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 خورشیدک -رمان پروانه ی من 
 
 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سالم 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت 

 وارد می کنند.
قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش  کانال های فوق بدون

بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 
 مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود.

ان به رمان هستید و این یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آس
 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 
 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 
 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

 
 
 
 «ما َيْسُطُرونَ  ن َوالَقَلِم وَ »
 

 سوگند به قلم و آنچه می نویسند.
 
 
 

 شعری از فریدون فروغی رو به عنوان مقدمه در نظر گرفتم
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 پروانه من

 
 خواهم تو شوی، محبوب دلم

 
 چون نرگس مست، دیوانه من

 
 رویت رخ من، سویت ره من

 
 هستی چو بهشت، كاشانه من

 
 من!پروانه ی من! پروانه ی 

 
 بی تو چه كنم، مستانه ی من

 
 آوای تو شد هم نغمه ی من

 
 ای الله من، بردی دل من

 
 پروانه ی من! پروانه ی من!

 
 بی تو چه كنم مستانه ی من

 
 آوای تو شد هم نعمه ی من

 
 ای الله من، بردی دل من

 
*** 
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 نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!
 

ی کشم.جمله ی بی معنایی بود.حداقل برای من بی معنا بود.امشب،درست آهی م
برعکس این جمله برایم اتفاق افتاده بود.نفسم گرفته بود...اره نفسم سخت هم گرفته 

 بود!
 

دقیقه والبته، ثانیه هایی  32ساعت و  11روز و  32از اینکه بعد از گذشت یک سال و
 ،باز هم باهاش روبرو شده بودم،نفسم گرفته بود.که سریع تر از هر چیزی می گذشتند 

 
فکرش را هم نمی کردم که امشب،در این میهمانی برخوردی با کسی که به تازگی از 

 ذهن و دلم پاک شده بود ،داشته باشم.
 

اره...من جای اون نفسم گرفته بود که، در کمال ارامش و اعتماد به نفس، چشم تو 
دور دست های نامزد جدیدش و لبخند ژکوند تحویل من چشم من،دست انداخته بود 

 و پدرم می داد و ککش هم نمی گزید که روزی ...
 

 چشمهایم را از زور اندوهی که دوباره به قلبم هجوم آورده می بندم.
 

سالی که توی  4یادم نمیرفت روزهایی که با هم گذرونده بودیم.یادم نمیرفت تمام 
ه می اومد و برام از حافظ و سعدی می گفت و من ِ ساده،فکر دانشکده قدم به قدمم را

می کردم که یه پسر چطور می تونه اینقدر به حافظ و سعدی عالقه داشته باشه.که 
 اینقدر رفتار مالیمت امیز با یک زن رو بلد باشه!ولی افسوس...

 
 با صدای مردانه و مالیمی نگاهم را از آسمان ابری شهرم جدا می کنم.

 
 خانوم رستگار؟چرا تنها ایستادید؟!-
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از فضولیه بی جای مرد جوانی که با فاصله ی اندکی از من ایستاده بود،کمی کفری 
میشم.ولی به زعم اینکه اون هم تقریبا، امشب میزبان ما محسوب میشه،لبخندی 

 تصنعی به لب میارم.
 
ویالی زیبایی دارید جناب داشتم از منظره ی برفیه حیاط ویال لذت میبردم.جدا که -

 صدر.
 

مرد جوان همونطور که هنوز هم نگاهش روی تک تک اعضای صورتم کند و کاوش می 
 کرد، لب باز می کند.

 
بله!کامال درست می گید.کمتر کسی پیدا میشه که از سبک زیبای این ویال خوشش -

 نیاد.و با مکثی ادامه میده.
 
 یک سال گذشته رو توی کیش مستقر بودین!درسته؟راستی....از پدرتون شنیدم که -
 

متعجب به گفتن "بله " کوتاهی اکتفا می کنم.پدر من،از این اخالق ها نداشت که در 
 مورد جزییات زندگیش و زندگی ام با کسی صحبت کند.

 
مرد جوان ادامه می دهد ولی من، هنوز هم، دلیل کنجکاوی های مرد روبرویم را درک 

 نمی کنم.
 
سالی میشه توی کیش زندگی می کنم... درگیر پروژه ی قدیمی عمو  5من هم تقریبا -

بودم.فکر کنم تقریبا شما هم در جریان این پروژه امشب قرار گرفتید.وقتی چند دقیقه 
ی پیش از پدرتون شنیدم که شما طراحیه داخلی خوندید و به حرفه ای که توش 

که همین امشب یه قرار داد با شما ببندیم.نظرتون هستید عالقه مندید از عمو خواستم 
 چیه خانوم رستگار؟!

 
 مطمئنا تعجب رو توی چشم هام دید که خنده ای کوتاه و خواستنی کرد.
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 میدونم..می دونم که غافلگیر شدید.-
 

 و با ذوق و شوقی که به نظرم کمی بچه گانه می امد ادامه می دهد.
 
پیشنهاد خیلی خوبیه!با قبولش به طور حتم سود زیادی  ولی باور کنید که این-

 میبرید.چه مادی و چه...معنوی خانوم!
 

 نگاه شیطونش رو نادیده می گیرم و با لحنی رسمی میگم:
 
سالی میشه که هیچ کاری که مربوط به طراحی و دیزاین  3جناب صدر،من نزدیک به -

نیستم از پس پروژه بزرگ شما بر داخلیه ساختمان هست رو ،انجام ندادم!مطمئن 
 بیام!و اینکه این پیشنهاد واقعا غافلگیرکننده بود.

 
 و با مکث،به طعنه اضافه می کنم.

 
ولی خب، امشب توی این جمع،طراح های دیگه ای هم حضور دارن!مطمئنا پیشنهاد -

 شما رو رد نخواهند کرد!
 

 منظور حرفم رو کامال فهمید.جدی شد!
 
ر مورد آقای بشارت صحبت می کنید باید بگم که،ایشون توی یکی دیگه از پروژه اگر د-

های عمو،به تازگی اون هم توی تهران،مشغول هستند.خودم کارشون رو از نزدیک 
 دیدم..ولی راسیتش اینه که، اونقدری به دلم ننشسته!

 
ها رو امین  متعجب ابرویی باال می اندازم.در دروران دانشجویی همیشه بهترین طرح

ارائه می داد و حاال،این مرد، ربروی من ایستاده بود و می گفت،خوشش نیامده از 
 طراحی ها!!
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می بینم که پدرم در حال نزدیک شدن به هر دوی ماست!نگاهی کوتاه به سمت صدر 
 خوش پوش می اندازم.

 
ر درم هم دنمی دونم چی بگم.از پیشنهادتون شوکه شدم.ولی خوشحال میشم که با پ-

این مورد صحبت کنم.چون من ،به تازگی برگشتم تهران و می خواستم که کنار پدرم 
 باشم و اون، اینهمه تنها نباشه!تصمیم نهایی با پدرم!

 
 و این ، یعنی اینکه جواب "مثبت" به این پیشنهاد رو همین االن اعالم کردم.

 
مون نزدیک میشود،لحظه ای هم لبخند پهن و جذاب مرد جوان، تا زمانیکه پدرم به

 کمرنگ نمیشه!
 

 بابا که نزدیک می شود دست دور بازویش می اندازم.
 
 ببخشید که یکم تنهاتون گذاشتم بابا جون. با جناب صدر، مشغول صحبت بودیم.-
 

با لبخند نگاهم می کند:متوجه تون بودم دخترم.جناب صدر تا فهمیدن که طراحی 
ت ندادن.اینطور نیست؟!و چشمکی شوخ نثار چشمان صدر می خوندی وقت رو از دس

 کند.
 

صدر که تا اون موقع سکوت کرده بود و به رفتار من و پدرم دقیق شده بود، لبخندی 
 می زند:

 
کامال همینطوره!توی زندگی همیشه اتفاق های خوب چند بار تکرار نمیشه جناب -

از خوش شانسیه ما بوده که امشب،توی  رستگار!من به شانس اعتقاد دارم.مطمئنا این
 این جشن کوچیک،بهانه ای پیدا شد ومن، با دختر خانوم شما از نزدیک اشنا شدم.

 
فشار اندکی که بابا به دستم وارد می کنه رو به خوبی احساس می کنم.لحظه ای از این 

 همه احساس حمایت پدرم،نسب به خودم شرمنده میشم.
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ه چیز با من موافق بود و من ناراحت بودم که چرا توی تنها "بابا همیشه توی هم

چیزی که با من موافق نبود،من به حرفش گوش نکردم و بعدش شکست رو با تمام 
 وجودم احساس کردم."

 
 صدر ادامه میده.

 
من مسئله ی پروژه رو تا حدودی به دخترتون گفتم.مایل بودن نظر شما رو بدونن!من -

 تون رو بدونم..هم مایلم که نظر
 

بابا لبخندی مهربون میزنه و نگاهش رو از صدر جوان می گیره و رو به من می 
گه:دخترم؟ خودت چی فکر می کنی؟می دونی که پروژه توی کیش هست و ممکنه 

بیشتر از یک سال هم طول بکشه!حجم کار زیاده!دیزاین داخلیه یه هتل هم کار سختی 
بخش.ولی بگو ببینم می تونی بازم گرمای کیش رو می تونه باشه و هم کاری لذت 

 تحمل کنی؟!و اروم می خنده!
 

لبخندی میزنم و میگم:من بیشتر از گرما به تنها بودن شما فکر می کنم.این یک سال 
 هم به خواست خودتون رفتم!ولی االن...خب موضوع فرق می کنه!

 
زنند می افته.حرصی صورتم رو نگاهم لحظه ای به امین و نامزدش که هر دو لبخند می

 بر می گردونم. صدر در سکوت، همچنان به صحبت های ما گوش می داد.
 

 بابا ادامه میده:
 
به فکر تنهایی من نباش.گاهی من میام کنارت و گاهی هم تو!می دونی که بیشتر از -

هر چیزی می خوام توی این رشته ای که داری،و این همه سال درسش رو خوندی 
 فق باشی.پس من جوابم به این مسئله مثبته!حاال خود دانی و جناب صدر!مو
 

 از اینکه پدرم این همه،روشن فکر بود همیشه لذت می بردم.
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بابا دستی روی شانه های صدر میزاره و می گه:جناب صدر این شما،اینم دختر گلم، 

گیره و به جمع پروانه!وبا نگاهی اطمینان بخش به من و صدر، ازمون فاصله می 
 دوستانش برمی گرده.

 
 با صدای صدر نگاه از پدرم و قدم هایش می گیرم.

 
 خب پروانه خانوم.حاال نظر شما چیه؟!-
 

از اینکه اینقدر سریع خودمانی شد و اسمم را صدا زد،زیاد خوشم نیامد.بهتر بود اول 
ی جوانب کار،درخواستش یکم در مورد کار و پرژه اطالعات می گرفتم و با شنیدن همه 

 را به طور قطع می پذیرفتم.
 
میتونم ازتون بخوام که یکم در مورد پروژه و خواسته هایی که از طراحتون دارید -

 صحبت کنید؟! خوشحال میشم بیشتر در جریان کارهای پروژه قرار بگیرم.
 

 لبخند میزنه.دستی بین موهاش می کشه و می گه:
 
 حتاط هستید.و البته دقیـق!درست مثل پدرتون م-
 

 و با دست به سمت کاناپه ی دو نفره ای که ازمون کمی فاصله داشت،اشاره می کنه.
 

درحالیکه سنگینیه نگاهی رو روی خودم و صدر احساس می کنم،در ارامش و بی 
 توجهی کامل به اطرافیانم، در کنارش به سمت کاناپه قدم برمیدارم.

 
** 
 

به در خواست مسیح صدر،بهش میدم و اونم می گه که فردا شب باهام  شماره ام را
 تماس میگیره تا تصمیم نهاییم رو در مورد همکاری با پروژشون بدونه!
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بابت پذیرایی، از صدر بزرگ تشکر می کنیم و بعد از خداحافظی از بقیه ،به همراه بابا از 

 خونه بیرون میزینم.
 

نامزدش که با فاصله ای نه چندان دور از ما ایستاده بودن  حتی نیم نگاهی به امین و
و اونا هم مشغول خداحافظی بودند نمی کنم و سعی می کنم که توی این چند دقیقه 

 ی گذشته کمتر خودخوری کنم و خودم رو عذاب بدم.
 

امین از اول هم وصله ی من نبود.این رو خوب یادمه که بابا بهم می گفت.ولی 
د دیر فهمیدم ولی...خوشحالم که هیچ وقت زندگی رو باهاش شروع نکردم من...هر چن

. همون اول راهی اقا قافیه رو به هیچ باخت و شخصیت اصلیه خودش و، رو کرد.پایه 
سال از  4های این دوست داشتن رو آب بنا شده بود و من ،دیر متوجه شدم .زمانی که 

گذروندم و اسم نامزد رو یدک  بهترین سال های عمرم رو کنار یه همچین مردی
 کشیدم.ولی اون نامزد نبود،فقط یه نامرد بود.

 
از ایوان عریض و بزرگ ویال در کنار بابا و همراهیه مسیح صدر ، رد میشیم.هوا اونقدر 

مطبوع بود که برای لحظه ای دلم خواست که ساعت ها کنار بابا،قدم بزنیم.هنوز لحظه 
 که بابا پیشنهاد قدم زدن داد. ای از این فکرم نگذشته بود

 
قدم زدن روی برف ها باعث ارامشم میشد.همیشه!لبخندی زدم و خودم رو به بابا 

 نزدیکتر کردم.
 
بابایی اخه چقدر من و شما با هم تله پاتی داریم ...همین االن از ذهنم گذشت که -

 بهتون بگم یکم قدم بزنیم.
 

ن دخترم رو خوب میشناسم.می دونم چی تو دلش بابا که مثل من لبخند میزد گفت:م
می گذره..ببینم بابا جان،با مهندس صحبت کردی؟نظرت در مورد همکاری با این پروژه 

 چیه دخترم؟
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 اهی می کشم.
 

"دلم تا حدودی به قبول این پیشنهاد راضی بود.فکرش را هم نمی کردم با امدن به این 
ود.دوسال پیش که توی شرکت پسر عموی میهمانی یک همچین پیشنهادی بهم بش

یاسی بودم هرگز فکرش را هم نمی کردم که خودم بتوانم یه گروه تشکیل بدهم و 
کارهای بزرگ انجام بدم.ولی حاال...فرصتش داشت جور میشد و این بی انصافی بود 

سال تمام با جان و دل درس خوانده بودم که  6که این فرصت را از دست بدهم .
خوبی داشته باشم و حاال..نباید با ضربه ای که یک آدم نامرد بهم زده بود قید سرانجام 

همه چیز را می زدم.من برگشته بودم..وقتی از کیش برگشته بودم به خودم قول داده 
ساله ام با امین را دور بریزم و حاال  4بودم که همه چیز را فراموش کنم و گذشته ی 

 وقتش بود.
 

ا بودن بابا مسئله ساز بود و از طرفی هم تنها بودن خودم ،باعث ولی از یه طرف تنه
میشد که دوباره ذهنم برگرده به روزهای سختی که اونجا گذرونده بودم تا اون لعنتی 

رو فراموش کنم.من برگشتم تهران که دوباره همه چیز رو از نو شروع کنم و توی شرکت 
 این پیشنهاد...کنار بابا باشم.ولی حاال...دوباره دیدمش..و 

 
 سکوتم انگار طوالنی میشه که،انگار بابا طاقت نمیاره. صدام میزنه!

 
 پروانه جان؟بابا؟خوبی؟-
 

از عالم هستی و نیستی خودم رو بیرون می کشم و با تکان دادن سرم و باز کردن زبانم 
 بهش می گم که خوبم.

 
سش رو فوت می کنه بیرون و می بابا که انگار خیالش راحت شده بود که من خوبم،نف

 گه:نگفتی نظرت رو دخترم؟!
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بابا جونم؟اخه من برم...دوباره شما تنها میشین.من دلم راضی به تنها بودن شما -
نیست.وقتی هم که من نیستم خودتون رو توی کار و اون شرکت بزرگ غرق می 

 بل شدید.کنید.هر بار که توی این یه سال بهتون سر زدم الغرتر از دفعه ق
 

برمی گردم سمتش و به چشمهاش که عجیب مهربون شده نگاه می کنم و با لحنی که 
 کمی توش تهدید هم مخلوط شده میگم:نگید نه ..که ناراحت میشم.

 
کمی بلند تر از معمول می خنده و می گه:من تسلیمم دختر جان.به هر حال من 

می دونی که لیاقت این پروژه ی دوست دارم توی این پروژه بزرگ شرکت کنی.خودت 
سنگین رو داری.و خودت هم دیدی که صدربزرگ چقدر از کار مسیح تعریف می کرد و 

می گفت که چه هتلی از اب در اومده!من وقتی بهش گفتم که توی یکی از بهترین 
دانشگاه ها مدرکت رو گرفتی رضایت رو همون موقع توی چشمهاش دیدم.حیفه که 

ی رو بدن دست یکی دیگه!این یه برگ برندست. توام که همیشه این طراحیه داخل
منتظر یه همچین موقعیت هایی بودی!می تونی از شرکت پویان هم کمک بگیری.من 

،خودم هم که همیشه حامیت بودم که توی راه و رشته ای که چندین سال وقتت و 
 گذاشتی،انرژیت رو صرف کنی ، ولی چرا این همه دو دلی خدا عالمه!

 
لبخندی میزنم و می گم:چشم..حاال که شما راضی هستین.منم به نحو بهتری فکرام و 

 می کنم و فردا شب خبر قطعیه تصمیم رو به مهندس میگم.
 

 لبخند روی لب بابا رو می بینم و در ارامش بیشتری کنارش قدم بر میدارم.
 

می گذرونیم.نزدیک نیم ساعتی رو به قدم زدن و گپ زدن های دخترانه و پدرانه 
 ماشین که میشیم،بابا توقف می کنه.

 
 برمی گردم سمتش و می گم:چی شد بابا جون؟حتما خسته شدین اره؟!
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اثری از لبخند روی صورتش نیست.سری تکان می ده و می گه:نه...نه دخترم.چیزی 
ی ونیست.روشن کن که بریم خونه و سوئچ رو می اندازه طرفم.با لبخند سوئیچ رو ت
 هوا می قاپم و پشت رل ماشین قرار می گیرم، و به سمت خونه حرکت می کنم.

 
توی ماشین از سکوت ناگهانیه بابا متعجب میشم.برمی گردم سمتش.بد جوری توی 

 خودش بود.
 
 بابایی...چیزی شده؟!-
 

 با حواس پرتی برمی گرده سمتم و میگه:چی؟!
 

 ده؟اتفاقی افتاده؟لبخندی میزنم و می گم:گفتم چیزی ش
 

متوجه میشم که سعی می کنه لبخند بزنه ولی زیاد موفق نیست.اروم می گه:نه 
 دخترم..

 
دنبال حرف رو نمی گیرم.به خودم تلقین می کنم که شاید یاد خاطره ای قدیمی افتاد 
که یهو این حالت بهش دست داد.تا رسیدن جلوی در خونه،میزارم توی حال خودش 

 باشه.
 

در رو با ریموت باز می کنم .ماشین رو پارک می کنم و تا میخوام پیاده بشم بابا صدام 
 میزنه!

 
 می چرخم سمتش.

 
 جانم بابا؟-
 

انگار توی گفتن حرفی دو دله!شک و تردید از توی چشمهاش فوران می کنه.از توی 
 نگاهش می شه به راحتی تردیدش رو خوند.ولی زیاد منتظرم نمیذاره!
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 بریده بریده صحبت می کنه...

 
 اون...اونو..دیدیش امشب؟!-
 

 برای لحظه ای ته دلم خالی میشه.
 

فکر میکردم بابا امشب حتی اشاره ای هم به این موضوع نمی کنه،ولی مثل اینکه زیاد 
 بهش سخت گذشته بود.

 
ک طرف دیگه پرت واقعا هم روبرو شدن با نامردی که ،دخترت رو مثل یه تیکه زباله، ی

 کرده بود واقعا درد آور بود.
 

 سرم رو که پایین انداخته بودم ،بلند می کنم و توی چشمهای بابا با اطمینان می گم:
 
بابا جونم.اونی که شما می گین..برای من مرده!ُمــرده!پس بیاین و...شما هم بهش -

 مرز!فکر نکنین.من از گذشته فقط شما رو یادمه و مامان خدابیا
 

 وبا چشمکی که بهش میزنم ، بیشتر از این کنارش نمی مونم.
 

وارد اتاق خواب که میشم ،در رو می بندم و تکیه میدم بهش.چقدر ناراحت بودم که 
بابا امشب ناراحت شده بود و غصه ی ناراحتی های من و ساده بودن های من رو می 

 خورد.
 

 من،کور شده بودم...
 

بود.با تجربه بود.ادم شناس بود.یادمه که بابا اون زمان خیلی سربسته بهم  ولی بابا بینا
اشاره کرده بود که اون مرد زندگی نیست.که "اون" لعنتی هنوزم زیر سلطه ی 

 مادرشه.مادری که روی بچه ی خودش سرمایه گذاری می کنه!
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 بغضی به اندازه ی کوه،توی گلویم جا بجا می شود.

 
با خوردن ضربه ای به در اتاقم ،خودم رو از دیواره ی چوبی اش جدا اهی می کشم و 

 می کنم و همزمان صدای بابا بلند میشود.
 
 یکی یه دونه...قهوه می خوری درست کنم؟-
 

 با صدایی که از زور بغض می لرزید می گم:
 
 نه بابا جون..من خیلی خسته ام.اگه اجازه بدید یکم استراحت کنم.-
 

جوابی ازش نشنیدم به سمت تختم راه افتادم.امشب همه چیز برایم بوی غم می وقتی 
داد.اگر خودم هم می خواستم بی خیال باشم،این تقدیر و سرنوشت بود که نمی 
 گذاشت.این بازیه سرنوشت بود که باز هم،من و امین را سر راه هم قرار می داد.

 
ام راه می افتم.باید دوش می لباس هایم را از تنم جدا می کنم و به سمت حم

گرفتم.باید خوردن قطرات درشت و ریز اب را بر روی بدنم می دیدم و خاطراتم را 
 درست مثل محو شدن همین قطره های اب،محو و محوتر می کردم.

 
دقایقی بعد در حالیکه اب از موها و بدنم می چکد در حالیکه حوله ای به خودم 

با اولین عطسه،متوجه میشم که بدنم کم کم رو به پیچیدم از حمام خارج میشوم.
 ضعیفی می رود.

 
 زمستان سردی پیش رو بود.

 
انقدر خسته ام که حتی حوصله ی خشک کردن موهایم را هم،ندارم.فکر و خیال دست 

از سرم بر نمیدارد..مثل خوره به جانم افتاده!طوریکه بعد ازساعت ها حتی نمی فهمم 
 رد.چه زمانی خوابم میب
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از خواب که بیدار میشوم،متوجه می شوم که بابا رفته، و من حتی نتوانسته بود 

صبحانه ای برایش اماده کنم.تلفن را بر میدارم و چند دقیقه ای رو باهاش صحبت می 
کنم و ازش قول می گیرم که برای ساعتی هم شده ناهار رو به خانه بیاید تا در کنار هم 

 باشیم.
 

کردن ناهار به مسئله ی پروژه و حتی مرد جوانی که شب گذشته  در حین درست
باهاش اشنا شده بودم هم فکر می کنم.جدا که این پروژه موقعیت خوبی برایم بود.با 

 موافقت بابا،بیشتر از این نباید فکر های بیهوده می کردم.جوابم مثبت بود.
 

ی، هم حتما برای طراحی تصمیم گرفتم که اگر مسئله جدی شد و رفتنی شدم،از یاس
کمک بگیرم و یه اکیپ گروهی به کمک یاسی تشکیل بدم تا با چند تا از بچه های هم 

دانشکده ای که هنوزم شماره ی بعضی هاشون رو داشتم مشورت کنیم.با این فکر 
 لبخندی به لب میارم و به ساعت نگاه می کنم.

 
 ا با او، در میان بگذارم.منتظر می نشینم تا بابا بیاد و تمام فکرهایم ر

 
*** 

 
به سرعت به سمت اتاقم میدوم. در را با شتاب باز می کنم.صدای ملودی گوشیم بی 

 وقفه ،در سکوت اتاق پیچیده بود.
 

با برداشتن موبایلم و دیدن شماره ی نااشنا،حس ششم بهم گوش زد می کند که کسی 
 نمی تواند باشد جز"مسیح صدر".

 
 را با بازدمی کوتاه خارج می کنم و صفحه را با سرانگشتانم لمس می کنم.دم عمیقم 

 
 الـو؟-
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 صدایش مثل دیشب است.پر از سرزندگی و جوانی.و شاید چیزی به اسم "زندگی".
 
 سالم خانوم رستگار.بنده ،صدر هستم.-
 

 می دانستم که"تو" هستی.این را در دلم، می گویم.
 
 ال ِ شما؟خوب هستید؟!سالم جناب صدر.ح -
 

 نمی دانم چرا ولی لبخندش را از پشت خط های ارتباطی هم می توانم حدس بزنم.
 
 ارادتمند شما هستم خانوم.قرض از مزاحمت...-
 

 وسط حرفش می پرم و به آرامی می گویم:
 
 خواهش می کنم..مراحمید آقا.-
 

ذاشته بود ادامه حرفش را ادامه می با خنده ای که در لحن و ُتن صدایش هم تاثیر گ
 دهد.

 
 راستش در مورد پروژه و جوابتون تماس گرفتم.مشتاق شنیدن جواب بودم.-
 

 بیشتر از این منتظر نمی گذارمش.صدایم را صاف می کنم.
 
من..پیشنهاد شما رو قبول می کنم.فقط می خوام زمان شروع رو بهم بگید تا یکم -

 برنامه ریزی کنم.
 

 از خوشحالیه صدایش ته دلم، به جوابی که داده ام قرص می شود.
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خانوم رستگار...واقعا که خوشحالم کردید.مطمئن هستم که روی یکی از بهترین طراح -
 ها دست گذاشتم.فقط..؟!

 
 مکث می کند.جواب مکثش را می دهم.

 
 فقط چی جناب صدر؟!-
 
می هم در اون مورد گرفتید یا اینکه می فقط اینکه مسئله گروهتون می مونه!تصمی-

 خواید که من خودم گروهی از طراح های دیگه رو بهتون معرفی کنم خانوم؟!
 

 تصمیمم را گرفته بودم.حتی با یاسی هم امروز هماهنگ کرده بودم.
 
راستش..اگر که یکم بهم زمان بدید،حتما گروه خوبی جمع خواهم کرد.فقط زمان دقیق -

 رو می خواستم بدونم تا.. شروع پروژه
 

 به میان حرفم می دود.
 
اگر مایل باشید فردا توی تریای پرواز با هم یه مالقاتی داشته باشیم.به دور از هر -

 محیط کاری.خیلی دوستانه راجع به این پروژه و برنامه هامون صحبت کنیم.چطوره؟!
 

 ل می کرد.بد هم نمی گفت.رو در رو همیشه روشی بود که بهتر عم
 
 اوکی.موافقم.فقط چه ساعتی؟!-
 

*** 
 

 متفکر به موبایل که صفحه اش خاموش شده نگاه می اندازم و زیر لب تکرار می کنم.
 

 "6"مسیح صدر...فردا ساعت 
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 دقایقی نگذشته که صدای پیامک از راه رسیده مرا از افکارم بیرون می کشد.

 
برایم فرستاده بود.تریا حوالیه فرمانیه بود.لبخندی میزنم  از طرف صدر بود.آدرس تریا را

 و گوشی به دست،به کنار بابا برمی گردم.
 

 1دلم گواهی می داد که فردا ،برایم شروع خوبی می تواند باشد.البته ..بعد از گذشت 
 روز! 35سال و 

 
** 
 

دقیقه به  12.هنوز ماشین را کناری پارک می کنم و به ساعت مچی ام نگاه می اندازم
 زمان مقرر شده مان باقی مانده بود.

 
با یاسی تماسی کوتاه می گیرم و از اوضاع بچه های دیگر هم خبر جمع می کنم.یاسی 

می گفت که با دوتای دیگه از بچه ها که من هم، کم و بیش آشناییتی باهاشون 
ماهنگ کرده و دارم،هماهنگ کرده و مشکلی نیست.می گفت که با پسرعمویش هم ه

اون هم با اشتیاق طرح را پذیرفته.از اینکه همه چیز اینقدر با سرعت پیشرفت کرده بود 
 خوشحال می شوم.

 
 تماس را قطع می کنم و بار دیگر به ساعت نگاه می کنم.زمان، زمان ِ رفتن بود.

 
ن اوارد تریا میشوم.سبک مدرن تریا باعث میشود که ،در دل حسن سلیقه ی صدر جو

 را تحسین کنم.
 

از پیشخدمتی، ادرس میز رزرو شده رو می پرسم و اون،به سمت طبقه باالی کافه تریا 
 هدایتم می کند.
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با دیدنش پشت میز و لبخندی که به لب دارد،من هم لبخندی کمرنگ به لب می 
 اورم.تا متوجه حضور من می شود از جایش برای احترام می ایستد.

 
 ی فاصله بیمان برقرار بود که،با صدایی رسا می گوید:هنوز چند قدم

 
 خانوم رستگار...چه به موقع!-
 

و حین بیان این جمله نگاهی کوتاه به ساعتش می اندازد و با دست اشاره می کند که 
 پشت میز قرار بگیرم.

 
 شال گردنم رو باز می کنم.

 
 منتظر که نموندید جناب صدر؟!-
 

ن درهم گره خورده اش ثابت می ماند.روی انگشت دست چپش اثری نگاهم به دستا
 از هیچ حلقه ای نبود.

 
 چرا این روزها بیشتر آدم ها تنها بودند؟!

 
 روی صندلی که صدر برایم بیرون کشیده می نشینم و تشکر می کنم.

 
صدر که لبخندی به چهره اش آورده بود می گوید: کامال برعکس.بسیار وقت 

 د.ببینم..راحت که اینجارو پیدا کردید؟!شناسی
 

 نگاهی به چشمانش می اندازم:
 
 بله...زیاد هم از اینجا دور نبودم.-
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زیر لب "خوبه ای" می گه و گارسونی که اطرافمان بود را برای دادن سفارش صدا می 
 زند.

 
 سپرسو بود!در این هوای سرد پاییزی تنها چیزی که دلم می خواست یک فنجان قهوه ا

 
 به منو اشاره می زند که انتخاب کنم.به ارامی زمزمه می کنم:

 
 نیازی به نگاه کردن نیست.فقط...یه فنجون اسپرسو!-
 

متعجب ابرویی باال می اندازد،ولی حرفی نمیزند.به گارسون سفارش من را می گوید و 
 خودش هم یک فنجان قهوه اسپرسو و کیک فندقی سفارش می دهد.

 
 گارسون که دور می شود شروع به صحبت می کند.

 
 جناب رستگار چطورن؟!-
 
خدا رو شکر ..سالم رسوندن خدمتتون.خیلی مشتاق این هستن که در جریان این -

 پروژه هم قرار بگیرن.
 

 لبخندی به لب می آورد.
 
وژه بله...همون شب اول هم متوجه شدم که بیشتر از شما،ایشون راغب این پر-

 هستند.خیلی مرد قابل احترامی هستن.
 

تا آوردن سفارش ،بحث های متفرقه می کند و من گاهی که الزم است،جواب حرفی که 
 می زند را می دهم.

 
 در حال نوشیدن قلپی از قهوه ام بودم که، بی مقدمه پرسید:
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 می تونم بدونم شما متولد چه سالی هستید؟!-
 

 را از جانب این مرد می کردم،جز این یکی. فکر پرسیدن هر سوالی
 

لبخندی به لب می اورم. در حالیکه فنجان را روی میز قرار می دهم نگاهی به چهره 
اش می اندازم. همانطور که جواب سوالش را به شوخی می دهم صورتش را هم انالیز 

 می کنم.
 

استخوانی و چشمانی  "موهایی پر پشت و تیره.چهره ای جذاب و مردانه!فکی محکم و
درشت و مژگانی بلند. بینی که بی شباهت به عمل شده ها نبود و البته، لب هایی 

 متناسب با ترکیب صورت."
 

"من طراحی خوانده بودم و برایم جالب بود که خدا هم صورت ادم ها را اینطور 
 متفاوت طراحی می کرد.

 
 خدایا بزرگتر از تو هم است؟!"

 
 نید که نباید از یه خانوم همچین سوالی پرسید جناب صدر؟!شما نمی دو-
 

 خنده ای کوتاه و ارام می کند.
 
ولی من هر وقت،هر سال که می گذشت از مادرم این سوال رو می پرسیدم جواب -

 درستی می گرفتم.
 

"باز هم پسر ها و مقایسه شان!چرا زن ها را با هم قیاس می کردند ،متوجه نمی 
 هم با مادرشان . یعنی هیچ الگویی بی بدیل تر از مادر نداشتند؟"شدم.آن 

 
 سالمه!نیازی به گفتن روز و ساعتش هم هست؟! 36من در حال حاضر -
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 و با لبخندی شوخ نگاهش می کنم.
 
نه خانوم..بنده جسارت نمی کنم.خب از هر چه بگذریم سخن کار و پروژمون خوش تر -

 است! اینطور نیست؟!
 

با لبخندی ،رضایتم را به حرفش تایید می کنم و به این فکر می کنم که چشمانش چه 
 رنگیست؟! توسی..مخلوطی از توسی یا آبی؟کدام یک؟!

 
*** 

 
 قهوه ام تمام شده.صحبت های صدر هم...

 
 تمام حرف هایمان را می زنیم.

 
،تمام مدت در سکوت به نوبت به من که می رسد،تمامیه نظراتم را بیان می کنم و او

صحبت هایم گوش می دهد.گاهی از نگاه خیره اش حسی همچون کالفگی بهم دست 
 می دهد،ولی سعی می کنم خوددار باشم و به این نحوه ی نگاه ها دیگر بهایی ندهم.

 
 من از هرچه مربوط به این نگاه ها بود،بیزار شده بودم.اعتماد نداشتم.

 
خورده بودم و حاال،باز هم نمی خواستم بار دیگر چوبش را سال  4چوب اعتمادم را 

 بخورم.
 

صحبت هایم که تمام می شود موافقتش را با تک تک کارهایی که برایش گفته بودم 
اعالم می کند.از قرار داد که می پرسم،فوری می خواهد که فردا توی دفترش که در 

ی که امشب تنظیم خواهد کرد را جردن قرار دارد همدیگر را مالقات کنیم و قرار داد
 ،من ببینم و با هم به توافق برسیم.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 

 

می گوید که خودش اوایل ماه دیگر،به کیش پروازی کوتاه دارد.می خواهد که اگر 
تمایل دارم برای دیدن پروژه ، آن هم از نزدیک ،در این سفر کوتاه و چند روزه همراهی 

 اش کنم.
 

ه دیگر فقط کمتر از یک هفته باقی مانده بود.اینطوری فکر بدی هم نبود.تا اوایل ما
قبل از شروع کار، از نزدیک می توانستم تمام موقعیت ها را بسنجم.ازش می پرسم که 

 عکسی هم از پروژه دارد که برایم امشب ایمیل کند؟!
 

با لبخندی که می توانم اعتراف کنم محسور کننده بود، نگاهم می کند.تازه بعد از 
ساعتی حرف زدن داشتم به این پی می بردم که این مرد،چهره ای جذاب و  گذشت

 مانند مدل های اروپایی دارد.
 

 جواب سوالم را بی وقفه می دهد.
 
بله خانوم رستگار...تا دلتون بخواد عکس از این پروژه بزرگ دارم.از اینکه اینقدر -

ونطوری که باید ماهرانه مشتاق کار هستید واقعا خوشحالم.ولی مطمئنا عکس ها ا
 باشن،نیستن!

 
بعد ایمیلم را می گیرد و تاکید می کند که همین امشب در اسرع وقت برایم ایمیل را 

 سند می کند.
 

خوشحال از اینکه تمام صحبت های امروزمان نتیجه ی خوبی داشته است و این دیدار 
 بی ثمر نبوده،لبخند می زنم.

 
 جایز نمی دانم.از جایم که بلند می شوم،او نیز می ایستد.بیشتر از این ماندن را 

 
شال گردن خوش رنگ و خوش طرحم را به دور گردنم می پیچم و بابت قهوه و گپ 

 دوستانه،ازش تشکر می کنم.
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تا جلوی کافه تریا همراهی ام می کند و باز هم قرار فردا را تاکید می کند. می گوید که 
 یم سند می کند و هم، آدرس دفترش را.شب ، هم ایمیل را برا

 
ازش تشکر می کنم و بعد از خداحافظی کوتاهی که میانمان رد و بدل می شود من به 

سمت ماشینم حرکت می کنم و می بینم که او هم سوار شاسی بلند مشکی اش می 
 شود و به سرعت از جلوی دیدم محو می شود.

 
ن سینه تاپ تاپ می کند.می خواستم هر چه دلم برای دیدن پروژه و عکس هایش درو

زودتر عکس ها را ببینم و شروع کنم.نمی دانم چرا.. ولی انقدر اشتیاق داشتم که حتی 
 می توانستم همین امشب هم با دیدن عکس ها کار را شروع کنم.

 
ولی شاید..اگر کسی در ظاهر مرا می دید،فکر می کرد که حاال حاال ها تمایلی به شروع 

 ر ندارم.کا
 

 ولی واقعیت این بود که من بی نهایت تمایل داشتم به شروع....به این شروع جدید.
 

 اما...همین من، از زمانه یاد گرفته بود...این تو دار بودن را.
 

توی این یک سال شاگرد خوبی بودم و از زمانه آموخته بودم که باید تو دار بود...باید 
 ساسات خود را بروز نداد.با متانت بود و همیشه اح

 
 بجا و حساب شده عمل کرد و بجا و حساب شده کنار کشید و کنار کسی بود.

 
روز،همه چیزهای خوب و بد را تجربه کرده بودم و  36من ،در این یک سال و 

 االن،شاگرد زرنگی در دستان تقدیر بود.
 

 شکست می خورد،نه من! می دانستم که این بار این سرنوشت و بازیه تقدیر است که
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من نحوه ی بازی کردن را یاد گرفته بودم و بازیکن ماهری شده بودم.این را خود 
سرنوشت به من یاد داده بود و من،چقدر ناراحت بودم که دیر ،این درس ها را فرا 

 گرفته بودم.
 

 استارت می زنم و بی وقفه به سمت خانه ماشین را به حرکت در می اورم
 

** 
 

صورت به ته ریش نشسته ی بابا روبرای بار دوم می بوسم و خیالش را از بابات خودم 
 راحت می کنم.ولی او..بار دیگر سفارش مرا به صدر می کند.

 
 مهندس...همه ی زندگیم رو سپردم دستتون!خوب مراقبش باشید.-
 

 صدر لبخندی به لب می آورد.
 
 دم سالم دخترتون رو بهتون برمی گردونم!جناب رستگار..بهتون قول می دم خو-
 

دقایقی بعد هر دو سوار ماشین می شویم و با دعای خیر پدرم که بدرقه ی راه هر 
 دویمان کرده بود،به سمت فرودگاه حرکت می کنیم.

 
*** 

 
بعد از تحویل گرفتن کیف ها هر دو کنار هم قدم بر می داریم.همیشه ارامش شب 

 داشتم.ولی این همه گرمایش را...نه!های کیش را دوست 
 

با اینکه ساعت از نیمه شب گذشته بود ولی هوای جزیره هنوز هم شرجی و گرم 
 بود.نفسی عمیق می کشم و قدم هایم را هماهنگ با مسیح صدر بر می دارم.
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از سالن فرودگاه که خارج می شویم مردی جوان ،همانطور که صدر برایم تعریف کرده 
 برایمان دست تکان می دهد.بود ، 

 
صدر لبخند به لب نگاهی به مرد،و نگاهی به من می اندازد و می گوید:بهتره 

 بریم...فتحی اومده دنبالمون.
 

"در هواپیما برایم گفته بود که آن مرد یکی از دوستان نزدیکش است و البته یکی از 
 مهندسین این پروژه"

 
کم از صدر نداشت به هر دویمان خوش امد می مرد جوان که در ابهت و جذابیت 

 گوید.کیف هر دویمان را صدر به صندوق عقب ماشین منتقل می کند.
 

 پیشنهاد خوردن بستنی و اب میوه را ، که از جانب صدر بود، می پذیرم.
 

دقایقی را با صحبت و بحث در مورد پروژه ،کنار دو مرد می گذرانم . از صدر می 
 ا به هتلی که از قبل خودش برایم رزرو کرده بود ،برساند.خواهم که من ر

 
 از صبح حسابی در حال تکاپو بودم و حاال،احساس کسل بودن و خواب الودگی داشتم.

 
وقتی ماشین جلوی هتل می ایستد،بی شک از این دست و دلبازی لبخندی به لبم می 

 ده بود.نشیند.یکی از بهترین هتل های کیش را برایم انتخاب کر
 

از مهندس فتحی خداحافظی می کنم و بعد از گفتن شب بخیر به او،صدر همراهی ام 
 می کند تا خیالش از بابت من راحت شود.

 
 کیفم را تا جلوی درب اتاق برایم می آورد.

 
کارت را می زنم و درب اتاق را باز می کنم.می ایستم و به صورتش که لبخندی محو 

 وتاه، نگاه می کنم.همراه خود دارد ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 

 

 
 نمیاید داخـل؟!-
 

 سرش را کمی کج می کند و همانطور که نگاهم می کند جوابم را هم می دهد.
 

 "چه ژست جذابی بود!"
 
نه خانوم..دیروقته.بهتره شما هم استراحت کنید.مطمئنا فردا روز پر هیجانی خواهد -

 بود.
 

 حرفش را تاکید می کنم.
 
 توی البی منتظرتونم! 12مئنم که همینطوره!پس...ساعت بله..منم مط-
 

 کیف را به سمتم می گیرد:
 
 ...توی البی!12پس ..ساعت -
 

و با نگاهی به چشمانم اهسته می گوید:شب خوش!و همانطور که نگاهش به من 
است چند قدم کوتاه به عقب بر می دارد و با لبخندی،خیلی ناگهانی می چرخد ودر 

 حاال پشتش به من است، به قدم هایش سرعت می دهد.حالیکه 
 

کمی دور که می شود،من هم "شب بخیر" ارامی زیر لب زمزمه می کنم و در حالیکه 
توی ذهنم مطمئن می شوم که چشمانش توسی است، بیشتر از این نمی ایستم تا 

 قدم های محکم و استوارمسیح صدر را به سمت اسانسور نظاره کنم.
 

مچون خال در وجودم احساس می کنم.درب چوبیه اتاق را که می بندم برای حسی ه
لحظه ای نفسم تنگ می شود.سختیه تمام روزهایی که به تنهایی در کیش گذرانده 
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بودم از همان لحظه که هواپیما روی باندهای عریض فرودگاه نشست،به سینه ام چنگ 
 انداخته بود.

 
ن حاالت من بود! من با این مرد و خاطرات و امین...تنها کسی بود که مسبب ای

 گذشته ام چه می کردم؟!
 

اشک در چشمانم جمع می شود.هیچ وقت به این آخری که برایم رقم خورده بود فکر 
نمی کردم.فکر نمی کردم که درست روزی که سالگرد چهارمین سال از آشناییمون می 

 که نه او مرا می خواهد..نه مادرش!گذرد،امین بگوید که مرا دیگرنمی خواهد...بگوید 
 

 بغضم خودش را باال و پایین می کند.
 

چطور توانسته بود بگوید که امشب شب نامزدی اش است و او...نتوانسته بود زودتر 
بهم خبر بدهد.چون درگیر مراسم و کارهایش بوده است!هر چند... با رفتارهایش...با 

هم نشان داده بود...ولی من،ساده بودم و فکر سردی روزهای گذشته اش چیزهایی را ب
 می کردم که باز هم با مادرش دچار مشکل شده!

 
نمی گذارم اشکی که در چشمان حلقه بسته،پایین تر حرکت کند.ساک کوچکی که با 

خود آورده بودم را به دنبال خود می کشم....گشتی درون اتاق بزرگی که در اختیارم بود 
 می زنم.

 
ی که روبرویم قرار دارد را باز می کنم و وارد اتاق می شوم.تخت دو نفره با رو درب چوب

تختی نو...چشمگیرترین وسیله ی اتاق خواب است.پرده های سفید و صورتی 
 هارمونیه زیبایی از رنگ ها را درون اتاق ایجاد کردند.

 
 رویش میبیشتر از این سرپا نمی ایستم و به سمت تخت حرکت می کنم و کیف را 

 گذارم.وقت برای دید زدن طراحی اتاق دارم.
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روزه، با  2زیپ هایش را باز می کنم و لباس هایی که برای این اقامت کوتاه مدت 
خودم اورده بودم را از ساک خارج می کنم و درون کمدی که گوشه ی اتاق خواب بود 

 آویزان می کنم.
 

 را زدم،به درون تخت می روم.لباس خوابم را می پوشم و وقتی که مسواکم 
 

آهسته..آهسته ،خواب چشمانم را فرا می گیرد و وقتی که چشم باز می کنم،آفتاب 
 پهنای اتاقم را فرا گرفته است.

 
** 
 

 است که از اتاقم خارج می شوم. 9بعد از گرفتن دوش و تماس با ،بابا، ساعت 
 

م. صبحانه ی کاملی می خورم و به برای خوردن صبحانه وارد سالن دیگر هتل می شو
 سمت البی حرکت می کنم.

 
تا امدن صدر خودم را مشغول خواندن روزنامه و حوادثی که در جریان است می کنم 

 و... با صدای شاد و سرحالش دست از خواندن روزنامه می کشم.
 

 مثل این چندباری که مالقاتش کرده ام اراسته است و شیک!
 

ی ایستم و تعارفش می کنم که دقایقی را بنشیند.ولی او..می گوید که به احترامش م
 بهتر است وقت را از دست ندهیم و یک راست به سمت سوژه حرکت کنیم!

 
لبخندی از شنیدن کلمه ی "سوژه" آن هم از زبان این مرد که خیلی سعی می کند با 

 اهی اش می کنم.احتیاط صحبت کند، به لب میارم وکیفم را بر می دارم و همر
 

** 
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وقتی ماشین جلوی درب ورودیه هتل توقف می کند لحظه ای مات نمای خارجی هتل 
 می شوم.به راستی که واقعا نمای زیبایی داشت .با صدای صدر به خودم می آیم.

 
 خانوم رستگار..پیاده نمی شید؟!-
 

 لبخندی میزنم و می گم:
 
 ین پیاده میشم.بله..البته!و با آرامش از ماش-
 

صدر شروع به صحبت کردن در مورد نمای ساختمان هتل می کند و من هم تا جایی 
که می شود هم به صحبت های او گوش می دهم و هم در ذهنم برای این هتل زیبا 

 نقشه می کشم.
 

دقایقی را با هم یک دور کامل دور محوطه باز هتل می چرخیم و صدر اطالعاتی جامع 
 ه.بهم مید

 
اینجورکه صدر گفته بود تا هفته ی اینده تمام کارها و ریزه کاری های ساختمانی تمام 

 می شد.
 

 درب شیشه ای بزرگ البی که باز شد با هم به داخل می رویم.
 

کولرهای گازی البی وصل بود و فضای داخل را انقدر خنک کرده بود که لحظه ای حس 
دم کرده بود و ادم با اومدن به داخل سالن خالی البی کردم که وای چقدر بیرون گرم و 

 تازه انگار یادش می افتاد که نفس بکشه!
 

صدر به سمت تک مبلی که گوشه ای قرار داده بودند من رو راهنمایی می کنه و با 
 گفتن "با اجازه" خودش دقایقی ازم دور میشه.
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نمای البی بیشترش با شیشه  فرصت بیشتری برای دید زدن پیدا می کنم.دور تا دور
طراحی شده بود و محوطه سرسبز و باز بیرون به خوبی دیده می شد و این هتل را 

 جذاب تر می کرد.
 

معلوم بود که هم هتل معماریه پیشرفته ای داره و هم هزینه ی زیادی صرف این کارها 
ه کنارم درونش بود بکردند.دقایقی بعد صدر با دوتا لیوان شیشه ایه بلند که آب پرتقال 

 برگشت.
 
 اینو بخورید کمی خنک بشید.بعد بریم طبقه باال رو نشونتون بدم.-
 

لیوان رو از دستش می گیرم و آهسته تشکر می کنم.با فاصله روی مبل کنارم می 
 نشینه.

 
 مطمئنید که تا هفته اینده همه کارها تموم میشه؟!-
 

 لیوان رو از لبهاش جدا می کنه...
 
آره...همه ی کارها طبق برنامه پیش میره.فقط کار دیزاین داخلی و طراحی های -

 داخلیه هتل باقی مونده بود که اونم مشخص شد.و لبخند میزنه!
 

 لیوانم رو که هنوز تا نیمه پر بود روی میز شیشه ایه جلوم قرار می دم و می گم:
 
 بهتر نیست بریم و بقیه جاها رو ببینیم؟!-
 

 خنده ی کوتاهی می کنه و مثل من از جاش بلند میشه.
 
 یه دفعه استرس گرفتید!البته این طبیعیه!-
 

 و با دست اشاره می کنه که به سمت پیچ پله ها حرکت کنیم.
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 قدم هام رو منظم با قدم هاش برمی دارم و می گم:

 
 ؟!مهندس ..واقعا می خواید به طراحیه من و گروهم اکتفا کنید-
 

 نگاهی کوتاه به سمتم می اندازه و در حالیکه کنارم،اخرین پله رو باال میره می گه:
 
 من می دونم که شما توی دانشگاهتون یکی از بهترین ها بودید ولی خب ...-
 

 با نگاهی که به عمق چشمام نفوذ می کنه ادامه میده..
 
 الزمه بگم که خیلی چیزا در موردتون می دونم.-
 

 با تعجب می ایستم .آب دهانم رو قورت میدم و می گم.
 
 مثال؟!-
 

 لبخندی لبش رو کج می کنه.
 
 مثال اینکه امین بیات یکی از رقیب هاتون بوده!-
 

و قدم بعدی رو بر می داره و من به این باور می رسم که هیچ وقت ماه پشت ابر نمی 
 مونه.

 
*** 

 
ک بار تا انتها میریم.صدر، درب اخرین اتاق را که سمت چپ راهروی عریض رو با هم ی

 سالن قرار دارد به آرامی باز می کند.
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 مینی تبلت را از کیفم بیرون می کشم.بهترین راه عکس گرفتن از فضای اتاق ها بود.
 

 صدر با دیدن تبلت درون دستانم لبخندی میزند.
 
 فکر هوشمندانه ایه!-
 

 وارد اتاق میشم. با گفتن "البته"
 

 متری بود.و کامال خالی. 42تخته بود. اتاق 1طبقه ی اول مخصوص اتاق های
 

همینطور که صدر توضیح می داد من ،هم گوش می کردم هم از قسمت های مختلف 
 اتاق عکس می انداختم.سرویس بهداشتی. نمای پنجره ها...وضعیت کلی اتاق.

 
های چپ و راست سالن با هم فرق داشت و این کار  جالب اینجا بود که طراحی اتاق

دیزاین داخلی رو سخت تر می کرد و باید خیلی دقیق تر از چیزی که فکرش رو می 
 کردم پیش می رفتیم.

 
عکس ها را یکی پس از دیگری با دقتی خاص می گیرم و شانه به شانه ی صدر و 

 اطالعاتش پیش می روم.
 

ه فقط یک اتاق سمت راست و یک اتاق سمت چپ را می طبقه بود.از هر طبق 5هتل 
 دیدیم و من،عکس می گرفتم.

 
طبقه ی دوم اتاق های دو تخته!و طبقه ی سوم سه تخته و طبقه ی چهارم اتاق های 

اتاق مخصوص زندگی برای یک  5تخته کنار هم قرار داشتن و طبقه ی پنجم  5و  4
 مدت طوالنی تر.

 
تک تک اتاق ها اونقدر زیبا و دلنشین بود که فوری برای هر  معماریه داخلی و ساخت

کدام از اتاق ها طرحی توی ذهنم می اومد و خودم توی دلم ذوق می کردم.کار بازدید 
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طبقات و اتاق ها باالخره پایان گرفت. به همراه صدر وارد اسانسور شدیم. وقتی به 
ن چقدر زود گذشته بود کمی ظهر را نشان می داد.از اینکه زما 3ساعت نگاه کردم 

 متعجب شدم.
 

صدر هم که نگاهی به ساعتش می انداخت ،گفت:بهتره بریم و کمی استراحت 
کنیم.این همه پشتکار .. همین اول راهی زیاد خوب نیست خانوم رستگار...نمی خوام 

 خسته بشید.
 

 و چشمکی زد و با لبخندی مهربان ادامه داد.
 
 ادم.من به پدرتون قول د-
 

 لبخندی به نگرانیه دیروقتش، میزنم و می گم:
 
نگرانی پدرو مادرها همیشگی بوده مهندس..ولی با شما موافقم.زمان خیلی زود -

گذشت توی این چند ساعت. بقیه قسمت های هتل بمونه برای بعد از ظهر و روزهای 
 م.م عکس بگیربعدی.اینجور که پیداست هنوز خیلی از قسمت ها مونده و من نتونست

 
با اشاره اش اول من از آسانسور بیرون میرم و بعد او.با همان ماشینی که امده بودیم 

 به سمت رستوران حرکت می کند.
 

بعد از خوردن ناهاری دوستانه و دیدن عکس هایی که گرفته بودم من رو به هتل 
ممکنه که بعد از  برمی گردونه. عذر خواهی می کنه که کاری فوری براش پیش اومده و

 ظهر کمی دیر به دنبالم بیاد.
 

بهش می گم که خودم می تونم بقیه کارها رو انجام بدم و اون به کارهای مهمترش 
 برسه،ولی صدر،خیلی جدی، اخمی به صورتش میاره.
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خانوم رستگار...مهمتر از این که کنار شما باشم و توی این راه همراهیتون کنم مگه -
میام دنبالتون که هوا هم کمی بهتر شده  7ت؟ خودم ساعت کاری هم هس

 باشه!موافقید؟!
 

با لبخند رضایتم را نشان می دهم.اگر می خواست کنارم باشد،من مخالفتی با خواسته 
اش نداشتم.اینجوری هم اطالعات بهتری بدست می اوردم وهم برای کار خودم بهتر 

 بود.
 

 مت اتاقم به راه می افتم.با رفتنش وارد هتل میشوم و به س
 

** 
 

 هنوز وارد اتاقم نشدم که صدای زنگ موبایلم بلند می شود.
 

یاسی بود.همانطور که تماس را برقرار می کنم درب اتاق را باز می کنم.صدای پر انرژی 
 اش در گوشم می پیچد.

 
 احوال خانوم بی معرفت!-
 

 وقت بود که بی معرفت هم شده بودم..لبخند به لبم می اید.راست می گفت.خیلی 
 
 سالم..چطوی با معرفت؟!-
 

 غش غش پشت تلفن می خندد.
 
 خوبم.تو چطوری؟کیش خوش می گذره؟!-
 

روی تخت می نشینم و کولر گازی را روشن می کنم.همین چند ساعتی که نبودم دمای 
 اتاق خیلی زیاد شده بود.
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 منم خوبم.جای دوستان خالی.-
 
 بگو ببینم چکارا کردی امروز؟رفتی هتل و ببینی؟!-
 

 لبخند میزنم.دیدم.هتل را دیدم.
 
 اره یاسی ...امروز رفتم از نزدیک هتل و دیدم.-
 

و با شوق برایش، تعریف می کنم، از هر انچه دیده ام و هر انچه که ندیده و از صدر 
 شنیده ام.

 
ه چه سوژه ی معرکه ایه!از همه ی طبقاتش یاسی..باید باشی و از نزدیک ببینی ک-

تا!نمی دونی  6طبقه است ولی...با البی میشه  5تا اتاق داره.کال  72عکس گرفتم..
که..اگه طراحی داخلیش تموم بشه محشر میشه..تازه بعد از ظهر میریم قسمت های 

دیگه اش رو ببینیم.کتابخونه..دوتا سالن استخر و سونا.و جکوزی..سالن ناهار 
 خوری...کافه تریا...سالن ارایش...همه چی..

 
همینطو ر یک ریز و پشت سر هم حرف میزنم.تا جایی که نفس کم می اورم و یاسی 

 می خندد و می گوید:
 
خب..خب...فهمیدم.شب ِ اخر همه ی عکس هایی که گرفتی رو برام ایمیل کن تا به -

ف می کنی می ترسم بیشتر از یک بقیه بچه ها هم نشون بدم.اینطور که تو داری تعری
 سال این دیزاین گروهی ما طول بکشه.

 
 فوری می گویم:

 
نه..نه ..من مطمئنم که سر یک سال تمومش می کنیم.من خیلی برنامه برای اینجا دارم 
یاسی.باید از نزدیک ببینمتون و براتون توضیح بدم. وقتی برگشتم یه برنامه میچینم که 
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بت کنیم.تو فقط به بچه های گروه خبر بده که جایی نرن که کلی کار بیاید و با هم صح
 داریم.در دسترس باشن.

 
 و بعد در حالیکه خودم را روی تخت ولو می کنم می گویم:

 
 بگو ببینم..مامانت اینا چطورن؟!خوبن؟-
 
اونام خوبن.رفتن خونه زری جون.هر چی اصرار کردن من نرفتم.گفتم تا برسم اونجا -

زری جون فوری می خواد فالم و بگیره و بگه کی بختم از راه میرسه. و شروع کرد به 
 خندیدن.

 
من هم خندیدم .راست می گفت.یکبار که من خیلی اتفاقی به خانه ی خاله زری رفته 

بودم برای من هم فال قهوه گرفته بود.ان موقع چقدر حس کرده بودم که هر چیزی که 
نکه کسی در زندگی ام هست که مرا دوست دارد.اینکه یک مانع گفته بود درست بود.ای

 بزرگ سر راهمان است...
 

 بعد از دقایقی حرف زدن و بحث کردن در مورد مسئله هتل،تماس را قطع کردم.
 

لباس هایم را عوض می کنم و روی تخت چهارزانو می نشینم.تبلت را روشن می کنم و 
 مختلف هتل گرفته بودم را دوباره مرورمی کنم. بار دیگر عکس هایی که از نماهای

 
مشغول بررسی کارشناسانه ی عکس ها و نوشتن مطالبی در برگه بودم که باز صدای 

 موبایلم مرا از افکارم جدا می کند.
 

اینبار بابا بود.به عکسش که لبخند به لب داشت نگاه می کنم و خوشحال از اینکه 
هم و برای او هم از همه چیز می گویم و او را در شادی تماس گرفته، فوری جواب می د

 ام شاد می کنم.
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با گروه هماهنگ کردم.همین که برسم تهران یه جلسه میزارم و هم عکس ها رو -
نشونشون میدم و هم اینکه می بینم کی وقتشون آزاد هستش که یه برنامه مسافرت 

 دو روزه بزارم و بیا ن از نزدیک هتل رو ببینن.
 

 صدر که دستی بین موهایش می کشید تا مرتب تر بشن گفت:
 
عالیه..خوشحال میشم به من هم زمان اومدنتون رو بگید که اگر شد.. من هم -

همراهیتون کنم.توی تهران یه سری کار دارم که اگه زودتر انجام بشه بازم باید برگردم 
 کیش.

 
 عکس دیگری که گرفته ام را نگاه می کنم .

 
 باشه.پس موقع گرفتن بلیط بهتون خبر میدم.-
 

آخرین عکس را هم از محوطه ی سر بسته ی سالن استخر می گیرم و به همراه 
صدر،هر دو از سالن خارج می شویم.می خواهم به سمت سالن دیگری که کمی با این 

 سالن فاصله دارد حرکت کنم که صدای صدر متوقفم می کند.
 
 شام خوشمزه بخوریم؟!باقیش بمونه واسه روزای بعدی؟! موافقید بریم و یه-
 

نگاهی به صورتش می اندازم.معلوم بود که خسته اس.پیش خودم فکر می کنم که 
شاید، امروز روی پر مشغله داشته است.و شاید هم از اینکه من، این همه اذیتش کردم 

 خسته شده بود. و سوال پیچش کردم در مورد تمام ِ مسائل ِ مربوط به کارم،کمی
 
 من شب ها معموال شام نمی خورم.ولی خب.. می تونم همراهیتون کنم.-
 

 لبخندی صورتش را پر می کند.
 
 آهان..همون مسئله ی همیشگیه خانوم هاست دیگه!-
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 لبخندی میزنم و می گم:کامال درست متوجه شدید!

 
 م خوشتون بیاد.خب پس یه پیشنهاد دیگه هم دارم براتون؟!فکر می کن-
 

 کنجکاو سرم را به سمتش می چرخانم.
 

 لبخندی میزند و بدون اینکه حرفی بزند با خنده می گوید:پس موافقید!
 

خنده ام می گیرد.من که چیزی نشنیده بودم که موافقتم را اعالم کند.خنده ام را که می 
 بیند ادامه می دهد صحبتش را..

 
رخی اطراف ساحل و دریا بزنیم.اگرم خواستید یکم سوار کشتی بعد از شام بریم و یه چ-

 ها با قایق های تفریحیش بشیم.چطوره؟!
 

پیشنهاد خوبی بود.توی این یک سالی که اینجا بودم تا جایی که شده بود خودم 
تنهایی کنار ساحل قدم زده بودم و شب هایی که بابا کنارم بود،دوتایی ساعت ها قدم 

 طرات خوش سه نفره مان،وقتی مامان کنارمون بود حرف می زدیم.میزدیم و از خا
 
 موافقم.من خیلی ساحل رو توی شب دوس دارم.-
 

 ارام می خندد.
 
منم چون مطمئن بودم که موافقید پیشنهاد کردم. و قدم هایش را بلندتر از قبل بر می -

خودم را شانه به شانه دارد و من درحالیکه کمی متعجب شده ام از حرفی که شنیده ام،
 اش می رسانم.

 
 به پیشنهاد من،شام را هم کنار یکی از رستوران های دریایی جزیره می خوریم.
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به صدر که روبرویم نشسته و مشغول است نگاه می کنم و لبخندی میزنم. میگوی 
کوچکی که سوخاری شده را به دهانم می گذارم.طعم خوبی داشت ولی من،میلی به 

 نداشتم. خوردن
 

 صدر معلوم بود که هم خسته است و هم گرسنه!
 

در دلم خنده ام می گرد.حتما خوابش هم می امد و بخاطر اینکه دور از ادب نباشد می 
 خواست من را در اولین شب امدنم همراهی کند.

 
انگار سنگینیه نگاه من را متوجه می شود که سرش را بلند می کند.از این مچ گیریه 

 اه خیره ام به روی خودش، کمی خجل می شوم.نگ
 

 لبخندی میزند.
 
 من خیلی گرسنه ام درسته؟!-
 

 با لبخند سری تکان می دهم.و دعا می کنم که گونه هایم رنگ نگرفته باشند.
 
 نه نه..فقط داشتم نگاه می کردم که چه با اشتها غذا می خورید .همین.-
 

گذارد و می گوید:درست برعکس شما که بی اشتها  زیتون پروده ای به دهانش می
 بودید.غذا خوب نبود؟!

 
 نگاهی به ظرف تقریبا پر از غذایم می اندازم.خوشمزه بود.ولی من..

 
اتفاقا از طعم میگوش خوشم اومد.فکر کنم یه بار اون اوایل که اومده بودم کیش -

 با،بابام اینجا اومده بودیم..
 
 و زمزمه می کند :پس طعم خوبی داره!سری تکان می دهد.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 

 

 
لبخند میزنم.حتما می خواست از میگوی من هم امتحان کند.پس ،خودم بهش 

 پیشنهاد میدم.
 
اگر بد طبع نیستید می خواید از میگوها امتحان کنید.من به این قسمت دست -

نزدم.خیلی خوب سوخاری شدن.و بشقابم رو نشونش می دم.حیفه امتحانشون 
 د.نکنی

 
 خنده ی ارامی می کند.

 
 فکر کنم شمام فهمیدید که من خیلی شکمو هستم نه؟!-
 

و در همین حین با چنگالش یک میگوی سخاری شده بر میدارد. قبل از اینکه میگو را 
 به دهانش بگذارد به سسی که روی میز است اشاره میکنم.

 
 با این سس خوشمزه تر میشه.-
 

به من می اندازد و میگو را با سس امتحان می کند.و با گفتن  نگاهی قدرشناسانه
 "عالیه" باعث می شود لبخند رضایت به لبانم بیاید.

 
** 
 

چند قدمی که راه می رویم دلم می خواهد صندل های الی انگشتی و پاشنه بلندم ، را 
ه فکر کند هم در بیاورم.ولی از مردی که کنارم ایستاده کمی خجل هستم.نمی خواهم ک

هنوز هم بچه ام،ولی من..از همان بچگی عاشق راه رفتن روی ماسه های نرم لب 
ساحل بودم.امکان نداشت لحظات خوشی چون این حالت را هیچ وقت از دست 

 بدهم و این بار که نمی شد کمی ناراحت بودم.
 

 صدایش من را به خودم می آورد.
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 کنید؟! چندساله که با پدرتون تنها زندگی می-
 

 صدای موج های ارام،مرا هم ارام می کند.بی اختیار زمزمه می کنم.
 
 سال پیش من و بابا رو تنها گذاشت. 5مامان -
 

و همراه تمام شدن حرفم آهی می کشم.مادرم، زودتر از چیزی که فکرش را می کردیم 
 ما را تنها گذاشته بود.

 
 صدایش غم آلود شده بود.

 
 شون.سعادت آشنایی و دیدنشون رو نداشتم.خدابیامرز-
 
زن مهربونی بود.مادر کاملی برای من.زن کاملی برای پدرم.پدرم بعد از اون حتی -

نتونست به زن دیگه ای هم فکر کنه.من خودم چند بار بهش اصرار کردم که از این 
 همه تنهایی در بیاد ولی هر بار ناراحت شد و گفت نه!

 
 کند.متعجب نگاهش می کنم.خنده اش برای چه بود؟! خنده ی ارامی می

 
 با لبخندی محسوس نگاهم می کند و خیره در چشمانم می گوید :جدی که نگفتید؟

 
 قدم بعدی را روی ماسه های خیس از اب بر میدارم.

 
 چه موضوعی رو؟!-
 

 سرش هنوز هم به سمت صورتم کج است.
 
 رو؟!قضیه پیشنهاد زن گرفتن پدرتون -
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 لبخند به لب های من هم سرایت می کند.پس باورش نشده بود.

 
بله.جدی بود.می دونم باورش سخته.می گید مگه میشه یه دختر خودش به پدرش -

یه همچین پیشنهادی بده. مگه می تونه کسی رو جای مادرش توی خونه ببینه؟اما 
ودش رو توی کار و شرکت غرق اخه...من اون روزا درگیر درس و دانشگاه بودم و بابا خ

کرده بود.می دیدم که هر روز بیشتر از قبل داره اذیت میشه.من هم که هر کاری می 
کردم به طبع نمی تونستم جای مادرم رو براش پر کنم.اونا وقتی ازدواج کردن عاشق 

سال  5هم بودن.می تونم قسم بخورم که هنوز هم پدرم عاشقانه می پرستش..با اینکه 
می شه که از دستش دادیم ولی خودش رو موظف می دونه که به ماردم وفادار  بیشتر
 بمونه.

 
 16درست مثل مادر من.هنوزم بعد از فوت پدرم سالهاست که تنهاست.من وقتی -

سالم بود پدرم رو از دست دادم.درست توی حساس ترین زمانیکه به خودش و 
 حمایت های پدرانه اش احتیاج داشتم.

 
 می گویم:متاسفم.خدابیامرزشون. زیر لب

 
 خب بگذریم از این حرفا.موافقید یکم قایق سواری بکنیم؟!-
 

به کمی دورتر از خودمون نگاه می کنم.شب های کیش همیشه شلوغ بود و دریایش 
 هم..

 
با اینکه دریا رو توی روز بیشتر دوست دارم ولی خب..نمیشه از این پیشنهاد وسوسه -

 دیدن ماهی ها توی شب هم می تونه جالب باشه!انگیز گذشت!
 

 خنده ی مردانه ای می کند.
 
 پس پیش به سوی ماهی ها... -
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*** 

 
سوار قایق کوچک تفریحی میشویم. چند نفر دیگر هم همراه ما سوار قایق می 

نفره .و یک زن و مرد جوان و خوشحال که بی شباهت، به  4شوند.یک خانواده ی 
 تازه زوج شده،نبودند .زوج های 

 
چراغ های وصل شده به قایق به خوبی ماهی ها را به نمایش می گذارند. صدای بلند 

 موسیقی شادی از قایق بلند می شود.
 

قایق که به حرکت در می اید..نسیم مالیمی شالم را به بازی می گیرد. نسیم، بوی دریا 
 را با خودش می آورد.

 
صدای پر اوج خواننده که آهنگی عربی و فارسی می خواند به لبخندی میزنم و توی 

صدر که نگاهش به سمت من بود، با صدای نسبتا بلندی می گویم:امشب چقدر دریا 
 آرومه..

 
اشاره ای به تبلت دورن دستم می کند و همزمان سرش را کمی به سمت صورتم 

 متمایل می کند.
 
 ؟!موافقم.ببینم..می خواید عکس بندازید-
 

تبلت را روشن می کنم.از این باال و پایین شدن های قایق تفریحی که با سرعت روی 
 آب حرکت می کند خوشم می اید.از صدای بلند و ریتم تند موسیقی هم..

 
البـته! به قول بابام من همش در حال شکار لحظه هام.اونم..لحظه های نایاب!تو این -

 ها نصیبم شده!البته..به لطف شما.چندساعت گذشته خیلی از این لحظه 
 

 خنده ای می کند:خوشحالم که برعکس اونچه که فکر می کردم،بهتون خوش گذشته!
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 اخمی نمادین می کنم و می گم:برای چی باید بد می گذشت مهندس!

 
و با گفتن این حرف از جام بلند میشم که عکس بهتری بگیرم..ولی همین که بلند 

ی موج بلندی می پره و من لحظه ای تعادلم رو از دست میدم و وقتی میشم قایق از رو
متوجه موقعیتم میشم می بینم که دست های قوی و مردونه ای به دور مچ های 

 دستم حلقه شده.
 

 نگاهم توی نگاه نگران و خیره اش ثابت می مونه.
 
 مواظب باشین..این موج ها ادم و غافلگیر می کنن.-
 

هام و باز و بسته می کنم و خوشحال از اینکه هیچ اتفاقی برای خودم  لحظه ای چشم
 و تبلت درون دستم نیفتاده نفس آسوده ای می کشم.

 
 ببخشید..من..راستش..فکر نمی کردم این دریای رام یه دفعه سرکش بشه!-
 

حلقه ی دستش رو شل می کنه و در حالیکه توی جاش نیم خیز شده بود برای گرفتن 
 به آرومی سرجاش می نشینه.من،

 
خب..بخیر گذشت.اگه مایل باشید یکم شما عکس بگیرید و یکمم من.اینجوری خیال -

 منم راحتتره!و با لبخند ادامه میده.
 
 بعدم..حرف پدرتون رو که یادتون نرفته؟!-
 

خنده ی آرامی می کنم و با اعتراض و کمی شیطنت می گم:اقای صـدر...اینجور که شما 
 ساله بهم دست میده که.. 6، 5رفتار می کنید من حس دختربچه های 
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دست هاش رو توی سینه اش قفل هم می کنه و تکیه میده به بدنه ی فلزیه قایق و در 
حالیکه لبخندی به لب داره به چشمهام نگاه می کنه.به شوخی میگه:شاید همینطور 

 ه.باشه..ولی شما هم زیاد سخت نگیرید.و چشمکی میزن
 

 متعجب ،می خندم و خودم رو مشغول عکس گرفتن می کنم.
 

چندتا عکس از اسکله و مردم و فضای روشن شده ی دریا و ماه که خودش رو توی 
اسمون به رخ می کشه می گیرم و ،صدر دیگه بیشتر از اینا بهم اجازه نمیده سرپا 

 بایستم و تبلت رو ازم می گیره و خودش مشغول میشه.
 

ماهی ها عکس می گیره و بعد از گرفتن عکس ها کنارم میشینه و هر دو با هم از 
عکس هایی که گرفته بودیم رو نگاه می کنیم و به یک سوم ازعکس ها که حالت محو 
داشتن می خندیم.صدر چندتایی هم عکس از من که حواسم نبود و داشتم به اطرافم 

 نگاه می کردم گرفته بود.
 

 نگاه می کنم و می گم:کی اینارو گرفتید که من متوجه نشدم؟! متعجب به عکس ها
 

 خنده ای می کنه و می گه:خانــوم...این همون شکار لحظه ست دیگه!
 

از شیطنت نهفته ی درون حرفش لبخند به لب میارم و بقیه عکس ها رو نگاه می 
 کنم.شکار لحظه های به راستی که قشنگ هم افتاده بود.

 
تند و باال و پایین شدن های قایق باعث شده بود که بعضی از عکس ها حرکت های 

اونی که می خواستیم نشده باشن.ولی در مجموع عکس های قشنگی بودن و باعث 
 شدن ساعتی رو سرگرم بشیم .

 
*** 
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به اسم یاسی که روی صفحه ی گوشیم افتاده نگاه می کنم و جواب می دم.بدون اینکه 
 دقیقه ی دیگه شرکتم. 5ند می گویم:یاسی...من تا بگذارم حرفی بز

 
تماس را قطع می کنم.ترافیک های بی موقعه ی تهران همیشه باعث بدقولی میشد و 

 این بار هم استثنا نبود.
 

ماشین را جلوی شرکت طراحان پویان پارک می کنم و سعی می کنم که با سرعت 
 بیشتری قدم بردارم.

 
 نم عزتی بود،با دیدنم جلوی پایم بلند میشود.منشی که هنوز هم،خا

 
 سالم عزیزم..بشین راحت باش.بچه ها کجان؟-
 

 با لبخندی که چال های گونه اش را نشان می دهد جوابم را می دهد.
 
 خوش اومدین.همگی توی دفتر مهندس پویان هستن.-
 

.جلوی درب اتاق با گفتن"بسیار خب"ازش دور میشم و به سمت راهرو حرکت می کنم
 مدیر می ایستم و ضربه ای آرام به در می زنم.

 
با شنیدن کلمه ی بفرمایید،دستگیره را حرکت می دهم.نفسی عمیق می کشم و وارد 

اتاق می شوم. با دیدن بقیه که منتظر من پشت میز قرار گرفته بودن لبخندی شرمگیم 
 می گم. می زنم و قبل از اینکه کسی حرف بزند با صدایی رسا

 
 آقایون و خانوم ها..من شرمنده ام.ترافیک نذاشت به موقع برسم.-
 

 یاسی که کنار حامد نشسته بود از جایش بلند میشود و می گوید.
 
 عذرت موجه شده خانوم مهندس.بیا بشین که همگی مشتاق طرحن.-
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وشحالی از اینکه با لبخند به سمتشون میرم و بعد از حال و احوال با بقیه و اظهار خ

 دوباره دیدمشون، جلسه رو کم کم شروع می کنیم.
 

 بین یاسی و حامد مینشینم.
 

حامد سرش را نزدیک گوشم می اورد و با شیطنت می گوید:پارسال دوست امسال 
 آشنا خانـوم؟!

 
لبخندی میزنم و با نگاهی به صورت اصالح شده اش می گم:از شما یادت گرفتم 

 مهندس جان!
 

کمی با بچه ها صحبت های متفرقه می کنیم و دقایقی کوتاه با حامد و یاسی صحبت 
می کنم. بعد از اینکه حرف هایم با حامد تمام میشود و موافقتش را جلب می کنم ،از 

 جایم بلند میشوم.رو به بچه ها می ایستم.
 
م.می خوام بچه ها موافقید که یه بار دیگه عکس های هتل رو دسته جمعی ببینی-

 بدونم با دیدن عکس ها چه طرحی توی ذهتون اومده!
 

حسین که یکی از بچه های دوران دانشکده بود و کال شوخ مزاج بود به جای بقیه 
 جواب می دهد.

 
 خانوم رستگار..ما در بست در خدمتیم.-
 

 با این حرفش بقیه بچه ها ،درست مثل من، خنده ی ارامی، می کنند.
 
س خوشحال میشم که نظراتون رو روی یه برگه همزمان با دیدن عکس ها خب..پ-

برام بنویسید.و بعدش مشورت کنیم و ببینیم که کی طراحی کدوم قسمت رو دوست 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 1 

 

داره و می تونه بر اساس سابقه ی طراحی که داره، برداره.من یه سری اطالعات هم 
 همزمان با دیدن عکس ها بهتون می دم.موافقید؟

 
ل که تقریبا تا اون موقع ساکت بود گفت:فکر نمی کنین که به طراح های بیشتری سوگ-

نفر می تونیم از پس این طراحیه سنگین  13این پروژه نیاز داشته باشه؟!یعنی ما 
 بربیایم؟!

 
همینطور که پروژکتور رو روشن می کنم تا تصویرها رو روش نمایش بدم می گم:من -

ه یاسی جان برام فرستاده بود دیدم.خودتون هم خوب به کارای طراحیه شما ها رو ک
این کار و حرفه واقفید.می دونین که حوصله و درایت یکی از اوصول این کاره!و منم 
این و می دونم که کار کردن با شرکت پویان اونقدرها هم آسون نیست.و به سمت 

 حامد می چرخم و می گم:درسته جناب پویان؟!
 

ی من خنده اش گرفته بود جواب میده:چی بگم..هر چی خانوم می حامد که از تیکه 
 گن حتما درسته!

 
بر می گردم سمت سوگل و می گم:دیدی عزیزم.خب...توام که یکی از طراح های این 
شرکتی.پس جای تردید نیست.از پسش به خوبی برمیای.طرح ها از زیر دست من و 

 حامد رد میشه. و چشمکی بهش میزنم.
 

تا از بچه های دیگه ،انگار مضطرب میشه  2که تا بحال توی شرکت نبود مثل حسین 
 که فوری می گه:

 
 پس مثل اینکه کار برا ما خیلی سخت شد!-
 

 برمی گردم سرجام و در حالیکه خونسردانه، می نشینم ،جوابش رو میدم.
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دانشکده نفر هم درست مثل بقیه ما توی یه  4نمی گم سخت نیست..ولی خب شما -
درس خوندید و همتون رزومه ی کاریه خوبی دارید.یه جورایی با روحیات هم تا 

 حدودی اشنا هستیم و این خودش یه قدم مثبته!
 

وقتی از یاسی خواستم باهاتون هماهنگ کنه مطمئن باشید که بهتون ایمان داشتم که 
ن یک سال شاید خواستم. ما همه در کنار هم می خوایم کار رو شروع کنیم.توی ای

بعضی جاها سخت بگذره ولی خب.. اینجوری هم اینده شغلیه هممون تضمین 
 شدست و هم هر کس سرمایه خوبی از این کار نصیبش میشه!

 
من خیلی خوشحالم که گروه خوبی دارم و خوشحال تر از اونم که مدیر این پروژه به 

س بیاید و با یه دید مثبت به این من و گروه اعتماد کرده و این پروژه رو به ما داده!پ
 قضیه نگاه کنیم.موافقید؟!

 
لبخند رضایت رو که روی لبهای تک تکشون می بینم با گفتن "بسم اهلل" کار رو از همون 

 موقع شروع می کنم.
 

** 
 

ساعت طول  2به ساعت که نگاه می کنم چشم هایم چندتا می شوند.جلسه نزدیک به 
که بچه ها همین اول راهی ارائه داده بودند اونقدر جالب و کشیده بود.طرح هایی 

 ایده آل بود که دلم می خواست زودتر کارها رو تقسیم کنم تا شروع به کار کنیم.
 

 با شنیدن اسمم از زبان حامد سرم رو به سمتش می چرخونم.
 
 خانوم رستگار؟میشه چند لحظه تشریف بیارین؟!-
 

می کنم و نگاهی به بچه ها که هر کدام مشغول هم صحبتی برگه های جلوم رو مرتب 
با هم بودند می اندازم.مطمئن بودم که گروه خوبی خواهیم شد.به سمت میزی که 

 حامد پشتش نشسته و نگاهش به سمت من است حرکت می کنم.
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 جلوی میزش می ایستم و دست هایم را روی میز ستون می کنم.

 
 جانم .چیزی شده؟!-
 

سال از من و یاسی بزرگتر بود و درست همان دانشگاهی که ما درس  2امد فقط "ح
خوانده بودیم ،او هم دانشجو بود فارغ التحصیل شده بود.ولی با اراده قویی که 

داشت، بعد از گرفتن لیسانس فوری با سرمایه بزرگی که پدرش بهش داده بود شرکت 
 پویان رو باز می کنه و مشغول میشه!

 
نم تو نمی خوای در مورد رفتن با کیش با بچه ها هماهنگ کنی؟انگار یادت رفته ببی-

 که؟!
 

ضربه ای ارام به پیشانی ام می زنم.واقعا فراموش کرده بودم.انقدر درگیر طرح ها و 
 عکس ها شده بودیم که رفتن به کیش،به اعماق ذهنم رفته بود.

 
 د!چرا زودتر بهم نگفتی.پاک از یادم رفته بو-
 

درحالیکه با خودکار توی دستش بازی می کنه می گه:متوجه شدم.بدجوری غرق 
توضیحات شده بودی.معلومه که هتل بدجور چشمت رو گرفته.همیشه این همه 

 انگیزت رو تحسین کردم.
 

لبخندی میزنم و می گم:خوبه...حاال نمی خواد هندونه بدی بغلم.پاشو بیا خودت قضیه 
 گو..من که دیگه دهنم کف کرد از بس حرف زدم.رفتن به کیش رو ب

 
 با لودگی جوابم را می دهد.

 
 الساعه حاج خانوم.شما امر بفرمایید.-
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می داند که از حاج خانوم گفتن هایش خوشم نمی اید و حرص می خورم.ولی باز هم 
حاج  هر وقت که تنها می شویم یک حاج خانوم نثارم می کند.نمی دانم اخم کنم یا با

خانوم گفتن هایش لبخند به لب بیاورم. با لبخند و اخمی که تضاد در صورتم ایجاد 
 می کند، چشم غره ای بهش میرم و ازش دور میشوم.

 
با رفتن بچه ها من هم وسایلم را جمع می کنم و می خواهم بروم که متوجه میشم 

 یاسی ماشین نیاورده.
 
 یاسی خوب بیا من میرسونمت دختر..-
 

 حامد به جای او جواب می دهد.
 
 من اطمینان نمی کنم دختر داییم رو به دست راننده ی مبتدی مثل تو بسپارم.-
 

 یاسی غش غش می خندد و من در حالیکه به هردویشان چشم غره میرم می گم:
 
هر چی که باشه مطمئنم که خیلی زودتر از تو پشت رل نشستم.دست فرمونمم تا -

مه میگن بیست که هیچ،بیست و یکه!خواستی، می تونی بشینی کنارم تا جایی که ه
 ببینی و امتحان کنی!

 
 دست هایش را به نشانه تسلیم باال میبرد.

 
 خانوم مهندس..عفو کنید.باشه..ما که می دونیم شما کار بلدی.-
 

 یاسی در حالیکه هنوز می خندد، باالخره زبان باز می کند.
 
مد داره اذیتت می کنه.شام خونه عمه ایناییم.دیگه مزاحم تو نمیشم پروانه..حا-

 گلم.سالم به بابات هم برسون.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 5 

 

 قدمی به سمتش برمیدارم و در حالیکه می بوسمش می گم:پس خوش بگذره خانوم..
 

 و رو به حامد می کنم و می گم:مردم آزار..نمی تونستی از اول بگی شام اونجاست؟!
 

چشمکی به یاسی میزنم می چرخم سمت حامد،پشت چشمی نازک می و در حالیکه 
کنم و به سمت درب اتاق قدم برمی دارم که صدای حامد بلند میشه و می گه:وایسا 

 ببینم...با کی بودی مردم آزار؟!
 

بر می گردم سمتش و در حالیکه لبخندی میزنم ،بلند می گم:یاسی...حامد و بیدارش 
 قدر دیر می گیره.کن.انگار هنوز خوابه!چ

 
 و از اتاق بیرون میرم و صدای خنده ی یاسی و حامد را می شنوم.

 
هنوز سوار ماشین نشدم که صدای اس ام اس گوشی ام بلند می شود.با دیدن اسم 

 حامد لبخند میزنم و پیامش را بی وقفه باز می کنم.
 

 ش کرده."حاج خانوم آروم رانندگی کن"و چند شکلک خنده که ضمیمه ا
 

می خندم و در حالیکه سر تکان می دهم سوار ماشین میشوم و پر سرعت به سمت 
 خانه می رانم.

 
با دیدن برق های خاموش خانه متوجه نیامدن بابا می شوم. ماشین را پارک می کنم و 

وقتی مطمئن میشم که هنوز بابا به خانه برنگشته قدم هام رو بلندتر برمیدارم تا شام 
 و سریعی برایش درست کنم.سبک 

 
بابا همیشه از دست پخت من تعریف می کرد حتی وقتی مامان هم بود می گفت که 

 دوست دارد بعضی روزها دست پخت من را هم مزه کند.
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پالتوی کوتاه و مشکی رنگم را در می اورم و موهای بلندم که تا گودی کمرم می رسد را، 
سرم جمعشان می کنم.از اتاق بیرون میزنم. دقایقی بعد شانه می زنم و با گل سر باالی 

 با این فکر که اسپاگتی درست کنم به سمت آشپزخانه حرکت می کنم.
 

 ** 
 

هم گذشته بود و هنوز بابا  9میز شام را می چینم و به ساعت نگاه می کنم.ساعت از 
گرد فوت مامان نیامده بود.لحظه ای دلشوره به جانم می افتد.هر سال وقتی به سال

نزدیک می شدیم همین می شد.بابا بهم می ریخت و من،فقط می توانستم کنارش 
 باشم .

 
 به خانه می امد ،حاال.. 8بابایی که همیشه سر ساعت 

 
از اشپزخانه خارج می شوم.تلفن را بر میدارم و شماره اش را می گیرم.با شنیدن جمله 

 ی
 

 می باشد""دستگاه مشترک مورد نظر خاموش 
 

انگار سطلی اب یخ به رویم می پاشند.حدسم درست بود.نگرانش می شوم.امروز، روز 
 برف و باران بود. روز سردی بود.

 
کفری می شوم.سابقه نداشت که تلفنش را خاموش کند.بی وقفه شماره ی شرکت را 

ه ه طلبکارانمی گیرم.بعد از خوردن ده ها بوق باالخره صدای اقای حبیبی را می شنوم ک
 جواب می دهد.

 
 بلــه؟-
 
 رستگارم اقای حبیبی.پدرم شرکتن؟!-
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 فوری عذر خواهی می کند.
 
 ببخشید خانوم مهندس نشناختم..واال پدرتون مثل اینکه ظهر از شرکت زدن بیرون.-
 

 مضظرب می پرسم.
 
 دیگه نیومدن شرکت؟-
 
 نه خانوم. دیگه هم نیومدن تا االن.-
 
 باشه.پس مرسی.-
 

مضطرب تر تماس را قطع می کنم.یعنی کجا رفته بود.نکند..گوشی اش هم که خاموش 
بود.دلشوره ام بدتر می شود. به کجا زنگ می زدم.از استرس زیاد باز هم شماره اش را 
می گیرم ولی باز هم همان جمله تکرار می شود.گوشی را روی مبل ها می اندازم و به 

 کت می کنم.سمت پنجره حر 
 

باران باز هم شروع به باریدن کرده بود.دلم می گیرد.یعنی کجا رفته بود.باران هم که 
می بارید.نمی توانست به سر خاک مامان رفته باشد ان هم ساعت ها..ان هم این 

 وقت شب.ولی دلتنگی مگر زمان می شناخت؟
 

ا ل میروم .کسی جز بابصدای زنگ تلفن که بلند می شود به حالت دویدن به سمت مب
 نمی توانست باشد. بدون اینکه به شماره نگاه کنم جواب میدهم.

 
 الو..بابا جون..-
 

 اما صدای مرد پشت خط خوشحالی ام را زایل می کند.
 
 خانوم رستگار..صدر هستم.-
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روی مبل تک نفره خودم و نفس حبس شده ام، را رها می کنم.این وقت شب چه 

 که به خانه زنگ زده بود. کاری داشت
 
 بله..خوبید اقای صدر؟!-
 
 مثل اینکه بدموقع مزاحم شدم خانوم.درسته؟!-
 

 سعی می کنم نگرانیه درون صدایم را خفته نگه دارم ولی نمی شود..
 
 نه..نه..فقط فکر کردم.. پدرمه!-
 

 انگار متوجه نگرانیه صحبت هایم می شود که می پرسد:
 
 خب، خوبن اقای رستگار؟!آهان..-
 

نمی دانم چرا ولی دلم می خواست بگویم که نگران پدرم هستم تا شاید کسی پیدا 
شود که دلداری ام بدهد که او سالم بر می گردد..که من بیخودی نگران هستم و 

 دلشوره به جان دلم افتاده.
 
ماس گرفتم ، راستش پدرم...من..نمی دونم کجاست..خیلی نگرانش هستم.هر چی ت-

 گوشیش خاموش بود.سابقه نداشت اخه..
 

 وسط حرفم می پرد.
 
جای نگرانی نیست..خب با شرکت تماس گرفتین.شاید یه جلسه براشون پیش -

 اومده..شایدم گوشیشون درست مثل گوشیه شما خاموش شده..
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هم ی..گوشیه من هم خاموش شده بود؟!پس بگو برای چه با خانه تماس گرفته بود.ول
 من می دانستم..هم او...که این وقت شب هیچ جلسه ای برگزار نمی شد.

 
 نیست... شرکت هم نبود.-
 

 بیشتر از این مرد پشت خط را درگیر مشکالت خودم نمی کنم.حرفم را ادامه می دهم.
 
 عذر می خوام..شما رو هم نگران کردم.خب..بگذریم. کاری با من داشتین؟!-
 

 ود.این را از لحن صدایش متوجه می شوم.دلخور می ش
 
این حرفا چیه خانوم...راستش من در مورد یه مسئله ای می خواستم باهاتون -

صحبت کنم ولی..باشه برای فردا. خب ببینم..می خواید بیام دنبالتون تا جاهایی رو که 
 می دونید میرن، دنبال پدرتون بگردیم؟!هان؟

 
 از لطفش تشکر می کنم.

