارهای  یباتون تعر شما که دیگه دستی بر آتش دارین،ــ 

 عموجان شنیدم.
ابل  مرد مق ؛ امابه تشکری بسنده کردم ولبخندی کمرنگ به لب آوردم 

 برود. یشپ گویا تصمی  گرفته بود که بیشتر ا  یک صحبت کوتاه
 ن؛مستقر بودی پدرتون شنیدم که یک سال گذشته توی کیش ا ــ 
 ؟درسته

 هاانالقاین  ا  مپدر کوتاهی اکتفا کردم. "بله"متعجب به گفتن 
 با کسی صحبت کند. نودمان نداشت که در مورد ج ییات  ندگی

روی  های مرد روبهیکنجکاودلیل  ه و من هنو   دادمرد جوان ادامه 
 اد.تا  مانیکه لب گشود و برای  توضیح د البته ،کردمینمرا درک 
ـ  ی پروژه کن . درگیریمشه توی کیش  ندگی من  تقریبا پنج سالی میـ

کن  تقریبا شما ه  در جریان این پروژه قرار گرفتید  فکر قدیمی عمو بودم.
که توش هستید ای هحرفامشب. ا  پدرتون شنیده بودم که شما به 

ی ارنواست  که همین امشب یه پیشنهاد همکناطر ید، به همین مندعالقه
 چیه نان  رستگار؟ نظرتون به شما بدی .
و نواستنی  کوتاه یانندهدید که  های چش تعجب را توی  مطمئناً 

 کرد.
من ا   یول یلی طبیعیه!ن که غافلگیر شدید. دون می ...دون میــ 
 ی کاریتون بی نبر نیست .سابقه
 ادامه داد. آمدمی بچگانهو شوقی که به نظرم کمی  باذوقو 
طور به دونین با قبولشیعنی می باور کنید که پیشنهاد نیلی نوبیه!ــ 

 هالبت مادی و چه معنوی، نان ! چه .نصیبتون نواهد شدحت  سود  یادی 
ا  پدرتون شنیدم که سخت گیر هستین توی قبول پروژه های سنگین ولی 

س چون عمو نیلی ا  کارهای شما تعریف دو طرفه نب این یه پیشنهاد
 کنن حتما ا  صد نمره، صد بودن. تأییدن و اگه ایشون کسی رو کردیم
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توانند دو یم هاآدمقدر م که چهه بودکرد فکر این به و من، به لب داشت
کنارم توانند نامرد! به ناطر مادرش یممردها  بعضی قدرچه و باشندرو 

ه با یکی ک بلکه گذاشته بود و حا  نام د کرده بود و این بار نه با من
ر اش بیشتتر ا  من که آیندهتری پولدارند با کرده بود! تأییدمادرش 

 ،نمر وهایی برسد که با من نرسیده بود و پدر دستخوش تغییر شود و به آ
 با ذکاوتش مانع آن ها شده بود.

های  را ا   ور اندوهی که دوباره به قلب  هجوم آورده بود، به چش 
 آسمان دونت .

م رفت تماینم یادم بودی . گذراندهرفت رو هایی را که با ه  ینمیادم 
و برای  ا  حافظ و  آمدمیچهار سالی که توی دانشکده قدم به قدم  راه 

 تواندطور میکردم که یک پسر چهیم فکر من ساده،گفت و یمسعدی 
ی  آمرفتار مالیمت قدراینبه حافظ و سعدی عالقه داشته باشد و  قدراین

 ی افسوس!ول با یک دنتر را بلد باشد؛
 با صدای مردانه و مالیمی نگاه  را ا  آسمان ابری شهرم جدا کردم.

 تنها ایستادین؟ چرا نان  رستگارــ 
ی اندکی ا  فاصلهکه با  و آراسته ای مرد جوان موردیب کنجکاویا  

نلوت  را به   ده بود و باعث شده بود  عصبانی شدم؛ من ایستاده بود،
 که او ه این  ع بهی ول ...چش  ا  منظره ی برفی و  یبای ویال بگیرم

ه لب تصنعی بهر چند ی لبخند ،شدمیمی بانمان محسو   امشب تقریبا،
 آوردم.
که ویالی  جداً بردم.یمیِ حیاط ویال لذت برفی منظرهاشت  ا  دــ 

  یبایی دارید جنا  صدر!
اعضای صورت   تکتککه هنو  ه  نگاهش روی  طورهمان مرد جوان

 کرد، لب گشود.یمکاوش کندو
 درنمشه که ا  سبک کسی پیدا می کمتر گید.درست می کامال بله!ــ 

 این ویال نوشش نیاد!
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 پروانه من
 نواه  تو شوی محبو  دل 

 دیوانه من چون نرگس مست
 نـرویت رخ من سویت ره م

 هستی چو بهشت کاشانه من
 من یهـن پروانـم یهـروانـپ

 من ینهستاـ  مـبی تو چه کن
 من یمهـد ه  نغـآوای تو ش

 نـردی دل مـن بـه مـای  ل
 من یهـروانـن پـمی هـپروان

 من یبی تو چه کن  مستانه
 من یآوای تو شد ه  نغمه

 ردی دل منـن بـه مـای  ل
 

*** 
 

 ی تو نیست...هانفسگیرد در هوایی که یمنفس  
 معنا بود.من بیبرای  حداقل معنایی بود.ی بیجمله آهی کشیدم!

ه بود. گرفت نفس  برعکس این جمله برای  اتفاق افتاده و درست ،امشب
 سخت ه  گرفته بود!

 ،ودگذشته با  هر چی ی  ترسریعکه بعد ا  گذشت یک سال که ا  این
 گرفته بود. نفس  رو شده بودم،ه  با او روبه با 

با کسی  این مهمانی برنوردی در کردم که امشب،ینمفکرش را ه  
 ی ا  ذهن و دل  پاک شده بود.تا گ بهباش  که  داشته

ت در دس حا وبود راحتی پس   ده  من جای او نفس  گرفته بود که به
بخند و ل بود هدست دنتری دیگر که انتخا  مادرش بود جلوی من ایستاد
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 و چرنید 
 و چرنید

 تا به ابدیت رسیـــد 
 من ب رگ شدم 

 نندیدم 
 د  دماگریه کردم و فـــری

 صدایت همچنان باقی ماند حالینا با
 کردیس را  مــ مه ماو یــــ

 پس
 ب ن با من حــرف

 مرا  مـــ مه کن
 وکه با هر صــدای ت

 که با هر صـــدای تو 
 یدتریسِ سفایـــ

 سا ی!یس ماا  یـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