 
 ممنون..نه..آخه می ترسم بیاد خونه و من نباشم.اگر تا یک ساعت دیگه نیاد که..-
 
ایشا.. که میان.من و هم در جریان بزارید.من وقتم کامال ازاده.تعارف هم نکنید.با یه -

 تماس کوتاه.یه اس ام اس.با خبرم کنید که اومدن.من هم نگرانشون شدم.
 

می کنم و سرم رابین دستانم می گیرم.شقیقه هایم  ازش تشکر می کنم و تماس را قطع
 نبض می زنند.تیر می کشند.ولی کاری از دستم بر نمی اید.

 
نیم ساعت پر از استرس و دلشوره را می گذارنم و وقتی که صدای درب خونه به صدا 

 در میاد از جام می پرم.
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شده اش نگاه می کنم و  دستم را به دیوار بند می کنم و با نگرانی به سرتاپای خیس
 لب باز می کنم.

 
بابا جون..کجا بودین آخه؟این چه وضعیه.. و همانطور که به سمتش قدم تند می کنم -

 ادامه می دهم.
 
 آخ ..آخ..خیس شدین که!بدین من کتتون رو..بارون تندی میاد.-
 

 ی اندازم.ولی بابا سکوت کرده و حرفی نمیزنه.کتش رو ازش میگیرم و روی دستم م
 
خیلی نگرانتون شدم..زنگ زدم شرکت..زنگ زدم گوشیتون.ولی هیچ جواب درستی -

 نگرفتم.آخه نمی گید دل یه دونه دخترتون میگیره که اینجوری بی خبر میرید جایی؟!
 

 صدای گرفته اش انگار از فرسخ ها به گوشم می رسد.
 
 متاسفم بابا جان..کاری برام پیش اومده بود.-
 

سعی می کنم به روی خودم نیارم که می دانم کارش رفتن به سرخاک مامان بوده 
 است.

 
باشه..اشکالی نداره.حاال که اومدید.برید یه دوش بگیرید و بیاین تا با هم شام -

بخوریم.یه اسپاگتیه خوشمزه براتون درست کردم.با همون سس تندا که دوس 
 دارین.تازه..کلی هم حرف باهاتون دارم.

 
نگاهش اونقدر خسته است که از حرف هایی که زده ام پشیمان می شوم.می دانم که 

 االن حال خوشی ندارد ولی برعکس فکرهای من جواب می دهد.
 
 باشه دخترم..تو میز رو بچین من چند دقیقه ی دیگه میام .-
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 چشم بابایی...زود بیاین.-
 

فتد.حس می کنم شانه هایش افتاده و با این حرف من به سمت اتاقش به راه می ا
 قدش خمیده شده است.

 
** 
 

گوشی ام را روشن می کنم و با خودم به آشپزخنه میبرم.باید به صدر خبر می دادم.تا 
 قبل از آمدن بابا دو بار دیگر تماس گرفته بود.

 
ا هم، راسم ام اس را می نویسم و برایش سند می کنم .نمی خواستم بیشتر از این صدر 

 نگران کنم.
 

مشغول کشیدن غذا بودم که صدای گوشی ام بلند می شود.دست هایم را تمیز می 
 کنم و گوشی را بر می دارم.پیام را باز می کنم.

 
 "خوشحالم که برگشتن خونه.امان از شما خانوم ها که فوری نگران میشید."

 
ا که راست می گفت.خانوم ها لبخندی میزنم و جوابی به پیامش نمی دهم.این مورد ر

 همیشه ی خدا در حال نگرانی بودند.
 

دقایقی بعد بابا هم به آشپزخانه می اید.دوش گرفته و چشم هایش سرخ شده اند. بی 
اشتهاست ولی می دانم که بخاطر من هم که شده،دارد چند لقمه مزه می کند. شام را 

 دارد را ..سکوتی که بهش تمایلی در سکوتی سنگین می خوریم.دلم نمی آید سکوتی که
 وافر دارد را.. از بین ببرم.می دانم که می خواست در خودش فرو رود.

 
میز را جمع می کنم و برایش چای و گز می برم.می دانم که عاشق گز است.ان هم گز 

های اصفهان. می بینم که روبروی تلویزیون نشسته و خوب، می دانم که فکرش اینجا 
 نیست.
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بابا جون..چایی براتون آوردم.بخورید که سرد نشه.وای وای..این گز ها به ادم چشمک -

 می زنن.
 

 نگاهم می کند.
 
 دخترم..می خواستی چی بهم بگی.بگو بابا جان.-
 

 کانال های تلویزیون رو باال و پایین می کنم و گز را گاز می زنم.
 
زنم.فعال چاییتون رو بخورید و برید چیزی نیست.حاال در موردش باهاتون حرف می -

 استراحت کنید.معلومه که خیلی خسته شدین.
 

 چیزی نمی گوید.من هم.
 

بعد از رفتنش به اتاق،میز را جمع می کنم و برق ها را خاموش می کنم و به اتاقم می 
 روم.

 
ر آمده برگه امروز روز پر مشغله ای برایم بود.خوشحال از اینکه گروه،گروه خوبی از اب د

 ها را از کیفم بیرون می کشم.
 

کمی برگه هایی که نظرهای بچه بود را باال و پایین می کنم. به برگه ی حامد که می 
رسد خنده ام می گیرد.با حاج خانوم گفتن هایش قصد سربه سر گذاشتن من را 

 داشت.
 

لخ گوشت شاید کسی در وحله ی اول می دیدش فکر می کرد که این پسر چقدر ت
 است ولی اخالقش درست مثل اخالق یاسی بود.خون گرم و خوش صحبت.
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آهی می کشم. روزهای زیادی را در شرکتشان گذرانده بودم.توی مدت یک سالی که با 
شرکتشون همکاری کردم و کنارشون بودم به راستی که روزهای خوبی داشتم و 

 وزها باز هم امین کنارم بود.االن،فقط از این بابت ناراحتم که چرا توی اون ر
 

امین مثل سایه ای بدشگون روی زندگی ام افتاده بود و من می خواستم که این سایه 
 را از بین ببرم و می بردم.

 
زیر و رو کردن برگه ها که تقریبا تمام می شود وقتی می بینم خمیازه لحظه ای رهایم 

 ردا موکول کنم.نمی کند،تصمیم می گیرم که بقیه کارها را به ف
 

** 
 

به خواست صدر جلسه ای با بچه های گروه تشکیل می دهیم و به شرکت پویان 
 دعوتش می کنیم.

 
لبخند ِ روی لبش، نشان از رضایتش است.خوشحال است که گروه،گروهی جوان و 

اهل ذوق هستند که می خواهند این طراحی را به عهده بگیرند.من هم،خوشحالم که 
 ب میلش بوده است.گروه با

 
نگاهی به بچه ها که مشغول خواندن و امضای تعهد نامه ای هستند که یکی از 

بندهای قرارداد بینمان است،می اندازم.قهوه ام را می نوشم و رو به صدر ، که روی 
 صحبتش با من بود می چرخم.

 
 پس شما هم موافقید که هفته ی دیگه همگی بریم کیش؟!-
 

 خالف هم بود؟برای این پروژه زیادی انرژی در خودم احساس می کردم.مگر میشد م
 
 من که حرفی ندارم.تازه خوشحال هم میشم زودتر کارا رو شروع کنیم.-
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پس خوبه.راستی خانوم رستگار..شما خودتون می خواید کدوم قسمت رو برای -
 طراحی انتخاب کنید؟!

 
 که کنجکاوی کند.با لبخندی جوابش رو میدم.حدس می زدم 

 
خیلی سر این موضوع فکر کردم.فعال تصمیم گرفتم طراحیه طبقه اخر و البته، البی رو -

 خودم بردارم. حامد و یاسی هم ،هر کدوم یکی از طبقات رو بر میدارن.
 

 مکث می کنم و به دستانش که مشغول نوشتن مطلبیست نگاه می کنم..
 
ی سپریم به بچه های گروه.البته طرح ها رو اگر من و بقیه طبقات و سالن ها رو هم م-

حامد نپسندیم ،که کارشون سخت میشه و دوباره باید روش کار کنن.ولی خب..سعی 
 می کنم که طرح ها رو به شما هم نشون بدم تا جایی که میشه.

 
 سرش را بلند می کند و در حالیکه لبخند به لب دارد به چشمانم نگاه می کند.

 
تنها خواسته ام از شما اینه که کار عالی رو بهم ارائه بدید.از لحاظ مالی و مادی  من-

هیچی برای شما و گروهتون کم نمیزارم.ولی می خوام که گروهتون هم مثل 
 خودتون،حسن نیتش رو بهم ثابت کنه.

 
حرف هایش همگی درست بود و منطقی!من هم جای او بودم سپردن پروژه ای به 

را آن هم به گروهی جوان و صد البته کم تجربه ریسک می دانستم.ولی این بزرگی 
 خب..او ریسک کرده بود و من،مطمئن بودم که راضی اش می کنیم.

 
جناب صدر..من به شما قول می دم که همه چیز همونطور که شما می خواید و توافق -

 ه جرات بگم کهکردیم پیش میره.می دونم که گروه،گروه جوانی هستن.ولی می تونم ب
 باز هم کار طراحی های دیگتون رو می سپرید به ما!
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لب هایش به خنده ای عمیق تر باز می شود و تا می اید صحبت کند و جوابی در 
جواب حرف هایم بدهد حامد صدایش می زند و من به یاسی که نزدیکم می شود 

 نگاه میکنم.
 

ت و مدام در مورد صدر جوان حرف به یاسی که مشغول پچ پچ کردن کنار گوشم اس
میزند گوش می دهم.انگار صدر جوان بدجور به مذاقش خوش آمده بود.این عادت 
یاسی بود اگر از کسی خوشش می امد همه جوره..همه ی رفتار و حرکاتش را تایید 

 می کرد و حاال..صدر سوژه اش شده بود.
 

شم غره میرم اهسته می سرم را عقب می کشم و در حالیکه به حرفی که زده چ
 گم:یاسی..ون من خالت بکش..اگه بفهمه تو این حرفارو میزنی که...

 
 لبخندی شیطون میزنه و سرش رو نزدیکم میاره.

 
خانوم مهندس..اگه بفهمه که نونم تو روغنه...و اروم می خنده و من رو به خنده می -

 اندازه.
 

اگر یک بار مثل من طعم شکست را یاسی چقدر هنوز هم توی رویا سفر می کرد.
 چشیده بود دیگر اینطور راحت در مورد اینجور مسائل صحبت نمی کرد.

 
** 
 

به ابرهایی که جلوی دیدن ماه را گرفته اند نگاه می کنم. این روزها زمستان به طور 
زیبایی خودش را به رخ می کشید.یک روز با برف.یک روز با باران.یک روز با سوز و 

 ما.سر
 

آرامشی که هنگام قدم زدن توی شب بدست می اوردم،هیچ وقت دیگری به دست 
نمی امد.از اینکه بابا رو هم توی قدم زدن با خودم شریک کرده بودم بی نهایت راضی 
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بودم.دلم نمی خواست بیشتر از این ناراحت از دست دادن مادرم باشد.قدم بعدی را بر 
 بی پایان نیروهای مثبت و ارامش بخش است. میدارم و حس می کنم که شب،منبع

 
 لحظه ای ذهنم پرت ،صدر و هتل می شود.

 
به خواست من،همه چیز حتی شروع پروژه طراحی هم به بعد از سالگرد مادرم موکول 

شده بود.می خواستم این چند وقت را تمام و کمال کنار پدرم باشم و خوشحال بودم 
 که صدر هم چیزی نگفت.

 
من،به صدر قول داده بودم که از روزی که پروژه را شروع کنیم تا جایی که بشود  ولی

 هیچ وقفه ای در کارمان نمی اندازیم.
 

نمی دانم چرا ولی صدر..به من و گروه اعتماد کرده بود و من دلم می خواست که این 
 اعتماد ش را بیشتر از قبل کنم.

 
ی کنم و در حالیکه کمی خودم رو بهش نزدیک دست هایم را دور بازوی بابا سفت تر م

می کنم می گم:بابا جون می خواین فردا شب بریم خونه ی عمه ناهید؟!روز سالگرد 
 مامان خیلی اصرار داشت که بریم.ولی شما توی حال خودتون نبودید.

 
می دانستم که بر خالف دو عمه ی دیگر که حتی، چشم دیدن بابا رو نداشتند، عمه 

 همیشه جان قربان من و بابا می کرد.ناهید 
 

 نگاهی به صورتم می کند.لبش به لبخندی غمگین باز شده.
 
قرار بود با حاجی برن سوریه..از یه هفته ی پیش خبری ازشون ندارم.بزار یه زنگ بزنم -

 ببینم کجان دخترم.اگه بودن که میریم.
 

مشغول گرفتن شماره ی عمه  و همان موقع گوشی اش را از جیب کتش بیرون کشید و
 ناهید شد.
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بعد از فوت اقاجون و درست همان موقع که وصیت نامه توسط وکیل خانوداگی 

خوانده شد دو عمه ،با بابا لج شدند و گفتند که توی وصیت نامه دست کاری کرده.در 
صورتیکه خودشان خوب می دانستند که اقاجون همیشه از بین بچه هایش عمه 

ابام رو بیشتر دوست داشت.ولی اونا باز هم حرف های خودشون رو زدند و ناهید و ب
 به ارثی که بهشون رسیده بود راضی نبودند.

 
صدای اس ام اس گوشی ام که بلند میشود دست از گوش کردن به حرف های بابا با، 

 عمه ناهید بر میدارم و من هم مشغول گوشی میشوم.
 

صبح می خواهد برای خرید به تجریش برود.پرسیده بود  یاسی بود. نوشته بود که فردا
 که من هم می ایم؟!

 
خودم هم کمی خرید داشتم ولی بیشتر از همه نیاز به روحیه پر از شادیه یاسی داشتم 
که کمی مرا از حال و هوای غم الودی که این روزها نصیبمون شده بود دور کند.فوری 

 جواب مثبتم را برایش می فرستم.
 

 تلفن بابا که تمام می شود قرار گذاشتن من و یاسی هم تمام می شود.
 
 بابایی عمه چی گفت؟!-
 

 بابا با لبخند گوشی را توی جیب کتش ٌسـر داد.
 
خیلی خوشحال شد.تا اومد گلگی کنه که چرا کم پیدا شدیم فوری بهش گفتم که فردا -

 می خوایم بیایم.
 
 پس نرفتن سوریه نه؟!-
 
 نه دخترم..مثل اینکه بیلیط هاشون افتاده واسه اخر این ماه.-
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 اهانی می گم و به همراه بابا چند قدم مانده تا به خانه را در سکوت طی می کنم.

 
** 
 

پالستیک های خرید رو روی صندلی عقب ماشین قرار میدم و به یاسی که از سرما 
 ی گم:گونه هایش سرخ شده نگاه می کنم و با خنده م

 
بیا بشین تو ماشین تا گرمت کنم ناز نازی خانوم.هوا به این خوبی..یخ کردی؟!با این 

 ناز نازی بودنت نمی زاری ادم کارش رو بکنه.
 

روی صندلی ولو میشود و وقتی کنارم می نشنید در حالیکه دست هایش را سفت در 
 آغوش می کشد ،غر می زند.

 
یه هم بارونی می گی سرد نیست؟به جون خودم تو تو به این هوایی که هم برف-

 چربیت باالست دختر.. اصال اشتباه کردم بهت گفتم بیا بریم خرید.آقاجون نخواستیم.
 

بلند بلند می خندم.بدجوری داشت حرص می خورد و من لذت میبردم وقتی اینطور 
 جوشی می شد و از کوره در می رفت.

 
 گرداند.با حرص سرش را به سمتم بر می 

 
چیه..خوش خنده شدی؟!وای به حالت اگه من سرما بخورم پروانه..می دونی که بد -

 سرما می خورم. اونجوری کار پروژه عقب می افته همش هم تقصیر توئه.
 

میدان را دور میزنم و در حالیکه توی اینه نگاهی به ماشین های پشتمان می کنم می 
بهانه.صدر این دفعه کله ی همگیمون رو می کنه.بعدم گم:کم غر بزن دختر..بهانه ام بی 

 همش سه ساعته راه اومدی .و با شیطنت ادامه می دهم.
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تازه ..من هنوز کلی از خرید هام مونده بود.باید روزای بعدی هم همراهم بیای.همراه -
 خوبی بودی.کلی پالستیک هام رو برام آوردی.

 
خوش گذشته.بعدم سه ساعت تو این سرما راه  با غیظ می گوید:بله دیگه..به خانوم

اومدن کمه؟!از این به بعد به همون صدر جونت بگو باهات بیاد که هی سنگش رو به 
 سینه میزنی.اینوری اگه کار پروژه هم عقب بیفته خودش همراهت بوده دیگه!

 
 !؟با شوخی به صورتش نگاه می کنم:مطمئنی که مسئله ای نیست صدر با من راه بیاد

 
 پشت چشمی نازک می کند.

 
صدر ارزونیه خودت...با اون اخالق گند دماغش اصال چجوری میشه تحملش -

 کرد.بعضی موقع ها واقعا عجیب خودش رو میگیره.
 

خنده ام می گیرد.از یه طرف یاسی راست می گفت.بعضی موقع ها اونقدر جدی و 
ک و جدی بودم،سخت خشک می شد که تحملش حتی برای من هم که ادمی خش

میشد. ولی بعضی مواقع هم درست برعکسش بود.مثل وقتی که به همراهش کیش 
رفته بودم.هر دو دفعه ای که همراهم بود بی نهایت تالش کرده بود که همه چیز خوب 

باشد.ولی من،بهش حق می دادم. اگر توی مسئله ی کار و پروژه طراحی می خواست 
 نمی رفت.اسان بگیرد کار از کار پیش 

 
** 
 

چمدانم را گوشه ی اتاق می گذارم و نگاهی کلی به اتاقم می اندازم.یک سال قرار 
داد.یک سال دوری از اتاقم.دلم به رفتن و تنها گذاشتن بابا رضایت نمی داد ولی باید 

 می رفتم.
 

 رایاز عمه خواسته بودم تا در نبود من به بابا سر بزند و به کمک او یک خدمتکار ب
خانه پیدا کرده بودیم که غذای بابا رو اماده کند و اسایشش در خانه را فراهم 
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کند.هرچند بابا خیلی مخالفت کرده بود ولی من،دست بردار نبودم.نمی توانستم 
بگذارم که تنها باشد.می دانستم وقتی به کیش بروم انقدر درگیر کار و پروژه می شوم 

 ی تنهای اش را بخورم. که دیگر نمی توانم بنشینم و غصه
 

از اتاق بیرون میرم و به سمت آشپزخانه حرکت می کنم.بوی خوش غذا کل خانه را 
 برداشته بود.

 
 دو هفته ای بود که فرخنده هم به این خانه اضافه شده بود.

 
 فرخنده خانوم..کمک نمی خواین؟!-
 

رو هم صدا میزدین که برای  با دیدن من لبخندی میزنه و می گه:نه دخترم..کاشکی آقا
 ناهار می اومد. دیگه کم کم می خوام میز رو بچینم.

 
به سمت قابلمه ها حرکت میکنم.درب یکیشون رو برمیدارم و بعد از کمی بو کشیدن 
می گم:اوف..چه عطری داره این غذا.حسودیم میشه به بابا.همش می خواد تو این 

 چندوقت غذاهای خوشمزه بخوره که.
 
 اهار رو در کنار بابا می خوریم و با هم حرف میزنیم.ن
 

بابا هم در این سفر همراهی ام می کرد.درست مثل همون وقتی که به خاطر یه نامرد 
داشتم راهیه کیش می شدم و بابا همراهیم کرده بود..به خواست من و بابا، صدر برایم 

خیالش راحت باشد که جای  خانه ای رهن کرده بود و و بابا هم می خواست بیاید تا
 من امن است تا به قول خودش شب ها با خیال راحت سر روی بالشت بگذارد.

 
که نزدیک میشود مشغول اماده شدن میشوم.صدر کیش بود و قرار بود  3ساعت به 

 که اونجا،من و بابا هم بهش ملحق شویم.
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می نشیند و فکر می کنم بعد از ظهر است که هواپیما روی باندهای فرودگاه  6ساعت 
 که زندگی ام طور دیگری رقم خواهد خورد.

 
** 
 

به خانه ی ویالیی کوچک و جمع و جوری که صدر برایم گرفته بود نگاهی دیگر می 
اندازم و تلویزیون رو خاموش می کنم و در حالیکه لیوان خالی از چای رو بر میدارم به 

ها پیدا بود که امشب ،غذایی خوشمزه سمت اشپزخانه حرکت می کنم.از سرو صدا
انتطارم را می کشد .ناهار را که حتی وقت نکرده بودم بخورم و فقط چند قاشق به 

 اصرار زری خانوم خورده بود.ولی شام را باید می خورم تا ون داشته باشم طراحی کنم.
 

ه ود. از اینکخانه ی ویالیی که صدر برایم گرفته بود در محله ای ارام و بی سرو صدا ب
مسیح صدر فکر همه جا را کرده بود که هم ابعاد خانه اندازه باشد و هم به دریا نزدیک 

باشد همان روز اول هم خوشم آمد. بابا همه چیز را بهش سفارش کرده بود و او هم 
همه چیز را به جا و درست انجام داده بود. اوهم فهمیده بود که من قدم زدن کنار 

ارم و دلم می خواهد که در محیطی کارم را شروع کنم ،که پر از ساحل را دوست د
ارامش باشد.می دانست که انگیزه ی اول طراحی داشتن فکری آزاد است. وقتی از 
فرودگاه آمدیم و به خانه رسیدیم، دو روزی رو بابا کنارم بود و تنهام نگذاشت. وقتی 

نبودنم راحت شد،با کلی سفارش زری خانوم آمد ، وقتی که خیالش از بابت من و تنها 
و مراقبت از خودم به تنهایی به تهران برگشت.در همین دو روز هم انقدر بهم فاز مثبت 
برای این پروژه داده بود که کلی در خودم انرژی احساس می کردم.خوشحال بودم که 

نب درم،م  ع عظیمی از انرژی مثبت توی کار و زندگیم،همیشه بوده و هست.پ
 

رم درست کردن شام بود و من هم از بس روی طرح ها کار کرده بودم ذهنم از زری سرگ
 خستگی ارور داده بود و دلم کمی هواخوری طلب می کرد..

 
به پیشنهاد زری حاضر می شوم تا کمی کنار ساحل قدم بزنم از زری خداحافظی می 

شب  8زدیک به کنم..از خانه که خارج می شوم به ساعت نگاه می اندازم.تازه ساعت ن
بود و هوا کمی متعادل تر شده بود. واقعا احتیاج به هوا خوری داشتم.دو هفته ای از 
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آمدنم به کیش گذشته بود و داشتم فکر می کردم که چقدر روزها به سرعت می 
گذرند.در حال قدم زدن بودم و توی افکار خودم غوطه ور. هنوز به سر کوچه نرسیده 

 و دیدم که به سمتم میاد.بودم که ماشین اشنایی ر
 

صدر بود.دمغ می شوم.حتما کاری داشت که آمده بود و من ،باید قید هواخوری در 
ساحل را می زدم. روزی که منتظرش بودم نمی آمد و حاال که می خواستم دقایقی را 

 برای خودم و دلم باشم،از راه می رسید.
 

حالیکه شیشه را پایین می دهد با متوجه ام می شود.جلوی پایم توقف می کند و در 
 لبخندی می گوید.

 
 خانوم مهندس...انگار من بدموقع مزاحم شدم!-
 

 کمی نزدیکش می شوم و با همان لحن که هم دمغ بود و هم دلخور صحبت می کنم.
 
سالم...خوبین؟نه االن زدم از خونه بیرون که یکم هواخوری کنم.ولی بریم خونه...باشه -

 روز دیگه هوا خوری.واسه یه 
 

 فوری حرف رفتن به خانه ام را نفی می کند.
 
نه..نه..اومده بودم کمی از طرحی که زده بودین رو ببینم.ولی خب متاسفانه دو سه روز -

پیش که نشد خدمت برسم.االنم نمی خوام شما اذیت بشین.یه وقت دیگه مزاحم 
 میشم.

 
خجالت کشیدم و توی دلم خودم را مواخذه از اینکه این همه تعارف می کرد کمی 

کردم که چرا اینقدر سرد برخورد می کنم.خودم می دانستم که گاهی نمی شود من و 
 اخالقم را تحمل کرد.
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اوال که مزاحمت چیه ..بعدم خوب می تونم پیشنهاد بدم که شما هم با من یکم پیاده -
میدم.شام و هم کنار هم می روی کنید.بعدش میریم و طرح ها رو هم بهتون نشون 

 خوریم.چطوره؟!
 

 دستی به چانه اش می کشد و لب باز می کند:آخه...نمی خوام...
 

می دانم که کمی معذب است ولی این رسم مهمان نوازی نبود.او همه جوره از من 
 حمایت کرده بود..چه مالی ، مادی و چه معنوی و دوستانه!

 
 با لبخند وسط حرفش می پرم.

 
 اعتراض وارد نیست...یه شب رو هم بد بگذرونید با ما!البته اگه وقتش رو دارید.-
 
وقت که برای شما زیاد دارم خانوم مهندس..ولی...خب اوکی. پس اجازه بدین ماشین -

 رو همین اطراف پارک کنیم بعد بریم..
 

ینکه قبول می "برای من وقت زیاد داشت؟" حرفی که زده بود را نادیده می گیرم.از ا
کند نه خوشحالم و نه ناراحت.هر چند دلم می خواست دقایقی بی هیچ فکری روی 

 ماسه های ساحل قدم بزنم ولی.. شاید قسمت امرزوم این بوده که تنها نباشم.
 

با سکوتم موافقتم را اعالم می کنم .کناری می ایستم تا ماشین را پارک کند و برای پیاده 
 هم در کنار ساحل به من ملحق شود!روی و هواخوری آن 

 
** 
 

به صدای پرنده های دریایی و امواج گوش می کنم و کنار صدر قدم بر می دارم. طولی 
 نمی کشد که سکوت میانمان را صدر می شکند.

 
 از گروه چه خبر؟کارها خوب پیش میره؟-
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شود که دست هایم  نسیم خنکی که از روی دریا به سمتمان می آید بی وقفه باعث می

 را توی سینه به هم قفل کنم.
 
بچه ها بدجوری غرق کار شدن.حتی بعضی وقت ها فکر می کنم انگیزشون انگار -

 بیشتر از من شده.
 

 و با خنده ادامه می دم.
 
وقتی دیدم اینقدر پر کارن ازشون خواستم اخر این ماه هر کدوم یکی از طرح هایی  -

ام ایمیل کنن.انگار یکیم به تکاپو افتادن..مخصوصا خود حامد که که کامل کردن رو بر
همیشه تنبلی میکنه و لحظه ی اخری کاراش و انجام میده.واال..براشون یه تقسیم 

ماه کار طراحی تموم بشه و توی دو ماه  12بندی همون اول کار در نظر گرفتم که توی 
 گر مشکلی پیش نیاد.الباقی،هتل رو اماده ی تحویل دادن بکنیم.البته ا 

 
متوجه میشم که به نیم رخم نگاه می کنه ولی من همچنان به دریایی که کم کم توی 

 تاریکی فرو میره چشم می دوزم.
 
خیلی عالیه.برنامه ریزیه جالبی می تونه باشه .البته این شیوهشیوه ی مچ گیریه تنبل -

 ر پیش نیاد.ها هم حساب مشه دیگه؟منم امیدوارم که مشکلی توی کا
 

و انگار که قصد شوخی داره کمی مکث می کنه و با خنده ای که توی صداش تاثیر 
 گذاشته می گه:

 
پس یه بار هم آخر ماه باید مزاحمتون بشم.نگید این صدر چقدر فضوله ها...نه 

واال!من واقعا به طراحی و دکوراسیون داخلی عالقه مندم.ولی خب به خاطر یه سری 
 تم سمت معماری و قسمتم شد که با کارگر و...سرو کله بزنم دیگه.دالیل رف

 
 لبخندی میزنم و به چهره اش نگاهی کوتاه می اندازم.
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خواهش می کنم..یادتون که نرفته..من خودم ازتون خواستم که شما هم با دیدن -

طرح ها بهمون نظریه بدید.این باعث افتخار بچه های گروه هم هست.اینجوری 
 ساس راحتی بیشتری هم می کنیم.اح
 

صدر به سمت یکی از دکه هایی که نزدیکمون بود حرکت می کنه و من هم مطابق قدم 
 هاش،قدم برمی دارم.

 
خیلی دلم می خواد لحظه ی افتتاحیه هتل رو ببینم.خیلی برای این هتل زحمت -

 2من حتی ساعت  73کشیدم.واقعا روز و شبای سختی رو گذروندم.شده بود توی 
ساعت هم نخوابیده بودم.واقعا از جون و دل برای این پروژه کار کردم.عمو خیلی 

حمایت کرد.خیلی کمکم کرد..ولی خب ...من بیشتر اوقات یه تنه به جنگ همه ی 
 کارها می رفتم و عمو هم دورادور خبر می گرفت.

 
 می دهد. حرفش را قطع می کند و درحالیکه کمی ازم فاصله می گیرد ادامه

 
 نوشیدنی چی می خورید؟هوا این روزا یکم سرد شده!-
 
من که این سرما رو دوست دارم.هر چند به پای سرمای تهران نمیرسه.ولی فکر کنم -

 نسکافه مزه بده.
 

با گفتن "عالیه" به سمت پسر جوانی که مشغول حرف زدن با موبایلش بود میرود تا 
دقیقه  42که نگاه می اندازم متوجه می شوم که بیش از  نسکافه ها را بگیرد. به ساعت

است که زمان گذشته و من کنار صدر گاهی در سکوت و گاهی پر از حرف قدم زده 
 ام.دقایقی نمی گذرد که صدر با دو لیوان بزرگ به سمتم می آید.

 
 لیوان را که می گیرم تشکر می کنم و عطر خوش نسکافه ی داغ را بو می کشم.
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در به صندلی های پایه کوتاه چوبی برای نشستن اشاره می کند.همراهی اش می ص
کنم و روی یکی از صندلی ها زیر االچیق کوچک چوبی می نشینم و اولین قلپ از 

 نسکافه ی داغ را می خورم.
 
 راستی پروانه خانوم.. خبر دارین؟!-
 

 چی؟!چشمانم را تا صورتش باال می اورم و با تعجب می گم:از 
 

 انگار قصد شیطنت داشت چون فوری می گوید:بگید از کی؟!
 

 لبخندی که به لبهایم سرایت می کند را به خوبی می بیند و او هم لبخند میزند.
 
 خب از کی؟!-
 

و قلپی از نسکافه را می خورم.و او هم در کمال ارامش لیوان توی دستش را جابجا می 
 کند.

 
 ون.بشارت و نامزدش!از هم دانشکده ایت-
 

انگار نسکافه با شنیدن اسم بشارت طعم زهر به خودش می گیرد و از گلویم پایین 
میرود.سعی می کنم عکس العمل بدی نشان ندهم ولی می دانم گره میان ابروانم 

 خیلی دیدنی ست.
 
 نـه!دلیلی واسه خبر گرفتن ندارم.-
 

می گیرم.من حتی با شنیدن اسمش هم و با گفتن این جمله نگاهم را از صورتش 
 کالفه می شدم چه رسد به اینکه بخواهم خبر هم، از او و احوالش بگیرم.
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صدر که شروع به صحبت می کند دلم می خواهد گوش هایم را با تمام قدرت بگیرم و 
 چیزی از حرف هایش و حتی صدایش را ، نشنوم.

 
هم گفتن مهمون دارم.اول فکر کردم عجیبه...دیروز توی هتل بودم که اومدن ب-

شمایید..ولی دیدم امین و ساره ، نامزدش،می شناسینش که،یکی از فامیل های دور 
عمو جونن..و صد البته یکی از شریک های پرو پا قرص تمام معامالت عمو!اینجور که 
خودشون می گفتن برای تفریح اومده بودن کیش.تعجب کردم اومدن و به من سر 

ند..من و سارا توی بچگی ها خیلی خاطره داشتیم..ولی هر چی سن هامون زدن.هر چ
رفت باالتر این روابط هم کمتر شد.مثل اینکه از امین خواسته بود که یه سر هم به من 

بزنن و اون هم قبول کرده بود. امین وقتی داشت می رفت خیلی سراغتون رو می 
 گرفت.

 
هایش که شندیده ام نمی زنم.ولی صدر  سکوت می کنم و هیچ حرفی در مورد حرف

 ول کن نبود.انگار قصدر کرده بود چیزی از ماجرا بفهمد.
 
 نمی خواید بدونید امین چی می گفت؟!-
 

لیوان نسکافه را روی میز می گذارم و از جایم بلند میشوم.به صدر که خونسردانه 
 نشسته نگاه می کنم و سعی می کنم عادی رفتار کنم.

 
 قدر مسائل مهم دارم که بشارت و نامزد عزیزش انگشت کوچیکه ی اونا هم نباشه.این-
 

لبخند روی لبهای صدر اذیتم می کند:ولی من برعکس شما، فکر می کنم شما ..خیلی 
 برای بشارت مهمید.

 
کنجکاوی ام لحظه ای چیره می شود و بی اراده از زبانم کلمات جاری می شوند:چطور 

 مگه؟!
 

 ترسم که امین حرفی زده باشد یا طعنه ای!می 
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 دستی به چانه اش می کشد و در حالیکه به سمتم قدم برمی دارد جواب می دهد.

 
دیروز...تمام حرف هاش..حول موضوع شما...و هتل می گذشت!برام جالب بود این -

 همه عالقه مندی به دونستن در مورد شما و کاراتون.
 

ای اینکه بحث رو کمی عوض کنم و از دست کنجکاوی های صدر پوزخندی می زنم و بر
راحت بشم می گم:بشارت..از اولش هم خیلی اهل رقابت بود.پس هنوزم دست بردار 
نیست.اوکی...بگذریم. دیگه بهتره برگردیم. زری خانومم تنهاست. یه شام خوشمزه هم 

 منتظرمونه!چطوره؟!
 

 روبرویم و در یک قدمی ام می ایستد.
 
 کامال موافقم.هوا هم تاریک شد.پیش به سوی شام و دیدن طراحی های شما.-
 

 و با دست اشاره می کند که اول من قدم بردارم و بعد خودش کنارم بیاید.
 

** 
 

تقریبا مسیری که اومده بودیم رو در سکوت می گذرونیم و به خونه برمی گردیم.امین 
 بود.کنجکاوی های صد رهم..و اومدنش تمام فکرم رو بهم ریخته 

 
برای چی هنوز هم ،با وجود داشتن نامزدش، داشت در موردم کنجکاوی می کرد ،اصال 

دلیل این کارهاش رو نمی فهمیدم و از این ناراحت بودم که با این رفتارهاش حس 
کنجکاویه صدر رو هم بیدار می کنه و من،ادمی نبودم که بخوام به کسی جواب پس 

 بدم.
 
لوی در تعارفش می کنم که بیاد داخل و بعد زری رو صدا میزنم.زری با دیدن صدر ج

 شروع به خوش امدگویی می کنه.
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صدر با خوش رویی تمام حال زری و بچه هاش رو می پرسه و ازش می پرسه که هنوز 
مادربزرگ نشده؟!زری در حالیکه گل از گلش می شکفه می گه فقط یه ماه دیگه تا به 

اومدن نوه اش مونده و خیلی خوشحاله. به صدر تعارف می کنم که بنشینه و دنیا 
خودم دقایقی بعد به کمک زری خانوم به آشپزخانه میرم.با دیدن قابلمه هایی که روی 

 گاز دیده میشن خیالم از بابت شام راحت میشه.
 
خانوم شما  اینجور که معلومه همه چیز مرتبه.به به...چه بوهای خوبی هم دارن..زری-

 چایی ها رو بریز بیار..من برم لباسام رو عوض کنم.با من کاری نداری که؟!
 

نگاهی کوتاه بهم می اندازه و می گه:نه دخترم..همه چیز امادست.شما برو به مهمونت 
 برس.

 
در قابلمه ای که برداشته بودم رو میزارم و به پذیرایی بر می گردم.صدر مشغول نگاه 

تالوگ های طراحی که روی میز گذاشته بودم،شده بود و من راحت از کردن به کا
 موقعیت استفاده کردم و وارد اتاقم شدم.

 
شال سرخابی رنگم رو روی سرم مرتب کردم و رژ همرنگ با شالم رو کمی تمدید کردم. 

وقتی دیدم همه چیز خوبه از اتاق بیرون رفتم.اعصابم کمی امشب بهم ریخته بود و 
نه توی چهره ام این به خوبی دیده میشد.هر چند که دلم میخواست دفعه ی متاسفا

اول به بهترین نحو از صدر پذیرایی کنم ولی خب...توی عمل انجام شده قرار گرفته 
بودم و نمی شد که دعوتش نکنم و اون برگرده.با به یاد اوردن امین لحظه ای حالم 

یژن رو وارد ریه هام میکنم و بازدمم دگرگون میشه و با نفس عمیقی که می کشم اکس
 رو با خساست بیرون میدم..

 
امین..امین لعنتی!همه ی زندگی من رو این مرد بهم ریخته بود و هنوزم دست بردار 

 نبود.
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زری خانوم چایی ها رو آورده بود و خودش دوباره به آشپزخونه برگشته بود.به صدر که 
 کنم که بشینه.جلوم کمی نیم خیز میشه تعارف می 

 
 راحت باشین مهندس..کاتالوگ ها رو نگاه می کردین؟!-
 

تا میشینم فوری یکی از کاتالوگ ها رو به سمتم می گیره و می گه:بله..از این طراحیش 
 خیلی خوشم اومد.زیادی جذاب و مدرنه! اینطور نیست؟!

 
 طراحی های بهتر از اینبه کاتالوگ گرفته شده به سمتم نگاه می کنم.من برای هتل او 

 را هم در ذهنم پرورانده بودم.
 
اوهوم...قشنگنه!ولی قول میدم با دیدن طراحی های گروه،متوجه ضعف های این کار -

 بشید.
 

ابرویی باال می اندازه و کاتالوگ رو یه بار دیگه نگاه می کنه:عجب.حتما همینطوره که 
 تخصص بهتری هم داره. و..می گید.خب..هر کس تو شغل و کاری که داره 

 
تا میاد ادامه بده صدای زنگ موبایلش اجازه حرف زدن بیشتر رو نمیده و با گفتن 

ببخشید گوشیش رو از توی جیب کتش که روی مبل کنارش گذاشته بود بیرون می 
 کشه.

 
 جانم؟!-
 
-.... 
 

 -اوه..ساره..تویی!خوبی؟!
 

م،روی میز میزارم.دیگه...صدای صدر رو واضح نمی لیوان چای ام رو که بلند کرده بود
شنوم. امشب تمامی نداشت.چرا درست وقتی شبی که پیش من می امد باید به صدر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 1 

 

زنگ می زد؟! باید خبر امین و نامزدش را صدر بهم می داد؟ظرفیتم برای امشب پر 
 شده بود.ُپــــر!

 
 نه..باشه فرداشب.آخه امشب مهمونم..-
 

 ی خنده اش بلند می شود و به دختر پشت خط جواب می دهد.صدای قهقه 
 
شیطنت چیه.از من گذشته..به امین هم سالم برسون.فرداشب میام خدمتتون -

 خانوم...شب بخیر.
 

تماس رو قطع می کنه و با نگاهی به من می گه:ساره بود..می خواستن ببینن من 
 هستم بریم شام بیرون.

 
 میارم و حرفی نمی زنم.چه می گفتم؟!به زور لبخندی به لب 

 
 جالبه.امروز حرفشون رو زدیم..شب یادم افتادن.-
 

زری که با ظرف میوه وارد میشه..از جام بلند می شم و به اتاق میرم.بهتر بود قبل از 
شام طرح ها رو بهش نشون می دادم و این شب لعنتی رو زودتر تموم می کردم.تا 

گوشه ی لبم رو گاز می گیرم،طعم خون رو توی دهانم احساس رسیدن به اتاقم از بس 
 می کنم. در اتاق رو می بندم و نفس حرص زده ام رو پرشتاب بیرون میدم.

 
 چرا آرامش و آسایش،هر دو با من قهر بودند؟!

 
تبلت و تعدادی از کاغذها رو برمی دارم و از اتاق بیرون میزنم.خداخدا می کردم که صد 

دن طرح ها خوشش بیاد و ایراد نگیره.هرچند اونجور که من شناخته رهم از دی
بودمش همیشه تا جایی که تونسته بود موج مثبت بهم داده بود و از کارهام و طرح 

 هام حمایت کرده بود و امیدوار بودم که این بار هم همین اتفاق بیفته.
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گاه بودم و به حیاط ویال ن با رفتن به پذیرایی و با دیدن صدر که پشت پنجره ایستاده
می کرد کمی خجل می شوم.حتما از تاخیرم حوصله اش سر رفته بود. با لحنی که سعی 

 می کنم درونش ارامش نهفته باشد صدایش میزنم.
 
 مهندس...بیاین طرح ها رو آوردم تا ببینیم.-
 

یادتون  می چرخه سمتم و می گه:بــه..چی از این بهتر.کم کم داشتم فکر می کردم
 رفته!

 
مگه میشه یادم بره؟داشتم طرح هایی که زده بودم رو جدا می کردم.شرمنده یکم -

 وقت گیر شد.
 

روی مبل می نشینم و طرح ها رو روی میز شیشه ای جلوم میزارم.صدر هم با قدم 
هایی شمرده به سمتم میاد و کنارم مینشینه.تبلت رو روشن می کنم و عکس های هر 

هتل رو میارم تا با دیدن عکس ها... فضاسازی و طراحی ها بیشتر به قسمت از 
 چشمش بیان.

 
هر قسمت رو که نشونش میدم براش توضیح میدم و کنارش صدر هم بعضی جاها 

نظر میده و اگر نظرش به جا باشه یادداشت می کنم و اگر نباشه دلیل نبودش رو بهش 
 توضیح میدم.

 
 ه کردن به تبلت می کشم .با اومدن زری دست از نگا

 
 پروانه خانوم..شام امادست.میز رو بچینم؟!-
 

 به صدر نگاه می کنم و می گم:موافقید شام بخوریم؟!
 

 لبخندی پر رنگ لباش رو زینت میده.
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البته..کارمون هم که تموم شد.االن اینقدر خوشحالم که می تونم یه گوسفند کباب شده -
 رم.رو هم به تنهایی بخو

 
 با لبخند می گم:نوش جونتون.

 
 و رو به زری می کنم و می گم:پس، لطفا میز و بچین...ما هم چند دقیقه دیگه میایم!

 
زری که دور میشه صدر تکیه میده به کاناپه و در حالیکه خیره نگاهم می کنه شروع به 

 صحبت می کنه
 
 ترکارا تموم بشه!اینجور که پیش بره فکر کنم تا مهر سال دیگه بیش-
 

از زیر نگاه خیره و پرتحسینش فرار می کنم و خودم رو مشغول جمع کردن برگه های 
 نمونه ی طراحیم می کنم و می گم:نه..اغراق نکنید مهندس.اونقدرها هم آسون نیست.

 
 صداش با پر از حس خوب به گوشم میرسه.

 
دم که دیدن شما..اونم توی ولی من امشب با دیدن این طرح ها ایمان پیدا کر-

 مهمونی یه معجزه بوده برای کار ما.
 

 نگاهی کوتاه به صورتش که لبخندی زیبا به لب داره می کنم و میگم:معجـزه؟
 

 کمی به سمت جلو خودش رو می کشه و می گه:بله..باور نمی کنید؟!
 

ه اعتقاد ندارم شونه ای باال می اندازم و می گم:من..نمیدونم.خیلی وقته به معجز
 مهندس.همه چیز یه اتفاقه و اون شب هم اتفاق بود.
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برگه ای که جلوش بود رو به سمتم می گیره و در حالیکه مجبورم می کنه که نگاهش 
بکنم میگه:منم نداشتم..ولی.. به معجزه اعتقاد پیدا کردم.امشب هم یقین پیدا 

 کردم.که انتخابم، انتخاب درستی بوده.
 

و می گیرم و در حالیکه از جام بلند میشم میگم:امیدوارم که یقینتون همیشه برگه ر
 یقین بمونه و تبدیل به شک نشه!

 
به سمت اتاقم قدم بر میدارم تا برگه ها و تبلت رو سرجاش بزارم و برای خوردن شام به 

 پذیرایی برگردم.
 

** 
 

صدر تا توانسته بود بابت بعد از نوشیدن یک قهوه که خودم درستش کرده بودم و 
قهوه ی خوش طعم ازم تعریف و تمجید کرده بود،توی جاش می ایسته و در حالیکه 

کتش رو می پوشه بهم شب بخیر می گه و بابت امشب و پذیرایی و طرح ها ازم 
 تشکر می کنه و میره.

 
معنای بعد از رفتنش خودم رو روی مبلی رها می کنم و چشمام رو می بندم.امروز..به 

واقعی،روز کسل کننده ای رو گذرونده بودم و امین و نامزدعزیزش هم حال بدم رو بدتر 
 کرده بودند و البته کنجکاوی های بی مورد صدر هم مزید بر علت شده بود.

 
 با صدای زری خانوم چشمام رو باز می کنم.

 
 خانوم...چیزی میل ندارین؟!-
 

می خواست!دلم میخواس حرف های امشب صدر و چرا...دلم کمی آرامش و فراموشی 
 نگاه های گاها پر سوالش را فراموش کنم.
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توی جام کمی نیم خیز می شم و می گم:نه..بابت امشب مرسی زری خانوم.خیلی 
 زحمت کشیدی..برو استراحت کن شما.

 
 باشه خانوم.کاری نکردم که..وظیفم بود. شبتون بخیر.-
 

گم و دوباره چشم هام رو می بندم.صدای صدربی وقفه توی  به زری هم شب بخیر می
 گوشم می پیچه.

 
" دیروزامین...تمام حرف هاش، حول موضوع شما و هتل می گذشت!برام جالب بود 

 این همه عالقه مندی به دونستن در مورد شما و کاراتون."
 

نبود.حامد  لعنتی..کی می خواست دست از این خاله زنک بازی هایش بردارد معلوم
هم بهم گفته بود که یک بار هم، اون رو خیلی سوال پیچ کرده بوده و در مورد اوضام 

پرسیده بوده!حتما می خواسته بفهمه که بدون اون می تونم زندگی کنم یا نه.هنوز 
 زنده ام یا نه!هنوز به یادشم یا نه.

 
فکر کنم.کسی که چشمام رو باز می کنم و سعی می کنم به هر چیزی غیر از امین 

 زندگی را برایم مدتی جهنم کرده بود مگر ارزش فکر کردن هم داشت؟
 

وارد اتاقم میشم و لبس هایم را عوض می کنم.موهایم را شانه می زنم و ته مانده ی 
ارایشم را با دستمال مرطوبی پاک می کنم.با یاد اوری نزدن مسواک آه از نهادم بلند 

 می شود.
 

هداشتی میشم و وقتی مسواک زدنم تمام می شود صورت و دستهایم را وارد سرویس ب
با اب ولرم می شویم و از سرویس خارج می شوم.صدای گوشی ام باعث می شود قدم 

 هایم را تند کنم.این وقت شب کسی جز یاسی نم یتوانست باشد.
 

م و نبا برداشتن گوشی و دیدن اسم صدر متعجب می شوم.سریع پیامش را باز می ک
 می خوانم.
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 "بابت همه چیز ازتون ممنونم.شب فوق العاده ای بود."

 
متفکر به پیامش نگاه می کنم.این ها را که وقتی داشت می رفت هم به زبان آورده 

 بود ،پس چه دلیلی داشت که دوباره تشکر کند.
 

 شانه ای باال می اندازم و جواب پیامش را می دهم.
 

 ای شما، کمترین کاری بود که می تونستم انجام بدم مهندس""در برابر محبت ه
 

در کسری از ثانیه جواب پیامم را داد.پتو را تا روی سینه ام باال کشیدم و پوشه ی پیام 
 را که چشمک می زد باز کردم.

 
 "این حرفا چیه؟!هر چی انجام دادم وظیفه بود خانوم.خوب بخوابید.شب خوش"

 
ر" کوتاهی اکتفا می کنم و گوشی را روی پاتختی کنارم می گذارم . به نوشتن "شب بخی

 چراغ خواب را خاموش می کنم و سعی می کنم به چیزی جز خوابیدن فکر نکنم.
 

** 
 

یک روز دیگر هم با کلی طراحی و کلی سکوت می گذرد.تلفن را قطع می کنم و لبخند 
هم راحت نمی شدم.وسط حرف میزنم.از دست یاسی و چرت گفتن هایش حتی اینجا 

هایش می گفت که برای هفته ی دیگر می خواهد به همراه حامد پیشم بیاید.از 
امدنشان استقبال کرده بودم.با این که مدتی نبود به اینجا امده بودم ولی دلم گرفته 

بود و هوای تهران را داشت..گاهی که با خودم فکر می کردم از قبول کردن این 
 ن می شدم و گاهی بلعکس.پیشنهاد پشیما

 
و از دیشب تابحال حسی متفاوت داشتم. از اینکه حرف امین پیش امده بود می 

توانستم به جرات به خودم اعتراف کنم که حال و روزم کمی بهم ریخته شده بود.از صبح 
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باری هم حامد زنگ زده بود.دلم برای صدای  3چند باری با یاسی صجبت کرده بودم و 
تنگ شده بود.ولی هیچ کدام ارامم نکرده بودند. انگار چیزی در وجودم کم شده بابا هم 

 بود...بی وقفه شماره ی بابا را می گیرم.
 

 صدای" جانم" گفتنش لبخند را به لبانم هدیه می کند.
 
 سالم بابا جونم..خوبین؟!-
 

ف صدایش سرحال است و من چقدر خوشحالم که حداقل او خوب است.کمی که حر
 میزنیم سراغ صدر را می گیرد.چه می گفتم؟!

 
"صدر" امشب را کنار امین و نامزد عزیزش داشت می گذراند و پدرم حال او را از من 

 می پرسید؟!
 

تماس را که قطع می کنم از جایم بلند می شوم و به اشپزخانه می روم.باید خودم را 
را درگیر موضوع صدر و مهمان های کمی سرگرم می کردم.نباید بیشتر از این ها ذهنم 

 امشبش و اتفاقاتی که می افتاد می کردم.
 

از زری می خواهم که برای امشب در درست کردن شام دخالتی نکند..زری خانم اول 
مخالفت می کند و وقتی که متوجه میشود می خواهم خودم تنهایی درست کنم به 

 گرش می شود.خواست من به پذیرایی میرود و مشغول کارهای دی
 

ساعتی رو سرگرم درست کردن شام میشوم و وقت کشی می کنم .همراه زری غذایی که 
درست کرده بودم را می خوریم و کمی تلویزیون می بینم.از بیکاری باز هم به سراغ 
طرح ها می روم و طراحی می کنم.انقدر درگیر طراحی می شوم که وقتی به ساعت 

ساعت تمام به جان برگه ها افتاده بودم و یه ریز طرح  5که  نگاه می کنم باورم نمیشود
 کشیده ام.
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صبح است که از بی خوابی چشمانم می سوزد.خمیازه ام را مهار  4ساعت نزیدک به 
 می کنم وبه سمت تخت خوابم راه می افتم.

 
 به این فکر می کنم که فردا باید یک سر به هتل بزنم و از نزدیک طرح ها را مجسم

 کنم.ولی خودم در دل خوب می دانم که بیشتر برای چه می خواهم بروم.
 

 خواب چشمانم را پر می کند و بیشتر از این اجازه به خیالبافی های زنانه ام نمی دهد.
 

*** 
 

با صدای کوک شده ی ساعت از جایم بلند میشوم.دوش اب گرمی می گیرم و راهیه 
کمی دمغ می شوم.ولی کار خودم را انجام می  هتل می شوم.از نبود صدر در هتل

دهم.حداقلش این بود که کمی با ارامش خاطر بیشتری کارهایم را انجام می دادم. 
بعد از ظهر است که می خواهم از هتل بیرون بروم که با صدر و  3ساعت نزدیک به 

ا از کش ریکی دیگر از مهندسان این پروژه روبرو می شوم.با دیدن من عینک افتابی مار 
چشمانش بر میدارد و از همان فاصله با تعجبی که از دیدنم در صدایش نهفته است 

 صدایم می کند.
 
 خانوم رستگار...-
 

 کیفم را درون دستم جابجا می کنم و به سمتشان قدم بر میدارم.
 
 سالم مهندس...و به مرد جوانی هم که کنارش ایستاده سالم می کنم.-
 

 است.در نگاهش کامال تعجب پیداست.هنوز متعجب 
 
 شما کجا؟اینجا کجا خانوم؟مشکلی پیش اومده؟!-
 

 لبخندی به لب هایم می اورم تا کمی خیالش راحت شود.
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نه..نه!فقط دلم خواست یکم بیام و از نزدیک طرح هایی که برای بعضی از قسمت ها -

 مت می کردم.زدم تجسم کنم.. همین! االنم که..داشتم دیگه رفع زح
 

 قدم به جلو بر می دارد و درست مقابلم می ایستد.
 
 آهان..خوبه!پس حاال که تا اینجا اومدید ناهار و مهمون من و مهندس رفیعی باشید.-
 

 و پرسشگرانه نگاهم می کند.
 
 ناهار که میل نکردین؟!-
 

 سری به نشانه نفی حرفش تکان می دهم.
 
وم قول دادم که برای ناهار برمی گردم خونه.ایشا..تو یه فرصت نه..ولی به زری خان-

 دیگه مزاحمتون میشم.
 

دستی به موهایش می کشد و با نگاهی به مرد جوانی که رفیعی معرفی اش کرده بود 
لبخند می زند ومی گوید:هیچ وقت نمیشه خانوما رو بی وقت قبلی برای ناهار یا شام 

 دعوت کرد اینطور نیست؟!
 

از طنز کوچکی که در کالمش بود هر سه خنده ی ارامی می کنیم و دقایقی بعد از دو 
 مرد دورمی شوم، بدون انکه چیزی در مورد دیشب و ادم هایش دستگیرم شود.

 
هنوز به خانه نرسیده ام که صدای زنگ موبایلم بلند می شود.از تماس صدر متعجب 

 می شوم و سریع جوابش را می دهم.
 

صحبت می کند و وقتی می فهمد که زیادی کنجکاو شده ام برای امشب شام کمی 
 دعوتم می کند.
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 از کارش خنده ام می گیرد و می گویم:مهندس..چه عجله ای بود اخه؟!

 
 با شیطنت می گوید:این شام یه شام مخصوصه.قبول نکنید ناراحت میشم خانوم.

 
می کند که شب به دنبالم بیاید ولی من  درخواستش برای شام را قبول می کنم.اصرار

قبول نمی کنم و ادرس هتلی که برای شام انتخاب کرده را می پرسم و بعد از تشکر 
 کردن از او، تماس را قطع می کنم.

 
*** 

 
وارد هتل می شوم و به یکی از گارسون ها که لباسی شیک به تن دارد شماره میز رزرو 

 ام می کند. شده را می گویم و او همراهی
 

برای لحظه ای با دیدن امین که درست روبروی من است قلبم از تپش می ایستد و 
 قدم هایم سست می شود.او اینجا چه می کرد؟ آن هم در کنار نامزدش و مسیح صدر!

 
 صدر..چه کرده بود؟! مرا به شام دعوت کرده بود یا رویایی با عزرائیل؟!

 
کج می کردم و دعوت صدر را بی پاسخ می گذاشتم ولی دور از اگر به خودم بود راهم را 

 ادب بود و من،نمی خواستم همه چیز بدتر از آن چیزی که هست،بشود.
 

نگاه امین برای لحظه ای روی من ثابت می شود و طولی نمی کشد که با دیدن من 
اهم از فوری به صدر اشاره می کند و صدر هم برای استقبالم در جایش می ایستد.نگ

دستان گره خورده ی امین و ساره گرفته می شود و به صورت بشاش صدر کشیده می 
 شود.هر سه برای استقبال من ایستاده اند.

 
سعی می کنم لبخند بزنم ولی مگر می توانم؟ به زور و از بین لب های کلید شده ام ، 

 سالمی ارام به هر سه می کنم.
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من بی چون و چرا می پذیرم. بدون اینکه با هیچ صدر به نشستن دعوتم می کند و 

کدامشان دست بدهم روی صندلی که صدر در کنار خودش ، برایم بیرون کشیده بود ، 
و درست روبروی امین بود می نشینم. می دانستم که پاهایم بیشتر از این یارای 

 ایستادن را ندارد و من راضی نیستم که کسی لرزش پاهایم را نگاه کند.
 

 لحظه ای بعد با صدای صدر به خودم می آیم.
 
 هتل رو که راحت پیدا کردین پروانه خانوم؟!-
 

پروانه!می دانی پروانه چند روز زندگی می کند؟چند روز عمر می کند؟اگر می دانستی 
 که پروانه صدایم نمی کردی مرد!من همین حاال ُمردم.

 
نگاه خیره ی امین و ساره به آرامی لب باز  چشمهایم را ارام باز و بسته می کنم و زیر

 می کنم و به صدر و نگاه پر تحسینش که صورتم را می کاود جواب می دهم.
 
 بله..گفتم که نگران نباشید.من یک سال به تنهایی کیش بودم خیلی از جاها رو بلدم.-
 

ی ن یکسال لعنتاغراق کرده بودم غلو گفته بودم.من فقط راه ساحل را بلد بودم.من در آ
 ساله ام وداع می کردم. 4فقط به ساحل می رفتم و با خودم و خاطرات 

 
ساره با آن ناز و ادایش شروع به صحبت می کند.حرص در صدایش را خوب تشخیص 

 می دهم و نگاه خیره ی امین را به روی خودم خوب احساس می کنم.
 
 کردین؟!ِا چه خوب...یکسال کیش بودین؟حاال چه کارا می -
 

یعنی تو نمی دانی که چه می کردم؟!زن...تو باید بهتر از من..دردم را بدانی.دردی که تو 
 نازل کردی!
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نگاه گذرایی به صورت زیبا و اراسته اش می کنم.چطور این زن در آرامشی ظاهری 
روبروی من نشسته بود و از من سوال هم می پرسید؟!مگر نمی دانست که نامزد او 

نامزد من هم بوده ولی نامرد بوده؟!مگر نمی دانست که روزی دست های نامزد روزی 
 سال از عمرم را با او گذراندم؟! 4او در دست های من هم بوده؟!مگر نمی دانست که 

 
درجه!تبی که می خواهد جانم را بگیرد. اب  42حس می کنم تب دارم..تبی باالی 

شان را حرص می دادم.به اندازه ی تمام دهانم را قورت می دهم.باید امشب هر دوی
 روزهایی که حرص خورده بود..دلم می خواست حرصشان بدهم.

 
برای تفریح اومدم..خیلی خوش گذشت بهم ...این شد که بیشتر از اونی که می -

 خواستم و برنامه ریزی داشتم موندم.
 

هندس صدر و نگاهی به صدر می کنم و می گم:االنم که قسمت شد و در خدمت م
 هستم.

 
صدر لبخندی مردانه و جذاب بهم میزنه و می گه:خدمت از ماست خانوم..راستش 

دیشب نشد با بچه ها بیام بیرون این شد که گفتم امشب یه برنامه بچینم و همه دور 
هم باشیم..دلم نیومد من بیرون باشم و شما تنها تو خونه مشغول طراحی باشید.بعدم 

 زدیک شما رو ببینه..انگار خیلی مشتاق دیدنتون بود.گفتم امین هم از ن
 

 دلت نیامده بود من تنها باشم؟!من به تنهایی بیشتر ازاین با هم بودن راضی ام!
 

نگاه کوتاهی به امین می کنم.دست راستش روی میز مشت می شود و رنگ صورتش 
ره زرنگ تر از آن به وضوح تغییر می کند.امین لب باز می کند تا حرفی بزند ولی سا

 است فوری پیشدستی می کند و بحث را عوض می کند.
 
 مسیح جان..عمو نمیان کیش؟دلم براشون تنگ شده..چند وقتی هست ندیدمشون!-
 

 مسیح کمی در جایش تکان می خورد و با نگاهی گذرا به ساره جواب می دهد.
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اری داره..تو همین چند وقت اتفاقا صبح که داشتیم حرف می زدیم می گفت یه قرار ک-

 یکی دو روزی میاد پیشمون.
 

 خوشحالیه ظاهری را در چشمان ساره می بینم.
 
وای...چه خوب.دلم براش حسابی تنگ شده.همون شب جشن دیدمشون همون -

 بوده.
 

 صدر بی حوصله می گوید:اره..خوبه.
 

 و بالفاصله رو به من می کند.
 
 چای یا قهوه؟!نوشیدنی چی می خورین؟-
 
 یه فنجون اسپرسو..تلخ!-
 
 اوکی..امین جان شما چی می خورین؟!-
 
 من و ساره هم چای می خوریم.آخه قبل ازاومدن قهوه خوردیم.-
 

 و رو به ساره می کند:موافقی عزیزم؟!
 

خنده ام می گیرد.برای خوردن چای یا قهوه ام نظرش را می پرسید ولی وقتی می 
دگیه من را به بازی بگیرد نظری از من نپرسیده بود!وقتی خواست ترکم کند خواست زن

 هم نظرم را نپرسیده بود!
 

 زندگی من کمتر از یک فنجان چای و قهوه بود؟!
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** 
 

 صدر برای پاسخ دادن به گوشی اش از میز کمی دور می شود .
 

رند.دلم به ماندن راضی هر چه به ساعت نگاه می کنم انگار عقربه ها تکان نمی خو
 نیست ولی باید باشم و امشب را بگذرانم.

 
 انگار خیلی برای رفتن عجله دارین؟!-
 

 امین بود که این جمله را گفته بود.
 

بی روح و سرد به چشمانی که روزی به نظرم راستگوترین چشم ها بود و نگاهش نرم 
 ترین نگاه ها... نگاه می کنم.

 
.ولی بخاطر مهندس هستم در خدمتتون.دور از ادبه که به این زودی عجله که بله.-

 برم.دوست ندارم فکرای بد در مورد اخالقیاتم بکنن.
 

لبخند محو روی لبانش از بین می رود.و بین دو ابرویش چین کوچکی می افتد.نگاه از 
 صورت درهمش می گیرم و به صدر که قدم می زند و حرف می زند می دوزم.

 
همین یک جمله بهش فهماندم که فقط و فقط بخاطر مسیح صدر است که االن  با

 روبروی او نشسته ام و رفتار او و نامزد عزیزش را تحمل می کنم.
 

ساره که فوری متوجه کنایه درون حرفم می شود دست دور بازوی امین می اندازد و با 
داری..مهم منم که دارم  لحنی که کمی لوس است می گوید:امین جان...چکار به بقیه

 کنار تو خوش می گذرونم عزیزم...اینطور نیست؟!
 

پوزخندی صدادار می زنم.من بقیه بودم و او داشت خوش می گذراند؟من که می 
دانستم ..من که جنس او را خوب می شناختم..هم جنس خودم بود.زن بود..ضعیف و 
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راحت بود و من این را به ظریف بود..او هم از درون داشت خودخوری می کرد..نا
 وضوح می فهمیدم.

 
 صدر به جمعمان می پیوندد.

 
عذر می خوام..این تلفن های کاری دست بردار نیستند که..موافقید شام بخوریم؟می -

خوام بعدش برم قسمت سنتی هتل و یه موسیقی سنتی و قشنگ گوش کنیم 
 چطوره؟!

 
 را تایید یا تکذیب کنم. و با این حرف به من نگاه می کند تا حرفش

 
هر چند که با موسیقی سنتی رابطه ای نداشتم ولی به ناچار لبخندی میزنم و می 

 گم:عالیه...من موسیقی سنتی دوست دارم.
 

صدای خنده ی امین باعث می شود نگاه از صدر بگیرم و متعجب به او نگاه کنم.صدر 
 :چی شد ؟هم رد نگاهم را دنبال می کند و با تعجب می گه

 
امین در حالیکه لبخند به لب دارد به جای جواب دادن به صدر روبه من می کند و با 

 کنایه حرف می زند.
 
 جالبه..فکر می کردم اولین کسی که مخالفت کنه شمایین پروانه خانوم..ولی..-
 

 پوزخندی می زنم ودر ارامش در حالیکه به صندلی تکیه می زنم ،در ادامه حرفش که
سال پیش و عالیق من گیر  4قطع کرده ام می گویم: ولی..منم فکر کنم شما هنوز تو 

کردین که االن تعجب می کنین.ادم ها و نظراتشون تغییر می کنه.درست مثل خود 
 شما...مگه نظرتون در مورد خیلی چیزا تغییر نکرد؟!یا در موردخیلی از آدم ها؟!
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زنم سکوت میکند و تا اخر شب تا جایی که می  با ضربه ای که با این حرفم بهش می
تواند با من همکالم نمی شود و ساره هم اخم هایش را در هم می کشد.من برای امین 

 شمشیرم را از رو بسته بودم.از رو!
 

بعد از خوردن شام ساره به بهانه ی سردرد از ما خداحافظی می کند و من آن موقع 
ل می شوم که بیشتر ماندن را ترجیح ندادند و است که نفسی راحت می کشم.خوشحا

 نفره را به دو نفره تبدیل کردند. 4زود جمع 
 

کمی خوسحالم..امشب..اگر چه کم حرف زده بودم..اگر چه کم ..ولی حرفی زده بودم که 
 تا مدت ها از ذهن امین پاک نمی شد و من همین را می خواستم.

 
سنتی که پخش می شد می نشینم و به  دقایقی را با صدر به تماشای موسیقی

خواست صدر،در ماشین کنارش می نشینم و او مرا به خانه ام می رساند.ماشین که 
توقف می کند به سمتش می چرخم .هر چند که به میهمانی امشب راضی نبودم ولی 

 باید تشکر می کردم.
 
 بابت امشب ازتون ممنونم..شب خوبی بود.-
 

لی من می گذارد و در حالیکه کمی به طرفم خم می شود با یک دستش را پشت صند
 چشم هایی که انگار رنگشان روشن تر از قبل شده است نگاهم می کند.

 
 خوشحالم که شب خوبی بوده.به من که خیلی خوش گذشت.-
 

 لبخند میزنم.لبخندی که عمق دردش را خودم می فهمم.
 
 یشه.نمیاین داخل؟چای ،قهوه..فوری اماده م-
 

 خنده ای ارام می کند:نه..دیگه بیشتر از این اذیتتون نمی کنم..خوب استراحت کنید.
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درب ماشین را باز می کنم و حین اینکه از ماشین پیاده میشم می چرخم سمتش و می 
 گم:هر جور که مایلید..شبتون بخیر.

 
می کنم و کلید  شب بخیر ارامش را که می شنوم به سمت درب ویالیی خانه ام حرکت

را از کیف دستی کوچکم بیرون می کشم.به صدر که هنوز ایستاده نگاهی کوتاه می کنم 
 و کلید را در قفل می چرخانم.

 
 پروانه خانــوم؟!-
 

 متعجب دست از کلید و در که کمی باز شده می کشم و به سمتش می چرخم.
 
 از من و خانه ام دور می شود.مراقب خودتون باشید.. و با زدن لبخندی به سرعت -
 

 ماشینش که از نظرم دور می شود وارد خانه می شوم و در را می بندم.
 

 من مراقب بودم...او هم مراقبم بود.
 

**** 
 
 
 

 3فصل 
 

طراحی ها را جمع می کنم و مشغول پوشیدن لباس هایم می شوم.کمتر از یک ساعت 
ن هنوز هم آماده نشده بودم.قبل از آماده شدن از دیگر یاسی و حامد می رسیدند و م

 اتاق خارج می شوم و به سمت پذیرایی ال شکل خانه حرکت می کنم.
 

همه چیز آماده بود.خانه از تمیزی برق میزد .روی میز میوه ها چیده شده بود و بوی 
 خوش غذا وقتی به سمت آشپزخانه می رفتم مشامم را نوازش می کرد.
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انوم که پشت میز نشسته بود و مشغول درست کردن ساالد بود نگاه می کنم به زری خ

و لبخند میزنم.زن خونگرم و مهربانی بود.بعضی روزها که پای درد دلش می نشستم و 
از سختی های زندگی اش برایم می گفت ،به این فکر می کردم که من..در زندگی ام 

ته ام در برابر سختی های زری واقعا سختی نکشیده ام و این سختی یک سال گذش
 خانوم،خوشی به حساب می آمد.

 
 زری خانوم کمک می خوای؟!-
 

متوجه حضورم که می شود سرش را بلند می کند و با مهربانی که توی صورتش به 
 خوبی دیده می شود نگاهم می کند.

 
حاال  ر تانه دخترم...خسته نباشی..بیا بشین برات یه چایی بریزم خسته شدی.از ظه-

 خودت و توی اون اتاق حبس کردی..
 

 به نشستن دعوتش می کنم.
 
 مرسی..ولی شما بشین..من هم یه چایی برای شما میارم هم یکی برای خودم.-
 

 و به سمت کتری حرکت می کنم. و در حین ریختن چای کمی باهاش صحبت می کنم.
 
 زری خانوم از دخترت و نوه ات چه خبر؟خوبن؟!-
 

 شادی توی صدایش را به خوبی می شنوم.
 
روز دیگه وقت  45خوبن الحمدهلل..امروز که باهاش حرف زدم می گفت دکتر گفته -

زایمانشه..البته اگه جلو نیفته.تا این بچه به دنیا بیاد من یکی که به خدا می 
.ایشا.. رسم...واقعا لحظات سختیه.مادر شدن و مادر ِ خوب بودن واقعا که کار سختیه

 که دخترم بتونه از پسش بربیاد.
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 با فنجان چای ها کنار زری خانوم پشت میز می نشینم.

 
ایشا...که بر میاد از پس مسئولیت هاش.حاال اسم این شازده پسر و چی می خواین -

 بزارین؟!
 
واال خانوم چون بچه اولشون رو از دست دادن،این یکی بچه رو نذر امام رضا -

 اسمش و هم می خوان بزارن رضا.کردن...
 

 فنجان خالیه چای ام را روی میز می گذارم و از جایم بلند می شوم.
 
ایشا.. که صحیح و سالم مثل اسم قشنگی که براش انتخاب کردن به دنیا میاد.یه -

 شیرینی هم به ما میدین.
 

 زری خانوم با لب پر خنده نگاهم می کند و ان شاء اهلل می گوید.
 

خط چشمی پهن می کشم و رژ لبم را تمدید می کنم .آمدن حامد و یاسی خوشحالم 
کرده بود و باعث شده بود روحیه بهتری نسبت به روزهای گذشته داشته باشم. با 

نگاهی به خودم در آینه ،از سر و وضع ظاهری ام راضی می شوم و عطر محبوبم را به 
نرم و دوستداشتنی ام از اتاق خارج می  خودم می زنم و بعد از مرتب کردن روسری

 شوم.
 

بعد از چک کردن همه چیز و مرتب بودنشان روی کاناپه می نشینم و منتظر آمدنشان 
می شوم.طولی نمی کشد که صدای زنگ خانه از جا بلندم می کند تا به استقبال مهمان 

 هایتازه از راه رسیده ام بروم.
 

** 
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ساعته اومدیم هیچی  3م پس این شام چی شد؟بابا گشنمونه!پــروانه..پروانه خانو-
 جلوی ما نذاشتی..اینه رسم مهمون نوازی..یادم باشه به بابات خبر بدم این رفتارت و..

 
صدای حامد بود .از وقتی آمده بود آنقدر سر به سرم گذاشته بود که به این پروانه 

 ودم.پروانه گفتن هایش و غرغر کردن هایش عادت کرده ب
 

سرم را از آشپزخانه بیرون می کنم و می گم:واال تو از وقتی اومدی گشنه ای. راست 
 بگو؟ چند روزه چیزی نخوردی ؟ هان؟

 
از جایش بلند می شود و در حالیکه قدم رو می آید به سمتم می گوید:واال حاج 

 خانوم..اگه بخوام راستش و بگم...
 

ی می گوید:یاسی جان..شما گوشات و بگیر تا من و بر می گردد سمت یاسی و به شوخ
 یه حقیقتی و به این حاج خانوم بگم.

 
یاسی به جای گوش دادن به حرفش برایش پشت چشم نازک می کند و رویش را از 

 حامد با خنده می گیرد.و حامد به شیطنتش ادامه می دهد.
 
که مامان یاسی از دیشب که خونه یاسی اینا بودیم..یلدا جون..می شناسی -

خانوم..برداشته بود خورشت بامیه درست کرده بود..این بود که منم که عاشق بامیه کال 
 از غذا افتادم.ولی خب..قسمت شد امشب تالفیش رو در بیارم...

 
 صدای اعتراض یاسی بلند می شود.

 
ردم خوای نمک نشناس...کم خالی ببند واسه این دختر..من بودم که دوتا بشقاب غذا -

 اره؟تازه هی ام تشکرکردم؟
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با خنده چشم غره ای به حامد که نزدیکم شده بود میرم و می گم:حاال از شانس خوبت 
امشبم واست بامیه درست کردم که بیشتر جون بگیری و خوشحال بشی..برو 

 بشین..االن دیگه شام و میارم.
 

.اینقدر شکم پرست و اشاره ای به شکمش می کنم و می گم:در ضمن..حاج آقا.
 نباش!عیبــه!چاق میشی.

 
و با زدن چشمکی وارد آشپزخانه می شم و به زری خانوم توی کشیدن غذاها کمک می 
کنم.در حین کشیدن غذاها صدای غرغر کردن های حامد رو در حالیکه داشت با یاسی 

و با هنوز بحث می کرد می شنوم و لبخند می زنم. از موقعی که من یادم می اومد 
یاسی آشنا شده بودم همیشه با حامد در حال بحث کردن بود و این تازگی نداشت، و 

 اگر روزی باهم بحث نمی کردن همه متعجب می شدن.
 

حامد با دیدن میز چیده شده نگاهی به من می کنه و در حالیکه دستمالش رو روی 
خودته که اصال بهت لباسش میزاره می گه: فقط پروانه جون..نگو که این غذاها کار 

 نمیاد؟!
 

لبخندی میزنم و در حالیکه دیس پلو زعفرونی رو به سمتش می گیرم می گم:هر چند 
که خودت خوب می دونی چه کدبانویی هستم..ولی امشب و این غذاها کار من 

 نیست.زری خانوم خیلی زحمت کشیده بنده خدا..من رو طرح ها کار می کردم.
 

گیره و می گه:آهان..پس االن با خیال راحت می تونم دیس رو از دستم می 
 بخورم..نگران بودم چیزی به خوردمون ندی..

 
چشم غره ای بهش میرم و تا میام حرفی بزنم یاسی معترض صداش می 

 زنه:حامـــد..
 

ولی حامد با خنده و صدای بلند به زری خانوم که توی آشپزخانه بود می گه:زری 
 چه کردی!خانوم..دستت طال..
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 و همینطور که مشغول کشیدن غذا میشه شروع می کنه به حرف زدن.

 
امشب با صدر هماهنگ کن که اگه می خواد طرح ها رو ببینه..فردا یه قرار بزاریم و -

اونم ببینه.من و یاسی می خوایم بعدش بریم بگردیم..البته...اگه توام خواستی با ما 
 بیای می تونی بیای ها..

 
 خنده می گم: ِا اینجوریه؟!باشه چشم...دیگه امری باشه جناب؟! با
 
 غذات رو بخور..حاال فعال که امری یادم نیس..-
 

 و با نگاهی به یاسی می گه:به نظر تو چیزی یادم نرفته؟!
 

یاسی که زود حرصی میشد با تشر می گه:تو که هر چی می خوای به پروانه داری می 
 مه که حسابی گوش ِ نازنینت و پیچونده..گی..خوبه واال... ع

 
چند دانه از ذرت های روی ساالد رو به دهانم میزارم و می گم:یاسی..ولش کن.چکارش 

 داری؟بزار بچه یه زره خوش باشه این دو روز!و چشمکی بهش میزنم.
 

** 
 

ه ی شده بود که موبایل به دست به سمت اتاقم راه افتادم.شمار 12ساعت نزدیک به 
 صد ررو می گیرم و منتظر میشم جواب بده.

 
در حین شنیدن بوق هایی که توی گوشم می پیچید به طرح هایی که بچه ها آورده 

بودند نگاه می کنم.طرح های حامد رو با اینکه روس قسمت های کوچ اتاق ها کار 
 کرده بود بیشتر از طراحی های یاسی پسندیده بودم.

 
 که توی گوشم می پیچد لحظه ای شرمنده میشم. صدای خواب آلود صدر
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 الـــو...-
 

 آب دهانم رو قورت میدم و به الو گفتنش جواب می دهم.
 
 مهندس..رستگار هستم. گویا بدموقع مزاحم شدم.-
 

صدایش را صاف تر می کند و پر از کنجکاوی می گوید:شمایید پروانه خانوم..اتفاقی 
 افتاده؟!

 
 می نشینم.لبه ی تخت 

 
نه..نه..زنگ زدم فردا یه قرار باهاتون بزارم بچه ها اومدن یه سری از طرح ها رو هم -

 برای من آوردن.خواستیم شماهم ببینید...
 

انگار خیالش راحت می شود:آهان...نگران شدم.فکر کردم اتفاقی افتاده..اوکی..من فردا 
 وقتم کامال آزاده.کی مایلید شما؟!

 
 مکانش را بهش می گویم و بابت بدموقع زنگ زدنم ازش عذر می خوام. ساعت و-
 

مودبانه جواب عذر خواهی ام را می دهد:این حرفا چیه خانوم..خیلی خسته بودم..این 
 شد که گفتم امشب زود بخوابم..ولی مشکلی نیست..شما خودتون رو ناراحت نکنید.

 
داشتن باهاتون هماهنگ کنم که این یکی  لبخندی میزنم و می گم:واال.. بچه ها اصرار

دو روزی که اینجا هستن دیگه کاری نباشه و یکم بگردن.. به هر حال من عذر می 
 خوام..از خواب بیدارتون کردم..

 
 صدایش پر از آرامش به گوشم میرسد..
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ناراحتم می کنین اینقدر رسمی برخورد می کنین..پروانه خانوم..راحت باشین و هر -
ت از شب و روز که خواستین تماس بگیرین...من راحتم..به فکر ناراحتی من وق

 نباشید..
 

 مکثی کوتاه می کند و ادامه می دهد...
 
من... صدای شما رو می شنوم خوشحال هم میشم...تازه..بهتر از قبل و با آرامش -

 بیشتری هم می خوابم..
 

وشحال میشد؟ارامش می گرفت و لحظه ای گرمم می شود..صدای من را می شنید خ
 بهتر از قبل هم می خوابید؟چه دلیلی داشت؟

 
انگار مکثم زیاد طوالنی می شود که صدایم می کند و من اینبار حس می کنم که گونه 

 هایم از این شرم سرخ می شود..
 
 پروانه خانوم...الــو..-
 

 د...به خودم می آیم و سعی می کنم صدایم چیزی را معلوم نکن
 
 الوو.ببخشین..شما لطف دارین..فردا می بینیمتون دیگه..کاری با من ندارین؟!-
 
 نه..فقط اینکه..مراقب خودتون باشین و به بچه ها هم سالم برسونید.-
 

 لبخندی میزنم و می گم:چشم..حتما.شبتون بخیر..
 

ز سینه خارج و وقتی که شب بخیر گفتن او را هم می شنوم نفس حبس شده ام را ا
می کنم.مسیح صدر..با رفتارها و حرف هایش باعث می شد که گاهی ذهنم درگیرش 

 شود و من، از این درگیری ذهنم زیاد راضی نبودم...راضی نبودم که باز هم..
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با شنیدن اسمم از زبان یاسی و همزمان باز شدن در اتاق و داخل آمدنش سعی می 
و به چیزهای دیگری جز صدر و حرف های کنم فکرهایم را سروسامان بدهم 

 دوپهلویش فکر کنم.
 
 چرا اینجا نشستی دختر؟بیا بیرون حامد کارت داره..-
 

و با خنده و چشمکی که میزنه ادامه میده:واست نقشه کشیده..می خواد سربه سرت 
 بزاره..

 
 ....از جایم بلند میشوم و آهسته همانطور که به سمتش میروم لب باز می کنم

 
داشتم با صدر حرف میزدم..قرار فردا رو باهاش گذاشتم..ترسیدم وسط حرف زدن -

 حامد یه پارازیت بندازه وسط...حاال بیا جمعش کن..
 

 یاسی غش غش می خندد..
 
اره واال..ا زاین حامد بعید نیست ...توام که زیادی سخت میگیری..بابا صدر اسم داره -

 می کنی تو؟بهش بگو مسیح جون!اسم به این قشنگی... دختر..چقدر رسمی برخورد
 

 چشم غره ای بهش می رم و همانطور که از اتاق خارج می شوم جوابش را می دهم.
 
 خیلی اسمش و دوست داری خودت صداش کن مسیح جون..یاسی جون!-
 

م با و همانطور که به سمت پذیرایی می روم از ذهنم می گذرد که چرا واقعا نمی توان
مسیح انطور که باید خودمانی شوم..هرچند می دانم که او از صمیمی شدن بدش نمی 
آید و تالش کرده است که با من راحتتر باشد و این مسئله را حتی امشب هم به زبان 

 آورد. 
 

** 
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با یاسی بیدار بودیم و حرف می زدیم..انگار این حرف ها هیچ  2تا نزدیکی های ساعت 

 نداشت..هیچ وقت از درد و دل کردنمان کم نمی شد. وقت تمامی
 

بعد از کلی حرف زدن یاسی زودتر از من خوابش میبره و من می مونم با حجم عظیمی 
 از بعضی از حرف های دوپهلوی یاسی در مورد زندگی ام..

 
 مدر مورد امین و دیدنش به او گفته بودم و کلی مواخذه ام کرده بود که چرا حتی با آد

بی شعوری چون او هم کالم شده ام.. یاسی از اول هم از امین خوشش نمی امد و هر 
وقت که به هم میرسیدند سر مسئله ای کوچک با امین بحث می کردند و حاال که این 
اتفاق هم پیش آمده بود،انگار که دشمن سربیه امین شده بود و او بیشتر از من،برایم 

 حرص می خورد.
 

سیح هم کفری شد و چندتایی ناسزا نثارش کرد که چرا این مردک حتی از دست م
باعث شده که با امین چشم تو چشم بشوم. و به شوخی هم گفته بود که باید تا می 
توانم امین را حتی با حضور صدر هم کفری اش کنم. یاسی هم خوب فهمیده بود که 

ید االن چون من امین ادم حسودی است و زود حساست خود را نشان می دهد و شا
 با صدر کارم را شروع کرده ام شمه حسادتش روشن شده.

 
بعضی از حرف های یاسی را قبول می کردم و بعضی هایش را نه!امین االن برای 

خودش زندگی داشت و این امکان نداشت که بخاطر من،و دیدن اوضاع من و صدر با 
را طبیعی می دانستم..ولی نامزدش به کیش بیایند.کنجکاوی کردنش در مورد خودم 

 درکش نمی کردم.
 

آنقدر به این باید و نباید هایی که در زندگی ام بود فکر می کنم که متوجه نمیشوم چه 
 زمانی از صبح است که خواب چشم هایم را گرم می کند.

 
با آنکه دیرتر از بقیه خوابیده بودم ولی زودتر از همه از خواب بیدار میشوم و بعد از 

رفتن دوشی مختصر و پوشیدن لباسی مناسب از اتاق خارج میشم. با دیدن حامد که گ
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روی کاناپه به خواب رفته بود لحظه ای خند ه ام می گیرد.انگار کل دیشب؛ اصال توی 
اتاق نرفته بود و همانجا روی کاناپه خوابش برده بود و این ،از تلویزیون که روشن 

 مانده بود،کامال هویدا بود.
 

آهسته نزدیکش می شم .هنوزم توی خوابی عمیق بود. مثل پسر بچه ها خودش رو 
مچاله کرده بود و دست هاش رو سفت در آغوش کشیده بود و انگار که سردش شده 

 بود. پتویی که بهش داده بودم، کنار کاناپه و پایین پاش افتاده بود.
 

قدم برمی دارم. هنوز وارد دوال می شم و پتو رو روش می کشم و به سمت آشپزخانه 
آشپزخانه نشده بودم که صدای زری خانم باعث میشه سرم رو بچرخونم.صبح بخیرش 
رو با لبخند جواب میدم و توی آماده کردن صبحانه ای مفصل که حامد دستورش رو از 

 دیشب داده بود کمکش می کنم.
 

ل خوردن صبحانه کم کم یاسی و حامد هم بیدار میشن و دور هم و با خنده مشغو
 میشیم.

 
حامد در حالیکه دور دهانش رو پاک می کنه رو به من می کنه و با خونسردی می گه: 

 حاج خانوم حاال ساعت چند با این مهندس خوش تیپتون قرار گذاشتی؟!
 

به لفظ "مهندس خوش تیپ"لبخندی میزنم.جدا که در دید اول تیپ و قیافه اش جلب 
 نظر می کرد.

 
ی به چهره اش می کنم و می گم:فکر کنم همین اول جوونی آلزایمر هم گرفتی نگاه

 حامد جان آره؟!
 

یاسی ریز ریز می خنده و می گه:آی گفتی پروانه...بعضی وقت ها بدتر از یه آدم پیر 
 عمل می کنه!

 
 می خندم و وسط خنده حرف یاسی را تایید می کنم.
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شون می کشه و رو به من می گه:اول صبحی حامد با نگاهش برای یاسی خط و ن

بدجور زبون باز کردی حاج خانوم...حرف های دوستت رو تایید می کنی؟نزار پیش 
 مهندس زیرابت و بزنم ها...

 
باهاش  11زبونی براش در میارم و می گم:از این عرضه ها هم که نداری آخه...ساعت 

 قرار گذاشتم.
 

می اندازه و همینطور که از پشت میز بلند میشه نگاهی به ساعت مچیه توی دستش 
می گه:اوکی..پس من برم یه دور بزنم این اطراف...شما خانوما هم یکم باهم دردو دل 

 کنید....نمی خوام مزاحمتون بشم..
 

با خنده می گم:مرسی از لطفتون آقا...ولی حاال کجا می خوای بری؟یه وقت اینجا رو 
 گم نکنی؟!

 
 و روی دستم میزاره و با چشم و ابرو به حامد که ایستاده اشاره میزنه.یاسی دستش ر

 
این اگه سر ما دوتا رو زیر آب نکنه..مطمئن باش خودش سالم می مونه!یه هفت -

 خطیه که من میشناسمش پروانه جان!
 

حامد با صدای بلند به حرف یاسی می خنده و در حالیکه از ما و میز دور میشه جواب 
 رو میده.یاسی 

 
یاسی خانوم ..حاال چشمت خورده به دوست عزیزت هی بلبل زبونی می کنی..دارم -

 برات..
 

یاسی در حالیکه با خنده چشمکی به من میزنه بلند رو به حامد که داره دور میشه می 
 گه: اوه اوه..ترسیدم ازت برادر حامد..
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گی فقط خط و نشون می و به آرومی رو به من می کنه:این حامد از همون بچ
 کشید..وقتی پای عمل که می رسید خودش تسلیم میشد..

 
لبخندی که گوشه ی لبم نشسته رو کمی جمع می کنم و از جام بلند میشم.ظرف عسل 

و کره رو بر میدارم و به آرومی می گم:چه بهتر..همین که آرومه و دعوایی نیست 
صله ی حامد کارمون با کرام الکاتبین خودش غنیمته..وگرنه با این کار طراحی و حو

بود...و بس! و با قدم هایی بلند به سمت آشپزخانه میرم. نگاهی به طرح ها می اندازم 
و رو به یاسی می گم:یاسی..انگار موقع طراحی زیاد حال و حوصله نداشتیا..اینجارو 

 ار!نگاه کن..به نظرم یکم با بقیه فضای دیگه ناخواناست..جور در نمیاد انگ
 

روی طرح دوال میشه:وای..هانی..شما چه سخت گیر شدین جدیدا..بابا این یکی از 
بهترین طراحی هایی که دارم زور میزنم و انام میدم..به جون خودم تو یه دونه از هتل 

 های اینجا نمی تونی پیداش کنی.چرا اینقدر وسواس شدی تو دختر؟!
 

هام رو توی سینه ام قفل میکنم می به صندلی تکیه می دم و درحالیکه دست 
گم:نمیدونم واال..شاید تو راست می گی...طرح های خودم رو که ده بار می کشم و 

 عوض می کنم.هیچی به دلم نمیشینه.همش فکر می کنم طرح ها زشت شدن.
 

 دستش رو میزاره روی شونه ام .
 
ریتش رو قبول اینا همش بخاطر اینه که اولین پروژه بزرگیه که خودت مدی-

کردی..طبیعیه خب!ولی زیاد هم خودت رو خسته نکن..زری خانومم که می گفت از 
صبح تا شب خودت و هم شاینجا حبس می کنی و می کشی...واال ما هنوز یک سوم 

 توام طراحی رو جلو ننداختیم که تو ...
 

و تا موبایلم ر با صدای زنگ موبایلم حرفش نیمه کاره می مونه و من از جام بلند میشم
بردارم.به عکس باباا که روی صفحه ال سی دی گوشی نقش انداخته لبخند میزنم و 

 جواب میدم.
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یاسی از اتاق بیرون میره و من دقایقی رو با ،بابا صحبت می کنم.می گفت که عمه و 
حاجی دارن از سوریه برمی گردن و تا سه روز دیگه میان تهران.می خواست که من هم 

 شب توی مهمونیه فامیلی که گرفتن کنارش باشم و اون تنهای رو حس نکنه.اون 
 

نتونستم روش رو زمین بندازم و قبول کردم که تا سه روز دیگه میام تهران.هر چند 
خودم هم دلتنگ شده بودم و این بهانه خوبی بود که برگردم و یه سر هم به بابا زده 

 .باشم و هم عمه رو از نزدیک دیده باشم
 

پانچوری خوش طرح و ساده ام رو می پوشم و چکمه های پاشنه کوتاهم و پام می 
کنم و با نگاهی به آینه که نزدیک درب ورودی، خروجی، نصب کرده بودم ،از ظاهرم 

خیالم راحت میشه و همراه یاسی سوار تاکسی که حامد گرفته بود و خودش جلو 
 نشسته بود می شیم.

 
ی که من ادرسش رو به صدر داده بودم،توی ماشین همگی سکوت تا رسیدن به تریای

 می کنیم و به موسیقی مالیمی که در حال پخش شدن بود گوش میدیم.
 

با دیدن عروسک مشکی رنگی که درست جلوی تریا پارک شده بود متوجه میشم که 
 زودتر از ما سر قرار رسیده!

 
خی گفت:ببینم ...نگاه کردن به این یاسی که رد نگاه من رو دنبال می کرد به شو
 ماشین خوشگله حاجت میده رستگار جون؟!

 
با لبخند سرم رو می چرخونم سمتش و می گم:یاسی..خل و چل...حاجت چیه دختر؟! 

 جلوی مسیح جونت از این شیرین زبونی ها نکنی ها..
 

 یشه.صدای حامد که کرایه رو حساب کرده بود و پشت سر ما می اومد شنیده م
 
 کی شیرین زبونی کرده؟!هان؟!-
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برمی گردم سمتش و می گم:عجب بچه کنجکاوی هستی تو...و با دست به در ورودیه 
 تریا اشاره می کنم و اول من و یاسی وارد میشیم و بعد هم حامد به دنبالمون میاد.

 
دم متش قبا دیدن صدر که پشت یکی از میزها نشسته بود خانومانه و به آرومی به س

بر میدارم.. با دیدن لبخند روی لبش و محبتی که حتی از دور هم توی چشم هاش می 
شد دید، تنها برای لحظه ای یاد حرف های دیشبش می افتم و بی اراده کف دست 

 هایم به عرق مینشیند!
 

حامد و یاسی با صدر حال و احوال می کنن و دست میدن.ولی من طبق معمول 
م و احوالپرسی معمولی اکتفا می کنم و یکی از صندلی ها رو عقب همیشه به یک سال

 می کشم و می نشینم.
 

 صدر سر صحبت را باز می کند.
 
 چه خبر؟حامد جان خوبی؟!-
 

حامد که لبخندی میزند با شیطنت نگاهی کوتاه سمت من که به او نگاه می کردم،می 
 اندازد.

 
دیروز که مهمون خونه پروانه خانوم بودیم...بهتر هم ُشکر مهندس جان..خوبیم..واال از -

 شدیم.اصال مگه میشه کسی مهمونی بیاد و بهش بد بگذره؟!
 

 صدر خنده ای آروم می کنه و حرف حامد رو تایید می کنه.
 
همینطوره...من فکر می کردم فقط خودم این حس رو داشتم..پس شما هم از اینکه -

 ن؟!مهمون خانوم بودید راضی ای
 

 یاسی به جای حامد وارد بحث می شود و جواب می دهد.
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مهندس..ماشاهلل حامد خان هرجا میرن بهشون خوش می گذره..بنده خدا پروانه جان -
 از دیروز کلی اذیت شده...

 
سکوتم رو می شکنم و می گم:این حرفا چیه..من خیلی هم خوشحال میشم کسی بیاد 

 م.خونه ام و مهمون داشته باش
 

با اومدن پیشخدمت همگی سفارش هامون رو میدیم و بعد بحث کشیده میشه به 
 طراحی و دیدن طرح هایی که نیمی از اونها توی تبلت بود و نیمی دیگه توی برگه!

 
با آنکه دو هفته ای به عید مانده بود اما کم کم بوی بهار می آمد و جنب و جوشی که 

 یده میشد باز هم از راه می رسید.هر سال توی خونه و بین مردم د
 

روزه با خودم به تهران برده بودم را بلند می کنم  2ساک کوچکی که برای این مسافرت 
و وارد حیاط ویالیی و کوچک خانه ام می شوم.خانه ای که قرار بود یکسالی در آنجا 

زندگی ام سال ، آن هم پیاپی در کیش وقتم را .. 3ساکن باشم.قسمتم اینطور بود که 
 را.. به تنهایی بگذرانم.

 
روز حتی دلم برای زری هم  2، 3ولی انگار زیاد به این خانه وابسته شده بودم. در این 

تنگ شده بود.ساک را روی پله می گذارم و بعد از اینکه نگاهم را بین درخت های تازه 
ودم که حوالی شکوفه زده به گردش در می آورم زری خانوم را صدا میزنم.بهش گفته ب

 همین ساعت، به خانه بر می گردم.
 

طولی نمی کشد که زری خانوم جلوی دیدگانم قرار می گیرد و مادرانه در آغوشم می 
کشد و ابراز دلتنگی می کند.صورتش را می بوسم و حین تشکر ازش، وارد خانه می 

 شوم.
 

زری خانوم برایم آورده روی یکی از کاناپه های راحتی می نشینم و نوشیدنی خنکی که 
را می خورم.شالم را از روی سرم بر میدارم و به زری خانوم که روی مبل روبروی ام 

 نشسته نگاه می کنم.
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 زری خانوم می بینی چقدر بوی عید میاد؟!مثل بچه ها ذوق زده شدم امسال..-
 
از روزای  آره مادر..الهی که امسال عید خوبی باشه برات...یه سال پر برکت..پر-

 خوب...خوش گذشت حاال دخترم؟
 

با لبخند می گم:آمین..برای شما هم همینطور..اره زری خانوم..عمه خیلی تعریف می 
کرد..یه جوری که منم هوایی شدم یه سفر برم سوریه..کلی هم سوغاتی داد 

 برامون.ایشا که قسمت دوتاییمون بشه همین زودی ها بریم..
 

و با ذوق می گه:برای من که سال خوبیه امسال..دارم مادربزرگ زیر لب آمین می گه 
میشم..چی از این بهتر دخترم..ایاش...بعد از نوه ام یه سفر زیارتی هم میرم و دیگه 

 هیچی از خدا نمی خوام.
 

برای عوض کردن لباس هام از جام بلند میشم و می گم:ایشاهلل..به سالمتی..حاال دکتر 
 ایمان؟!کی وقت داده برای ز

 
واال می گفت هفته ی دوم عید دخترم..ولی می ترسم زودتر به دنیا بیاد..حال و روزش -

 که دیدنی شده...
 

از جام بلند میشم و در حالیکه شالم رو از روی کاناپه برمیدارم به زری خانوم نزدیک 
لم و میشم و دستم رو روی شونه اش میزارم:حاال دیرو زود...ایشاهلل که هر دو سا

 صحیح پیشت برمی گردن.نگران نباش.
 

 انشاهلل گویان از جایش بلند میشود و ساک به دست به سمت اتاقم قدم بر میدارد..
 

کمی روی تختم دراز می کشم و به این یک هفته ای که زیادی خوش گذرانده بودم فکر 
دن این نشمی کنم.در این یک هفته حتی نتوانسته بودم یک صفحه هم طراحی کنم.و 

 درست از روزی که حامد و یاسی آمده بودند اتفاق افتاده بود.
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روزی که در کنارم بودند جزو بهترین  2لبخندی میزنم.آمدنشان خیلی خوب بود. این 

روزهایی بود که در کیش گذرانده بودم.حتی یک بار دیگر هم به اصرار یاسی که بدجور 
 2ودم و مسیح هم انگار از خداخواسته به جمع تو نخ مسیح رفته بود،به او زنگ زده ب

 نفریمان آمده بود و یک روز کامل را در یکی از جنگل های اطراف گذرانده بودیم.
 

نفر را به جوجه کباب مخصوصش مهمان کند و  2آنروز حامد تصمیم گرفته بود که ما 
 و کباب یاسی هم کلی اذیتش کرده بود که تو فقط خوردن را یاد گرفتی نه پختن

کردن!و چشمکی زده بود و رو به من و مسیح گفته بود:کباب هایش حرف ندارد!که 
 واقعا هم حرف نداشت .

 
صدر به شیطنت ها و سر به سر گذاشتن های حامد و یاسی می خندید و گاهی برای 
من هم سری تکان می داد که یعنی این دو چه شادن! آن روز صدر هر چه اصرار کرد 

 را در خانه او باشیم قبول نکردیم.. که شب شام
 

ولی ...لباسهایمان از باران بی موقعی که ساعت های اخر روز آمده بود کثیف شده بود . 
و این بهانه ی خوبی برای نرفتن شد. اما مسیح از یاسی و حامد قول گرفت که دفعه 

 ی بعد باید اول مهمان خانه او شوند بعد من!
 

 گوشم گفته بود: انگار خوشش اومده که این رابطه ادامه پیدا کنه.و یاسی ریز ریز در 
 

خندیده بودم و گفته بودم که می خواهد رقیب من بشود و مهمان هایم را از دستم در 
 بیاورد..

 
ولی حامد حرفم را شندید و باز هم با لودگی هایش جو را عوض کرده بود و هم به من 

 حتما به همین زودی به خانه هر دویمان می آیند.قول داده بود و هم به صدر که 
 

آن روز کلی خندیده بودیم و خوش گذرانده بویدم..از پیاده روی در جنگل گرفته تا باد 
 زدن جوجه کباب هایی که حامد درست می کرد و ...
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حس می کردم که صدر از این جمع بی ریا و خودمانی زیاد خوشش آمده بود که 

کرد که به خانه اش برویم. چون حتی وقتی جلوی خانه پیاده مان کرد باز چندبار اصرار 
هم برای رفتن به خانه اش اصرار می کرد و این وسط یاسی بود که شل شده بود و با 

 سقلمه زدن به من می فهماند که دلش می خواهد زودتر خانه ی صدر را ببیند.
 

ن استراحت کوتاه مدت به مزاقم توی تخت غلتی میزنم و چشمهایم را می بندم. ای
 خوش آمده بود و باعث شده بود کمی تنبل بشم.

 
تصمیم گرفتم کار طراحی را از فردا شروع کنم و امروز را هم به بقیه ساعات استراحتم 

 اضافه کنم.
 

*** 
 

از خواب که بیدار شدم هوا کامال تاریک شده بود و صدای اذان به گوشم می 
ان وارد راهرو شدم و به سرویس بهداشتی پناه بردم.پایین چشمهام رسید.خمیازه کش

سیاه شده بود و ریمل هام زیر چشمهای خواب آلودم بدجوری خودنمایی می 
کرد.مشغول شستن صورتم میشم و کمی بعد موهام رو مرتب می کنم و از سرویس 

 بیرون میام.
 

د آشپزخانه میشم.از زری خبری زری خانوم رو صدا میزنم و وقتی جوابی نمی شنوم وار
نیست.می خوام از آشپزخانه بیرون برم که لحظه ای نگاهم روی برگه ای که به یخچال 

 چسبیده ثابت می مونه.به سمت برگه میرم و از یخچال جداش می کنم.
 

"خانوم من میرم یکم برای خونه خرید کنم.نگران نشید.خواب بودید نخواستم بیدارتون 
 کنم."

 
گه رو روی میز قرار میدم و چای دم می کنم.هنوز چای دم نکشیده که زری با دست بر 

هایی پر از خرید برمیگرده.کمکش بسته های خریداری شده رو جابجا می کنم و وقتی 
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که زری مشغول درست کردن شام میشه من هم به پذیرایی برمی گردم و خودم رو با 
 حل کردن جدول سرگرم می کنم.

 
 ل کردن جدول بودم که زری خانوم با بشقابی پر از میوه کنارم میشینه.درگیر ح

 
 دخترم..بیا یکم میوه بخور...اون جدول و ول کن.-
 

لبخندی میزنم و می گم:این جدول هم مثل تخمه خوردنه..همش میگی یکی 
 دیگه..یکی دیگه..

 
شما میدونین به  و به چندتا جای خالی که مونده نگاه می کنم و می گم:زری جون

 خشت پخته چی میگن؟!اولشم الف در اومده!
 

زری خانوم که بشقاب میوه رو می کشه جلوم می گه:اول یه چیزی بخور..تا ببینم یادم 
 میاد..

 
 و به جدول نگاه می کنه و می گه:حال چند حرف هست مادر؟!

 
 حرفه .یه حرفش هم که در اومده.. 4-
 

تقال میشم و به زری خانوم که در حال فکر کردنه نگاه می مشغول پوست گرفتن پر
 کنم.

 
 زری خانوم..یکی دیگه ام هست.نوشته هسته مویز؟!سه حرفه.-
 

 زری خانوم فوری می گه:این و یمیدونم.بنویس فصا...ببن در میاد.
 

پرتقال رو توی بشقاب میزارم و حرف ها رو توی خانه های مربعی شکل می نویسم.و 
 ذوق می گم:اره..خودشه..در اومد. با
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زری خانوم می خنده و می گه:بابام خدابیامرز..یه باغ داشت..همیشه توش پر از مویز 

 بود..بخاطر این یادم اومد..
 

صدای موبایلم باعث میشه که حرف زری خانوم نصفه بمونه.عذر خواهی می کنم و 
 ارم داره یعنی؟!گوشیم رو برمیدارم.با تعجب می گم:مهندس صدر!چک

 
زری خانوم فوری می گه:جوابش و بده دخترم..خواب بودی هم زنگ زده بود حالت رو 

 بپرسه!چه پسر آقاییه!
 

صدام رو صاف می کنم و صفحه بزرگ گوشیم رو لمس می کنم.و برای اولین بار توی 
 سالم کردن پیش دستی می کنم.

 
 سالم مهندس..-
 

ی رسد و درست مثل خودم رسمی صدایم میزند و باعث صدای سرحالش به گوشم م
 می شود ته دلم کمی به این بازیه بچه گانه بخندم.

 
 سالم خانوم رستگار..حال شما؟خوبین.-
 

 چرا این مرد نگران حال من بود؟!
 
 ممنونم ...من خوبم..شما خوبین؟!خوش میگذره؟!-
 
 .به سالمتی رسیدین خونه..آره؟!ما هم خوبیم..اما به شما بیشتر خوش گذشته.-
 

به زری خانوم که مشغول دید زدنمه و به حرف های من گوش میده لبخندی میزنم و 
 می گم:بله..یه چندساعتی میشه..
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 خب..پس خوبه..اگر می دونستم چه ساعتی میرسیدین می اومدم فرودگاه دنبالتون..-
 

 "می خواست دنبالم بیاید؟چه دلیلی داشت؟!"
 

 مستاصل لبخندی میزنم و به صدای پشت خط جواب میدهم.
 
 لطف دارین..دیگه مزاحم نشدم...-
 

وسط حرفم می پرد :این حرفا چیه پروانه خانوم..من به پدرتون قول دادم که توی این 
 یک سال کنارتون باشم..این وظیفمه!

 
می دانست که پوزخندی گوشه ی لبم جا خوش می کند.پس من را وظیفه ی خودش 

 این حرف ها را میزد.من چه ساده بودم که فکر می کردم...
 

 اما... حرف بعدی اش تمام معادالت ذهنی ام را بهم میریزد..
 
 هرچند..ناگفته نماند خودم هم دوست دارم که کنار شما باشم..-
 

 حرفش را نشنیده می گیرم و خودم را به به راهی دیگر میزنم.
 

ت یادم می رفت..تهران که بودم طرح های بچه های گروه رو هم از نزدیک راستی داش
 دیدم..واقعا عالی بود.

 
وقتی رییسی مثل شما داشته باشن.مطمئنا همه کارهاشون عالی میشه.اینطور -

 نیست؟!
 

به زری خانوم نگاه می کنم.این مرد چرا امشب اینقدر از من تعریف می کرد؟!در لفافه و 
 آشکارا؟!
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** 
 

تلفن را قطع می کنم و متعجب به صفحه خاموشش نگاه می کنم.هر بار که با صدر 
 حرف می زدم بیشتر از قبل می توانستم روحیه مهربان و حمایت گرش را درک کنم.

 
و حتی..چندباری می شد که بعد از حرف زدن با این مرد همچین حالتی بهم دست می 

 شایدهم می شناختم و خودم را گول می زدم. داد.حسی که نمی شناختمش...یا
 

درست مثل وقتی که امین مرا تنها گذاشت و من فکر می کردم که این ها یه خواب 
تلخ بیش نیست و اینجوری خودم رو هر روز گول می زدم.این بار هم رفتارهای صدر را 

 می دیدم و حاال...
 

 صدای زری خانوم از عالم هپروت جدایم می کند.
 
 مادر..چی میگفت مهندس که اینقدر رفتی تو فکر؟!-
 

نگاهی به صورت منتظرش می اندازم و می گویم:هیچی..هیچی نگفت.حالم رو پرسید 
 و گفت اگه می دونست می اومد فرودگاه دنبالم.

 
 لب های زری خانوم به خنده ای که در آن لحظه به نظرم معنی دار بود باز میشود.

 
 و داره ...بدجور هوات-
 

 و دستش رو مادرانه روی دستم می گذارد و به حرفش ادامه می دهد.
 
 پسر خیلی خوبیه.مادر خیلی خانومی هم داره...-
 

با حالتی گیج از حرف هایی که زری خانوم زده به صورتش نگاه می کنم.خودش خوب 
 بود و مادرش هم خانوم؟!
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 ن من برم به غذا سر بزنم از من جدا می شود.به دستم فشاری وارد می کند و با گفت

 
 به پشتیه مبل تکیه می دهم و جدول را در دستم جابجا می کنم.

 
بی اراده مداد درون دستم اسم صدر را درون یکی از خانه های مربعی شکل خالی 

 مانده نقاشی می کند.
 

 "مسیح"
 

آمده بود.مثل بچه ها بقیه  لبخندی لبم را نقش می دهد.از طرز نوشتن اسمش خوشم
خانه های باقی مانده را هم با اسمش پر می کنم و وقتی که تمام می شود به جدولی 

 که با اسم او تمامش کرده بودم نگاه می کنم.
 

به خودم اعتراف می کنم که صدر و حضورش این روزها در زندگی ام پررنگتر از قبل 
 حساس خاصی ندارم.نه ترس..نه شوق!شده اند و من هنوز هم به این پررنگی ا

 
** 
 

فیلمی که از تلویزیون پخش می شد به انتها می رسد و من خمیازه کشان وارد اتاقم 
نیمه شب بود و با اینکه من بعد از ظهر هم خوابیده  3می شوم.ساعت نزدیک 

بودم،هنوز احساس کم خوابی داشتم.بدون اینکه امشب مسواک بزنم به تخت می 
می دانم که حتی مسواک زدن هم خواب را از سرم می پراند.هنوز درست روی روم.

خوشخواب نخوابیده ام که چشمانم بسته می شود و خوابی شیرین تمام بدنم را 
 سست می کند.

 
نیمه های شب با صدای گرومپی که از پشت شیشه اتاقم به گوشم میرسد از خواب 

باال و پایین می کند.حیران و ترسان  می پرم.قلبم پر تپش درون سینه خودش را
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چشمانم را بازو بسته می کنم تا موقعیتم را پیدا کنم. اتاق توی تاریک یفرو رفته بود و 
 نور کمرنگی توی اتاق احاطه شده بود.

 
همیشه از اینکه خواب سبکی داشتم و با صدایی کوچک از خواب بیدار می شدم 

اضی ترس و تپش قلب هم داشتم.همانطور که ناراضی بودم.و امشب ، عالوه بر نار
هنوز سرجایم خوابیدم سمت پنجره چرخ می زنم و به پنجره نگاه می کنم.صدا درست 

 از همان طرف آمده بود و من مطمئن بودم.
 

طولی نمی کشد که با شنیدن صدای پا و با دیدن سایه ای پشت پنجره صدای جیغم 
 ر پتو می برم و از ترس می لرزم.کل خانه را بر می دارد و سرم را زی

 
با صدای باز شدن در اتاق جیغ دوم را بلند تر می زنم و وقتی صدای زری خانوم که 

هراسان صدایم می زند را می شنوم کمی آرام تر می شوم و سعی می کنم جیغ نزنم و 
م نمیان ترس و لرزیدن هایی که دست خودم نبود بریده بریده کلمه ی "دزد" را هجی ک

 تا به زری خانوم بفهمانم که این ترس و لرزیدن بی وقفه، برای چه است.
 

زری خانوم سرم را در آغوش می گیرد و سعی می کند که آرامم کند.ولی من خودم صدا 
را شنیدم و سایه را پشت پنجره واضح دیدم.خواب نبود و من مطمئن بودم که چیزی 

 که دیده ام حقیقت بوده است.
 

اب را از کنار تخت بر می دارد و در حالیکه موهای اشفته ام را کنار می زند قربان لیوان 
 صدقه ام می رود و می گوید که خواب دیده ام.

 
به سمت پنجره می چرخم .من سایه را دیدم.خوابی در کار نبود.چرا این زن نمی فهمید 

 که من راست می گویم؟!
 

 کشم. قلبم درون سینه هنوزم بی نظم می تپد. قلپی آب می خورم و سر جایم دراز می
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زری خانوم که خواب الود به سمت من امده بود پتو را رویم درست می کند و می گوید 
که تا وقتی خوابم ببرد کنارم هست.و از روی تخت بلند می شود.به سمت پنجره می 

 رود.بازش می کند و بیرون سرک می کشد.
 
تی هم چیزی نیست.حتما خواب بد دیدی مادر..بخواب دیدی دخترم..تو حیاط پش-

 من پیشت هستم. و به کنارم می آید.
 

بی اراده دستش را می گیرم و چشمانم را می بندم .ولی در ذهنم دیدن سایه تداعی 
 می شود و با ترس به خواب می روم.

 
*** 

 
ر وضعی آشفته با سر دردی عجیب از خواب بیدار میشوم.با دیدن زری خانوم که د

پایین تخت من به خواب رفته متعجب می شوم ولی، لحظه ای تمام اتفاقات شب 
 گذشته به یادم می آید و هراسان به سمت پنجره نگاه می کنم.

 
 دیشب دزد آمده بود و یا، شاید به قول زری خانوم من خواب دیده بودم که دزد آمده.

 
شب ریشه کرده تشر می زنم و از تخت پایین به خودم و این ترسی که در وجودم از دی

می آیم.آهسته از اتاق خارج می شوم و نگاهی به اطراف اتاق می اندازم.همه چیز سر 
جای خودش بود.کمی خیالم راحت می شود ولی،باز هم پاورچین پاورچین به سمت 
 وآشپزخانه حرکت می کنم و سر راه گلدان کوچکی که روی میز هست را خالی می کنم 

با این خیال که اگر کسی قصد حمله به من داشت،انرا به سرش می کوبم، به راهم 
 ادامه می دهم.

 
هنوز به در اشپزخانه نرسیدم که با صدای زری خانوم ُهل می کنم و گلدان از دستم رها 

 می شود و روی سرامیک ها به تکه هایی ریز تبدیل می شود.
 

 و چشمانم را باز می کنم. دستم را از روی قلبم بر می دارم
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 دخترم..پروانه..خوبی؟!-
 

 می چرخم سمتش و می گویم:اره..اره..فقط یکم ترسیدم.
 

 لبخندی مادرانه بهم می زند و نزدکیم می اید.
 
اره..فقط یکم..ببین چه بالیی سر گلدون بی نوا آوردی...برو دست و روت رو بشور..من -

 موندم امروز.من اینجارو جمع می کنم.تو برو... صبحانه آماده کنم.منم خواب
 

سری تکان می دهم و راه آمده را بر می گردم.باورم نمی شد که یک حادثه که معلوم 
نیست اتفاق افتاده یا نه، اینقدر روی رگ های عصبی ام تاثیر منفی بگذارد و من از هر 

 صدایی واهمه داشته باشم.
 

شم و تمام روز را با ترس و دلهره نگذرانم.ولی نمی سعی می کنم به خودم مسلط با
 شود.حتی با صدای زنگ تلفن هم از جا می پرم.

 
شب که می شود ترسم دوباره بر می گردد و تا نیمه های شب خواب به چشمانم راه 

پیدا نمی کند.همه ی درب های خانه را خودم یکبار دیگر چک می کنم و وقتی از بسته 
 ا حدودی راحت می شود سعی می کنم که بخوابم.بودنشان خیالم ت

 
انقدر با خودم حرف می زنم و فکر می کنم تا باالخره خواب به سراغم می اید ولی دم 

 دم های صبح با تکان هایی از خواب بیدار می شوم.
 

چشمانم به سرعت باز می شود و صورت نگران زری خانوم اولین چیزی است که می 
 بینم.

 
 ..بیدار شدی..من باید برم..دخترم داره زایمان می کنه..شوهرش االن زنگ زد..دخترم-
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 سنسورهای مغزی ام به کار می افتد و از ان حالت گیجی در می ایم.
 
 مبارکه..باشه..فقط..شب میای؟!-
 

روز.این حرف ها  12چه سوال مزخرفی پرسیده بودم.معلوم بود که نمی اید.ان هم تا 
 ا هم زده بودیم و من هم پذیرفته بودم.ولی ان وقت دزد به خانه نیامده بود.را قبال ب

 
دخترم..ما حرفامون رو زدیم باهم..االن خوابی یادت نمیاد.ولی میام بهت سر می زنم -

 به مهندس هم سفارش می کنم تنههات نذاره تو این چند روز..
 

وقت بهش نگی دزد اومده  تا اسم مهندس می اید فوری می گویم:زری خانوم..یه
 ها...شاید من توهم زدم.نمی خوام اونم الکی نگران بشه..

 
کمی در جواب دادن تعلل می کند و در اخر می گوید:باشه مادر..هر چی که خودت 

بخوای..ولی اگه می گفتم بهتر بود...کاری داشتی زنگ بزن بهم..و در حالیکه خم می 
 ی می کند.شود صورتم را می بوسد و خداحافظ

 
 و من می مانم و یک خانه ی خالی و اوهامی از دزد.

 
شب اول بدون زری خانوم،تنها در خانه،تا خود صبح پلک نمی زنم.حتی در طول روز 
انقدر تمرکز نداشتم و هر چه که طرح می کشیدم به دلم نمی نشست و همگی ایراد 

 داشتند..
 

می بخوابم ولی انقدر سرم درد می کند دم دم های صبح که می شود سعی می کنم ک
 که بیشتر از دو ساعت ان هم با دلهره نمی توانم و نمی شود استراحت کنم.

 
بعد از کمی چرخیدن در خانه و مطمئن شدن از اوضاع فعلی خانه؛ با ترس وارد حمام 

 می شوم و دوشی سریع می گیرم و از حمام خارج می شوم.
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ها ماندن در خانه ترس را بیشتر می کند ولی تجربه نکرده همیشه شنیده بودم که تن
بودم و فکر می کردم که این ها خرافات است.چون شب های زیادی را خودم به تنهایی 

گذرانده بودم. بی انکه ترسی در دلم باشد.ولی حاال...ترس به سراغم امده بود و گاهی 
یی ایجاد می کرد می حتی از صدای پاهای خودم که بر روی سرامیک ها ضرب ها

 ترسیدم.
 

تلفن را بر می دارم و نیم ساعتی با یاسی حرف می زنم.شماره ی بابا را می گیرم و با او 
حرف می زنم.شماره ی شرکت را می گیرم و با حامد حرف می زنم.به زری خانوم زنگ 

 گیرممی زنم.صدای گریه نوه اش می اید.لبخند می زنم و ازش ادرس بیمارستان را می 
 تا بعد از ظهر برای مالقاتش بروم.

 
کلی سفارش می کند که مراقب خودم باشم .می گوید که امروز صبح موفق شده که با 

 صدر صحبت کند و به او سفارش مرا کرده است.
 

نگرانی اش را درک می کردم ولی دلم نمی خواست که صدر را بیشتر از این درگیر 
 برای خود زندگی داشت. مسائل شخصی خودم بکنم.او هم

 
تلفن ها که تمام می شود ساعت را نگاه می کنم.نصف روز گذشته بود و من این 

چندساعت خودم را با تلفن سرگرم کرده بودم.از اینکه تمام برنامه ریزی هایم بهم ریخته 
بود ناراحت بودم.از اینکه نیم توانستم تمرکز کنم و طرح هایی خوب بکشم عصبی 

توانستم این ترس را درک کنم و اتفاقاتی که دو شب پیش افتاده بود، برایم  بودم.نمی
 تازه و زنده بود و مدام در ذهنم تداعی میشد.

 
وارد اشپزخانه میشم و لیوانی نسکافه برای خودم درست می کنم.به این فکر می کنم 

ودم که صدای که بعد از ظهر برای نوه ی زری خانوم کادو چی ببرم.در حال فکر کردن ب
 تلفن خانه رشته افکارم را پاره می کند و باعث می شود دست از فکر کردن بردارم.

 
به اسم صدر که روی صفحه تلفن افتاده نگاه می کنم.صدایم را صاف می کنم و جواب 

 می دهم.
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 الو..-
 
 سالم خانوم طراح..حال شما؟!-
 

 حالم که این بار واقعا مساعد نبود.
 
 خوبم.شما چطورین؟! من-
 
 خوب ِ خوب.خبر نوه دار شدن زری خانوم رو شنیدم.-
 

 لبخندی میزنم و می گم:بله...گل پسر مثل اینکه زودتر از موقعش به دنیا اومد.
 

 خنده ای کوتاه می کند.
 
روزی نمی تونه بیاد پیشتون  12پس شما زود تنها شدین اره؟زری خانوم می گفت -

 .درسته؟!
 
بله..تنهایی مسئله ای نیست.ما خودمون قبال حرفامون رو زده بودیم.مادر باید تو -

 اینجور مواقع کنار دخترش باشه.
 
 خب بله...راستش زنگ زدم بگم شما نمی خواین برین مالقات؟!-
 

متعجب می گم:چرا..اتفاقا داشتم االن به این فکر می کردم که چه کادویی براشون 
 ؟!ببرم.چطور مگه

 
منم می خواستم برم دیدنشون..گفتم تا بیمارستانه برم بهتره..بعدم با شما هماهنگ -

 کنم.
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 لبخندی میزنم.چرا با من هماهنگ کند؟!
 
میشه.چون اوردنش تو  4تا  3من که ساعت مالقات رو پرسیدم زری خانوم گفت -

 بخش.
 
 بیام دنبالتون؟! 3اره..پس من ساعت -
 

 اخه زحمتتون میشه..فوری می گم:
 

 اونجام.کاری ندارین با من؟! 3حرفم را قطع می کند:ساعت 
 

 بی اراده می گویم:مواظب خودتون باشین.خدانگهدار..
 

 به جای خداحافظی می شنوم که می گوید:اوکی..می بینمتون.
 

ز است.او ا تلفن را که قطع می کنم خنده ام می گیرد.معلوم بود که کار ،کار ِ زری خانوم
صدر خواسته که با من بیاید به بیمارستان. صدای معده ام که در می اید از جایم بلند 

 می شوم و ناهاری سبک برای خودم آماده می کنم.
 

 زمان زیادی باقی نمانده بود. 3تا ساعت 
 

*** 
 

حاضر و آماده روی کاناپه می شینم و منتظر صدر می شوم.هر چه فکر می کنم به 
 نتیجه ای نمیرسم که کادو برای نوزاد تازه متولد شده چه بگیرم.

 
در نهایت تصمیم می گیرم که پولی به عنوان کادو به خود زری خانوم بدم تا هر چه که 

به نظرش برای نوزاد الزم بود را بگیرد.با صدای زنگ آیفون از جایم بلند می شوم و 
 کیفم را برمی دارم.
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 و از خانه خارج می شوم.صدر با لبخندش به استقبالم می آید. در را قفل می کنم

 
 دیر که نکردم؟!-
 

 دقیقه تاخیر داشتین! 3به شوخی به ساعتم نگاه می کنم و می گم:سالم..چرا..
 

 صدای خنده ی کوتاهش،بلند می شود و من را هم به خنده می اندازد.
 
 یم ساعتی راه داریم.پس بیاین سوار بشیم که تا بیمارستان یه ن-
 

به سمت درب باز شده ی ماشین میروم و برای لحظه ای از اینکه مسیح همراهم است 
خوشحال می شوم.با این ترسی که من داشتم حتی توی این دو روز از خانه بیرون 

 نیامده بودم.
 

همین که می نشینم بوی عطر گل که فضای ماشین را برداشته باعث می شود که به 
ب برگردم.دسته گل بزرگی که صدر خریده بود واقعا زیبا بود و بوی خوشی داشت. و عق

 رویش کارتی کوچک زده بودند که "قدم نو رسیده مبارک".
 

تا می نشیند فوری می گم:چه گل خوشگلی ..شما می خواین کادو چی بدین؟!من که 
 هنوز هیچی نخریدم.

 
کوتاه به صورتم می اندازد جوابم را می  دنده را عوض می کند و در حالیکه نگاهی

 دهد.
 
یکی از دوستام طال فروشی داره..اول زنگ زدم از زری خانوم اسم بچه رو -

پرسیدم.بعدش هم یه پالک و زنجیر براش گرفتم.مطمئن بودم که شما هم مثل من 
 هیچ هدیه ای نخریدین .پس پالکش از طرف شما..زنجیرش از طرف من.چطوره؟!
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 طرف من و خودش یک زنجیر و پالک خریده بود؟!از 
 

 با تعجب می گم:شوخی می کنین دیگه؟!
 

جدی به چشمان نگاه می کند و می گوید:نـه...من و شما نداریم که...می خواستم بیام 
شمارو هم ببرم ولی دیدم وقت نمیشه..این شد که یه کادو گرفتم.. و با خنده می گوید: 

 رفته من کلی به شما بدهکارم..تازه.. یادتون که ن
 

لبخندی میزنم و می گم:اختیار دارین..بدهکار چیه.حاال میشه اون زنجیر و پالک رو 
 ببینم؟!

 
 بله که میشه..گذاشتمش توی داشبورت..میشه درش بیارین؟!-
 

با گفتن "البته" داشبورت رو باز می کنم و جعبه ی کوچک صورتی رنگی که توش قرار 
بیرون میارم.در جعبه رو باز می کنم و گردن بند رو بیرون میارم.پالک "رضا"چندبار داره ،

توی هوا به همراه زنجیرش چرخ می خوره .پالک و زنجیر ظرافت قشنگی داشتن و 
 نظر رو جلب می کرد.

 
 با صدای مسیح به خودم میام.

 
 چطوره؟پسندیدی؟!-
 

 مبارکه نی نی کوچولو باشه.خیلی نازه.با لبخند نگاهش می کنم و می گم:اوهوم..
 

 با خنده می گه:پس باید به سلیقه م امیدوار بشم.
 

لبخندی میزنم و در حالیکه پالک رو به همراه زنجیرش توی جعبه کوچک کادویی قرار 
میدم می گم:زری خانوم خیلی خوشحال بود..با این کادوی خاص هم خوشحالتر 

 اش از طرف شما بود و من توش دخیل نبودم.میشه.هر چند که اصل و ایده 
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و نگاهی به نیم رخ جذاب مردی که کنارم نشسته و بوی عطرش با بوی گل های توی 

ماشین در هم آمیخته می اندازم.فوری به سمتم می چرخه و با اخمی نمادین که به 
صورتش میاره و باعث میشه چند شکن کوچک کنار چشمهاش ایجاد بشه می گه:یه 

ار دیگه ام که گفتم..من و شما نداریم که..ولی اگه شما فک می کنین خالف اینه دور ب
 بزنم و بریم یه مرکز خرید تا یه چیزی جداگونه بخرید؟!

 
به نگاه منتظر و دمغش ،نگاه می کنم و برای اینکه بیشتر از این او را از خودم ناراحت 

 دنش باشم..نکنم می گم:ن..نه...فقط باید به فکر جبران کر
 

و لبخندی به صورتش میزنم.فوری اخمش به لبخندی محو تبدیل میشه و پاش رو پر 
 سرعت روی پدال گاز فشار میده.

 
*** 

 
روزه ام به تهران می  2تا نزدیکی های بیمارستان کمی دیگر حرف می زنیم و او از سفر 

یش درست مانند او پرسد.در دلم او را با حامد مقایسه می کنم.بعضی اخالق ها
 بود.انگار خوشش می آمد که من آمار رفت و آمدهایم را به او گزارش بدهم.

 
هر چند من حامد را مثل برادر نداشته ام دوست داشتم ..اما مسیح،نمی 

دانستم...حسم به او را درست نمی دانستم و تنها چیزی که به ذهنم می رسید این بود 
اشتنی است که با محبت هایش ،با نگاه هایش و که مردی قابل احترام و دوستد

 حمایت هایش..دل هر کسی را نرم می کند .
 

دسته گل زیبا و خوش بو را از روی صندلیه عقب ماشین بر میدارد و پس از قفل کردن 
در،با هم محوطه ی باز بیمارستان را طی می کنیم.کنارش که قدم میزنم برای لحظه ای 

 با کفش های پاشنه بلندم هم ، کنارش کوتاه به نظر می آیم.احساس می کنم که حتی 
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لبخندی بی اراده لب هایم را باز می کند.من در بین دوستانم همیشه بلندتر از همه 
بودم و به این حسن افتخار می کردم و حاال،در کنار این مرد احساس کوتاه بودن بهم 

 دست می داد.
 

ند.صدر چهارشانه و هیکلی بود و وقتی مثل اعتماد به نفسم به شدت افت می ک
 حاال،کت و شلوار می پوشید درست مثل مانکن های فرانسوی میشد.

 
از پذیرش شماره اتاق را می پرسد و هردو با هم به سمت بخش حرکت می کنیم.دسته 

 گل را در دستش جابجا می کند و با نگاهی به من لب باز می کند.
 
 ی دونم چرا..یکمی هیجان دارم ..نم-
 

 لبخندی میزنم و نگاه مستقیمم را از چشمانش که روشن تر از همیشه است می گیرم.
 
منم دلم خیلی می خواد نی نی کوچولو رو ببینم.خیلی وقته که بچه ای توی فامیل -

 متولد نشده..شاید برای اینه..
 
 درسته..شاید به همین خاطر باشه..-
 

 می کند که اول من وارد آسانسور شوم و بعد او ..و با دست خالیش اشاره 
 

درون آینه آسانسور به خودم نگاه می کنم.ظاهر آراسته ام لبخند به لبم می آورد.و 
اعتماد به نفسم باز می گردد.اگر چه صدر خوش پوش و جذاب بود..من هم دست 

 کمی از او نداشتم.و در دل خودم را تا توقف آسانسور دلداری می دهم.
 

باز بود و چند زن و مرد جوان لبخند زنان از آن خارج شدند. جز دختر  29درب اتاق 
زری خانوم..یک زن دیگر هم داخل اتاق بود و هر دو مادر بچه به بغل و لبخند زنان به 

 مالقات کننده هاشون خوش آمد می گفتند..
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وسیدن صورتم، به صدر زری خانوم با دیدن من فوری آغوشش را باز می کند و بعد از ب
هم کلی خوش آمد می گوید وتشکر می کند بابت گل.و می گوید که همین االن 

 داشتند در مورد ما حرف می زدند .
 

 صدر به شوخی می گوید:زری خانوم..خب حالل زاده ایم دیگه..
 

ل می با لبخند به کنار زهرا و پسرش می روم وآن دو را تنها می گذارم.با او حال و احوا
 کنم. زهرا را چندباری دیگر دیده بودم و با هم آشنا بودیم.

 
می بینم که زری خانوم دسته گل را از دست مسیح می گیرد ومسیح از همان دور با 

زهرا سالم و علیکی کوتاه می کند و تبریک می گوید و کنار زری خانوم می ایستد و با 
 او حرف می زند و من هم کنار زهرا و نوزادش.

 
بچه را درون پتویی نرم پیچیده بودند و صورت سفیدش دوستداشتنی بود.دست های 
کوچکش را لمس می کنم و با لبخند می گم:چه نازی تو نی نی ..که عجله داشتی بیای 

 اینجا..آره کوچولو؟!
 

زهرا در حالیکه دستش رو می بوسه می گه:پسرم کلی استرس به مامانش وارد 
 باباش از بودنش خیلی خوشحالیم.کرده...ولی من و 

 
لبخندی میزنم و می گم:خب خداروشکر..مامان بزرگش و هم خیلی نگران کرده بود. 

 راستی باباش کجاس..ندیدمش؟!
 

 زری خانوم جوابم را به جای زهرا می دهد..
 
 رفته کارای ترخیص رو بکنه..االن دیگه میاد..-
 

 : حاال برو کنار بزار پسرمم نی نی رو ببینه..و دستش را روی شانه ام می گذارد 
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لبخندی میزنم و چند قدم به عقب میرم وزری خانوم نوزاد را از آغوش زهرا می گیرد و 
 در حالیکه بغلش می کند به سمت مسیح می آید.

 
 عمومسیح منو ببین..ببین چه کوچولوام.. -
 

ت.فکر نمی کردم که اینطور از بچه لبخندی بزرگ لب های مسیح را از هم باز کرده اس
 خوشش بیاید.

 
دستی به صورت بچه می کشد و می گوید:ماشا..زنده باشه.زری خانوم دیگه پیر شدی 

 ها..مامان بزرگ شدی دیگه.
 

زری خانوم خنده ای می کند و به من که کمی دورتر از آن دو ایستاده ام می 
 .نمی خوای نوه ی من و بغل کنی؟!گوید:دخترم ..پروانه..چرا اونجا وایسادی.

 
 با تعجب و لبخند می گم:من؟وای نه..آخه می ترسم..

 
زری خانوم در حالیکه بچه را کمی در آغوشش تکان می دهد به من نگاه می کند:نه 

 جانم..خیلی هم آسونه..بیا اینجا..ترس نداره که..
 

ار نشان می دهد.قدم هایم را به به زهرا نگاه می کنم..با لبخندش رضایتش را از این ک
 سمت زری خانم برمیدارم.همیشه از بغل کردن نوزادها واهمه داشتم و حاال...

 
 بیا..بیا خاله..رضا کوچولو رو بغل کن..ببین چقدر بچه شیرینه..-
 

کنارش می ایستم و نگاهی به صدر که لبخند به لب به من خیره شده است می 
ر می گیرم.زری خانوم کنارم می اندازم.نمی دانم چرا..ل ـُ حظه ای خجالت می کشم و گ

آید و با احتیاط بچه را در آغوشم می گذارد..و با لبخند می گوید:زیاد محکم نگهش 
 ندار..راحت باش..آهان..دیدی سخت نیست.
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استرس تمام وجودم را گرفته..ولی وقتی بچه صدایی کوچک از خودش در می آورد 
دم می نشیند.هیچ وقت فکر نمی کردم بغل کردن نوزاد این همه حس شیرینی در وجو

 شیرین باشد.به دست های مشت شده اش نگاه می کنم.
 

 خدایا..تو چقدر بزرگی؟!
 

 نمی فهمم که کی صدر هم به کنارم می آید و او هم دست های بچه را نوازش می کند.
 

در بشی..یه مامان خوشگل..و رو زری خانوم با لبخند می گوید:ایشاهلل قسمتت بشه ما
 به مسیح می گوید: مادر شدن بهش میاد مگه نه پسرم؟!

 
لحظه ای به زری خانوم و مسیح که هر دو لبخند به لب دارند و به من نگاه می 

کنند،نگاهی می اندازم. چرا همش لبخند می زدند؟یعنی اینقدر مادر شدن به من می 
 آمد؟!

 
 تایید می کند: بله.. کامال درسته..صدر حرف زری خانوم را 

 
زری خانوم با لبخندی از ما دور می شود و می گوید:آخ آخ یادم رفت ازتون پذیرایی 

 کنم..این کوچولو واسه آدم حواس نمیزاره که..
 

بچه را در آغوشم کمی جابجا می کنم و به صدر که هنوز مشغول نوازش دستش است 
 و رو بدین بهش؟!نگاه می کنم: نمی خواین کاد

 
با لبخند به چشمانم نگاه می کند.چشمانش انگار.. از این فاصله ی نزدیک پر از نور و 

 ستاره است.
 
 باید دوتا کادو می گرفتم..-
 

 با تعجب و با صدایی آرام می پرسم: چرا دوتا؟!
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 می خنده..درون صدایش پر از شیطنت است.

 
م واسه اونی که االن بغلش کرده و مادر شدن بهش یکی واسه رضا کوچولو..یکی ه-

 میاد..
 

و با گفتن این حرف از من با لبخند دور می شود و فکر می کنم که حاال به حتم،گونه 
 هایم ارغوانی رنگ شده اند.

 
** 
 

زری خانوم و زهرا هر دو با دیدن گردنبند چشمانش برق می زند و خوشحال می 
ها هم مثل من خوششان می آید و همین هم شد. فوری  شوند.می دانستم که آن

گردنبند را به گردن بچه آویزان کردند و کلی تشکر کردند. دقایقی که بچه در آغوشم بود 
واقعا توصیف نشدنی بود.برای اولین بار حسی را تجربه کرده بودم که همیشه از آن 

ک نوزاد سخت نبود بلکه واهمه داشتم.آنقدرها هم که فکر می کردم در آغوش گرفتن ی
 شیرین بود.

 
زری خانوم در همه ی آن دقایقی که کنارشان بودیم آرزوی خیر و خوشی برای ما می 
کرد و هی میان دعاهایش می گفت که الهی مادر شوم. و یک بار شنیدم که صدر زیر 

ن یلب و آهسته در حالیکه از کنارم رد میشد گفت که "آمین " و با شیطنت برای چندم
بار در امروز نگاهم کرده بود.و من...نمی دانم ، ولی.. ته دلم، از این دعاها و آمین گفتن 

 ها خوشحال شده بودم.
 

با آمدن مهمان های دیگر زری خانوم و شلوغ شدن اتاق ،من و مسیح خداحافظی می 
 کنیم .زری خانوم لحظه ی آخر من را کناری می کشد و از اوضاع خانه می پرسد.

 
 دخترم..اوضاع خونه چطوره؟نمی ترسی که؟هان؟!-
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برای اینکه خیالش را راحت کنم و صدر را به این پچ پچ کردن حساس نکنم می 
 گویم:اره..خوبه.. نمی ترسم.شما نگران نباشین.

 
 و دستم را روی شانه اش می گذارم.

 
 ب!به زهرا و پسرش برسین..کلی باید تقویت بشن..من خوبم.خوب ِخو-
 
 خدارو شکر..دلم پیش توئه..خودم اینجا.شرمندتم دخترم..-
 

صورتش رو می بوسم و می گم:این حرفا چی..من دیگه برم.شمام به مهموناتون 
برس..و با نگاهی کوتاه به صدر که دست هایش را درون جیب کتش فرو برده و 

 منتظرم ایستاده می گویم: مهندس منتظرمه. من رفتم..با اجازه.
 

 و دستی برای زهرا تکان می دهم و به صدر که جلوی در اتاق ایستاده می پیوندم.
 

از وقتی آمده ایم لبخند از لبهایش ثانیه ای دور نمی شود.انگار از بچه خیلی خوشش 
 آمده.

 
 می تونیم بریم..نصایح زری خانوم تموم شد.-
 

 دستش را از جیب کتش بیرون می آورد.
 
یه..و البته دوستداشتنی . و با گفتن این حرف دستش را پشت من حائل زن مهربون-

 می کند و هر دو به سمت خروجیه بیمارستان حرکت می کنیم.
 

است که جلوی خانه ماشین را خاموش می کند.و من دوباره با دیدن خانه  4ساعت 
ه سر می استرس به وجودم بر می گردد.از اینکه یک شب دیگر هم باید تنهای در خان

 کردم واهمه داشتم.به مسیح نگاه می کنم و تعارفش می کنم.
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 میاین داخل؟!-
 

 به در تکیه می دهد و نگاهم می کند.
 
دوست دارم بیام..ولی کلی کار ریخته روی سرم.دفعه ی بعد ایشا..بعدم، دیگه نوبتی -

 هم باشه نوبت شماس بیاین خونه ی من.افتخار ندادین هنوز...
 
ا لبخند سرم را به زیر می اندازم و می گم:چشم..مزاحمتون میشم.دیدین که این ب

چندوقت واقعا وقت نشده.ولی در اسرع وقت.حتما..هر چند قرار شد با یاسی و حامد 
 بیایم دیگه..

 
با یادآوری یاسی و حامد خنده ای کوتاه می کند:اونا که بله..ولی خوشحال میشم یه 

 باشم. بارم میزبان خودتون
 
 حتما..شما همیشه به من لطف داشتیدو این باعث خوشحالیمه.-
 
 پس من منتظرتونم دیگه..اومدن با شما.-
 

لبخندی میزنم و می گم "چشم" و از ماشین پیاده میشم.مثل همیشه منتظر می ایسته 
 تا من درب خونه رو باز کنم.می چرخم سمتش.نگاهش من رو برانداز می کنه.

 
 تی...بازم بابت امروز ممنون...روز خوبی بود.راس-
 

لبخندش آرامش بخش است.دستش را خیلی کوتاه به نشانه ی خداحافظ کنار شقیقه 
اش می گذارد و حین اینکه ماشین را روشن می کند می گوید:به منم خوش گذشت 

از، بخانوم...و طولی نمی کشد که ماشینش از پیچ کوچه می گذرد و ناپدید می شود. و
 من می مانم و تنهایی!

 
** 
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با ترس و لرز وارد خانه می شوم.حیاط را دور می زنم و وقتی از نبودن کسی در خانه 

 مطمئن میشوم کلید را در قفل می چرخانم و وارد میشوم.
 

کفش هایم را در می اورم و شال و مانتویم را به چوب لباسی آویزان می کنم.برق ها را 
 و با تردید به خانه نگاه می کنم. روشن می کنم

 
تا اتاق خواب آهسته قدم بر میدارم.برای اولین دلم می خواست که صدر دعوتم را می 

 پذیرفت و با من به داخل خانه می آمد.
 

نگاهم به طرح ها که می افتد آه از نهادم بلند می شود.لباس هایم را با لباس های 
کنم خودم را تا شب درگیر کشیدن طرح بکنم و راحتی ام عوض می کنم و سعی می 

حواسم را به طرح ها بدهم.ولی هر از گاهی صداهایی کوچک باعث میشد که از حال و 
هوای طرح ها بیرون بیایم و کمی بترسم.برای جلوگیری از شنیدن این صداهای کوچک 

و باز هم موزیک مالیمی می گذارم و د و پنجره های خانه را قفل می کنم و می بندم 
پای طرح ها می نشینم.این چندروز کلی از طرح ها و کشیدنشون عقب افتاده بودم و 

 باید جبران می کردم این تاخیر رو.
 

شامی سبک می خورم و کمی تلویزیون می بینم.کمی جدول حل می کنم و باز هم برای 
ه را می خوانم کشیدن طرح به اتاقم می روم.اس ام اس بامزه ای که حامد برایم فرستاد

 و کمی می خندم و آن را برای یاسی می فرستم تا او هم کمی بخندد.
 

نیمه شب است ولی هنوز خوابم  3قهوه ام که تمام می شود به ساعت نگاه می کنم.
نمی آید.کش و قوسی به بدنم می دهم و کمی خودم را روی صندلی جابجا می کنم.به 

 امروز فکر می کنم.
 

چقدر با صدری که روز اول دیده بودمش برایم متفاوت تر شده بود.چقدر  به اینکه صدر
اخالق های خوب داشت و من نمی دانستم.چقدر هر بار من را غافلگیر می کرد.با 

 رفتارهایش..با نگاه هایش..با کالمش.
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لبخند میزنم.او و زری خانوم ،هر دو،می گفتند که مادر شدن به من می آید.ولی من 

 فکرش را هم نکرده بودم.. هیچ وقت
 

لبخندم میرود.تلخ می شوم.درست مثل تلخیه قهوه ای که مزه اش هنوز هم در دهانم 
 است.

 
حتی..حتی وقتی که با امین بودم یک بار هم در مورد بچه ها حرف نزده بودیم.در 
مورد بچه دار شدن. امین بچه ها را دوست نداشت و همیشه از بچه ی خواهرش 

 می کرد که خیلی شیطان است و یک جا نمی نشیند. شکایت
 

امین..باید از زندگی ام به طور کامل حذفش می کردم.حتی به این فکرهای گذرا هم 
راضی نبودم.دلم نمی خواست که حتی اینقدر کوتاه هم در موردش فکر کنم و خودم را 

 غمگین کنم.
 

 همیده بودم.ولی... فهمیده بودم.او ارزش دوستداشته شدن نداشت و من،این را دیر ف
 

کسل شده بودم و دیگر حوصله ی کشیدن طرح نداشتم.حتی فکر امین هم مرا کسل 
ساله ای بیفتم که با او گذرانده بودم.خاطرات  4می کرد.و باعث می شد یاد خاطرات 

دانشگاه..دوران نامزدی..همه و همه برایم کابوس شده بودند و دیگر به شیرینیه 
 ایی که گذرانده بودیم نبودند.روزه

 
مسواک می زنم و برق های خانه را خاموش می کنم و به تخت خوابم می روم.خوابم 
نمی برد.از این دنده به آن دنده می شوم.سر جایم می نشینم و پتو را در آغوش می 

کشم.باز هم می خوابم.آنقدر تقال می کنم و فکر می کنم تا خواب پیروز می شود و 
 انم را می بندد.چشم

 
** 
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چشمانم را که باز می کنم آفتاب تمام اتاقم را پر کرده.به چشمهایم دست می کشم تا 
دیدم واضح تر شود.با دیدن ساعت و عقربه هایش چشم هایم کامال باز می 

 ظهر را نشان می داد و من هنوز هم در تختخواب بودم . 13شود.ساعت 
 

توی جا نیم خیز می شوم.پتو را کنار میزنم.دمپایی های دستی به موهایم می کشم و 
روفرشی ام را پا می کنم و خوشحال از اینکه روز شده،و شب به خوبی به اتمام رسیده 

 وارد سرویس بهداشتی می شوم.
 

برای خودم صبحانه ای مفصل آماده می کنم و به تنهایی نوش جان می کنم.بعد از 
ز تلفن را برمیدارم و طبق عادت هر روزه ام شماره ی خوردن صبحانه و جمع کردن می

 بابا را می گیرم.
 

بعد از چند بوق جواب می دهد.صدایش گرفته است و سرفه های خشکی می 
کند.نگران حالش می شوم. ولی با مهربانی اش نگرانی ام را التیام می دهد.می گوید 

د و همه ی این سرفه ها که هم دکتر رفته و هم در خانه خوب بهش رسیدگی می شو
 بخاطر بی حواسیه خودش و پیاده روی در هوای سرد این روزهای آخر اسفندماه است.

 
بعد از قطع تلفن به سراغ طرح ها می روم.نگاهی به طرح هایی که دیروز کشیده ام 

 می اندازم و بعد از اطمینان از خوب بودنشان ،کارم را ادامه می دهم.
 

ه پشت میز نشستن باعث شده بود که کمرم خشک شود و دردش چند ساعت بی وقف
بهم بفهماند که باید کمی استراحت کنم و صدای معده ام نشان می داد که گرسنه ام 

 ،هستم.
 

بود و من جز  2از اتاق خارج می شوم و وارد آشپزخانه می شوم.ساعت نزدیک به 
خورده بودم. بسته ی ساعتی می شد که هیچ چیز دیگری ن 2صبحانه،نزدیک به 

بیسکویت فندقی را از کابینت بیرون می کشم و با لیوانی شیر کمی از بیسکویت ها را 
 می خورم.
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واقعا بودن زری خانوم در این خانه نعمتی بود که تازه به آن پی برده بودم.زری خانوم 
انی در این مدت باعث شده بود که کمتر تنهایی را احساس کنم .مهربانی اش..نگر

هایش مرا یاد مادرم می انداخت. مادری که خیلی زود من و پدرم را تنها گذاشته 
 نفره مان را ترک کرده بود. 2بود.مادری که خانواده ی 

 
آهی می کشم.مادر..واژه ا بود که دیگر در این دنیا پیدا نمی شد. لیوان خالی شیر را 

بل ها لم میدم و تبلتم را روشن آب می کشم و به پذیرایی بر می گردم.روی یکی از م
 روز حتی یادم رفته بود که ایمیل هایم را چک کنم. 2می کنم.در این 

 
در میان ایمیل ها با دیدین اسم مسیح صدر لحظه ای تعجب می کنم.تاریخش نشان 
می داد که ایمیل برای دیشب است.فوری بهس مت ایمیل و اسم فرستنده اش هجوم 

 میبرم.
 

باز می کنم و با دیدن عکسی که بعد از دقایقی کل صفحه را پر می کند ایمیل را 
 ،متعجب ، پر سوال و با لبخند،به عکس نگاه می کنم.

 
عکس تازه ی تازه بود و البته زیبا.عکس من و نوزادی بود که در آغوشم گرفته بودم و 

 در حالیکه لبخند میزدم به نوزاد ِ در آغوشم نگاه می کردم.
 

دلم می خواست بدانم که کی این عکس را گرفته که من متوجه نشده ام.این  خیلی
 مرد همیشه چیزی برای غافلگیر کردن من داشت.

 
تبلت را روی میز می گذارم و به اتاق می روم.موبایلم را برمیدارم و فوری برایش می 

 نویسم:
 

 "ممنون.عکس قشنگی بود.ولی کی گرفته بودینش؟!!"
 

له پیام را سند می کنم و وقتی یک بار دیگر پیام را می خوانم می بینم که و بالفاص
 حتی یادم رفته بود که سالم کنم.
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هنوز به پذیرایی بر نگشته ام که صدای پیامک موبایلم سکوت خانه را می شکند.بی 

 وقفه پیامش را باز می کنم.
 

 د هم ضمیمه اش کرده بود."منظورتون همون شکار لحظه ها بود؟" و یک اسمایل لبخن
 

سوالم را با سوال جواب می داد. لبخند به لب هایم می آید. من خودم همیشه به 
 دنبال شکار لحظه ها بودم و حاال،خودم شکار لحظه های این مرد شده بودم.

 
 " بله.خیلی زیبا و غافلگیرکننده بود"

 
 روی مبل می نشینم و منتظر جوابش می شوم.

 
 الم که خوشتون اومد"و باز هم اسمایل لبخند."خوشح

 
خوشم آمده بود.راست می گفت.خوشم آمده بود. بار دیگر به عکس که هنوز روی 

 صفحه ی تبلت خودنمایی می کند نگاه می کنم.عکس واقعا زیبا بود.
 

** 
 

 ینهوا که تاریک می شود ته دلم خالی می شود.باورم نمیشد که در عرض چند روز تا ا
حد از شب شدن و تنهایی واهمه پیدا کرده ام.حتی از اینکه بیرون بروم و کمی قدم 

 بزنم هم دوری می کردم.
 

صدای موزیک مالیم که در خانه پخش می شود کمی آرام می شوم و خودم را باز درگیر 
 طرح ها می کنم.بهترین راه برای فراموشی بود.

 
هم زنگ زده بود و حالم را پرسیده بود و باز زری خانوم به محض تاریک شدن هوا،ب

تاکید کرده بود که اگر می ترسم به مهندس خبر بدهد تا فکری برایم بکند.ولی من 
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بازهم گفته بودم که دلم نمی خوهد کسی را نگران حالم بکنم.هر چند ته دلم زیاد از 
 گفته ام راضی نبودم.

 
ش می دهم.دلم غذایی گرم می خواست و برای شام زنگ میزنم به رستوران و غذا سفار

حوصله ی درست کردنش را هم نداشتم.تا آوردن غذا کمی برنامه های تلویزیون را باال 
و پایین می کنم و خودم را سرگرم می کنم.امروز خیلی طرح کشیده بودم و یه جورایی 

 همه ی کم کاری هایم را داشتم جبران می کردم.
 

دهد که غذا را آوردند. به سرعت از جایم بلند می صدای زنگ آیفون نشان می 
 شوم.شنل بافتی و نازکم را تنم می کنم و شالم را روی موهایم می کشم.

 
صورت حساب را نگاه می کنم و مبلغش را به پیک موتوری می دهم و نگاهی به 
قفل  اطراف خانه می انندازم و به سرعت برق و باد وراد خانه می شوم و در را از داخل

می کنم.از بوی کباب که از پالستیک بیرون می آید دلم برای خوردن غذای گرم درون 
 دستم ضعف می رود.

 
غذا را روی میز می گذارم و پالستیک را باز می کنم و خودم را برای خوردن کباب خوش 
رنگ و بویی که جلویم است آماده می کنم.بعد از خوردن شام برای خودم چای دم می 

 13و تا دم کشیدن چای به اتاقم بر می گردم و باز هم سراغ طرح ها را می گیرم.تا کنم 
شب بی وقفه می کشم و می کشم.و وقتی چشمان می سوزد تصمیم می گیرم که بقیه 

 را به فردا بسپارم.
 

مسواک می زنم و لباس های خوابم را می پوشم.کرم نرم کننده پوست و صورتم را می 
را کنار پاتختی ام می گذارم و وقتی از سایلنت بودنش مطمئن می شوم زنم . موبایلم 

به تختخوابم می روم.سعی می کنم هر فکری را از ذهنم دور کنم و فقط به خوابیدن 
فکر کنم .ولی نمی شود.هر از گاهی نگاهم به سمت پنجره کشیده می شود. و تپش 

 قلبم تند و ریتمیک می شود.
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هم به پنجره نیفتد پشتم را به پنجره می کنم و پتو را تا زیر سینه برای اینکه دیگر نگا
 ام باال می کشم.چند نفس عمیق می کشم و چشمانم را می بندم.

 
نمی دانم چه وقت از شب بود ولی می دانم که در حال خواب و بیداری بودم که با 

 حد ممکن بازشدشنیدن صدای تقه ای که به نظرم به پنجره خورد ، چشمانم تا آخرین 
 و گوش هایم تیز و تپش قلبم به آنی تند.

 
کمی که دقت کردم می بینم که صدای خش خش و قدم های کسی که پشت پنجره 
است واضح و واضح تر می شود ... دستم را جلوی دهانم می گذارم تا جیغ نزنم ولی 

 توی اون تاریکنمی شود جیغی خفه می کشم و پتو را به سرعت از رویم کنار میزنم و 
و روشن اتاق موبایلم را پیدا می کنم و به سرعت برق و باد به سمت در اتاق می دوم 
... لحظه ی آخر به سمت پنجره می چرخم و با دیدن کسی که درست پشت پنجره 

ایستاده و صورتش نامعلوم است جیغ بلند دیگری از تر و وحشت بی حد و اندازه ای 
ی زنم و به سمت سرویس بهداشتی هجوم میبرم وبا دست که به جانم افتاده بود م

 هایی لرزان و بدنی لرزانتر و چشمانی خیس در دستشویی را قفل می کنم .
 

قفسه ی سینه ام از ترس آنچنان باال و پایین می شد که حالم را بدتر می کرد.با دست 
باال و پایین  هایی لرزان و چشم هایی خیس و قلبی تپنده.. شماره های گوشی ام را

می کنم و شماره ی زری خانوم را می گیرم.خودش گفت که هر وقت که ترسیدم به او 
زنگ بزنم.و حاال من ترسیده بودم و باز هم همان سایه را به وضوح دیده بودم.حتی 

 واضح تر از دفعه ی قبل.
 

وقتی جمله ی معروف "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است " را می شنوم اشک 
هایم دیگر بند نمی آید و به شانس بدم لعنت می فرستم.به در می چسبم و صدای 

 هق هقم را در گلویم خفه می کنم.
 

چند دقیقه ای با همان حال زار و ترسان همانجا، بی هیچ حرکتی می مانم و چندبار 
یز شماره ی زری خانوم را می گیرم و هر بار ناامیدتر از قبل می شوم. گوش هایم تیز ت
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شده اند وحتی کوچکترین صداها را می شنوم. طولی نمی کشد که حس می کنم کسی 
 دستگیره ی درخانه را باال و پایین می کند.

 
جیغ بلندی می کشم و تنها کسی که در آن لحظه به ذهنم می رسد "مسیح" 

 است.حتما او می توانست به من کمک کند.حتما.
 

انستم جلویش را بگیرم.با چشم هایی تار اسمش سد اشک هایم شکسته بود و نمی تو
را میان لیست تماس هایم پیدا می کنم و وقتی صدای بوق را می شنوم کمی دلم آرام 
می شود ،ولی اشک هایم نه..بی وقفه می آیند و روی گونه هایم رد می اندازند و چانه 

 ام از شدت ترس همچنان می لرزد.
 
 
 

( ساخته و منتشر wWw.98iA.Comمجازی نودهشتیا ) این کتاب توسط کتابخانه ی
 شده است

 
 
 

صدای الو گفتن بی حال و خواب آلودش بغضم را می شکند و با التماس و بریده بریده 
 میان گریه و هق هق خفه ام می گویم: کمکم کنین..ُدز..دزد اومده..می..ترسم..

 
می گویم ولی..صدای نگرانش چندثانیه طول می کشد تا بفهمد من که هستم و چه 

 حالم را بدتر می کند.
 
 پروانه؟!تویی؟ الو..چی می گی؟دزد؟ الو خوبی...-
 

 و من فقط گریه می کنم...و گریه..خوب نبودم..
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صدایش شتاب زده و پر از نگرانی و ترس باز هم به گوشم می رسد: الو..صبر کن..االن 
 وابم و بده بدونم حالت خوبه دختر..میام پیشت..هیچ کاری نکن... الــو..ج

 
 حالم خوب نبود.دندان هایم به هم کلید شده بود ..ولی باید جوابش را می دادم.

 
..من..می ترسم..ت..تروخدا..زود بیاین..دزد..اومده..- ـَ  م
 
باشه..باشه..گوشی و قطع نمی کنم..باهام حرف بزن..چند دقیقه دیگه میرسم -

 میام کنارت..پیشت..نترس..االن 
 

گوشی ام را دو دستی به گوشم می چسبانم.دانه های اشکی ام درشت تر از همیشه 
 اند..دلم به حال تنهاییه خودم می سوزد...

 
*** 

 
صدای توقف وحشتناک ماشینش را حتی از توی سرویس بهداشتی هم می 

ها گوش  شنوم.هنوز هم گوشی به گوشم چسبیده و او حرف میزند و من مثل منگ
 می دهم و چانه ام از ترس می لرزد.

 
 صبر کن االن از در میام باال...نترس..من کنارتم..-
 

و من هنوز هم با اینکه او است،با اینکه در چند قدمی ام است می ترسم.از سایه ای که 
دیده ام..از کسی که حتما قصدی دارد که اینطور به من نزدیک می شود.و آن هم نه 

 .بلکه دو بار.یک بار.
 

 صدایش باز هم به گوشم می رسد..
 
 الو..پروانه..کجایی تو؟!در قفله..-
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 سعی می کنم لب هایم را از هم باز کنم و به زور زمزمه می کنم.
 
 تو ..دستشویی...-
 

 صدایش انگار کمی خنده با خود دارد..
 
شت در اتاق منتظرم..نگران اونجا خودت و حبس کردی دختر..اروم بیا بیرون..من پ-

 چیزی نباش..بیا درو اروم باز کن..
 

 حرفی نمیزنم.جرات خارج شدن از در را ندارم..و او از سکوتم می فهمد..
 
ِد بیا دختر..من هستم..کوچکترین صدایی بشنوم در و میشکنم و میام تو..قول -

 میدم...بیا..
 

نبودم.قفل در را به آرامی می پیچانم و با  کمی خیالم راحت می شود..او بود و من تنها
 تردید دستگیره را به سمت پایین حرکت میدهم.

 
در که باز می شود تپش قلبم بیشتر می شود.با تردید قدم اول را برمیدارم و وقتی به 
جلوی در اتاق می رسم و در را باز می کنم سعی می کنم که از ترس از حال نروم..ولی 

 ده خالی میشود...زیر پایم بی ارا
 

 و دقایق آخر دست های مسیح است که از افتادنم جلوگیری می کند..
 
 پروانه جان..ببین من اینجام..-
 

و سعی می کند من را روی پاهایم نگه دارد وتا صاف بایستم..ولی موفق نمی 
 وشود.حالم دست خودم نیست...چشمانم مدام صورت نگرانش را تارو تیره می بیند...

 لحظه ای بعد حس معلق بودن به تمام رگ و پی ام القا می شود.
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نمیدانم چقدر گذشته..ولی برخورد چیز فلزی با لبانم را احساس می کنم و مایع 
شیرینی که به داخل دهانم راه پیدا می کند را مزه می کنم.سعی می کنم چشمانم را باز 

کار می کند.تمام اتفاقات به یادم می  کنم ..چشمانم تار است..اما حافظه ام مثل ساعت
 آید و این باعث می شود که چشمانم گشاد شود.

 
اخمی که بین ابروهایش افتاده را می بینم و قاشق درون دستش که نزدیک لبانم 

 است..
 
 اینو بخور...فشارت اینقدر پایینه که منو ترسوندی..-
 

 عقب می کشد. امتناع می کنم و او دستش را برخالف اخم هایش
 

سرم را روی بالشتک کوچکی که زیر سرم قرار گرفته بود میگذارم.لحظه ای چشمانم را 
باز و بسته می کنم.فکر میکردم تنها "امین" کابوس زندگی ام است ولی این روزها 

 کابوس دیگری هم به کابوس هایم اضافه شده بود..
 

 با صدایش چشمانم را باز می کنم.
 
ی واسم تعریف کنی چی شده؟چی دیدی که اینجوری شدی؟من کل خونه رو نمی خوا-

 زیرو رو کردم.هیچ نشونه ای ندیدم...هیچی!
 

 لب هایم را باز می کنم تا حرف بزنم..از سایه ای که دیده ام بگویم.
 
 دوبار...با این بار میشه..دومین باری که دزد اومده...-
 

ش را به من نزدیکتر می کند:دو بـــار؟اونوقت چشمهایش گرد می شوند . کمی خود
 تازه من باید بفهمم؟!

 
 شرمنده می شوم.از اینکه این مرد اینقدر نگران من شده است شرمنده می شوم.
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زری خانوم..بود..با هم بودیم..اون شبم همین سایه اومد پشت پنجره اتاقم..سایه یه -

 مرد بود..من مطمئنم..
 

 اده اشکم سرازیر می شود..و باز هم بی ار
 

سریع به ریختن اشک هایم واکنش نشان می دهد:خب...باشه..دیگه ادامه 
نده.االنم..بلند شو..کمکت می کنم وسایلت و جمع کن..بعدم می ریم خونه ی 

 من.اونجا جات امن تره منم خیالم راحتتره اینجوری.
 
 نه...من..-
 

 نمی گذارد حرفم را ادامه بدهم.
 
 بلند شو و دیگه ام حرف نباشه.و دستش را به نشانه کمک به سمتم می گیرد.-
 

نگاهی به دستش می اندازم،نگاهی به صورتش.چشمانش پر از حس خوب و اطمینان 
 بخش"حمایت" است.

 
*** 

 
وقتی وارد اتاق خواب می شوم بی اراده نگاهم به سمت پنجره کشیده می شود.من 

م آن سایه را دیده بودم.انگار متوجه حالم می شود که خودش را خودم با چشمان خود
به من نزدیک تر می کند و با آرام ترین لحن ممکن زمزمه می کند:من کنارتم...همین 

 جا می ایستم تا تو کارات رو بکنی..بجنب دختر..
 

سرم را به سمتش می چرخانم.با چشمانش صورتم را از نظر می گذراند و ادامه می 
 د:من همه جا رو چک کردم..چیز مشکوکی ندیدم.نگران نباش پروانه..ده
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 پروانه..تو می دانی عمر پروانه ها چقدر است که صدایم می زنی پروانه؟!
 

مژه هایم را به آرامی برهم می زنم.صورتم را برمی گردانم و به سمت کمد لباس هایم 
تاق.برای لحظه ای نگاهم درون آینه می روم و او همانجا تکیه می زند به چارچوب در ا
 می افتد و بی اختیار سرجایم میخکوب می شوم.

 
این من بودم؟با این وضع؟جلوی مسیح صدر؟!ناباور دستی به صورتم می کشم و 

نگاهم را از آینه جدا می کنم.رو به مسیح که با همان ژست ایستاده و سرتاپایم را با 
 ..خیالی آسوده نگاه می کند می چرخم

 
وضعم واقعا دیدنی بود.موهایی آشفته و باز که دورتا دور صورتم را گرفته بود.تکه 

هایی از موهایم از شدت عرق و گریه به صورتم چشبیده بود و چشم هایم وقتی درون 
آینه به خودم نگاه کردم ورم کرده بود و قرمز..به رنگ خون در آمده بود.صورتم مثل 

ود..و با این لباس خواب گل گلی و کمی زیادی دخترانه حاال روح ..مثل گچ،سپید شده ب
چندین دقیقه بود که بی پرده..بی خجالت..بی آنکه به فکر اوضاع ظاهری ام باشم 

 ...جلوی این مرد ایستاده بودم و او نگاهم می کرد.
 

نگاه تعجب زده و پر از بهتم را که دید قدمی به سمتم با نگرانی برداشت:چیزی 
 الت خوبه؟!شده؟ح

 
 فوری برای اینکه بیشتر از این نزدیکم نشود سر تکان دادم:خوبم..من..هیچی..نیست.

 
صدای نفس بلندی که رها کرد را به وضوح شنیدم:باشه..می خوای تا تو وسایلت و 

 جمع می کنی من یه بار دیگه خونه رو چک کنم؟هان؟!
 

می خواستم که تنها باشم...با این وضع هم از اینکه تنهایم بگذارد می ترسیدم و هم 
تاسف بار .. بی نهایت ترحم برانگیز به نظر می رسیدم مطمئنا.. و او..نگران تر می شد 

 و من ،این را نمی خواستم.
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 آره...خوبه!منم...زود ..وسایلم و جمع می کنم.-
 

شت و از اتاق با این حرف من، نگاهش را از من گرفت و قدم جلو آمده را به عقب بردا
بی هیچ حرف دیگری خارج شد.با خارج شدنش ،درمانده تر از قبل ،لبه ی تخت 

 نشستم..
 

موهایم را باعصبانیت کنار زدم.چه کرده بودم من؟امشب این مرد را هم نگران حال 
خودم کرده بودم..و خواب را از چشمهایش گرفته بودم..آن هم برای دیدن سایه ای که 

 نبود!
 

هایم را در نبودش عوض می کنم و کیف کوچکی با خودم برمیدارم.روی تخت لباس 
 منتظرش می نشینم تا برگدد.

 
 بریم خانوم؟!-
 

سرم را بلند می کنم.کی آمده بود که من متوجه نشده بودم.در آستانه اتاق ایستاده بود 
 م.و مرا نگاه می کرد. به آرامی بلند می شوم از جایم :بریم..من آماده ا

 
لبخندی میزند و نزدیکم می آید.کیف را زودتر از من از کنار تخت برمی داد و کنارم می 

 ایستد.
 
بازم همه جا رو نگاه کردم..هیچی نبود فعال...ولی نمیشه بی گدار به آب زد.تنها -

 موندن اینجا ..توی این خونه..دیگه عاقالنه نیست.
 

 یه؟!نگاهی کوتاه به صورتش می کنم:یعنی ک
 

لبخندی لبانش را از هم باز می کند:حتما یه عاشق...و دستش را پشتم حائل می کند و 
 به سمت در خروجی اتاق قدم بر میدارد.
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دیگه به هیچ چیزی فکر نکن..فردا راجع بهش باهم مفصل حرف می زنیم و تصمیم -
 می گیریم که چکاری بهتره..

 
خانه خارج می شویم.نگاهی به در بسته شده ی خانه در خانه را قفل می کند و با هم از

 ام می اندازم.صدایش باعث می شود دست از نگاه کردن بکشم.
 
 بیا سوار شو..با نگاه کردن به خونه هیچی عوض نمیشه..بیا دختر...-
 

نگاهم را از در می گیرم و بدون اینکه کمربند را ببندم..کنارش توی ماشین می 
روی هم می گذارم.فکرش را نمی کردم که وقتی به کیش بیایم  نشینم.چشمانم را

همچین اتفاقی برایم بیفتد.آن وقت هم به کسی زنگ بزنم که فکرش را نمی کردم 
...آن شبی که برای اولین بار در مهمانی دیده بودمش هیچ حسی نسبت به این آدم 

تنهایی کسی هم  نداشتم و حاال...احساسم پر بود از حس امنیت.حس اینکه در این
 هست که کنار من باشد و برای من نگران باشد.

 
با توقف ماشین چشمانم را باز می کنم.نمیدانم چقدر گذشته..چند دقیقه ..اصال کجا 

آمده ام ..فقط می دانم همراه مردی آمده ام که می شود به او اطمینان کرد.سرم را به 
 سمتش می چرخانم.متوجه ام می شود.

 
 پیاده شو خانوم رستگار..دیگه رسیدیم..خب...-
 

و خودش زودتر از من پیاده می شود و قبل از اینکه من دستم را برای باز کردن 
 دستگیره بلند کنم و از آن حالت گیجی در بیایم در را برایم باز می کند.

 
بودم نگاهی به صورتش می اندازم.باید از او تشکر می کردم.او را هم اسیر خودم کرده 

 و از زندگی انداخته بودم.
 
 من...-
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هنوز حرفی نزده..کالمم را قطع می کند.و دستش را به نشانه سکوت کمی تا نزدیکی 
 صورتم باال می آورد.

 
خب..خب...بهتره اول پیاده بشی..الزمم نیست چیزی بگی...یادت که نرفته من به -

 پدرت قول دادم که مواظبت باشم..یادته؟!
 
 دم بود..کمی لب هایم را به نشانه لبخند ازهم فاصله می دهم:یادمه..یا
 

لبخند محو روی صورتم را که می بیند در عقب را باز میکند و کیفم را از روی صندلی 
برمی دارد و کنارم می ایستد.به حیاط ویالیی که حاال درونش ایستاده بودم نگاه می 

ر کمرنگ و صورتی چراغ ها که ردیفی کنم.ویال حتی در شب هم قشنگ بود و نو
 ،سرتاسر حیاط سنگفرش شده را روشن کرده بودند نظر را جلب می کرد.

 
 نفسی عمیق می کشم و قدم هایم را با او هماهنگ می کنم.-
 
 فکر می کردی که اینجوری بیای به خونه ی من؟!-
 

فکری در مورد  سرم را به سمتش می چرخانم.واقعیتش این بود که من اصال هیچ
آمدن به خانه او نکرده بودم و حاال..آن هم در این وضعیت ...باید او را مجبور می 

 کردم تا منه ناخوانده را تحمل کند.
 
 راستش رو بخواین..نه!-
 

 و نگاهم را از نیم رخ مردانه و فک خوش تراشش می گیرم.
 
مشبم اتفاقی که خب..بعضی اتفاق ها تو زندگی دست خود آدم نیست...ا-

 افتاد..همینطور بود. به محبوبه گفتم که..
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بر می گردد سمت صورتم و ادامه می دهد:محبوبه خدمتکار خونه ست.گفتم که یکی 
از اتاق های طبقه باال رو برات آماده بکنه..منم خودم طبقه پایینم.هر وقت..هر 

 اوکی؟!زمان..چیزی خواستی..کاری داشتی..به من یا محبوبه بگو...
 

از اینکه این همه دردسر آفرین شده ام کمی معذبم ولی چاره ای نیست.باید امشب را 
 تحمل کنم.فردا حتما فکرهای بهتری برای اوضاع خودم می کردم.

 
 باشه..از این که اینقدر مواظبمین...ممنون..-
 

ث پررنگ شدن و بی اراده لبخند میزنم.صدای خنده ی کوتاه او هم بلند می شود و باع
 لبخندم می شود.

 
در را باز می کند و کنار می ایستد تا من اول وارد شوم.نگاهی گذرا به پله های مقابلم 

 می اندازم .. که با دستش اشاره می کند به داخل بروم.
 

 روی آخرین پله می ایستم.لحظه ای نگاهم را در خانه به گردش در می آورم.
 
 ونه باب میل نیست خانوم طراح..ببخشید اگر..طراحی خ-
 

پشت سرم ایستاده.برمی گردم سمتش وبا لبخندی محو می گم:خونه ی قشنگی 
دارین و به پیانو که سمت چپ سالن و گوشه ای از آن قرار گرفته و در بدو ورود نگاهم 

 رو به خودش جلب کرده نگاهی می کنم و می گم: مخصوصا اون قسمت...
 

به جای اینکه حرفی مرتبط درمورد نظرم بده میگه:خب..بهتره بریم  سری تکان میده و
 و شما استراحت کنین..امشب خیلی استرس بهتون وارد شده..

 
از اینکه گاهی در حرف زدن هایش " تو" می شوم و گاهی " شما " خوشم نمی 

 آید.درست مثل حاال.
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 باشه..بریم.-
 

 من می شود می ایستیم.جلوی اتاقی که انگار برای امشب،مال 
 
 بفرمایید ..اینم اتاق...-
 

و در حالیکه کمی صورتش را به سمتم می چرخاند دستگیره را رو به پایین حرکت می 
 دهد:اگر چیزی کم و کسر بود حتما بگین..

 
چقدر این مرد همه چیز را سخت می گرفت.خوابیدن که این همه تشریفات نمی 

 خواست.
 

متر بود وطراحی فوق العاده ای داشت.همه چیز از چوب گردو  42اتاق وارد می شوم.
بود و این را می شد به راحتی فهمید. یک تخت دو نفره درست وسط اتاق قرار گرفته 

بود.میز ارایشی از چوب گردو کمی با فاصله از تخت در کنج اتاق بود.اینه ای بزرگ و 
ا چیدمان اتاق قستی از کف پوش های زیبا به دیوار کوبیده شده بود.و فرشی ِست ب

 زیبا را پوشانده بود.
 

 می چرخم سمتش و برای تشکر از او لبخند به لب می آورم.
 
 بابات همه چیز...ممنونم.-
 

قدمی به سمتم جلو می اید.دستش را زا جیب شلوارش بیرون می کشد و در حالیکه 
وشحالم که وظیفم و خوب نگاهش به من خیره و بی حرکت است زمزمه می کند:خ

 انجام دادم.
 

** 
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روی تخت می نشینم.فنرهایش به آرامی نوسان می کنند و من...به این فکر می کنم 
که امشب..چه اتفاقی افتاد.آن سایه کیست؟چرا جز سایه ی مردی سیاه پوش چیز 

 دیگری نمی بینم.
 

ه می کشم.لباس هایم را بی به ساعت که نگاه می کنم ،دست از تمام این افکار بیهود
حالی عوض می کنم و خود را زیر پتو مثل بچه ها مچاله می کنم و طولی نمی کشد که 

 به خواب می روم.
 

با صدای تقه هایی چشم هام رو باز می کنم.این روزها گوش هایم برای شنیدن بیش 
بود می  از حد تیز شده بودند.چشم هایم را درون اتاقی که از دیشب در تصرف من

چرخانم و همه چیز به یادم می اید..من..سایه و در آخر..مسیح و نگاهی اطمینان 
 بخش و حمایت گر.

 
روی تخت که نیم خیز می شوم باز هم صدای تقه ها به در می آید.با گفتن "بله" پتو را 

از رویم کنار می زنم.در به آرامی باز می شود قامت زنی تپل جلوی دیدگانم قرار می 
 گیرد.

 
 سالم خانوم..صبح بخیر..-
 

 محبوبه ای که دیشب از او سخن گفته بود حتما او بود.
 
 سالم مرسی..چیزی شده؟!-
 

محبوبه قدمی به سمتم می آید و همانطور لبخند زنان می گوید:نه خانوم..آقا مسیح 
 گفتن برای صبحانه بیدارتون کنم که کنار هم باشین..

 
 می گم.زیر لب"آهانی" 

 
 پس من برم به آقا بگم که بیدارین دیگه؟!-
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 و این را پرسشی از من پرسید.

 
 بله..من تا چند دقیقه دیگه میام طبقه پایین محبوبه خانم..-
 

با گفتن "باشه" محبوبه از اتاق بیرون میره.از روی تخت پایین میام و از سرویس 
باس هام رو می پوشم و به صورتم درون آینه بهداشتی که درون اتاقه استفاده می کنم.ل

نگاه می کنم.وقتی از اوضاعم مطمئن می شم ازاتاق بیرون میرم و راه پله ها رو پیش 
 می گیرم.

 
با دیدن مسیح که پشت میز نشسته بود دستی به شالم می کشم و سعی می کنم 

مرا  مرتبش کنم.من دیشب بی هیچ حجابی در اغوشش بودم و او..تمام دیشب
همراهی کرده بود و حاال من..سرم را تکان می دهم و این افکار را از خودم با جمله ی 

 "من دیشب ترسیده بودم" دور می کنم.
 

 از صدای پاهایم متوجه حضورم میشه و فوری از پشت میز بلند میشه.
 
 صبح بخیر خانوم طراح..-
 

شرت سفید و چسبانش که اندام  و لبخندی زیبا روی لبهاش می نشینه.نگاهم روی تی
 ورزیده اش را به خوبی نشان می داد ثابت می ماند.

 
 سالم..صبح شمام بخیر..-
 

 و در حالیکه بهش به آرومی نزدیک میشم می گم:بخشید که یکم دیر شد..
 

با دست به یکی از صندلی ها اشاره می کنه:بفرمایید بشینید...و همین طور که خودش 
 ز می نشینه می گه:دیشب خوب استراحت کردین؟!هم پشت می
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دیشب...شبی فراموش نشدنی بود برایم.حتی فکرش را هم نمی کردم که یک همچین 
 اتفاقی در زندگی ام رخ بدهد..

 
 به لطف شما.بله...-
 
خب..خداروشکر..حاال بهتره صبحانه تون رو بخورین تا در موردش بعدا مفصل حرف -

 بزنیم چطوره؟!
 

با سکوتم رضایم را اعالم می کنم و او...کمی بعد محبوبه را صدا می زند تا برای 
 پذیرایی از ما بیاید.

 
** 
 
ببینید..من اصال دلم نمی خواد که پدرم ازاین موضوع خبردار بشه..یعنی بهتر -

 بگم..نمی خوام که هیچ کس رو نگران خودم کنم.از اینکه دیشبم مزاحم شما شدم واقعا
 شرمنده ام..

 
حرفم را قطع می کند:این حرفاچیه می زنین..من اگر کاری کردم وظیفه انسانیم بهم 

 حکم کرده..و اینکه خواست خودم بوده.هیچ اجباری در کار نیست..
 

کمی مکث می کند و کالفه دستی بین موهایش می کشد: ولی خب..من بهتر می 
بزاریم..یا اگر نه..حداقل با پدرتون...ببینین دیدم که این جریان رو با پلیس در میان 

پروانه انوم.. بد نیست با ایشون هم یه مشورتی بکنین..یا اینکه اگه می خواین خونه 
رو عوض کنین من کمکتون کنم..من واقعا متحیرم که چرا همچین اتفاقی افتاده..یعنی 

شاید کار کسی تعجب آوره کسی تا پشت پنجره اتاق شما بیاد و بعد بره..یعنی..
 بوده..آشنایی..کسی که شاید یه خورده حساب کوچک چیزی..

 
این بار من حرفش را قطع می کنم.چیزی که برای او تعجب داشت برای خودم هم 

 داشت.
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 نه..هیچ کس..من با هیچ کس مشکلی ندارم..-
 

 حرفم را باز قطع می کند.
 
ورد بقیه می تونین این حرف رو درسته..شاید شما مشکلی ندارین ولی ..در م-

بزنین؟این اطمینان رو داشته باشین؟ ولی خب..این قضیه هم طوریه که گفتنش به 
 پلیس..زیاد مسئله ای رو حل نمی کنه..

 
فوری در تایید حرفش می گم:بله..خب منم همین رو می گم..االن برم به پلیس چی 

؟ فقطبه این خاطره که نمی خوام بگم..بگم دزد فقط تا پشت پنجره خونه ی من میاد
زیاد خودم رو درگیر این ماجرا کنم...نه خودم و نه اطرافیانم رو...خب یه چند روزی رو 

میرم هتل . بعد از اومدن زری خانوم دوباره بر می گردم خونه ی خودم...اگر بازم 
 اتفاقی افتاد..این بار یه فکر جدی در موردش می کنم.

 
پدرتون چی بگین؟!فکر نمی کنین وقتی با خونه تماس بگیرن و خب..می خواین به -

 شما جواب ندین نگران بشن؟ یا اینکه شک کنن؟!
 

راست می گفت..ولی من فکر اینجایش را هم کرده بودم.در حین خوردن صبحانه 
 فکرهایم را کرده بودم.

 
 کنم. چرا..احتمالش زیاده که پدرم متوجه بشه..ولی خب من می تونم قانعش-
 

یکی از ابروهایش را به نشانه تعجب باال می اندازد و در حالیکه فنجان قهوه اش را 
روی میز می گذارد نگاهش را به چهره ام می دوزد:می شه منم اون دالیل قانع 

 کنندتون رو بدونم خانوم طراح؟!
 

ثل من نمی دانم چه اصراری بود که دلش می خواست هی مرا خانوم طراح صدا بزند!م
 که کم پیش می امد به او بگویم مسیح و بیشتر اوقات او همان مهندس صدر بود.
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با کمال میل...اول اینکه بهش می گم که دختر زری خانوم زایمان داشته و من تنها -

شدم..خب ..می دونم که بابا خوب می دونه که من به تنهایی عادت دارم..ولی با یه 
ه های آب خونه خراب شدن و ...این چیزا.. می تونم دروغ مصلحتی مثل اینکه لول

 دلیل به هتل رفتن رو موجه کنم.چطوره؟!
 

لبخندی بزرگ صورتش را پر می کند:ایده ی خوبیه.ولی ..خب راستش منم یه ایده 
 دارم..

 
منتظر شنیدن ایده اش، نگاهش می کنم.خودش را کمی به حالتی صمیمانه جلو 

را روی ران پایش گذاشته.. موهایش را به سمت باال شانه کشیده وآرنج دست هایش 
زده..صورتش اصالح شده و بوی عطر خنکش از این فاصله هم به مشام می رسد.تی 
شرتی مارک و آستین کوتاه سفیدی به تن دارد و شلوار کتان مشکی .. و ساعتی گران 

 قیمت و صفحه بزرگ در دست چپ.
 
 بمونین.. ایده ام اینه که ..شما اینجا-
 

چشم هایم گرد می شود.من..با او...تنها..در این خانه ی بزرگ بمانم؟!دیشب اگر مانده 
بودم..اگر ترسیده بودم و با او تماس گرفته بودم..همه ی این چیزها استثنا بود..ولی 

حاال...وقتی می توانستم به راحتی به یک هتل بروم .چرا؟چرا باید پیشنهادش را قبول 
 ؟!می کردم

 
 آخه..نه..من نمی خوام بیشتر از این باعث دردسرتون بشم..می دونین..-
 

حرفم را قطع می کند و در حالیکه ژستش را تغییر می دهد به مبل تکیه می زند و 
 دست هایش را توی سینه به هم قفل می کند.

 
نه ی به این می دونم...شما..نگرانین که با من..با یه مرد جوون..اونم تنها..توی خو-

 بزرگی..
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 و نگاهش را درون خونه به گردش در می آورد..

 
تنها باشین..ولی من تنها نیستم...یعنی..مادرم...امروز میاد و من تنها نیستم و اینکه -

خیلی خوشحال میشم که شما هم باشین..اینجا بمونین...و من..می خوام که بیشتر 
ن مدتی که اینجا هستین،هیچ اتفاقی..چه مواظبتون باشم..دلم نمی خواد توی ای

کوچیک و چه بزرگ..اونم برای شما بیفته...فکر می کنم..پدرتون اینجوری بیشتر 
رضایت داشته باشن..تا اینکه شما..اونم به تنهایی..تو یه هتل باشین..من فکر می کنم 

ر ..اگ هیچ کدوم از این اتفاقا..پیش آمد نبوده که بشه به راحتی ازش گذشت..شاید
کسی..آشنایی با شما این کار رو می کنه..مطمئنن می گرده و آدرس هتل رو هم پیدا 

 می کنه اینطور نیست؟!
 

ته دلم از این حرفش خالی می شود...راست می گفت..من به این مسئله فکر نکرده 
بودم..مطمئنن این کار..کار کسی بود که من را می شناخت و قصد اذیت کردنم را 

چه در خانه می بودم و چه در هتل برایش فرقی نداشت...مسئله این بود که او داشت..
 قصدش ..اذیت کردن من بود و بس!

 
وقتی سکوتم را می بیند..وقتی می بیند که نسبت به حرف های او کمی مردد 

 هستم..ادامه می دهد.
 
ا اینکه وام بگم ..یببینید..رک بگم..وقتی گفتین بار دومه که این اتفاق افتاده..نمی خ-

بترسونموتون..ولی همون موقع توی دلم گفتم..هیچ دزدی تا پشت پنجره خونه ی یه 
دختر نمیاد و دست خالی برگرده!پس این کار یه دشمن..یا کسیه که کینه ای از آدم 

داشته باشه.ممکنه شما با کسی دشمنی نداری..ولی خب...هستن آدم هایی که نخوان 
 و ببینن!اینطور نیست؟!موفقیت های آدم ر

 
به چشم هایش نگاه می کنم.حرف هایش کامال عاقالنه بود و من..به این بعد از ماجرا 

فکر نکرده بودم.آنقدر ترسیده بودم که فکر می کردم با عوض کردن مکن زندگی ام همه 
 چیز عوض می شود.
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ه..مادرم کنارتونه..تنها ببنین..پروانه خانوم..اگه شما اینجا بیاین..من خیالم راحتتر-

نیستین..اینجا امنیت بیشتری نسبت به هتل دارین...قول میدم وقتی زری خانوم 
برگشت حتی نزارم یک ساعت بیشتر هم اینجا باشین و بهتون سخت بگذره..ولی می 

 خوام که تا وقتی زری خانوم نیست..یکم اینجا..هر چند بد و سخت..اینجا باشین..
 

می کنم:اخه..این حرف ها چیه..چرا سخت بگذره..من فقط..نمی شرمنده نگاهش 
 خواستم باعث دردسر کسی بشم..نمیخاستم..

 
حرفم را ادامه می دهد:بله..شما نمی خواین کسی رو از کار و زندگی بندازین..ولی من 

خودم می خوام که شما اینجا باشین..وقتی نمی خواین به پدرتون بگید..من حس می 
ن وظیفه گردن منه..من که می دونم چه اتفاقی افتاده..پس مدیون پدرتون کنم که ای

 میشم اگر به شما کمکی نکرده باشم..
 

نمی گذارم بیشتر از این برای ماندن به من اصرار کند.ماندن در خانه ی او انقدر ها هم 
 به ماندن در هتل ارجحیت نداشت.

 
 چی بگم...مطمئنا براش سوال پیش میاد. با موندن اینجا موافقم..ولی خب..به پدرم-
 

و حس می کنم..حین گفتن این حرف..گونه هایم رنگ می گیرد.لبخندی بزرگ 
 صورتش را ُپر می کند و باعث می شود که سرم را به آرامی به زیر بیندازم.

 
خوشحالم که این تصمیم رو گرفتی..مطمئنن مادرم هم خیلی خوشحال -

ه توی این خونه ی بزرگ تنها بوده..ناراحت بود.وقتی هم که میشه..همیشه از اینک
یکی از خواهراش براش از اون طرف دعوت نامه می فرستاد ب وقفه ساکش رو جمع 

 می کرد و می رفت..خب بگذریم.. اما پدرتون..
 

 سرم رابلند می کنم.
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 من باهاشون صحبت می کنم..خیالتون راحت.-
 

از جیبش بیرون می کشد و شروع به صحبت کردن با پدرم  و همان لحظه موبایلش را
 می کند و هر لحظه..مرا شگفت زده تر می کند.

 
 مسیح صدر...مردی بود که هر لحظه مرا بیش از قبل شگفت زده تر می کرد.

 
*** 

 
بعد از تلفن زدن به پدرم ،دقایقی را پیش من می نشیند و کمی بعد من خودم به 

رش اشاره می کنم که با لبخندی می گوید:پاک یادم رفته بود برم رفتن به سر کا
سرکار..مادرم بعد از ظهر میرسه..از اینکه چند ساعتی باید تنها باشین اصال راضی 

نیستم..ولی خب..قول میدم کمی زودتر بیام تا با هم بریم خونتون و وسایلتون رو 
 ره؟بیارین..شما هم تو این فرصت خوب استراحت کنین.چطو

 
 کمی روی مبل جابجا می شوم.

 
 اوکی..ولی..من خودم با یه آژانس میرم ..-
 

اخم می کند:اصال..حرفش رو هم نزنین..دلم نمی خواد تنها به اون خونه برید..با هم 
 میریم.

 
 لبخندی میزنم.حرفش یک کالم بود این مرد!

 
 آخه اینقدر نگرانی هم دیگه الزم نیست..من خودم ..-
 
الزم نیست چیزی بگین..می دونم شما مراقب خودتون هستین ولی حرف های -

 پدرتون رو که شنیدین؟!
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و با لبخندی می گوید:دیدین که ایشون هم تاکید زیادی داشتن که خوب مراقبتون 
 باشم..گفتن که شما کمی یکدنده و لجباز هستین و شما رو سپردن به من..

 
دهم.پدرم ندانسته با این مرد هم بازی و هم دست شده با لبخند سری تکان می 

بود.هر دو بر علیه من دست به یکی کرده بودند ...و هر کدام به نحوی می خواستند 
مراقب من باشند.مثل تمام مدت یک سالی که خودم به تنهایی در کیش بودم و می 

راقبم ه سایه مدانستم که برایم مراقب گذاشته ..می دانستم که کسی هست که سایه ب
 باشد تا آب از آب تکان نخورد..درکش می کردم..خیلی زیاد!

 
پدر بود و نگران حال دخترش...و حاال هم..به مسیح اطمینان داشت ...بیش از آنچه 

 که من تصور می کردم هم اطمینان داشت.
 

ی مدست هایم را خیلی کوتاه به نشانه تسلیم باال می برم که صدای خنده اش بلند 
 شود.

 
 من حرفی ندارم..منتظر می مونم تا شما بیاین و بعد بریم خونه م تا وسایلم روبیارم..-
 

 با لبخند نگاهم می کند و از جایش بلند میشود.
 
 یه جلسه ی مهم دارم. 12اوکی..حاال شد.من برم آماده بشم که ساعت -
 

 و من بی هیچ حرفی با نگاهم بدرقه اش می کنم.
 
ل از رفتن محبوبه را صدا می زند و دقایقی رابا او صحبت می کند و انگار همه چیز را قب

به او می گوید..می گوید که از این به بعد من هم مهمان این خانه ام..مهمانی که چند 
روزی بیشتر در این خانه نمی ماند.مهمانی که خیلی ناخوانده پایش به این ویال باز 

 شده بود.
 

 نم نگاهش به سمت من است از جایم بلند می شوم تا بدرقه اش کنم.وقتی میبی
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 دارین میرین؟!-
 

کیفش را در دستش جابجا می کند:بله..به محبوبه سفارشات الزم رو کردم..برای ناهار 
 هم هر چی دوست داشتین بگین براتون درست بکنه..اصال هم تعارف نکنین..

 
حبوبه کمی تنبله...و البته، کمی هم کنجکاو!الزم نیست و با خنده و صدایی آروم میگه:م

 هر سوالی که پرسید بهش جواب بدین.
 

 من هم آروم ..مثل خودش می خندم و می گم:باشه...من هم صبورم!
 

تک خنده ی بلندتری می کنه و قدمی به سمت پله ها برمیداره...همراهش از پله ها 
یالیی خانه خارج میشه با نگاهم بدرقه اش پایین میرم و وقتی ماشینش از حیاط و

می کنم و او به خاطر این همراهی ام لبخندی زیبا به رویم می زند و صدای تک بوقش 
 در حیاط می پیچد.

 
بعد از رفتنش کمی در حیاط قدم می زنم و ازهوای کمی خنک صبحگاهی استفاده می 

ی رفت و این برای من که با کنم.با آمدن بهار..هوای کیش دوباره رو به گرم شدن م
 گرما زیاد میانه خوبی نداشتم جالب نبود...

 
دست هایم را توی سینه بهم قفل می کنم.امسال هم درست مثل سال های دیگر زود 

گذشت..ولی روزهای تلخی را در سال گذشته،گذرانده بودم..روزهایی که هیچ دلم نمی 
 ه هیچ دلم نیم خواست برگردند...خواست حتی لحظه ای بهش فکر کنم..روزهایی ک

 
روزهایی که حاال افسوس می خوردم که چرا..چرا به خودم سخت گذراندم و آن همه 

سال سن هنوز بچه ای  36سختی هم..بخاطر مردی که نامردی بیش نبود..مردی که با 
بود که بی اجازه ی مادرش نتوانست قدمی بردارد..مردی که هنوز یک سال از زمان 

دی ساده مان و نشستن انگشتری تک نگین و زیبا درون انگشت هایم نمی نامز
گذشت که مرا پس زد..با آن همه عشق زیادی که هر روز به من ابراز می کرد و حاال 
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فهمیده بودم که عشق به من نبوده..یلکه به ثروت پدرم عشق می ورزیده...و حاال با 
 به کس دیگری ابراز می کند.. دیدن ثروتی بزرگ تر..به دستور مادرش عشقش را

 
عذر بدتر از گناه آورده بود و به آسانی مرا پس زده بود..که ما به درد هم نمی 

خوریم..که مادرش راست می گفته و این ازدواج از اول هم اشتباه بوده..که گفته بود 
خوشحال است که شناسنامه ی من هنوز سفید است و هیچ خط خوردگی رویش جا 

من با خیال راحت..بدون هیچ خط خوردگی در شناسنامه ام می توانم زندگی  نمانده و
 جدیدی داشته باشم..که این فقط یک نامزدی ساده بوده و ...یک اشتباه!

 
 ولی او نفهمید که من دلم خط خوردگی پیدا کرده بود..

 
ه سمت آنقدر از این قدم زدن صبح گاهی بی حوصله می شوم که قدم هایم بی اراده ب

داخل ویال کشیده می شوند.مثال آمده بودم از هوای کمی خوب و خنک این صبح 
استفاده کنم تا کمی..فقط کمی بعد از گذراندن شب بدی که داشته ام.. آرام شوم..و 

 حاال...
 

بعد از کمی قدم زدن به داخل خانه می روم و محبوبه را می بینم که از پنجره فاصله 
لبخند میزنم.یاد حرف مسیح می افتم.محبوبه کمی کنجکاوه!حتما می گیرد.بی اراده 

پشت پنجره ایستاده بود و راه رفتن من را نگاه می کرد. با دیدن من فوری به سمتم 
 می آید.

 
*** 

 
 خانوم..براتون قهوه بیارم یا چای؟!-
 

ی..من دستم را به آرامی روی بازوش میگذارم:مرسی...فعال چیزی میل ندارم..راست
 پروانه هستم..از این به بعد راحت صدام کن..

 
 لبحندی نمکین میزنه و می گه:خانوم..درست مثل اسمتون زیبایین..پروانه خانم..
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تشکری می کنم که فوری با لبخندی پهن که روی لبهاش نشسته می گه:خانوم دوست 

و براتون فراهم  دارین غذا براتون چی درست کنم؟!آقا گفتن هر چی که شما بخواین
 کنم...

 
و درحالیکه کمی خودش را نزدیک می کرد بهم گفت:آقا خیلی مهمون دوست 

 هستن....روی شما هم تاکید زیادی داشتن..
 

فشار آرامی به بازویش می دهم و دستم را حین اینکه بر میدارم میگم:مرسی...آقا هم 
و هم با سلیقه ی خودت آماده به من لطف دارن..فعال چیزی احتیاج ندارم..ناهار ر

 کن..ببینم آقا نگفتن که برای ناهار برمی گردن یا نه؟!
 

هیکل تپلش را کمی تکان می دهد و می گوید:نه خانوم..معموال آقا ناهار ها 
 نمیان..فقط وقت هایی که مادرشون ایران هستن میان که ایشون زیاد تنها نباشن..

 
 ...لحظه ای کنجکاوی ام گل می کند

 
 مگه مادرشون زیاد سفر خارجه میرن؟!-
 

با چشم هایی متعجب به من نگاه می کنه و می گه:یعنی شما نمی دونستین؟خانوم 
 ماه در سال رو اونور هستند.. 6بیشتر از 

 
 برای اینکه بیشتر از این متعجبش نکنم دست از کنجکاوی ام برمی دارم.

 
 ا هم به کارات برس..باشه..من میرم استراحت کنم..شم-
 

محبوبه که به سمت آشپزخانه می رود فرصت بیشتری پیدا می کنم تا نگاهی به داخل 
 سالن بزرگ و مجلل خانه بیندازم..
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** 
 

دستم بی اراده روی صفحه ی پیانو کشیده می شود و صداهایی مختلف ،بلند می 
می دانستم.لحظه ای با این شود..همیشه پیانو را جزو آالت موسیقی منحصر به فرد 

فکر که مسیح روی این صندلی می نشیند و پیانو میزند خنده ام می گیرد و این خنده 
 ،تا لبخند روی صورتم خودنمایی می کند.

 
نمی دانم چرا..ولی حس می کردم او مردیست که بیش از هر چیزی، خود را در کار 

د این هم جزوی از دکوراسیون داخلی غرق می کند تا تفریحاتی مثل زدن پیانو..و شای
 خانه اش بوده!

 
به سمت دیگر سالن قدم می زنم..بعضی از اشیا قدیمی و گران قیمت نشان از سلیقه 

ی زن این خانه بود..و معلوم میشد که دوست داشته این اشیا را هم در این 
با مبلمان  دکوراسیون مدرن و امروزی جای بدهد..پرده های سرتاسری خانه بی نهایت

هماهنگ بود و زیبا..لوستر بزرگ و مجللی سالن را زیباتر کرده بود و فرشی دست باف و 
 خوش طرح میان دو دست مبل پهن شده بود.

 
نگاهم روی دو قاب عکس بزرگی که در سالن پذیرایی خانه به دیوار آویخته شده ثابت 

 رم.می ماند...برای بهتر دیدنشان قدمی به سمتشان بر میدا
 

نفره ثابت می ماند..عکس معلوم بود که مربوط به سال های  4نگاهم روی عکس 
خیلی قبل بود ،و این را از صورت شاد پسربچه ای کم سن و سال ،که شاید در این 

سالش هم نبود،و با لبخندش بی نهایت شبیه به "مسیح صدر" االن بود می  7عکس 
ای بور و چشم هایی روشن کنار پسربچه شد فهمید... دختری زیبا و جوان با موه

ایستاده بود و او را در آغوش گرفته بود و زنی با موهای فندقی رنگ و آرایشی زیبا، کنار 
مردی قد بلند که، شباهت زیادی هم به مسیح داشت و بی شک می شد حدس زد که 

 پدرش است ، با وقار و متانت ایستاده بود و لبخند میزد..
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نفر لبخند به لب داشتند..نگاهی دیگر به  4یشان غرق خوشی بود و هر تا 4صورت هر 
عکس می اندازم..پس این عکس..عکس خانواده ی صدر بود..پدر..مادر..خواهر..و تک 

 پسر این خانواده..!
 

چرا فکر می کردم که مسیح تک فرزند خانواده ی صدر است؟!آنطور که یادم می آمد 
سالش بوده پدرش را از دست داده ..ولی یادم نمی آمد  12مسیح گفته بود که وقتی 

که از خواهرش حرفی زده باشد..نگاهم را به عکس بعدی که با فاصله ی کمی از این 
 عکس به دیوار آویخته شده بود ، می اندازم.

 
زن جوان و زیبای عکس قبل،مسن تر شده بود و عکس دو نفره بود..عکس مادر و 

به دوربین نگاه می کردند..زن زیبای عکس قبل موهای شرابی  پسری بود که با لبخند
رنگ داشت و شالی حریر روی سرش انداخته بود و پسرش پشت سرش ایستاده بود 
و یک دستش را صمیمانه و با لبخند روی شانه ی مادر گذاشته بود..زیر عکس تاریخ 

 سال پیش! 3ریزی حک شده بود که مربوط می شد به 
 

مسیح امروز صبح از او حرف زده بود،گفته بود که امروز از سفر بر می  پس مادری که
گردد این زن بود..این زن که شکن های ریز صورتش نشان از پیری اش می داد و 
لبخند روی لبش و چهره اش مهربان بود و لبخندش درست مثل مسیح،جذاب و 

 خواستنی!
 

دن به سمت طبقه ی باالی خانه می نگاهم را از عکس ها می گیرم و برای استراحت کر
 روم.

 
*** 

 
گوشی ام را که بر میدارم چندتماس از دست رفته از یاسی و حامد دارم.از سایلنت برش 
میدارم. بین زنگ زدن به این دونفر مرددم که اسم حامد و تصویرش روی صفحه بزرگ 

خوشش را می آیفونم می افتد.با لبخند صفحه را لمس می کنم و صدای همیشه سر
 شنوم.
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 احوال حاج خانوم ِ پروانه؟!-
 

لبه ی تخت می نشینم ولبخند میزنم.حامد هم با این حاج خانوم گفتنش... ول کن ما 
 نبود. به شوخی با لحنی کمی رسمی صحبت می کنم.

 
 سالم..ممنون.خوبین مهندس؟!-
 

خوبم..البته نه به  صدایش را صاف می کند و با خنده می گوید:اوه..مهندس! منم
خوبیه شما.کم پیدایین خانوم؟!خبری ازتون نیست..تا ما زنگ نزینم که یه حالی از ما 

 نمی پرسین..اینه رسمش؟!
 

و متقاعب این حرفش صدای جیغ جیغ کردن یاسی که از آن طرف خط بلند می گفت 
 "بی معرفته دیگه" به گوشم میرسد.

 
ر..منم درگیرم به خدا..چه خبرا؟شماها چکار می با خنده می گم:چی میگه اون دخت

 کنین؟از گروه چه خبر؟
 
سالمتی حاج خانوم..واال ما هم درگیر این طراحی هستیم دیگه..زنگ زدم بگم یه -

سری از کار رو برات ایمیل کردم یه سری توضیحاتم پایینشون دادم.می خواستم بگم 
توشون ایجاد نشه..ولی ماشاهلل از چک کنی که اگه طرح ها باب میلت بود تغییری 

 بس سر خانوم شلوغه که به زور جواب زنگ ما رو میده.
 

حامد دست از این اذیت کردن هایش برنمی داشت.با لحنی که کمی دلخوری الکی به 
 ان اضافه می کنم جوابش را می دهم.

 
 م و تا شبحاال هی تو طعنه بزن..بابا گوشیم رو سایلنت بود.ولی اوکی چک می کن-

 بهت خبر قطعیش رو میدم..خوبه جناب؟!
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 انگار تلفن روی آیفون بود که یاسی می گه:چرا شب خانوم خانوما؟!
 

با خنده می گم:خدا نکشت حامد..تو کی دست از این کارات برمی داری بازم زدی رو 
 پخش صدام رو؟! سالم عزیزم..خوبی یاسی؟!

 
 و انگار یاسی گوشی را از دستش می گیرد.صدای خنده ی حامد بلند می شود 

 
 سالم بی معرفت..یه حالی از ما نپرسی ها...-
 
 به جون تو از بس که این روزا درگیر بودم ..چه خبر..خوبی؟-
 
 ای.. شکر می گذرونیم..از مهندس خوشتیپه چه خبر؟سراغی از کارا نمی گیره؟!-
 

د دیگر..غافلگیر می کرد.نگاهم را سرتاسر از سوال ناگهانی اش جا می خروم.یاسی بو
اتاقی که درونش هستم می چرخانم.مطمئنا اگر میگفتم که االن در یکی از اتاق های 

 خانه ی همان مهندس خوشتیپی هستم که او گفته بود،از تعجب شوکه می شد.
 
 چرا..اتفاقا جویای کارا هست...ولی خب همه چیز طبق قرارداد پیش میره دیگه.-
 

و بحث را از مهندس خوش تیپ جدا میکنم: راستی..ببینم تو طرح های بچه ها رو 
 دیدی؟!

 
اره وقتی حامد داشت ایمیل می کرد منم کنارش بودم..خیلی عالی شدن..حاال تو چرا -

شب خبرش و میدی؟!مگه چکار داری؟اگه زودتر خبرمی دادی گروه میرفت سر جاهای 
 تر شروع می کردن تصحیح کنن و تغییر بدن.دیگه یا اشتباهاتشون رو زود

 
 سعی می کنم کمی بی خیالی به صدایم تزریق کنم.

 
 حاال چه عجله ایه یاسی...یکمم بچه ها استراحت کنن بد نیست..-
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کمی دیگر با یاسی حرف میزنم و تماس را قطع می کنم.روی تخت دراز می کشم و 

ی از بهترین دوستانم بودند خوشحال بودم.حتی لبخند میزنم.از اینکه حامد و یاسی یک
 شنیدن صدایشان هم انرِژ را به بند بند وجودم سر ریز می کرد..

 
مطمئنا اگر به یاسی می گفتم که حاال در خانه ی مسیح هستم کلی داستان برایم می 

 بافت و قصه سر هم می کرد و می خندید.
 

باید با مادر ِ مسیح چطور برخورد برای لحظه ای استرس می یگرم.نمی دانستم 
کنم.حس خوبی نداشتم.از اینکه او بیاید و مرا در خانه ی پسرش ببیند..دلم نمی 

خواست که هیچ کس در موردم فکر اشتباه کند.لحظه ای از اینکه درخواست مسیح را 
قبول کردم پشیمان می شوم..ولی وقتی یاد دیشب دوباره زنده می شود پشیمانی ام 

 می رود و جایش را به اطمینان می دهد.کنار 
 

ماندن..ان هم به تنهایی در آن خانه عاقالنه و درست نبود.ذهنم درگیر می شود..هر چه 
فکر می کنم کمتر به نتیجه می رسیدم که چه کسی ممکن است با من دشمنی داشته 

اشته باشد.منی که آزارم به مورچه هم نمی رسد اصال مگر می شود که دشمنی هم د
باشم که بخواهد اینطور بدجنسانه مرا بترساند و زندگی ام را از روال عادی اش خارج 

 کند.
 

باید فکر اساسی تری در این مورد می کردم.حتی اگر الزم بود به تهران برمی گشتم و 
هفته ای یک بار هم که شده به هتل سر می زدم .ولی دلم نیم خواست که این حس 

در کیش هستم داشته باشم.تا برگشتن زری خانوم به خانه باید  ترس را تا روزی که
 همه چیز را آنطور که فعال مسیح می خواست پیش ببرد،پیش می بردم .

 
از اینکه با زیرکی تمام توانسته بود پدرم را قانع کند که من به خانه اش بیایم و در این 

راضی بود.دلم نمی خواست مدت کوتاه کنار مادرش باشم..راضی بودم..چون پدرم هم 
که پدرم اصل ماجرا را بداند و نگرانم شود..و مسیح هم خوب توانسته بود مسئله را 

 جوری نشان دهد که هیچ اثری از اصل ماجرا نباشد.
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*** 

 
نزدیکی های ظهر شماره ای ناشناس روی ال سی دی موبایلم نقش می اندازد.با تردید 

وقتی صدای زری خانوم توی گوشم می شینه برای بار  خط سبز رنگ رو لمس می کنم و
 چندم یاد اتفاقات دیشب می افتم.

 
 دیشب شبی بود که فراموشش نمی کردم..

 
وقتی برایش تمام قضیه را تعریف می کنم زن بیچاره کلی شرمنده می شود و می گوید 

کار درستی کردم که موبایلش را به همراه کیفش از او دزدیدند. و خوشحال می شود که 
 و به مسیح زنگ زدم.

 
بعد از کمی حرف زدن با زری خانوم تماس را قطع می کنم و از جایم بلند می شوم.به 

سمت اینه و میز ارایش حرکت می کنم و نگاهی به صورت بی رنگ و روحم می 
 اندازم.ابروهایم کمی نامرتب بودند و صورتم زیادی به سفیدی می خورد.و باید با این

قیافه پذیرای مادر مسیح هم می شدم.کالفه موهایم را یک بار باز می کنم و با حوصله 
می بندمش..دستی به گوشه ی ابروهایم می کشم و کمی به سمت باال هدایشان می 
کنم. چشمانم از همیشه انگار بی نورتر و بی حال ترند.از اینکه با مسیح موافقت کرده 

نمی روم کمی پشیمان بودم.دلم می خواست هر چه زودتر بودم که تا او نیاید به خانه 
خودم را آراسته تر کنم..دلم نمی خواست در دید اول..آن هم جلوی مادر مسیح بد 

باشم.همیشه همین خصلت را داشتم..به برخورد اولم با هر کسی خیلی دقیق بودم و 
 حاال..این بار درگیر این مخمصه شده بودم و باید صبر می کردم.

 
با خوردن ضربه ای به در شالم را روی سرم مرتب می کنم و با صدایی رسا می 

 گم:بفرمایید تو..
 

و فکر می کنم که حتما مستخدم کنجکاو خانه برای جویا شدن از وضعیت من بیش از 
 این صبر و تحمل نتوانسته داشته باشد.
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توی نگاهم را می  ولی با دیدن مسیح ..آن هم روبرویم کمی متعجب می شوم.تعجب

 خواند و با قدمی بلند وارد اتاق می شود.لبخند می زند و به سمتم می آید.
 
 ظهر بخیر...خوبین؟!-
 

سعی می کنم به خودم تکانی بدهم و از ماهیچه های صورتم بخواهم که کمی لبخند 
د و یبزنند.این مرد همیشه مرا غافلگیر می کرد .صبح گفته بود که برای ناهار نمی آ

 حاال...در اتاق..در دو قدمی من ایستاده بود و با صورتی بشاش لبخند به من میزد.
 
 سالم..ممنونم..شما خوبین؟کی اومدین؟!-
 

دستی به پشت گردنش می کشد و می گوید:من تازه رسیدم..محبوبه داشت میز ناهار 
 رو می چید ،منم گفتم بیام شما رو برای ناهار صدا بزنم.

 
 لحنی مهربان تر و خودمانی تر از قبل ادامه داد. و با

 
 حاال خوب استراحت کردی؟!-
 
مرسی..کمی خوابیدم..کمی هم با تلفن صحبت کردم.کمی هم به قضایای دیشب فکر -

 کردم و کمتر به نتیجه رسیدم.
 

 صدای خنده ی ارام و مردانه اش در اتاق می پیچد.
 
رمشغله ای داشتین..حاال بیاین بریم ناهار بخوریم..و خوبه..پس درست مثل من روز پ-

برم دنبال  4بعدش هم بریم وسایل شما رو بیاریم..از اون طرف هم من باید ساعت 
مامان فرودگاه.زنگ زد گفت دلش می خواد این بار من برم دنبالش.منم مثل یه پسر 

 خوب گفتم چشم.
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دین..بعد از چند ماه دارن لبخندی به صورتش می زنم و می گم:خوب کاری کر
 میان..باید به استقبالشون برید.

 
واال منم بهش میگم همیشه..ولی خودش میگه نمی خواد منو از کار بندازه و خودش -

میاد.. اینبارم خودش گفت بی..ما هم گفتیم به روی چشم..این گردن ما از مو باریکتره 
 به خدا..

 
مانده،می چرخد. خنده ای آرام می کنم و نگاهم به دستش که روی گردنش ثابت 

قدمی به سمتش برمیدارم.بد بود که بیشتر از این منتظرش می گذاشتم .به احتمال 
 زیاد تا االن هم محبوبه میز را آماده کرده بود.

 
ناهار خوشمزه ای که محبوبه آماده کرده بود را در آرامش و گاهی صحبت های 

 قتصادی می خوریم.معمولی در مورد کار و اوضاع ا
 

بعد از خوردن چای برای رفتن به خانه ام آماده می شوم.صدایش را می شنوم ک در 
حال لیست درست کردن غذا به محبوبه بود و کلی سفارش شب را می کرد.از پله ها 

تند باال میروم و وارد اتاق می شوم.اتاقی که حاال در گرو من بود. شنل نازکم را روی 
 ازم واین بار آماده ، از پله ها پایین میروم.دوشم می اند

 
مسیح انگار زودتر از من آماده، پایین پله ها ایستاده بود . داشت خیلی آرام با 

موبایلش صحبت می کرد.با دیدن من صحبتش را کوتاه می کند و از شخص پشت 
 خط خداحافظی می کند.

 
 آماده این بریم؟!-
 
 شد..بخدا خودم می رفتم....بله...برای شما هم زحمت -
 

و روبرویش می ایستم.اخمی نمکین روی صورتش نقش می بندد و من حس می کنم 
 که این اخم مرد روبرویم را حتی،جذاب تر از قبل کرده است..
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نداشتیم ها..قرار شد از این حرف ها نزنین..بریم که مطمئنا یه چند ساعتی درگیر -

 هستیم اونجا..
 

به پرحوصله بودن خانم ها باعث می شود که مثل لبخند روی لب های او  اشاره اش
 من هم لبخند بزنم.

 
 بریم..ولی من زیاد اونجا کاری ندارم..قول میدم زود تموم بشه...-
 

 با شیطنت نگاهی به سمتم روانه می کند و سوئیچ را در دستش جابجا می کند.
 
 ی مونه..قول میدم.هرچند ساعت هم طول بکشه من منتظر م-
 

 و با گفتن "دیگه بریم"قدم اول را برمی دارد و من هم به دنبالش روانه می شوم.
 

*** 
 

جلوی خانه که ماشین را خاموش میکند چیزی مثل دلهره به جانم می افتد.آب دهانم 
 را قورت میدم و می گم:شما هم میاین داخل دیگه؟

 
 م می شود که فوری جواب می دهد.انگار متوجه حالت سوال پرتردید

 
 البته که میام..من اینجام که کنار شما باشم..مگه غیر از اینه؟!-
 

نگاهی پر از تشکر به چشمانش می کنم .چطور می توانستم محبت های این مرد را 
 جبران کنم؟!

 
یره گلبخند ی به صورتم میزند و از ماشین پیاده می شود و قبل از اینکه دست من دست

 را لمس کند در را برایم باز می کند.
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کلید خانه ام را که از جیبش بیرون می آورد تازه یادم می افتد که دیشب آخرین بار او 

 بود که درب خانه ی من را قفل کرد و من، از استرس حتی این را به یاد نمی اوردم.
 

که بدون او به خانه  لبخندی روی صورتم می افتد.پس بی خود نبود که اصرار میکرد
 نیایم.می دانست که پشت در می مانم.

 
اول خودش وارد می شود و من هماننطرو جلوی در می ایستم..یادم نمی اید که در 
زندگی ام اینقدر احساس ترس به من نزدیک بوده باشد ...که این بار..از دیدن یک 

 سایه اینطور ذهنم بهم ریخته شده بود.
 

 انه تمام می شود به سمتم می اید.وقتی چک کردن خ
 
 بیاین بریم داخل...امن و امانه همه جا.-
 

 بسم اهلل گویان قدم اولم را بر میدارم و با هم و در کنار هم وارد خانه می شویم.
 

همراهم تا اتاق می اید و وقتی می بیند که من از لحاظ روحی کمی بهتر از قبل از ورد 
ه به چارچوب تکیه زده زمزمه می کند:من همین جام..کاری به خانه ام همانطور ک

 داشتی صدام کن..
 

سرم را به سمتش می چرخانم که جوابش را بدهم ولی می بینم که رفته..لبخندی 
 میزنم وبه سمت کمد لباس هایم می روم.

 
دقایقی را مشغول جمع کردن لباس و وسایل مورد نیازم می شوم.تبلتم را درون کیفم 

ی گذرام و کمی از وسایل طراحی ام را بر میدارم.وقتی با زری خانوم صحبت کرده م
بودم گفت که سعی می کند طبق خواسته ی من زودتر به خانه و پیش من 

 برگردد..پس نیاز نبود که وسایل زیادی با خود به آنجا ببرم.
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م کن به ساک دستی کوچکی که رویش مارک های لویس نقش بسته بود نگاهی می
.حاال باید کمی چهره ام را مرتب می کردم.تا در زمانی مناسب یک سر به آرایشگاه می 

 زدم.
 

با خیالی آسوده از شنیدن صدای تلویزیون و حضور مسیح در خانه ام، صندلی میز 
آرایش را کمی عقب می کشم و رویش می نشینم.با موچین و قیچی کوچکی کمی 

اشتن همین پرز های کوچک هم تغییر زیادی در صورتم ابروهایم را مرتب می کنم.برد
 ایجاد می کرد و صورتم را از آن آشفتگی در آورده بود، و بی شک حاال بهتر از قبل بودم.

 
دقیقه بود که من در  52به ساعت که نگاه می کنم کمی به کارم سرعت می دهم .دقیقا 

ط یک بار صدایم کرده بود تا ببیند اتاقم بودم و مسیح هنوز هم بیرون از اتاق بود و فق
 مشکلی پیش نیامده!

 
نگاهی دیگر به اتاقم می اندازم و در حالیکه روتختی را مرتب می کنم..چشم ازپنجره 

می گیرم و از اتاق خارج می شوم.به مسیح که غرق تماشای مستند در حال پخش بود 
 ذیرایی بشود.نگاه می کنم.بد بود حاال که تا اینجا امده اینقدر بد پ

 
آرام به سمت آشپزخانه می روم و چای ساز را به برق می زنم.در عرض دقایقی کوتاه 
چای آماده می شود و کلوچه ها ی مغزدار را از کابینت بیرون می اورم و درون یک 

بشقاب می چینم و به همراهماگ های بلند پر از چای به پذیرایی و به کنار مسیح می 
 روم.

 
 را زحمت کشیدی؟ِا ..چ-
 

خم می شوم و در حالیکه چای را تعارفش می کنم با شیطنت کمی جمله ام را می 
 پیچانم و می گم:زحمتی نبود..بد می شد بدون پذیرایی از اینجا می رفتین!

 
دستش دور ماگ بی حرکت می ماند.سریع نگاهش را تا چشمانم باال می آرود.نگاهی 

 پر سوال و پر از...
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 ه شما با من نمیاید؟!مگ-
 
به چشم به دست حلقه شده اش دور ماگ داغ اشاره می کنم و می گم:دستتون -

 نسوزه..چرا نیام.این همه شما رو به زحمت انداختم...میام.
 

 نفسش را رها می کند و ماگ را با یک حرکت برمیدارد.
 
 یه لحظه فکر کردم منصرف شدین..-
 

ی می کنم با جویدن گوشه ی لبم پنهان کنم.ظرف حاوی کلوچه لبخند معنی دارم را سع
ها را روی میز جلویش می گذارم و کنارش..با فاصله..روی کاناپه ی سه نفره می 

 نشینم.
 
مگه میشه منصرف بشم با این همه مهمان نوازیه شما...و تعارف می کنم که از کلوچه -

 ها بردارد.
 

 کند.کلوچه ای برمی دارد و تشکر می 
 
 همه وسایل مورد نیازتون رو جمع کردین؟!-
 
 بله ..یه مقداری برداشتم..-
 

 فوری می گوید:چرا یه مقدار؟!
 

 نگاهی به بخاری که از لیوانش خارج می شود می اندازم.
 
راستش...صبح با زری خانوم صبحت می کردم..وقتی قضیه رو فهمید گفت که زودتر -

 میاد.
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هان" می گوید و ماگش را به لب هایش نزدیک می کند.بعد از خوردن چای زیر لبی "آ

و کلوچه بار دیگر به اتاقم می روم و ساک دستی را بیرون می آورم.ساک را از دستم می 
گیرد و دقایقی بعد هر دو از خانه خارج می شوم و این بار هم او در را قفل می کند 

 ند می زنم.وکلید را در جیبش می گذارد...و من لبخ
 

حتما با خودش فکر می کرد که در نبودش من از خانه اش فرار می کنم و به اینجا بر 
می گردم...ولی اگر این فکر را می کرد به حتم فکری اشتباه بود.چون من همچین 

قصدی نداشتم.برگشتن به این خانه آن هم به تنهایی و بدون حضور کسی همراهم 
 کاری عاقالنه نبود.

 
** 
 

خودم را آماده می کنم.آرایش مالیمی به صورت بی رنگم می کنم و موهایم را کمی 
توی صورتم کج می کنم و بقیه اش را باالی سرم محکم با کش جمع می کنم.شال 

سرخابی رنگم را سرم می کنم. سارافن مخلوط مشکی و قرمزم را در تنم صاف می کنم و 
 نم .رژ زرشکی رنگم را کمی پررنگ تر می ک

 
به ساعت نگاه می کنم . برخالف انتظارم کمی دیر کرده بودند. کارهای من تمام شده 
بود و آن ها هنوز نیامده بودند.از جایم بلند می شوم و از اتاق خارج می شوم. برای 

اینکه کمی اطالعات هم در مورد این خانواد بدست بیاورم پیش محبوبه به آشپزخانه 
 می روم.

 
هیکل تپلش را از پشت میزتکان می دهد.ظرف های درست شده ی ساالد را  با دیدنم

 به کناری میزند.
 
 ِا خانوم..خدامرگم بده..چیزی الزم داشتین ؟می گفتین براتون می آوردم.-
 

 و لبخندی پهن می زند و به سرتاای آراسته ام نگاه می کند..
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 ماشاهلل..چه ناز شدین خانوم...-
 

 اره می کنم که راحت باشد.و لبخند میزنم.با دست اش
 
مرسی محبوبه جان..چیزی نمی خواستم.حوصلم تنهایی سر رفت..مسیح خان هم که -

 دیر کردن..گفتم یکم بیام پیش شما..
 

همین یک حرف کافی بود تا محبوبه شروع کند به پر حرفی.آدم هایی از جنس او را 
 ند تا شروع کنند.می شناختم.منتظر کوچکترین تلنگر بود

 
آره خانوم.دیر کردن.منم دلم شور می زد زنگ زدم پرسیدم گفتن یکم پرواز با تاخیر -

بوده..هنوز تو فرودگاه نشستن ..بیشتر موقع ها همینطوره..خانوم هر وقت از سفر 
میان پروازشون تاخیر داره...هر چند بیشتر موقع ها برای اینکه مسیح خان درگیر نشن 

تنهایی بر می گردن.اینبارم تعجب آوره که تاکید کردن آقا مسیح برن خودشون 
دنبالشون..بنده خدا آقا هم همه ی کاراش رو تعطیل کرد که بره دنبال مادرش...ماشاهلل 

 پسر خیلی خوبیه برای مادرش..خدا حفظشون کنه...
 

 و در حالیکه نفسی تازه می کنه می گه:شما برادر یا خواهر هم دارین؟!
 

لبخندی میزنم و می گم:نه...من تک فرزندم.پس اینطور..تا یک ساعت دیگه پس 
 پیداشون نمیشه؟!

 
نه خانوم جان...کمه کم تا دو ساعت دیگه میان..البته اگه باز به مشکلی برنخورن -

زودتر میرسن..ولی بعید به نظر میرسه که این پروازهای خارجی بی مشکل باشن..و 
و چشمانش از خنده مثل نخ باریک شدن و صورت تپلش  خودش غش غش خندید

 بامزه تر شد.
 

 لبخندی میزنم و میگم:پس من یکم تو آشپزیه امشبت دخالت کنم اشکالی نداره؟!
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با تعجب نگام می کنه و می گه:خانوم هر چی می خواین بگین خب من براتون 

 درست می کنم.
 

 میدارم. دستم را کوتاه روی دستش می گذارم و بر
 
نه..میخوام دسر درست کنم..فقط بهم بگو این موادی که می خوام رو دارین یا نه؟! -

 توام به کارهای دیگه ات برس.چطوره؟
 
 
 
 چی بگم خانوم..آخه آقا ناراحت می شن بفهمن شما کار کردین..-
 

 چشمکی بهش می زنم و می گم:آقا با من...تو نگران نباش.
 
چی می خواین براتون بیارم..وسایل هرچی بخواین هست..فقط مواد  خانوم حاال-

 اولیه دسرتون چیه؟
 
چندتا تخم مرغ..آرد الک شده..شکالت تلخ و شیرین..شکر..و یه قالب کوچیک -

 کره.دارید این ها رو؟!
 

محبوبه که داشت کمی فکر می کرد گفت:خانوم حتما باید شکالت شیرین هم داشته 
کر کنم شکالت شیرینمون تموم شده...حاال بازم می گردم ببینم هست یا باشه؟!اخه ف

 نه!
 

کمی فکر می کنم و می گم:نه..حاال اگرم نیست اشکالی نداره..نهایتا یکم شکر بهش 
 بیشتر اضافه می کنم.هرچند این یه دسر شکالتیه..اگه بود خوش طعم تر میشد.
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قا از این دسر خوششون میاد..مخصوصا محبوبه با خنده می گه:مطمئنا خانوم و آ
 اقا..شکالت تلخ خیلی دوست دارن..

 
خودم می دانستم..این را از خوردن زیاد کلوچه های مغزدار و تلخ مزه ی امروز فهمیده 

 بودم..
 
خوبه..منم خوشحال میشم که خوششون بیاد...پس بیا شروع کنیم.هر چند مرحلهی -

ز شام انجام بدم که اون رو به وقتش بهت می گم که اخرش رو باید نیم ساعت قبل ا
کمکم کنی..االن امادش می کنم بعدا میزارمش توی فر تا داغ باشه..این دسر اگه داغ 

نباشه زیاد مزه نمیده.االن یه نیم ساعتی وقتم رو می گیره..شاید یه دسر دیگه هم 
هم کاکائو می خواد هم  درست کردم.البته اگه تا اون موقع مادر و پسر نیان.اون یکی،

 گردو و هم موز!
 

محبوبه می خنده و می گه:خانوم اقا حتما امشب من رو اخراج می کنه...اصال دوست 
 ندارن مهمون هاشون کار کنن و خسته بشن.

 
لبخندی به نگرانی اش می زنم و می گم:من که گفتم..همه چیز رو خودم گردن می 

 ده..بعد راجع به این موضوع حرف می زنیم.اوکی؟!گیرم..توام این مواد رو به من ب
 

و محبوبه را با این حرف سراغ کاری که می خواستم می فرستم.مطمئنا از هر دو دسرم 
خوششان می امد.خر دو دسرهای ساده و خوشمزه ای بودند....هر وقت برای هر کسی 

ه امشب هم این درست کرده بودم کلی به به و چه چه کرده بودند.و امیدوار بودم ک
 مادر و پسر خوششان بیاید.

 
 *** 

 
یک ساعتی درگیر درست کردن دسر ها برای شام می شوم و وقتی تقریبا کار دسرها به 

 انتها می رسد به ساعت نگاهی می اندازم.هنوز هم از مسیح و مادرش خبری نبود.
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 رو به محبوبه می کنم.
 
یه خبر بده که مرحله ی آخر اون دسر شکالتی رو  محبوبه جان فقط قبل از شام به من-

 انجام بدیم با هم باشه؟
 
 چشم خانم..االنم بشینید تا من براتون یه نسکافه بیارم.خیلی خسته شدین.-
 

لبخندی میزنم.این زن نمی دانست که من عاشق درست کردن دسرهای مختلف 
 هستم وگرنه این حرف را نمیزد.

 
 رام بیاریش توی سالن..میرم یکم تلویزیون ببینم.ممنون میشم اگه ب-
 

و با گفتن این حرف از آشپزخانه خارج می شوم.روی مبلی که درست مقابل سینمای 
خانوادگی قرار داشت می نشینم و دست هایم را به حالت کششی از هم کمی فاصله 

 می دهم.این مادر و پسر هم قصد آمدن نداشتند انگار..
 

رعت برق و باد نسکافه را آماده می کند و خودش دوباره به آشپزخانه محبوبه به س
 برمی گردد تا بقیه کارهایش را انجام دهد.

 
صدای تلفن را می شنوم..مطمئنا مسیح بود.ماگ خالی از نسکافه را برمیدارم و به 

 سمت آشپزخانه راه می افتم و صدای بلند محبوبه را می شنوم.
 

 آمادست..جای نگرانی نیست..خیالتون راحت. "بله آقا..همه چیز
 

 بله..هرچی خواستین رو درست کردم.
 

 باشه..چشم..اونم درست می کنم براتون."
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و به من که در درگاه آشپزخانه رسیده ام نگاهی که در آن لحظه حس کردم کمی معنی 
 دار بود، می اندازد وادامه می دهد.

 
 زحمت کشیدن امشب... "بله..خانم هم خوبن..کلی هم

 
 چشم سالمتون رو می رسونم..آقا یواش رانندگی کنین..خداحافظ."

 
 تلفنش که تمام می شود بی اراده از دهانم خارج می شود.

 
 مسیح بود؟-
 

و لحظه ای بعد متوجه نگاه رنگ گرفته ی محبوبه می شوم.از کی مسیح شده بود؟آن 
 هم با این لحن خودمانیه من؟!

 
 دقیقه دیگه خونه ان.به شما هم سالم رسوندن. 15بله خانم..گفتن کمتر از -
 

 بی هیچ حرفی در جوابش لیوان را روی میز می گذارم.
 
 بابت نسکافه ممنون..خوش طعم بود.-
 

و فوری از آشپزخانه خارج می شوم تا از ظاهر خودم مطمئن شوم.نمی دانم چرا 
منتقل می شود.چند نفس عمیق می کشم و بازدمم را استرس به تک تک اعضای بدنم 

با خساست بیرون می دهم. مگر دیدن مادر مسیح انقدر استرس آور بود که من اینطور 
 شده بودم؟

 
از جلوی آیینه کنار می روم و به سمت شیشه ی عریض سالن قدم بر میدارم.هوا تقریبا 

حظه ای وسوسه ی قدم زدن در تاریک شده بود و همه ی چراغ های ویال روشن بود.ل
حیاط به جانم می افتد..ولی وقتی یادم می آید که مسیح تا دقایقی دیگر به همراه 
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مادرش می رسد منصرف می شوم از این وسوسه.روی مبلی می نشینم و تا شنیدن 
 صدای الستیک های پرصدای ماشین ،نفس هایی منظم و عمیق می کشم.

 
با آتش و اسپند به استقبال خانم این خانه و پسرش می محبوبه با لبخندی بزرگ ...

رود.محبوبه که از دیدم ناپدید می شود به خودم می آیم ومن هم از جایم بلند می 
شوم.نمی دانستم من هم باید برای استقبال بروم یا نه!در همین فکرها بودم که صدای 

 خندان مسیح را شنیدم.و بعد هم دیدمش.
 

در حصار دستان ظریف دختری احاطه شده بود..کنار مادرش  درحالیکه یک دستش
قدم برمیداشت.قدم نصفه نیمه ای که برداشته ام را روی زمین می گذارم.حس می 

 کردم که کمی چشمانم گرد شده اند.
 

 مگر مادرش به تنهایی نمی آمد؟پس این دختر که بود؟
 

ویش باز می کند و کمی از نگاهش که معطوف من می شود،دست دختر را از دور باز
آنها فاصله می گیرد.و با صدایی رسا به مادرش می گوید:مامان جان..پروانه خانمی که 

 می گفتم ایشون هستن.
 

لبخند می زنم و یک قدم دیگر برای نزدیک شدن برمیدارم.نگاهم بین هر سه آنها که 
 درش لبخندی ملیحروبرویم هستند در گردش است.مسیح لبخند عمیقی به لب دارد.ما

...و چهره ی دختر که حاال شالش از سرش افتاده و موهای بلوندش به راحتی دیده 
 میشوند انگار با دیدن من کمی ناراضیست ولی لبش کمی کج شده.

 
دستم را برای دست دادن بلند می کنم و همزمان اینکه به صورت مادرش نگاه می کنم 

 می گم:خیلی خوش اومدین..
 

 مهربانش باعث می شود ته دلم،کمی آرام شود.صدای 
 
 مرسی دختر گلم..شما هم خوش اومدین..-
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 مسیح فوری دختری که کنارش ایستاده را معرفی می کند.

 
 خب..اینم پریا خانم..دختر خاله ی عزیز من..که بدجور منو امروز غافلگیر کرده..-
 

ود که لبخندمن هم کمی شبیه لبخند مصنوعی و کج و کوله ی دختر باعث می ش
پوزخند شود . پریا.. اسمش که برازنده اش بود.ولی از حالت صورتش معلوم بود که 

 غافلگیر شده..هم او و هم مسیح.
 

دستم را از دست های مادرمسیح جدا می کنم و با او هم دست می دهم و خوشامد 
 می گویم.

 
ا و مسیح تعارف می کند که بنشینیم ت محبوبه با آتش و اسپندش به آشپزخانه می رود

تایمان پذیرایی کند و با این حرف با دست مبل 4محبوبه با یک چای خوش عطر از هر 
ها را به دخترخاله اش نشان می دهد و بهش می گوید که راحت باشدو دختر با ناز و 

 عشوه به سمتشان قدم برمیدارد.
 

ایی که فقط من می شنوم می مسیح هم قدمی به من نزدیک می شود و با صد
 گوید:شرمنده که این همه ساعت تنها بودی..جبران می کنم.

 
به صورتش که فاصله ی زیادی با صورتم ندارد نگاه می کنم .چشمانش امشب دیدنی 

تر از همیشه بودند با این نور..یعنی اینقدر از آمدن مادرش و این دختر خوشحال بود... 
م لبخند میزنم.همین که کمی هم از بابت تنها بودن من بیخیال این فکرها..من ه

 شرمنده بود ،خوب بود.
 

 با اشاره اش روی مبلی که نزدیکم است می نشینم.مادرش شروع به حرف می کند.
 
 واقعا که راست می گن هیچ جا خونه ی آدم نمیشه...آخیش...-
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 ه می کند:شما خوبی دخترم؟و شالش را از سرش باز می کند. با لبخند به سمت من نگا
 

 سعی می کنم لبخندی مهربان،همچون لبخند او بزنم.
 
 ممنون..به لطف شما.منم انگار بد موقع مزاحم شدم..-
 

 مسیح به جای مادرش حرف میزند.
 
ِا بازم که از این حرفا زدین..شما خیلی هم مراحمی..تازه مامان وقتی شنید خیلی هم -

 مامان؟! خوشحال شد.مگه نه
 

و مادرش حرفش را تایید می کند:آره دخترم..خونه ی خودته..راحت باش..مسیح برام 
 گفته چی شده خونت.

 
 نگاهمان به سمتش کشیده شود.. 2صدای پر از ناز پریا باعث می شود که هر 

 
وای خدا..من خیلی خسته ام..مسیح...عزیزم میشه یکی از اتاق ها رو به من نشون -

 تا یکم استراحت کنم قبل از شام؟بدی 
 

 و به خاله اش نگاه می کند:البته با اجازه ی خاله جون..
 
 برو دخترم..ولی محبوبه می خواست چای بیاره..-
 
 نه خاله جون..من االن میل ندارم..-
 
باشه دخترم..و رو به مسیح می گوید:بلندشو یکی ازاتاق ها رو به پریا جان نشون -

 ین کدوم رو دوست داره.بده..بب
 

 مسیح از جایش بلند می شود و دستش را روی چشم راستش می گذارد.
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 چشم ..پاشو خانم خانما..وگرنه االن مامانم حکم دیرکردم رو صادر می کنه..-
 

با این حرف لبخند به لب من می آید و پریا آهسته می خندد و مادرش با اعتراض 
 مسیح محکمی می گوید.

 
با رفتن آن دو محبوبه با سینی چای از آشپزخانه خارج می شود.در حالیکه چای را به 

 خانم تعارف می کند کمی هم خودشیرینی می کند.
 
خانم جاتون خیلی خالی بود..چه خوب شد اومدین..آقا مسیح دیگه از نبودنتون -

 کالفه شده بودن.
 

 چای رابرمی دارد و تشکر می کند.
 
وبه..خودمم دیگه طاقت نیاوردم بیشتر بمونم.هرچند خواهرم مریض مرسی محب-

احوال بود یکم..ولی گفتم یه سر میام و بعد اگر بتونم مسیح رو راضی کنم دوباره 
 برمیگردم پیش خواهرم.

 
 خدا شفا بده..به هر حال به خونه خودتون خوش اومدین.-
 

 و با سینی چای به سمت من می آید.
 

*** 
 
دقیقه ای طول می کشد و در این بین مادرش گاهی با سوال هایی  15دن مسیح آم

کوتاه با من حرف می زند..در حالیکه با مادرش صحبت می کنم به این فکر می کنم که 
آن دو در طبقه ی باال با خیالی راحت چه می کنند.لحظه ای از این طرز فکرم خودم 

 عصبانی می شوم.مگر به من ربطی هم داشت؟
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حواسم را به صحبت های زن مقابلم می دهم.مسیح انگار بیشتر چیزها را در مورد من 
به مادرش توضیح داده بود.این زن حتی از پروژه بزرگمان هم خبر داشت و انگار که مرا 
از خیلی قبلتر از این ها می شناخته.هر چند من هم بودم مطمئنا همین کار را می کردم 

نه ام حضور پیدا می کرد دلیل می آوردم.توضیح می دادم در و برای کسی که در خا
 موردش...

 
 با صدای مسیح کمی سرم را به سمت راست می چرخانم.

 
 می بینم که صحبت هاتون گل انداخته...-
 

و کنار مادرش می نشیند و در حالیکه دستش را درون دست هایش می فشارد می 
 گوید:خوبی مامان ؟ خسته نیستی که؟

 
 مادرش با دست دیگرش ضربه ای آهسته به دست مسیح میزند.

 
نه پسرم..هم صحبتی با پروانه جان، همونطور که گفتی اینقدر شیرینه که آدم خسته -

 نمیشه..پریا خوابید؟!نگو که داشتی براش الالیی می خوندی تا بخوابه؟
 

ا نمی توانست در صورت آرام می خندد و نگاهی کوتاه به صورت من می اندازد.مطمئن
من چیزی جز بی تفاوتی ببیند.رفتارهای او و کارهایش به خودش مربوط می شد.نه به 

 من!
 
الالیی که نه بابا..ولی آره..بعد از کلی حرف زدن باالخره خوابید..خسته است اینقدر -

 حرف میزنه..وای به روزی که خسیته نباشه!
 

 و جذاب می خندد. مادرش هم مانند پسرش همانطورآرام
 
اگه بفهمه بهش میگی پرحرف..گوش نازنینت رو می پیچونه..حاال که تو اومدی منم -

 برم لباس هام رو عوض کنم.توام پیش پروانه جان باش که تنها نباشه..
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و نگاهی به من می اندازد و با گفتن" با اجازه "از جایش بلند می شود و به سمت 

 انتهای سالن می رود.
 

 مسیح نگاه از راه رفتن مادرش می گیرد و با لبخند رو به من سرش را می چرخاند.
 

انگاراین چای ها یخ کرد.و بعد محبوبه را صدا می زند تا برایش چای بیاورد.سکوتی 
بینمان ایجاد می شود.محبوبه چایی دیگر برایش می آورد و فنجان ها را جمع می کند 

 و به آشپزخانه بر می گردد.
 
 محبوبه می گفت امشب خیلی زحمت کشیدین..راضی به این زحمت ها نبودیم..-
 

 به صورتش که از خوشحالی برق میزند نگاه می کنم.
 
 خواهش می کنم..در برابر محبت های شما،من کاری نکردم.-
 
من هر کاری کردم وظیفه ام بوده..من فقط میخوام تواین مدتی که اینجا هستین -

 اشین..راحت ب
 
خیلی ممنون..ولی اگر بهم می گفتین که مهمون دارین مطمئنا یه فکر بهتری می -

 کردم..
 

 متعجب می گوید:مهمون..پریا من رو هم سورپرایز کرد..بعدم..
 

 وسط حرفش می پرم..
 
 اما من دلم نمی خواست جمع خانوادگیتون رو بهم بزنم..-
 

 زود لباسش را عوض کرد و پیش ما برگشت. صدای مادرش جوابم را می دهد.چه
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این حرفا چیه خانم خانوما..اینجا خونه ی خودته دخترم..دلم نمی خواد احساس -

 ناراحتی بکنی..وگرنه من میدونم و مسیح!
 

 کی آمد که من حتی متوجه صدای پایش هم نشدم.
 

 لبخندی به صورتش می زنم.
 
م..راضی به بهم زدن جمع خانوادگیتون نبودم..من می ممنون..ولی واقعا از ته دل گفت-

 تونستم یه هتل هم برم ولی خب مسیح خان..
 

 مادرش این بار وسط حرفم می آید.
 
خوب شد نذاشت..تا وقتی ما هستیم که شما نباید بری هتل...من به پسرم یاد ندادم -

ا وقتیکه در خونه ی ما به که کسی رو ببره با خیال راحت جلوی هتل بزاره و بیاد.اونم ت
 روی همه بازه!در ضمن الزم نیست تاکید کنم که اینجا خونه ی خودته عزیزم.

 
 لبخند میزنم.این مادر و پسر انگار قصد خلع سالح کردن مرا داشتند.

 
** 
 

نزدیکی های شام سرو کله ی پریا پیدا می شود.از گپ زدن خانوادگیشان فاصله می 
به محبوبه که در آشپزخانه مشغول تدارکات شام است ملحق می  گیرم و خودم را

 دقیقه تنظیم می کنم. 12کنم.دسرم را داخل فر می گذارم و تایمش را روی 
 

دقیقه کمک می کنم تا وقت کشی  12کمی به محبوبه،برخالف خواسته اش ، در این 
 ی اعصابم پیادهشود.صدای خنده ی بلند مسیح که بی وقفه می اید برای لحظه ای رو

 روی می کند.کالفه پشت میز چهارنفره مینشینم.
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من از این عادت ها نداشتم که از خنده ی کسی ناراحت شوم ولی حاال و امشب..نمی 
 دانم چه شده بود که...!!

 
دقیقه ای صبر می کنم تا دسرها کمی خنک تر شوند و بعد داخل بشقاب های  5

 م.چهارگوش کوچکی تزیینش می کن
 

تزیینش که تمام می شود رو به محبوبه می کنم و می گم:محبوبه خانم فقط قبل از 
اینکه بیاریشون روی میز یکم توی ماکروفر گرمشون کن.هر چند به این زودی ها سرد 

 نمیشه...ولی هرچی داغتر باشه بهتره.
 
 چشم .هرچی شما بخواین انجام می دم.-
 

خارج می شوم.با دیدن پریا که خیلی راحت به شانه ی  با گفتن ممنون ،از آشپزخانه
مسیح تکیه زده است قدم هایم به سمتشان شل می شود.دلم نمی خواست مزاحم 

 اوقاتشان شوم.راهم را کج می کنم و از پله ها طوریکه کسی متوحه نشود باال می روم.
 

 نم ولی حسیدر این جمع با اینکه خیلی سعی می کردند که من احساس غریبگی نک
چون اضافه بودن بهم دست می داد و نگاه های پریا و گاهی پوزخندهای اعصاب 

 خوردکنش این حس را بدتر می کرد برایم.
 

لبه ی تخت می نشینم و کالفه شال را از روز سرم می کشم.حتی نگاه هایش به شال 
 ینم که هیچروی سرم هم خصمانه و پرتمسخر بود.موبایلم را چک می کنم و وقتی میب

تماس ازدست رفته یا پیامک نخوانده ای ندارم حالم گرفته تر می شود.هرکس به کار 
 خودش مشغول بود و کسی به فکر من نبود.

 
با خوردن ضربه ای به در، متعجب به در نگاه می کنم.شالم را از روی تخت به سرعت 

 برمیدارم و میگم:برمایید...
 

 ودش وارد اتاق می شود.بوی عطرش انگار زودتر از خ
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 چرا تنها اینجا نشستین؟-
 

 سعی می کنم لبخند بزنم ولی نمی شود.
 
 همینجوری..اومدم ببینم کسی به گوشیم زنگ زده یا نه؟!-
 

 قدمی به سمتم می آید.
 
 آهان..می خواین بگین این چک کردن یه نیم ساعتی هم طول کشیده آره؟-
 

 انگار نمیشد او را دور زد.لبخند به لبم می اید.
 
متوجه بودم که رفتین پیش محبوبه و بعد هم اومدین تو اتاقتون..حتما از پیش ما -

 بودن خسته شدین آره؟
 

سریع سرم را که کمی به زیر انداخته بودم بلند می کنم و به چشمهایش نگاه می 
 !کنم.انگار کمی دلخوری درونشان موج میزند.و شاید هم کمی محبت

 
 نه..اصال اینطور نیست..باور کنین فقط..-
 

 دستش را کمی باال می اورد و لبخند می زند.
 
باشه..چرا توضیح می دین..اومدم صداتون کنم تا بیاین و کنار هم شام بخوریم.افتخار -

 میدین؟!
 

 از شیطنت صدایش من هم لبخند به لب می آورم.
 
 البته...-
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شوم و جلوی آینه شالم را کمی صاف می کنم و دوشادوشش از پله  و از جایم بلند می
 ها پایین می روم.

 
صندلی را که برایم کنار می کشد متوجه نگاه پرتمسخر دیگر پریا می شوم.ولی در 

عوض تمسخر اون، تشکرغلیظی از مسیح می کنم که باعث لبخند روی لب خودش و 
 مادرش می شود.

 
محبوبه چیده بود واقعا هوس برانگیز بود...ولی من نمی  میز خوش آب و رنگی که

دانم چرا میل به خوردنم را از دست داده بودم.کمی سوپ خوردم و تکه ای از گوشت 
 سوخاری شده .

 
دربین غذا خوردن یکی دوباری مسیح و مادرش به کم خوردنم اشاره کردند و من هربار 

 بی حرف فقط تشکر کردم.
 

رها که شد کمی استرس گرفتم.محبوبه حین اینکه دسرهای من را روی موقع آوردن دس
میز می گذاشت رو به مهوش خانوم کرد و گفت:این دوتا دسر رو پروانه خانم زحمت 

 کشیدن..نوش جان.
 

 و با گفتن این حرف از ما جدا شد.
 

ه با کنایقبل از اینکه مهوش خانم یا مسیح لب باز کنند ،پریا فوری رو به من کرد و 
 گفت:ِا مگه رشتتون آشپزیه شما؟!

 
لبخند لحظه ای از لبم رفت ولی سعی کردم دوباره برش گردانم.دختر گستاخی بود که 
در این جمع قصد تضعیف شخصیت من را کرده بود.به مسیح نگاه کردم.ابروهایش 

 همچنان از تعجب باال بودند.
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اع را از حالتی که ایجاد شده بود خارج مهوش خانم قبل از جواب من جواب داد و اوض
 کرد.

 
نه پریا...پروانه جان یکی از طراح های موفق دکوراسیون داخلی هستن..اون هتلی که -

مسیح ساخته .. یادته بهت گفتم...دارن طراحی داخلیش رو انجام میدن در حال 
 حاضر.

 
ب شد که من از پوزخند روی لبش متوجه کنفت شدنش شدم و کمی کیف کردم.خو

 جوابی ندادم.خاله اش جواب دندانشکنی به او داد.
 

چنگالم را در دسرم فرو کردم و کمی از آن را به دهانم گذاشتم.طعمش مثل همیشه 
شده بود و از این بابت خوشحال بودم.داغی اش به اندازه بود و با قهوه ای که محبوبه 

 آورده بود هماهنگی داشت.
 
 العاده ای داره این دسر.. وای...چه طعم فوق-
 

به مسیح نگاه می کنم و لبخند میزنم..پس همانطور که تخمین میزدم خوشش آمده 
 بود.

 
 نوش جان.خوشحالم خوشتون اومد..-
 

مهوش خانوم هم حرف مسیح را تایید می کند:اره دخترم..طعمش خیلی خوبه..مسیح 
 ادی.توقع نداشتیم.عاشق اینجور دسرهاست.بدجوری امشب به زحمت افت

 
 خواهش می کنم... من در مقابل محبت های پسرتون هیچ کاری نکردم.-
 

دستش را از آنطرف میز روی دست آزاد من می گذارد و با مهربانی فشار مالیمی می 
 دهد.
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از این حرفا نزن..مسیح جوری تربیت شده که وظیفه اش رو خوب می دونه..و -
 و به مسیح می گه:مگه نه پسرم؟چشمکی به من میزنه و ر

 
مسیح که تکه ای دیگه از دسر شکالتی رو به دهانش میزاره میگه:بلـــه...برمنکرش 

 لعنت مامان جان.
 

و زیر زیرکی به پریا که با دسر بازی می کرد تا آن را بخورد نگاه کرد و گفت:پریا چرا نمی 
 خوری؟!

 
با لوس بازی گفت:خیلی تلخه..من موندم پریا که حالت چندشی به صورتش می داد 

 شما چطور می خورین..
 

مسیح که انگار از خدا خواسته بود گفت:پس تو اون یکی و امتحان کن..موز 
 داره.شیرینه.اینم بده به من.

 
پریا که انگار داشت از دست مسیح حرص می خورد گفت:نمیخوام ممنون..من زیاد به 

 تو بخور.دسر عالقه ندارم. بیا اینم 
 

 و بشقابش را با حرص جلوی مسیح گذاشت.
 

لبخندی بزرگ روی لبم جا خوش کرد.خوشحال بودم که حال این دختر فیس و افاده 
ای همین اول راهی گرفته شد.وگرنه معلوم نبود در این چندروزی که اینجا هستم چه 

 می خواست پیش بیاید.
 

*** 
 

ان می نشینم...وقتی تحملم تمام می شود..از جایم بعد از خوردن شام دقایقی کنارش
بلند می شوم.نمیدانم چرا نمی توانستم لوس بازی های این دختر را تحمل 
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کنم.خودش را درست مثل آدامس به مسیح می چسباند و وقتی هم که مسیح می 
 خواست کمی خودش را کنار بکشد او بود که ممانعت می کرد..

 
ت اتاقم راه می افتم.نفس حبس شده ام را درون فضای با گفتن شب بخیر به سم

چهاردیواریه اتاقم رها می کنم و شالم را از روی سرم به سمت پایین سر می دهم.کش 
موهایم را باز می کنم و به سمت کمد راه می افتم.لباس هایم را تعویض می کنم و 

م و به صورتم آرایشم را پاک می کنم.وارد سرویس بهداشتی می شوم.مسواک می زن
 درون آینه نگاه می کنم.

 
امشب هم شبی بود.خوشحال از اینکه بعد از شام پریا تالشی برای حرف زدن با من 

 نکرده بود شیر آب را می بندم و از سرویس خارج می شوم.
 

لوسیون دست و صورتم را برمیدارم و مشغول می شوم.پوست صورتم را کمی ماساژ 
بعد از شام سراغم آمده بود کمی پررنگتر شده بود و حس  می دهم.حس سردردی که

 می کردم که امشب این سردرد دست بردار نیست.
 

ساعت 34لبه ی تخت می نشینم و پتو را به کناری میزنم و به آرامی زیرش می خزم.
گذشته را با درگیری های فکری و روحی گذرانده بودم و احساس خستگی می 

 توانستم به آرامش زیادی امشب را به صبح برسانم.کردم.دلم می خواست می 
 

چشمانم را روی هم می گذارم تا بلکه هم از شدت سردردم کاسته شود هم خواب به 
چشمانم غلبه کند.احساس گرمای مطبوع ناشی از خواب دقایقی بعد به رگ و پی بدنم 

ود باز می شتزریق می شود ولی طولی نمی کشد که با صدای خنده ی بلندی چشمانم 
 و تپش قلبم حالتی ریتمیک به خود می گیرد.

 
ابروهایم بهم نزدیک می شوند.این دختر انگار کمی شعور نداشت.نمی توانست آرام تر 

 بخندد؟یا اینکه کمی ارامتر مسیح را صدا بزند؟!
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 11توی جایم نیم خیز می شوم و چراغ خواب را روشن می کنم.ساعت نزدیک به 
ی بود که تمامی هم نداشت...این دختر واقعا پرحرف بود.کمی کنجکاو از بود.چه حرف

جایم به آرامی بلند می شوم.باید یک قرص می خوردم این سردرد خوب بشو نبود. 
ولی بجای خوردن قرص پاهایم به سمت در نزدیک می شوند.گوشم را به در می 

 م تر از قبل شده بشنوم.چسبانم تا حرف هایشان را که حاال برعکس ان موقع کمی آرا
 

 پریا همچنان به چیزی اصرار داشت.
 

"آخه چرا مسیح...حاال یه روز نرو شرکت..ای بابا همش من چندروز اینجام.چطور دلت 
 میاد من تنها باشم؟هان؟"

 
 و مسیح جوابش را می دهد.

 
ن و خوب "اصرار نکن پریا...االن برو بخواب فردا درموردش حرف می زنیم..توام م

 میشناسی..اهل اینجور جاها نیستم..زود باش برو بخواب...آفرین."
 

مگر پریا میخواست او را با خود به کجا ببرد که او قبول نمی کرد و قضیه را به فردا 
 موکول می کرد؟

 
"پس من به بچه ها قول بدم که میام دیگه؟"و کم لنش را لوس کرد"مسیح جوونم..من 

 ا.."بدون تو نمیرم ه
 

حس کالفگی صدایش را حتی من هم متوجه می شدم.پس چطور این دختر نمی 
 فهمید؟

 
 "پریا...باشه برو..بخواب.بقیه هم خوابیدن.فردا حرف میزنیم.اوکی ؟"

 
 پوزخند صدایش واضح است.
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 "پس بگو...ناراحت خوابه اون دختره ای..من و بگو دارم با کی حرف میزنم.باشه..."
 

تره چیه پری...اون دختر اسم قشنگی داره..پروانه!بعدم تو از این اخالقا "دخ
 نداشتی..االنم استراحت کن.قول میدم فردا با هم حرف بزنیم."

 
 صدای بوسه ای محکم را می شنوم.

 
 "باشه...وای به حالت اگه فردا از زیرش در بری شب بخیر."

 
مکثی صدای بسته شدن در اتاق شب بخیر آرام مسیح را می شنوم.و بعد از 

روبرویی.کمی از در فاصله می گیرم.ولی با شنیدن صدای پاهایی که انگار به سمت اتاق 
من می امدند لحظه ای در جایم متوقف می شوم.صدای پا درست جلوی اتاق من 

متوقف می شود.بوی عطرش انگار از جا کلید در اتاق عبور می کند و وارد ریه هایم می 
سم درون سینه حبس می شود.چرا به سمت اتاق من آمده بود؟!صدای نفس شود.نف

عمیق او را می شنوم و قلبم به تپش می افتد. لحظه ای بعد صدای پا را در حالیکه از 
 من و اتاقم فاصله می گیرد می شنوم.

 
 هدستم را از روی قلبم برمیدارم و بی انکه یادم باشد برای خوردن قرص از جایم بلند شد

بودم زیر پتو می روم و به این فکر می کنم که چرا به سمت اتاق من آمد ولی در 
نزد؟یعنی می خواست مطمئن شود که من خواب بودم یا بیدار؟که من حرف هایشان 

 را شنیده ام یا نه؟
 

توی تاریکی اتاق پوزخند به لبم می اید.پریا به من گفته بود دختره..و او از من 
ود که چرا به من می گوید دختره..که این دختره اسم قشنگی طرفداری کرده ب

 دارد.پروانه..اسم من قشنگ بود یا او اینقدر قشنگ پروانه را زمزمه می کرد؟!
 

** 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 0 1 

 

نیمه های شب از سردردی که گاها سراغم می امد از خواب بیدار می شوم.آنقدر 
از هم فاصله دهم.به اجبار چشمانم درد می کند که حتی دلم نمی خواهد پلک هایم را 

درز بین پلک هایم را باز می کنم و درحالیکه روی تخت نیم خیز می شوم چراغ خواب 
را روشن می کنم.نور مالیمش مزید برعلت می شود و سردردم بیشتر از قبل آشکار می 

شود.شقیقه هایم را ماساژ میدهم.دورانی..از راست به چپ و گاهی بلعکس.فایده 
ال از تخت پاهایم را آویزان می کنم.سردم به شدت درد می کند و چشمانم ندارد.بی ح

 انگار سیاهی می روند.
 

کیف دستی کوچک را پیدا می کنم و درونش را برای پیدا کردن قرص می گردم ولی 
گشتن بی فایده است.بسته ی قرص خالی درون کیف بهم دهن کجی می 

می گیرم.شالم را روی سرم می کشم و با این کند.میدانستم که اگر قرص نخو رم ارام ن
فکر که ممکن نیست کسی بیدار باشد این وقت شب ،سالنه سالنه به سمت در حرکت 

 می کنم.پله ها را با کمترین صدای ممکن پایین می روم.
 

دیوارکوب های خانه روشن بود و نور کمرنگی در سالن پذیرایی پخش شده بود و دید 
دیدن نوری که از سمت آشپزخانه بیرون می امد متعجب قدم هایم را  را بهتر می کرد.با

نیمه شب بود و تا این وقت محبوبه هنوز نخوابیده بود؟و فکر  3شل می کنم.ساعت 
 می کنم شاید به جز محبوبه کس دیگری باشد!

 
ناراضی از وضعیت ایجاد شده کمی در جایم می ایستم و وقتی شقیقه هایم اینبار 

 گیرد تعلل را کنار می گذارم.ضرب می 
 

جلوی در آشپزخانه سرفه ای مصلحتی و آرام می کنم و وارد می شوم.با دیدن مسیح 
آن هم در حال خوردن ساالد متعجب می شوم و بعد خنده ام می گیرد.و لب هایم به 

 لبخندی امتداد می یابند.نگاه او هم روی من ثابت می شود.
 

 یر شدن چه معنی دارد؟مردها حتی نمیدانستند س
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لبخندم تلخ می شود.امین هم به غذا خوردن عالقه ی زیادی داشت و بعضی شب ها 
که تا دم دم های صبح حرف می زدیم چند دقیقه ای را پشت تلفن مشغول خوردن 

 غذا می شد.
 

مسیح هم با دیدن من آن هم در آن ساعت از شب متعجب می شود و این تعجب در 
ال مشخص است.فوری دست از خوردن برمی دارد و از جایش نگران بلند صورتش کام

 می شود.
 
 چیزی شده پروانه؟!-
 

 او مسیح شده بود و من پروانه!برای این صمیمی شدن چندماهی را گذرانده بودیم.
 

 سری تکان می دهم و بریده بریده حرف می زنم.
 
رد..قرص پیدا نکردم..مزاحمتون شدم نه..من...یکم سرم...یعنی سرم خیلی درد میک-

 ..ببخشید..
 

و با انگشت شقیقه ی نبض گرفته ام را فشار می دهم و یکی از چشمانم را از درد می 
 بندم.

 
 نگران تر از قبل نزدیکم می شود.

 
 بیا..بیا اینجا بشین..من االن یه قرص بهت میدم.بیا...سرپا نایست.-
 

 ستد مرا به سمت میز راهنمایی می کند.و در حالیکه کنارم می ای
 
 چرا اینجوری شدی آخه؟!-
 

 و به چهره ام دقیق می شود.
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چیزی نیست...نگران نشید..من به این سردرد های عجیب عادت دارم..گاهی سراغم -

 میان.
 

 و سعی می کنم میان درد لبخند بزنم.
 
ین تا من یه قرص بیارم برات...و این که خیلی بده..اذیت میشی اینجوری..حاال بش-

صندلی را عقب می کشد تا من بنشینم.وقتی خیالش از نشستن من راحت میشود به 
سمت یکی از کابینت ها میره و با یه لیوان اب و بسته ی قرصی که برایم زیادی آشنا 

 بود به سمتم می آید.
 
 این یه آرامبخش قویه..بخور به ساعت نکشیده آروم میشی..-
 

تشکر می کنم و قرص باز شده رو ازش می گیرم و با لیوان آب سر می کشم.لجظه ای 
چشمام رو می بندم و به آرومی باز می کنم.نگاه نگرانش همچنان صورت من رو باال و 

 پایین می کنه.
 
 اگه خیلی سردرد ناراحتت کرده بریم یه درمانگاه همین نزدیکی ها هست هان؟-
 

 ان خودم بود!!بیشتر از من نگر
 
نه...ممنون با استراحت خوب میشم.میدونم...شمام اینقدر نگران نباشین..بشینید..و -

 با ابرو به ظرف ساالد اشاره می کنم.
 
 مزاحم شما هم شدم انگار..-
 

خنده ای ارام می کند:بی خوابی به سرم زده بود.کمی مطالعه کردم.بعد از بی خوابی و 
 دوباره... مطالعه هم گشنم شد
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 آقایون اکثرا این عادت رو دارن..یه چندباری باید شام و ناهار بخورن تا سیر بشن..-
 

 کمی بلندتر از قبل می خندد...
 
 بله...من هم مستثنی نیستم ..می خواین چیزی بیارم شما هم بخورین؟!-
 
 نه ممنون..قرص خوردم دیگه...-
 

 م.فوری عکس العمل نشون میدهد.و سعی می کنم از جایم بلند بشو
 
کجا؟یکم بشینید تا حداقل شیرداغ کنم...نمیشه که هیچی نخورین.. رنگتون هم -

 بدجوری پریده..
 
 نه...دیگه بیشتر از این زحمت نمیدم...من خوبم..باور کنید...شما راحت باشین.-
 

 اخم می کند..و نمیداند که اخمش او را جذاب تر از قبل می کند.
 
دقیقه  3نمیدونم چرا اینقدر تعارف می کنی با من...بشیین سرجات..شیر در عرض -

 داغ میشه! بخور.بعد برو بخواب.بگو چشم..
 

 و چشمکی حواله ی نگاهم که به چشمانش است می کند.
 

لبخندی کمرنگ میزنم و در حالیکه سرم را به زیر می اندازم دوباره سرجایم می 
می شود و انگار تازه درون سینه میزند.این همان مردی بود که از من نشینم.قلبم گرم 

جلوی دخترخاله اش حمایت کرده بود.از دسرم تعریف کرده بود و برای کارم تحسینم 
کرده بود. از جایش به سرعت بلند می شود.شقیقه هایم را باز ماساژ می دهم...او شیر 

که در حال ماساژ دادن شقیقه هایم  را از یخچال بیرون می آورد.نگاهی به سمت من
هستم می اندازد و به کارش سرعت می دهد.چشمانم را می بندم.پلک هایم را بهم 

 فشار می دهم.
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شیر را داغ می کند و تا وقتی که من شیر را می خورم به من نگاه می کند.زیر نگاه 

روی میز می خیره اش کمی احساس گرما می کنم.متعجب از حسی که دارم لیوان را 
گذارم.نگاهی به صورتش می کنم.چشمانش درست به چشمانم خیره است...سرم را به 

 زیر می اندازم.پلکم می پرد.
 

 این حس گرم که درون قلبم جاری شد چه بود؟!
 

سعی می کنم حرفی بزنم.و بروم.من باید میرفتم و تنها در اتاقم با خودم و این حس 
 کلنجار میرفتم.

 
 قرص و شیر ممنون...بابت -
 

 از جایم بلند می شوم.شقیقه ام تیر می کشد...
 
 باهات میام تا باال...-
 
 نه.-
 

و خودم از "نه" محکمی که گفته بودم معذب می شوم..و سریع نگاهش می کنم.اخم 
 داشت.دلخور بود.

 
 یعنی...نمی خواد بیشتر از این خودتون رو اذیت کنین..-
 

 ر جیب شلوار گرمکن توسی رنگش فرو میبرد.دستش را د
 
 تو چرا اینقدر نگران اینی که من اذیت بشم؟مگه من خودم ....-
 

 و کالفه دستی بین موهایش می کشد.
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 اوکی..اگه نمی خوای همراهیت کنم مشکلی نسیت.برو و خوب استراحت کن.-
 

 ین مرد را نداشتم...به چهره ی ناراحتش نگاه می کنم.من قصد ناراحت کردن ا
 
 من...-
 

 دستش را به آرامی باال می رود...
 
نمی خواد چیزی بگی...من می خوام تو راحت باشی...پس برو و بخواب.هرموقع از -

 شبم به چیزی احتیاج داشتی من رو صدا کن.
 

رد و و با این حرف نگاهش را از من می گیرد و لیوان روی میز را با ظرف ساالد برمیدا
به طرف سینک می رود.به قامتش که از پشت سر کشیده تر نشان می دهد نگاه می 

کنم.من ناراحتش کرده بودم.چه بد دست مزد خوبی اش را داده بودم..آن هم 
ناخواسته.سرم را تکان می دهم و نگاهم را می دزدم. به سمت خروجی آشپزخانه قدم 

 برمیدارم.
 

با صدایش متوقف می شوم.دستم را به چارچوب بند قدمی به خروجی مانده بود که 
 می کنم.

 
 پروانه...خانم...-
 

پوزخند روی لبم می نشیند.بین پروانه و خانم اش مکث کرده بود.پس ناراحت شده 
 بود.سرم را به سمتش می چرخانم.لب هایم را از پوزخند پاک می کنم.

 
 پله ها...مواظب باش.آروم برو باال..-
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گرمم می شود.پلکم را سریع باز و بسته می کنم .باید از این آشپزخانه می باز 
 رفتم...باید از این گرما که مستقیم داشت به قلبم ساطع می شد دور می شدم....

 
*** 

 
چشمانم را که باز می کنم سرم هنوز کمی سنگین است.کمی زیر پتو مچاله می شوم و 

صبح بود  12سرعت چشمانم را باز می کنم.ساعت  وقتی یادم می اید که کجا هستم به
و من هنوز خواب بودم.دستی به پیشانی ام می کشم.آبرویم جلوی مادر مسیح رفته 
بود.از تخت پایین می ایم و وارد سرویس بهداشتی می شوم.کمتر از نیم ساعت ،از 

 اتاق خارج می شوم.
 

انگار قهوه می خورد.با سالم من مهوش خانم به تنهایی روبروی تلیزیون نشسته بود و 
 فنجانش را از لب هایش جدا می کند و به سمتم می چرخد.

 
 نگاهش از پایین تا باالیم را رصد می کند.

 
 سالم دخترم.صبحت بخیر..بیا اینجا بشین.-
 

به حرفش گوش می کنم و با قدم هایی آهسته به کنارش می روم و روی مبل سه نفره 
که اشاره کرده است ،کنارش می نشینم.چطور پریا نبود؟یعنی او هم درست همانجایی 

 خواب بود ؟!
 
 بهتری عزیزم؟-
 

 متعجب نگاهش می کنم.و او از تعجبم آرام می خندد.
 
مسیح بهم گفت که دیشب کمی حالت بد بوده.گفت که صبح تا وقتی خودت بیدار -

 نشدی ... مزاحمت نشیم.االن چطوری خانمی؟!
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ی تعجب لبخندی مهربان به صورت زن روبرویم می زنم.موهایش درست مثل همان جا
 عکس هنوز شرابی رنگ بودند و من از دیشب تا االن،متوجه نشده بودم.

 
 ممنون..خیلی بهترم.فقط کمی سرم سنگینه.-
 

و در دلم اعترف کردم که هر کس دیگری هم جای من بود با ان اتفاقاتی که گذرانده 
 تما دچار یک چنین سردردی میشد.بود ح

 
 خب..خداروشکر که بهتری..مسیح خیلی نگرانت بود..-
 

 و لبخندی مادرانه میزند و به چشمانم خیره می شود.
 
 بهتره بلند بشی و یه چیزی بخوری...یکم اینجوری سرحال تر میشی..-
 

کند که صبحانه ای و با صدای بلندی محبوبه را به نام می خواند.به او سفارش می 
 مقوی برایم در کمترین زمان آماده کند.

 
 تشکر می کنم ..و سعی می کنم سوالم را طوری بپرسم که شک برانگیز نباشد.

 
 پریا جان هم هنوز خوابن؟!-
 

 دستش را روی دستم می گذارد.
 
با  نه دخترم...مگه پریا توی خونه بند میشه..مسیح رو مجبور کرد که اون و هم-

 خودش ببره..
 

 و سری تکان می دهد و با لبخند میگوید.
 
 مسیح رو اول صبحی بدجور کالفه کرده بود..-
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 سعی می کنم لبخند بزنم ولی انگار لب هایم کج می شوند.

 
 ماشا..خیلی پرانرژی هستن.-
 
 درسته..ولی یکم ،از خیلی هم بیشتر..-
 

 می گذارد و رو به من می گوید. و با این حرف فنجانش را روی میز
 
 بلند شو برو...یکم صبحانه بخور...رنگت هنوزم پریده اس.پاشو دخترم..-
 

با گفتن"چشم" از جایم بلند می شوم و به سمت آشپزخانه می روم.پس پریا با مسیح 
رفته بود.حتما تمام روز آویزانش می شد و در آغوشش غش غش می خندید.ابروهایم 

بهم نزدیک می شوند.باز هم بی حواس ناخن هایم را کف دستم فرو کرده لحظه ای 
 بودم.ناخن های مانیکور شده ام نیاز به ترمیم داشتند..درست مثل اعصابم.

 
صبحانه را با بی میلی تمام فقط برای اینکه محبوبه زحمت آماده کشیدنش را کرده بود 

غول صحبت می بینم.داشت با می خورم.به سالن که برمی گردم مهوش خانم را مش
مسیح حرف میزد و چند جمله ای هم از بهتر بودن من گفت و وقتی من را دید لبخند 

زد.به تبعیت، من هم لبخندی به صورتش زدم و آهسته گفتم: بهشون سالم 
 برسونین..و مادرش هم فوری سالم مرا رساند.

 
و این اصال خوب نبود.دلم می روی تک مبل می نشینم.از کارم خیلی عقب افتاده بودم 

خواست این پروژه به موقع به اتمام برسد.دلم نمی خواست بدقول شوم.می دانستم 
که گروه با پشتکار زیادی مشغول هستند و این وسط من هسم که چند وقتی است 

 زیادی استراحت کره ام.
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سالم مهوش خانم در حالیکه تلفن را قطع می کند رو به من می گوید:میح هم 
رسوند.می خواست ببینه بهتری..منم گفتم که نگران نباشه.خداروشکر امانتیش حالش 

 بهتره!
 

امانتی..مادرش هم به من می گفت امانتی!لبخند می زنم.امانتی بودن حس خوبی 
 بود.

 
 درست مثل مادرشون با محبت هستن..-
 

 لبخند مهوش خانم از تعریفم پررنگ تر و عمیق تر می شود.
 
قربونت برم..مسیح گفت زیاد مزاحمت نشم..گفت که کلی کار داری و من با پرحرفی -

 کردن مشغولت نکنم.
 

 فوری می گویم:این حرفا چیه..من از هم صحبتی با شما خوشحال میشم.
 
منم همینطور دخترم...االنم من میرم یکم بیرون قدم بزنم..توام بهتره که به کارات -

ار به احتمال زیاد مسیح و پریا هم میان.شاید برای بعدازظهر یه برنامه برسی...برای ناه
ای داشته باشیم.خوشحال میشیم که توام همراهمون باشی..پس بهتره تا وقت هست 

 از اوقات ازادت استفاده کنی..و چشمکی بهم زد.
 

 همزمان با بلند شدن او،من هم بلند می شوم.
 
 رهام عقب افتاده.بد نیست یک سرو سامانشون بدم.باشه..راستش منم خیلی از کا-
 

قدمی به سمتم می آید:آره دخترم..پس منم میرم یکم هواخوری..کارت تموم شد بیا 
 کنارم.

 
 خوشحال میشم کنارتون باشم.. و می ایستم و رفتنش را نگاه می کنم.-
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*** 

 
ه بابا زنگ میزدم.دلم برای وارد اتاق که می شوم اول به سمت گوشی ام می روم.باید ب

شنیدن صدایش تنگ شده بود.تماس که برقرار می شود و صدایش را می 
 شنوم..دلتنگی ام بیشتر می شود.چقدر خوب میشد اگر اینجا بود و کنارم!

 
از حالم می پرسد و می گوید که در خانه ی صدر اذیت که نمی شوم؟!خیالش را از 

می کنم.از مادر مسیح برایش می گویم و مهربانی بابات خودم و راحتی ام ،آسوده 
اش.از اینکه خانواده ی مهربانی هستند و مهمان دوست!و درحالیکه به آرامی لبم را گاز 
می گیرم در واب سوال بابا که می گفت از اوضاع خانه ام چه خبر؟!مصلحتی می گویم 

 ار لبم را بیشتر گازکه کمی از کارهایش انجام شده و مسیح هم پیگیرش است. و این ب
 می گیرم.جلوی بابا هم به او گفته بودم مسیح و این یعنی ...!!

 
تبلتم را روشن می کنم .ایملیم را چک می کنم.ایمیل جدیدی نداشتم.ایمیل های قبلی 

را یکبار دیگر مرور می کنم و وقتی خیالم از کیفیت کارهای بچه ها راحت می شود 
وقتی یاسی وحامد بودند چیزی از چشمان تیزبین و کاربلد سراغ کار خودم می روم.تا 

 آن دو دور نمیشد.
 

آنقدر درگیر کار خودم می شوم که مهوش خانم و قدم زدن با او را به کل فراموش می 
 کنم و درست وقتی که مهره های کمرم درمی گیرند از کار فارغ می شوم.

 
لبخند میزنم.صدای پیامک گوشی ام  به طرحم نگاه می کنم و راضی از خودم و کارم

بلند می شود.یاسی بود.عکسش با آن موهای مشکی که نمی از آن از شال بیرون بود 
روی صفحه نقش بسته بود.پیام را باز می کنم.نوشته بود: "خسیس یه زنگ نزنی 

 حالی از دوستت بپرسی ها " و یک شکلک غمگین!
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دوست،خواهرم هم بود.همیشه کنارم بود و این بالفاصه شماره اش را می گیرم .او بجز 
حضورش زیادی موثر بود.کمی حرف می زنیم..گلگه می کند که چرا بهش نگفتم که 

 خانه ی مسیح هستم و او باید ازحرفهای عمو جونش بفهمد که من کجا هستم؟!
 

.و یاسی گاها به بابا زنگ میزد و بابا را عمو صدا می زد.بابا هم او را دوست داشت
 همیشه از او تعریف می کرد.

 
برایش قضیه را تعریف می کنم.تمام و کمال..حتی از نقشه ای که مسیح کشید و با 

زرنگی تمام فوری به بابا زنگ زد و من را در خانه ی خودش مهمان کرد هم می 
ساله! یاسی هم تند تند می گفت:خب..چی  34گویم.حتی از پریا ی لوس و ننر 

 اونجا چکار کردی..زودباش بگو.. شد..حاال االن
 

 و با خنده می گفت:چطوره من و حامدهم یه سر بیایم اونجا؟هان؟!
 

نیم ساعتی هم وقت صرف حرف زدن با یاسی می کنم.هرچند که او نمی خواست قطع 
 3نزدیک می شد و من نزدیک به  1کند ولی من مجبور بودم که قطع کنم.ساعت به 

ر اتاق بودم.باید تا قبل از آمدن مسیح پایین می رفتم.لباس ساعت و نیم بود که د
هایم را عوض می کنم و کمی آرایش می کنم.یاد نگاه پرتمسخر پریا روی لباس هایم 

می افتم.به خودش نگاه می کرد که با شلوارک جین کوتاه و یک تی شرت نازک راست 
را بی پروا کرده بود و راست جلوی مسیح می گشت.هرچند زندگی در خازج از کشور او 

 این چیزها در نظرش تمسخر آمیز بودند.
 

شال سدری رنگم را روی سرم مرتب می کنم..عطر محبوبم را می زنم و ابروهایم را با 
مداد، کمی پرنگ می کنم و گوشی ا م را از روی میز برمیدارم.در اتاق را می بندم و پله 

ها می گیرم.لبخند بر لبم می آید.دیشب حتی  ها را آرام پایین میروم.دستم را به نرده
نگران باال آمدن من از پله ها هم بود و من..با گفن"نــه" او را از خودم ناراحت کرده 
بودم.ولی او..صبح باز هم از مادرش خواسته بود که بگذارد من ستراحت کنم و برای 

 خوردن صبحانه بیدارم نکند.
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ودم میدیدم حسی سردرگم داشتم...حسی که گاهی از اینکه توجه ایم مرد را روی خ
 گرمم می کرد و گاهی نگرانم!

 
پایین رفتن من از آخرین پله ،همزمان با ورود مسیح و پریا به سالن پذیرایی می 

شود.پریا در حال کلنجار رفتن با دکمه های مانتویش بود و شالش را از سرش کشیده 
گذاشت برسد..فوری از شر حجاب خودش را  بود و حواسش به من نبود.این دختر نمی

راحت می کرد.اما مسیح فوری نگاهش به من افتاد.از همان دور سرش را به نشانه 
 سالم برایم تکان داد.

 
پریا که با دکمه کلنجار می رفت گفت:چه روز مزخرفی بود..مسیح من دیگه باهات 

 نمیام شرکت..َاه َاه..
 

نگاهش به من افتاد.قدمی به سمتشان برداشتم و در و همین که سرش را بلند کرد 
 سالم کرن پیشدستی کردم.

 
 سالم..خوش اومدین.-
 

 لب های پریا کج شد. مسیح با لبخند گفت:ممنون..بهتری؟!
 
 مرسی..من خوبم.-
 

 آرام می خندد و پریا هم باالخره موفق می شود که مانتو را از تنش خارج کند.
 
 کرد..اوکی...مامانم کجاست؟!پس قرصه عمل -
 

و با دست اشاره می کند که به سمت مبل ها حرکت کنیم.پریا زودتر راه می افتد و قبل 
از اینکه من حرف بزنم می گوید:مسیح من میرم لباسام و عوض کنم و یه دوش 

 بگیرم.زود میام.ناهار نخورین ها.
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 د.مسیح "باشه ای" می گوید و به سمت من نگاه می کن
 

جوابش را می دهم:کمی با هم صحبت کردیم..من رفتم سراغ طرح ها و ایشونم رفتن 
 یکم پیاده روی کنن..تو حیاط نبودن؟!

 
در حالیکه کتش را در می آورد روی مبل می نشیند و دست هایش را از خستگی از هم 

 باز می کند.
 
 نه..حتما رفته تو اتاقش استراحت بکنه...-
 

 ه به من می گه:حاال چرا وایسادی..بیا بشین دختر..و با نگا
 

از لحن دختر گفتنش خنده ام می گیرد.روی مبل می نشینم و برای اینکه حرفی زده 
 باشم می گویم.

 
 خسته شدین ؟می خواین بگم محبوبه چای بیاره براتون؟!-
 
 خسته که چرا...ولی خودم به محبوبه می گم.-
 

 ی زن و از او چای می خواهد.و محبوبه را صدا م
 
 پریا از صبح نفسم و گرفته بود...-
 

 و با خنده و صدایی آرام ادامه می دهد.
 
 گاهی عین دختربچه های دوساله می مونه..واقعا آدم رو گیج می کنه!-
 

لبخند میزنم و حرفی نمیزنم.من مطمئنا حق اظهار نظر کردن در مورد کسی چون پریا را 
 و این حق را به خودم هم نمی دادم.هر کس یک اخالقی داشت دیگر. نداشتم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 5 

 

 
 محبوبه چای ها را می آورد.

 
می خوام بعد از ظهر بریم هتل رو به مامان اینا نشون بدم..میاین که؟!هر چند اگه -

 شما نیاین ماهم نمی ریم.
 
ما یه سر به هتل ممنون..منم میام.اتفاقا خودمم می خواستم بگم اگه میشه فردا حت-

 بزنیم که خودتون کار رو راحت تر کردین برام.ساعت چند میریم؟!
 
میریم..می خوام یکمم بگردیم..بعد هم یه شام خوشمزه بخوریم و برگردیم  4ساعت -

خونه!موافقی که؟کاری نداری خونه؟!اگه داری بگو برنامه رو بندازیم واسه یه روز 
 دیگه؟!

 
 نده می شوم.از این همه لطفش شرم

 
انجام میدم.الزم نیست  4نه...من کارام رو انجام دادم.بقیه اش رو هم تا ساعت -

 بخاطر من برنامه تون رو عوض کنین.
 

 فنجان چایش را برمی دارد و حبه ای قند به دهانش می گذارد.
 
 اوکی..مطمئنا بعداز ظهر خوبی میشه!-
 

 ز آن می نوشم.من هم فنجان چای ام را برمیدارم و ا
 

*** 
 

متعجب پیام تازه از راه رسیده را باز میکنم و تا صفحه باز شود در همین صدم ثانیه 
 فکر می کنم که ممکن است چه کاری با من داشته باشد که پیامک زده؟!
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 "برای رفتن آماده این؟"
 

من کامال آماده  مانده بود.ولی 4به ساعت نگاه می کنم و به خودم.هنوز نیم ساعت به 
 بودم.فوری جوابش را می دهم.

 
 "بله..چطور مگه؟"

 
 عجیب بود نیم ساعت قبل از رفتن یک همچین سوالی!!

 
"می خواستم ببینم اگه شما نمیاین کنسلش کنم" و یک شکلک که در حال چشمک 

 زدن است هم ضمیمه پیامش کرده بود.
 

روی حرفش مصمم بود.این پسر کمی عجیب  لبخند لب هایم را از هم باز می کند.پس
 و غریب بود.شاید کمی بیشتر از کمی!

 
وقتی من را آماده می بیند احسا می کنم که چشمانش هم مانند لبانش 4ساعت 

 لبخند دارند..
 

هوا خوب بود.کمی در مرکز خرید و پاساژها قدم میزنیم.پریا از اول راه به بازوی مسیح 
ند و گاهی با صدایی نه چندان بلند خنده سر می دهد.نمی می چسبد و حرف می ز

دانم چرا حتی با دیدن این دختر هم حرصم می گرفت چه برسد به دیدن خنده 
هایش..ونازهایش. برای کمتر حرص خوردن،خودم را سرگرم حرف زدن با مهوش خانم 

می  می کنم. مهوش خانم که خسته میشود به پیشنهاد مسیح وارد یکی از تریاها
شویم تا چیزی بخوریم و پریا هم از خریدکردن انصراف میدهد..به منوی در دستم نگاه 

می اندازم.نمیدانم چرا با آنکه هوا هنوز کمی مانده بود تا کامال بهاری شود ولی من 
 دلم بستنی می طلبید.

 
ولی باز هم دلم نمیخواست که نگاه پرتمسخر دختری که مقابلم روی صندلی نشسته 

ود را روی خودم ببینم یا احساس کنم.هر چند وقتی فکر میکردم به این نتیجه می ب
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رسیدم که چشمان این دختر به جز اوقاتی که به مسیح نگاه می کند ،پر از تمسخر 
نفره ی کوچکمان من هم کیک و قهوه ی شکالتی سفارش  4است.به تبعیت از جمع 

 میدهم.
 

 هایی آهسته به سمت ماشین می رویم.بعد از خوردن کیک و قهوه با قدم 
 
 خانم ها کسی جایی کاری که نداره؟-
 

مسیح بود که از آینه به سمت عقب نگاه می کرد و این سوال را حین بستن کمربندش 
می پرسید.سرم را که بلند می کنم و نگاهم به آینه می افتد لحظه ای نگاهم،با 

قی می کند.. ولی پریا زرنگ تر از این چشمانش که از آینه خیره ی صورتم است تال
 حرف هاست.فوری نگاه مسیح را متوجه خودش می کند.

 
 نه..من که کارام تموم شد..واای بریم هتل و ببینم...-
 

لبخندی روی لبم می نشیند.وقتی پریا بود نیازی به حرف زدن من نبود.نگاهم را 
مالیمی که پخش میشد گوش معطوف بیرون می کنم و تا رسیدن به هتل به آهنگ 

 می دهم.
 

وقتی از ماشین پیاده می شیم پریا با هیجان شروع به حرف زدن می کند و چند قدم 
از ما فاصله می گیرد..ابهت هتل در همان ابتدا پریا را گرفته بود و این کامال طبیعی 

 بود.
 
 مجلله.. وای مسیح..این کاره توئه.اوه خدای من..خاله اینجا چقدر بزرگ و-
 

مسیح که اینبارهم قدم من و مادرش بود فقط به لبخندی کوچک اکتفا می کند و 
 دستش را پشت کمر مادرش می گذارد.
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تبلتم را از کیفم بیرون می آورم.رو به مسیح می کنم و می گم:اشکالی که نداره من یکم 
 جلوتر از شما برم داخل؟!

 
 کمی باال رفته نگاهم می کند.متعجب در حالیکه یکی از ابروهایش 

 
 اینقدر عجله دارین؟!-
 
 نه...هیچی..یعنی می خوام یکم طراحی ها رو از نزدیک بهتر مجسم کنم..بعدم..-
 

 نگاهی به پسر و مادر می اندازم..
 
 یکم مادر و پسر تنها باشین..-
 

..از اون مهوش خانم لبخندی میزند و میسح با خنده ای کوتاه می گوید:آهان
 لحاظ..اوکی..پریا که رفت..شما هم برید البته اگه نگهبان راهتون بده داخل...

 
 متعجب نگاهی به صورتش که لبخندی مرموزانه در خود دارد ،می اندازم.

 
 ِا یعنی ممکنه که من و راه نده؟من که چندباری تنها و بدون شما اومدم..-
 
شده!و خیلی هم کار درسته و دست از پا خطا  بله..ولی خب نگهبان تازگی ها عوض-

 نمی کنه!
 
 آهان..پس با هم بریم بهتره..-
 

 و مسیح با خنده، با دست سمتی که پریا ایستاده رو نشان ما میده...
 
 اینم از پریا...دیدین گفتم..-
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 مهوش خانم که ساکت بود خنده ای آروم میکنه و میگه:عجیبه که پریا نتونسته بره
 داخل..

 
 پوزخند روی لبم می نشیند.این دختر کال همه چیزش عجیب بود و...غیرقابل تحمل!

 
*** 

 
نزدیک به یک ساعتی در هتل می چرخیم.در طبقه ی دوم بنا به خواست مسیح 

تغییراتی جزئی داشت اعمال میشد و هنوز کارگرها کمی در رفت و آمد بودند.با دیدن 
ه جلو انداختن طراحی بیشتر شده بود.دلم می خواست روز هتل انگیزه ام برای ب

افتتاحیه را جلو بیندازم.انگار من بیشتر از مسیح هیجان داشتم چون تا حرف از جلو 
انداختن زمان افتتاحیه زدم فوری گفت:چه عجله ایه..دلم می خواد با آرامش کامل 

 همه چیز انجام بشه..به خودت پس زیاد فشار نیار!
 

حین حرف زدن تلفنش زنگ خورده بود و او با تعجب به صفحه اش نگاه کرده و در 
بود و با گفتن ببخشید از من و مادرش چند قدم دور شده بود.پریا هم هنوز برای 

خودش در حال چرخیدن بود و از طبقه ای به طبقه ی دیگر می رفت و با هیجان می 
 چرخید.

 
مسیح زمینی خالی را به یک چنین هتل حق داشت..من هم وقتی فکر می کردم که 

معرکه ای تبدیل کرده بود هیجان زده می شدم.واقعا کار سخت و طوالنی را سپری 
 کرده بود.

 
 حاضرین که بریم؟!-
 

 مهوش خانم زودتر از من صحبت می کند و از نبودن پریا می گوید.
 
این طبقه میره یه طبقه  یه زنگ بزن این دختر بیاد..بدجوری هیجان زده شده..هی از-

 ی دیگه..
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و خیلی آروم می خنده.مسیح درحالیکه دستش را روی شانه ی مادرش می گذارد 

 فشار کمی به آن می دهد.
 
 چشم..االن یه زنگ بهش میزنم..راستی امشب مهمون هم داریم.-
 

 من بهش نگاه می کنم و مادرش می پرسد:مهمون؟کیه پسرم؟!
 
رویا همراهش نیست...مثل اینکه یه پروژه گیرش اومده می خواست بیاد امین..البته -

 منو ببینه..گفتم که ما بیرونینم و بیاد رستوران...
 

قلبم لحظه ای از شنیدن اسم امین ازتپش می افتد و ابروهایم بهم نزدیک می 
 شود.کابوس دیدن امین حتی در روز و شب هم رهایم نمی کرد...

 
دمش رو چشم..خیلی وقته که ندیدمش!کاش ساره هم همراهش باشه پسرم..ق-

 بود.پس زودتر یه زنگ بزن به پریا..وگرنه حاال حاالها پیداش نمیشه ها...
 

مسیح هم فوری گوشی اش را از جیبش خارج می کند.شماره پریا را می گیرد و 
های مشت نگاهش به من می افتد.سعی می کنم اخم میان ابروهایم را باز کنم..دست 

 شده ام را هم!
 

تا جواب دادن پریا نگاهش به صورت من خیره می ماند.و من به جای او..آن هم 
 جلوی مادرش سرم را به زیر می اندازم.

 
پریا متاسفانه زودتر از اونچه که تصور می کردم خودش رو به ما می رسونه..با هیجان 

کند و من در دلم برای این دیدار  شروع به حرف زدن با خاله و پسرخاله ی عزیزش می
اجباری لعنت می فرستم.دلم می خواست می توانستم این رفتن را جوری به تاخیر 

بیندازم..ولی می دانستم که مسیح غیر قابل پیش بینی است و ممکن است بخاطر من 
 از شام امشب بگذرد و من این را نمی خواستم..!
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و من سعی می کنم حتی شنونده هم تمام طول مسیر را پریا حرف می زند 

نباشم...برنامه ی امشب تمام معادالتم را بهم ریخته بود و من..اصال دلم نمی خواست 
 کسی متوجه بداخالقی ام بشود.

 
تا از ماشین پیاده می 4جلوی رستوران مورد نظرش ماشین را پارک می کند.هر

ار که می بینمش عرق سرد شویم.قلبم کندتر از همیشه می زند و کف دستم مثل هرب
 می نشیند.

 
 زودتر از ما خودش را به رستوران رسانده بود.جالب بود.

 
بدون اینکه نگاهی به صورتش کنم جواب سالمش را زیر لبی می دهم و صندلی برای 
خودم بیرون می کشم.مهوش خانم مشغول حال و احوال پرسی با امین می شود و از 

ه لبم می اید!ساره..نامزد مردی که روزی نامزد من هم ساره می پرسد..پوزخند ب
 بوده!مردی که روزی اشتباه زندگیه من هم بوده!

 
مسیح درست روبروی امین می نشینه و پریا هم طبق عادت می چسبه به مسیح و 

 نگاه بی پرواش رو به امین می دوزه!
 

ایتی را با کم حرفی ام ازاینکه مجبور به تحمل امین بودم ناراضی بودم و این نارض
 نشان دادم.

 
 خانوم مهندس چقدرساکت شدین شما ؟!-
 

 سرم را بلند می کنم و به چشم هایش که روی صورتم می چرخد نگاه می کنم.
 
 شما راحت باشین....من از شرایطم راضی ام.-
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مسیح فوری با لحنی مهربان به سمتم نگاه می کند و می گوید:حتما خسته 
 ..امروز فعالیتتون زیاد بوده..شدین

 
ورو به امین می کنه و می گه:پروانه خانم بدجوری درگیر کارای طراحی ان..امروز هم 

 خودشون رو خسته کردن!قبل از اومدن هم که هی سر رفته بودیم هتل و..
 

نگاهم لحظه ای به صورت پریا می افتد .باز هم پوزخند به لب دارد.من هم پوزخند 
 .میزنم

 
مهوش خانم حرف مسیح را تایید می کند:اره..دخترم امروز خیلی خودش رو خسته 

کرده...همش توی اتاق بود و داشت به کارای طراحیش می رسید و توی هتل هم که 
 بیکار نبود....

 
 صدای کمی متعجب امین بلند می شود:مگه پروانه پیش شما زندگی می کنه؟!

 
جواب می دهد:نه..فقط یه چندروزی مهمون هستن..و با  پریا که روبروی امین بود

کنجکاوی می گه:شما وپروانه جون مگه همدیگرو میشناسین؟!و نگاهش رو بین من و 
 امین می چرخونه.

 
 "جالب بود..من شده بودم پروانه جوِن پریا"

 
 امین که انگار از خداخواسته بود کسی این سوال را از او بپرسد جواب داد.

 
البته...ما روزای زیادی رو با هم گذروندیم..خاطرات مشترک زیادی داریم اینطور نیست -

 پروانه خانم؟!
 

سال را دوباره برایم مرور  4نگاهم را تا چشمانش باال می آورم.چه دلیلی داشت که 
 کند؟خاطرات زیادمان را باز هم گوشزد کند؟
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 به سردی زمزمه می کنم.
 
 ران دانشجویی هر کسی پر از خاطرس..بله..مطمئنا دو-
 

پریا که انگار کشف جدیدی کرده بود با هیجان می گه:وای...چه بامزه..شمادوتا هم 
 دانشکده ای بودین؟!

 
و در حالیکه دستش رو دور بازوی مسیح حلقه می کنه ،رو به امین با مرموزیتی که 

بوده باشه که شما  درون صداش بود می گه:چه خوب...پس باید خاطرات خوبی
 یادتون مونده!

 
امین به گفتن "حتما همینطوره" بسنده می کنه و می بینم که مسیح حلقه ی دست -

 های پریا رو باز می کنه و با گفتن با اجازه از میز دور میشه!
 

با رفتن مسیح،مهوش خانم هم انگار از موضوع آشنایی ما خوشش میاد که می گه:چه 
 پس شما عالوه تو درس..حاال توی کار رقیب هم حساب میشین دیگه..جالبه واقعا...

 
و دستش رو آروم روی دست من که تقریبا روی میز مشت شده بود قرار میده.سعی 

می کنم به صورتش لبخند بزنم ولی احساس می کنم که لب هام مثل خطوط کجی که 
 ساله روی کاغذ می کشه ، شکل می گیرن. 2یک بچه ی 

 
 رقابت همیشه وجود داره..ولی من زیاد اهل رقابت نبودم.. خب-
 

امین لب باز می کنه:بله..خانم رستگار همیشه توی دانشکد حرف اول رو میزدن..نیازی 
 به رقابت سر اول بودن با کسی نداشتن..

 
 پریا با سیاست وسط حرفش میپره..

 
 است؟!یعنی می خواین بگین که کار پروانه جان بهتر از شم-
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 حرفش باعث میشود پوزخند به لب بیاورم.

 
من همیشه پروانه رو تحسین می کردم..کامال جدی و پرتالشه توی کارش.مسیح -

 جان شانس بزرگی آورد که با خانم رستگار آشنا شد.اینطور نیست خانم؟!
 

د هم یو به من نگاه می کنه.لبخندی پررنگ از روی حرص بهش میزنم و میگم:البته..شا
 من یه شانس بزرگ آوردم..

 
مسیح با لبخند وارد میشود..انگار آخر حرف های من را شنیده بود که فوری می 

 گوید:حرف از شانسه کی بود؟کی خوش شانسه؟ و نگاهی به من و مادرش می اندازد.
 

بی اراده به صورتش لبخند میزنم و فوری می گویم:حرف از خوش شانسیه من 
م می گفتیم که من خیلی خوش شانس بودم که با شما و این پروژه آشنا بود...داشتی

 شدم..مگه نه مهندس بشارت؟!
 

حتی الیقش ندانستم که دیگر صدایش بزنم..همان مهندس بشارت هم زیادش 
 بود..همین که با او حرف هم میزدم برایش زیادی خوب بود...

 
 بله..مشخصه..-
 

حسادتی که من جنسش را خوب میشناختم می و رو به مسیح می کند و با 
گوید:مسیح جان..بدجوری بلیطت پیش خانم برنده شده ها..اینم خودش یه خوش 

 شانسیه...
 

مسیح خنده ای آرام می کند و با نگاهی به من می گوید:من همون شب که خانم رو 
 دیدم بهشون گفتم که من به شانس اعتقاد دارم..
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ود.تک تک کلماتش را یادم بود..چقدر احساسم با روزهای اولی راست می گفت..یادم ب
که این مرد را دیده بودم متفاوت بود..چقدر حتی با نگاه هایش ..همین حاال،احساس 

 حمایت می کردم.
 

به خواست مسیح پیش غذا را می آورند.میز پر از پیش غذاهای کوچک و رنگارنگ 
میشود به کار و پروژه ای که امین می میشود...و خوشبختانه کم کم بحث کشیده 
 خواست در موردش با مسیح صحبت کند...

 
سرم را که بلند می کنم باز هم نگاهم به دو چشمی که از وقت رسیدن به رستوران گاها 

با نگاهم تالقی می کرد خیره می ماند.لبخندی به نگاهش میزنم و سرم را پایین 
 میاندازم.

 
ت مثل من،جلوی امین گفته بود که او هم از آشنایی با من از اینکه مسیح هم درس

احساس خوبی دارد و این را شانس می داند خوشحال بودم..حتی وقتی این جمالت 
را می گفت ته دلم مالش می رفت..حتی اگر می خواست جلوی امین با سیاست رفتار 

 کند،من این سیاست را دوست داشتم...
 

م که امین حسادتش نخوابیده و با حرص بعضی کلمات را واز اینکه هنوز هم می دید
می گوید خوشم می آمد. نقطه ضعف خوبی بود..و او همیشه نقطه ضعف هایش را 

 نشان می داد که بزرگ ترینش..مادرش بود!
 

شام تمام می شود ولی صحبت های مسیح و امین که انگار تازه گل انداخته بود تمام 
می کند که با ما به خانه بیاید و شب را هم پیش ما  نمی شود.مهوش خانم دعوتش

باشد ولی خوشبختانه امین قبول نمی کند. می گوید که جایی کار دارد و بیشتر از این 
وقت ما را نمی گیرد. و رو به مسیح می گوید: فردا حتما به دفترت میام تا از نتیجه ی 

 صحبت هامون با خبر بشم.
 

ش می کند جوابش را می دهد:باشه..بیا..اتفاقا فردا توی مسیح درحالیکه کتش را تن
 شرکت قراره یه تغییراتی انجام بدم..تمام وقت هستم.هر ساعتی خواستی بیا!
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و به من و کوتاه به مادرش که کنارم ایستاده نگاه می کند و می گوید:برای رفتن آماده 

 این خانم ها؟!
 

امین پوزخندی پهن میزند.سری به نشانه بله  با این حرف پریا به بازویش می چسبد و
تکان می دهم و مادرش می گوید:اره پسرم...بریم.دیگه دیروقت شده..دخترام حسابی 

 خسته شدن
 

 پریا با ناز و اشوه می گوید:ِا خاله جون..تازه سرشبه...
 

و می چرخد سمت مسیح و خیره در چشمانش می گوید:مسیح.. نگو که می خوای 
 ارو ببری خونه؟!االن م

 
 مامان خسته شده پریا جان..-
 

پریا اصرار می کند:باشه..خب خاله جون رو میزاریم خونه..خودمون یکم می 
 گردیم..چطوره؟!خاله بد میگم؟!

 
مهوش خانم سکوت می کند.جالب بود این دختر هیچ رقمه کوتاه نمی امد و هرطور 

 که میشد می خواست حرفش را عملی کند.
 

مسیح با سیاست اجازه ی صحبت بیشتر را از پریا می گیرد و بازویش را از حصار 
دستان دختری که شبیه دختربچه ها شده بود و خودش را لوس می کرد آزاد می کند 

 و با لحنی محکم می گوید:پریــا..بزار تو ماشین درموردش صحبت می کنیم.
 

و همگی به سمت خروجی رستوران پریایی با اخمی کمرنگ از او فاصله می گیرد 
 حرکت می کنیم.
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امین که از ما جدا میشود و شب بخیر می گوید انگار تازه نفس کشیدن یادم می 
 آید.مهوش خانم جلو می نشیند و من و پریا صندلی عقب ماشین را پر می کنیم.

 
ب رو از مسیح از آینه به پریا که همچنان اخم کرده،نگاه می کند:پریا...میشه امش

خیرش بگذری؟من واقعا کلی کار دارم و خسته هم هستم!دلمم نمی خواد که مامان 
 توی خونه تنها باشه..

 
من فوری می گویم:من پیش مهوش خانم هستم..شما اگه می خواید برید..راحت 

 باشید..
 

 از نگاه مسیح معلوم است که از حرفم خوشش نیامده!
 
 ه من خسته ام..باشه برای فردا..اوکی پری؟!نه..پریا هم درک می کنه ک-
 

 پریا با ناز می گوید:اوکی هانی..ولی یکی طلبت..
 

و اخم هایش را باز می کند و بی مقدمه سمت من می چرخد:شما چندسال با امین 
 هم دانشکده ای بودین؟!

 
 بروهایم باال میرود...این دختر انگار ول کن قضیه نبود!

 
 سال..چطور مگه؟! 4نزدیک به -
 

 با بی تفاوتی شانه ای باال می اندازد..
 
هیچی ..آخه خیلی رسمی باهاش برخورد می کردی..درست برعکس اون که خیلی -

می خواست خودمونی رفتار کنه!وقتی می گفت خاطرات زیادی دارین چشماش برق 
 میزد مگه نه خاله جون؟و رو به من می گوید:یعنی شما ندیدی؟!
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ف دستم عرق سرد می نشیند..پریا..چرا ساکت نمیشی دختر؟!می خواهی شبم را ک
 بیشتر از این به کامم تلخ کنی؟دختر..کام من زهر است!

 
مهوش خانوم آرام می گوید:اره دخترم..و من با احساس سنگینیه نگاهی به روی خودم 

و مهوش خانم متوجه  کوتاه به آینه نگاه کنم..و دوباره نگاهم را می گیرم.یعنی پریا
 شده بودند؟!وای..

 
خب..آره خاطرات که زیاده..ولی زندگی ها اینقدر مشغله فکری داره که اونا میره توی -

 جزیره ی متروکه ی ذهن!
 

مسیح موسیقی مالیمی می گذارد و باعث می شود که پریا دیگر سوال نکند و حرف 
ر با امین روبرو نشوم..ولی مگر همیشه نزند. و من تا رسیدن به خانه دعا کنم که دیگ

 دعاها اجابت می شوند؟!
 

** 
 

با نگاِه آرام مسیح به چشمانم،به او هم شب بخیر می گویم و زودتر از پریا خودم را به 
طبقه ی باال و اتاقم میرسانم.بی حوصله شالم را از سرم جدا می کنم و مشغول باز کردن 

 وه بر بدی اش،خوبی های دیگری هم داشت!گره های مانتو می شوم.امشب عال
 

همین که با چندکلمه حرف توانسته بودم امین را سرجایش بنشانم و از حرص دادنش 
کیف کنم برایم کافی بود.چندباری در طول شام متوجه نگاه های پر سوال مسیح به 

 روی خودم شده بودم..ولی جز سکوت جوابی برایش نداشتم.
 

ی کنم. مسواکم را میزنم و با ذهنی که احساس خستگی می کند به آرایشم را پاک م
تختم پناه میبرم.هنوز پتو را رویم مرتب نکرده ام که صدای ویبره ی موبایلم باعث می 

 شود دست از پتو بکشم و گوشی را از کنار پاتختی بردارم.
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ه خالف همیش با دیدم اسم مسیح کمی متعجب میشوم و پیام را باز می کنم.اینبار بر
 حسم اشتباه بود چون فکر می کردم پیام از طرف یاسسی است ولی حاال...

 
"خانم طراح خواستم ازت بخوام که فردا باهام بیای شرکت ولی حرف توی حرف اومد و 

 نشد.حاالمی تونی فردا همراهیم کنی؟ "
 

به شرکتش می  متعجب پیام را بار دیگر می خوانم.چه دلیلی داشت که من فردا با او
 رفتم؟اصال مگر من کاری هم در آن شرکت داشتم؟

 
 در نوشتن جواب معلل بودم ولی باالخره نوشتم.

 
 "البته که می تونم..ولی آخه چطور؟ مسئله ای پیش اومده؟"

 
منتظرم که  9سریع جواب میدهد:"نه..هیچ مسئله ای نیست..پس من صبح ساعت 

 و با هم بخوریم."بیای طبقه ی پایین وصبحانه ر
 

 متعجب تر از قبل می شوم.یعنی چه شده بود؟!اگر مسئله ای نبود پس چه بود؟!
 

 "باشه..میام.هر طور که شما می خواین!"
 

 "مرسی..پس شبت بخیر خانم."
 

جواب شب بخیرش را می دهم و متفکر گوشی را روی سینه ام می گذارم.موبایل با 
صبح فکر می کنم.اگر  9و پایین می شود ومن به فردا ،ساعت  ریتم آرام نفس هایم باال

خبری بود پس چرا از بعد از ظهر تا بحال هیچ حرفی نزده بود؟!در شرکتش چکاری بود 
 که همراهیه من الزم بود؟!

 
وقتی یادم می افتد که امین هم قرار بود فردا به شرکتش برود..دمغ می شوم.اصال دلم 

ببینمش..آن هم به این زودی!ولی مگر چاره ای بود؟!من به نمی خواست بار دیگر 
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مسیح گفته بودم که همراهی اش می کنم و حاال دلم نمی خواست درست مثل آدم 
های دم دمی مزاج،حرفم را عوض کنم و البته،توجه او را به این تغییر نظر ناگهانی ام 

کرد..واقعا دلم نمی جلب کنم.ولی باز هم همه ی این ها هیچ دردی از من دوا نمی 
خواست با امین روبرو شوم..هر چند که او با کنایه هایش به من و نگاه های امشبش، 

نشان داده بود که هیچ از اینکه من و مسیح با هم خودمانی تر از قبل شده ایم 
 خوشش نیامده..

 
همیشه حتی وقتی توی دانشگاه از اینکه می دید من مورد توجه قرار می گیرم 

دت می کرد و من این را به خوبی از چشمانش می خواندم..ولی لب هایش حسا
برعکس چشمانش دروغ می گفت و مثل امشب که لب به تحسین از من باز کرده 

 بود،آن زمان هم همین کار را می کرد.
 

پلک هایم را روی هم فشار می دهم و توی جا نیم خیز می شوم.موبایل را روی پاتختی 
چراغ خواب را خاموش می کنم و سعی می کنم که به هر چیزی جز قرار  قرار می دهم و

فردا و البته امین فکر کنم و بخوابم..ولی آنقدر ها هم موفق نیستم..هر چند دقیقه یک 
بار وقتی یاد فردا می افتم خواب از من و جسمم فاصله می گیرد و طول می کشد تا 

 باالخره پلک هایم گرم خواب شوند.
 

*** 
 

 آراسته تر از همیشه ،عطر محبوبم را به خودم می زنم و از اتاق خارج می شوم.
 

مسیح هم آراسته تر از من،در حالیکه کت و شلوار خوش دوختی به تن کرده بود از 
آشپزخانه خارج می شود و درست مثل بیشتر اوقات در سالم کردن پیشدستی می 

 کند.
 
 ِا..سالم..صبح بخیر.-
 

 دی مهربان به لب می آورد.و لبخن
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به تبعیت از او، من هم لبخند میزنم:سالم..صبح شما هم بخیر..بقیه کجان؟! و نگاهم را 

 به سمت میز چیده شده ی صبحانه می چرخانم.نزدیک شدنش را احساس می کنم.
 

کنارم که می ایستد می گوید:مامان و پری خوابن هنوز...منم نذاشتم محبوبه بیدارشون 
 بکنه..

 
نگاهی به سمتش می کنم.تعجب آور بود که پریا بدون بدرقه کردن مسیح می 

خواست امروز را شروع کند.زیر لب "آهان" می گویم که با دست اشاره می کند که به 
سمت میز حرکت کنیم و با صدایی که رگه هایی از خنده درونش نهفته است صحبت 

 می کند.
 
پیدا نشده یه صبحانه ی دو نفره ..در آرامش  بهتره تا سرو کله ی پریا-

 بخوریم.چطوره؟!
 

بی اختیار بر می گردم سمتش و لبخند میزنم.پریا هر لحظه ممکن بود پیداش شود و 
من اگر راستش را به خودم هم می گفتم،دلم نمی خواست که اول صبح با او و نگاه پر 

 تمسخرش ،حداقل امروز را شروع کنم.
 

خودش چای میریزد و هر دو مشغول خوردن صبحانه می شویم.خیلی دلم برای من و 
می خواست بپرسم که با من،در شرکتش چکار دارد...ولی نمی دانستم باید چطور این 

 را بازگو کنم..
 
 چرا چایتون رو نمی خورین..یخ کرد که..-
 

د.به صورتش و تا من حرف بزنم محبوبه را صدا می زند تا فنجان تمیز دیگری بیاور
 نگاه می کنم.گویا این مرد حواسش به همه چیز بود!
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محبوبه فنجان ها را عوض می کند و اینبار هم مسیح برایم چای میریزد.با لبخند سریع 
 فنجان را بر میدارم و با نگاهم از او تشکر می کنم.

 
 نمی خواین بدونین چکارتون دارم؟!-
 

هم و مستقیم به صورتش نگاه می کنموخوشحال بودم فنجان را از لبهایم فاصله می د
که حرفی نزدم او خودش بازگو کرده بود..گاهی صبر کردن هم روش خوبیست و جواب 

 می دهد!
 
 البته..خوشحال میشم بدونم!-
 

 لبخندی پر از شیطنت می زند و می گوید:ِا یعنی اگه نگم االن..نارحت میشین؟!
 

م می اندازم و دوباره چشم هایم و نگاهم را به سمت نگاهی به فنجان درون دست
 صورتش می کشم.

 
 خب..نه!ولی..برام جای سوال بود که چطور...-
 

حرفم را کامل می کند.البته با همان لبخندهای مهربانش که چندروزیست بیشتر روی 
 لب هایش می بینم.

 
ی...وقتی بریم شرکت که چطور من بهت اس ام اس دادم که با من بیای شرکت؟اوک-

بهت می گم!ولی اطمینان میدم که چیز خوشحال کننده ای می تونه باشه!حداقل من 
 که اینطور فکر می کنم.

 
کمی متعجب با نگاهم چشم هایش را باال و پایین می کنم.نه..انگار چیز خوبی بود که 

حانه اش را چشم هایش هم می خندید!فنجان را روی میز می گذارم و به او هم که صب
 تمام کرده می گویم:باشه..پس من برای رفتن آماده ام..
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 حرف من تمام نشده است که صدای پریا به گوش میرسد...
 
 مسیــح..داری میری شرکت؟!-
 

مسیح سرش راب ه سمت پریا می چرخاند ولی من همان حالتم را حفظ می کنم.می 
باز می کند.حتما در دلش مثل من  بینم که لحظه ای چشمانش را می بندد و سریع

داشت می گفت"برخرمگس معرکه لعنت"با یادآوری این ضرب المثل بی اراده لبخند 
 روی لبهایم کشیده میشود.پریا سربزنگاه می رسد و این جالب بود!

 
 سالم خانــم ...آره...چطور مگه؟!-
 

ا دیدن من سالم زیر نزدیک میز می شود و من سرم را برای دیدنش کمی کج می کنم.ب
لبی می گوید و فوری رو به مسیح می کند:من حوصلم این جا تو خونه سر میره..می 

 خوام بیام باهات.
 

 و به من نگاهی می کند و می گوید:شما می خواین جایی برین پروانه جون؟!
 

 مسیح به جایم جوابش را می دهد.
 
م شرکت و باید بگم که امروز تا ظهر باید آره پریا جان...من و خانم مهندس قراره بری-

 وقتت رو با مامان بگذرونی چون ما کلی کار داریم!
 

پریا یک دستش را به کمرش میزند و با لحنی ناراحت و طلبکار صدایش می 
 زند:مسیح؟یعنی چی..خب مگه من بیام چی میشه؟!

 
 دازم تا مسیح نبیند.پوزخند روی لب هایم می نشیند ولی فوری سرم را به زیر می ان

 
نمیشه ..اگر میشد که با خودم میبردمت عزیز من...توام برو یکم بیشتر استراحت -

 کن.قول میدم بعد از ظهر بریم.چطوره؟!
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و با گفتن این حرف از جایش بلند می شود.پریا انگار قهر می کند چون با قدم های 

عدازظهرت و هم با همونی که صبح بلند از ما و میز دور می شود وپر حرص می گوید:ب
 وقت گذروندی باهاش،خوش بگذرون!

 
از پشت میز بلند میشوم و من هم مانند مسیح لبخند میزنم.تا لبخندم را می بیند می 

 گوید:درست مثل بچه ها می مونه!خب..بریم دیگه!
 
حدی  کیفم را برمی دارم و شانه به شانه ی مسیح،خوشحال از اینکه دماغ پریا تا-

 سوخته شده بود از خانه خارج میشوم.
 

*** 
 

است که ماشین را جلوی ساختمان شیکی که قبال هم  12ساعت نزدیک به یک ربع 
آمده بودم نگه می دارد.بی حرف از ماشین پیاده می شوم.واقعا دلم می خواست بدانم 

 که چه چیزی دراین شرکت بزرگ انتظارم را می کشد.
 

حائل می کند و هر دو وارد آسانسور می شویم.در طبقه ی سوم توقف دستش را پشتم 
می کند و هر دو از اتاقک فلزی با آن موزیک مالیمش خارج می شویم.منشی اش با 

 دیدنش از جایش بلند می شود و سالم می کند.
 
 خانم مرادی لطفا دوتا فنجون قهوه بیارین ..-
 

اق...من یکم دیگه میام پیشت.اشکالی که و با دست به من می گوید:برو داخل ات
 نداره؟!

 
 سعی می کنم لبخند بزنم:نه..من منتظرتونم.
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منشی همچنان ایستاده بود و ما را نگاه می کرد.مسیح دراتاقش را با ز می کند و من 
داخل می روم و متوجهنمی شوم که او کجا می رود و من چرا باید منتظر او شوم؟!این 

ک بازی برای چه بود؟مگر قضیه چه بود که هنوز هم به مخفی ماندنش همه قایم باش
 اصرار داشت؟!

 
نگاهم را درون اتاقش به گردش در می آورم.اتاقی کامال رسمی و شیک!همه چیز مرتب 

 سرجای خودش قرار داشت و این حسن دقت ریس این اتاق را نشان می داد.
 

جره بزرگی که لورداپه اش کمی کنار رفته کیفم را روی صندلی قرار می دهم و به پن
نزدیک می شوم.ماشین ها در حال رفت و آمد بودند و زندگی همچنان جریان 

داشت.صدای ضربه ای کوتاه به در باعث می شود که سرم را به سمت در اتاق بچرخانم 
 و دقایقی بعد صورت ملیح و بامزه ی منشی در دیدم بنشیند.

 
 رفی روی میز می گذارد.فنجان ها را بی هیچ ح

 
 چیزی میل ندارین؟!-
 

 از موقعیت استفاده می کنم و می گویم:ممنون..مهندس کجان؟!
 

 لبخند میزند:اتاق کناری هستن.االن میان.شما بفرمایید.
 

و با گفتن این حرف به همان بی سرو صدایی که به اتاق آمده بود ،خارج می شود و 
نفره  4ه سمت میز قدم بر میدارم.لحظه ای با دیدن عکسی من برای برداشتن قهوه ب

که درست زیر قاب شیشه ایه میز قرار گرفته بود ،حواسم پرت می شود.این دختر کجا 
 بود؟!پس چرا حاال کنار مادرش و مسیح نبود؟!

 
نگاهم را از عکس می گیرم و فنجان قهوه را برمیدارم.هنوز فنجان را به لب هایم 

ه ام که در اتاق باز می شود و مسیح با صورتی خندان تر از قبل وارد می نزدیک نکرد
 شود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 6 

 

 
 خب..من اومدم..ببخشید که تنهات گذاشتم...-
 

 و در حالیکه نزدیک می شود می گوید:چرا ایستادی..بیا بشین اینجا..
 

 وبا دست به مبل ها اشاره می زند. خودش هم روی یکی از مبل های چرم می نشیند
و لبه ی کتش را کنار می زند.فنجان قهوه ی او را هم بر میدارم و به سمتش می 

 روم.تشکر می کند و فنجان قهوه اش را می گیرد و با نگاه به صورتم می گوید.
 
 امروز روز خوبیه!-
 

 از لبخند های مکررش معلوم بود که چیزی این وسط خوب است و او..خوشحال است.
 

 کنجکاو زمزمه می کنم:چطورمگه؟! نگاهش می کنم و
 

فنجان را به لب هایش نزدیک می کند و قلپی از قهوه اش را می خورد و در حالیکه در 
چشمانم خیره می شود می گوید:چـطور مگه؟!خب چی بهتر از اینکه یه صبحانه دو 

ر و منونفره ی خوشمزه خوردم؟ یا بهتر از اینکه یه خانوم طراح همراهیم کرده و شرکتم ر
 کرده ؟

 
با لبخند ادامه می دهد و منه متعجب را نگاه می کند:یا بهتر از اینکه همه چیز 

 همونطور که می خواستم خوب پیش رفته؟!
 
چه چیز برایش خوب پیش رفته بود.به کنجاوی ام هر لحظه افزوده می شد و سوال -

 های بی جواب ذهنم لحظه به لحظه بیشتر!
 
 ی این خوشی هام به جواب تو بستگی داره! هر چند ...همه-
 

 یادم می رود قهوه را لحظه ای قورت بدهم.جواب من؟!
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 من؟!-
 
 آره..خب..هر وقت قهوه ات تموم شد بهم بگو تا سورپرایزم رو نشونت بدم!-
 

 سورپرایز!من هر لحظه در حال سورپرایز شدن بودم!
 

 ی گم:تموم شد..فنجان را سریع روی میز می گذارم و م
 

آرام می خندد و فنجان خودش را هم روی میز میگذارد و در حالیکه ایستاده به من که 
 هنوز سرجایم نشسته ام نگاه می کند:پس معلومه که توام از سورپرایز خوشت میاد؟!

 
 نگاه چشمانش مثل لبخندش شیطان و دوست داشتنیست!

 
 یاد؟!کدوم خانمیه که از سورپرایز خوشش ن-
 

خنده ای بلندتر می کند و می گوید:صحیح! و با دست اشاره می کند که به سمت در 
 حرکت کنم.

 
 از اتاق خارج میشویم.

 
 کجا قراره بریم؟!-
 

نگاهی به من می کند و در حالیکه قدمی نزدیکتر می شود می گوید:همین جا و به 
 شاره می کند! متری در اتاق خودش است 4- 2دری که در فاصله ی 

 
 متعجب نگاهش می کنم.سورپرایزش این بود؟!

 
 لبخندی به صورتم یم زند و می گوید:پیش به سوی سورپرایز!
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جلوی در اتاق می ایستد و قبل از اینکه در را باز کند با سرخوشی نگاهم می کند و می 

 گوید:موافق که بریم تو و سورپرایز رو ببینی؟!
 

 ه ام می گیرد.از کارهایش خند
 
 خیلی وقته که منتظرم.-
 
 اوکی..پس بیا خودت در و باز کن و برو داخل!-
 

و از جلوی در کنار می کشد.نگاهی مردد بین او و در می اندازم.با سر اشاره می زند که 
بیشتر از این تعلل نکنم و من هم به حرف نگاه او گوش می دهم.دستگیره خیلی روان 

 می شود و وقتی وارد اتاق می شوم به راستی که سورپرایز می شوم!باال و پایین 
 

*** 
 
 چطوره؟!-
 

 با شنیدن صدایش دست از نگاه کردن می کشم..عالی بود!عالی..
 

یک اتاق بی نهایت زیبا و پر از آرامش و البته..مجهز به تمام وسایل طراحی! با 
د به سمتش نگاه می کنم.دستانش را تحسینی که می دانم در چشمانم حاال موج میزن

 در جیب شلوار خوش پوشش فرو برده بود و من را با لبخند نگاه می کرد.
 

سعی می کنم صدایم از شوق زیاد نلرزد و تا جایی که می شود رسا صحبت کنم..ولی 
 هیجان ناگهانی که آمده..رهایم نمی کند.

 
 عالیه..من..واقعا شوکه شدم االن!-
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 سرخوشش باعث می شود لبخند من هم عمیق تر بشود! خنده ی
 
 پس حاضری که بیای و توی شرکت کنار من طراحی کردنت رو ادامه بدی؟!-
 

عجب سوالی می پرسید...این اتاق واقعا برای طراحی کردن مناسب بود.مطمئن بودم 
چرا او می که ساعت ها می توانستم در این اتاق تنها باشم و طراحی کنم ...ولی چرا؟

 خواست من در این شرکت،کنار او باشم؟
 
 البته....ولی شما کی؟کی این اتاق رو آماده کردین؟!-
 

 یکی از دستانش را از جیب کتش بیرون می آرود و به سمتم قدم برمیدارد.
 

از همون شبی که اومدین خونه ام به این فکر افتادم.اینجوری بهتر میتونم مراقبت 
 زم باهم میایم شرکت و خودم میرسونمت. چطوره؟!باشم..هر رو

 
 خوب بود ..خوب.هر روز با او بیایم..با او بروم؟مگر میشد بد باشد؟!

 
 خیلی تو زحمت افتادین..اما...-
 

روبرویم می ایستد و با نگاه به چشمانم می گوید:اما نداریم دیگه...از برق چشمات 
 ن جواب بود برام!معلومه که خوشت اومده...همین بهتری

 
لبخندی میزنم و نگاهم را از چشمان او هم که برق می زند می گیرم و توی اتاق می 

 چرخانم و زمزمه می کنم.
 
 آخه این همه هزینه کردین...من توی خونه ام می تونستم..-
 

 حرفم را با جدیت قطع می کند و جدیت کالمش باعث میشود که به او نگاه کنم.
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ی نیست تو نگران این چیزای کوچیک باشی...من اصال نمیدونم تو یک روز رو می نیاز -
خوای چکار کنی؟اون هم از صبح تا شب.پس بهترین راه این بود که این اتاق رو توی 

 شرکت برای تو درنظربگیرم.اینجوری خیالمم از بابت تو راحته!
 

 د.نگاهش را از چشمانم می گیرد و دستی بین موهایش می کش
 
من دلم نمی خواد زیاد ریسک کنی..می دونم زری خانوم هم وقتی نوه اش به دنیا -

اومده از این به بعد همش دنبال بهانه است که به دخترش سر بزنه...پس ببین فکر 
بدی هم نیست!زری خانوم هم می تونه روزا کنار دخترش باشه..توام اینجا باشی و من 

قل توی روز تهدیدت نمی کنه!مخصوصا که این قضیه خیالم راحت باشه که خطری حدا
رو هم به پدرت نگفتیم!مطمئنا شاید وقتی اصل قضیه رو بدونه اصال براش خوشایند 
نباشه که ما بهش اصل موضوع رو نگفتیم.بعدم اینجوری من بهتر می تونم مراقبت 

ردید ای ت باشم.مطمئنا تو هم که بیشتر از این نمی تونی پیش ما باشی!وگرنه لحظه
نمی کردم و طبقه ی باال رو برات درست می کردم که توی آرامش باشی!ولی 

 خب..چون میشناسمت دیدم که این بهترین کاریه که می تونم انجام بدم!
 

به صورتش لبخند میزنم.این مرد بهتر از من در مورد کارهایم تصمیم می گرفت!آن هم 
 تصمیم های درست و بجا!

 
که به در می خورد باعث می شود هر دو به سمت در بچرخیم.خانم  صدای ضربه ای

مرادی وارد اتاق می شود و در حالیکه به هر دوی ما نگاه می کند می 
 گوید:مهندس...مهمان دارین..آقای بشارت!

 
لبخند از لبم می رود.مسیح فوری سرتکان می دهد و می گوید:باشه...به اتاقم 

 یم!راهنماییشون کن..االن میا
 

وای..گفت که می آییم؟!اصال مگر الزم بود که من هم باز امین را ببینم؟!کاش میشد 
 من تنها در این اتاق بمانم؟!
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خب..اگر دیدن این سورپرایز تموم شد بیا بریم که منم یکم به کارم برسم و بعد با هم -
 بریم یه جشن برای این سورپرایز بگیریم.چطوره؟!

 
او با نگاهش می فهمد...ولی خنده ام هم می گیرد...خودش تعجب می کنم و 

 سورپرایزم می کند..خودش هم جشن می گیرد!
 
چرا می خندی خانــم؟!خب جشن برای اینه که شما با این سورپرایز موافقت -

کردی!زیاد تعجب نکن..چون منم تعجب کردم که قبول کردی بیای و شرکت کنار ما 
حث جدی باهات داشته باشم!ولی خب...کار به اونجاها باشی!منتظر بودم تا یه ب

 نرسید دیگه!
 

قصد اذیت کردنش را دارم.پس با لحنی که سعی می کنم کمی شیطان باشد می 
 گویم:از کجا اینقدر مطمئنین که حاال موافقم و شما هم از یه بحث جدی راحتین؟!

 
و بعد روی چشمانم مکث قدمی نزدیکتر میشود و نگاهش را در صورتم می چرخاند..

 می کند.
 
 خب همیشه الزم نیست بعضی از حرف ها رو به زبان بیاریم.نـــه؟!-
 

برقی که در چشمانش بود و لحن صحبتش باعث می شود چیزی در دلم بریزد..شره 
 کند...و باعث شود که نگاهم را پایین می کشم.

 
 زیاد منتظر موندن!بله...خب!میگم دیگه بریم..مثل اینکه مهمونتون -
 

** 
 

امین با دیدن ما از جایش بلند می شود. نگاهش لحظه ای روی من که در کنار مسیح 
ایستاده ام مکث می کند و بعد لبخند لبش به پوزخندی کمرنگ که جنسش را می 

 شناختم تبدیل می شود.
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احوالشان که مسیح تعارفش می کند که بنشیند و با او حال و احوال می کند.حال و 

تمام می شود نگاه امین روی من می چرخد و برعکس من که سعی می کنم حضور او 
 را نادیده بگیرم ،می گوید:خانوم مهندس.. شما کجا؟اینجا کجا؟!

 
لبخندی عامدانه میزنم.خوب بود که باز هم خودش شروع کرده بود و من می توانستم 

 ی گذرد و من زندگی ام را می کنم..به او بفهمانم که بی او ،به من هم خوش م
 
 سعادت بود که امروز منم بیام شرکت...-
 

 و به مسیح نگاه می کنم و با لبخندی که از عمد به لب هایم کشاندم ادامه می دهم.
 
 هرچند از این به بعد حتما بیشتر اینجا هستم..-
 

سعادت ما بیشتر میشه مسیح هم لبخندی میزند و می گوید:اتفاقا..از این به بعد 
 خانم!اینطور نیست؟!

 
امین که انگار یک چیزهایی متوجه شده بود گفت:آهان..پس قضیه اینه که همکار 

 شدین درسته خانم؟!
 

مسیح خنده ای آرام می کند ومی گوید:درست زدی به هدف امین جان...از این به بعد 
 خانم رستگار هم عضوی از شرکت ما میشن!

 
اهش را به سمت من که درست روبروی او روی مبل های چرمی نشسته بودم امین نگ

می کشد با لحنی سرد و پر کنایه می گوید:مبارکه پس...ایشاهلل روزی بشه که خبر 
 ریاستتون رو بشنویم پروانه خانم!

 
فقط لبخند میزنم.می دانم که حالش منقلب شده بود وقتی می دید که مسیح اینطور 

 ا من برخورد می کرد و من را باال میبرد.با احترام ب
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مسیح لبخند میزند...نمی دانم چرا نگاهش باعث می شود احساس کنم که او هم در 

بازی که من با امین به راه انداخته ام،می خواهد همراهی ام کند!مسیح بحث را عوض 
 هد میمی کند و به سمت پروژه ای که امین به او و شرکتش می خواست پیشنهاد بد

ظهر است که بحثشان به نتیجه میرسد.البته...در حالیکه  13کشاند.ساعت نزدیک به 
 امین لبخندی بزرگ به لب دارد!

 
وقتی لبخندش را می بینم رو به او که توانسته بود مسیح را با سخن رانی هایش به 

 ن؟!سودی کمتر قانع به همکاری کند می گویم:مهندس...مبارکه .باالخره موفق شدی
 
بله خانم..فکر نمی کردم مسیح جان راضی بشن که با این سود با ما همکاری -

 کنن..احتماال این هم به یمن قدم شما بوده!
 

مسیح که حین جمع کردن برگه های روی میزش گوشش به حرف های ما هم بود 
ز خنده ای کرد و گفت: البته.. مطمئن باش که بی ربط هم نیست مهندس جان.. امرو

 2روز خوبی رو گذروندیم.االنم می خوایم جشن بگیریم.خوبه که توام باشی.با یه جشن 
 نفره موافقی؟!

 
دمغ می شوم ..اصال دلم نمی خواست مسیح او را دعوت کند برای خوردن ناهار..آن 

هم وقتی که در اتاق گفته بود که این جشن را می خواهد برای پذیرفتن جواب من به 
 دهد.خودش،ترتیب ب

 
امین فوری نگاهی به صورت من می کند و با لبخند نگاهش را به سمت مسیح سوق 

 می دهد.
 
 4البته...پیشنهاد خوبیه!من تا عصر دیگه کار خاصی ندارم.فقط طبق قرارمون ساعت -

 با همکارای دیگم اینجاییم برای بستن قرارداد.
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ه ای قرار می دهد و در حالیکه مسیح کاغذهای دسته شده ی روی میزش را درون پوش
از جایش بلند می شود می گوید:خوبه..پس بهتره بریم و یه جشن حسابی 

 بگیریم.چطوره پروانه جان؟!
 

 خودش هم نمی دانست من خانم رستگار هستم یا پروانه جانش!
 

نگاهم را بلند می کنم و به او که منتظر جواب من جلوی کمد ایستاده می 
 ..فقط کاشکی خبرمی دادیم که برای ناهار منتظرمون نباشن..گویم:موافقم.

 
 خنده ای می کند:من همون صبح همه چیز رو هماهنگ کردم..خیالت راحت باشه!

 
و پوشه را درون کمد جا می دهد و آهسته به سمت من و امین که هنوز نشسته ایم 

 ماده شویم.قدم بر میدارد و باعث می شود که من و ایمن هم برای رفتن آ
 

 *** 
 

با ماشین مسیح به رستوران مورد نظر او می رویم.رستوران بی نهایت شیک و مجلل 
است.لحظه ای از اینکه امین همراهمان است خوشحال می شوم...حداقل حاال می 

فهمد که اگر او نبود...کسانی بودند که مرا به مراتب بیشتر از او خوشحال کنند..برایم 
 ..و من خوشحال شوم.جشن بگیرند.

 
پشت میز که قرار می گیریم مسیح با گفتن"شما یه نگاهی به منو بندازین..من االن 

 میام.. "من و امین را تنها می گذارد.
 

نگاهی به او که با قدم های بلند از ما دور می شود می اندازم.اصال از این تنها بودن با 
 نمی رفت و مرا با او تنها نمی گذاشت.امین راضی نبودم و دلم می خواست که او 

 
 فکر کنم امروز بدجور مزاحم خلوت دونفرتون شدم؟!-
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صدای طعنه آمیز امین بود که باعث شد نگاهم را از قامت مسیح که دیگر از گستره ی 
دیدم خارج شده بود،بگیرم و به او نگاه کنم.پس برای خودش..در تصورش خیاالتی از 

مسیح ترسیم کرده بود!بد نبود که با او بازی می کردم..حداقل  رابطه ی بین من و
 سرگرم میشدم.

 
شاید...ولی خب.روزای زیادی انتظارمون رو میکشه!زیاد از این بابت ناراحت -

 نباشین..که مزاحم شدین!
 

از رک بودن من برای مزاحم شدنش خنده اش می گیرد و با صدایی که نسبتا بلند بود 
ی دست از خندیدن برمیدارد خیلی جدی نگاهم می کند.پوزخند میزنم و می خندد.وقت

 خیره ،درست مثل خودش درون چشمانش نگاه می کنم.
 
 فکر نمی کردم روزی تو این برخورد رو با من داشته باشی..-
 

 کمی سرم را جلو می کشم و سعی می کنم با لحنی بی تفاوت و سرد جوابش را بدهم.
 
کردم با نامردی مثل تو دوباره هم صحبت بشم...ولی خب،متاسفانه این  منم فکر نمی-

 اتفاق افتاد!
 

اخم هایش بیشتر از قبل به هم نزدیک می شود و چین در پیشانی بلندش می 
افتد.نگاه پر بهتش را لحظه ای به دستش می دهد..و با حلقه ی درون دستش بازی 

رگاه حرف نامردی می آمدی یاد این می کند..پوزخندم پررنگ تر می شود...پس ه
 حلقه می افتاد.خوب بود.

 
سرش را بلند می کند و با لحنی که نمیدانم چرا احساس می کنم کمی دمغ شده خیره 

 در چشمانم می گوید: خیلی عوض شدی پروانه...انگار دیگه نمیشناسمت!
 

ده بودم؟یا پوزخندم به خنده ای کوتاه و پرحرص تبدیل می شود..من؟من عوض ش
او...او بود که قید من و عشق و عاشقی که خودش راه انداخته بود و من را هم با 
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خودش در بازیه کثیفش همراه کرده بود،زده بود!حاال او بود که می گفت من را نمی 
 شناسد.

 
 خنده ام را قطع می کنم.

 
.نامرد من عوض شدم..آره!ولی برعکس بعضی آدم های دورو برم عوضی نشدم..-

 نشدم..حقیر نشدم..
 

 دستم را به سینه ام آرام می کوبم ...سریع نگاهم میکند.
 
ببین..من دیگه بزرگ شدم..میبینی؟!نبودنت دیگه آزارم نمیده!خوشحالم و دارم -

زندگیم رو می کنم..روی همه ی لحظات زندگیم فکر می کنم و بعد قدم برمیدارم.کاری 
 لی حاال...همه چیز زندگیم با برنامه پیش میره!همه چیز...که قبال انجام نمی دادم.و

 
 نگاه مغمومش...رنگ دیگری می گیرد...

 
وقتی میگم عوض شدی برای همینه!همون شب که توی اون مهمونی دیدمت -

 فهمیدم که تو دیگه اون پروانه ی ساده و مظلوم نیستی...دیگه معصوم نیستی..
 

 دار...پوزخندش عصبی میشود و صدا
 
 حتما برای این مسیح ساده هم نقشه داری اره؟!کارت درسته دیگه..-
 

 چشمانم گرد می شود و او ادامه می دهد.
 
حتما همینجوری خرش کردی که پروژه ی به اون بزرگی رو داد بهت و حاال هم توی -

شرکتش می خوای همکارش بشی..آهان تازه..باهاش خونه یکی میشی و میری وسط 
 ندگیش!اینا هم جزوی از نقشه اته خانوم مهندس؟آره؟ز
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پس داشت از اینکه مسیح پروژه را به من داده بود حسرت می خورد و هنوز حسرت 
خوردنش تمام نشده بود.پس فکر می کرد که من برای مسیح نقشه داشتم.نمی 

 دانست که مادر اوست که خوب نقشه می کشد و اجرا می کند نه من!
 
ر کاری کردم و می کنم به خودم مربوطه!دلم نمی خواد هیچ احدی توی زندگیم من اگ-

دخالت بکنه!بهتره توام زیاد ذهنت رو اذیت نکنی آقای بشارت!همونجور که کارای تو 
دیگه برای من مهم نیست توام همینطور باش!به زن و زندگیت برس و برای 

 هم اصال نگران نباش.. معصومیت از دست رفته ی من ناراحت نباش!برای مسیح
 

تا می آید لبانش را باز کند و حرف بزند،دستم را باال می آورم و به سکوت دعوتش می 
 کنم.

 
دلم نمی خواد بیشتر از این باهات همکالم بشم..فقط دارم تحملت می کنم.پس کاری -

 نکن که تحملم تموم بشه!
 

عمیق به وجودم چنگ می زند و  نگاهم را ازش می گیرم ودر حالیکه از درون حرصی
حالم را دگرگون می کند به منوی درون دستم نگاه می کنم.صدای نفس های عصبی 

اش را می شنوم ولی اصال آرام نمی شوم.این مرد مرا زجر داده بود..اذیت کرده بود و 
من تاوان سنگینی برای بودن با او داده بودم..تاوان سنگینی برای ساده بودنم داده 

 م.بود
 

آنقدر غرق در منو می شوم که وقتی صدای مسیح را می شنوم تازه متوجه آمدنش می 
 شوم.

 
 ببخشین که تنهاتون گذاشتم...-
 

نگاهم را از روی منو بلند می کنم و به او نگاه می کنم.صندلی عقب می کشد و رویش 
چیه مهندس  می نشیند.امین هم منوی درون دستش را می بندد و می گوید:این حرفا

 جان..اتفاقا داشتیم با پروانه جان در مورد گذشته ها حرف میزدیم..
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 مسیح نگاهی به من می کند و می گوید:چه خوب..پس سرگرم بودین!

 
 حرفی نمیزنم و امین باز از سکوت من استفاده می کند.

 
شد،مرور آره مسیح جان..کلی خاطره از ناهارهای دونفره داشتیم که امروز باعث -

 بشن..
 

و جوری ناهارهای دونفره را کشیده گفت که هرکس دیگری هم جای مسیح بود 
 ابروهایش اینطور باال می رفت!

 
*** 

 
ناهار و خوش صحبتی های امین که تمام می شود باالخره از ما جدا می شود.نفس 

یرم و باال بگ حبس شده ام را رها می کنم که سنگینی نگاه مسیح باعث می شود سرم را
 به چشم هایی که کمی عجیب به نظر میرسد نگاه کنم..

 
 نگفتی می خوای از امروز کار رو توی شرکت شروع کنی یا فردا صبح؟!-
 

با به یاد آوردن آن اتاق لبخند از چهره ام گذر می کند.ولی امروز واقعا دلم نمی خواست 
 به شرکت بروم و باز هم با امین روبرو شوم.

 
 اگه مشکلی نیست از فردا صبح بیام..یکم وسایل هام رو هم جمع کنم..که اماده باشم.-
 

 لبخندی گوشه ی لب های مسیح هم می نشیند.
 
 اوکی خانوم مهندس...پس از فردا توی شرکت می بینمت!-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 9 

 

و با گفتن این حرف از پشت میز بلند می شود.من هم کیفم را برمیدارم و به همراه او 
ز رستوران خارج می شوم.سوار ماشین می شویم.موسیقی شادی که فضای ماشین را ا

 پر می کند باعث می شود کمی از فکر امین و حرف های دوپهلویش دور شوم.
 

با اینکه نمی دانستم چه دلیلی داشت..ولی امین به عمد خاطره ی کوه نوردیی که 
عریف کرد و باعث د غذاهای برمیگشت به اوایل آشناییمان را برای مسیح هم ت

خوشمزه ای که عالوه بر سفارش خودمان، مسیح هم سفارش داده بود آنطور که باید 
 به دهانم مزه نکند..

 
نزدیکی های خانه مسیح صدای آهنگ را کمتر از قبل می کند و بی مقدمه می 

 گوید:امین راست می گفت که خاطرات دونفره ی زیادی دارین؟!
 

سریعم را نگاه می کند.آنقدر متعجب شده بودم که به محض شنیدن عکس العمل 
 حرفش آب دهانم خشک شده بود و سرم ،به سرعت به سمت نیم رخش چرخیده بود.

 
 با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد حرف میزنم:چطور؟!

 
 سرش را می چرخاند و به جاده نگاه می کند.

 
.خیلی باهاش احساس راحتی و اشنایی نمی کنی...در همینجوری..آخه به قول پری.-

 حالیکه اون خیلی می خواد انگار گذشته رو به یادت بیاره!
 

تپش های قلبم کند می شود.یعنی اینقدر من و امین تابلو شده بودیم...کابوس امین 
 در بیداری هم مرا رها نمی کرد انگار..!

 
کنم:امین...یه روزی برام خیلی آشنا بود..ولی  سرم را می چرخانم و روبرویم را نگاه می

حاال...حتی دلم نمی خواد به عنوان یه غریبه باهاش رفتار کنم..حتی از یه غریبه هم برام 
کمتره!بعضی از آشنایی ها دست خودمون نیست..که اگر دست خودمون بود و ما 

 بشم. خودمون انتخاب می کردیم،من..هیچ وقت دلم نمی خواست با امین آشنا
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زیر چشمی به دستش نگاه می کنم که ضربه هایی آرام به روی فرمان می زند ولی بعد 

 از این حرفم سکوت اختیار کرده است..
 

آهی می کشم و در خودم فرو می روم.از امین و هر چیز مربوط به او..متنفر بودم...و 
روزم را هم زایل کرده این روزها این تنفر بیشتر از قبل شده بود..ایمن حتی خوشی ام

 بود و من او را هیچ گاه نمی بخشیدم.
 

جلوی خانه در را با ریموت باز می کند و وارد حیاط سنگفرش شده ی ویال می 
شود...بی هیچ حرفی بعد از توقف ماشین،پیاده می شوم و چند قدم جلوتر از او 

 برمیدارم و هنوز جلوی درب ورودی نرسیده ام که صدایم می زند.
 
 پروانــه؟!-
 

*** 
 

سرجایم می ایستم تا نزدیکم شود..با قدم های بلندش،خودش را به من میرساند و 
 درحالیکه روبرویم می ایستد به صورتم نگاه می کند.

 
 یه چیزی رو یادم رفت بهت بدم...-
 

 کنجکاو نگاهش می کنم.
 

لیدی را جلوی چشمم می دستش را در جیبش فرو می برد و بعد از لحظه ای تک ک
 گیرد.

 
 کلید اتاقته!می خواستم سر ناهار بهت بدم ولی خب..-
 

 به کلید درون دستش نگاه می کنم...بعد به چشمانش!سعی می کنم لبخند بزنم..
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 بابت همه چیز ممنون...-
 

و  دو دستم را برای گرفتن کلید دراز می کنم.کلید را با کمی مکث کف دستم قرار می ده
 با لبخند می گوید.

 
 امیدوارم روزای خوبی توی شرکت در انتظارت باشه..-
 

هنوز حرفی از دهانم خارج نشده که صدای لوس پریا باعث می شود سر مسیح به 
 سمت پنجره بچرخد..

 
 برایش دستی تکان می دهد و دوباره به من نگاه می کند.

 
 به نظرت برم شرکت یا بیام تو؟!فکر کنم بیام تو محاکمه ام شروع بشه!-
 

 خنده ام می گیرد.مگر پریا این همه ترس داشت؟!
 
 بیاین داخل...مادرتون حتما منتظرتونن...-
 

چشمکی میزند...و هر دو وارد خانه می شویم..کلید را درون دستم فشار می دهم و در 
 نهایت درون جیبم می گذارم.

 
آویزان می شود و خودش را با ناز و اداهای بی مزه لوس پریا هنوز وارد نشده از مسیح 

می کند.به سمت مهوش خانم قدم برمیدارم و بعد از بوسیدن صورتش کنارش می 
 نشینم.هر چند که دلم می خواست به اتاقم پناه می بردم ولی..

 
مهوش خانم که دیگر حوصله اش از دست لوس بازی های پریا تمام می شود مسیح را 

 ی زند.صدا م
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 مسیـح..مامان جان ...بیا اینجا پسرم!-
 

 و رو به پریا می کند.
 
 دختر..بزار پسرم برسه!بعد باهاش دعوا کن...-
 

پریا مثل دختر بچه ها می گوید:ِا خاله..شما همش از مسیح طرفداری می کنین پس 
 می نشیند...من چی که از صبح تنها بودم؟!و در حالیکه لب برمی چیند ، روی مبلی 

 
مسیح از اینکه توانسته از دست او خالص شود لبخند میزند و به سمت مادرش می 

 آید.پیشانی اش را می بوسد و قربان صدقه اش میرود.
 
 فدای مادر عزیزم بشم..خوبی؟!-
 

 مهوش خانم دست مسیح را می گیرد.
 
 ین شرکت آره؟!تو که خوب باشی..منم خوبم پسرم.با پروانه جان رفته بود-
 

 مسیح نگاهی به من می کند.
 
آره مامانم..رفتم اتاقی که براش آماده کرده بودم رو نشونش بدم...بعدم که امین اومد -

 و رفتیم ناهار..
 

مهوش خانم به من نگاه می کند و با لبخند می گوید:حاال خوشت اومد از اتاقت 
 دخترم؟!

 
می اندازم.از اینکه مادرش هم می دانست کمی نگاهی به مسیح و بعد به مادرش 

متعجب می شوم..ولی خب..حتما پسر و مادر خیلی با هم صمیمی بودند که جزئی 
 ترین کارها را به هم می گفتند.
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 البته..مسیح خان همیشه چیزی برای غافلگیر کردن من دارن.سورپرایز شدم واقعا...-
 

 وبه سمت پله ها می رود..پریا از بی توجهی مسیح بلند می شود 
 

مسیح آرام می خندد و به همان آرامی هم حرف می زند:آخ آخ مامان..فکر کنم پریا 
 ناراحت شده...

 
مهوش خانم هم آرام می خندد:نبودی ببینی از صبح چقدر غر زده..برو یه جوری از 

 دلش دربیار!و رو به من می کند.
 
 پس خوشت اومده...خوشحالم عزیزم..-
 

مسیح با گفتن با اجازه به سمت پله ها حرکت می کند و من هم بعد از خوردن فنجان 
چای به لیمویی که محبوبه آورده بود و بعد از کمی گفت و گو در مورد اتاقم در شرکت 

 بزرگ مسیح، به سمت طبقه ی باال می روم.
 

** 
 

ای که امروز افتاده بود لباس هایم را عوض می کنم.روی تخت دراز می کشم.به اتفاق
فکر می کنم.با به یاد آوردن ان اتاق لبخند چهره ام را پر می کند.اتاق زیبایی بود.اتاقی 
که انگار همه چیز را با هم داشت.آرامش...زیبایی و البته حس پررنگ حمایتی که این 
روزها بیشتر از قبل احساس می کردم.درحال فکر کردن بودم که صدای ملودی گوشی 

 ام باعث قطع شدن رشته ی فکر هایم شد.
 

زری خانم بود.کلی بابت نبودنش شرمنده بود وهی قربان دقه ام می رفت و می گفت 
 که اول هفته ی جدید حتما به خانه و پیش من برمی گردد.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 4 

 

حرف هایش و دلتنگی هایش را که گفت،خبر خوب را به او دادم.گفتم که می تواند هر 
نار دختر و نوه اش بگذراند و شب ها را پیش من بیاید.گفتم که قرار روز را تا شب ک

 است در شرکت مهندس به کارهایم مشغول شوم...
 

خوشحال خندیده بود و گفته بود که می دانست که مسیح به راحتی از خیر این 
موضوع نمی گذرد...من هم لبخند زده بودم.بله..مسیح واقعا هم از خیر این موضوع 

ه بود و تمام سعی اش را کرده بود که آرامش روحی و جسمی را برایم به خوبی نگذشت
 فراهم کند.

 
خوشحال از اینکه فردا کارم را در دفتر مسیح آغاز می کنم ،چشمانم را روی هم می 
 گذارم و به خواب شیرینی که بعد از مدت ها به سراغم آمده جواب مثبت می دهم.

 
ی به در چشمانم را باز می کنم...اتاق در تاریکی فرو رفته بود با صدای خوردن ضربه های

و این نشان می داد که من چندساعتی را در خواب بوده ام.پتو را کنار می زنم و از جایم 
 بلند میشوم.

 
محبوبه با لبخند همیشگی اش پشت در اتاق بود و می گفت که مهوش خانم برای 

 خوردن قهوه ی عصرانه منتظرم است.
 

با گفتن "االن میام کنارشون" محبوبه را راهی طبقه پایین می کنم ودقایقی بعد خودم 
 هم آراسته به طبقه ی پایین می روم.

 
مهوش خانم مشغول تماشای برنامه ی تلویزیونی بود.وقتی متوجه صدای پای من شد 

 به سمتم چرخید و با لبخندی مهربان گفت:دخترم..بیا اینجا...
 

زیون را خاموش کرد.با قدم هایی آرام کنارش می روم و روی مبل دو نفره کنارش و تلوی
 می نشینم.

 
 خوب استراحت کردی عزیزم؟! -
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 نگاهش می کنم.چرا احساس می کردم این زن اینقدر دوستداشتنی ست؟!

 
 بله..ممنون..-
 

 و با لبخند ادامه می دهم.
 
 ...ذهنم آروم شد و خوابم برد.انگار خیالم از بابت کار راحت شد-
 

 دستش را روی دستم می گذارد.
 
مسیح باید از اول هم همین کار رو می کرد...ولی خب،همین االن هم خیلی خوشحاله -

 که ،تونسته خوشحالت بکنه...
 
من ازشون خیلی ممنونم..از صبح تا بحال احساس امنیت بیشتری توی دلم -

 ا مسیح هستم..نشسته..این و هم مدیون آق
 
این حرفا چیه دخترم..مسیح هر کاری که انجام میده وظیفه اشه!و با چشمکی ادامه -

 می دهد.
 
 هر چند مسیح همیشه آدم پر مسئولیتی بوده...و پر محبت!-
 

لبخند می زنم..محبوبه قهوه و کیک را می آورد.صحبت می کنیم و قهوه و کیک را می 
ند می شود مسیح و پریا هم برمی گردند و خانه با آمدن خوریم..صدای اذان که بل

 پریا،انگار شور دیگری می گیرد و پر از انرژی می شود.
 

با اشتیاق از جایی که با مسیح رفته است تعریف می کند و مسیح فقط لبخند می زند 
و برای من و مادرش سر تکان می دهد..در همین مدت کوتاه فهمیده بودم که پریا هر 

 یز کوچکی را خیلی خوب بزرگ می کند و گردش امروزش هم مستثنی نبود..چ
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*** 

 
بعد از خوردن شام به اتاقم می روم و تمامی وسایلی که با خودم آورده ام را برای فردا 

 جمع میکنم...
 

مسیح بهترین تصمیم را گرفته بود و من برای اولین بار بود که بی چون و چرا همه 
 ل کرده بودم.چیز را قبو

 
می دانستم که با این کارم مسیح را شگفت زده کرده ام ولی او ..بیشتر از من که 

 تعجب نکرده بود!!
 

در آرامش تک تک وسایلم را جمع می کنم.دلم می خواست زودتر هفته ی جدید می 
امد و این سه روز هم تمام میشد و در خانه ی خودم ساعت ها را به راحتی می 

م..ولی وقتی یاد آن شب و آن اتفاق می افتادم بی اراده و ناخوداگاه ترس در گذراند
 دلم می نشست..

 
حتی با وجود زری هم،ترسم کم نمیشد...چون هر کسی که بود مطمئنا باخبر بود که دو 

 زن تنها در خانه زندگی می کند و این واقعا جای نگرانی داشت.
 

تا وقت خوردن شام خودم را سرگرم زنگ زدن به سعی می کنم ذهنم را منحرف کنم و 
پدر و یاسی و حامد می کنم و کمی هم با بچه های گروه حرف می زنم.ایمیل هایم را 

چک می کنم و در همین حین چند ایده ی جدید به ذهنم خطور می کند.کاغذ و قلم را 
 نم.برمیدارم و ایده ها را یادداشت می کنم تا فردا فکر بهتری برایشان بک

 
در آرامش دوش می گیرم و لباس هایم را عوض می کنم.سشوار را که خاموش می کنم 

 صدای پیامک گوشی ام بلند می شود.
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با دیدن شماره ی نا اشنا ابروهایم کمی به باال متمایل می شود و سریع پیام را باز می 
 کنم.

 
 تنهایی دلم می آورد""چه زیباست خیالی که تو را از آن همه فاصله..به کلبه ی 

 
متن را برای بار دوم می خوانم.یعنی چه کسی بود که حتی بدون معرفی کردن خودش 

همچین پیامی برایم فرستاده بود..درگیر فکر کردن بودم و به متن پیام نگاه می کردم 
 که پیام دوم از راه رسید.

 
 فوری بازش کردم.

 
خودش بفهمد،از نبودنش خجالت می "گاهی آنقدر دلتنگ کسی میشوی که اگر 

 کشد.."
 

 و پاین متن مخفف نوشته بود: " ا.ب "
 

با دیدن کلمه ی مخفف قلم درون سینه از تپش می افتد و بدنم یخ می شود.خاطره ی 
سالهای دور به ذهنم می آید و قلبم از ناراحتی تیر می کشد.بی اراده روی تخت می 

 نشینم.
 

 پیام فرستاده بود..آن هم یک همچین پیام هایی که.. به چه جراتی برای من
 

گوشی را روی تخت می گذارم و سرم را بین دستانم می گیرم.شماره ی مرا از کجا آورده 
 بود...اصال چه دلیلی داشت که پیام بدهد؟!

 
 مغزم به کار می افتد.گوشی را برمیدارم و به سرعت برق و باد برایش می نویسم.

 
 چه جراتی به من پیام میدی؟!دیگه تکرار نکن..ازت متنفرم.می فهمی؟!""تو به 
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 جوابم زودتر از آنچه که تصورش را می کردم به دستم می رسد.
 

"قصد بدی نداشتم عزیزم..فقط می خواستم پیشنهاد بدم که فردا یه ناهار دونفره با 
 هم باشیم"

 
فتنش حالم بهم می خورد.چقدر بی شرف از پرو بودنش لجم می گیرد...از این عزیزم گ

بود که با داشتن زن،به من پیشنهاد می داد که با او ناهار بخورم..چقدر پست بود که 
هنوز فکر می کرد من پیشنهادش را قبول می کنم.اصال از کجا شماره ی مرا پیدا کرده 

 بود و این اراجیف را تحویل من می داد.
 

با تو سر یه میز نمی شینم.از زندگیم گمشو بیرون "خیلی پستی...بمیرم هم دیگه 
 لعنتی..."

 
 و با دست ها و اعصابی متشنج پیام را می فرستم.

 
 پیامش که می رسد همزمان صدای در اتاق ه بلند می شود.پیام را باز می کنم.

 
"میدونم ناراحتی...ولی یه روز پشیمون میشی که چرا اینجوری با من برخورد 

 ن منتظر یه ناهار دونفره می مونم "کردی..م
 

پیام را که می خوانم گوشی را خاموش می کنم و برای باز کردن در اتاق بلند می 
 شوم.سرم گیج می رود .. می دانم که فشارم افتاده ولی اهمیت نمی دهم..

 
 با دیدن پریا و کنارش مسیح ،آن هم جلوی اتاق من،کمی هول می شوم..

 
 تون کنیم که با هم بریم شام بخوریم..اومدیم صدا-
 

سعی می کنم به پریا که این حرف را زده لبخند بزنم...ولی مسیح قبل از جواب من با 
 چشم های نگران و صدای بدتر از آن،می گوید:حالت خوبه پروانه؟رنگت پریده..
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دستی به صورتم می کشم وچشمانم باز هم سیاهی می رود... مصنوعی لبخند 

 زنم..حالم خوب بود...اصال چه دلیلی داشت که بد باشم؟!می
 

*** 
 

آب قند را به زور مسیح تا قطره ی آخر می خورم..از اینکه همگیشان در اتاقم جمع 
 شده بودند خجل می شوم..

 
 مهوش خانم که کنارم روی تخت نشسته بود لیوان خالی را به دست مسیح می دهد.

 
 و حال پروانه جان بد شد؟!چی شد پسرم..چرا یه-
 

از الی چشم های نیمه بازم که در همان حال هم هنوز سیاهی می رفتند به سمت 
 مسیح نگاه می کنم و صدای پر تشویشش را می شنوم.

 
نمیدونم مامان...من و پری اومدیم برای شام صداش کنیم که با هم بریم طبقه پایین -

ه پری زیر بازوش رو نگرفته بود روی زمین ولی یهو جلوی در سرش گیج رفت و اگ
 افتاده بود..

 
پری هم در ادامه حرف های مسیح می گوید:آره خاله جون...دست هاش هم اینقدر 

سرد بود که نگو..فکر کنم فشارش خیلی پایین بوده...بهتر نیست به یه دکتر زنگ 
 بزنیم؟!

 
همه نگرانی در بیاورم..من که سعی می کنم به خودم تکانی بدهم و بقیه را از این 

چیزیم نبود...یک سرگیجه ی آنی و سیاهی رفتن چشم و تیر کشیدن قلب و بی حال 
شدن که این حرف ها را نداشت..آن هم اگر کسی مثل امین باعث و بانی اش می 

شد..آن هم اگر خاطرات لعنتی سال های پیش انگیزه ی این حالم می بود...ولی 
 ی خورم دست های مهوش خانم مانع از بلند شدنم می شود.همین که کمی تکان م
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 دخترم.. تو استراحت کن... بذار یکم فشارت تنظیم بشه...-
 

 سعی می کنم با صدایی که انگار از ته حلقم به زور منعکس می شد حرف بزنم..
 
 من..خوبم...شما...نگران..-
 

 م می گذارد.ولی مسیح حرفم را با صدایی پر تشویش نیمه تما
 
با این حالت حرف نزن.. به محبوبه میگم شامت رو هم یکم دیگه بیاره باال.. آخه ظهر -

 هم که غذایی نخوردی..
 

 و رو به مادرش می گوید:یعنی..ممکنه از بی غذایی باشه؟!
 

 لبخند مهربان مادرش را با چشم های بسته ام، احساس می کنم.
 
اعت دیگه بهتر میشه...آره ممکنه از ضعیفی باشه...ولی غذا پسرم..نگران نباش..یه س-

 که بخوره مطمئنا بهتر میشه..
 

به خواست مادرش همگی اتاق را ترک می کنند و مادرش کنارم می ماند...یکی از 
دست هایم را در دستش می گیرد و نوازشم می کند.نمی دانم چقدر می گذرد ولی کم 

 رم آرام تر میشود...کم احساس می کنم که دوران س
 

صدای باز شدن در اتاق را می شنوم.محبوبه غذاها را آورده بود..محبوبه که از اتاق می 
رود ، مهوش خانم به آرامی صدایم میزند..به کمکش می نشینم و از سوپی که آورده 

 می خورم.
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من  خجالت می کشم..از اینکه این خانواده این همه در حق من خوبی می کردند و
فقط باعث زحمتشان شده بودم.که هنوز اینقدر ضعیف بودم که با چند اس ام اس بهم 

 میریختم و حالم اینطور میشد..
 

میخواهم از تخت پایین بیایم که مهوش خانم نمی گذارد..لیوان خالی آب را در سینی 
 می گذارد و خودش هم بلند می شود.

 
ی تاثیر بکنه...بهتره امشب رو خوب بخواب دخترم..بزار قرص هایی که خورد-

 استراحت بکنی..
 

 دستم را با مهربانی می فشارد.
 
اینقدر هم معذب نباش..خجالت نکش...اینجا خونه ی خودته..توام مثل بچه ی -

خودم..مثل مسیح برام عزیزی...پس خودت رو اذیت نکن.االنم من دیگه مزاحم 
ال باشی و بتونی همراه مسیح به شرکت استراحتت نمیشم..یکم بخواب تا صبح سرح

 بری و اولین روز کاریت رو شروع کنی...
 

دستش را از روی دستم بر میدارد و من سعی می کنم محبتم را..همه ی قدردانی ام را 
 در چشمانم بریزم..

 
*** 

 
غلتی در جایم می زنم.از این سیاهی مطلق درون اتاق کالفه می شوم..بدنم گر گرفته 

ود و نم یدانستم تحت تاثیر قرصیست که خورده ام یا تب دارم..ولی حالم بهتر شده ب
 بود و خوابم نمی برد.

 
باژور کنار تخت را روشن می کنم.از اینکه به سیاهی مطلق اتاق خیره بشوم خسته شده 

بودم..از اینکه دوباره در این چند وقت آرامش زندگی ام درست با دیدن امین بهم 
بود عصبی بودم...دلخور بودم..باید یکبار برای همیشه این دندان لق را با ریخته 
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جدیدت می کندم.راست می گفت باید یک روز در یک ناهار دونفره همه ی حرف هایم 
را به او میزدم و همه چیز را تمام می کردم..ناهار را هم زهر مارش می کردم و برمی 

 گشتم...باید دست مزدش را می دادم.
 
باید اینقدر ضعف نشان می دام..هرچه می خواستم به او کم محلی کنم او بدتر ن

بود...او بیشتر با کارهایش عذابم می داد و من،این را نمی خواستم.باید راهش را برای 
 همیشه می بستم..

 
نیم خیز یم شوم.بایک حرکت گوشی ام را برمیدارم.پیام هایش را بدون آنکه بار دیگر 

 می کنم.حتی لعنتش هم نمی کنم..امین لعنت شده ی خدایی بود. بخوانم پاک
 

موزیک مالیمی که دوست داشتم را از گوشی ام می گذارم و صدایش را جوری تنظیم 
می کنم که فقط خودم بشنوم..آنقدر گوش می دهم که خوابم می گیرد...صدای آهنگ 

 را قطع می کنم و آبا ژور را خاموش می کنم.
 

ویم می کشم و سعی می کنم چشمانم را ببندم تا مغزم هم استراحت بکند..فردا پتو را ر
روز خوبی را باید شروع می کردم..بهترین راه این بود که همه چیز را به دست فراموشی 

 می دادم.
 

هنوز کامال خوابم نبرده بود که احساس می کنم دستگیره ی در باال و پایین می 
نم.بهتر بود فکر می کردند که من در آرامش خوابیده شود.چشمانم را باز نمی ک

ام..هرچند تحت تاثیر آرام بخشی که خورده بودم بدنم گرم شده بود و دلم می 
 خواست که به راستی فقط بخوابم.خوابی بدون کابوس های همیشگی!

 
ولی بوی عطری آشنا باعث می شود که خواب ز سرم بپرد..حتی از صدای قدم هایش 

جه می شوم که مسیح است.بدون اینکه برق اتاق را روشن کند حس می کنم هم متو
 که هر لحظه نزدیکتر می آید.
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چشمانم را همچنان روی هم فشار می دهم و سعی می کنم که عادی دم و بازدمم را 
خارج کنم.صدای نفس هایش که نزدیک تر می شود تپش قلبم تند می شود.دلم می 

 ی کردم و می دیدم که می خواست چکار کند..ولی..خواست چشمانم را باز م
 

طولی نمی کشد که پتو را رویم مرتب می کند..سنگینی دست هایش را که هنوز به پتو 
بود حس می کنم..چرا نمی رفت؟مطمئنا اگر کمی بیشتر می ماند خودم را لو می دادم 

 و چشمانم را که در این لحظه بی خواب شده بودند باز می کردم.
 

صدای نفس هایش که دور می شود استرسم کم می شود و طولی نمی کشد که صدای 
بسته شدن آرام در اتاق را می شنوم و چشمانم را به روی سیاهی مطلق درون اتاق باز 

 می کنم.
 

مسیح آمده بود به اتاقم..و حاال،رفته بود..ولی..بوی عطرش مانده بود..پتو را بیشتر به 
وی عطرش حتی به پتو هم مانده بود..چشمانم را می بندم و این بار خودم می پیچم..ب

 خواب به آرامی در وجودم می نشیند.
 

*** 
 

صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم.با به یاد آوردن دیشب و اتفاقاتی که گذشته 
بود ابروهایم بهم نزدیک میشود.چرا همیشه چیزی برای ناراحت کردن من وجود 

 !داشت؟
 

پتو را با حرص کنار می زنم.وقتی می ایستم سرم لحظه ای گیج می رود و می دانم که 
هنوز هم از اثرات قرص های دیشب است.بی توجه به سرگیجه ی نامحسوسم،وارد 

حمام می شوم.امروز باید روز خوبی را شروع می کردم و نباید به اتفاقات بد بیشتر از 
 این بها می دادم.

 
که بیرون می ایم صدای درب اتاق توجه ام را جلب می کند.طولی نمی کشد از حمام 

 که با دیدن مهوش خانم متعجب می شوم.
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 خوبی دخترم؟!ببخش انگار بد موقع اومدم..-
 

 و با همان لبخند مهربانش چند قدم نزدیکتر می شود.
 

 لبخندی می زنم و تشکر می کنم.
 
 ت انداختم انگار..ممنونم...شما رو هم توی زحم-
 
 این چه حرفیه دخترم..-
 

 و در حالیکه روبرویم می ایستد نگاهی به سرتاپایم می اندازد.
 
اومدم خودم برای خوردن صبحانه صدات کنم..اخه یه بار محبوبه رو فرستادم گفت که -

 رفتی دوش بگیری!دیگه خودم اومدم..
 
 باشم.بله...می خواستم روز اول کاریم سرحال -
 

 دستش را روی شانه ام گذاشت.
 
خوبه..مسیح هم خیلی سرحال تر از روزهای قبل به نظر میرسه!پس بهتره آماده بشی -

 و بیای پایین!ما منتظرتیم.
 
سعی می کنم با محبت نگاهش کنم.چقدر این زن برایم ارزشمند بود.حتما نگرانم شده -

 بود که این بار خودش آمده بود.
 
 ..شما برید.من زود میام کنارتون.چشم-
 

 و او را با این حرف راهی کردم و خودم را هم مشغول اماده شدن کردم.
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جلوی اینه می نشینم.موهایم را خشک می کنم.خط چشمی پهن می کشم تا بی حالی 

چشمانم کمتر دیده شود.رژ مسی رنگم را می زنم و عطرم را روی سینه ام خالی می 
 کنم.

 
 ساعت بعد آراسته تر از همیشه کنار بقیه نشسته بودم و صبحانه می خوردم. نیم

 
نگاهی به مسیح می کنم که همان لحظه نگاهم را شکار می کند و برای بار چندم در 
این چند دقیقه به صورتم لبخند میزند.مهوش خانم راست گفته بود که مسیح انگار 

ن هم متوجه شده بودم چه برسد به او سرحال تر از همیشه اش است!این را حتی م
 که مادر این پسر بود.پریا هنوز خواب بود.بنابراین صبحانه را در آرامش می خوریم.

 
 چای تلخ را نوشیدم و رو به مسیح کردم و گفتم:من برای رفتن آماده ام..

 
 لبخندی به من زد و رو به مادرش کرد.

 
 ن؟!مامان جان شما که با ما کاری نداری-
 
نه پسرم..برای ناهار که برمی گردین؟!اینجوری پریا دلخور میشه که بازم کل روز رو تنها -

 مونده!
 

مسیح نگاهی کوتاه به من انداخت و گفت:نمیدونم..من اومدنم معلوم نیست..ولی 
طبق قرارمون پروانه جان هر روز برای ناهار و یه استراحت کوتاه میاد خونه!پریا رو هم 

 راضیش می کنم.شما نگران نباش. خودم
 

مهوش خانم دستش را روی دست مسیح گذاشت و گفت:باشه..پس منتظرتون می 
 مونیم تا ناهار رو کنار هم باشیم.تو هم امروز رو بیا...
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مسیح در حالیکه "چشم" گویان از جایش بلند میشد ،خم شد و پیشانی مادرش را 
سایل رو که محبوبه برد توی ماشین.چیزی که بوسید و رو به من گفت:خب..همه ی و

 جا نذاشتین؟!
 

 کیف دستی کوچکم را برداشتم.
 
 نه..تا جاییکه می دونم همه چیز همونجوری شد که می خواستم.-
 
 اوکی..پس بریم.مامان جان خدافظ...-
 

 مهوش خانم هم ایستاد و با نگاهش هر دوی ما را بدرقه کرد.لحظه ای چشم هایم را
می بندم و باز می کنم.امروز باید شروعی دوباره را تجربه می کردم.دلم می خواست 

 همه چیز را عوض کنم..و باید هم این کار را می کردم.
 

کمربندم را می بندم و منتظر می شوم تا مسیح هم بنشیند و ماشین را به حرکت در 
 ند نگاهم می کند.بیاورد.مثل همیشه بوی عطرش زودتر از خودش می اید.با لبخ

 
 بریم خانم رستگار؟!-
 

با لبخند سر تکان می دهم و به این فکر می کنم که چقدر خوب بود که در این لحظه 
مسیح کنارم بود.که مردی بود که حمایتم می کرد.خواسته و ناخواسته!که با نگاه کردن 

ی از تمام مردها به او و لبخندش خیلی چیزها فراموشم می شد و بادم می رفت که روز 
 بیزار شده بودم.

 
** 
 

هر کاری می کنم مسیح قبول نمی کند که خودم به تنهایی وسایل را درون اتاق 
بچینم.گاهی سوال می پرسد که وسایل را کجا بگذارد و من بهش می گویم و گاهی هم 
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خودش وسایل را می چیند.ساعتی را هر دو مضغول چیدن اتاق می شویم و با صدای 
 تقه ای که به در می خورد هر دو از کار فارغ می شویم.

 
 منشی اش بود با همان لبخند و نگاه مخصوصی که در بدو ورود هم نثارما کرده بود.

 
 براتون قهوه آوردم آقای صدر..چیز دیگه ای الزم ندارین مهندس؟!-
 

می فهمم و سرم مسیح به جای جواب دادن به او به من نگاه می کند.معنی نگاهش را 
 را به نشانه نفی تکان می دهم.

 
 نه خانم..میتونید برید.-
 

و منشی را به سمت کار خودش می فرستد.منشی که میرود به سمت میز حرکت می 
 کند و فنجان قهوه ای را در دست می گیرد و به سمت من می اید.

 
از ظهر این اتاق روبراه بهتره یکم استراحت کنی..قول میدم خودم کمکت کنم تا قبل -

 بشه.چطوره؟!
 

 لبخندی میزنم و فنجان چای را که به سمتم گرفته بود،از میان دستانش می گیرم.
 
نمیدونم چرا اینقدر اصرار دارین من رو خجالت بدین...ولی خب،اگر مایلین که کمک -

 کنین،چرا که نه!
 

د و این بار روی مبل های کرم آرام و مردانه می خندد و باز هم به سمت میز می رو
 قهوه ای به راحتی لم می دهد و فنجان قهوه اش را برمیدارد.

 
بعد از خوردن قهوه باز هم هر دو مشغول می شویم.صدای موبایلش که بلند می شود 

دست از کار می کشد.کوتاه به سمتش نگاه می کنم و خودم را مشغول می کنم.ولی 
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مکالمه اش رفته!و طولی نمی کشد که متوجه می شوم  نمیدانم چرا تمام حواسم پی
 آدم پشت خط چه کسی می تواند باشد!

 
هنوز تلفن مسیح تمام نشده که صدای موبایل من هم بلند می شود.مسیح سرش را 
به سمتم می چرخاند لبخند می زند.با دیدن اسم حامد بر روی صفحه نفسی اسوده 

 ارتباط لمس می کنم. می کشم و صفحه را برای برقرار شدن
 

صدایش مثل همیشه سرحال است.پر از شوخی و خنده مکالمه را شروع می کند و 
همانطور هم به اتمام می رساند.صدای یاسی هم می اید.اگر نمی امد باید تعجب می 

 کردم.این دو مثل دوقلوهای بهم چسبیده بودند که انگار جدا نمیشدند هیچ وقت!
 

 م می شود مسیح که روی مبل نشسته بود از جایش بلند می شود.مکالمه ام که تما
 
خانم مهندس اگر اجازه بدین من مرخص بشم...یکم کار برام پیش اومده!مشکلی که -

 نیست؟!
 

گوشی را روی میز می گذارم و به سمت مسیح که در چند قدمی ام ایستاده حرکت می 
 کنم.

 
طف کردین..من واقعا نمی دونم چطور باید تشکر نه..چه مشکلی؟!خیلی هم تا اینجا ل-

 کنم..
 

دستش را درون جیب کتش میبرد و من به این فکر می کنم که چقدر این ژست به او 
 می اید.

 
تشکر الزم نیست..همین که بدونم اینجایی و همه چیز خوب پیش میره،عالیه!دیگه -

 حرفی می مونه؟!
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م باقی می گذاشت.من را به راستی با حرف حرفی نمی ماند.مگر او جای حرف ه
 هایش خلع سالح می کرد.

 
 نه...ولی باید بگم،واقعا ممنونم.بابت همه چیز.-
 

چند لحظه ای به چشمانم نگاه می کند و بعد با لبخند دستی میان موهایش می 
کشد.خم میشود. کتش را از روی دسته ی مبل برمیدارد و همانطور که مشغول 

 است به من نگاه می کند و حرف میزند.پوشیدنش 
 
سعی می کنم به موقع برگردم شرکت.منتظرم باش ..خودم میام دنبالت تا با هم برای -

ناهار بریم...خودمم به مامان زنگ میزنم که یه وقت نگران دیر اومدنمون نشه..پس با 
 خیال راحت به کارهات برس.چطوره؟!

 
 ظرتونم.نگاهی بهش می کنم:خوبه..پس منت

 
 اوکی خانم...پس من رفتم.فعال..-
 

و به سمت در قدم برمیدارد.من هم بی اراده قدمی به جلو برمیدارم و تا متوجه می 
 شوم سرجایم می ایستم.با نگاه هم بدرقه اش می کردم کفایت می کرد.

 
 دستش روی دستگیره است که بر میگردد سمتم.

 
 راستی...-
 

 کنم.منتظر نگاهش می 
 
زیاد خودت رو اذیت نکن..فوقش کارا موند خودم میام و باهم بعد از ظهر ترتیبشون -

 رو میدیم.اوکی؟!
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لبخندی بزرگ صورتم را پر می کند.انگار چقدر کارهای من سخت بود که می گفت به 
 بعد از ظهر موکولش کنم.

 
 شما برید...مراقب خودتون هم باشین..-
 

 د.جدی نگاهم می کن
 
 تعارف نکردما!نمیخوام خودت رو خیلی خسته کنی!-
 

جوری نگاهش می کنم که خودش معنای نگاهم را می فهمد و با خنده سری تکان می 
 دهد و از در خارج میشود.

 
به در بسته نگاه می کنم و سرتکان میدهم.یعنی این مرد فکر می کرد که من خودم به 

ایم؟!یا نگران تنهایی کار کردن و خسته شدن من بود  تنهایی از پس این کارها برنمی
 واقعا؟!

 
** 
 

مشغول طرحی بودم که صدای مسیح را از پشت در می شنوم که داشت با منشی اش 
صحبت می کرد.نمیدانم صدای مسیح آنقدر بلند بود یا گوش های من جدیدا با 

قبل از آمدن مسیح به  صدای او خوب ارتباط برقرار می کرد.سعی می کنم طرح را تا
اتاق به جایی برسانم و بعد جمعش کنم..ولی سیح طولی نمی کشد که در اتاق را باز 

 می کند و به داخل اتاق سرک می کشد.در سالم کردن پیش دستی می کنم.
 
 سالم..اومدین؟!-
 

 می خندد و قامتش را کامل جلوی دیدم قرار می دهد.
 
 اومدم ولی با تاخیر..-
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 و نگاهی به اتاق می اندازد.

 
 انگار همه ی کارها رو تنهایی انجام دادین..-
 

 از پشت میز بلند می شوم.
 
 کاری نکردم که...تازه اصل کارم شروع شده!مشغول طراحی بودم.می خواین ببینین؟!-
 

 با تمایلی که در صورتش کامال نمایان بود قدم به سمت میز برمیدارد.
 
 .البته..-
 

و با لحنی شوخ اضافه می کند:فکر کردی واسه چی آوردمت شرکت؟می خواستم 
 همیشه اطالعاتم در مورد پروژه آپدیت باشه!

 
 و خودش آرام می خندد و باعث می شود من در سکوت به او لبخند بزنم.

 
 اطرح را نشانش می دهم و وسایلم را جمع می کنم تا با هم به خانه برگردیم...مطمئن

 پریا و مهوش خانم حاال با انتظار ما نشسته بودند.
 

مسیر شرکت تا خانه در سکوت و شنیدن موزیک مالیمی که پخش می شد می 
گذرد.من هم شده بودم زحمت برای این خانواده!باید سریعتر فکری می کردم.هر چند 

این  کرار شود.باکه دلم نمی خواست به تنهایی به آن خانه برگردم و آن اتفاقات دوباره ت
 فکر که حتما امشب به زری خانوم زنگ میزنم از ماشین پیاده می شوم.

 
پریا با خوشحالی به استقبالمان می اید.برعکس روز اولی که این دختر را دیده 

بودم،حاال احساس بهتری بهش داشتم و لوس بازی هایش را بیشتر از قبل درک می 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 2 

 

من هم عزیز و دردانه ی پدر و مادرم،ولی در این  کردم..من با اینکه تک بچه بودم و
 حد لوس نبودم که پریا با داشتن یک خواهر و برادر دیگر اینطور بود.

 
با دیدن مهوش خانم لحظه ای قلبم درون سینه می لرزد.مادر من هم همیشه با لبخند 

 ..از من استقبال می کرد و حاال،چند سال بود که از دیدن لبخندش محروم بودم
 

پریا همچنان به مسیح آویزان بود و برایش سخنرانی می کرد که انگار خیلی وقت 
 است او را ندیده،خنده ام می گیرد و مهوش خانم هم متوجه ی این خنده می شود.

 
 پریا جان..بزار مسیح بره دست و صورتش رو بشوره..بعد میاد پیش ما..-
 

 و رو به من می کند.
 
برو لباسهات رو عوض کن..منم به محبوبه میگم که میز رو با کمک پریا دخترم تو هم -

 بچینه!مگه نه پریا؟!
 

پریا با این حرف خاله اش،حلقه ی دستانش را از دور دست مسیح با اکراه باز می کند 
 و زیر لب اوکی می دهد.من هم با گفتن چشم به سمت پله ها حرکت می کنم.

 
پوشم و به جمع برمی گردم.ناهار خوشمزه ای را کنار هم  لباس های راحتی ام را می

میخوریم و از سربه سر گذاشتن مسیح با پریا کمی می خندیم.خوب بلد بود چطور 
 صدای پریا را در بیاورد..

 
با مسیح دوباره به شرکت برمی گردم و تا شب مشغول طراحی می شوم.نمی دانستم 

بودم و هیچ مشکلی در طرح هایم نبود.قبل از واقعا چه حکمتی بود که اینقدر آرام 
اینکه به خانه برویم با زری خانم تماس می گیرم.بعد از کمی حرف زدن به او می گویم 

که فردا به خانه برود و منتظر من باشد.چون فردا به خانه ام برمی گشتم و امشب 
 آخرین شبی بود که در خانه ی صدر ها می خوابیدم!

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 3 

 

ه ای دلم برای این چند روزی که در خانه ی مسیح و کنار مادرش با این فکر لحظ
گذرانده بودم تنگ می شود،ولی همیشه راه رفتنی را باید می رفت و این هم استثنا 
نبود.وقتی خیالم از بابت زری خانوم راحت می شود طرحم را کامل می کنم و منتظر 

 آمدن مسیح می شوم.
 

*** 
 

 سه ماه بعد
 

ل این چند روز با راننده شرکت،به خانه برمی گردم !انقدر هوا گرم و نفسگیر طبق روا
شده بود که حتی وقتی از ماشین پیاده میشدم و راه کوتاه حیاط تا خانه را ،راه رفتم 

احساس گرمازدگی بهم دست میداد.توی این چندروز که با مسیح بر نمی گشتم 
ی این وسط کم است،ولی اینطوری احساس عجیبی داشتم..احساس می کردم که چیز 

بهتر بود.توی این چندماه زیاد زحمت من را کشیده بود و من دلم نمی خواست بیشتر 
از این از کارهای خودش به خاطر من بزند و وقتش را بخاطر من جور دیگری تنظیم 
کند.هر چند که با کلی ناراحتی قبول کرده بود که من به تنهایی و با راننده شرکتش 

گردم ولی من،خیالش را بابت همه چیز آسوده کرده بودم که هیچ اتفاقی برایم نمی بر 
 افتد،که اگر می خواست دوبباره اتفاقی بیفتد در این چند ماه می افتاد.

 
زری خانوم با شربت خنک خاک شیر و لیموی تازه کنار سینی انتظارم را می 

ی کنم.ایستاده ،لیوان شربت را کشید.لبخندی به چهره ی شکسته اش میزنم و سالم م
 تا ته سر می کشم و لیموی ترش کوچک را دردست می گیرم و راهیه اتاق می شوم.

 
صدای زری خانوم باعث می شود دستم روی بند مانتو که در حال باز شدن بود بی 

 حرکت بماند.
 
 خانم جان االن ناهار می خورین؟!-
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نداشتم..هرچند به لطف مسیح امروز صبحانه مفصلی آنقدر گرمم بود که میلی به ناهار 
در شرکت خورده بودم.با به یاد آوردن میزی که چیده بود لبخند به لبم می آید.انگار که 
من و مهندس وفایی و خودش چقدر صبحانه می خوردیم که تهیه یک همچین میزی 

ر به سر گذاشتن را دیده بود!هرچند باخته بود و نباید دیگر کم می آورد!آن هم با س
 های مهندس وفایی که دیگر انگار داشت کالفه میشد.

 
 بند را باز می کنم و جواب زری خانم را میدم.

 
 زری جون..من می خوام دوش بگیرم.اگه خیلی گرسنه ای شما بخور..-
 

صدایش از نزدیکی در اتاقم می اید و لحظه ای بعد خودش در چارچوب در اتاق ظاهر 
 می شود.

 
نه دخترم..منم زیاد گرسنه نیستم.صبر می کنم با هم غذا بخوریم.تنهایی غذا خوردن -

 که لطفی نداره!
 

 لبخندی به صورتش می زنم.
 
خالصه که ما تعارف با هم نداریم که...من اونقدر گرممه که اگه دوش نگیرم مطمئنا -

بیشتر تو این گرما اذیت گرمازده میشم.امروزم با مهندس رفتیم یه سر به هتل زدیم..
 شدم..

 
 آره دخترم..تو هنوزم به این گرما عادت نداری...-
 

موهایم را باز می کنم و تکان می دهم.بلندی اش داشت اذیتم می کرد و دلم می 
 خواست یه فکری به حالش می کردم...

 
با هر هفته آره واقعا..خودمم در عجبم که چطور یک سال اینجا دوام آوردم..هرچند با-

 می اومد کنارم!
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 و می چرخم سمت زری و می گم:پس من رفتم حمام..زودی میام.باشه؟!

 
 لبخندی به رویم می زند.

 
 باشه دخترم..کاری داشتی صدام بزن.-
 

 سری تکان می دهم و حوله به دست وارد حمام می شوم.
 

روزها رفت و آمدم بیشتر از صبح به سمت تهران بلیط داشتم.این  12فردا برای ساعت 
قبل شده بود.بچه ها با انرژی بیشتری روی طرح ها کار می کردند و هنوز هم خیلی از 

کارها باقی مانده بود.تغییرات جزیی که توی طرح با همفکری حامد و یاسی ایجاد 
کرده بودیم نزدیک به یک ماه وقتمان را گرفته بود و باید با سرعت بیشتری کار را 

می بردیم.هر بار که به هتل می رفتم و از نزدیک می دیدمش استرسم بیشتر از پیش 
قبل می شد و آن شب را با کلی تشویش به صبح می رساندم..دلم می خواست زنده 

 باشم و روز افتتاحیه هتل را ببینم..
 

وان که پر می شود دست از فکر کردن برمیدارم و خودم و افکارم را به دست آب خنکی 
 انتظارم را می کشد می سپارم. که
 

*** 
 
 نه بابایی..بلیطم شد برای فردا صبح!-
 
... 
 
نه قربونت برم..الزم نیست بیای دنبالم.خودم یه راست میام اول شرکت پیشتون.ناهار -

رو کنارتون هستم..ولی بعد از ظهرش با بچه های گروه یه جلسه مهم دارم.یکی دو 
 م..روزی رو مهمونتون هست
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صدای خنده ام بلند است که ضربه ای به در اتاق می خورد و سر مسیح از الی در اتاق 
نمایان می شود.او هم لبخند به لب دارد و نگاهم می کند.اجازه ی ورود می خواهد که 
با دست و چشمانم بهش می گویم که به داخل بیاید و در همین حین جواب بابا را هم 

 می دهم.
 
جون...خوب میشه اگه یه زنگ به عمه اینا هم بزنید و اونام باشن..دلم آره بابا-

 واسشون تنگ شده!
 

نگاهی به مسیح می کنم که حاال جلوی میزم ایستاده و انگار چیزی می خواهد.و باز 
 جواب دلتنگی بابا را می دهم.

 
 و دارم! منم دلم براتون تنگ شده..خودتون که خوب می دونین..مگه منم جز شما کی-
 

در جواب تمام نگرانی ها و دلتنگی هایش لبخند می زنم و با گفتن چندتا چشم 
خیالش را از بابت خودم راحت می کنم.ولی مگر خیال پدر و مادر ها به این آسودگی 

 راحت می شود؟!
 

تماس را قطع می کنم و به مسیح که همچنان دست به سینه جلوی میزم ایستاده نگاه 
 با لبخند می گویم: می کنم و

 
 بابا بود..کلی هم سالم رسوندن براتون.-
 

 با همان پوزیشن جوابم را می دهد.
 
 سالمت باشن..-
 

 و با کمی اخم ادامه میدهد.
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 ببینم خانم..حاال دیگه کسی رو جز باباتون ندارین؟پس حکم ما اینجا چیه؟!-
 

 و دلخور نگاهم می کند..
 

.می توانستم راحت اعتراف کنم که از روزی که با خانواده ی دو نفره راست می گفت .
ی صدر آشنا شده بودم کمتر از قبل احساس دلتنگی و تنها بودن به سراغم می آمد.در 

بی حواسیه کامل این حرف را زده بودم و نمی دانستم حاال چطور باید جمعش می 
 ش!کردم.آن هم با این دلخوری مسیح و اخم های نمادین

 
شما چرا فوری دلخور میشین ..آخه من داشتم یه جورایی دلگرمی میدادم به -

بابا..خودتون هم خوب می دونین که من با شما و مادرتون خیلی احساس راحتی می 
 کنم..شما رو عضوی از خانواده ام می دونم.اگر اینطور نیست بگین نیست؟!

 
.خودش هم خوب می دانست که اخم هایش به کنار می رود و چشمانش می خندد

اگر هفته ای دو بار نمیشد،هفته ای یک بار را به دیدن مادرش می رفتم و با او تلفنی 
هم صحبت می کردم.خودش هم که هر روز کنارم بود.حتی در این چندوقت بیشتر از 

 پدرم کنارم بود و همانند او همه جوره حمایتم می کرد.
 
قضیه سو استفاده کنم و سربه سرتون بذارم..خب!حاال  می دونم..خواستم یکم از این-

 یکم وقت دارین که باهاتون یه مشورتی بکنیم خانم طراح؟!
 

لبخندی میزنم و دست هایم را توی سینه جمع می کنم و کمرم را به پشتیه صندلی 
 تکیه می دهم.

 
 البته..حاال در چه موردی هست این مشورت؟!-
 
رات توی البی هتل اجرا کنم.قبلش گفتم با تو و مهندس می خوام یه سری تغیی-

صفایی یه مشورتی کنم.همیشه می گن دوتا مغز بیشتر از یه مغز کار می کنه!حاال ما 
 تا! 2که میشیم 
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 خنده ای آرام می کنم و صاف می نشینم.

 
 البته..ضرب المثل به جایی بود.همین االن بیام؟!-
 

 ..قدمی از میز دور میشود.
 
دقیقه دیگه وفایی هم میاد.خواستی می تونی از همین االن مهمون چشمای  15تا -

 من و اتاقم باشی!
 

 و با لبخندی به سمت در حرکت می کند.
 

** 
 

دقیقه را بی اراده به حرفی که مسیح زده بود فکر می کنم.تا بحال اینطور  15تمام این 
ی هایش..و حتی محبت هایش جور دیگری حرف نزده بود.همیشه حرف هایش..نگران

بیان می کرد و برایم جای تعجب داشت که امروز ،اینطور واضح،در چشمانم نگاه کرد و 
 گفت که خوشحال میشود من مهمان چشمان و اتاق او باشم!

 
سرم را تکان می دهم.هرچه فکر می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم.بهترین کار این 

م و به اتاق او می رفتم.نگاهی به خودم درون اینه می اندازم و بود که بلند می شد
 دقایقی بعد از اتاق خارج می شوم.

 
برای مرادی که پشت میزش نشسته بود و با خروج من از اتاق،نگاهش به سمتم 

کشیده شده بود سری تکان می دهم .رنگ موهایش که نیمی از آن روی صورتش 
که ناخودآگاه نظر را به خودش جلب می کرد..جواب  ریخته بود آنقدر قشنگ شده بود

 تکان دادن سرم را با لبخند و نگاهی کنجکاو پس می دهد.
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ضربه ای آهسته به در اتاق مسیح میزنم و قبل از اینکه صدایش را بشنوم وارد اتاق 
می شوم.با دیدن وفایی آن هم در کت و شلوار رسمی اش،سالم می کنم.امروز صبح او 

 ح را کمتر از همیشه دیده بودم.و مسی
 

 وفایی هم با دیدن من فوری از جایش بلند می شود.
 
 سالم خانم رستگار..به به..-
 

و رو به مسیح می کند و می گوید:مهندس جان..دیگه االن مغزای متفکر دورت جمع 
و شدن!و به خودش و من اشاره می کند و با خنده می گوید:خانم شمام حاضرین کار ر

 شروع کنیم؟!
 

دو قدم باقی مانده را زیر نگاه خندان مسیح و لب های به لبخند نشسته ی مهندس 
 وفایی طی می کنم و پشت میز رسمی اتاق کنار دو مرد قرار می گیرم.

 
 رو به مسیح می کنم.

 
 انگار مهندس زودتر از من رسیدن!-
 

تش مشغول می شود و جواب من نگاهی به سمت من می اندازد و با برگه ی زیر دس
 را هم می دهد.

 
 بله..اتفاقا داشتیم می گفتیم حتما سرگرم طراحی شدین و یادتون رفته!-
 

دست هایم را روی میز قفل هم می کنم و کمی خودم را جلو می کشم.چرا باید به 
دروغ حرفش را تایید می کردم.سکوت بهتر از هر جوابی بود.من ،نه تنها مشغول 

 احی نبودم،بلکه تمام فکرم پیش حرف های او بود.طر
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سکوتم را که می بیند سرش را بلند می کند و رو به من و وفایی که درست روبروی هم 
 نشسته بودیم نگاه می کند.

 
 خب..هر دوتون متوجه شدین که برای چی اینجایین..-
 

ی من و وفایی هم آب و شروع به صحبت می کند و از ایده اش می گوید.کم کم یخ ها
می شوند و هر دو شروع به پیشنهاد دادن می کنیم.البته..مهندس وفایی بیشتر از من 

 پیشنهاد می دهد و با مسیح وارد بحث می شود!
 

من بیشتر سعی می کردم که شنونده باشم و در آخر حرفی بزنم که باب میل 
د و می رود.دقایقی بعد باشد.مشغول صحبت بودیم که خانم مرادی آب میوه می آور

دوباره بحث را شروع می کنیم و من روی کاغذ طرحی که به نظرم آمده بود را در 
 ابعادی کوچک و نمادین می کشم تا آخر حرف هایشان نشانشان بدهم.

 
 خب خانم رستگار شما نظری،پیشنهادی؟چیزی ندارین؟!-
 

هی کوتاه می کنم و نگاهم را به به مسیح و وفایی که هر دو من را نگاه می کردند نگا
 برگه ی زیر دستم می اندازم.

 
 نظر که چرا..یه ایده دارم..البته جز اونایی که گفتم..-
 

 و برگه را نشان هر دویشان می دهم.و شروع به صحبت می کنم.
 
به نظرم با اون تغییراتی که مد نظر شماست و همچین هم کوچیک نیست...یه -

درد البی می خوره..البته من از نظر یه کارشناس طراحی داخلی این همچین طرحی به 
حرف رو دارم میزنم و شاید به نظر شما یکم با اون ایدتون متفاوت باشه..ولی در اصل 
همون کاری که شما می خواین انجام بدین رو به یه روش دیگه انجام میده و طراحی 

 داخلی رو هم زیباتر جلوه میده!
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 8 1 

 

 ،عینکش را جابجا می کند و وفایی لبخند میزند. مسیح متفکر
 
مهندس جان..یعنی هرچی که من و شما تو این یه ساعت حرف زدیم..به این خوبی -

 نتیجه نداده بود..
 

 پو رو به من می کند و با تحسین ادامه می دهد.
 
خانم شما زدین رو دست ما!قصد ادامهی تحصیل رو ندارین؟شاگرد چی؟تعلیم -

 یدین؟!نم
 

از تعریف و تمجیدش ،لبخند به لبم می آید.وفایی با اینکه هم سن و هم ردیف من و 
مسیح بود،ولی همیشه خیلی رک و راست حرفش را میزد و من در این مدت به خوبی 

 به این اخالقش پی برده بودم.
 
 نه!منمخجالتم ندین..من فقط یه طرح کوچیک ارائه دادم..بازم تصمیم با شما آقایو-

 فقط خواستم یه نظری داده باشم .
 

مسیح عینکش را از روی چشمش برمیدارد و در حالیکه به چشمانم نگاه می کند می 
 گوید:همین طرح رو اجرا می کنیم.

 
متعجب نگاهی به مسیح ،که با نگاهی پر تحسین همچنان به من خیره شده است 

هم همچنان غافلگیر بودم. پیش  می کنم.وفایی هم که همچنان لبخند میزد و من
 خودم فکر می کردم که خوششان بیاید ولی فکر نمی کردم به این سرعت بپذیرند.

 
 وفایی سکوت را می شکند.

 
 خب دیگه..پس من برم تو اتاقم تا به کارام برسم...مهندس جان تبریک می گم.-
 

 و با لبخند ادامه می دهد.
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ن ذهن خالقی که دارین..فکر کنم اینجا موندگار خانم تبریک می گم ..با ای-

 بشین...برای پروژه های بعدی هم از االن خودتون و آماده بکنین!
 

لبخندی به صورتش می زنم و تشکر می کنم.وفایی که از پشت میز بلند می شود من 
هم از جایم بلند می شوم.ولی مسیح می گوید که من بمانم ،چون می خواهد در مورد 

کمی بیشتر حرف بزند تا از فردا برای اجرایش اقدام کند.وفایی هم با گفتن،من را  طرح
 هم در جریان بگذارید اتاق را ترک می کند.

 
 من می مانم و مسیح صدر و ....چشمانی که مرا مهمان خودش خوانده بود!

 
** 
 

رگه نگاه می خودکار را زمین می گذارم و به صندلی تکیه می دهم.مسیح همچنان به ب
کند و عینکش را مرتب می کند.همانطور که او را نگاه می کنم ،نگاهم را شکار می کند و 

می گوید:ایده ی خیلی جالبیه!اگر میدونستم یه همچین طرحی توی ذهنت داری از 
 اول ازت می خواستم که نظر بدی..

 
دهای مهوش و با اتمام حرفش لبخندی مهربان که احساس می کنم زیادی به لبخن

 جون شباهت داشت بهم میزند.
 
من خیلی یه دفعه ای این ایده به ذهنم اومد..اونم درست وسط حرف های شما و -

 مهندس وفایی..اصال فکر نمی کردم که اینقدر استقبال کنید..
 

 با دکمه ی سرآستینش مشغول می شود.کمی مکث می کند.
 
ش اومد..هر چند اون همیشه کارهات رو بله...انگار مهندس وفایی هم خیلی خوش-

 تحسین می کنه...
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 با گفتن این حرف سرش را بلند می کنه و نگاه نافذش رو بهم می دوزه!
 
 مهندس وفایی خیلی به من لطف دارن..درست مثل شما!-
 

احساس می کنم که لب هایش کج می شود..لبخند نه!کج می شود.چیزی شبیه 
 برایم نامعلوم بود. پوزخندی که دلیلش کمی

 
مهندس وفایی هیچ وقت از کسی اینطور تعریف نمی کرد..برای من هم جای تعجب -

 داره!اوکی..بگذریم..
 

حرفش دوپهلو بود.طعنه داشت!نکته داشت..که من هم نکته اش را گرفتم.ولی به روی 
 خودم نیاوردم و حرف را عوض کردم.

 
 رو شروع کنین؟!حاال جدی می خواین از فردا کار -
 

 برگه های جلویش را مرتب می کند و نگاهی کوتاه هم به سمت من روانه می کند.
 
آره..می خوام تا اوایل هفته ی جدید تموم بشه!درگیر یه پروژهی سنگین دیگه شدم و -

زیاد وقت ندارم به هتل برسم.از طرفی ذهنمم خیلی مشغوله .تمام خورده کاری های 
ده و فقط همین قسمت البی به نظرم یکم مشکل داشت که اونم حل هتل هم تموم ش

 شد..البته با کمک تو..
 

و با لبخند نگاهم می کند و از جایش بلند می شود.به سمت میزش حرکت می کند و 
 در همان حین می پرسد.

 
امشب یکم زودتر میرم خونه..قبلش خودم می رسونمت خونه!کاری که تو شرکت -

 نداری ؟!
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از جایم بلند می شوم.بدم نمی آمدکه با او برگردم ولی..کارهایم ..طرح هایم مانده بود 
 و نمی شد بی خیالش بشوم.

 
ممنون..ولی واقعا خیلی کار دارم.فردا هم که باید برم تهران..دارم طرح هام رو جمع و -

 جور می کنم...شما برید..ایشا..دفعه ی بعد!
 

که روی پیشانی اش می افتد نشان می دهد که انگار  اصرار نمی کند ولی خطی
 دوست داشت که بعد از چندروز،خودش من را برساند.

 
باشه...اگه این دفعه ی بعد فردا باشه چی؟ فردا خودم میام و میبرمت فرودگاه!فقط -

 نگو که فردا می خوای با آژانس بری و نمی خوای مزاحم من بشی!
 

 خوشش می آمد که گاهی نقش همراه من را بازی کند.خنده ام می گیرد.انگار 
 
 باشه..فردا صبح منتظرتونم.خب..با من کاری ندارین االن؟!-
 

 پشت میزش قرار می گیرد.
 
 نه..قبل از رفتن میام یه سر به اتاقت میزنم...می تونی بری!-
 

 سری تکان می دهم و به سمت در اتاق حرکت می کنم.
 

*** 
 

م کمی بیشتر از انتظار طول می کشد و وقتی درب اتاق را قفل می کنم می بینم کارهای
 که مرادی هم مشغول جمع کردن وسایلش است.با دیدن من فوری به حرف می آید.

 
 ِا خانم مهندس..شما هنوز توی شرکتین؟!فکر کردم رفتین..-
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 رف را بزند.عجیب بود که مرادی که چیزی از چشم هایش دور نمی ماند این ح
 
 کمی کارهام زیاد بود..طول کشید.ولی االن دارم میرم.-
 
 آهان..خسته نباشین...منم دیگه داشتم می رفتم!-
 

 کیفم را در دستم جابجا می کنم و میگم:مرسی..شمام خسته نباشی..با اجازه.
 

ف .با توقو به سمت در حرکت می کنم.وارد آسانسور می شوم و دکمه پارکینگ را میزنم
 آسانسور از اتاقک فلزی بیرون می آیم و به سمت نگهبانی حرکت می کنم.

 
هنوز چند قدم به نگهبانی مانده بود که صدای مهندس وفایی متعجبم می کند و باعث 

 می شود در جایم بایستم.
 

 به آهستگی به سمتش می چرخم و می بینم که به سمتم می آید.
 
 وز نرفتین ؟!خانم رستگار..شما هن-
 

 به صورتش نگاه می کنم:نه..داشتم می رفتم..توی شرکت کمی کارهام طول کشید.
 
اتفاقا من هم کارهام امروز یکم طوالنی شد..ولی حتما امروز باالخره سعادت بوده که -

 اول شما رو برسونم و بعد خودم برم..
 

گم:خواهش می کنم..من  سرم را بلند می کنم و در جواب تعارفش برای رساندم می
مزاحم شما نمیشم مهندس..مثل روزهای قبل با راننده شرکت میرم..مسیر شما رو هم 

 طوالنی نمی کنم..شما هم خسته این.
 

 اصرار می کند.
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این حرفا چیه خانم..جناب صدر اگه بشنوه مطمئنا من و مواخذه می کنه...بعدم یعنی -
 ه؟!من از راننده شرکت رانندگیم بدتر

 
با این حرفش هم کمی شرمنده میشوم و هم معذب!اگر به خودم بود قبول نمی 
 کردم.ولی این مرد با حرفش کاری کرده بود که توی رودربایستی قرار گرفته بودم.

 
ای بابا..این حرفا چیه.. منظورم این نبود مهندس..ولی خب..باشه!پس مزاحمتون -

 نگهبانی خبر بدم.. میشم..ولی اگر اجازه بدین قبلش به
 
 باشه..پس شما برید داخل ماشین بشینید..من خودم بهشون خبرمیدم.-
 

 و با ریموت در ماشین را باز می کند.
 

به ناچار به سمت ماشینش حرکت می کنم..چندبار دیگر هم که مسیح نتوانسته بود 
م قبول نمی کردم مرا برساند هر چه اصرار کرده بود قبول نکرده بودم و اگر حاال ه

 مطمئنا بد میشد.آن هم وقتی این مرد اینقدر به من لطف داشت!
 

 کمربندش را می بندد و نگاهی کوتاه به من می اندازد.
 

 جواب نگاهش را می دهم و می گویم:خیلی تو زحمت افتادین مهندس..
 

 از پارکینگ شرکت بیرون می زند..
 
!خیلی سخت میگیرن مسائل رو..فکر نمی کردم بعد این حرفا چیه خانم..شما رحمتین-

 از گذشت چندماه همکاری توی این شرکت اینقدر هنوز سختتون باشه..
 
نه..راستش نمی خوام به بقیه زحمت بدم.فقط همین..!وگرنه خودتون هم می دونین -

که من توی این شرکت بزرگ با شما و مهندس صدر بیشتر از بقیه آشنا هستم و البته 
 راحت تر!
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خب دیگه..پس اینقدر معذب نباشین...االنم اگر آدرس رو بگین من -

 برسونمتون...وگرنه که خوشحال میشم شام رو هم در خدمتتون باشم..
 

 لبخندی به شیطنت نهفته در حرفش میزنم.
 
 ای بابا..بیشتر از این من رو شرمنده نکنین مهندس..-
 

 ت می کند به سمت خانه ام.پ!و آدرس رو بهش میدم و او حرک
 

دقیقه ی فاصله ی بین شرکت و خانه ی من را با حرف زدن در مورد مسائل  32این 
هتل و طراحی هتل وکارهای شرکت ..می گذرانیم و وقتی ماشین را جلوی در خانه 

دقیقه زود گذشته بود..درست مثل  32خاموش می کند می فهمم که چقدر این 
مراهی ام می کرد و برخالف روزهایی که با راننده شرکت به خانه روزهایی که مسیح ه

 برمی گشتم.
 

 به سمتش می چرخم.
 
خیلی ممنونم بابت امشب...واقعا زحمت کشیدین مهندس..بفرمایید داخل... شام رو -

 مهمون من باشین..
 

کمی در جایش کج می شود و متمایل به سمت من،نگاهی به صورتم می کند و با 
 مان لحن خودمانی همیشگی اش جوابم را می دهد.ه
 
انشا..سرفرصت قول میدم که مزاحم بشم..االن هم شما خسته این..هم من روز پر -

 مشغله ای داشتم!
 

 اصرار الکی بی فایده بود و راستش هم،هر دو خسته بودیم.
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 ممنون!خوشحال میشدم بیاین داخل ...ولی هر جوری که صالح میدونین..بازم  -
 

و دستگیره را برای باز کردن در لمس می کنم و پیاده میشم.با پیاده شدن از 
ماشین،هوای دم کرده ی شبانگاهی به صورتم می خورد..شیشه ی سمت خودش را 

پایین می کشد و درست مثل مسیح که همیشه صبر می کند تا من به داخل بروم او 
 ام را می دهد و می رود. هم می ایستد و با تک بوقی جواب خداحافظی

 
در را می بندم و وارد خانه می شوم.امشب هم شبی بود برای خودش.هر چند دلم می 

خواست مسیح مرا می رساند ولی قسمت اینطور بود که امشب،وفایی همراهی ام 
 کند.

 
*** 

 
 با صدای زنگ ساعت چشمانم را باز می کنم.طبق پیامکی که دیشب مسیح داده بود تا

 یک ساعت دیگر می رسید و من هنوز داشتم خمیازه می کشیدم.
 

پتو را کنار می زنم و سالنه سالنه به سمت سرویس بهداشتی حرکت می کنم.دست و 
 صورتم را خشک می کنم و به آشپزخانه می روم.

 
 سالم زری خانوم..-
 

دخترم..صبحت  زری خانم به سمتم می چرخد و با نگاهی به سرتاپایم می گوید:سالم
 بخیر..بیا بشین االن برات چایی میریزم..

 
خمیازه ای می کشم و پشت میز قرار می گیرم.صبحانه ام را به سرعت می خورم و 

برای حاضر شدن به اتاقم می روم.قرار شده بود که این دو روزی که نبودم زری خانم 
 می گشتم.هم به خانه ی دخترش برود مثل تمام دفعاتی که به تهران بر
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است که از اتاق به  9نیم ساعت هم مشغول آماده شدن می شوم و ساعت نزدیک به 
همراه وسایلم بیرون می زنم.زری خانم هم آماده روی مبل ها نشسته بود.لبخندی 

 میزنم و کنارش میروم.
 
از طرف من اون نوه ی خوشگلت رو هم ببوس زری خانم..به دخترت هم سالم -

 برسون.
 
 چشم خانم..شما هم به پدرتون سالم برسونین..-
 

صدای زنگ آیفون بیشتر از این اجازه ی حرف زدن نمی دهد.مسیح بود.با زری خانم 
 خداحافظی می کنم و او هم تا جلوی در بدرقه ام می کند.

 
مسیح با چهره ای جدی ،پشت رل ماشین نشسته بود و عینک آفتابی مارکش هم 

 ایی می کرد..روی موهایش خودنم
 

برای زری خانم دستی تکان می دهد و من به سمت در ماشین حرکت می کنم.وسایلم 
 را روی صندلی عقب می گذارم و خودم کنار مسیح جلو می نشینم.

 
 سالم..صبح بخیر!-
 

 و کمربندم را می بندم.
 

د:همه چیز بدون نگاه کردن به صورتم جواب سالم و صبح بخیرم را می دهد و می گوی
 رو برداشتی؟!

 
 صاف سرجایم می نشینم.همه چیز را برداشته بودم.

 
 بله..میتونیم بریم.-
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 برای زری خانم دستی تکان می دهد و از خانه به سرعت دور می شود.
 

نگاهی به نیم رخ جدی اش می اندازم.چرا اینقدر بدخلق بود امروز؟!از سکوتش خوشم 
ست مثل دفعه های قبل با من صحبت کند ولی انگار،قصد نمی آمد و دلم می خوا

 همچین کاری نداشت و با نگاهی صامت،به جاده و ماشین ها چشم دوخته بود.
 
 مهوش جون خوبن؟!-
 

 بدون اینکه باز نگاهم کند جواب می دهد.
 
خوب بود..سالم هم برات رسوند..اونم هوس کرده بود بیاد تهران!شاید فردا -

 تا بیاد! بفرستمش
 
ِا یعنی می خواین تنهایی بفرستینش؟اگه می دونستم خب کارام رو جوری ردیف می -

 کردم که حداقل با هم برگردیم تهران!
 
 اؤه به احتمال زیاد تنهایی میاد.من کلی کار ریخته روی سرم..نمی تونم..-
 

نمی کرد لجم می  باز به نیم رخش نگاه می کنم.وقتی با کسی حرف می زدم و او نگاهم
 گرفت.انگار داشت با این کارش بهم بی اعتنایی می کرد.بی اختیار از دهانم می پرد

 
 آهان..پس دلیل اخماتون کارای زیاده...-
 

و سعی می کنم لبخند سمجی که روی لبم آمده بود را با گاز گرفتن گوشه ی لبم ناپدید 
 کنم..

 
کوتاه به صورتم می اندازد ولی تغییر در کمی به سمتم می چرخد و نگاهی خیلی 

 میمیک صورتش ایجاد نمی کند.
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 شاید..-
 

 و با مکث ادامه می دهد.
 
 دیشب راحت رسیدی؟!انگار زیاد تو شرکت مونده بودی؟!-
 

 نگاهم را از نیم رخش می گیرم و با ناخن هایم ور می روم..
 
 آره..کارام طول کشید...بعدشم که..-
 

 مه ی حرفم را او ادامه می دهد!ادا
 
 بعدشم که با وفایی برگشتی خونه!-
 

 تند به سمتش می چرخم و می گم:اره...شما از کجا می دونین؟!
 

به سمتم می چرخد و بی حرف نگاهم می کند و وقتی صورت متعجبم را می بیند فقط 
 لبخند میزند.

 
 گه شما رفتین شرکت؟!با کنجکاوی میگم:مهندس وفایی بهتون گفتن؟!م

 
 تازه به شرکت می رفت. 9ولی مسیح که همیشه ساعت 

 
 وقتی نگاه سمجم را روی خودش حس می کند به سمتم می چرخد.

 
 هیچ کدوم..خودم زنگ زدم به مهاجری...اون گفت که با وفایی رفتی!-
 

ت و آمد من را چشم هایم گرد می شود..راننده شرکت را می گفت.یعنی هر روز آمار رف
 می گرفت!
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نگاهم را از صورتش که داشت به لبخند باز می شد می گیرم و زیر لب کوتاه و آرام می 

 گم: آهان.. که اینطور!
 

و به صندلی تکیه می دهم.وقتی سکوتم را می بیند خودش شروع به حرف زدن می 
 کند.

 
با خودم نمیای و  من هر روز به مهاجری زنگ میزنم..البته از وقتیکه که-

 نمیری!اینجوری خیالم راحت تره!
 

باز هم سکوت می کنم.چرا این همه نگران من بود؟!مگر من جز طراح پروژه ی بزرگی 
که مسئول اجراییش او بود ،نبودم؟مگر جز اینکه ،چند وقتی بود که عضوی از شرکتش 

نگرانی پنهان  شده بودم،نبودم؟پس چرا این همه مواظبم بود.چیزی پشت این همه
 بود و من نمی دانستم!

 
 نمی خوای بپرسی چرا؟!-
 

 بی حواس به سمتمش می چرخم و می گم:چی چرا؟!
 

 از بی حواسی ام می خندد.مردانه و مثل همیشه دلنشین!
 
 هیچی...حاال وفایی چی می گفت؟!-
 

 شانه ای باال می اندازم.
 
 هیچی..همش در مورد کار حرف زدیم!-
 

 زیر لبی می گوید"آهــان" پس چیزی نگفته!و نفسی عمیق می کشد.
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متعجب نگاهش می کنم.مگر قرار بوده که چیزی بگوید!چیزی که مسیح م یداند و من 
 نمی دانم؟!

 
 مگه قرار بوده چیزی بگن؟!-
 

 به سمتم می چرخد و تند حرفم را تکذیب می کند.
 
 نه..نمی دونم!-
 

می کنم..نگاهش را از من می گیرد و دستش را به سمت ضبط می متعجب نگاهش 
 برد و روشنش می کند.

 
وقتی ماشین را پارک می کند با هم پیاده میشیم.طبق بیشتر اوقاتی که همراهی ام می 

 کرد این بار هم تا سالن اصلی فرودگاه کنارم قدم برمیدارد.
 
 ه روز هم بیان پیش ما!اگر مهوش جون اومد تهران بهم خبر بدین که ی-
 

 چشمان روشنش را که در نظرم..امروز رنگی خاص شده بود به نگاهم می دوزد.
 
 مگه می خوای چند روز تهران بمونی؟!-
 
 روز بمونم..ولی اگه مهوش جون بیان بیشتر می مونم. 3قراربود -
 

 لبخندی مهربان به صورتم میزند.
 
 انم اومد.حاال که اینطور شد ،شاید خودمم بیام!باشه..بهت خبر میدم اگه مام-
 

 مثل خودش،به صورتش زل نگاه می کنم و من هم میگم:
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 4 

 

 قدمتون روی چشم..-
 

پروازم را که اعالم می کند از مسیح خداحافظی می کنم و دقایقی بعد هواپیما به پرواز 
 در می آید.

 
چشمانم را روی هم می گذارم و تا  روی صندلی ام می نشینم و بعد از بستن کمربندم

رسیدن به روی باندهای فرودگاه تهران بازشان نمی کنم..با اینکه شب گذشته خوب 
خوابیده بودم ولی بدم نمی آمد که صبح کمی بیشتر بخوابم و حاال فرصت خوبی بود 

 که این مدت کوتاه را بخوابم.با رسیدن به تهران کارهایم شروع میشد.
 

که بیرون می آیم،گوشی ام را روشن می کنم. با گرفتن تاکسی دربستی یک  از فرودگاه
راست به سمت شرکت بابا حرکت می کنم و قبل از رسیدن بهش زنگ میزنم.همین که 
تماس را قطع می کنم مسیح زنگ میزند.خیال او راهم از بابت رسیدنم راحت می کنم 

تنظیم کنند.چونکه شب عمه  3ت و به یاسی هم پیامک می دهم که جلسه را برای ساع
مهمان خانه مان بود و دلم می خواست زودتر به خانه برسم تا کمی هم به اکرم خانم 

توی غذای درست کردن کمک کنم البته اگر جلسه همونطور که دلم می خواست پیش 
 می رفت!

 
 بابا در اغوشم میکشد و همانطور که صورتم را می بوسد می گوید:خوش اومدی گلِ 

 بابا..بیا بشین تا خستگیت برطرف بشه..
 

من هم می بوسمش و روی مبل دونفره کنار بابا می نشینم.با دیدن لبخندش خیالم 
 راحت می شود که حالش خوب است.

 
ناهار دونفره ای می خوریم و با هم درد و دل می کنیم.من از کارم می گم و بابا هم از 

 کار و دلتنگی اش..
 

دن ناهار به سمت شرکت حرکت می کنم .مطمئنا تا االن بچه ها همگی بعد از خور
روز  45جمع شده بودند و منتظر بودند.همانطور که من منتظر دیدن طرح ها بودم تا 
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آینده باید طراحی ها رو به اتمام می رسوندیم و بعد شروع به سرانجام رسوندن طرح 
رس من و بچه ها هم انگار هر می کردیم و تازه اصل کار داشت شروع میشد و است

 لحظه بیشتر می شد.
 

یاسی را از اغوشم دور می کنم و با خنده می گم:لوس نکن خودت رو...حاال مگه 
 چندوقته من رو ندیدی..خوبه من این چندوقت همش شرکتم..

 
چشم غره ای بهم میره و می گه:بی احساسی دیگه...بیا بریم تو که بچه ها 

 حامد! منتظرتن..مخصوصا
 

 لبخندی میزنم و میگم:حامد دیگه چرا؟!
 

 پشت چشمی نازک می کنه و میگه:
 
من چه میدونم..حامده دیگه..دو روزه هی میگه پس چرا این دختر نمیاد..انگاری  -

 دلش برات تنگ شده..
 

 خنده ای می کنم و میگم:تو گفتی و منم باورم شد..
 

با نیشی باز به استقبالم می اید و من هم به تک تک  و با هم وارد اتاق میشیم..حامد
 بچه ها سالم می کنم و ازشون می خوام که بشینن!

 
 باید بی وقفه کار را شروع می کردیم.

 
** 
 

 عمه جون یکم از این ساالد بکشم براتون؟!
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ه عدعمه ناهید در حالیکه دور دهانش را پاک می کرد با لبخندی گفت:نه عزیزم..یکم م
 ام ناراحته..االنم دیدی که قرص خوردم..

 
 آخی انشاهلل که بهتر میشین..حاج آقا شما چی؟ براتون بکشم؟!-
 

حاج آقا که درست به اندازه ی پدرم برایش احترام قائل بودم لبخندی فراخ به صورتم 
زد و گفت:بکش برام دخترم..من درست برعکس عمه خانم به سبزیجات عالقه ی 

 دارم...زیادی 
 

مشغول کشیدن بودم که بابا گفت:چقدر جای نسترن و کوچولوش خالیه...انگار وقتی 
 اونا نیستن یه چیزی این وسط کمه..

 
 حاج آقا زودتر از عمه جواب داد.

 
بله..امشب خونه ی مادرشوهرش دعوت بودن و نتونستن بیان..کیوان هم که طبق -

 معمول همیشه پیش دوستاشه!
 

که فوری تا اسم کیوان می آمد برای حاج آقا گارد می گرفت گفت:همچین می عمه 
 گین که طبق معمول..انگار بچه ام همیشه در حال گردشه..

 
و رو به من کرد و گفت:ونقدر این روزا خودش رو مشغول کار کرده بود که وقتی گفت 

ه ام جوونه ولی قراره با دوستاش یه سر به ویالی شمال بزنن کلی خوشحال شدم..بچ
 کم جوونی می کنه.

 
صدای حاج آقا رو شنیدم که زیر لب برای خودش استغفار می گفت.لبخندی به عمه 
 زدم و گفتم:عمه جون نگران نباشین..بعضی موقع ها کار هم برای آدم لذت بخشه..

 
د از شام را در محیطی آرام و خانوادگی خوردیم..به کمک فرخنده میز را جمع کردم و بع

 دقایقی به کنار بقیه برگشتم.عمه اشاره کرد که به کنارش بروم.
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تا کنارش نشستم دستش را روی پایم گذاشت و گفت:خب..دیگه چه خبر خانم 

 مهندس؟!
 

 نگاهی به صورتش که بیشتر اعضایش شبیه به پدر بود می کنم.
 
 سالمتی..همش کار و جلسه و مسافرت هوایی!-
 

ه خنده ای آرام می کرد گفت:اتفاقا هر بار که با بابات صحبت می کنم می عمه در حالیک
 گه که تو داری میای تهران!

 
آره دیگه..پروژه جوریه که همش باید در رفت و آمد باشم..برای خودمم گاهی -

سخته،ولی خب چیزی بود که از روز اول خودم در موردش اطالع داشتم و بعد از 
 ه وقت جا زدن نیست!گذشت این چند ماه دیگ

 
نادر که خیلی از پروژه تعریف می کرد..دلم می خواست می تونستم ببینم این هتل -

 چه شکلیه که بابات اینقدر تعریفش رو می کنه!
 

 دستم را روی دست عمه گذاشتم و فشار مالیمی بهش دادم.
 
 توی تبلتم عکس ها هست...می خواین بیارم تا ببینین؟!-
 
یزم...حاال یکم کنارم نشستی..بعدم به قول حاجی برای افتتاحیه اگر قسمت بشه نه عز-

 ما هم میایم کیش با بابات..اینجوری بیشتر غافلگیر کنندست..
 

 لبخندی میزنم.پس فکر همه جایش را کرده بودند.
 
عالیه!االن جز یه هتل خالی چیزی نصیب چشماتون نمیشه...ولی قول میدم اولین -

رای شما دعوتنامه از افتتاحیه هتل رو بفرستم!می دونین که ما هم سهمی توی نفر ب
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هتل داریم و برای تبلیغ کار شرکتمون می تونیم افراد زیادی رو چه ایرانی چه خارجی 
 برای افتتاحیه دعوت کنیم!

 
 با اومدن فرخنده به همراه سینی های چای بحث به سمت دیگری کشیده می شود..

 
حالیکه چایش را می نوشید گفت:حاال پروانه جان اینهمه به فکر کار هستی..به عمه در 

 فکر خودت و تنهاییت هم هستی؟!
 

فنجان را از لبم دور می کنم و خودم را به راهی دیگر میزنم و با شادی ساختگی جواب 
 می دهم.

 
از  ت که یکممن که تنها نیستم عمه جون..بابا هم هست.حاال به استثنای این چندوق-

 هم دوریم وگرنه همیشه کنارشم ..
 

فنجانش را روی میز جلویش قرار می دهد و در حالیکه مستقیم نگاهم می کند حرفش 
 رامیزند.

 
منظورم رو از تنهایی یه جور دیگه برداشت کردی!نه دخترم...دیگه وقتشه تو هم بری -

جوری بابات ،هم سر خونه و زندگت..ماشاهلل دیگه سنت هم که خوبه!این
خوشحالتره..هم دلش قرصتره.اونم آرزو داره که تو رو .دختر خوشگلش رو توی لباس 

عروسی ببینه قربونت برم..یکم واقع بین باش..تا کی می خوای همش درگیر کار و 
درس باشی..بعد از بهم خوردن اون نامزدی که معلوم بود دل پدرو مادرت هم زیاد به 

حاال دیگه وقتشه..یک سال و نیم بیشتره که از اون قضیه گذشته  این نامزدی رضا نبود
 و هنوزم توی الک تنهایی خودت فرو رفتی!

 
خم میشم و فنجان نیمه خالی ام را کنار فنجان عمه می گذارم و همانطور خم شده با 

 صدایی آهسته می گم:بابام چیزی گفته عمه جون؟!
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اجونت هم چیزی گفته باشه.می خوای مخالفت لبخندی میزنه و میگه:به فرض که باب
 بکنی و بگی نه؟!

 
صاف می نشینم و نیم نگاهی به سمت بابا و حاجی که مشغول گفت و گو بودند می 

 اندازم.
 
خب..نه!ولی واقعا االن خیلی درگیرم..نمی خوام بهانه بیارم..به قول شما سنمم دیگه از -

 واج نداریم گذشته..ولی..اون سنی که دخترا میگن االن قصد ازد
 

 عمه به میان حرفم می آید:ولی چی دخترجون؟نکنه ..پای کسی در میونه..هان؟!
 

 و مهربان و مادرانه نگاهم می کند.
 

عمه چه می گفت؟!پای کسی در میان باشد؟یعنی باز من عاشق شده باشم؟دل داده 
 باشم..نه!این امکان نداشت.

 
م و باز می کنم.ولی برای لحظه ای تصویر مسیح جلوی چشمانم را سریع می بند

 چشمانم می آید و بی وقفه جواب عمه را می دهم.
 
 نه عمه جون..کسی نیست!هیچ کس..-
 

 و خودم می دانم که فقط خودم هستم که واقعیت کالمم را باور نمی کنم.
 

 عمه نفسی می کشد و همچنان ادامه می دهد.
 
نیست.می خواستم بگم که یکی از دوستای حاجی..که از قضا خب..حاال که کسی -

دوست خانوادگی ما هم هست و تو رو هم یکی دوباری قبال ها دیده بودند یه چیزایی 
به حاجی گفتن..منم به بابات زنگ زدم و گفتم.اونم که بنده خدا حرفی نمیزنه.فقط 

 ا وقتی زنده ام ببینم!گفت پروانه خودش باید بخواد..من که از خدامه عروسیش رو ت
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حال چی می گی عمه جون؟من جواب حاجی رو چی بدم؟ما هم این وسط یه واسطه 

 شدیم؟!
 

من من کنان می گویم:خب..واال چی بگم..االن واقعا ذهنم خیلی مشغوله..اونقدری 
ز ادرگیری دارم که اگر بگم آره و اگر بگم که بیان،میدونم که نمی تونم با یه دید و ذهن ب

 تصمیم بگیرم.ولی هر چی که شما بگین..
 

عمه می گفت که من عروس بشوم؟می خواستند من را در لباس عروسی ببینند؟آهی 
می کشم و خودم هم نمی دانم چرا دارم با خودم لج می کنم و این تصمیم بزرگ را به 

 خود عمه پاس می دهم.
 

 دستانم را نوازش می دهد.
 
بابات چیزی جز خوشبختیت رو نمی خوام..ولی اگر واقعا فکر می عمه جان...منم مثل -

کنی که حاال آمادگی روحی نداری و مشغله ی فکریت زیاده..میزایم واسه چندوقت 
 دیگه..چطوره؟!

 
 نگاهی به دستانش می اندازم.

 
 باشه...هرچی که شما صالح می دونین.-
 

حرف های عمه در سینه ام حبس شده و با این حرف نفسی که انگار از همان ابتدای 
 بود را رها می کنم.

 
*** 

 
ساعتی بود که عمه و حاجی رفته بودند و من و بابا جلوی تلویزیون نشسته بودیم و 

 حرف میزدیم.
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خستگی از چشمانش معلوم بود ولی می دانستم که دوست دارد که کنار من 

وقت های دیگر سرم را روی شانه باشد،درست مثل من که دلم می خواست مثل خیلی 
 ی پدرم بگذارم و او برایم از کودکی هایم بگوید..

 
امشب دلم بهانه می گرفت و منتظر بودم تا با کوچکترین تلنگری اشک هایم را روانه 

ی صورتم کنم.می دانستم که زیاد تحت تاثیر حرف های عمه قرار گرفته ام و 
 احساساتی شده ام.

 
 از بابا جدا شده بودم و به قصد خوابیدن به اتاقم پناه آورده بودم.ساعتی بود که 

 
غلتی در جایم می زنم.چشمانم را باز و بسته می کنم...پلکهایم را روی هم فشار می 

 دهم. نه..! هیچ کدام از این کارها فایده ای ندارد.
 
 
 

خته و منتشر ( ساwWw.98iA.Comاین کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا )
 شده است

 
 
 

با حرف های عمه کمی بی قرار شده بودم و اعصاب کمی آرام شده ام با این حرف ها 
 دوباره متشنج شده بود.

 
عمه از ازدواج و لباِس عروس پوشیدن من حرف میزد و میخندید اما نمی دانست که 

ه .خیلی وقت بود کبرعکس لبان به لبخند نشسته ام در دل من آشوب به پا کرده بود
حتی فکر عروسی به ذهنم خطور نمی کرد و حاال،امشب تمام فکرم حول عروسی می 

 چرخید.
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سعی می کنم ذهنم را منحرف کنم و به جلسه ی موفقیت آمیز بعداز ظهر فکر 
کنم.ذهنم را مشغول همه چیز می کنم.از مسیح با آن نکاه بدرقه کننده اش در سالن 

حامد با آن شوخی هایش که باعث میشد جو خشک و رسمی جلسه فرودگاه گرفته تا 
 از بین برود و به لبان همه لبخند بیاید..

 
خوشبختانه طراحی ها همانطور که می خواستم پیش می رفت و بچه ها با توان 

بیشتری روی طرح کار می کردند و این باعث رضایت من و حامد از گروه بود.یاسی هم 
 وسط می چرخید و غز می زد و طراحی می کرد.که مثل همیشه این 

 
از روی تخت بلندمیشم و پتو را کنار می زنم.امشب خواب از چشمانم رخت بسته بود 

 و می دانستم که به این زودی ها از خواب خبری نیست.
 

پشت پنجره ی قدی اتاق می ایستم و به آسمان که با ستاره ها نورانی تر شده،نگاه 
 من در این زندگی چه بود؟تقدیر باری من چه می خواست؟!می کنم.قسمت 

 
آهی می کشم و پرده را رها می کنم.از اتاق پاورچین پاورچین بیرون میرم.دلم نسکافه 
ی داغ می خواست.چایی ساز را روشن می کنم و تا جوش آمدن آب به دنبال نسکافه 

 ها در کابینت می گردم.
 

را هم میزنم به اتاقم می روم.چراغ مطالعه ی میزم را  دقایقی بعد در حالیکه نسکافه
 روشن می کنم و خودم را سرگرم طراحی می کنم.

 
وقت هایی که سرگرم طرح کشیدن بودم ذهنم به چیز دیگری معطوف نمیشد و از این 

 بابت خیالم کمی آسوده بود که بهترین کار برای امشب همان طراحی کردن است.
 

خودم را تا پایان ماه دیگر به اتمام می رساندم و این در اولیت همه باید طراحی های 
 ی کارهای زندگی ام قرار داشت.
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تا ظهر در خانه می مانم و وقتی بابا قصد رفتن به شرکتش را دارد،من هم با او به 
 شرکت پیش بچه ها می روم.ساعتی را کنار آن ها بودن برایم خالی از لطف نبود.

 
نکه وارد اتاق حامد بشم،راهم را به سمت اتاق یاسی کج می کنم.دیروز زیاد قبل از ای

وقت نکرده بودیم که با هم کمی درد و دل کنیم و از خودمان حرف بزنیم و حاال،بهترین 
 فرصت بود.مخصوصا بعد از آن هم دل مشغولی های دیشبم.

 
 رد اتاق می شوم.تقه ای آرام به در میزنم و با شنیدن صدایش،لبخند به لب وا

 
با دیدنم همان پشت میزش نشسته،در حالیکه خودکار درون دستش را می چرخاند 

 ،صدایش در می اید.
 
به به..چه عجب خانم افتخار دادن از توی تختخوابشون بلند بشن و یه سر به ما -

 بزنن!
 

 جوابش را با لبخندی پهن تر از لبخند قبلی ام می دهم.
 
 صبح بیدارم..چه خبرا؟تو خوبی؟منم خوبم؟! 9ردی...خواب کجا بود.از تو بیخود ک-
 

 صدای خنده اش بلند می شود.
 
پس باید بیایم دست صدر رو ببوسیم که تو رو تربیت کرد..از خوابیدن زیاد افتادی -

 آره؟!
 

و از جایش بلند می شود و به سمت من حرکت می کند.کیفم را کنارم روی صندلی می 
 رم و با چشم غره صورت زیبا و بانمکش را نگاه می کنم.گذا

 
از همون اول هم آدم فروش بودی..من خودم اگه بخوام زود بیدار بشم،بیدار میشم و -

 این به کِس خاصی ارتباط نداره!
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کنارم می نشیند و یک پایش را در حالیکه روی پای دیگرش با کلی ناز و ادا می اندازد 

 نگاهم می کند.
 
 تو گفتی و من باور کردم..حاال بگو ببینم،کجا بودی؟کی اومدی؟چی شده که اومدی؟!-
 

 پشت چشمی برایش نازک می کنم.
 
 اول تو پذیرایی کردن از من رو شروع کن..تا جواب سوال هات رو هم بدم!-
 

غش غش می خندد و دوباره از جایش بلند میشود.سفارش دو تا لیوان آب آلبالو می 
 دهد و باز به کنارم می آید.

 
 پس معلومه پیش حامد نرفتی!-
 
 نه خانم فیلسوف.یه راست اومدم پیش جنابعالی!-
 
خوبه نرفتی پیشش.از دست یه بنده خدایی که معلومم نیست کیه،بدجور شکار -

 بود،در جا از صبح پاچه ی همه رو گرفته..
 

 آرام می خندم.
 
 بشه..پس برم یه سری بهش بزنم.االن دیدنی شده! از حامد بعیده بداخالق-
 

لبخندی به صورتم می زنه و می گه:اووف..نمیدونی که وقتی بداخالق میشه جذابیتش 
 افزوده میشه..

 
و چشمکی به نگاه متعجبم میزنه و می گه:از مسیح جون چه خبر؟این پسر چرا 

 ت تغییر میده!اینجوریه؟چرا یهو و طرح البی رو داره بعد از این مد
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 شانه ای باال می اندازم.

 
نمی دونم واال..شاید خواب نما شده!هر چند به نظر من هم طرح از اول هم خیلی -

ساده بود.دارم یه سری تغییزات اساسی هم توی طراحی داخلی خودم ایجاد می 
 دکنم.می خواستم امروز یکم بیشتر با حامد هم مشورت کنم که اگه اون هم پسنیدی

 قطعیش کنم..
 

 شربت های خنک آلبالو با تکه های بلوری یخ می رسد.
 
 تو چه خبر؟مامانت اینا خوبن؟!-
 

 لیوان را از دهانش دور می کند و با ترشرویی جواب می دهد.
 
از احوالپرسی های شما...مامانم که خیلی ازت دلخوره..مخصوصا که اون دفعه هم -

عه هم که همش مشغولی و فردا می خوای بزاری دعوتش رو رد کردی..این دف
 بری..معلوم نیست توی اون کیش چه خبر هست!

 
 و با نگاهی مشکوک براندازم می کند.

 
 هان؟بگو دیگه...خب چرا اینقدر زود می خوای بری...یکم بیشتر می موندی حداقل!-
 
رم شرکت و به جان خودت خبری نیست...همش درگیر طرحم.مثل خودت از صبح می-

شب هم برمی گردم.تازه بعضی اوقات شبا هم طراحی می کنم.دیگه اینجوری صدای 
 زری خانم بنده خدا هم در اومده..

 
که اینطور..از عمه جونت اینا چه خبر؟خبرای دسته اول چی داری؟دیشب خوش -

گذشت؟!اونقدر زود خداحافظی کردی و رفتی که من متوجه نشدم کی رفتی..یهو حامد 
 گفت دنبال پروانه نگرد.پر زد و رفت!
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و خودش به این حرفش می خندد..من هم خندهام می گیرد.از دست این 

 حامد.همیشه سربه سرم می گذاشت.
 
حاال میرم حال اون حامد جونت رو می گیرم..توام اون نیشت رو جمع کن دختر...می -

 خوام خبرای دست اول برات تعریف کنم.
 

 را قورت می دهد و با چشمانی کنجکاو نگاهم می کند.فوری لبخندش 
 
 نــــه!-
 

 نه کشیده و بلند یاسی خواب را از سر من هم می پراند.
 
آره ...مثل اینکه قصد کردن که من و شوهر بدن...عروس بشم.توام بیای و توی -

 عروسیم واسم قر بدی..
 

 و پوزخند میزنم.
 

 ن را نگاه می کرد.یاسی با چشم های گرد شده م
 
 خب..خب حاال تو چی گفتی به عمه ات؟هــان؟-
 

 نگاهم را از صورت متعجبش می گیرم و به روبرویم می دوزم.
 
هیچی چی می گفتم..گفتم که خیلی مشغله ی فکری و کاری دارم..اونم شرایطم رو -

 درک کرد.گفت که بعدا راجه بهش مفصال حرف می زنیم.
 

 ید.به سمتم چرخ
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 خب عمو جون چی گفت؟!-
 

 نگاهی به صورتش می اندازم.
 
به نظرت بابام حرفی هم میزنه؟!اون گفته بود که هر چی که من بگم...فقط هی عمه -

ام تاکید می کرد که بابات آرزو داره تو رو توی لباس عروسی ببینه و ..از همین حرفا 
 دیگه!کلی اعصابم بهم ریخته بود دیشب یاسی!

 
 دست هایم را میان دست هایش می فشارد.

 
 قربونت برم..حاال که چیزی نشده..تازه اگرم میشد مگه بده؟!-
 

 جوری نگاهش می کنم که می ترسد و با تته پته می گوید.
 
خب..خودت مگه به عمه نگفتی فعال مشغولی...اونا که بچه نیستن عزیزم!باالخره از -

 می خوای بدتر از من آس و پاس باشی هان؟!این مشغولی در میای!تا کی 
 

درد من این چیزها نبود.درد من نارو خوردن بود.یاسی درد مرا نمی فهمید.وقتی 
 سکوتم را می بیند ادامه می دهد.

 
اگر بخاطر اون نامرده...باید بگم که واقعا احمقی..اصال ازت توقع ندارم که هنوز بخاطر -

 اون بخوای بگی نه!
 

لخوری نگاهش می کنم و می گم:یاسی..تو دیگه این حرف رو بهم نزن..من به با د
 امین هیچ حسی ندارم.حتی تنفر!تو یکی که بهتر از بقیه این چیزها رو می دونی!

 
 لبخندی میزند و برای اینکه جو را عوض کند می گوید.

 
 ک؟!خب اگه بخاطر اون نیست پس بخاطر کیه!نکنه صدر دلت رو برده عروس-
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و مرموزانه و پر شیطنت نگاهم می کند.با آمدن اسم صدر،آن هم این وسط...ته دلم 

یک جوری می شود..ولی برای اینکه یاسی پی به حالم نبرد شلوغش می کنم.دستش را 
 پس میزنم و از جایم بلند میشود.

 
 دن با تو بیبرو بابا..دختره ی بی عقل...منو باش دارم با کی حرف می زنم..اختالط کر-

 فایده ست.
 

 بلند می خندد و در جایش می ایستد..
 
مگه چی گفتم.خواستم یکم بخندیم...هر چند،صدر هم سوژه ی خوبیه!بچه هاتون -

 خوشگل میشن ها...
 

ادایش را در می آورم و این بار هر دو می خندیم.یاسی هم یک رگش به حامد رفته 
 زد که مغز آدم ناخوداگاه سوت می کشید! بود.گاهی شیش میزد و حرف هایی می

 
 بیا بشین بقیه اش رو برام تعریف کن حاال...بیا ناز نکن عروس خانم..-
 

 پشت چشم نازک می کنم و صورتم را به حالت قهر برمی گردانم.
 
اوال که عروس خودتی..دوما گفتم که..دیگه حرف نمیزنم.همه ی قضیه همین بود.االنم -

 م پیش حامد.توام میای؟!می خوام بر
 

 به سمت میزش حرکت کرد.نگاهی به ساعت مچی اش انداخت.
 
 تو برو..من خودم چند دقیقه دیگه میام پیشتون..البته اگه اشکالی نداره خانم خانما!-
 

 شانه ای باال می اندازم.
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 نه عزیزم..چه اشکالی...پس زود بیا..-
 

 که صدایم می کند. هنوز در اتاق را باز نکرده ام
 
 پروانه؟!-
 

 درحالیکه دستم روی دستگیره است به سمتش می چرخم.
 
 جانــم؟!-
 
 منم با عمه ات موافقم..بهتره اون پیله ای که دورت پیچیدی رو پاره کنی!-
 

لبخندی به صورتش می زنم و به شوخی چشمی بلند باال تحویلش می دهم و از اتاق 
 خارج می شوم.

 
 *** 

 
 با روشن شدن گوشیم،سریع پیامکی از طرف مسیح به دستم میرسه.

 
 "جلسه داشتم.مهاجری رو فرستادم دنبالت"

 
با خوندن پیام،هم دمغ میشم و هم در کمال تعجب عصبی!چون گوشی رو با بی 

 حوصلگی پرت می کنم توی کیفم.
 

کیه زده بود به ماشین و داشت بیرون فرودگاه همانطور که مسیح گفته بود ،مهاجری ت
با نگاهش دنبال من می گشت.براش دستی تکان میدم.با دیدنم چند قدم جلو می 

 آیدو دستی به سبیل های پهنش می کشد.
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تا رسیدن به شرکت سکوت می کنم و چشم هام رو توی شهر و آفتاب بی نظیری که 
 روی جاده نقش انداخته بود می چرخونم.

 
ل و کمی قایق سواری تنگ شده بود و خیلی وقت بود که تمام مسیر دلم برای ساح

 رفت و آمدم به شرکت و به فرودگاه ختم میشد.
 

با مرادی حال و احوال کوتاهی می کنم و یک راست وارد اتاقم میشم.چون رییس 
شرکت جلسه داشت و من نمی خواستم که به معنای واقعی کلمه،مزاحمش بشم.بعد 

 شرکت برگشته بودم و این استقبالم بود. روز به 3.5از 
 

 اصال مگر من گفته بودم که به دنبالم بیاید،که برایم پیامک میزد که نمی تواند؟!
 

با حرص کیفم را روی صندلی پرت می کنم و پشت میزم قرار می گیرم.اصال اشتباه 
 کرده بودم که یک راست به شرکت آمده بودم..

 
می خورد و مرادی با یک سینی وارد می شود.سعی می کنم به ضربه ای به در اتاقم 

 صورتش لبخند بزنم ولی،لبم کج می شود.
 

بعد از گذاشتن محتویات سینی روی میز ازش تشکر می کنم و بی هیچ حرفی می 
رود.بعد از خوردن نوشیدنی خنکم،از پشت میز فاصله می گیرم و به سمت کیفم 

نم و خودم را مشغول می کنم تا کمتر به مسیح فکر میروم.محتویاتش را خالی می ک
 کنم.

 
نمی دانم چرا در هواپیما همش نقشه ی برخوردم با مسیح در ذهنم می نشست و 

 بعد از آن پیامک،همه ی تصوراتم خراب شده بود.
 

 مداد را روی برگه رها می کنم و به صندلی چرخدارم تکیه می دهم.
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بودم؟چرا اینقدر حساس شده بودم؟آهی می کشم و چشمانم چرا اینقدر ریز بین شده 
را می بندم.دستانم را روی سینه در هم قفل می کنم و سعی می کنم با این کار ذهنم را 

 آرام کنم.
 

ولی تقه ای که به در می خورد باعث می شود با اکراه چشمانم را باز کنم.ژستم را تغییر 
 لیوان خالی را با خود ببرد. نمی دهم.حتما مرادی بود و می خواست

 
در با صدای قیژ آرامی باز میشود و کسی که جلوی دیدنگانم ظاهر می شود،مسیح 

 است.آن هم با دستی که در آتل است.
 

با دیدنش شوکه میشم و صاف توی جام میشینم و با بهت در حالیکه نگاهی به 
 صورتش و نگاهی به دستش می اندازم سالم می کنم.

 
 اب سالمم رو با خوشرویی می دهد.جو

 
 می تونم بیام داخل؟!-
 

 با حواس پرتی از صندلی بلند می شم و می گم:
 
 آره..یعنی بله..بیاید داخل..-
 

 و تعارفش می کنم که بنشیند.
 
 پرواز خوب بود؟!-
 
 خوب بود..ولی انگار شما خوب نیستین!دستتون..-
 

 حرفم را قطع می کند.
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 چیز مهمی نیست...یکم مو برداشته..یه ترک کوچیک!خوب میشه..-
 
 کی اینجوری شدین؟!-
 

و انگار من همان زنی نبودم که تا چند دقیقه ی پیش از دست او عصبانی بودم و 
 حاال،درست به همان اندازه نگرانش شده بودم.

 
 درست همون روزی که رفتی تهران..گفتم که چیزی نیست!-
 

 رتش نگاه می کنم.لبخند به لب داشت و انگار که واقعا حالش خوب بود.به صو
 
 یعنی می خواین بگین االن بهترین؟!-
 

 از جایش بلند می شود و به سمتم می آید.
 
 یعنی خوب بودنم االن معلوم نیست؟!-
 

 و لبخندش را پررنگتر می کند.
 
 خب..چرا!خداروشکر که خوبین.-
 
 ان چه خبر بود؟!خب..توی تهر-
 

 برگه های روی میز را بلند می کنم و به سمتش می گیرم.
 
کلی پروژه جلو افتاده..یه جلسه ی طوالنی داشتم همون روز که رفتم.خیلی هم منتظر -

 بودم که بیاید تهران ولی...انگار با یان اوضاع همه چیز عوض شده بود آره؟!
 

 خنده ای آرام می کند.
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درم وقتی این اوضاع رو دید به کل تهران اومدن از یادش رفت!منم که مشغول آره..ما-

 هتل بودم.خودت که در جریان هستی!
 
 آهان..خب االن به کجا رسیده کار؟!-
 

 با لبخند به چشمانم نگاه می کند.
 
 جاهای خوبشه..می خوای باهام بیای؟دارم میرم اونجا با چندتا از مهندس ها...-
 

 رگه های روی میز نگاه می کنم.به ب
 
 نه..کلی کار دارم.بهتره یکم به اونا برسم..-
 

 قدمی به سمت میز برمیداره...برگه ای که بهش نگاه می کنم رو برمیداره.
 
 مطمئنی که نمی خوای..یا اینکه داری ...-
 

دارد و سرم را بلند می کنم و به چشمانش که رگه ای از خنده و شیطنت را با هم 
 رنگش متفاوت تر از همیشه است نگاه می کنم.

 
 یا اینکه داری تالفی نیومدنم رو میکنی؟!-
 

 سعی می کنم به نگاه و صدایم رنگی از تعجب بدهم.
 
 تالفی؟؟-
 

 تک خنده ای آرام می کند.
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 هیچی..شوخی کردم.پس به کارات برس...یه روز دیگه با هم میریم.چطوره؟!-
 

 تکان میدهم.او هم آرام آرام عقبگرد می کند و از اتاق خارج می شود.سری 
 

** 
 

یک ساعتی میشد که از شرکت برگشته بودم و توی اتاقم در حال استراحت کردن 
بودم.از اینکه قرار بود فردا یاسی به کنارم بیاید خوشحال بودم و از این تنهایی هم در 

ی امد و انقدر مشغول نبود.پیام های قبلی یاسی می آمدم.ای کاش میشد که بابا هم م
را بار دیگر می خوانم.امکان نداشت پیامی بفرستد که مضمون عروس را به همراه خود 

 نداشته باشد.
 

عروس خانم گفتن هایش دیگر کم کم داشت روی اعصابم تاثیر می گذاشت.جواب 
 پیامش را می دهم.

 
وی همه بهم بگی عروس خانم،به جون خودت "یاسی اگه می خوای بیای اینجا و جل

 توی خونه راهت نمیدم.گفته باشم"
 

و پیام تهدید امیزم را برایش می فرستم.هفته ی پیش من تهران بودم و حاال،یاسی 
قرار بود به تنهایی به کیش بیاید و حامد هم بخاطر جلسه ی کاری که داشت دو روز 

 بعد به ما محلق میشد.
 

یده را باز می کنم.انواع خنده ها را برایم درون پیامش فرستاده پیام تازه رس
 بود.لبخندی میزنم و به گوشی دهن کجی می کنم.

 
از اتاق خارج می شم و برای خوردن شام به زری خانم ملحق می شوم.تمام این هفته را 

اینقدر سرگرم کار شده بودم که بی نهایت دلم برای یکم تفریح تنگ شده بود.حتی 
برخوردهایم با مسیح هم آنقدر کم و کوتاه شده بود که یک روز صدایش در آمد و گفت 

 که شب را مهمان خانه ی آنها شده ام.
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اگرچه با شلوغی کاری که داشتم می خواستم پیشنهادش را رد کنم،ولی در واقع دلم 

 برای مهوش خانم و هم صحبتی با او تنگ شده بود.
 

دیدنم سریع در آغوشم کشید.شب خوبی را کنارشان گذراندم و زن مهربانی بود و با 
موقع برگشت هم مسیح تا خانه همراهی ام کرد.توی این چندوقت درست این 

 خانواده،انگار شده بودند خانواده ی دوم من،و از حضورشان در زندگی ام راضی بودم.
 

رست کرده بود و من لبخندی میزنم و وارد آشپزخانه میشم.امشب زری خانم الزانیا د
 هم عاشق الزانیا!

 
هنوز بشقاب ها را روی میز نچیده بودیم که صدای زنگ در،هر دویمان را متعجب 

 کرد.زری خانم در حالیکه بشقاب را روی میز می گذاشت نگاهی به من کرد.
 
 من میرم ببینم کیه..-
 

 پر تعجب برگشت. سری تکان دادم و او رفت و دقایقی نگذشته بود که با صورتی
 
 چی شد؟کی بود؟-
 
 نمی دونم واال..کسی نبود...-
 

 با نگاهی پر بهت می گم:چی؟کسی نبود؟پس چرا ایفون زنگ خورد..
 

 زری خانم به سمت فر حرکت می کند تا الزانیا را خارج کند و روی میز بگذارد.
 
 حتما بچه بوده..ولش کنین..بیاین شاممون رو بخوریم.-
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شب مگر میشد بچه ای برای  9.5صندلی را عقب می کشم و رویش می نشینم.ساعت 
 مزاحمت زنگ خانه ها را بزند.آن هم خانه ی ما!

 
شام را با ذهنی پرسوال می خورم و به پذیرایی برمی گردم.تلویزیون ررا روشن می کنم 

آیفون می افتد  و خودم را مشغول تماشا می کنم.ولی هر چند دقیقه یک بار نگاهم به
 و تعجبم بیشتر می شود.

 
*** 

 
فیلم سینمایی رو به اتمام بود و خمیازه های من هم شروع شده بود.دلم می خواست 

 پایانش را بدانم،بنابراین چشمانم را به باز بودن وسوسه کردم.
 

نه املودی آخر فیلم که پخش شد لیوان خالی از چای را در دستم گرفتم و راهیه آشپزخ
 شدم. زری خانم با دیدنم لبخندی زد و گفت:خوابت میاد دخترم؟!

 
درست همان لحظه خمیازه ای کشیدم و گفتم:آره..فکر کنم زیاد الزانیا خوردم..سنگین 

 شدم.
 

 لبخندی مادرانه به صورتم میزند.
 
کمم نوش جانت ..بخاطر کار زیاد هم هست.می بینم که این روزا چطور درگیر کاری..ی-

 به ذهنت استراحت بده!
 

 لیوان را روی سینک می گذارم.
 
آره این هفته می خوام یکم استراحت کنم..یاسی داره فردا میاد پیشم.صبح رو شرکت -

 نمیرم. ولی بعد از ظهر میرم.
 

 و یادم افتاد که به مسیح خبر نداده ام.
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شی و از مهمونت پذیرایی قدمش روی چشم ...پس برو بخواب که فردا با انرژی با-

 کنی.
 

لبخندی بی رمق بهش می زنم و با گفتن شب بخیر به سمت سرویس بهداشتی حرکت 
می کنم.مسواکم را با بی حوصلگی میزنم و بعد از شستن صورتم با آب ولرم از سرویس 

 خارج میشم.
 

 لبه ی تخت می نشینم و برای مسیح پیام می نویسم.
 

.می خواستم بگم که فردا صبح نمی تونم به شرکت بیام.مهمان "سالم.شبتون بخیر.
 دارم.گفتم که نگران نشین."

 
 بالفاصله جواب پیامم میرسد.خیلی کوتاه جواب داده بود که:

 
 "سالم.اکی. خوش بگذره"

 
مطمئنا خوش می گذشت.گوشی را روی سایلنت می گذارم و پتو را تا نیمه رویم می 

که خوابی شیرین چشمانم را گرم می کند و باعث می شود همه  کشم. طولی نمی کشد
 چیز را به فراموشی بسپارم.

 
نیمه های شب با صدایی آشنا بیدارمیشم.وقتی هوشیاری ام کامل می شود متوجه می 

 شم که صدا،صدای زنگ آیفون است که همچنان بی وقفه در حال زنگ خوردن است.
 

را کنار میزنم.این وقت شب چه کسی بود که اینطور تپش قلبم شدید می شود و پتو 
 زنگ میزد؟

 
با پاهایی لرزان از اتاق خارج میشم و به طرف آیفون که حاال صدایش قطع شده بود 

 حرکت می کنم.صدای پایی از پشت سرم باعث می شود جیغ کوتاهی بکشم..
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ببیند این وقت شب چه  زری خانم بود.او هم درست مثل من از اتاق بیرون آمده بود تا

 خبر شده است.
 
 نترس دخترم..منم..نترس جوونم..-
 

دستم را از روی دهانم برمیدارم و روی قلبم که بی رحمانه و پر وحشت درون سینه ام 
 خودش را می کوبید میگذارم.

 
 شمایین...آه...ترسیدم!-
 

د و زیر لب حرف زری خانم برق را روشن می کند و به سمت آیفون حرکت می کن
 میزند.

 
آره دخترم..منم.معلوم نیست امشب چه خبر هست..آخه کیه نصف شبی؟لعنت خدا -

 به این مزاحم ها..خواب و از چشمامون گرفتن..
 

پشت سرش من هم آرام قدم برمیدارم و هر دو از آیفون بیرون را نگاه می کنیم.جز 
 سیاهی شب،چیزی دیده نمیشد .

 
حالیکه به سمتم برمیگرده میگه:چیزی نیست دخترم..بیا بریم زری خانم در 

بخوابیم.االن این آیفون رو هم از برق می کشم که دیگه چیزی نتونه مزاحممون 
 بشه..اصال باید همون اول شب اینکار رو می کردم..

 
 و سیم برق آیفون را از پریز جدا می کند.

 
 کنه...زری خانم یعنی کیه؟دارن ما رو اذیت می -
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دستی به بازویم می کشد.میدانم که او هم استرس دارد و می خواهد از من پنهانش 
 کند.

 
مادر..خودت و ناراحت نکن...شاید سیم ها اتصالی کردن..االنم برو بخواب.من -

 بیدارم...برو مادر جان...برو عزیزم.دیدی که چیزی نبود.
 

و را رویم می اندازد و دقایقی بعد از اتاق می و مرا به سمت اتاقم راهنمایی می کند. پت
 رود.

 
شب بود و باز هممثل سر شب بی دلیل  3کمی خم میشم و گوشی را برمیدارم.ساعت 

آیفون زنگ خورده بود.و بدتر این بود که نه یک بار بلکه چندبار و پی در پی صدای 
 زنگ در فضای خالی و پر سکوت خانه پیچیده بود.

 
ی را خاموش می کنم و روی سینه ام می گذارم.نگاهی به پنجره می کنم صفحه ی گوش

 و آن شب و آن سایه دوباره در ذهنم تداعی میشوند.
 

"لعنتی"نثار کسی که نمیدانم کیس می کنم و سرم را هم زیر پتو میبرم و دم دم های 
 صبح به خواب میروم.

 
*** 

 
زنده می شود.دستی به موهایم می کشم و  چشمانم را که باز می کنم یاد دیشب برایم

می رسید.قبل از  11بود و یاسی ساعت  9از تخت پایین می ایم.ساعت نزدیک به 
خوردن صبحانه وارد حمام میشم و کوفتگی بدنم را با دوشی آب گرم،کمتر از قبل می 

 کنم.
 

 می کنم و زری خانم میز صبحانه را چیده بود و مشغول گوش کردن به رادیو بود.سالم
 جوابم را با خوشرویی می دهد.
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بیا بشین دخترم...تا منم یه چای تازه دم برات بریزم که سرحال بشی..نون تازه هم -
 برات گرفتم..

 
 تشکر می کنم و پشت میز می نشینم. خمیازه کشان چایم را شیرین می کنم.

 
 دیشب خوب نخوابیدی آره؟!-
 

 ندازم و لبخند بی جانی میزنم.نگاهی به صورت نگرانش می ا
 
نه زیاد.خیلی ذهنم درگیر شده بود.تا میام یکم احساس آرامش بکنم همه چی عوض -

 میشه!
 
توام خیلی حساس شدی دخترم..چیزی نبود که..از این به بعد شب ها همین کار رو -

اتیتا سمی کنیم و ایفون رو می کشیم که راحت باشیم.اصال یه زنگ میزنم به یه تاسی
بیاد یه نگاهی هم به سیم آیفون بندازه ببینه اتصالی داره یا نه!شاید ما الکی داریم 

 نگران میشیم..
 

 قلپی از چایم را می نوشم و لیوان را از لب هایم فاصله می دهم.
 
 شاید...هر چیزی ممکنه.-
 

آژانس  و مشغول خوردن صبحانه ام میشم.خوشبختانه قرار بود که یاسی خودش با
 بیاید و قرار نبود که من به دنبالش بروم.

 
بعد از خوردن صبحانه وارد اتاقم میشم و بعد از کمی جمع و جور کردن اتاق،لباس 

هایم را عوض می کنم و مشغول خشک کردن موهایم می شوم.صورت رنگ پریده ام 
 را با آرایش،عادی تر می کنم و از اتاق بیرون می ایم.
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رین مبل لم می دهم و به روزنامه ای که روی میز شیشه ای افتاده بود نگاه روی نزدیکت
 می کنم.دقایقی خودم را سرگرم خواندن مطالب روزنامه می کنم.

 
به ساعت که نگاه می کنم می بینم کههنوز نیم ساعت تا نشستن پرواز یاسی باقی 

ی کمک به زری خانم به مانده.یک زنگ به بابا می زنم و حالش را می پرسم و بعد برا
 آشپزخانه بر می گردم.

 
 زری خانم کمک نمی خوای؟!-
 

 می چرخد سمتم.
 
 نه دخترم...تو استراحت کن.یه روزه که خونه ای..-
 

 نگاهی به دستش می اندازم.
 
 دارین مرغ شکم پر درست می کنین؟!-
 

 وکنارش می ایستم تا ببینم چطور شکم مرغ را پر می کند.
 

صدای زنگ آیفون باعث می شود من و زری خانم بهم نگاه کنیم.با به یاد آوردن یاسی 
 خیالم راحت می شود.

 
 من میرم باز می کنم..فکر کنم یاسی باشه.-
 

و در حالیکه دست هایم را با دستمالی پاک می کنم از پشت میز بلند میشم و به سمت 
جلوی در منتظر بود.خیالم راحت می پذیرایی حرکت می کنم.یاسی ساک به دست 

 شود و نفسی آسوده می کشم.
 

 آیفون را برمی دارم و کمی سربه سرش می گذارم.
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 خانم اشتباه اومدی..-
 

 در حالیکه برایم زبان درازی می کند می گوید:باز کن در و پروانه...گرما هالک شدم..
 

د.برای استقبالش جلوی در اتاق دستم را روی کلید فشار می دهم و در باز می شو
 میروم و وقتی جلو می آید در اغوشش می کشم.

 
 حاال دیگه به من میگی اشتباه اومدی؟-
 

 غش غش می خندم..
 
 آره بخند..تقصیره من شده که اومدم به توی نامرد سر بزنم اونم تو این گرما.-
 
 برات بیارم.خوش اومدی خانـــم..حاال بیا بشین تا یه شربت خنک -
 

و همان موقع زری خانم از آشپزخانه با لیوان های بلند و پر از شربت بیرون می اید و 
 به یاسی خوش آمد می گوید.

 
یاسی در حالیکه تشکر میکند مانتو و شالش را در می اورد و می گوید:واقعا که بیرون 

 گرمه..آدم نمی تونه دوام بیاره توی این هوای گرم و شرجی!
 
حاال شربتت رو بخور تا خنک بشی...شربت سکنجبینه...خود زری خانم درست -

 کرده!بخور ببین چه خوشمزست!
 

 زری خانم با گفتن،نوش جان به آشپزخانه بر می گردد و ما را تنها می گذارد.
 

*** 
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 خالصه که دیشب اینقدر بد خوابیدیم که حد نداشت.جات خالی بود.-
 

 ایی درشت شده نگاهم می کرد.یاسی با چشم ه
 
 یعنی کی بوده نصفه شبی؟!عجب ادمای ولگردی پیدا میشن...مردم آزار!-
 

لبخندی میزنم و می گم:آره بابا...هر چی بالست سر من یکی نازل میشه..اون دفعه هم 
که بدتر از این بار بود..نمی دونم واقعا چه خبره اینجا!تازه چند وقت بود آرامشم 

 ه بود..برگشت
 

 یاسی خودش را بهم نزدیکتر می کند.
 
بی خیال این چیزا..به قول زری خانم شاید اتصالی کرده بوده آیفون.حاال نمی خوای -

 پاشی بریم شرکت؟!حوصلم توی خونه سر رفت بابا..مثال اومدم مهمونی.
 

 لبخندی بهش می زنم.
 
 اومدی مهمونی با فضولی؟بریم شرکت چکار؟!-
 
 انه ای باال می اندازد.ش
 
خب بریم یه حالی از جناب مهندس هم بپرسیم دیگه عروس خانم..زشته حاال که -

 اومدم نیام دست بوسشون..مخصوصا که حاال دستشونم مشکل پیدا کرده..
 

و با زدن این حرف خودش بلند می خندد و من را هم به خنده وادار می کند.در حالیکه 
 م می گم:شم غره ای بهش میر
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بار  52خدا بگم چکارت نکنه یاسی..قرار شد بهم نگی عروس خانم ولی از وقتی اومدی -
گفتی! بلند شو بریم حاضر بشیم..خودمم قصد داشتم بعد از ظهر برم شرکت.حاال که 

 توام موافقی پس میریم ولی..
 

 و انگشت اشاره ام را به طرفش تهدید وار می گیرم.
 
 ارم اگه کاری بر خالف میلم بکنی اونجا.چشات و در می-
 
 ای جان..پیش به سوی شرکت صدر..-
 

و لبخندی پهن تحویلم می دهد و مثل فنر از جایش می پرد و به سمت اتاق خواب 
 حرکت می کند

 
رفتنش را نگاه می کنم و سرتکان میدهم.این دختر خدای انرژی بود و با امدنش و 

 ز لب هایم دور نمیشد.بودنش در کنارم،لبخند ا
 

 نگاهی دیگر در اینه به خودش می اندازد و دوباره به سمت من می چرخد.
 
 یعنی خوبم االن؟پرفکت؟-
 

 پوفی می کنم.
 
آره یاسی..بیستی..بیا بریم.یک ساعته جلوی اینه ای!مگه داریم میریم سالن مد و -

 زیبایی!
 

 .خنده ای سر می دهد و کیفش را برمیدارد
 
 باشه..بریم.چقدر بی حوصله شدی تو..َاه..حال گیر..-
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 و از اتاق بیرون میزند.
 

به زری خانم سفارش می کنم که برای شام،برای ما چیزی درست نکند.چون تصمیم 
 گرفته بودم که با یاسی بعد از شرکت به ساحل برویم و کمی بگردیم.

 
 ان می شویم.آژانس جلوی شرکت توقف می کند.وارد ساختم

 
مرادی با دیدن من و یاسی از جایش بلند می شود و لبخند به لب و مثل همیشه با 

 نگاهی کنجکاو خوش آمد می گوید.
 
 ممنون..مهندس هستن؟!-
 
 بله توی دفترشونن..اتفاقا االن مهندس وفایی هم رفتن پیششون..-
 
 باشه ممنون.-
 

 حرکت می کنیم.و به همراه یاسی به سمت اتاق صدر 
 
 زشت نباشه االن مهمون داره مزاحمش بشیم.شاید جلسه دارن.-
 

 لبخندی میزنم.
 
 از کی تا حاال تو مراعات کسی رو می کنی.بیا بریم تو بابا..وفایی از خوده!-
 

 خنده ای می کنه و می گه:یه بار حاال خواستم درست رفتار کنم..بزن تو حالم.
 

می کنم و ضربه ای به در اتاق می زنم.با شنیدن صدای مسیح هر نگاهی به صورتش 
 دو وارد اتاق میشیم.
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** 
 

همانطور که پشت میز ایستاده ،به هردویمان تعارف می کند که بنشینیم و خودش هم 
 از میز فاصله می گیرد.

 
 چه عجب از این طرف ها خانم؟خیلی وقته ندیدیمتون!-
 

می انداخت گفت:واال مگه این خام خانما میزاره ما بیایم..تا یاسی که نگاهی به من 
 میاد دلمون تنگ بشه،سرو کله ش پیدا میشه!راستی خدا بد نده...

 
مسیح که لبخندی میزد کنار وفایی که در سکوت نشسته بود و سخنرانی یاسی را گوش 

 می داد نشست.
 
 بد نبینید.خوبم خانم..ممنون...-
 

 می کند و ادامه می دهد. و نگاهی به من
 
 پس سرتون از صبح گرم بوده!وقتی گفتی مهمون داری تعجب کردم..-
 

 لبخندی میزنم و کمی در جایم جابجا میشم.
 
رسید...وقتی براش گفتم که دستتون اینجوری  11یاسی جان تازه امروز ساعت -

 شده،خواست که حتما بیایم و یه سر بهتون بزنیم.
 

 تشکر آمیز به صورتم نگاه می کند. با نگاهی
 
 چیز خاصی نیست که...زیاد بزرگش کردین..-
 

 و رو به وفایی می کند.
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 مهندس بدجور ساکتی؟!مگه نمی خواستی بری هتل؟!-
 

 وفایی نگاهی به من و بعد به مسیح می اندازد.
 
 مگه شما نمیای؟-
 

 و رو به من کرد.
 
 ن؟خانم مهندس شما نمیای-
 
 چرا..اتفاقا می خواستم یه سر به هتل بزنم به همراه یاسی..-
 

 و رو به یاسی می کنم.
 
 موافقی االن بریم؟!-
 

 لبخندی به صورتم زد.
 
 آره..من اینجام که کنارت باشم..به شرطی که بعدش قول ساحل رفتن رو بهم بدی!-
 

 دستی به بازوش می کشم.
 
 امشب این تو ذهنم بود...اتفاقا خودمم برای -
 

 و رو به مسیح و وفایی کهما دوتا را نگاه می کردندمی ادازم.
 
 ما هم میایم..فقط اگه اجازه بدین یکم توی اتاقم کار دارم..-
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 مسیح از جایش بلند می شود و به سمت میزش حرکت می کند.-
 
 م.چطوره؟!اکی..من و وفایی جان منتظریم!هر موقع شما اومدین میری-
 

 از جایم که بلند میشم یاسی هم به تبعیت از من می ایستد.
 
 عالیه..پس میایم خدمتتون..با اجازه..-
 

و نگاهی هم به سمت وفایی روانه می کنم که با لبخندی جواب نگاهم را میدهد و من 
 را هم مجبور می کند به او لبخند بزنم.

 
 مسیح بلند میشود.هنوز قدمی برنداشته ایم که صدای 

 
 خانم..اینجوری که زشته..بدون پذیرایی دارید میرید.-
 

 یاسی این بار جوابش را می دهد..
 
 انشاهلل سر فرصت مهندس...هستیم حاال..-
 

مسیح دست راستش را در جیب شلوار زغالی رنگش فرو می برد و سری تکان می 
 دهد.

 
*** 

 
 تش را می شکند و شروع به حرف زدن می کند.تا وارد اتاق میشم یاسی سکو

 
اوه پروانه..این مهندسه چه روز به روز جذابتر میشه..حتی با اون آتل هم خوشتیپتر -

 شده بود مگه نه؟!
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 و وقتی خنده ی مرا می بیند ادامه می دهد.
 
دیدی؟دیدی که توام حرفم و تایید میکنی..هر چند اون یکی هم همچین تیکه ی -

ی نبود..به به..دورت و کلی آدم متشخص گرفته و اونقوت تو هنوز واسه ی ازدواج بد
کردن مرددی...بابا بیخیال شو دختر جون..بیا یکی از این جوونارو خوشحال کن..بیا و 

 اینارو داماد کن و خودتم بشو عروس،عروس خانـــم..
 

 .ساله ادامه می ده 18و با شور و هیجانی درست مثل دخترهای 
 
جان من دیدی چطور نگات می کردن.یکی از اون یکی شیفته تر..چه بالیی سرشون -

 آوری..چه وردی خوندی..راز موفقیتت چیه؟!
 

کشوی میز را می بندم و به سمت یاسی چشم غره میرم و انگشت اشاره ام رو به 
 نشانه ی سکوت روی بینیم میزارم..

 
یده!تو کی می خوای دست از این خیال بافی چه خبرته دختر..صدات توی اتاق پیچ-

 هات برداری خدا می دونه!رمز و راز چیه بابا..اهلل اکبر..
 

 در حالیکه با ناز و ادا می نشینه روی مبل می گه.
 
حاال من می گم..تو یکی باور نکن!خاک تو سرشون..تا همین االن هم خیلی بی عرضه -

ه ی به این ماهی..ولی به ان خودم پری راست بودن که تو رو توی دام ننداختن..تیک
می گم...نگاه دوتاشون یه جوری بود بهت..تو خودت همش اینجایی شاید متوجه 

نشی..ولی من وقتی االن برخوردای اول صدر و با االنش مقایسه می کنم می بینم که 
 برخالف اون ذهن کودنت که می گی این حرفای من خیال بافیه....هیچم خیال بافی

 نیست و حقیقته!حاال می خوای باور نکن...خودت می دونی..
 

صندلی چرخدارم رو حرکت میدم و باز از توی کشو برگه ای که می خواستم رو پیدا می 
 کنم.
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 از بس حرف زدی دهنت خشک شد.می خوای بگم واست یه نوشیدنی بیارن؟!-
 

 با حرص جوابم رو میده.
 
.حیفه من که دارم واسه تو دل میسوزونم..واه واه..آدم نخیر.شما به کارات برس..-

 اینقدر خودخواه و از خودمتکبر؟!
 

 با چشم های گرد شده و لب های پر لبخند نگاهش میکنم.
 
 یاسی؟تو به من می گی خودخواه؟بس کن دختر..-
 

 و وقتی سکوتش رو می بینم ادامه میدم.
 
 نم راجع به حرفات فکر کنم خوبه؟!باشه..اصال تو راست می گی.سعی می ک-
 

 خندون به سمتم می چرخه.
 
بگو به جون یاسی؟اصال مگه میشه آدم یم به این آدمای جذابی که دورش هستن -

 فکر نکنه؟!
 

لبخندی میزنم.راست می گفت.اگر می خواستم پیش خودم اعتراف بکنم می گفتم که 
 د .ولی ..بضی اوقات ذهنم به همین سمت ها منحرف می ش

 
 سرم را تکان میدهم و به یاسی که منتظر بود برایش قسم بخورم می گم.

 
 بسه دیگه یاسی..واسه چی قسم بخورم؟فقط بهت قول میدم.خوبه؟-
 

 و چشمکی حواله ی چشمهای تیره اش می کنم.
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 پشت چشمی برایم نازک می کند.

 
خودت خوب می دونی که من فقط من که میدونم الکی داری قول میدی..ولی باشه.-

 دلم می خواد تو خوشبخت بشی و دیگه اون مرتیکه توی زندگیت نباشه!
 

لبخندی تلخ به رویش می زنم.اون مرد از رندگیم حذف شده بود.چرا این را حتی 
 صمیمی ترین دوستم هم باور نمی کرد؟!

 
** 
 
ببینم..این هتل معرکه میشه  اینقدر دلم می خواد روز افتتاحیه چهره های بقیه رو-

 پری.مگه نه؟
 

 لبخندی به صورتش که غرق خوشی بود میزنم.
 
 البته..ما خیلی داریم تالش می کنیم.باید هم همه چیز عالی بشه!-
 
 صدای مسیح باعث می شود به پشت سرم بچرخم.-
 
 خانما نمیاین بریم؟!-
 

ی اندازم.وفایی در کت و شلواری رسمی و نگاهی به وفایی هم که کنارش ایستاده بود م
مسیح بخاطر دستش در تیپی اسپرت،کنار هم ایستاده بودند.هر دو خوش پوش..قد 
بلند و به اندازه خودشان جذابیت های مردانه داشتند.بی خود نبود که یاسی اینطور 

مثل اسپند روی آتش باال و پایین می پرید.غیر ممکن بود که خودش هم از صدر 
ش نیامده باشد..آن هم وقتی مستقیم به چشمان آدم نگاه می کرد و حرف خوش

میزد..انگار چشم هایش ،رنگی داشت که تا بحال ندیده بودم...لحظه ای با این فکر 
 قلبم یک طوری می شود.حسی درونم احساس می کنم که تا قبل از این وجود نداشت.
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رم و لبخند معنی دار ِ مسیح را که سعی میکنم نگاه مستقیمم را از هر دویشان بگی
 متوجه برانداز کردن من شده بود ،نادیده بگیرم.

 
 نه..دیگه مزاحم شما نمیشیم..می خوایم یکم بریم بگیردیم....-
 

 هر دو مرد به سمتمان قدم بر میدارند تا نزدیکتر باشند.
 
 باشه..پس بهتون خوش بگذره خانم ها...-
 

 هد..و وفایی ادامه می د
 
مطمئنا شب رو کنار ساحل گذروندن خوش میگذره...جای ما رو هم خالی کنید خانم -

... 
 

 و نگاهی به من می اندازد.یاسی به جای من حرف میزند.
 
خب.اگر مایلین شما هم همراه ما بیاین...فکر کنم اینجوری بیشتر خوش بگذره..مگه -

 نه پروانه؟!
 

 زنم.این یاسی اگر حرف نمیزد ،نمیشد!لبخندی از روی استیصال می
 
 خب..بله...خوشحال میشیم.-
 

 مسیح نگاهی به ساعتش می کند.
 
 من که دوست دارم..ولی امروز واقعا وقتش رو ندارم..شاید مهندس وفایی بتونه بیاد!-
 

 و نگاهی کنجکاو به وفایی می اندازد.
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ت..باشه یه شب دیگه...امشب رو خانما نه دیگه..اینجوری شما نباشی جمع کامل نیس-

 خلوت کنن باهم بهتره.
 

 لبخندی میزنم و راحت تر نفس میکشم.
 
 اکی...یه روز دیگه با هم هماهنگ می کنیم..-
 

 دو مرد حرفم را تایید می کنند و با یک خداحافظی ما را تنها می گذارند.
 

 تا دور می شوند بازوی یاسی را فشاری می دهم.
 
 تو نمیتونی جلوی دهنت رو بگیری و الکی تعارف نکنی؟!-
 
بِد دارم با ادب رفتار می کنم.مثل تو بی ادب باشم خوبه..مستقیم به طرف نشون -

 میدی که مزاحمه!
 

 پوفی می کنم و کنارش راه می افتم.
 

 م شدهنیم ساعت دیگر را در هتل وقت می گذرانیم و بعد بیرون میریم.از گرمای هوا ک
 بود و بهتر بود تا کمتر شدنش کمی در مرکز های خرید بچرخیم.

 
یاسی شالی که روی سرش انداخته بود را روی میز می گذاشت گفت:آقا این رو بر 

 میدارم..
 

 و رو به من گفت:تو چیزی نمی خوای پری؟!
 

 نگاهم را بار دیگر در مغازه چرخاندم.نه چیزی نمی خواستم.
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 ..مبارکت باشه..نه گلم.-
 
مرسی..تعارف نکن..می خوام خودم حساب کنم ها...بیا تا دست و دلباز شدم یه -

 چیزی بردار..
 

 فروشنده خنده ای ارام می کند.لبخندی میزنم و می گم:نه عزیزم..نمی خوام...
 

شانه ای باال می اندازد و مبلغ شال را می دهد و از مغازه بیرون می رویم.ساعت 
ساعتی میشد که از یک پاساژ به پاساژ دیگر می رفتیم و یاسی  3بود و  7دیک به نز

 فقط همان شال را خریده بود.
 
یاسی بیا بریم دیگه...بریم لب ساحل هم میشینیم ..هم یه چیزی می خوریم.خسته -

 شدم از بس که راه رفتیم..
 
می کنی...باشه بریم..از قدیم  حاال خوبه جات خنکه و اینجا پر از کلر گازیه..چه نازم-

 گفتن ناز کش داری ناز کن...حاال شده حکایت تو...
 

خنده ام می گیرد.مثال یاسی ناز کش من شده بودم..لبخند روی لبم پررنگتر می شود..و 
 هر دو از پاساژ بیرون میزنیم.

 
*** 

 
ه موج های آره همین جا بشینیم بهتره..خیلی راحت میشه دریا رو دید..وای چ-

قشنگی..این دریا جون میده واسه قایق سواری..هر بار که اومدم اینجا قسمت نبوده یه 
 بارم قایق سواری کنیم ها..

 
 قولی میدم که امشب اینکار رو بکنیم چطوره؟!-
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به خواست یاسی روی یکی از نزدیکترین سکوها روی به دریا می نشینیم..هوا صاف 
ریکی میرفت...دیدن غروب روزهای کیش واقعا دیدنی بود..ولی بود و کم کم روی به تا

 من خیلی روزها به تنهایی این غروب را دیده بودم.
 

به یاسی که چند دقیقه ای بود از حرف زدن انصراف داده بود و سکوت کرده بود نگاه 
 می کنم.

 
 اید.به گارسونی که اون اطراف می چرخید اشاره می کنم و او هم نزدیکم می 

 
 نسکافه می خوری یا قهوه؟!-
 

 یاسی که دستش را از زیر چانه اش بر نمیداشت با همان ژستش جوابم را داد.
 
 من قهوه می خوام..با شکر باشه لطفا!-
 

 و صورتش را از سمت دریا گرفت و رو به من که سفارش را می دادم کرد.
 
 ومده...هوا چه خوبه..همیشه از بوی دریا خوشم می ا-
 

 سفارش را می دهم و لبخندی به صورتش میزنم.
 
 وای چه خانم پر احساسی هستی شما...ببینم دیگه از چی خوشت میاد خانم؟!-
 

 چشم غره ای بهم رفت.
 
 برو خودت و دست بنداز..منو بگو که احساسات لطیفم و با تو در میون می زارم ...-
 

 و برایم زبان درازی کرد.
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نده ای آرام کردم که با صدای ملودیه گوشی ام هم نوا شد.با دیدن اسم مسیح روی خ
 صفحه گوشی ام متعجب به یاسی که نگاهم می کرد گفتم:مسیحه!یعنی چکارم داره؟!

 
و قبل از اینکه یاسی شروع به پرحرفی کند گوشی را کنار گوشم قرار دادم.دقایقی را 

م.وقتی داشتم جوابش را می دادم به یاسی که با حرف زد و بعد پرسید که کجا هستی
 نیش باز نگاهم میکرد ،لبخند زدم.می دانستم که االن برای خودش خیال بافی می کند.

 
نه..هنوز که زوده برای شام خوردن..خوشحال میشیم شما هم باشین..کاشکی میشد -

 اگه می اومدین مهوش جون رو هم می آوردین..
 
... 
 
 حاال تا دو ساعت دیگه کمه کم هستیم اینجا..اگر اومدین که می بینیمتون.. باشه..ما-
 
... 
 
 باشه...پس فعال خدانگهدار...-
 

 موبایلم را روی میز می گذارم و به یاسی که همچنان خیره نگاهم می کند،زل میزنم.
 
 چیه؟چرا ساکت شدی تو؟!-
 

 شانه ای باال می اندازد.
 
 ونت داره میاد آره؟!هیچی..صدر ج-
 

 گوشی را روی میز فر می دهم تا بچرخد..
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معلوم نیست..گفت که اگه بتونه میاد منم الکی تعارف کردم که مهوش جون رو هم -
 بیاره تا شام رو کنار هم باشیم..

 
من که از اولشم میدونستم اون میاد..از قصد جلوی اون مهندسه گفت نه که یه -

 نکنه همراهمون باشه... موقعه اونم هوس
 

 خنده ای آرام به این ذهنیت یاسی می کنم.
 
وای دختر...چه ذهن خالقی داری تو..چه زود نتیجه گیری می کنی..گفت که کارم -

 داره..حاال چه کاری بود که پشت تلفن نمیشد بگه..این و دیگه نمیدونم.
 

 ریا چرخاند.دست هایش را توی سینه جمع کردو صورتش را به سمت د
 
حاال می بینی که زودتر از اونی که فکرش و بکنی خوش رو میرسونه اینجا..اونم -

 تنها!بعد بیا بهم بگو یاسی تو خیال می کنی.. کاری هم نداره!فقط دلش تنگ شده..
 

 و به سمتم می چرخه و چشمکی به نگاه متعجبم میندازه!
 

*** 
 

 مسیح هم به جمع دو نفره مان می پیوندد. کمتر از نیم ساعت نگذشته بود که
 
 مزاحم خلوتتون که نشدم خانما؟!-
 

و نگاهی به من و یاسی می اندازد.یاسی که از هیجان اومدن مسیح لبخندی صورتش 
 رو پر کرده بود خیلی سریع می گه:

 
 نه..نه اصال...اتفاقا خیلی هم خوبه که شما اینجایی. مگه نه پری؟!-
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به صورتش می زنم.می دانستم که االن در ذهنش خودش را تجلیل می کرد  لبخندی
 که عجب حس ششمی دارد.

 
 آره عزیزم..خوبه!-
 

 و رو به مسیح می گم:
 
 خب..چه خبر؟!-
 

 لبخندی میزنه و می گه:خبرا که همیشه پیش شما خانماست..اینطور نیست؟!
 

 دستم را روی میز درون هم قفل می کنم.
 
 همه چیز مرتبه..امن و امان!-
 

و بی اراده یاد ترسی که دیشب به دلم افتاده بود،می افتم. و یاسی فوری در جواب 
 حرفم می گه:

 
 کجا امن و امانه..قضیه دیشب رو به مهندس نگفتی؟!نه؟!-
 

 چشم غره ای بهش میرم.ولی دیگه فایده ای نداره چون مسیح کنجکاو میپرسه:
 
 ی شده؟!مگه چیز -
 

 و نگاه خیره اش رو به چشمام می دوزه!
 

زیر سنگینیه نگاهش شروع به تعریف کردن قضیه دیشب می کنم و می بینم که اخم 
 هاش توی هم میره و هر لحظه اخموتر میشه.
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 خودت راجع به این قضیه چی فکر میکنی؟!-
 

 سرم رو بلند می کنم.
 
هیچ حدسی ندارم جز...اینکه..کار همون سایه ای باشه نمی دونم...واقعا گیج کنندست!-

 که پشت شیشه اومد!
 

 کالفه بین موهاش دست می کشه.
 
 فکر کنم بهتر باشه خونه رو عوض کنیم.هان؟!-
 

 سعی می کنم لبخند بزنم.نگران بود و بی فکر حرف میزد.
 
که از همه چیز خبر با عوض کردن خونه فکر نکنم چیزی حل بشه..چون مطمئنا کسیه -

 داره!اینطور فکر نمی کنین؟!
 

 پوفی می کنه.
 
آخه اینجوری هم که ادامه دادنش سخته...یعنی...میگم می خوای بیای طبقه باالی -

 خونه ی من؟!اصال از اول هم باید همین کار رو می کردیم.
 
 ز هم این مزاحمتنه..یعنی نمی خوام مزاحم بشم..یکم صبر می کنم و اگر ببینم که با-

ها ادامه پیدا بکنه...یه راهی حتما پیدا می کنم.اصال نمی خواستم بازم درگیر این 
 موضوع بشین!منخودم باید مسائل مربوط به خودم رو حل کنم.

 
و باز به یاسی چشم غره میرم.و اون هم با بی قدی شانه ای باال می اندازه و حرصی 

 ترم می کنه.
 

 ی بینم برای اینکه جو رو عوض کنم حرف میزنم.وقتی سکوتش رو م
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 حاال شاید به قول زری خانم سیم ها اتصالی پیدا کرده باشن .نه؟!-
 

 جوری نگاهم می کند که دلم می خواهد حرفم را پس بگیرم.
 
 شاید...ولی دلیل قانع کننده ای نیست!-
 

 ه بودم.کالفه می شوم.از دیشب تا بحال خودم را با این گول زد
 
 آخه...یعنی کیه؟!من اصال نمی تونم فکر کنم و ذهنم رو جمع و جور کنم در این مورد!-
 

 یاسی سخنرانی می کنه.
 
 شاید یکی از رقیبای کاریت باشه!-
 
 اووف.پناه بر خدا.یاسی چه رقیب کاری...تو چی میگی!-
 

 خوش خط و خاله!چشمانش را یک مدلی می کند و می گوید:منظورم همون مار 
 

دوست نداشتم جلوی مسیح به این بحث ادامه بدهم.می دانستم منظورش کسی جز 
امین نبود.ولی امین اونقدرها هم بیکار نبود که مرا اینطور اذیت کند.نمی دانم..شاید 

 هم بود و من...
 
 بسه یاسی!دیگه ادامه نده.امکان نداره.-
 

 مشکوک ما دوتا رو نگاه می کرد می کنم. و رو به مسیح که همچنان مکالمه ی
 
 بگذریم..شما چی می خواستین به من بگین..گفتین که انگار کارم دارین.درسته؟!-
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نه...یعنی آره...ولی باشه یه موقع بهتر..خب خانما موافقین شام بخوریم یا بریم یکم -
 تفریح کنیم.هر چی به کار و بقیه چیزا فکر کردیم بی نتیجه بود!

 
 یاسی با ذوق به مسیح نگاه می کنه.

 
 آره....منم موافقم.اول بریم قایق سواری بعد بیایم شام..-
 

 و رو به من می گه:مگه بهم قول ندادی؟!
 

لبخندی به صورتش می زنم.واقعا االن قصد خوردن شام را نداشتم.با این همه حرصی 
 که خورده بودم دیگر جایی برای شام نمی ماند.

 
 چرا عزیزم..پس بریم!-
 

و هر سه برای سوار شدن قایق ،شانه به شانه ی هم به سمت ساحل حرکت می کنیم و 
 من به این فکر می کنم که مسیح چه می خواست بگوید که نگفت!

 
وقتی سنگینیه نگاهم را به روی نیم رخش حس میکند به سمتم می چرخد و لبخندی 

و با لبخندی کم رنگ سرم را به زیر می اندازم و به میزند.لحظه ای خجالت می کشم 
 سمت جلو قدم بر میدارم.

 
*** 

 
با دست قایقی که یاسی نشان می دهد را نگاه می کنیم.قایق تفریحی کوچگ و زیبایی 

 بود.
 

صدای موزیک شاد باز هم توی فضا مثل تمام روزهای قبل پخش بود و حس خوبی 
 کشم.بوی دریا به تمام وجودم نفوذ می کند. القا می کرد.نفسی عمیق می
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سرجایم محک می نشینم و صدای موتور قایق را لحظه ای بعد می شنوم.یاسی با 
 هیجان نگاه می کند و گاهی می خندد و حرف می زند.

 
موج خنکی از روی دریا بلند می شود.باد مالیمی می وزد و موهای لختم را به بازی می 

شالم را مرتب می کنم و به موج هایی که با قایق شکافته می شوند  گیرد..با دو دست
 نگاه می کنم.

 
قایق کوچکی بود و جز ما سه نفر و پسر جوانی که قایق را هدایت می کرد کسی 

 درونش نبود.
 
 وای چقدر ماهی اینجا زیاده پری..-
 

 و با خوشحالی باز هم نگاهش را به دریا می دوزد..
 

 را نزدکیش می کنم.کمی سرم 
 
 آره..حتی توی این همه موج هم میشه دیدشون..-
 

قایق همچنان پرسرعت روی موج ها باال و پایین می کند..نور افکن هایی که دورتا دور 
ساحل و اطراف قایق ها وصل بودند دریا را زیباتر از قبل نشان می دادند.لبخندی به 

د هر بار که یاسی به کیش می آمد اول به سراغ لب هایم می آید.مطمئنا از این به بع
 قایق سواری و بعد به خانه ی من می آمد.

 
به مسیح که تنها و در سکوت به جلوی قایق نگاه می کرد نگاه می کنم.چه تک افتاده 

بود و مظلومانه و مسکوت به روبرویش خیره بود...بیشتر نگاهش می کنم..حاال که 
دنش بود..نمی دانم چرا..ولی همیشه آنقدر در برابرش حواسش نبود..وقت برای دی

حس های مختلف داشتم که کمتر پیش می آمد به تیپش نگاه های دقیق 
بکنم.همیشه در ذهم مسیح را مردی با کت و شلوار های خوش دوخت و کراوات می 
 دیدم .ولی حاال چقدر در این تیپ های ساده و اسپرت،بیشتر از قبل مردانه تر و جذاب
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تر میشد.چقدر کم سن تر از قبل نشان می داد و باعث میشد فراموش کنم که همان 
پسری است که درون شرکت با جدیت حرف میزند و قدم برمیدارد و پروژه های عظیم 

 را سرانجام می دهد.
 

باز هم متوجه نمیشوم که دقایقی است که به نیم رخش نگاه می کنم.سنگینیه نگاهم 
کند که آهسته برمی گردد و به صورتم لبخند میزند.با دیدن این  را مطمئنا حس می

لبخند...نمیدانم چرا،ولی یاد همان شبی افتاده بودم که با هم سوار قایق شده بودیم و 
 نزدیک بود که من وسط همین آب ها بیوفتم و دست مسیح مانع شده بود...

 
..با صدایی که سعی می کردم به خودم می آیم.نباید بیشتر از این ها ضایع می کردم

 توی این شر و صدای پر از هیجان موج ها خوب به گوشش برسد می گویم:
 
 خوب میشد اگر مهوش جون هم می اومدن...-
 

با همان لبخند و همان نگاه جوابم را می دهد.انگار می خواست بگوید دست نگاهت 
 برایم رو شده بانو!

 
وقتی بهش زنگ زدم گفت که خوش بگذره و حاال که اصال فرصت نکردم برم خونه...-

 جمع جوونه،باشه دفعه ی دیگه!
 

 موهای بازیگوشم را با دست کنار میزنم.
 
می خوام یه روز از صبح بیام پیششون..می دونم که این چند وقت یکم زیادی -

 گرفتارم..امیدوارم ازم ناراحت نشده باشن...
 

 ر از قبل نگه می دارم.و این بار شالم را کمی سفت ت
 

 خنده ای کوتاه می کنه و صدای خنده اش توی موج ها می پیچه..
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 4 4 

 

 این و نمی تونم بگم که ناراحته یا نه...ولی ببینت خوشحال میشه!-
 
 پس حتما واجب شد که بیام..نــه؟!-
 

 و بدون اینکه منتظر تایید حرفش بمونم رو به یاسی که صاف می نشیند می کنم.
 
 چی شد انصراف دادی از نگاه کردن؟!-
 

 موهایش را درست مثل من کنار می زند.
 
 انصراف ندادم..واستم بگم فردا شب هم حتما یه دور قایق سواری رو افتادی خانم.-
 

 خنده ای کوتاه می کنم و به مسیح هم که لبخند میزند نگاه می کنم.
 
 پس معلومه داره بهت خوش میگذره...-
 

 به جای جواب دادن به من به مسیح نگاه میکند.
 
 به من که آره...به شما چطور مهندس؟!حسته که نشدین؟!-
 

 مسیح کمی خودش را به سمت ما جلو می کشد.
 
 نه...من هم دارم لذت میبرم ...-
 

 و نگاهش را از یاسی می گیرد و به چشمان من می دوزد.
 

** 
 
 ین بیرون بشینین یا اینکه بریم داخل خود رستوران؟!خانما می خواین هم-
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 یاسی نگاهی به من می اندازد.با نگاهم تصمیم گیری را به عهده ی او می گذارم.

 
 خب..بریم داخل!زیادی توی هوای آزاد بودیم..اینجوری آدم هوایی میشه...-
 

 و لبخندی پهن تحویل مسیح می دهد.
 

و دست یاسی را فشار می دهم.امشب زیادی حرف پوست لبم را ول می کنم 
میزد..مسیح هم لبخندی میزند و هر سه به سمت در اصلی رستوران حرکت می کنیم.از 

جلوی فضای گلکاری شده ی رستوران عبور میکنیم و وارد فضای سرپوشیده اش می 
 شویم.

 
تل ه هنوز آروی صندلی مینشینم...درست روبروی مسیح!نگاهی به دستش می اندازم ک

سالم بود دستم دچار همین مشکل شده بود  13را با خود حمل می کرد.یک بار وقتی 
روز ،بستن آتل به بیشتر از دو هفته طول  12و آنقدر شیطنت کرده بودم که به جای 

کشیده بود.لبخندی به صورتم می آید و تا نگاهم را بلند می کنم متوجه نگاه پر سوال 
 شت به این فکر می کرد که کجای آتل دستش خنده دار است!مسیح می شوم.حتما دا

 
سالم بود برای دستم یه همچین اتفاقی افتاد...االن یه دفعه یاد اون  13منم وقتی -

 خاطره افتادم..
 

 آهانی می گوید.
 
 پس یعنی شیطون بودین؟!-
 

 یاسی جواب می دهد.
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ساله!تا چند 72یدین که شده مثل زنای اووف...ندیدین که...شما موقعی پروانه رو د-
سال پیش و توی دوران دانشجویی یلی بود واسه خودش!یکی از دانشجوهای خوش 

 اخالق و خوش زبون که همه دوستش داشتن!
 

 نگاهی به ظاهر دلخور به یاسی که کنارم بود می اندازم..
 
 یعنی االن هیچ کدوم از اینایی که گفتی نیستم؟!-
 

شانه ای باال می اندازد و به مسیح با لبخند نگاه می کند.فهمیدم که می  با شیطنت
 خواهد تعریف کردن از من را،به مسیح بسپارد و ...امان از این دختر!

 
 مسیح حرف می زند.

 
 72االن هم که خیلی خوش اخالق و خوش صحبتن..خانوم دارن غلو می کنن..دیگه -

 سال واقعا سن زیادیه!
 

 نده ای کوتاه می کند.یاسی خ
 
 نگاه نکنین جوون مونده مهندس...همه جور عملی روش انجام دادیم که االن اینه...-
 

 و با چشمکی میگه:جنس عملیه..!ولی عالیه!
 

 لبخند لب های خودم را هم می پوشاند.
 
ای من ریاسی...خیلی راحت می تونی غلو کنی ها...حاال خوبه تو بینیت عملیه که واال ب-

 همین بینیم هم خدادادیه..
 

مسیح در سکوت به ما دوتا نگاه می کند و لبخند میزند.یاسی پشت چشمی نازک می 
 کند.
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منم اگه اون تصادف رو نمی کردم عمرا اگر عملی میشدم...وگرنه همه می دونن که -

 من صورت بی نقصی دارم..نــه؟!
 

خنده اش می گیرد و هر سه آرام می  و خودش از این تعریف و تمجید از خودش
 خندیم.

 
خب...بهتره دیگه به منوها نگاه کنیم..اگر اینجوری پیش بریم تا صبح باید یه بحث -

 فلسفی در مورد صورتت داشته باشیم خانم خانما!
 
 اکی..حاال یعنی می خوای بگی که امشب رو مهمون توییم؟!-
 

 چشم غره ای بهش میرم..
 
 از دست تو!آره دیگه دختر..یاسی...-
 

 مسیح حرف میزند.
 
تا وقتی یه مرد هست که خانما دست تو جیبشون نمی کنن...یاسی خانم شما هر -

 چی دوست داری سفارش بده...با من!
 

 یاسی با چشم هایی شاد به منوی درون دستش نگاه می کند.
 
 یک می خورم...حاال که این همه تعارف می کنید ...اوومم..من شیشل-
 

برای مسیح با لبخند سری تکان می دهم..و به منو نگاه می کنم.این دختر و کودک 
 درونش هنوز قصد بزرگ شدن نداشتند!

 
** 
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بعداز خوردن شام مسیح زودتر از جایش به بهانه شستن دست هایش بلند می 

غذی که روی شود.می دانم که می خواهد صورت حساب را پرداخت کند.دیدم که کا
 میز بود را در دستانش گرفت.صدایش می زنم.

 
 آقا مسیح...-
 

 به سمتم می چرخد.
 
اگر شام رو حساب کنین ناراحت میشم...امشب رو مهمون من بودین!به جای این -

 همه وقتی که خونه ام نیومدین!
 

 دستی بین موهایش می کشد..
 
 آخه..اینجوری بد میشه که!-
 

 با حرفم خلع سالحش کرده بودم و چاره ای جز قبول کردن نداشت.میدانم 
 

 یاسی دور دهانش را پاک می کند.
 
نه مهندس..هیچم بد نمیشه...پروانه خودش رو آماده کرده بود از قبل..دیگه از سکته -

 خبری نیست!
 

 هر سه به حرف یاسی می خندیم و من سقلمه ای بهش می زنم.
 

 نشیند. مسیح سرجایش می
 
اکی..ولی اگر فکر می کنین اینجوری از شام دادن توی خونتون در رفتین،باید بگم که -

 نه!چون قصد داشتیم با مامان این روزا مزاحم بشیم.
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 لبخندی میزنم.

 
خیلی هم خوشحال میشم.خودمم قصد داشتم مهوش جون رو دعوت کنم.همش یه -

 د!خیلی وقته داره می گذره از عید.بار بیشتر خونه ی من نیومدن!اونم عی
 

از رستوران بیرون میزنیم.به خواست یاسی بعد از خوردن آن همه غذا،کنار ساحل پیاده 
روی می کنیم و قدم می زنیم.از سر شب باد مالیم و خنکی می آمد و حس خوبی 

 ایجاد می کرد .
 

وبایل مسیح بلند می هنوز چند قدم بیشتر راه نرفته بودیم که صدای ملودی آرام م
شود و توجهمان را جلب می کند.موبایل را از جیبش بیرون می آورد و به صفحه اش 

 نگاه می کند و می گوید:بشارته!
 

حتی با شنیدن اسمش هم کامم تلخ می شود.یاسی سوتی کوتاه می کشد و مسیح 
 تماس را جواب می دهد.

 
که با هم داشتند می کشد و من و یاسی بعد از حرف های عامیانه صحبت به پروزه ای 

درست عین فضول ها سکوت می کنیم و به حرف های مسیح گوش می دهیم.یاس در 
 حالیکه خودش را به من نزدیکتر می کند زمزمه وار می گوید.

 
 این مردک همیشه باید یه جوری نزدیکت باشه..َاه َاه..حال بهم زنه از بس که..-
 

را باز کنم..چون معلوم بود که مکالمه ی مسیح رو به اتمام  سعی می کنم اخم هایم
 بود.درست مثل خودش زمزمه وار جواب می دهم.

 
 مثل یه نحسی می مونه که همیشه هست!کاریشم نمیشه کرد.-
 

 و با خودم فکر می کنم چطور یک زمانی من این مرد را دوست داشتم.چطور؟!
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 می گیرم.با صدای مسیح کمی از یاسی فاصله 

 
 بشارت بود..می گفت که فردا می خواد بیاد شرکت!مثل اینکه کیش بود...-
 

فقط به گفتن "آهان"اکتفا می کنم.حتی زنده بودن و نبودنش دیگر برایم مهم نوبد چه 
 برسد به اینکه بدانم حاال در کیش است یا نه!

 
ه!یادم باشه فردا طرف یاسی ایش کنان می گه:نمی دونم چرا اینقدر این مرد نچسب

 شرکت نیام..
 

 مسیح خنده ای کوتاه می کنه.
 
 یعنی اینقدر غیر قابل تحمله!-
 

 یاسی سرش را به سمت مسیح کج می کند و همانطور که قدم برمی دارد می گوید.
 
از خیلی هم یه چیزی فراتر..توی دوران دانشجویی جزو آدم هایی بود که نمیشه از -

 کرد. ذهن پاکشون
 

زیر چشمی مسیح را نگاه می کنم.دستی به چانه اش می کشد و همچنان با یاسی 
 حرف می زند و من نقش شنونده را بازی می کنم.

 
 پس یعنی اینقدر نقشش پررنگ بوده!-
 
شاید...ولی از اون پررنگ ها که زیاد پررنگی خوبی ندارن!نمیدونم...بیخیال.بهتر که در -

حرفی نزینم.باالخره شما انگار همکارین با هم.خوب نیست من بدگویی این مورد اصال 
 کنم.
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 بله..عالوه بر همکار..یه جورایی فامیل هم هستیم.-
 

 یاسی می خندد و ما بین خنده می گوید:اوه اوه..پس دیگه بدتر!
 

ه بود که مسیح ما را به خانه می رساند و هر چه اصرار می کنم ک 11ساعت نزدیک به 
یک فنجان قهوه کنار ما باشد قبول نمی کند.می دانم که به خاطر ما امشب مادرش را 
تنها گذاشته بود و از این بابت ممنون بودم ازش.جلوی در می ایستم و وقتی ماشین 

در پیچ کوچه ناپدید می شود نگاهی به آسمان که ستاره ای نداشت می اندازم و وارد 
 بندم و به سمت خانه حرکت می کنم. حیاط می شوم.در را بی صدا می

 
امروز هم با بدی و خوبی های خودش گذشته بود و باز شب شده بود.آهی می کشم و 

 دعا می کنم که امشب مسئله ای پیش نیاید که از ظرفیتم خارج است!
 

** 
 
 پس یعنی اینقدر نقشش پررنگ بوده!-
 
 خوبی ندارن! شاید...ولی از اون پررنگ ها که زیاد پررنگی-
 

 آهی می کشد.
 
نمیدونم...بیخیال. اصال حرفی نزنیم.باالخره شما انگار همکارین با هم.خوب نیست -

 من بدگویی کنم.
 
 بله..عالوه بر همکار..یه جورایی فامیل هم هستیم.-
 

 یاسی می خندد و ما بین خنده می گوید:اوه اوه..پس دیگه بدتر!
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د که مسیح ما را به خانه می رساند و هر چه اصرار می کنم که بو 11ساعت نزدیک به 
یک فنجان قهوه کنار ما باشد قبول نمی کند.می دانم که به خاطر ما امشب مادرش را 
تنها گذاشته بود و از این بابت ممنون بودم ازش.جلوی در می ایستم و وقتی ماشین 

ه ای نداشت می اندازم و وارد در پیچ کوچه ناپدید می شود نگاهی به آسمان که ستار
 حیاط می شوم.در را بی صدا می بندم و به سمت خانه حرکت می کنم.

 
امروز هم با بدی و خوبی های خودش گذشته بود و باز شب شده بود.آهی می کشم و 

 دعا می کنم که امشب مسئله ای پیش نیاید که از ظرفیتم خارج است!
 

** 
 

م...درست مثل روزهای قبل خودم را درگیر کار و طراحی می با رفتن یاسی تنها می شو
کنم.... با خوردن ضربه ای به در اتاق سرم را از روی برگه بلند می کنم و بفرمایید می 
گم.کمرم را روی صندلی صاف می کنم و می نشینم.در باز می شود و مسیح به داخل 

شیده و کراوات زده،جلوی در حالیکه مثل تمام روزهای قبل کت و شلوار پو…می آید
دیدم ظاهر می شود.چندروزی بود که آتل دستش را باز کرده بود.لبخندی میزنم و به 

 داخل دعوتش می کنم.
 
 بفرمایین داخل..چرا اونجا وایسادین!-
 

 قدمی دیگر جلو می اید.
 
م نه دیگه مزاحم کارت نمیشم..فقط خواستم بگم االن دارم میرم بیرون...ظهر خود-

 میام دنبالت که با هم بریم..
 
باشه..فقط دیگه دیر نکنین ها...همینجوری هم مهوش جون رو دلخور کردم..ولی -

 بخاطر طرح هایی که بچه ها برام ایمیل کرده بودند نشد از صبح برم پیششون..
 

 چشمکی شیطان به صورتم میزند.
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 .جای نگرانی نیست..مشکلی نیست..اون درک می کنه..خودمون حلش می کنیم-
 

و یک لحظه اخم هایش توی هم می رود و دستش جایی حواله ی شکمش می 
 نشیند.

 
 سریع از جایم بلند می شوم.

 
 چی شد یهو؟!-
 

 یکی از چشمانش را تا نیمه بسته بود و حاال با دستش به روی شکمش فشار می اورد.
 
 ..چیزی نیست..نمیدونم چرا یهو دلم تیر کشید-
 

 و سعی می کند عادی در جایش بایستد.
 
 خب دیگه با من کاری نداری؟!-
 

 سری تکان می دهم و همچنان نگران نگاهش می کنم.
 

 و دستش را تکان می دهد و لبخند کم جانی نثار چشمان نگرانم می کند.
 
 پس من رفتم..می بینمت.فعال..-
 

تاق خارج می شود.نگاهم را از جایی که ایستاده و قدم جلو آمده را عقب می رود و از ا
بود می گیرم .شانه ای باال می اندازم.یعنی چش شد یک دفعه؟!وقتی به نتیجه نمی 

 رسم مشغول کار خودم می شوم.
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می دانستم که مهوش جون فهمیده تر از اینهاست..وقتی بهش زنگ زدم فهمیدم که 
م روی چشم هایش است.همش کمی کسل شد ولی گفت که هر وقت بروم قدم

تقصیر حامد بود که حاال این بار می خواست کار ها را به موقع سرانجام دهد. در راه 
رفتن به خانه ی صدرها بودم که یاسی تماس گرفت و گفت که سری جدید طرح ها را 
برایم ایمیل کرده و باید تا قبل از ظهر جوابش را بدهم چون حامد هم همین حاال پای 

ا نشسته و بررسی می کند و بچه های گروه منتظر جواب هستند.و با این حرف طرح ه
 مرا راهیه شرکت کرده بودند.

 
کش و قوسی به خودم می دهم و گردنم را کج و راست حرکت می دهم.صندلی روی 

پایه های چرخدارش حرکت می کند.از بس سرم پایین بود،شک کرده ام که در این 
 مبتال شده ام.چند وقت به درد مفصل 

 
را نشان می داد و کارهایم به اتمام رسیده بود و خبر را برای حامد ایمیل  13.5ساعت 

 کرده بودم ولی هنوز هم از مسیح خبری نبود.
 

دقایقی چشم هایم را می بندم و سعی می کنم کمی استراحت کنم..اما صدای پیامک 
 موبایل مانع می شود.

 
 را باز می کنم. با دیدن اسم مسیح پیام

 
 "من جلوی شرکت توی ماشن منتظرتم"

 
صفحه را می بندم و از جایم بلند می شوم.به سمت اینه ای که درون اتاق است حرکت 

 می کنم.آراسته تر از همیشه بودم.کیفم را برمی دارم و از اتاق بیرون میزنم.
 

 ی مجله بلند می کند.مرادی مشغول حل کردن جدول بود.با دیدن من سرش را از رو
 
 دارین میرین؟!-
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 لبخندی میزنم.
 
 بله...خداحافظ..-
 

و از شرکت خارج می شوم.امکان نداشت که مرادی این سوال را هر روز نپرسد.مسیح 
عینک زده پشت فرمان ،همانطور که گفته بود منتظرم نشسته بود.در را باز می کنم و 

 ینم.فضای خنک ماشین لبخند به لبم می اورد.حین سالم کردن روی صندلی می نش
 

*** 
 

ناهار خوشمزه ای که مهوش جون تدارک دیده بود را می خورم...ولی این وسط میح 
 انگار میلی به غذا ندارد.

 
 مادر جان چرا نمی خوری پسرم؟مگه دوس نداری؟!-
 

 است. نگاهی به صورت مسیح می کنم.احساس می کنم کمی رنگ صورتش پریده
 
 نه..خوردم..فقط نمی دونم چرا از صبح یه حالی دارم..االنم..-
 

 و دوباره اخم هایش برای بار دومی که من دیده بودم،توی هم میرود...
 

 مهوش خانم نگران می گوید.
 
 چی شد؟خوبی؟-
 

 سعی می کند عادی باشد و من هم با نگرانی فقط نگاه می کنم.
 
 غذاتون رو بخورین..چیزی نیست...آره..مامان شما -
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 و سعی می کند لبخند بزند..از پشت میز بلند می شود..
 
 من سیر شدم..با اجازه...-
 

و نگاهی به من می کند و از میز فاصله می گیرد.مهوش خانم که نگرانی در کل 
 صورتش موج میزد ،به سمت من می چرخد.

 
رده بیرون که سالم نبوده...بخور پروانه معلوم نیست چش شده...حتما چیزی خو-

 جان..
 

 قاشقم را برمیدارم.
 
 صبحم وقتی اومدن اتاق من همینجوری شدن یه لحظه....-
 

 و قاشق غذا را به دهانم میزارم..
 

بعد از خوردن غذا،محبوبه به سمت اتاق مسیح می رود تا برای خوردن چای صدایش 
 گوید که مسیح خواب است..بزند ولی وقتی برمی گردد می 

 
 مهوش خانم که نگران تر از قبل شده بود از جایش بلند می شود.

 
دخترم..من برم ببینم چی شده که این پسر االن خوابیده..سابقه نداشته ...مثال -

 خواستیم امروز دور هم باشیم.
 

 فنجان چای تعارفی محبوبه رابر می دارم.
 
 بیام..می خواین منم همراتون -
 

 دستش را باال می آورد.
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 نه عزیزدلم..تو چاییت رو بخور..منم االن برمی گردم کنارت..-
 

 و با گفتن این حرف می رود.
 

 طولی نمی کشد که با چهره ای نگران تر از قبل کنارم برمی گردد.
 
ه نمیدونم یهو این بچه چیش شد..خوابیده بود...یه جوری که انگار چند ساعت-

 خوابیده!
 

و نگران و با صورتی در هم روی مبل کنار دستی ام می نشیند.دستم را با مالیمت روی 
 دستش می گذارم و فشار خفیفی می دهم.

 
نگران نباشین..حتما فشار کار خستشون کرده...اینروزا می بینم که چقدر توی شرکت -

 مشغولن..
 

 آهی می کشد.
 
اد درگیر کار نکن..ولی کو گوش شنوا...انگار من دل هی بهش می گم خودت رو زی-

ندارم..دلم نمی خواد عروسیش رو ببینم..دامادیش رو ببینم..ولی همیشه سکوت می 
 کنه و خودش رو با کار مشغول میکنه..نمیزاره هم که حرفی بزنم...

 
نمی دانم جواب نگرانی های مادرانه اش را چه بدهم..چون خودم هم جوابی برای 

 نگرانی های پدرانه ی پدرم نداشتم ..جز سکوت!
 

** 
 

بود که مسیح با صورتی پف کرده از خواب در حالیکه کت وشلوار  4ساعت نزدیک به 
 پوشیده بود از اتاق بیرون می زند..
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 ساعت خواب پسرم..معلومه بدجور خسته بودی ها...-
 

.انگار جز خستگی،مشکل و من به صورت رنگ پریده ی مسیح صدر نگاه می کنم
 دیگری هم بود!

 
 آره مامان کمی کسل بودم..-
 

 و رو به من می کند.
 
 ببخشین دیگه...تنهاتون گذاشتم..-
 

 لبخندی به صورتش می زنم.
 
 نه...مشکلی نبود..ما هم داشتیم کمی دردو دل می کردیم..-
 

 مهوش خانم حرفم را تایید می کند.
 
 خوای بری؟حاال کجا می -
 
نمی خواستم برم..ولی وفایی زنگ زد گفت یه مشکلی پیش اومده باید برم -

 شرکت!معلومم نیست تا کی کارم طول بکشه!
 
 حیف می خواستیم با هم توی حیاط عصرونه بخوریم..-
 

 نگاهی به من می کند.
 
 بیا!ولی حاال اینجوری با دخترم بیشتر خلوت می کنم...توام دیگه زودتر -
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مسیح با خوردن یک فنجان چای ما را ترک می کند و من و مهوش خانم هم مشغول 
حرف زدن می شویم.از قدیم هایش برایم می گوید..ولی هر چه میان حرف هایش می 

 گردم ،حرفی از دختر درون عکس خانوادگی حرفی نمیزند!
 

یم.گل ها آنقدر زیبا شده عصرانه را در حیاط و زیر آالچیق می خوریم و کمی قدم میزن
بودند که تک تکشان را لمس می کردم و حس خوب درونم را تقویت می کردم.دست 

 از بو کردن گل برمیدارم و می گم.
 
 باید به باغبونتون بگم یه سر به خونه ی من هم بزنه!حسودیم شد به این همه گل!-
 

 مهوش جون خنده ای کوتاه می کنه.
 
دت گلی..ولی باشه،هر وقت خواستی بگو تا من هماهنگ کنم..مش دخترم..تو که خو-

 رجب همیشه یکی از بهترین باغبون هام بوده!کارش بی نقصه!
 

 صاف می ایستم.
 
 بله..کامال مشخصه..-
 

و با دیدن محبوبه که تندتند به سمت ما می امد می گم:انگار محبوبه کارتون داره..چه 
 تند هم میاد...

 
بسم اهلل..برای سیح چیزی نشده باشه..با اون حالش انگار واجب بود که بره آره..-

 شرکت..
 

 و کالفه منتظر محبوبه می ایستم..
 

هنوز چندقدمی مانده بود که محبوبه با صدایی رسا می گه:خانوم..خواهرتون پشت 
 خطن..
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دم هم و آن موقع است که صدای نفس رها شده ی مهوش خانم را می شنوم و خو

 کمی آرام می شوم.
 

مهوش جون کمی با خواهرش حرف می زند و قطره اشکی که از گوشه ی چشمش می 
 آید را پاک می کند..کمی هم با پریا حرف می زند.

 
با آمدن اسم پریا لبخندی روی صورتم می آید.روز آخری که داشت می رفت درست 

 سیح و خاله اش می کرد.مثل بچه ها گریه می کرد و اظهار دلتنگی برای م
 

بعد از تمام شدن صحبت های مهوش جون با تلفن ،به داخل ویال برمی گردیم..به 
پیشنهاد مهوش جون تا امدن مسیح فیلم کمدی که تازگی ها مسیح گرفته بود و 

 خیلی ه به فیلم بنا به گفته ی مادرش عالقه نشان داده بود را می گذاریم.
 

لم بودیم و تخمه هندوانه هایی که محبوبه برایمان آورده بود را سرگرم تماشا کردن فی
می شکستیم که صدای ماشین مسیح را شنیدم..و درست همان لحظه مهوش جون با 

 ذوق گفت.
 
 انگار مسیح اومد...-
 

و از جایش بلند می شود .لبخندی به صورتش می زنم.چقدر دلم مادرم را می خواست! 
 ز همیشه،برای استقبال پسرش می رود.با قدم هایی تندتر ا

 
با تعجب به سمتی که مهوش جون ایستاده نگاه می کنم ..باالی پله ها ایستاده بود و 

مسیح هنوز هم به داخل نیامده بود..کمی عجیب بود.مگر پارک کردن ماشین چقدر 
 زمان نیاز داشت؟!

 
رو صدا می زنه!و دقایقی  میبینم که مهوش جون چند پله رو پایین میره و اسم مسیح

بعد در حالیکه مسیح صورتش مثل گچ سپید شده،کنار مادر نگرانش از پله ها باال می 
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اید و جلوی دیدم ظاهر می شود.با دیدن وضعیتش من هم از جایم بلند می 
 شوم..معلوم بود حال بدی داشت که زودتر از موقع آمده بود و صورتش هم ...

 
ه دوباهر آن دردی که از صبح سراغش آمده بود باز سراغش می هنوز نزدیک من نرسید

اید.در جایش می ایستد و خم می شود.به دستش نگاه می کنم و قدمی دیگر 
برمیدارم..دستش طرف راست شکمش بود و چشمانش را از درد بسته بود و مهوش 

 جون سعی داشت بفهمد که چه شده است که حالش این طور است!
 

 تاه می کنم و کنارش می ایستم..فاصله را کو
 
مهوش جون..شما نگران نباشین..بزارین مهندس برن توی اتاقشون...برید کنار..و -

 سعی می کنم کمی کنارش بزنم تا شاید از استرسش کم شود...
 

 نگاهی به صورت نگرانش می اندازم..
 
..تا هستم کنارشون. شما برید به محبوبه بگین یه نوشیدنی گرم براشون بیاره...من-

 اتاق همراهیشون می کنم خیالتون راحت!
 

 و با نگاهی هب چشمانش خیالش را کنمی راحت می کنم.
 
 مسیح مامان جان...پروانه کنارته..پسرم آخه چت شده؟بزار بینم محبوبه کجاست.-
 

 و با صدای بلندی نامش را می خواند.کیف مسیح را از دستش می گیرم و کنارش تا
 اتاق خواب حرکت می کنم..

 
با دردی که دارد سعی می کند رسا حرف بزند ولی نمی شود..انگار درد زیادتر از قبل 

 شده بود که مجبور به تکه تکه حرف زدنش می کرد.
 
 من..خوبم..نگران نباشین..به مامانمم..-
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ناه می  و باز سرجایش می ایستد و من هم کنارش می ایستم و به صورت بی رنگش

کنم و خودم هم مضطرب تر از قبل می شوم...این مرد محکم چش شده بود؟چه شده 
 بود که به این روز افتاده بود؟چرا قلب من ،این وسط...اینطور بی تابی می کرد؟!

 
*** 

 
با قرص هم آرام نمی گیرد..شالم را مرتب می کنم و به مهوش خانم که باالی سرش 

 در هم فشار می دهد نگاه می کنم. ایستاده و دستهایش را
 
 قوبل نمیکنن بریم دکتر نه؟!-
 
نه دخترم...با این حالش می گه خوبم...از اون بچگیش هم با دکتر رفتن مخالف -

 بود.انگار از فوالد ساخته شده که مخالفت می کنه..
 

 سری تکان می دهم و به سمتش نگاه می کنم.
 
 نکنه..آپاندیس باشه؟!-
 

 مهوش خانم با چشمانی گشاد نگاهم می کند..
 
 آخه..می دونین..خیلی اوضاعشون مشکوکه...-
 
 نمی دونم..تاحاال همچین مشکلی نداشته..ولی شاید...-
 

و نگاهی به سمت مسیح که روی تخت دراز کشیده و دانه های درشت عرق روی 
 د...پیشانی اش است و خودش را توی تخت مچاله کرده می انداز

 
 این پسرم که حرفش یک کالمه..بزار زنگ بزنم به دکتر بیاد..اینجوری نمیشه...-
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 همین که می خواهد از اتاق برود دستش را می گیرم.

 
صبر کنین..من دوره های کمک اولیه رو دیدم..اگر اجازه بدین..من یه معاینه کوچیک -

 ست شکمشون رو می گیرن..بکنم..آخه به نظرم آپاندیسه..چون همش هم طرف را
 
 بیا دخترم..بیا...اشکالی نداره که..خدارو شکر که تو هستی..بیا عزیزم..-
 

مسیح ناله ای می کند و من زودتر به کنارش می روم و همانطور که آهسته حرف می 
 زنم پتو را از رویش کنار می زنم.

 
 آقا مسیح..ببینین..-
 
 باید طاق باز بخوابین-
 
 آره...همینجوری...-
 

 پاهایش را باز از درد کمی جمع کرد..مهوش خانم هم کمی کمکش می کند.
 

دستم را سمت راست شکمش میبرم..بی شک می دانستم که آپاندیس است و باید 
زودتر وارد عمل شوم تا اگر نیاز به دکتر باشد به بیمارستان ببریمش..دستم که روی 

یر شکمش میرود صدای ناله ی بلندترش اتاق را پر نقطه ی حسایس سمت راست و ز
 می کند و مهوش جون هین خفه ای می کشد..

 
 برمی گردم سمتش.

 
باید بریم دکتر...دیگه االن مطمئنم که آپاندیسه...فکر کنم نیاز به عمل هم داشته -

 باشه..
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 روی گونه اش می کوبد..
 
 وای خدای من..مسیح جان ،پسرم...-
 

 شک روی صورتش می لغزد.سعی می کنم آرامش کنم.و ا
 
چیزی نیست..نگران نشین..فقط باید یه زنگ به آزانس بزنیم و شما هم اماده اش -

کنین.باید زودتر بریم دکتر..خیلی بی حال تر از اونی هستن که ...من 
 همراهتونم..پیشتونم!

 
صورتش خط انداخته  و نگاهی به مسیح که چشمانش بسته است و اخمی عمیق روی

 است می اندازم.
 
چرا آژانس دخترم...و به سمت کت مسیح می رود..بیا این سوئیچ ماشین..تا تو -

 ماشین رو روشن کنی من و محبوبه میاریمش..تو برو آماده بشو عزیزم...برو..
 

 و در حالیکه اشک هایش را پاک می کند به من نگاه می کند.
 
 انداختم دخترم...تو رو هم توی زحمت -
 

 دستی به بازویش می کشم .و دلداری اش می دهم.
 
 من که کاری نمی کنم..فقط شما یکم عجله کنین..-
 

و با این حرف از اتاق خارج می شوم.مانتوی بهاره ام را می پوشم و محبوبه را برای 
 کمک به مهوش جون صدا می زنم.

 
ر مسیح روی صندلی عقب می نشیند و از محبوبه خانه می ماند و مهوش جون کنا

ویال خارج می شویم..به آدرسی که محبوبه روی کاغذ نوشته بود نگاه می کنم و حرکت 
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می کنم.مسیح ناله هایی آرام می کرد و کمی هم مقطع و بریده بریده حرف میزد.انگار 
ر توی همین که مشغول هذیان گویی بود..از اینه نگاهی به مادرو پسر می اندازم...انگا

چند دقیقه هم مهوش جون اوضاعش بدتر از مسیح شده بود و این را به راحتی میشد 
 تشخیص داد!

 
پایم را روی گاز بیشتر فشار می دهم و سعی می کنم که زودتر این مادر و پسر را به 

 بیمارستان برسانم.
 

** 
 
 
 

 دلم قرص می شود.با دیدن بیمارستان خصوصی و مجهزی که روبرویم بود ته 
 

طولی نمی کشد که مسیح با تشخیص دکتر یک راست به اتاق عمل می رود و نوبت 
مهوش جون می رسد.به یکی از پرستارها می گویم که او را هم معاینه کند.می دانستم 

 که برای یک مادر ،حاال،یکی از سخت ترین لحظات زندگی اش است!
 

او هم سرم تجویز می کند.گاهی کنار او می مانم و پرستار فشارش را می گیرد و برای 
گاهی به خواسته اش ،پشت در اتاق عمل می روم و برایش دعا می کنم که سالم از این 

اتاق برگردد.وقتی سرم مهوش جون تمام می شود دکتر مسیح هم از اتاق عمل بیرون 
 می اید.

 
پیش رفته بود و فقط  همانطور که دکتر می گفت و من هم فکر می کردم،عمل خوب

نیاز به استراحتی چندروزه داشت!اشک شادی را که توی چشم های مادرش می بینم 
بی اراده در اغوشش می کشم و سعی میکنم ارامش کنم.پسرش سالم بود و حاال این 

همه بی قراری کردن را باید تمام می کرد..مخصوصا که دکتر گفته بود که فقط یک 
 مراقب نیاز است!
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مهوش جون..میگم بریم من شما رو می رسونم خونه...خودم امشب رو اینجا -
 هستم..شما که با این حالتون..

 
 حرفم را قطع می کند.

 
نه دخترم..نه عزیزم..تو امشب خیلی توی زحمت افتادی!همه ی کارها رو تو انجام -

 دادی..منم االن خوبم..ببین!
 

م...مخصوصا حاال که خوِد این مادر م نیاز به نمیشد توی این حال تنهایشان بگذار
 مراقبت داشت.

 
ولی شما هم تازه سرمتون تموم شده..نباید زیاد حرص بخورین..من هستم -

دیگه...یک ساعت دیگه می برمتون خونه..یکم استراحت کنین..فردا با انرژی بیاین و 
 کنارش باشین.چطوره؟!

 
امید بودم ولی خب،وظیفه ام بود که این حرف  هر چند که از قبول کردن حرف هام نا

 ها را بزنم.این خانواده کم در حق من خوبی نکرده بودند.
 
نه...من امشب خواب ندارم..تعارف هم باهات نمی کنم..بزار خیالم از بابتش راحت -

 باشه..اینجوری تا خوِد صبح تو خونه فقط راه میرم و به ساعت نگاه می کنم.
 

 روی شانه اش می زارم. ناچار دستی
 
 باشه...ولی قول بدین که زیاد خودتون رو خسته نکنین..-
 

تا زبان باز می کند که قول بدهد مسیح را از اتاق عمل می آوردند . سریع به سمت 
مسیح حرکت می کنیم.روی تخت خوابیده بود و ناله هایی ضعیف می کرد و هنوز 

 رم می کرد.توی بیهوشی و هشیاری دست و پنجه ن
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بعد از کارهای مربوطه که بیشتر از یک ساعت طول می کشد پرستارها او را به اتاق 
 مخصوصش می برند.

 
با آنکه مسکن تزریق کرده بودند ولی هنوز درد داشت و ناله می کرد.مهوش جون که 
 .طاقت نداشت رو به من گفت:برم بگم دکتر بیاد ببینش..بچم داره درد می کشه هنوز.

 
شما اینجا باشین..من میرم به دکترش خبر میدم..مطمئنا یه مسکن دیگه براش -

 میزنه..آخه داره کامل بهوش میاد...
 

 لبخندی غمگین به صورتم میزند.
 
 خدا خیرت بده دخترم..چقدر خوبه که تو کنارمونی..-
 

 و قطره ی اشکش که پایین میریزد را با دستمال پاک می کند.
 

اتاق بیرون میرم و به سمت استیشن پرستارها حرکت می کنم.با دیدن من پرستار از 
 کفری می گوید:خانم شما که هنوز اینجایین..مگه مادر اون آقا نموندن؟پس شما چرا..

 
 حرفش را قطع می کنم.

 
 بله...من داشتم می رفتم..ولی مریض داره بهوش میاد..معلومه خیلی هم درد داره ..-
 

اهی به برگه ی زیر دستش می اندازه و با اخم میگه:بله..چند دقیقه ی دیگه وقت نگ
 تزریقشونه..شما هم دیگه بهتره برید و فردا تشریف بیارین..

 
بدون اینکه جوابی بهش بدم به سمت اتاق مسیح حرکت می کنم.خوب بود،بیمارستان 

 شده بودم. خصوی بود وگرنه تا بحال حتما با اردنگی درون محوطه پرت
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بود که نگاه اخر را به مسیح که بخاطر مسکنی که بهش تزریق کرده بودند به  3ساعت 
خواب رفته بود،می اندازم و بعد از خداحافظی با مهوش جون،از بیمارستان خارج می 
شوم.کمی توی محوطه قدم میزنم و به سمت ماشین حرکت می کنم.روزی فکرش را 

رمان ماشین مسیح بنشینم..ولی حاال،این اتفاق افتاده هم نمی کردم که من،پشت ف
 بود.

 
شبی پر تنش و پر از استرس را باالخره پشت سر گذاشته بودیم و خوشحال بودم که 
حاال،حال ِ مسیح بهتر از قبل است و خطری تهدیدش نمی کند.استارت می زنم و از 

 محوطه ی بیمارستان خارج می شوم.
 

 .فردا کلی کار داشتم
 

*** 
 

صبح با دست هایی پر از آب میوه و کمپوت وارد بیمارستان می شوم.با  9ساعت 
تعجب می بینم که پرستار برای ورودم به اتاق مسیح چیزی نمی گوید و من هم از 

 خداخواسته راهم را به سمت اتاق کج می کنم.
 

اب باشد در را آرام ضربه ای کوتاه به در میزنم و با این فکر که ممکن است مسیح خو
 باز می کنم.ولی برعکس تصوراتم مادر و پسر هر دو بیدار بودند.

 
مهوش جون با دیدنم لبخند میزند و از روی صندلی بلند می شود و به استقبالم می 

 آید.
 
 پروانه جان..دخترم ..خیلی خوش اومدی عزیزم..-
 

 ا نگاه می کرد می اندازم.لبخندی میزنم و نگاهی به مسیح که با چشمانش من ر
 
 ممنون...ببینم حاال مریضمون چطوره؟!بهترن خداروشکر...-
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 وسایل را از دستم می گیرد و جوابم را خوِد مسیح می دهد.

 
 به لطف شما...خوبم..-
 

 نزدیکش میروم.رنگ صورتش عادی تر به نظر می رسید..
 
 ها... خب خدارو شکر...دیشب کلی ما رو ترسوندیدن-
 

 سعی می کند حرکت کند ولی اخم هایش توی هم میرود..
 
 راحت باشین..زیاد حرکت نکنین..-
 

 نگاهی به صورتم می کند.
 
 از قدیم گفتن بادمجون بم..-
 

 ولی حرفش نصفه می ماند و مهوش جون دعوایش می کند..
 
 نمیزنم.. مسیح..بازم که این حرف و زدی...اصال دیگه من باهات حرف-
 

 مسیح لبخندی میزند.می داند که مادرش ناز می کند.
 
مهوش جون..حاال که تصمیم گرفتین حرف نزنین..بیاین من شما رو ببرم خونه...یکم -

 استراحت کنین...من کنار مهندس می مونم..قول میدم...
 

 قدمی به سمتم می اید.
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م..اگرم بخوام برم زنگ میزنم محبوبه نه دخترم..من حالم خوبه...مزاحم توام نمیش-
 بیاد به جام.توام کلی کار داری..از دیروزم که...

 
این حرفا چیه..تازه یکی هم باید باشه یه غذایی واستون درست بکنه که...شما -

خودتون هم نیاز به مراقبت دارین..پس مخالفت نکنین..من تا بعد از ظهر هستم 
 مئنم که دیشب تا صبح رو نخوابیدین..مگه نه؟!کنارشون..بعدش شما بیاین...مط

 
مادرجان..مگه میشه اینجا خوابید..باشه...پسرم رو میسپارم دستت...اگه اذیت کرد -

 می تونی گوشش رو بپیچونی..
 

 و خنده ای ارام کرد و من هم با لبخند زدن به سمت مسیح نگاه کردم.
 
 نیست. هست؟!مهندس پسر خوبی هستن..نیازی به این کار -
 

 و کنارش لبه ی تخت می ایستم..
 
پروانه جان..به این مظلومیش نگاه نکن..موقع خوردن دارو حتما الزم میشه این -

 روشی که بهت گفتم..
 

مسیح هم ارام می خندد و در حالیکه آخش بلند می شود معترض مادرش را صدا می 
 زند.

 
برم و به محبوبه سفارش می کنم که غذایی نیم ساعت بعد مهوش جون رو به خونه می

مقوی براش آماده بکنه و هر وقت هم که خواست بیاد بیمارستان به من زنگ بزنن تا 
 من بیام و ببرمشون...و دوباره به بیمارستان برمی گردم.

 
وارد اتاق که میشم وقتی چشم های بسته یمسیح را می بینم به خیال اینکه خواب 

و از پشت پنجره محوطه ی بیرونیه بیمارستان و رفت و آمدها را  است حرفی نمیزنم
 نگاه می کنم.
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 میشه یه لیوان..آب به من بدین..؟!-
 

 به سمت صدایش برمی گردم.فکر می کردم که خواب است ولی...
 
 سالم..فکر کردم خوابین..بله که میشه..-
 

یالس را بیرون می اورم و و به سمت یخچال گوشه ی اتاق حرکت می کنم.کمپوت گ
 آبش را درون یک لیوان می ریزم و به سمت مسیح حرکت می کنم.

 
لیوان را روی میز کنارش می گذارم و پشت تخت را باال می دهم تا کمی راحت تر 

 باشد.
 
 این و بخورین..براتون خوبه...بخاطر داروهاتون باید زیاد آب میوه بخورین..-
 

 ش می گیرم.نگاه تشکر آمیزی به سمتم روانه می کند.و لیوان را به سمت
 
 بابت همه چیز ممنونم..خیلی اذیت شدین...-
 

 اخمی کوچک می کنم و به چشمانش که رنگش روشن تر شده نگاه می کنم.
 
 از این حرفا نزنین...من که کاری نکردم پیش کارهای شما...-
 

ه می کند.لیوان را آرام از دستم می گیرد و کمی خودش را تکان می دهد و ناله ای کوتا
 کمی مینوشد و وقتی دهانش تازه می شود حرف می زند.

 
من؟من که..کاری نکردم...فقط دیورز رو خراب کردم..نذاشتم استراحت بهتون خوش -

 بگذره...
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 روی صندلی کنار تخت می نشینم.
 
 بکنم..خوشحال بودم که دیورز اونجا بودم و تونستم کاری -
 

 لبخندی میزند و لیوان نیمه پر را سمتم می گیرد..
 
 بله...باید بگم که رانندگیتون هم خوبه..-
 

 سالگی رانندگی می کردم... 15لبخندی به صورتش می زنم.من از 
 
 ممنون..ولی باید این لیوان اب میوه رو تا ته بخورین...نیم ساعت دیگه دارو دارین!-
 

هیچ حرفی عقب می کشد و باعث می شود خنده ام بگیرد.کجا این پسر دستش را بی 
 حرف گوش نکن بود که مادرش می گفت الزم باشد باید گوشش را هم بپیچانم؟!

 
 لیوان خالی را از دستش می گیرم و روی میز می گذارم...

 
 به شرکت خبر دادین یا من خبر بدم؟!-
 
 صبح..به وفایی خبر دادم..-
 
ان..آخه می خواستم بعد از ظهر یه سر برم شرکت...گفتم ببینم می خواین به کسی آه-

 بگین یا نه...
 
آره اتفاقا به وفایی گفتم که به کسی چیزی نگه...وگرنه کل شرکت همش توی راه -

 بیمارستان و شرکتن...و می خوان بیان مالقات..
 

 خنده ای آرام می کنم.
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 یلی دوستتون دارن..مگه بده ؟کارمنداتون خ-
 
 نه..ولی بدیش اینه که آدم از زیر کار در بره..-
 

 به سمت تحتش می روم و تخت را به حالت خوابیده در می اورم.
 
خب دیگه..حاال یکم استراحت بکنین..تا وقت داروهاتون صداتون بزنم..زیاد نباید -

 خسته بشین ...
 

 حرف زدن زیاد هم ضرر داره...
 

م میشم و پتوی روش رو مرتب می کنم.تشکر آرامی می کنه و من هم به سمت و خ
 مبلی که گوشه ی اتاق بود حرکت می کنم.

 
*** 

 
مجله رو روی میز می گذارم .و برای دادن قرص های مسیح بلند میشوم.هنوز چشم 

 هایش بسته بود و هیچ حرکتی نمی کرد.
 

وارد اتاق شود..خواب دیگر بس بود..پارچ پر از آب را پرده ی اتاق را کنار می زنم تا نور 
بلند می کنم.لیوان را پر می کنم و با سینی داروها به سمت تختش حرکت می 
 کنم.سینی را روی میز می گذارم و با آرام ترین لحنی که دارم،صدایش می زنم..

 
 آقا مسیح...بلند شین...وقت داروهاتونه..-
 

 .چشمهاش رو آروم و با اکراه باز می کنه...و به صورتش زل می زنم
 
 خواب که نبودین؟!-
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 با بی حالی جوابم رو میده..
 
 نه..فقط خیلی بی حالم..درد هم که...دیگه از دیشب تا حاال ،کمی برام طبیعی شده...-
 

 لبخندی به صورتش میزنم.
 
ر میشین..یکم باید تحمل اشکالی نداره..االن قرص هاتون رو بخورین تا ظهر آروم ت-

 کنین دیگه..
 

و دکمه ی کنار تخت رو فشار میدم و تخت رو تنظیم می کنم..بالشت پشتش رو مرتب 
می کنم و کمکش می کنم که کمی راحت تر بشینه..درست مثل دفعه ی قبل آخ و 

 اوخش بلند میشه و مطمئنا جای بخیه هاش درد می گیره..
 

برمیدارم و یکی یکی به دستش می دهم..نگاهی به کف قرص ها را از درون قوطی 
 دستش که قرص ها بود می اندازه..

 
 چقدرم قرصه..عجب گیری کردم..-
 

 لبخندی میزنم و منتظر و بی هیچ حرفی نگاهش می کنم.
 

نگاهی به قرص ها و نگاهی به من که لیوان به دست جلویش ایستادم و منتظرم می 
 اندازد.

 
ای قرص خوردن راه فرار پیدا می کرد.قرص ها را زیر نگاه خیره ی من یکی نباید بر

 یکی می خوره و ازم می خواد که یه لیوان دیگه براش آب بریزم.
 

 لیوان خالی رو از دستش می گیرم و درون سینی بر می گردانم.
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می  درد صبر کنین االن یه کمپوت میارم بخورین...با اینهمه قرص که خوردین معدتون-
 گیره..

 
 همینطور که به سمت یخچال میرم صدای آرومش رو می شنوم.

 
 معده درد که چیزی نیست خانوم..درد بدتر همین بخیه هاست..-
 

کمپوت سیب را از یخچال بیرون میارم و در حالیکه درون بشقابی خالی می کنم نگاهی 
 کوتاه به سمتش می اندازم.و به شوخی می گم:

 
 ن کمپوت سیب واسه بخیه خوبه.دوست دارین که؟!میگ-
 

 لبخندی کمرنگ روی لبهاش که کمتر از دیروز به سفیدی میزد،می نشینه.
 
 بله...هر چی شما بیارین من می خورم..-
 

 آخرین تکه از سیب رو هم توی بشقاب میزارم و به سمتش میرم.
 
 اورم بشه..خب..پس باید همه ی این سیب ها رو بخورین تا ب-
 

 نگاهی به صورتم می کنه.
 
 میدونین...تنهایی خوردن به آدم مزه نمیده..-
 

و در حالیکه آخی می گه،خودش رو کمی جلو می کشه. و دستش رو به سمت چنگالی 
که درون بشقاب بود بلند می کنه و تکه ای از سیب رو به چنگال میزنه و به طرف من 

 می گیره..
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گیرد..حتما می خواست از خوردن کمپوت در برود،ولی نمی خنده ام می 
گذاشتم.برایش خوب بود و باید تقویت میشد.حتی اگر خودم هم تکه ای از سیب را با 

او شریک می شدم و می خوردم.مادرش او را به من سپرده بود و دلم نمی خواست 
ه بود و مسیح،هر قصوری در کارم داشته باشم..درست مثل او که،پدرم مرا به او سپرد

کاری که توانسته بود برای آرامش خاطر و راحتی من انجام داده بود .حاال وقت جبران 
 کردن کمی از زحماتش توی این مدت بود.

 
 لبخندی میزنم و به چشماش نگاه می کنم.

 
 ولی من که بخیه ندارم که...بهتره همش رو خودتون بخورین..-
 

 اجتش خوشم میاد.دستش رو عقب نمیکشه.از سم
 
خب..قرص ها رو تنهایی می خورم.ولی کمپوت ها رو نه..شما هم از دیشب..خسته -

 شدین..
 

برای اینکه بیشتر از این حرف نزند و با این حالش انرژی مصرف نکند با لبخند چنگال 
 را از دستش می گیرم.

 
 باشه...قبول!ولی فقط همین یه بار!-
 

ه سیب می زنم نگاهی به چشمهاش که انگار برق میزد از این و در حالیکه گازی ب
موفقیت، می اندازم و از جایم بلند میشم و یک چنگال دیگر برایش می آورم.و او هم 

 شروع به خوردن تکه های سیب می کند!
 

** 
 

بعد از رسوندن مهوش جون به بیمارستان ،به سمت شرکت حرکت می کنم.مرادی با 
میزنه و خوش اخالق، خوش آمد میگه. به سمت اتاق مسیح حرکت  دیدنم، لبخندی
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می کنم.می دونستم که حاال،وفایی جای مسیح را گرفته!با این فکر بی دلیل اخمی روی 
پیشونیم احساس می کنم.تقه ای به در میزنم و وارد اتاق میشم.وفایی با دیدن من 

 لبخند میزنه.
 
 سالم مهندس..خسته نباشین.-
 

 ست اشاره میکنه که بنشینم.با د
 
مرسی خانم...اتفاقا نیم ساعت پیش با مهندس صدر صحبت می کردم..حرف شما هم -

 بود.
 

 متعجب می گم:حرف من؟!چطور؟!
 

 لبخندی میزنه و به برگه ی زیر دستش نگاهی کوتاه می اندازه...
 
م و که خواسته بودن بدچیز خاصی نبود...می گفتن که دارین میاین شرکت..اون برگه ر-

 به شما..راستی فردا هم که مالقاته درسته؟!
 

 به صورتش نگاه می کنم.درست مثل مسیح جدی و باهوش به نظر می رسید.
 
 !میاین شما؟!4تا  3بله..ساعت -
 
 بله ..مگه میشه نیام..نمی خوام صدر ازم دلخور بشه.-
 
 ین..و بخواید منزلشون تشریف بیارین..آخه فردا غروب مرخص میشن..گفتم شاید نیا-
 
نه...حاال که وقت مالقات هم بهش برخورده یه سر میزنم...شنیدم که چقدر شما -

کمکشون کردین..یه خسته نباشین الزمه بگم بهتون...جون صدر رو نجات دادین 
 خانم...
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 .و لبخندی شوخ به صورتم میزند.پایین مانتوی بهاره ام را مرتب می کنم.

 
کاری نکردم من...از خوش شانسیم بود که اونجا بودم و تونستم یکم از محبت های -

 مهندس رو جبران کنم...
 
 که اینطور..خب چی میل دارین بگم براتون بیارن؟!-
 

بیشتر از این موندن توی این اتاق رو الزم نمی دونستم.از جام بلند میشم و به سمت 
 میزش قدم برمیدارم.

 
شتر از این وقتتون رو نمی گیرم..اگر اون برگه رو بدین..برم یکم به کارهام برسم و بی-

 بعدم که برم یه سر بیمارستان!
 

 دستی بین موهاش می کشه.
 
 اوکی..-
 

و بین برگه های روی میز،برگه ای بیرون می کشه و به سمت می گیره.برگه رو از بین 
 دست هاش بیرون می کشم و می گم:

 
 فقط همین بود دیگه؟!-
 
بله..همین یه برگست!حاال فردا خودم مهندس رو می بینم و بیشتر باهاش صحبت -

 می کنم..
 
 باشه..پس با اجازه..من دیگه میرم.-
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با نگاهش بدرقه ام می کنه و من از اتاق خارج میشم.وقتی مسیح توی اتاق 
نفس عمیقی می کشم و زیر نبود..حس می کردم چقدر هوای اتاقش سنگین شده...

 نگاه مرادی به سمت اتاق خودم میرم.
 

مشغول کارهای خودم بودم که صدای پیامک موبایلم بلند میشه...عینکم رو برمیدارم و 
روی میز میگذارم..با دیدن شماره..لحظه ای دستم از باز کردنش منصرف میشه..ولی با 

 د پیام رو باز می کنم.عصبانیتی که خیلی ناگهانی بهم هجوم آورده بو
 

 "سالم..من اومدم کیش.با یه ناهار دو نفره چطوری؟"
 

گوشی را روی میز پرت می کنم.چقدر این مرد پرو بود..چقدر سمج بود.چرا دست از سر 
من برنمی داشت.تمام دردش حاال خوردن یک ناهار دو نفره شده بود؟یا اینکه می 

 بیاورد و مرا زجر بدهد؟! خواست گذشته های گذشته را به یادم
 

 با نفرت به گوشی نگاه می کنم.مردِک رذل!برایش می نویسم.
 

 "فکر می کردم که ُمردی..ولی انگار زیادی خوش خیال بودم."
 

همین که بداند برایم مرده است کافیست!همین که فکر کند که من به نبودن و مرده 
 شدن او در ذهنم اشاره می کنم بس است!

 
 جواب پیامم را کوتاه می دهد.

 
 "می خوام ببینمت..فردا"

 
آهی می کشم..دست بردار نبود.ازش بیزار بودم..چطور می خواستم به تنهایی ساعتی 

 او را تحمل کنم؟!
 

 "برای آخرین بار میام و از زندگیم حذفت می کنم"
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 با پروویی تمام جواب می دهد.

 
 "منتظرت می مونم"

 
را روی میز می اندازم.اتاق را باال و پایین می کنم.پشت پنجره یم ایستم و گوشی 

بیرون را نگاه می کنم.فردا که مسیح می خواست مرخص بشود؟!فردا که من صبح تا 
ظهر را کنار مسیح می گذراندم.و او حتی نگفته بود که چه ساعتی!اصال مهم نبود.نمی 

داشت که بخواهم دوباره با او دقایقی را رفتم..برای چه باید می رفتم؟!چه دلیلی 
 بگذرانم؟!

 
را نشان می دهد.کیفم را به همراه برگه ای که برای  7وفتی به ساعت نگاه می کنم 

مسیح بود برمی دارم و از شرکت بیرون می زنم.هوای دم کرده و گرم بیرون،حالم را 
 بیشتر از قبل بد می کند.

 
ت بیمارستان می روم.به موبایل مهوش جون زنگ ماشین را روشن می کنم و به سم

می زنم و ازش می خوام که بیرون بیاد تا دقایقی ببینمش.می دونستم که با این حالم 
 اگر به دیدن مسیح بروم حتما می فهمد که مشکلی دارم..

 
پوزخندی روی لبم می نشیند.انگار او شده بود کارشناس درد های من!درد ها و 

 شناسایی می کرد.مشکالت من رو 
 

برگه ای که وفایی داده بود رو به مهوش جون میدم و بعد از پرسیدن حال 
صبح  9مسیح،صورت تپل و سفیدش را می بوسم و می گویم که فردا ساعت 

 بیمارستانم!درست مثل امروز!
 

*** 
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ز تک تمام شب را در اتاقم راه می روم...تمام خاطراتم جلوی چشمانم رژه می رود و ا
 تکشان که با این مرد بوده متنفر می شوم.

 
برای خودم هم باورش سخت بود که چظور می شود اینهمه نسبت به خاطرات بی رحم 

 بود و تنفر داشت؟
 

چطور می شود به کسی که روزی اینقدر مرد می دانستمش..می خواستمش..احساس 
 تنفر داشت؟

 
آنقدر راه می روم که پاهایم هم مانند قلبم درد انقدر راه می روم که سرگیجه می گیرم..

 می گیرد و از درد ناله می کند..
 

انقدر راه می روم و فکر میکنم که آفتاب اتاقم را پر می کند و من باالخره به نتیجه می 
 رسم.

 
کارهای روز قبل را تکرار می کنم..مهوش جون رو به خونه می رسونم و برای پرستاری و 

دن مسیح به بیمارستان بر می گردم.حالش نسبت به روز قبل بهتر بود و همراهی کر
موقع خواب کمتر ناله می کرد...دقایقی بود که دست از نگاه کردن به صورت غرق در 

خواب و معصومانه ی مسیح گرفته بودم و روی مبل مشغول چرت زدن بودم که 
 صدای ویبره ی گوشیم باعث میشه صاف توی جام بنشینم.

 
با اکراه گوشی رو از روی میز برمی دارم و به صفحه و شماره ای که افتاده لعنت می 

فرستم. آنقدر دندان هایم را از حرص روی هم فشار می دهم که حس می کنم لحظه 
ای دیگر همگی در دهانم خرد می شوند.با نفرت به صفحه ی گوشی نگاه می کنم.چرا 

ارامشم را می گرفت....چرا زندگی ام را تلخ  این مرددست از سر من برنمیداشت..پرا
 می کرد..من با او چه می کردم؟!پیامش را باز می کنم و در دل لعنتش می کنم.

 
 رستوران ساحل منتظرتم" 1"ساعت 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 8 2 

 

پوزخندی بزرگ تمام صورتم را پر می کند.من...تمام خواب دیشب را به خودم حرام 
ن به نتیجه رسیده بودم که حتی ارزش جواب کرده بودم و بعد از چندساعت فکر کرد

دادن پیام را هم،این مرد نامرد ندارد چه برسد به ناهار دو نفره!همین که سرکار می بود 
 تا اخر عمرش کافی بود.

 
بی انکه به پیامش پاسخی بدهم گوشی را که روی میز می گذارم ..و سعی می کنم به 

 مسیح متعجبم می کند.همان حالت قبلی ام برگردم ولی...صدای 
 
 چیز مهمی...شده؟-
 

با چشم هایی که می دانستم کمی غافلگیر شده والبته گرد،به سمتش نگاه می کنم و 
 کوتاه می گویم: نــه!

 
و تازه یادم می افتد که حتی در جایم هنوز درست ننشسته ام که جوابش را داده 

 ده بودم..ام...انگار که این سوال را خودم از خودم پرسی
 
 مطمئنین؟چشماتون یه چیز دیگه می گه...-
 

نگاهم رو از چشمهاش می گیرم و از جام بلند میشم.چشمهام روی ساعت اتاق لحظه 
به دعوت ناهارش پاسخ  1بود و او خواسته بود که من  13ای مکث می کند.ساعت 

 بدهم..ولی کور خوانده بود.
 

 زنم.برای پرت کردن حواس مسیح حرف می 
 
 ِا مگه چشمم حرف میزنه مهندس...-
 

 و به سمت یخچال گوشه ی اتاق می روم.
 
 چیزی نیست...خیالتون راحت.راستی خوب استراحت کردین؟!-
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 و به این فکر می کنم که چرا هیچ چیز از دید این مرد پنهان نمی ماند..

 
 بله..کمی خوابیدم...چند دقیقه ای میشه که بیدارم.-
 

پاکت اب میوه را برمی دارم.پس تمام عکس العمل من را دیده بود که اینطور حرف 
می زد.به سمتش حرکت می کنم و سعی می کنم که فراموش کنم چند ثانیه ی قبل چه 

 عکس العمل های ناشایستی از خودم بروز داده بودم.
 
ت می کنین و می خوبه...امروز که مرخص بشین...میریم خونه و اونجا بهتر استراح-

 خوابین..خدارو شکر حالتون هم بهتره..
 

 نگاهی به صورتم می کنه.
 
 پرستارای خوبی داشتم...که حاال خوبم.اینطور نیست؟!-
 

 لبخندی به صورتش می زنم و لیوان اب میوه را به دستش می دهم.
 
ود..نگران بودم که البته...خدا مادرتون رو حفظ کنه...تو این دو روز کلی مراقبتون ب-

 ایشون مریض نشن..میدونم که حتی شب تا صبح پلکم روی هم نذاشتن..
 

 همچنان که نگاهم می کند لیوان را نزدیک به لب هایش متوقف می کند.
 
مادرم؟اون که بله...ممنونشم تمام عمرم.ولی خب...من دوتا پرستار داشتم..که تو این -

 دو روز خیلی بهشون زحمت دادم..
 

 روی صندلی کنار تختش می نشینم.
 
 اگر منظورتون منم..که باید بگم هر کاری کردم وظیفه بوده..هرچند کاری هم نکردم...-
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 و با ابرو به اب میوه اش اشاره میکنم و به شوخی میگویم:

 
 یکی از کارهای مفیدمم همین بوده...بقیه اش هم که دیگه قابل گفتن نیستن...-
 

 ه ای ارام می کنم.و خند
 

 کمی از اب میوه می خورد و لیوان را به سمتم می گیرد.
 
خیلی هم زحمت کشیدین..بعدم همه چیز که نباید انجام دادنی باشه...همین که یه -

 نفر که بهش حس خوبی داری..کنار آدم باشه کافیه...نیست؟!
 

ن به او یعنی به من حس خوبی داشت؟درست مثل همان حس خوبی که م
 داشتم؟مثل همان حس ارامشی که وقتی به چشمانش نگاه می کردم؟!

 
نگاهم را از صورتش می گیرم .با ته ریش کم رنگی که مهمان صورتش شده بود 

خواستنی تر از همیشه به نظر می رسید..و چشمانش انگار بخاطر این مریضی درشت 
د.... لیوان را روی میز می تر شده بودند و بیشتر توی صورتش خودنمایی می کردن

گذارم و آب دهانم را قورت می دهم..چرا مسیح این حرف های دو پهلو را میزد..چه 
 منظوری داشت...

 
 البته...درست می گین!-
 

و با این فکر که شاید هیچ منظوری هم نداشته باشد ،برای اینکه بحث را عوض کنم 
 می گویم.

 
 م تلویزیون ببینیم ...سرگرم بشیم.موافقین؟!خب تا ناهارتون رو بیارن یک-
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صدای بله گفتن ارامش باعث می شود قلبم ضربان بگیرد...و یادم برود که چند دقیقه 
 ی پیش در اوج عصبانیت بودم و حاال..در اوج آرامش!

 
*** 

 
هنوز قاشق دوم رو پر نکرده بودم که صدای ویبره ی گوشیم باعث شد قاشقم رو توی 

اب بزارم و نگاه خیره ی مسیح باعث بشه که گوشیم رو از توی جیب مانتوم بیرون بشق
 بیارم.

 
با دیدن شماره و ویبره ی مداوم گوشی عصبی شدم.گوشی رو سایلنت کردم و 

 برگردوندمش.
 

 مسیح که حاال کمی مشکوکانه نگاهم می کرد گفت:مزاحمه؟
 

 غول کردم.نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و خودم رو مش
 
 نه...-
 

بود و مطمئنا توی رستوران مورد  1و قاشقم رو پر کردم و دهانم گذاشتم..ساعت 
 نظرش به انتظارم نشسته بود.

 
با صدای ویبره ی کوچکی که نشان میداد پیام رسیده محتویات دهانم را به زور قورت 

پیامش را می خوانم و می دهم و گوشی را برمیدارم و زیر نگاه کنجکاو شده ی مسیح 
سریع پاک می کنم و دکمه ی آف گوشی را میزنم...ولی..میدانم که پوزخندم از دید 

 مسیح پنهان نمی ماند.
 

جالب بود که آمار من را داشت و می دانست که من حاال،کنار مسیح هستم.با چه 
ر من جراتی همچین حرف هایی به من می زد را درک نمی کردم... نمی فهمیدم.انگا

 بودم که او را پس زده بودم..انگار من بودم که او را بازیچه کرده بودم....آهی می کشم.
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 با صدای مسیح به خودم میام.

 
 چیزی شده پروانه؟!-
 

تیز نگاهش می کنم..پروانه؟!اسمم خیلی خوب به خودم می امد..درست مثل پروانه 
 م.ها زود می مردم...خیلی زود مرگ را حس می کرد

 
 نه..یعنی چیزی نیست..غذاتون رو بخورین..یخ می کنه..چرا چیزی نخوردین؟!-
 

 نگاهی به محتویات بشقاب خودش و من می کند.
 
من چیزی نخوردم یا تو؟!خب اگه چیزی شده بهم بگو...فکر می کردم خیلی با هم -

 راحتتر از اینا باشیم..اگه مشکلی داری...بگو بهم...
 

م لبخند دلگرم کننده ای به صورت نگران و همیشه حامی اش بزنم.چقدر سعی می کن
ادم ها می توانستند متفاوت باشند...چقدر نامردها می توانستند پست باشند و به 

مردهایی که من می شناختم بگویند نامرد..بگویند سوسولی که من او را به بقیه ترجیح 
 داده ام...

 
 مشکل؟نه...فقط..-
 

 اده از دهانم می پرد.و بی ار
 
 فقط یه مزاحمه...خودم حلش می کنم.-
 

 اخم هایش در هم می شود و رنگ چشم هایش تیره.
 
 مزاحم؟!یعنی نمیشناسیش...-
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نه..یه جورایی می دونم کیه...ولی خب ..مزاحمه!خودم حلش می کنم..چیزی -

 نیست!ناهارتون رو بخورین..غذا هم که یخ کرد...
 

می فهمد که قصد دارم از این بحث دورش کنم..قاشقش را کنار ظرف غذایش می  انگار
 گذارد.

 
 سیر شدم..یکم امروز حس می کنم معدم سنگینه..خودت یه چیزی بخور..-
 

 و با همان قیافه ی گرفته نگاهم می کند.
 

 قورتشزیر سنگینیه نگاهش قاشقی دیگر از غذا را به دهانم می گذارم...ولی با حرص 
 می دهم..آنقدر که حس می کنم به جای غذا،زهر در دهانم ریخته شده!

 
غذاها را جمع می کنم و به مسیح کمک می کنم که به سمت تختش برود.به خواست 

خودش امروز از تخت پایین آمده بود و دلش خواسته بود که ناهار را کنار من 
 .بخورد..ولی من غذا را برای او هم تلخ کرده بودم

 
 تشکر ارامی می کند و من،پتو را رویش مرتب می کنم.

 
 چیزی نمی خواین؟!-
 

 بدون اینکه نگاهم کند دلخور می گوید.
 
 نه..ممنون.-
 

کمی نگاهش می کنم و وقتی می بینم که او قصد ندارد جواب نگاهم را بدهد..با 
اناپه . روی یکی از کبغضی که خیلی سریع توی گلویم می نشیند ازش فاصله می گیرم

 های گوشه ی اتاق می نشینم و سکوت می کنم.
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طاقت نمیارم..زیر چشمی نگاهش می کنم.چشمان خوشرنگش را بسته بود و خطی 

روی پیشانی اش افتاده بود.کاشکی نمی گفتم مزاحم است..کاشکی زبانم الل می شد و 
دانستم هر حرف دیگری  این مرد را بیشتر از این نگران خودم نمی کردم..ولی می

 میزدم دروغ بود..آن هم وقتی او..به راحتی همه چیز را متوجه می شد ..
 

به ساعت که نگاه می کنم فوری از جایم بلند می شوم.به کل یادم رفته بود که باید به 
 دنبال مهوش جون بروم.سریع گوشی ام را روشن میکنم و بهش زنگ می زنم.

 
 ب بی قرارم را آرام می کند.صدای مهربانش کمی قل

 
 بی اختیار با لبخند میگم:مهموش جون..من االن دارم میام دنبالتون..آماده این دیگه؟!

 
می دانستم که آماده است و خوشحال...برای اینکه امروز یک دانه پسرش مرخص 

 میشد وبه خانه برمی گشت.
 

نوز هم چشمانش را با سماجت تلفن را که قطع می کنم نگاهی به مسیح می اندازم.ه
بسته بود...چند ثانیه ای نگاهش می کنم و بعد به سمت کیفم قدم بر می دارم.سویچ 
را از درونش بیرون می آورم و به همراه موبایلم به سمت در اتاق حرکت می کنم..هنوز 

 در را باز نکرده ام که صدایش متوقفم می کند.
 
 مراقب خودت باش...-
 

لبم می نشیند.می دانستم که این سکوت را طاقت نمی اورد.آهسته به  لبخند روی
 سمتش می چرخم..

 
 زود میام..چیزی که الزم ندارین؟!-
 

 سرش را تکان کمی می دهد و نگاهم می کند.
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 پس من میرم..یکم دیگه ساعت مالقاته...-
 

در را ببندم نگاهش را و دستگیره را حرکت می دهم و تا زمانیکه از اتاق خارج شوم و 
 به دنبال خودم احساس می کنم.

 
توی راهرو با یکی از پرستارها برخورد می کنم و ازش می خوام که در نبود من مثل این 
دو روز گذشته به اتاق مسیح سر بزند و هوایش را داشته باشد.پرستار که زیبا و مهربان 

 می شود. بود لبخندی میزند و با گفتن چشم خانومی،ازم دور
 

سویچ به دست از بیمارستان خارج می شوم و به سمت خونه حرکت می کنم...ولی 
 نمی دانم که سورپرایزی در راه دارم.

 
*** 

 
زنگ در را زدم و به محبوبه گفتم که دیگر داخل نمی ایم و توی ماشین منتظر مهوش 

 سریع بستم.فضای جون می نشینم.باشه ای گفت و من به سمت ماشین رفتم و در را
خنک ماشین باعث رخوت درون بدنم می شد.احساس خستگی و درماندگی داشتم و 

 دلم می خواست ذهنم را از همه چیز خالی کنم و چندساعتی را فقط و فقط بخوابم.
 

با تقه ای که به شیشه خورد چشم هایم را باز کردم ولی ...قلبم از کوبش افتاد.با دیدن 
شیشه با لبخندی ژکوند جلویم ایستاده بود به معنای واقعی  امین که درست پشت

 هنگ کرده بودم...کمی طول کشید ولی..حرکتی به سر و بدنم دادم...
 

مهوش جون رو دیدم که به سمت در ماشین می اومد.دوباره سرم رو به سمت امین 
 نچرخوندم.لبخندی دیگر تحویلم داد قدمی به عقب برگشت.مهوش جون سوار ماشی

شد.به ناچار لبخند زدم و دستم را به سمتش دراز کردم.دستم را میان دست های 
 نرمش فشرد.
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 چکار میکنی با زحمت های ما دخترم..-
 
 نگید این حرف ها رو..خوبین شما؟!-
 

 و به صدای سالم امین جواب دادم.
 
 سالم...-
 

ه بزنم به شارژ دیدم هی مهوش جون فوری گفت:گوشیه مسیح رو آورده بودم خونه ک
زنگ می خوره..امین جان بود..تا فهمید مسیح اینجوری شده فوری خواست که بیاد 

 مالقاتش..
 

 مسیح حرف مهوش جون رو ادامه داد.
 
بله سعادتی شد که منم امروز بتونم بیام..و به من که کوتاه درون اینه نگاش کردم -

 ست امسال آشنا؟کم پیدایین؟!گفت:شما چطورین خانم مهندس؟ پارسال دو
 

 بدون اینکه بگویم کم سعادتم بلعکسش گفتم:مشغول کارهای مهمی ام جناب..
 

 و رو به مهوش جون گفتم:میگم می خواین گل بگیریم سر راه؟!
 
 آره دخترم..مسیح گل خیلی دوست داره..-
 

ی اخالقیاتشون لبخندی زدم و گفتم:بله..منم چون دوست دارن گفتم...تا یه حدود
 دستم اومده...

 
 و از اینه به امین نگاه کردم.پوزخندی کج روی لبش بود و به بیرون نگاه می کرد.

 
 شما خوب استراحت کردین؟!-
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اره دخترم...خواهرمم زنگ زد دعوتم کرد که برم..ولی با این حال مسیح نمی تونم -

 مسیح یه سفر بریم پیششون..تنهاش بزارم و برم..قول دادم مسیح بهتر شد با 
 

جلوی گل فروش ایستادم و دسته گل بزرگی از رز سفید و قرمز سفارش دادم و خواستم 
 که به شکل زیبایی برایم بپیچه!

 
هزینه اش رو حساب کردم و از گلفروشی بزرگ و شیک بیرون زدم.بی توجه به صندلی 

ستش دادم..و برگشتم و های عقب به سمت مهوش جون رفتم و دسته گل رو به د
پشت رل نشستم .امین هم از شیرینی فروشیه کنار،انگار شیرینی خریده بود.پوزخندی 

 زدم و پر سرعت به سمت بیمارستان حرکت کردم.
 

بخش کمی شلوغتر از روزهای دیگر به نظر می رسید و دقایقی بود که ساعت مالقات 
 شروع شده بود.

 
دست مهوش جون گرفتم و پشت سرشون حرکت  دسته گل رو میانه ی راه از

 کردم.وارد اتاق که شدیم مسیح تنها نشسته بود...و تلویزون روشن بود.
 

با دیدن امین او هم تعجب کرد و کمی من و مادرش را نگاه کرد و بعد خود امین با 
 صدای نفرت انگیزش شروع به حرف زدن کرد..که چطور شده او هم خبردار شده!

 
 گل را از مسیح گرفتم و درون گلدون روی میز گذاشتم...دسته 

 
مهوش جون که کنار مسیح نشسته بود گفت:به به..بوی گل اتاق رو پر کرده...دیدی 

 پسرم چه گل های قشنگی بودن؟پروانه جون زحمتش رو کشیده بود.
 

 به سمتشون قدم برداشتم..
 
 قابلی ندارن..-
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ا کامل کنم ضربه ای به در خورد و مهندس وفایی وارد اتاق و قبل از اینکه جمله ام ر

 شد...او هم با دسته گلی بزرگ!
 

لبخندی زدم و به استقبالش رفتم..دسته گل رو به دستم داد و حال و احوال گرمی کرد 
 و به سمت بقیه رفت..

 
ساعتی رو با مسیح شوخی کرد و خندیدن..مشغول ریختن اب میوه ها درون لیوان 

بودم که حضور کسی رو کنار خودم احساس کردم..با دیدن امین کنارم باز خودم رو بی 
 توجه به اون مشغول کردم.

 
 کمک نمی خوای خانم فراری؟!-
 

 این را با صدایی ارام کنارم زمزمه کرد.
 

 بی انکه نگاهش کنم زیر لب گفتم:خیر!
 
 چرا امروز نیومدی؟!-
 

 .خیره درون چشم هاش به ارامی گفتم:قولی داده بودم؟!خیلی پست بود.وقیح بود
 

 الل شده بود.دستی میان موهایش کشید.
 
 ولی من منتظرت بودم.-
 

 لیوان اخر را هم پر کردم.و در دلم گفتم منتظر بمون..
 

 و زمزمه کردم: هیچ دلیلی برای اومدن ندیدم...بعدم کار مهم تری داشتم!
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 .پوزخند صداداری زد
 
 بله...پرستاری از یه..-
 

 جمله اش را خودم کامل کرد.
 
 از یه مرد..!!نه همنشینی با یه مرد ِ به واقع نامرد!! -
 

 شوکه شد از حرفی که زدم..سرش رو کمی نزدیک کرد.
 
 من باهات حرف دارم پروانه...بزار باهات حرف بزنم..-
 

 م می امد.کمی فاصله گرفتم.حتی از بوی عطرش هم بد
 
 االن که می بینی مشغولم..-
 
 باشه..باهات هماهنگ می کنم...-
 

پوزخند زدم...کمکم لیوان ها رو درون سینی قرار داد و به جای من او به بقیه تعارف 
 کرد.

 
آهی کشیدم . دستی به شالم کشیدم و بعد از مرتب کردنش به سمت بقیه قدم 

را به روی خودم دیدم.لبخندی به رویش زدم که ارام  برداشتم که نگاه پر سوال مسیح
 چشم هایش را باز و بسته کرد.

 
دقایقی بعد امین خداحافظی کرد و من را خوشحال کرد.هنوز نیم ساعتی به آخرهای 

 مالقات مونده بود که مهندس وفایی هم با مسیح دست داد و رفت..
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روی یکی از کاناپه ها نشستم.پاهایم  با مهوش جون کمی اتاق رو جمع کردیم و در اخر
از درون ناله می کرد و دلم می خواست می خوابیدم.این کفش های پاشنه بلند هم 

شده بود مایه ی عذاب. و بدتر از همه..ظرفیتم برای امروز پر شده بود..امین لعنتی...تا 
سادت می قضیه را لو نمی داد ول کن نبود.نمی دانم چرا از همان اول هم به مسیح ح

 کرد و وقتی توجه او را روی من می دید آتش می گرفت.
 

انگار که می خواست با حرف ها و نگاه هایش به همه بفهماند که روزی بین من و او 
چه دقایقی احماقانه ای گذشته!فکر اینکه بقیه بداندد امین روزی جزئی از گذشته ام 

خام حرف هایش شدم..و این کاری بوده ناراحتم می کرد....حسرت می خوردم که چرا 
بود که خودم کردم...خودم باعث شدم که امین به خواستگاری بیاید و نامزد هم 

 بشویم..وگر نه شاید هیچ وقت این اتفاق نیم افتاد!هیچ وقت!
 

*** 
 
 دخترم چیزی می خوری برات بیارم؟-
 

 به سمت مهوش جون نگاه کردم..
 
 نه ممنون..میل ندارم..-
 
 چرا عزیزم تو که هیچی نخوردی..-
 

 مسیح به جای من جواب داد.
 
 مامان فکر کنم رژیم دارن...آخه امروز هم غذا نخوردن...-
 

 مهوش جون جعبه ی شیرینی را به سمتم آورد.
 
 پس باید از این شیرینی ها بخوری...دیدی که مسیح هم می گه چیزی نخوردی...-
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عبه ی شیرینی زدم..کسی که این شیرینی را خریده بود مسبب لبخندی مصنوعی به ج

 تمام بی اشتهایی های من بود.
 
 اگه شما می گین چشم..شیرینی هم می خورم..-
 

و از درون جعبه یکی از شیرینی های رولتی را برداشتم..و به زور اب میوه قورتش 
 دادم..

 
یرون می رفتم...می دانستم که دقایقی ساعت مالقات که تمام شد من هم باید از اتاق ب

 دیگر دکتر می اید و مسیح مرخص می شود.
 
من بیرون منتظرتونم...دکتر که برگه ی ترخیص رو امضا کرد به من زنگ بزنین مهوش -

 جون..
 
باشه دخترم..توی سالن بشین..بیرون که هوا گرمه عزیزم...خدایی نکرده مریض -

 ازویم کشید..میشی..و مادرانه دستی به ب
 
 خیلی زحمت افتادی عزیزم..ایشاهلل جبران کنیم..-
 

و قطره ی اشکی که از گوشه ی چشمش چکید رو با نوک انگشتش پاک کرد و با 
 لبخندی غمگین گفت:من باز احساساتی شدم...

 
در اغوشش کشیدم و گفتم:من هر کاری کردم ...بازم نمی تونم محبت هایی که 

داشته رو جبران کنم..شما هم اینقدر خودتون رو اذیت پسرتون به من 
 نکنین..خوشحال باشین...پسرتون داره سالم میاد خونه..

 
 صدای مسیح بلند شد...
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 خانم کجا سالم؟پس این بخیه هایی که نبود و االن هستن چیه؟!-
 

 از مهوش جون فاصله گرفتم و با خنده گفتم...
 
 رو شکر االن که خوبین..بهتر از این هم میشین...خب..اینم حرفیه!ولی خدا-
 

و رو به مهوش خانم کردم و گفتم:با من کاری ندارین ؟من برم؟االن دوباره پرستار 
 بداخالقه میاد ها...

 
 لبخندی مادرانه به صورتم زد.

 
 برو فداتشم..بهت زنگ میزنم..-
 

بخندی به مهوش جون از اتاق بیرون نگاهی به مسیح که نگام می کرد روانه کردم و با ل
رفتم.خوشبختانه اسپیلیت های سالن روشن بود و هوا درون سالن مطبوع بود..روی 

 صندلی های بیرون بخش نشستم.
 

ساعتی بعد هر سه به خانه رفتیم.محبوبه با منقل کوچکی اتش و اسپند انتظارمان را 
 می کشید..

 
مرغ ها را جلوی پایش شکست و اسپند ها را به مسیح از او تشکر کرد و محبوبه تخم 

 سمتمان فوت کرد..بوی خوش اسپند توی هوا پیچیده بود..
 

مسیح با همراهیه مادرش به سمت اتاقش رفت و من هم دسته گل ها را با کمک 
 محبوبه به سمت اتاق مسیح بردم.

 
 ل بود...برای اینکهاز اینکه مسیح به خانه امده بود و سالم شده بود ته قلبم خوشحا

 مسیح استراحت کند همگی از اتاق بیرون آمدیم.
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 کیفم را از روی مبل برداشتم و سوئیچ ماشین را بیرون آوردم.
 
 مهوش جون اگر اجازه بدین من برم خونه..اینم سوئیچ ماشین...-
 

 میمیک صورتش فوری حالت دلخوری را به خود گرفت.
 
 و پیشمون بمونی...به محبوبه گفتم برای شام تدارک ببینه...نگو که نمی خوای شام ر-
 

 خسته بودم.دلم خانه یخودم را می خواست..و البته خواب!
 
خیلی دلم می خواست کنارتون بونم..ولی واقعا به یه دوش اب ولرم و یکم خواب نیاز -

 دارم..دیشب نتونستم بخوابم..
 
ت پیشمون می موندی...مسیح هم اگر خب...نمی دونم چی بگم..دلم می خواس-

بفهمه ناراحت می شه که گذاشتم بدون شام بری..ولی باشه...تو هم خسته شدی...از 
 صورتت معلومه..برو یکم استراحت بکن..ولی به شرطی که با ماشین بری!

 
 به سوئیچ نگاه کردم.

 
 آخه...-
 
ال خودته...پس دیگه تعارف دیگه آخه نداره عزیزم...برو دخترم..این ماشین هم م-

 نکن..
 

 لبخندی زدم و قدمی به سمتش برداشتم.صورتش رو بوسیدم و ازش تشکر کردم.
 

تا جلوی در همراهیم کرد..ازش خواستم که از طرف من از مسیح هم خداحافظی 
 کند...و بعد از خونه بیرون زدم.
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*** 
 

فصل بهار بود و اواخر اردیبهشت ،نمیشد  هوا بیش از اندازه گرم شده بود با اینکه تازه
 دقایقی رو توی روز قدم زد.

 
خریدها رو توی دستم جابجا کردم و کرایه آژانس رو دادم و به سمت در رفتم.از شانس 

بد من زری خانم چند روزی میشد که پایش سر خورده بود و از پله افتاده بود ولی 
یده شده بود پای راستش..و خرید به خوشبختانه شکستگی در کار نبود و فقط کوب

 عهده ی خودم افتاده بود.
 

 وارد خونه که شدم صداش زدم.
 
 زری خانم...کجایین؟-
 

و پالستیک ها را روی کف پوش قرار دادم.از سنگینیشان دست هایم درد گرفته 
بود.کمرم را صاف کردم و شالم را از سرم کشیدم.دانه های درشت عرق از پشت مهره 

 های کمرم به پایین س می خورد.
 

صدای زری خانم ازتوی آشپزخانه به گوشم رسید.اسپیلیت رو روی درجه آخر گذاشتم و 
دقایقی جلویش ایستادم.با این فکر که شب مهمان دارم از ایستادن زیاد انصراف دادم 

 ..و به سمت پالستیک های خرید رفتم که زری با آن پاییش لنگ لنگان به سمتم آمد.
 
 دخترم..چرا اینقدر خرید کردی؟!-
 

نگاهی ه صورتش کردم و همونطور که دوال شده بودم چندتایی از کیسه های خرید رو 
 برداشتم.

 
خواستم تا چند وقت یکم راحت باشیم..شما هم که نباید زیاد به پات فشار بیاری -

 یادت رفته دکتر چی گفت؟!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 9 9 

 

 
 من بهترم دخترم...-
 

م چندتا از کیسه ها رو برداشت و هر دو به سمت آشپزخانه رفتیم.بوی کباب و اون ه
 شامی توی آشپزخانه پیچیده بود و اشتها را تحریک می کرد.

 
تا تو بری من دسرها رو درست کردم..نظرت که تغییر نکرده برای غذاهایی که می -

 خواستی درست کنی؟!
 

 وسایل را توی کابینت ها جا دادم.
 
 ه..همون سه مدل کافیه..دلم نمی خواد غذا زیاد بمونه..ن-
 
 آره مادر...شماها هم که غذابخور نیستین..-
 

جشن امشب برای این بود که کار طراحی تمام شده بود و دو روز قبل که به تهران رفته 
بودم همه چیز طبق روال پیش رفته بود و خوشحال بودم و مسیح هم از من شام 

 و گفته بود که باید بهش سور بدهم بابت این خوشحالی و موفقیت.. خواسته بود
 

به ساعت مچی ام نگاه کردم.یاسی و حامد و بابا هر سه با هم بلیط گرفته بودند و تا 
 چند ساعت دیگر خانه ام از حضورشون پر میشد.

 
میوه ها را شستم و زری خانم مشغول درست کردن خورشت مورد عالقه ی مسیح 

.توی این مدت متوجه شده بودم که فسنجون را به تمام خورشت ها ترجیح می شد
 دهد ...

 
 زری جون فقط زیاد ترش نباشه...ملس درست کنین..که همه بخورن..-
 
 باشه دخترم..یه سر به او ژله ها هم بزن ببین گرفتن..-
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شده بود که  دستم را با حوله خشک کردم و به سمت یخچال رفتم..یخچال آنقدر پر

خنده ام گرفت.اول تصمیم گرفته بودم که برای شام همگی را به لب ساحل ببرم..ولی 
زری خانم منصرفم کرد..گفت که صمیمیت خانه بهتر است و ساعت بیشتری از شب را 

 می توانیم کنار هم خوش بگذرانیم و درست هم گفته بود...
 

بودیم و خورشت فسنجون در حال قل قل ساعتی بعد تقریبا نصف کارها را انجام داده 
کردن بود و فقط باید ساعتی قبل از سرو کردن غذا دوباره به رستوران زنگ میزدم و یاد 

 آوری می کردم که غذاها را سر ساعت بفرستد.
 

صدای پیامک موبایلم باعث شد که دست از خوردن غذا بکشم .با دیدن اسم مسیح 
 دم.لبخندی زدم و پیامش را باز کر

 
 مرخصی رفتن خوش می گذره خانم؟!-
 

 خانم گفتن هایش به دل می نشست ..حتی با پیامک!
 

صبح تا االن یه بند دارم کار می کنم...مرخصی کجا  7برایش می نویسم"جاتون خالی از 
 بود مهندس" و یک شکلک خسته ضمیمه اش می کنم.

 
 وشم می پیچد.به جای پیامک دادن زنگ میزند.صدای آرامش در گ

 
 خانم چکار می کنین با زحمت های ما..-
 

 لبخندی بزرگ صورتم را پر می کند.زحمت نبود..رحمت کلمه ی بهتری بود!
 
 چه زحمتی..بفرمایین ناهار؟!-
 

 و به ظرف ساالدم ناخنک میزنم و پرکی از کاهو را به دهانم میزارم.
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 ومه بدجوری مشغول بودی..تازه داری ناهار می خوری؟!نه..پس معل-
 

 و صدای خنده ی مردانه اش در گوشم می پیچد.
 

 با دلخوریه ظاهری می گویم:یعنی من و دست کم گرفته بودین؟!
 

 خنده اش ارام می شود و با مالیم ترین حالتی که از او دیده ام زمزمه می کند
 
استم..زنگ زدم خسته نفرمایید خانم..اگه دست کم گرفته بودم که سور نمی خو-

 نباشید بگم بهت..
 

 لبخندی زدم.خستگی ام برطرف شده بود..انرژی هم گرفته بودم با شنیدن صدایش!
 
 شب دیر نیاین ها...می خوایم دور هم بشینیم..-
 

 لبخندش را حس می کنم.
 
 چشـــم...چیزی الزم نداری برات بیارم؟!-
 

 !چیزی نمی خواستم..خودش کافی بود
 

 با شیطنت و کشیده می گویم:نـــچ!
 

صدای خنده ی آرامش می اید:چه کم خرج!برو ناهارت و بخور مهندس کوچولو..فعال 
 خدافظ..

 
 بجای خدافظ می گویم:شب دیر نکنین ها...
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 و قطع می کنم.لب های زری خانم هم به لبخند باز شده بود..مثل لب های من!
 

*** 
 

را هم مرتب توی ظرف صفحه تخت و پایه بلندم می چینم و چندتایی توت فرنگی ها 
از آن ها را کاکائویی می کنم.روی یکی از مبل ها لم می دهم..دامنم را مرتب می کنم.به 

بابا و بچه ها  8بود.می دانستم که تا قبل از 7ساعت که نگاه می کنم نزدیک به 
 میرسند.

 
مه چیز برای پذیرایی و یک جشن کوچک و به میز چیده شده ام نگاه می کنم.ه

دوستانه آماده بود.با شنیدن صدای زنگ نگاهم را از میز می گیرم و با لبخند به 
 استقبال میهمان هایم می روم.می دانستم که کسی نبود جز مسیح و مهوش جون!

 
ی کبا گفتن بفرمایید در را باز می کنم و وارد می شوند.مهوش جون با کت و دامن زرش

و خوش دوختش زیبتر از همیشه بود .صورتش را می بوسم و بهش خوش آمد می 
گم.نگاهی به مسیح می اندازم...او هم درون کت و شلوار طوسی رنگش جذاب تر از 
همیشه نشان می داد و لبخند روی لبش آرامش داشت.دستش را به سمتم دراز می 

 کند و می گوید: قابل نداره خانم..
 

ته گل بزرگ و رزهای سفید قلبم تپش می گیرد.دستم را برای گرفتن گل با دیدن دس
 پیش میبرم که با شیطنت دستش را عقب می کشد.

 
 انگار مرخصی اونقدرام که فکر می کردم سخت نگذشته ها...-
 

لبخندی میزنم و دسته گل را از میان دستانش بیرون می کشم..وبعد از بو کشیدن گل 
 ویم.ها با پرویی می گ

 
مگه قرار بود سخت بگذره؟جاتون خالی..تازه خوش گذشت!بفرمایین داخل.. و کمی -

 کنار می روم تا داخل بیاید...
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تعارف می کنم که بنشینند و به سمت آشپزخانه میروم تا گلدانی برای این گل های زیبا 

 و خوشبو بیاورم.
 

خنک به نارنج می کند..واو هم برای زری خانم لیوان های بلند و باریک را پر از شربت 
خوش آمد گویی به سمت پذیرایی می رود و من هم پشت سرش با گلدان گل ها به 

 کنارشان میروم.
 
 خیلی خوش اومدین مهوش جون...-
 

 و روی نزدیک ترین مبل به او می نشینم.
 
 ممنون دخترم..بابا اینا هنوز نیومدن؟!-
 

 به ساعت نگاهی می کنم..
 
 ایشاهلل تا نیم ساعت دیگه اونا هم میرسن..-
 
 عزیزم..حسابی تو زحمت افتادی...امان از دست مسیح!-
 

 لبخندی به صورتش میزنم.واقعا که امان از دست این مردو نگاه هایش..
 
 این حرفا چیه..شما رحمتین...-
 

 و به شربت ها اشاره می کنم:بفرمایین..قابل تعارف نیست..
 

 و با نگاهی به مسیح می گویم:راحتی؟می خوای کتت رو بده بهم..برات آویزونش کنم..
 

 لبخندی میزند.
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 نیکی و پرسش؟!-
 

و سریع شروع به در آوردن کتش می کند.از جایم بلند می شوم و حین اینکه دامنم را 
 مرتب می کنم به سمتش می روم.کتش را به سمتم می گیرد.

 
 شتی بگو بهم...کمک الزم دا-
 

خنده ام می گیرد.پشت چشمی برایش نازک می کنم و به شوخی می گویم:اگه اهل 
 کمک بودی از صبح باید می اومدی...

 
مهوش جون آرام می خندد و مسیح خودش را از تک و تا نمی اندازد و در حالیکه 

 چشم های خوشرنگش را گرد می کند نگاهم می کند.
 
 زدم..نزدم؟!من که بهت زنگ -
 

 کت را از دستش می گیرم..
 
 زدی..ولی چیزی برای کمک نگفتی..-
 

مهوش جون باز هم می خندد و خنده اش به من هم منتقل می شود. و مسیح خلع 
 سالح می شود.

 
 شوخی کردم..همین که اومدین کافیه..-
 

طرش از کت، با کت به دست به سمت اتاق خواب می روم..رایحه ی دوست داشتنیه ع
هر قدمی که برمیدارم مشامم را نوازش می دهد.بی اراده کمی سرم را خم می کنم و 

 کتش را بو می کنم.
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دقایقی بعد در حالیکه حس می کنم من هم بوی عطر او را می دهم از اتاق بیرون می 
 زنم.

 
*** 

 
سی و حامد یکنوا صدای موزیک مالیمی که گذاشته بودم با صدای خنده های بلند یا

شده بود.برش دادن کیک های شکالتی که تمام میشود سراغ ریختن قهوه ها درون 
 فنجان های سفید نقره ایه کوتاهم میشوم.

 
مشغول بودم که رایحه ی اشنایش را احساس می کنم و کمی بعد حضورش را به 

 …همراه صدایش.
 

 _به به چه بوهای خوبی میاد...خسته شدی حسابی..
 

 لبخندی به لب میارم و به سمتش ارام می چرخم.
 

 _همه ی اینا تقصیر تو دیگه..
 

 _اگه بهم گفته بودی پای زری خانم اینجوری شده...محبوبه رو می فرستادم کمکت..
 

 به شوخی پشت چشمی براش نازک می کنم.
 

 ارام برمیام.._باز که به توانایی های من شک کردی مهندس...من خودم از پس همه ک
 

خنده ی ارامی می کند و کنارم به کانتر تکیه میزند و دست هایش را در جیبش فرو 
 میبرد.

 
 _بر منکرش لعنت خانم ...اخه تنهایی خسته میشی..
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 یکی از فنجان ها را جلو می کشم.
 

 _االن عذاب وجدان داری؟
 

 اوهوم...دارم.：دقیافه اش را کمی مرموز می کند و با شیطنت می گوی
 

 خنده ی ارامی می کنم..
 

 _االن اومدی که کمکم کنی؟
 

 خودش را نامحسوس به سمتم میکشد.
 

 …_اوهووم
 

 اخرین فنجان را هم پر می کنم. به سمتش میچرخم و مرموز نگاهش میکتم..
 

 _کلکی که تو کارت نیست؟نکنه می خوای چیزخورمون کنی...
 

اش میپیچد..و بریده بریده میان خنده اش که رو به اتمام بود حرف  صدای بلند خنده
 میزند.

 
 _بده من اون....سینی رو...من با کسی کاری ندارم...جز..

 
 و با شیطنت به چشمهایم نگاه می کند.

 
میان خنده به صورتش چشم غره میروم و مسیح سینی به دست از اشپزخانه فرار 

یم را حفظ می کنم.امشب حالم خوب بود و عزیزترین هایم میکند.لبخند روی لب ها
کنارم بودند و صدای خنده شان توی خانه ی همیشه ساکتم پیچیده بود.بهتر از این 

 هم مگر میشد؟مگر خوشبختی که میگفتن همین نبود؟
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تکیه ام را از کانتر برمیدارم و نگاهم را از مسیری که مسیح رفته بود میدزدم .بشقاب 

 حاوی کیک را برمیدارم و به جمع خودمانی و گرممان برمیگردم. های
 

 یاسی با دیدن کیک های شکالتی نیشش تا بناگوش باز میشودد.
 

 _وای پری امشب چکار کردی...بیا بشین پیش خودم...دیگه وقته شوهرته...
 

 حرف به یاسی چشم غره ای جانانه میرم و بقیه می خندند.میدانستم یاسی چرا این
 ها را میزند و هی از من تعریف و تمجید می کند...همه ی اینا بخاطر حضور صدر بود.

 
*** 

 
به سمت بابا و مسیح که کنار هم نشسته بودند و آرام حرف میزدندنگاه می کنم.روی 

 لب های هر دویشان لبخند بود.
 

 گیرم.با سقلمه ی یاسی که به پهلویم می نشیند نگاهم را از انها می 
 
 چیه دختر؟امشب چرا هی سقلمه میزنی؟!-
 

 برایم چشم و ابرو می اید و با شیطنت آرام حرف میزند.
 
دیدم بدجور محو نگاه کردن شده بودی..و لبخند میزدی...چیه؟نکنه خبریه و من بی -

 خبرم؟!
 

 چشم هایم را درشت می کنم.
 
 ش حرف بزن...الکی واسه من چشمات و اینجوری نکن..زود با-
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 و در حالیکه کمی بیشتر خودش را به سمت من می کشد زمزمه وار ادامه می دهد.
 
 نگاه های مهوش جون به تو، امشب یه جور دیگست..حس نکردی؟!-
 

 حس...چرا حس کرده بودم..لبخندهایش رنگ دیگری داشت..جنسش مادرانه بود..
 
کن تروخدا..کی می خوای بزرگ بشی  یاسی..تو همیشه خیال بافی می کنی..بس-

 دختر..
 

پشت چشم برایم نازک می کند و در حالیکه دسته ای از موهایش را به داخل شالش 
 می فرستد نگاهش را از من می گیرد.

 
 اینکه مسیح هی میاد تو آشپزخونه و هی کمکت می کنه خیال بافیه؟!-
 

 نگاهم می کند.
 
 به هم دیگه لبخند تحویل میدین؟!یا اینکه هی هر دوتاتون -
 

لبخندی به صورتش میزنم...می دانستم که یاسی تیز است و کوچک ترین ها هم از او 
 و نگاهش پنهان نمی ماند..

 
 خب وقتی تو نمیای کمکم..اون میاد دیگه..می خوای بگم نیاد؟!-
 

 خودش را برایم لوس می کند..
 
 رو خوب میشناسم..به من دیگه کلک نزن..پــری...حرف و عوض نکن...من ت-
 

 لبخندم را آشکار می کنم..یاسی بود دیگر..یاسی!
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نه جونه تو..هیچ خبری نیست...بهت که گفته بودم از وقتی که از بیمارستان -
 اومده..رابطمون صمیمی تر شده..انگار جونش رو مدیونه منه...

 
 یاسی هم مثل من ارام می خندد.

 
و...هنوز عذاب وجدان ولش نکرده که هی دورت می پلکه..تا یه دور نبرت پس بگ-

 بیمارستان ول کن نیست..
 

 چشم غره ای به چشم های سیاهش می روم.
 
 یه دور از جون روی زبونت بیاد...-
 
خب بابا..جون عزیز شدی جدیدا...پاشو این آهنگ و عوض کن..از شامم که خبری  -

 نیست نه؟!
 

 تن آخ از جایم بلند می شوم.با گف
 
 خوب شد یادم انداختی..برم یه زنگ بزنم رستوران..-
 

و قدم هایم را به سمت تلفن برمیدارم.یاسی هم که حرف در دهانش نمی ماند با 
 صدای بلند رو به مهوش جون که تلفنش تمام شده بود می کند.

 
پری خانم ما از اول هم تنبل  مهوش جون فکر کنم امشب از شام خبری نباشه...این-

 بود..
 

لبخندی میزنم و شماره ی رستوران را می گیرم و صدای مهوش جون را می شنوم که 
 حین خنده جواب یاسی را می دهد.

 
 نه یاسی جان،دخترم امشب خیلی تو زحمت افتاده..اینجوری نگو..-
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ا بار دیگر برایشان تکرار می شماره ی اشتراکم را به رستوران می دهم و سفارش غذایم ر

دقیقه ی دیگر غذاها را برایم بفرستند و وقتی خیالم از بابت  45کنم و می گویم که تا 
 غذاها راحت می شود به سمت اتاق زری خانم که در حال استراحت کردن بود می روم.

 
زومی ل خودم ازش خواسته بودم که فقط برای پذیرایی شام به کمک بیاید و بیشتر از او

 نداد که به پایش فشار بیاورد..ضربه ای به در اتاق می زنم و وارد می شوم.
 
 زری خانم..بیدارین؟!-
 

 روی تخت یک نفره اش صاف می نشیند.
 
 آره دخترم..چیزی شده؟!-
 
 نه..فقط می خواستم دیگه کم کم شام رو سرو کنم..گفتم ببینم اگه بهترین بیاین کمکم.-
 

 جایش بلند می شود. فوری از
 
 آره خوبم دخترم..منم تو اتاق حوصلم سر رفته بود.-
 
خوبه..راستی بعد از شام برات آژانس می گیرم که خواستی بری خونه ی -

 دخترت..راحت بری..
 
 خدا خیرت بده دخترم..اتفاقا دامادمم شب کاره امشب..-
 

م.نگاهم به گلدان روی میز می افتد با لبخندی نگاهش می کنم و از اتاق بیرون می زن
 که گل های هدیه ایه مسیح را درونش جا داده ام.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 1 1 

 

با وار شدنم به آشپزخانه سرگرم کار می شوم و به همراه زری خانم و به کمک یاسی میز 
 را می چینم..

 
 زچیدن میز تقریبا رو به اتمام بود که صدای زنگ آیفون بلند می شود.بابا زودتر از من ا

 ساختمان بیرون میزند و خودم هم همراهی اش می کنم.
 

 صورت حساب را می دهد و غذا ها را می گیریم.
 
 بابا جون..امشب مثال مهمون من بودین ها..این کارا چیه..-
 

 سرش را به سمتم کج می کند.
 
من و دخترم که این حرف ها رو با هم نداریم..امشب کلی رو سفیدم کردی -

 حالم..مادرت خیلی برای تربیت تو زحمت کشید....خوش
 

لبخندی به صورت مهربانش می زنم.جای مادرم چقدر خالی بود..چقدر به حضورش 
 نیاز داشتم و حاال نبود..

 
مرغ های سوخاری را درون دیس های گرد می گذارم و شیشلیک ها را هم توی ظرف 

م..خورشت مرود عالقه ی مسیح را هم می چینم و بعد از تزیین کردنشان روی میز میبر
 روی میز می گذارم و برای خوردن شام صدایشان می کنم..

 
** 
 

ظرف های پیش غذا را به کمک یاسی جمع می کنم.دقایقی بعد من هم کنارشان می 
نشینم.می بینم که چشمان مسیح با دیدن خورشت فسنجون برق می زند..دستمالم را 

 می اندازم..درست روبروی مسیح نشسته بودم.. باز می کنم و روی پایم
 
 دیگه تعارف نمی کنم..همگی بفرمایین..-
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 مهوش جون زودتر از همه صحبت می کند.

 
 دخترم..همه چیز عالیه..خیلی زحمت کشیدی..-
 

 مسیح فوری حرف مادرش را تایید می کند.
 
یی هم داره..اگه می بله...مخصوصا این خورشت فسنجون..به به چه رنگ و بو-

 دونستم می خوای بهمون فسنجون بدی زودتر برنامه ی این سور رو می چیدم..
 

 لبخند به لب های همه می اید.من هم لبخندی به صورتش می زنم.
 
 نوش جان..منم چون می دونستم دوس دارین درست کردم...-
 

 و رو به یاسی و حامد می کنم.
 
 ک خور های قهاری هستین..پس بفرمایین..شما دوتا هم که شیشلی-
 

 یاسی تکه ای از شیشلیک را روی برنجش می گذارد..
 
 خدا خیر بده آقا مسیح رو..امشب بدجور سبب خیر شد..-
 

 بابا لبخند میزند تمام مدت.. و حامد هم حرف های یاسی را تایید می کند.
 

 رف زدن می شویم.سر شام بحث پروژه وسط کشیده می شود و مشغول ح
 
 ما که از هفته ی دیگه میایم کیش..دیگه پری آرامش نداره..-
 

 با خنده میگم.
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فکر کنم من باید برم واسه خودم تو هتل اتاق رزرو کنم..خونم از این به بعد اشغال -

 میشه..
 

یاسی که تکه ای از شیشلیک را به دهانش می گذاشت گفت:از خدات هم باشه..دورت 
 لوغ میشه از این تنهایی در میای..دروغ می گم عمو جون؟!ش
 

 بابا لبخندی به یاسی میزند.
 
نه عمو جان..تو همیشه حرفای خوبی میزنی..ببینم مگه دخترای گروه هم می خوان -

 بیان کیش؟!
 

 به بابا نگاه می کنم و جوابش را من می دهم.
 
بیاد..یکی دیگشون هم قرار شده بهم خبر یکیشون که از همون اول هم گفت نمیتونه -

 بده اگه شرایطش جور بشه بیاد..اخه مثل اینکه تازه نامزد کرده..
 

 حامد می خندد.
 
من که گفتم شاهسوند هم نمیاد..االنم که نامزد کرد دیگه بدتر..به جای دخترا دو تا -

 رم دنبال خونه می گردم..دیگه از بچه های فعال گروه رو باید با خودم بیارم..از فردا می
 

 مسیح به حامد نگاه می کند.
 
اتفاقا من با نادر خان ر داشتم حرف میزدم پیشنهاد دادم حاال که قرار شده بچه های -

گروه همگی بیان کیش، برای اینکه راحت باشین شما دوتا خانم..آقایون بیان خونه ی 
قه باالی خونه ی ما..اینجوری بهتر پروانه خانم یه مدت...شما دوتا خانم هم بیان طب

 نیست؟!
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 با تعجب نگاهش می کنم.کی پیشنهاد داده بود که من خبر نداشتم؟!
 

 یاسی نگاهی به من می اندازد..
 
 من که حرفی ندارم...هر چی پری بگه!-
 

 با همان تعجب می گم:من...نمیدونم..
 

 د.مسیح نگاهم می کند و به جای من پدرم حرف میزن
 
اره دخترم..پیشنهاد خوبیه..اینجور که بوش میاد شما که دوتا دختر بیشتر توی گروه -

تا هم که آقا هست..تازه مگه نمیگی زری خانم هم که پاش اینجوری شده  8نیستین..
و نیاز به استراحت داره...حاال فکراتون رو بکنید..درسته اینجوری خانم صدر و مسیح 

 فتن..ولی خب امنیت دوتا دختر جوون اینجوری بهتره..جان هم توی زحمت می ا
 

 مهوش جون فوری حرف میزند.
 
واال من که از خدامه نادر خان...پروانه جان رو هم مثل دخترم دوست دارم..قدم -

دیاسی جان هم روی چشمم..من هم از تنهایی اینجوری در میام..اگه قبول کنن که 
من همون روز اول هم به مسیح گفتم چرا پروانه خیلی هم ما خوشحال میشیم. اصال 

جان رو نیاورد خونه ی خودمون..طبقه باالی ما واقعا بی استفاده مونده..واقعا هم که 
االن امنیت خیلی کم شده..اونم واسه ی دختر جوون!حاال بازم هر چی که خود پروانه 

 جان بگه..بهر حال که قدمشون روی چشم ماست..
 

 ت دوست داشتنی اش می زنم..لبخندی به صور
 
مهوش جون..منم شما رو مثل مادرم دوست دارم..خیلی هم خوشحال میشم کنار شما -

 ماه..زمان زیادیه..نمی خوام اذیت بشین.. 6باشم..ولی آخه..
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 مسیح می فهمد که دارم مالحظه شان را می کنم.. فوری حرف میزند.
 
حرفا نداریم با هم..مامان هم که گفتن..ما خوشحال این حرفا چیه..ما که دیگه از این -

 هم میشیم..
 

به پدرم نگاه می کنم...چشمانش مهر تایید بود به حرف های مسیح.نمی دانم چرا 
 پدرم اینقدر به این پسر اطمینان کرده بود...درست مثل من!

 
 باشه..حرفی نیست.پس من و یاسی مهمون خونتون می شیم..-
 

ی بزرگ به صورتم میزند و مهوش جون می گوید:خیلی هم خوشحال مسیح لبخند
 میشیم..

 
حامد هم خوشحال تر از همه می گوید:ای خدا چاکرتم...پس این شام رو بخوریم که 

 واقعا دیگه مزه میده..من یکی از خونه پیدا کردن واسه بچه ها راحت شدم..
 

ید:برای هر کی منفعت همگی به خوش حالیه حامد می خندد..و یاسی می گو
 نداشت..واسه حامد زیادی منفعت داشت این قضیه...

 
لبخندی میزنم و دوال میشم تا ظرف ساالد رو بردارم..ولی دست های مسیح زودتر به 
ظرف ساالد میرسه و بلندش می کنه.لبخندی به صورتش میزنم.و ظرف رو از دستش 

 می گیرم.
 
 برای شما هم بکشم؟!-
 

 الی میگه:بله خانم..به قول حامد جان این شام دیگه خوردن داره..با خوشح
 

 بشقابی ساالد برایش پر می کنم.
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 نوش جان..مزاحمت ما که دیگه خوشحالی نداره..-
 

 اخمی به چهره اش می اورد..
 
قرار نشد دیگه از این حرف ها بزنین ها..شما و یاسی خانم قدمتون روی چشم -

 ماست..
 

 ی با لبخند و شیطنت می گه:خداکنه مهندس تا روز اخر هم همین حرف رو بزنین..یاس
 

مسیح در حالیکه می خنده به پدرم نگاه می کنه و می گه:نادر خان ضامنتون شدن 
 خانم..همچین الکی هم نیست..

 
بابا در حالیکه می خنده به مسیح می گه:آره پسرم ،من ...از همین االن ضامنشون 

 .خوبه؟!میشم.
 

 مسیح در حالیکه لبخند میزنه میگه:خوبه..پس دیگه حرفی نمی مونه!
 

و با چشم های روشنش نگاهی به من که در حال تماشای صورت جذابش که وقتی 
 می خندید ،جذاب تر هم میشد میزنه و با ابرو به ظرف غذای جلوم اشاره می کنه..

 
مشغول خوردن غذام میشم.بی شک که با لبخند نگاهم رو از صورتش می گیرم و 

غذای امشب جزوی از خوشمزه ترین غذاهایی بود که این مدتی بود که در کیش 
 بودم،خوردم!

 
*** 

 
 مشغول جمع کردن آشپزخانه بودم که مسیح هم داخل می شود.

 
 اجازه هست؟!-
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 بود..به صورتش نگاه می کنم.خنده ام می گیرد .مظلومانه جلوی در ایستاده 

 
 بله..بفرمایین داخل..-
 
 خانم چایی تو بساطتون پیدا میشه؟!-
 
 بله که پیدا میشه..منتظر بودم دم بکشه بیارم..تو چیزی می خواستی؟-
 
 نه..اومدم دستم رو بشورم..اخه حامد انگار رفته بود دستشویی!-
 

 پزخانه سر زده بود وحااللبخند به لبم می اید.امشب به هر بهانه ای که شده بود به آش
 حامد را بهانه ی آمدنش می کرد.

 
دستش را می شوید و من حوله ای تمیز از کشو برایش بیرون می اورم و به دستش 

 می دهم.
 

 در حالیکه تشکر می کند حوله را بهم برمی گرداند.
 
 انگار حامد اینا فردا با پدرتون برمی گردن آره؟!-
 
دیگه حامد خیالش از بابت خونه راحت شد تصمیم گرفت که زودتر اوهوم..حاال که -

برگرده تهران..بابا هم که نمی تونه شرکت نره..فردا تا شب پیشم هستن. صبح براشون 
 بلیط رزرو می کنم که با اخرین پرواز برن!

 
 به یکی از کانترها تکیه می دهد.

 
 ش؟!آهان..پس یعنی می خوان از هفته ی دیگه بیان کی-
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 به سمت چایی ساز می روم.
 
 آره..آخر هفته ی دیگه میان.حاال چطور مگه؟!-
 
هیچی..می خواستم یکم طبقه ی باال رو آماده بکنم.پس تو هم زری خانم رو بفرست -

 بره مرخصی دیگه!
 

 متعجب به سمتش برمی گردم.
 
 واسه چی؟!-
 

 قدمی به سمتم می آید.
 
 بیای پیش ما؟!خب مگه نمی خوای -
 

فنجان دومی را جلو می کشم و درونش در حالیکه چای می ریزم جواب مسیح را هم 
 می دهم.

 
چرا میام..ولی االن زوده که زری خانم روبفرستم مرخصی..حاال کو تا اخر هفته...آخه -

 من اینجوری تنها میشم تو خونه..
 

 تیم.نزدیکتر شده بود.به اندازه ی یک قدم فاصله داش
 
 چرا تنها..خب میای پیش ما ..از شنبه همین هفته!-
 

ابروهایم باال می پرد.نگاهش می کنم.صورتش آرام بود.آرام تر از همیشه..و 
لبخندش..امشب زیباتر از همیشه..می رفتم خانه شان؟از شنبه ی همین هفته؟به 

 همین زودی؟یعنی دو روز دیگر؟!
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 می کنم..نه..به این زودی..اذیتتون ن-
 

 دلخور می شود.
 

 پروانه..این حرفا چیه میزنی..چرا اینقدر با ما تعارف می کنی ..دلیلش رو نمی فهمم!
 

 فوری می گویم.
 
 نه..بحث تعارف نیست بخدا..-
 

 حرفم را به نفع خودش تمام می کند و من را متعجب تر می کند.
 
ت رو جمع کن..خودم میام خب..پس شنبه الزم نیست بیای شرکت.وسایل-

 دنبالت.چطوره؟!
 

نگاهش می کنم...چشمانش منتظر تایید حرف من بودند..یعنی اینقدر برای رفتن من 
 به خانه شان مشتاق بود..چرا اینقدر عجله داشت؟

 
نگاهم را از چشمانش می گیرم و در حالیکه بقیه چای ها را میریزم خیالش را راحت 

 می کنم.
 
 س..دیگه چی؟!چشم ریی-
 

 خنده ی آرامی می کند.
 
 دیگه هیچی..فقط چای!!-
 

 نگاهی به سمتش روانه می کنم..سینی چای ها را به دستش می دهم.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 2 0 

 

 پس بیا.. زحمتش رو خودت بکش!-
 

 با لبخندی که این بار چال گونه اش را نشان می دهد سینی را از دستم می گیرد..
 
 یین خانم..چشــم..شما هم بفرما-
 

*** 
 

پتو را روی بابا مرتب می کنم.یکی از آباژور ها را روشن می کنم و آهسته و بی صدا به 
سمت اتاق خوابم می روم.با دیدن یاسی که غرق در خواب بود لبخند میزنم و آهسته 

 نیمه شب را نشان می داد. 3/5روی تخت می نشینم..ساعت 
 

سیح و مادرش رفته بودند.خوشحال از اینکه همه بیشتر از یک ساعت می شد که م
 چیز خوب پیش رفته موهایم را باز می کنم و روی تخت دراز می کشم.

 
 لبخند روی لبم می اید.

 
انگار مسیح برای رفتن ما هول تر بود.. او بیشتر عجله داشت!وقتی چشم های گرد از 

ب مگه چیه.می خواستم طبقه تعجب و لب های خندانم را دیده بود فوری گفته بود،خ
 ی باال رو یکم آماده تر بکنم..واسه این پرسیدم....

 
وقتی گفته بود که وسایلم را زودتر جمع کنم و زری خانم را هم به مرخصی بفرستم 

 چشم هایم دیگر به معنای واقعی درشت شده بودند..
 

ند از لب هایم دور چشم هایم را روی هم می گذارم و سعی می کنم بخوابم..ولی لبخ
 نمیشود.شب خوبی را گذرانده بودم.

 
*** 
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ساعتی بود که زری خانم را فرستاده بودم و بااو خداحافظی کرده بودم.برای این مدت 
که کنارم بود از او تشکر کرده بودم.اگر او نبود بعضی از روزها و بعضی از شب ها را 

که با ترس در این خانه گذرانده  دوام نمی آوردم..مخصوصا شب ها و ساعت هایی
 بودم و مسببش را هنوز هم نمی دانستم..

 
 گوشی به دست آخرین تکه از لباس رو هم داخل ساکم می گذارم.

 
 بله آقای رییس..همه چیز و جمع کردم.فقط مونده که خودم آماده بشم..-
 

 صدای نفس عمیقی که می کشد گوشم را نوازش می دهد.
 
 س من تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت.خوبه؟!باشه..پ-
 

 به شوخی می گم.
 
 بخدا خودم راه و بلدم ها!!-
 

 صدای خنده ی ارامش می اید.
 
 می دونم بلدی...ولی دلم می خواد خودم بیام دنبالت.اشکالی داره؟!-
 

لبندی بزرگ صورتم را پر می کند.دوست داشت خودش بیاید؟من هم دوست داشتم 
 ه او بیاید..اگر دلش می خواست..هیچ اشکالی نداشت..ک
 

 انگار مکثم کمی طوالنی می شود که متعجب صدایم میزند
 
 پروانه..صدام و داری؟!-
 

 لبخندم را کمی جمع می کنم.صدایش را داشتم..و البته،حس خوبی!
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 آره...باشه!پس منتظرم..بیا!-
 

 ..که با ناز صدایش می زند.صدای مرادی را از انطرف خط می شنوم
 
 باشه..زود میام.پس فعال خدافظ..-
 

و قبل از اینکه جواب خداحافظی من را بشنود تماس را قطع می کند.با اخم به گوشی 
نگاه می کنم.حتی نگذاشت من جوابش را بدهم ...یعنی اینقدر کارش مهم 

 ساکم را بر می دارم. بود..پوزخندی روی لبم می اید. از روی تخت بلند می شوم و
 

ماه بودن در کیش و در این خانه...چقدر زود تمام شده  6نگاهی درون خانه می اندازم.
بود..یاد روزهای اولی که به این خانه ی ویالیی مبله شده و زیبا آمده بودم می 

افتم..چقدر روزها حوصله ام سر می رفت و احساس تنهایی گریبان گیرم می شد..یاد 
افتم که برای قدم زدن می خواستم به ساحل بروم و مسیح آمده بود...چقدر  شبی می

دمغ شده بودم از حضورش که مانع پیاده روی ام شده بود ..اما برعکس تصورم گفته 
 6بود که او هم قدم زدن را دوست دارد و آن شب همراهی ام کرده بود...و حاال درست 

س های خوب نسبت به مسیح ماه از آن روزها گذشته بود و چیزی جز،ح
نداشتم...مردی که درست می دانست چه وقت باید باشد و همراهی ام کند و چه 

وقت تماشا کند..مردی که تمام این مدت با حمایت های کوچک و بزرگش کنارم مانده 
بود و نم یدانم فقط بخاطر جمله ی پدرم بود که از او خواسته بود مراقب من باشد یا 

 ی خواست!اینکه خودش م
 

لبخند روی لبم می اید..خوشحال بودم که آن شب اصرار های پدرم برای رفتن به 
 مهمانی صدرها را قبول کرده بودم و حاال...با مسیح صدر آشنا بودم..

 
قبل از آمدن و رفتن به آن مهمانی..چقدر یاد خاطرات تلخی که داشتم می افتادم و 

طرات محو شده اند..از یاد رفته اند و هیچ چیز از حاال...حس می کردم که تمام آن خا
گذشته ام با خودم ندارم..هر چه فکر می کنم می بینم که روزی حسی که به امین 
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بشارت داشتم جز حسی بچه گانه،چیز دیگری نبود.حسی که به خاطر سماجت هایش 
 ایجاد شد و به خاطر نامردی اش به پایان رسید..

 
ه گی کرده بودیم..و من تازه به این نتیجه رسیده بودم..و دیر هر دو بچه بودیم و بچ

 بود!و امین هنوز هم می خواست به این بچگی ادامه دهد..!!
 

یاد امین باعث می شود به این فکر بیفتم که چطور بعد از آن روزی که مسیح مرخص 
م می لب شد دیگر ندیدمش..خوشحال از اینکه تا االن دیگر خبری ازش نشده لبخند به

 اید.
 

ساکم را کنار درب ورودی می گذارم و به سمت اتاق بر می گردم.با آرامش لباس هایم را 
 می پوشم و ساک دوم را هم بر می دارم و از اتاق بیرون می زنم.

 
روی یکی از کاناپه ها می شینم و منتظر آمدن مسیح می شوم.صدای پیامک موبایلم 

بود که توی این یک هفته که تنهایی در خانه ی صدر  بلند می شود.یاسی بود.نوشته
هستم مواظب خودم باشم تا او هم به کنارم بیاید...و چند شکلک جالب و اخمو برایم 

 فرستاده بود.
 

خنده ای می کنم.مثل پسرها غیرتی شده بود...برایش تنها یک کلمه می نویسم و آن 
 هم "منحرف" است.

 
ا در آمدن زنگ خانه همزمان می شود.گوشی را درون کیفم فرستادن پیامکم با به صد

 قرار میدم و از جایم بلند می شوم.
 

 وقت رفتن رسیده بود.
 

*** 
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ساک ها را روی صندلی عقب گذاشت و خودش هم کنارم نشست.نفس عمیقی 
 کشیدم و بوی عطرش را به خودم هدیه دادم..

 
 خب..دیگه بریم؟همه چیز و برداشتی؟!-
 
 آره..برداشتم..همه چیز و هم چک کردم.می تونیم بریم..-
 

 ماشین را روشن کرد و نگاهش را از من گرفت.
 
 پس بزن بریم..-
 

 و پخش ماشین را روشن کرد و صدای موزیک مالیمی بلند شد.
 

پیراهن چهار خانه ی آبی و طوسی رنگش زیادی بهش می آمد و باعث میشد به هر 
ندثانیه ای کوتاه برگردم و نگاهش بکنم...که بار آخر صدایش در آمد و با بهانه ای چ

 لبخند نگاهم را شکار کرد و گفت:
 
 پروانه چیزی شده هی منو نگاه می کنی؟!-
 

 حس کردم حرارت از صورتم پخش می شود...
 
 نه..برای چی؟!-
 

 و خیلی ریلکس نگاهم را از صورتش نگرفتم..
 

 انداخت. شانه ای باال
 
 آخه هی برمی گردی سمتم..گفتم نکنه جاییم مشکلی داره نگام می کنی...-
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 و موذیانه لبخند زد و نگاهش را از صورتم دزدید.
 

 نگاه دیگری به سمتش کردم و گفتم:می دونی چیه...
 

 برگشت سمتم و با لبخندی که هنوز روی لبش داشت گفت:چیه خانم؟!
 
 قشنگه... رنگ لباست خیلی-
 

خنده ی کوتاهی کرد و گفت:آهان...پس بگو واسه چی هی منو دید میزنی..حاالرنگ 
 لباس قشنگه یا تو تن ِمن قشنگه؟!

 
 و با چشم هایی شیطان چند ثانیه نگاهم کرد و دوباره نگاهش را به جاده داد.

 
 با شیطنت گفتم:خب..به تو میاد ها..ولی رنگش قشنگه..!!

 
 ی بلند دیگری کرد..و من هم همراهی اش کردم. تک خنده

 
 پس چشمت لباسم و گرفته آره؟!-
 

 کمی به سمتش چرخیدم و با خنده سر تکان دادم.
 
 اوهوم...-
 

باز هم خندید...انگار خوشش آمده بود..مثل من که خوشم آمده بود هی به او نگاه کنم 
 و خجالت را هم کنار بگذارم..

 
 مین و بدم بهت یا یکی واست بخرم؟هان؟!می خوای ه-
 

 یکی از ابروهایم را باال فرستادم.
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 آخه لباس تو به من می خوره؟ببینم منو چی فرض کردی؟!-
 

نگاهی کوتاه به سمتم کرد و غش غش خندید..خودم هم خنده ام گرفته بود از تصور 
 خودم در لباس او..من درون لباس او ناپدید می شدم..

 
ا صدایی که هنوز رگه هایی از خنده داشت گفت:راست میگی..به این قسمتش فکر ب

 نکرده بودم..
 

 و باز هم لبخند زد و من به حرف آمدم و با شیطنت بحث را عوض کردم.
 
 تازه..من لباس و واسه خودم نمی خواستم که..واسه بابام می خواستم..-
 

 ..با چشم هایی ریز شده به سمتم نگاه کرد
 
آره خب..واسه همین اینقدر خریدارانه نگاه می کردی...پس واسه بابا جونت می -

 خواستی..آره خب نادر خان هنوزم جوونن.
 

خنده ای کردم و نگاهم را از صورتش گرفتم.نزدیک خانه شده بودیم.صاف روی صندلی 
 نشستم و گفتم:پس چی مهندس..خیال کردی واسه خودم می خوام؟!

 
یه نگاهش را روی خودم احساس کردم..ماشین راجلوی درب ویالیی خانه نگه سنگین

 داشت وخاموش کرد و من مجبور شدم به سمتش نگاه کنم..
 

چشم هایش حالتی داشت که تا بحال ندیده بودم..نور و ستاره..شیطنت و 
 آرامش..محبت و خواستن..همه چیز با هم، یکجا درون چشم هایش دیده میشد..

 
 م را کمی روی شانه کج کردم و گفتم:ِا..چی شد بنزین تموم شد؟!سر
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 شانه ای باال انداخت.
 
 نظرت چیه بریم یکی از اینا بخریم حاال که خوشت اومده؟!-
 

 و دستش را به پیراهنش کشید.
 
 تازه جنسشم خوبه..مارک داره ها..-
 

 ازی خوشش آمده بود.لبخندی به نگاهش زدم..انگار ول کن نبود..از این ب
 
 چه خوب...پس باید یکی بخرم..ولی االن نه..آخه مهوش جون منتظرمونه..-
 
 قول نمیدم دفعه ی دیگه پیشنهاد بدم ببرمت ها...-
 

 و با شیطنت نگاهش را ازم گرفت و ماشین را روشن کرد و وارد حیاط شد.
 
 که دیگه خودتم نتونی بپوشی..ِا پس باشه...نبریم هم میام لباست رو برمی دارم -
 

 با خنده گفت:باشه..اگه تونستی برش دار..
 

 با لبخند گفتم:باشه..خودت خواستی ها..
 

 و از ماشین پیاده شدم.
 

*** 
 

مهوش جون مثل تمام دفعات قبلی که مرا دیده بود،با آغوش باز پذیرای تنم شد و با 
 لبخند مهربانش دلم را گرم کرد.
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 بوبه وسایلم را زودتر به اتاقم برد.مح
 

 بعد از خوردن یک فنجان قهوه ی داغ،مسیح از جایش بلند شد.
 
 نمی خوای اتاقت رو ببینی؟!-
 

 صدای خنده ی مهوش جون باعث شد مرموزانه نگاهش کنم.
 
 نکنه به حرف من گوش نکردی؟-
 

 و به سمت مهوش جون چرخیدم.
 
 کنه..مهوش جون..شما بگین؟بالیی که سر اون اتاق نیاورده؟!من بهش گفتم کاری ن-
 

مهوش جون لبخندی زد و در حالیکه شانه ای باال می انداخت به سمت مسیح نگاه 
کرد و باعث شد من هم به سمت مسیح که حاال درست در دو قدمی ام ایستاده بود 

 نگاه بیاندازم.
 
 .تازه من که کاری نکردم..خودت بیا ببین.شما پاشو بیا بریم..بعد بگو تغییر نده.-
 

 با لبخند سری تکان دادم.
 
 از چشمات کامال مشخصه که هیچ کاری نکردی...-
 

 و از جایم بلند شدم و رو به مهوش جون لبخند زدم.
 
 با اجازتون من برم ببینم چقدر شما رو تو زحمت انداختم..-
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ی از خانواده ی کوچیک ما شدی..دیگه از این این حرفا چیه دختر گلم...توام عضو-
 حرف ها نزن..برو دخترم...

 
کنار مسیح پله ها را با آرامش باال رفتم.چند پله بیشتر باال نرفته بودیم که دلم طاقت 

 نیاورد به نیم رخ جذابش نگاه کردم.
 
 من مگه نگفتم الزم نیست خودت رو توی زحمت بندازی..آخه چرا گوش نکردی؟!-
 

 سرش را به سمتم چرخاند و یکی از لبخند های زیبایش را به صورتم زد.
 
 خب..منم قول ندادم که به حرفت گوش کنم.قول دادم؟-
 

چشم هایم را کمی ریز می کنم و به صورت شادش با آن نگاه هایی که انگار برق میزند 
 می دوزم.

 
 یعنی همیشه باید واسه هر کاری ازت قول بگیرم؟!-
 

 با شیطنت فقط لبخندش را پهن تر کرد.
 
 یعنی می خوای بگی زیر قول هات نمیزنی؟!-
 

 سر تکان داد:اوهوم.
 

 خنده ی آرامی کردم و آخرین پله را هم باال رفتم.
 
 خوبه.دیگه یادم می مونه!!-
 

 با دست به یکی از سه تا دری که بود اشاره کرد.
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 اون اتاقه؟!-
 

نگاه از صورتش می گیرم.آرام و با قدم هایی که انگار می شمردم به سمت  و متعجب
 اتاق می روم.

 
جلوی در اتاق می ایستم و نگاهش می کنم.با ابرو اشاره میزند که در را باز کن.نگاهم را 

 از صورتش می گیرم و با لبخند دستگیره را حرکت می دهم.
 

 بی اراده صدایش می زنم..
 
 ای..مسیح...و-
 

درست حسی که دارم مثل همان حسی است که چندماه پیش وقتی به شرکتش رفتم 
برایم اتفاق افتاد.حسی که نمیشد وصفش کنم.حسی که حتی بیشتر از همان حس 

 بود..قوی تر..پر رنگ تر...پر از..زیبایی!!
 

تاق ه بود..ااتاق،فکر کنم یکی از بزرگترین اتاق های این طبقه بود..که حاال مال من شد
من شده بود..اتاقی با یک پنجره ی سرتاسری بزرگ.رو به سر سبزترین قسمت حیاط 

 ویال...
 

کف پوش های شکالتی رنگش با دکوراسیونش هماهنگی زیبایی داشت.تخت خواب 
دو نفره ی زیبا و رو تختی مخملی شکالتی کرمی..میز آرایش..ست تخت..و گلدان 

 نار تخت بیشتر از همه خودنمایی می کرد..بزرگی از گل رز سفید که ک
 

اتاق شیک و مدرنی بود و جذبم کرده بود.آنقدر زیاد که یادم رفت لحظه ای مسیح هم 
 حضور دارد و نگاهم می کند..تک تک حاالتم را می نگرد و...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 1 

 

حتی از اتاق خودم در خانه ی خودمان بزرگتر بود و حسی درونم ایجاد کرده بود.حسی 
می دانستم اسمش چیست..اصال می شود برایش اسمی گذاشت؟با نگاهی پر از که ن

 تشکر و مهر به سمتش که فقط چند قدم جلوتر از در اتاق آمده بود ، می چرخم.
 

 همانطور نگاهش می کردم که او،با لبخند به سمتم آمد.
 
 خوشت اومد خانم مهندس؟!-
 

کنم..هر چه بلد بودم را در نگاهم ریختم و  نگاهش کردم..نمی دانستم چطور باید تشکر
قدمی به سمتش برداشتم.چرا این مرد این همه مرا مورد لطف خودش قرار می 

داد..من چطور باید محبت های او و مادرش را جبران می کردم..این همه هزینه کرده 
 .. ماهی که مطمئنا سریع میگذشت 6ماه آنجا باشم؟! 6بود برای این اتاق که من فقط 

 
 واقعا..نمی دونم باید چی بگم..مسیح..-
 

دست هایش را روی سینه ی پهنش ،قفل کرد.حرفم را قطع کرد و نگاه من روی 
پیراهن زیبایی که به تن داشت افتاد...پیراهنش زیبا بود یا خودش بود که به چشمم 

 زیباتر از همیشه نشان می داد؟!
 
.من فقط دلم می خواد تو اینجا راحت باشی..فکر پروانه..چیزی الزم نیست بگی دختر.-

 کنی که خونه ی خودتونی..همین!اینا که چیز زیادی نیست..
 
زیاده...من واقعا ...مسیح من راحتم..خیلی ازت ممنونم..االنم واقعا نمی دونم چطور -

 تشکر کنم..همیشه منو غافلگیر می کنی..
 

 خنده ی آرامی می کند.
 
ی تونم غافلگیرت کنم..خب..حاال لباس هات و عوض کن و بیا پایین خوشحالم که م-

 دور هم ناهار بخوریم..که من زود باید برم شرکت..امروز کلی کار دارم و هنوز اینجام.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 2 

 

 
با چشم هایی که می دانم نهایت مهربانی ام را درونش جا داده ام نگاهش می 

یرون می رود..و من می مانم و این کنم.جواب نگاهم را با چشمک می دهد و از اتاق ب
 اتاق بزرگ و بوی عطری که اینجا مانده!!

 
*** 

 
روی تک مبلی که کنار پنجره ی بزرگ بود چند دقیقه ای مینشینم.خوشحال بودم..همه 

چیز خوب پیش میرفت و من خوشحال بودم.مسیح و حضورش در زندگی ام ،همه 
ن تغییرات را دوست داشتم.برایم دلچسب چیز را تغییر داده بودند و حاال،من ای

 بودند..حسی خوشایند بهم القا می کردند و من،از این وضعیتم راضی بودم.
 

با به یاد آوردن اینکه یاسی آخر این هفته به من ملحق می شود خوشحالی ام اضافه 
می شود.می دانستم که اگر اتاق را ببیند او هم مثل من شوک زده می شود.مطمئنا 

 ی به جای من رویا بافی می کرد و داستان تعریف می کرد..کل
 

دستم را روی قلبم می گذارم.حس می کردم که امروز و این لحظه ،منظم تر از همیشه 
 می تپید..

 
مسیح همه را غافلگیر میکرد.با کارهایش..رفتارهایش..باید برای بابا نادر تعریف می 

اده برایش بگویم..بگویم که چند وقتی است کردم..دلم می خواست از لطف این خانو
که احساس راحتی و خوشایندی دارم..بگویم که چقدر خوب میشد او هم در این 

 روزهایم شریکم میشد..
 

از جایم بلند می شوم.مانتو و شالم را عوض می کنم و آخرین نگاه را به اتاق می اندازم 
ه ی بلند و سرخوشانه ی مسیح را و در را می بندم.اول پله ها که میرسم صدای خند

 می شنوم...لبخند به لبم می اید ..انگار حال او هم مثل حال من خوب بود.
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ناهار را با شیطنت و شوخی های مسیح ،دور هم می خوریم و او بعد از خوردن چای 
 بلند می شود که برود.

 
هم در حالیکه  تا دم در همراهی اش می کنم و لبخند مهوش جون را می بینم.مسیح

لبخندی گوشه ی لبش نشسته نگاهم می کند و آرام می گوید:راضی به زحمت نیستم 
 خانم..

 
 ابرویی باال می اندازم و با لحنی شوخ جوابش را می دهم.

 
 یعنی نیام باهات؟!-
 

 چشم هایش را فوری گرد می کند.
 
 من همچین حرفی زدم؟نزدم...-
 

 م..و آرام می خندد...من ه
 

 جلوی درب ورودی می ایستد.
 
برو تو دیگه...استراحت کن.بعد از ظهر زودتر میام که می خوایم بریم بیرون..سرحال -

 باشی.
 

 لبخندی به مهربانی اش می زنم.
 
 من االنم سرحالم..-
 

 چشمکی روانه ی صورتم می کند.
 
 یام.خوبه که...پس من زودتر کارام رو روبراه می کنم و م-
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 منتظریم..-
 
 اکی .من دیگه میرم..فعال خدافظ..-
 

سری تکان میدم و در سکوت نگاهش می کنم.نمی دانم چرا دلم می خواست باز هم از 
 او تشکر کنم..هنوز درب ماشین را باز نکرده بود که کمی بلند صدایش میزنم.

 
 مسیــح..-
 

اراده قدمی به سمتش برمیدارم و با به سمتم می چرخد و منتظر نگاهم می کند.بی
 همان صدا ادامه می دهم.

 
 بازم ازت ممنونم..-
 

خنده ای می کند و دستش را به نشانه ی خداحافظی کنار پیشانی اش می زند و سوار 
می شود.با تک بوقی حرکت می کند و تا زمانیکه ماشینش از ویال خارج شود همانجا 

 می ایستم.
 

*** 
 

تن دوباره ی مسیح کمی درون اتاق جدید استراحت می کنم و لباس ها و تا برگش
 وسایلم را جابجا می کنم.

 
ماه دیگر را در این اتاق و در این خانه می گذراندم احساسی متفاوت  6با فکر اینکه 

داشتم.روی تخت دراز می کشم.خوشخواب تکان های آرامی می خورد و به این فکر 
ز فردا با مسیح به مدت یک هفته به شرکت می رفتم و با او برمی می کنم که باز هم ا

گشتم.این روزها..نقش مسیح درون زندگی ا م،بیشتر از روزهای گذشته خودش را 
 نشان می داد و همین،باعث می شد که حس هایی متفاوت را تجربه کنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 5 

 

 
م و هر دو ساعتی را می خوابم و بعد از آماده شدن به کنار مهوش جون برمی گرد

منتظر برگشتن مسیح به خانه می شویم وساعتی را مشغول گپ زدن می 
شویم.مهوش جون برایم از روزهای بچگی مسیح می گوید و من متعجب به عکسی که 

نفره داشته اند نگاه  4گوشه ی خانه قاب گرفته اند و نشان می دهد که خانواده ای 
ر مورد دختری،که مطمئنا خواهر مسیح می کنم و باز هم زبانم برای پرسیدن سوال د

بود ،باز نمی شود.برایم از مردی می گوید که حاال در میانشان نبود و مسیح بیش از 
 اندازه به او رفتارها و اخالقش شباهت داشت..

 
با شنیدن صدای ماشین مسیح دست از تعریف کردن و مرور خاطرات گذشته می کشد 

بتدای حرف ها درون چشم هایش حلقه زده است را و در حالیکه اشکی که از همان ا
 مصرانه نگه می دارد با لبخند نگاهم می کند.

 
 تو رو هم خسته کردم دخترم..پیریه دیگه!-
 

دستم را روی دست هایش که نشان از گذشتن سال ها عمرش می دهد،می گذارم و 
 اندکی فشار می دهم.

 
من و محرم دونستین و از قدیم هاتون  نه مهوش جون...من خیلی هم خوشحالم که-

 و گذشته هاتون برام تعریف کردین..
 

 دست آزادش را روی دستم می گذارد.
 
خوشحالم که با پرحرفی هام اذیت نشدی عزیزن..من برم آماده بشم تا مسیح نیومده -

 داخل و صداش در نیومده!
 

دور می شود و به سمت اتاق  لبخندی به رویش می زنم و او با قدم هایی منظم از من
 خوابش می رود.
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آهی که درون سینه ام تلنبار شده بود را رها می کنم و به سمت در نگاه می کنم.طولی 
نمی کشد که مسیح کیف به دست وارد می شود.از جایم بلند می شوم .با دیدنم قدم 

 هایش را به سمتم برمی دارد.
 
 سالم..خسته نباشی..-
 

 ش که خستگی درونش هویدا بود نگاه می کنم.و به صورت
 
 مرسی..خوبی؟!-
 

 و نگاهی به اطراف می اندازد.
 
 تنهایی؟پس مامان مهوش کجاست؟!-
 

و با تمام شدن حرفش روی مبل می نشیند.من هم در حالیکه روی مبل تک نفره می 
 نشینم به سمتش نگاه می کنم.

 
 لی..انگار خیلی خسته ای آره؟!رفتن آماده بشن که بریم بیرون و-
 

 انگشت هایش را روی شقیقه اش می فشارد و کمی چشم هایش را می بندد.
 
 نه..یکم سرم..درد گرفته!چیزی نیست.-
 

 و از جایش بلند می شود و نگاه من را به دنبال خودش می کشد.
 
 منم برم لباس هام رو عوض کنم..که بریم.تو آماده ای؟!-
 

 ی به صورت خسته اش می زنم.لبخند
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اوهوم..تقریبا آماده ام!پس تا لباس هات رو عوض کنی می گم محبوبه برات مسکن -
 بیاره!

 
 لبخندی خسته به صورتم میزند.

 
 مرسی..پس زحمتش با تو..-
 

و بدون حرف دیگری او هم به سمت اتاقش می رود.و من هم به سمت آشپزخانه می 
می گم که برای مسیح لیوانی آب میوه و قرص مسکن ببرد و خودم روم و به محبوبه 

 هم به طبقه ی باال می روم تا مانتو و کیف کوچکم را بردارم.
 

عطر و رژم را تمدید می کنم و از اتاق بیرون می زنم.با دیدن مسیح و مهوش جون که 
 مشغول حرف زدن بودند قدم هایم را تندتر بر می دارم.

 
 دی؟دخترم اوم-
 
 بله.. منم آماده ام.-
 

و به سمت مسیح که پیراهنش را با پیراهنی آستین کوتاه ِ نوک مدادی و یک شلوار 
کمی تیره تر عوض کرده بود نگاه می کنم.قدمی به سمتش برمی دارم و نگاهش را 

 متوجه خودم می کنم.
 
 راستی محبوبه قرص آرود؟!-
 

نگاهی به سمتم روانه می کند.خستگیه زیاد روی  همانطور که از جایش بلند می شود
 چشم هایش هم اثر گذاشته بود و از آن روشنی صبح خبری نبود..

 
 آره..خوردم..امیدوارم یکم بهتر بشم..-
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 مهوش جون فوری دست به دعا می شود.
 
ایشاهلل بهتر میشی پسرم..خسته شدی امروز..هوا هم که خیلی گرم بود!خدا بخیر -

 رونه.. تا آخر تابستون این گرما کاری دستمون نده خوبه..بگذ
 

 خنده ای آرام می کنم و هر سه با هم از خانه بیرون می زنیم.
 

*** 
 

تمام طول شب احساس می کنم که مسیح از چیزی ناراحت و گرفته است.حتی وقتی 
 مهوش جون هم بهش تذکر می دهد و می پرسد حرفی نمی زند.

 
پارک دلفین ها میرویم و ساعتی را مشغول تماشای بازی دلفین ها می  حتی وقتی

شویم هم، می توانستم احساس کنم که نگاهش به دلفین هاست و ذهنش جای 
 دیگری!!

 
 کمی خودم را به سمتش می کشم و این بار من سوال می پرسم.

 
 میگم...چیزی شده؟!-
 

که نوز ندارد نگاهم می کند و به همان سرش را به سمتم می چرخاند و با چشم هایی 
 آرامی جواب سوالم را می دهد.

 
 نه..فقط..-
 

 نگاهش را ازم می دزد.
 
 چیزی نیست!-
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شانه ای باال می اندازم و به نیم رخش نگاه می کنم.اگر نیم خواست بگوید..خب حرفی 
که چرا اینطور نمی ماند.دلش نمی خواست دیگر..ولی دلم می خواست بگوید..بگوید 

 دمغ و پکر شده است..یعنی درون شرکت اتفاقی افتاده که این طور شده؟!
 

از پارک دلفین ها بیرون می زنیم.به پیشنهاد مهوش جون کمی قدم می زنیم و بعد به 
 سمت اسکله تفریحی حرکت می کنیم.

 
کت کم حرف بودن مسیح دیگر کالفه ام می کند.دلم نمی خواست که اینطور سا 

روبرویم بنشیند و حواسش نباشد.با زبان ایما و اشاره با مهوش جون حرف می زنیم و 
وقتی او هم نمی داند که مسیح چش شده،خودم دست به کار میشم و قبل از حرف 

 زدن به مهوش جون چشمک می زنم.
 
 مهوش جون...میاین یکم قدم بزنیم..هوا خیلی خوبه؟-
 

 ه بود لبخندی میزند.مهوش جون که قضیه را فهمید
 
 دخترم با مسیح برو..من یکم پام درد گرفته با این کفش ها..-
 

 به مسیح که فوری حواسش را به من و مادرش داده بود نگاه می کنم.
 
 میای بریم؟!-
 

لبخندی می زند.لبخندی که کمتر امشب ..آن هم در این دو ساعت گذشته روی 
 صورتش دیده بودم.

 
 ریم!ولی مگه نمی خواین شام بخورین؟!خب..ب-
 

 مهوش جون فوری جواب می دهد.
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نه مادر..االن که تازه سر شبه..شما دوتا برید یکم قدم بزنین..بعد هم با هم شام می -
 خوریم.

 
با این حرف فوری از جایم بلند می شوم که مسیح هوس پیشنهاد دیگه ای دادن به 

یستاده ام بی حرف بلند می شود و من هم در غیاب سرش نزند.وقتی می بیند که ا
 نگاهش،لبخندی موفقیت آمیز نثار صورت مهوش جون می کنم.

 
 دقایقی را بی حرف کنار هم قدم می زنیم و من سکوت را می شکنم.

 
 امروز شرکت خبری بوده؟!-
 

 بدون آنکه به سمتم نگاهی کند ،در حال قدم زدن جوابم را می دهد.
 
 ور مگه؟!چط-
 

 نگاه از نیم رخش می گیرم.
 
 آخه خیلی تو همی ..گفتم حتما چیزی شده که این همه ساکت و کم حرف شدی...-
 

 صدای خنده ی آرامش متعجبم می کند و البته کمی خوشحال!
 
 داری بهم می گی که من پر حرف بودم؟!-
 

که نگاهش می کنم با  سرم را درست مثل خودش روی شانه کج می کنم و همانطور
 لحنی شوخ جواب می دهم.

 
 خب..بیشتر اوقات می شه گفت..آره!!-
 

 خنده ی بعدی اش بلندتر از قبلی می شود و من را هم می خنداند.
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 که اینطور..پس االن می خوای دلیل این کم حرفی رو بدونی؟!-
 

ای که توی صورت بی  سرم را تکان می دهم و مشتاقانه نگاهش می کنم.با ته خنده
 حالش تاثیر گذاشته بود نگاهم می کند.

 
 اولیش اینه که..سرم درد می کنه..بعدیش هم..-
 

 و بی رحمانه مکث می کند..و لبخند از لبش می رودو من سمجانه می پرسم.
 
 خب..بعدیش چیه؟!بگو دیگه...-
 

م هایم نگاه می کند زمزمه آرام سرش را به سمتم می چرخاند و در حالیکه حیره به چش
 وار حرف می زند.

 
 بعدیش هم تویی...!!-
 

 متعجب..در حالیکه هر دو ابرویم به باال سمت گرفته اند نگاهش می کنم.
 
 من؟!!-
 

 خیرگی نگاهش را کم می کند و به یکی از نرده های اسکله تکیه می زند.
 
 آره..مربوط به توئه!!-
 

نده بودم رو کم می کنم و در حالیکه کنارش می ایستم،متعجب قدمی که ازش جا ما
 نگاش می کنم.

 
 آخه...میشه یکم واضح حرف بزنی..-
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سرش را می چرخاند و لبخند روی لبش دلم را می لرزاند..حس می کنم چیزی درونم 

 ّشره می کند...چیزی میریزد...
 
 ون نیمکت ها بشینیم؟بله که میشه خانم خانما...می خوای روی یکی از ا-
 

و با دستش به کمی دورتر اشاره می زند.ولی من نمی خواستم بشینم..می خواستم 
 بفهمم چه چیزی بود که به من مربوط بود..که دلیل سکوت و کم حرفیه او بود؟!!

 
 نه...همین جا بگو..-
 

 کند..از عجله ام خنده اش می گیرد.می فهمم که می خواهد خنده اش را پنهان 
 
 خب..پس معلومه بدجور هم عجله داری ها..باشه میگم..-
 

 و من همچنان منتظر نگاهش می کنم و او آرام و شمرده حرف می زند.
 

مهندس فتحی رو که میشناسی؟پسر خیلی خوبیه..امروز از صبح همش پیشم بود..هی 
رفتم شرکت  حس می کردم می خواد یه چیزی بهم بگه ولی..نگفت!!بعد از ظهر که

 دیدم اومد تو اتاقم...
 

مکث می کند..مهندس فتحی و خوبی اش چه ربطی به من که علت دوم سکوت او 
 بودم،داشت؟!

 
 خالصه..بعد از اینکه کمی در مورد کار حرف زد..یکمم در مورد..-
 

 به چشمانم نگاه می کند و کالفه با نگاهی مات، دستی بین موهایش می کشد.
 
 ورد تو حرف زد!!در م-
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 با صدایی ضعیف و پر سوال می پرسم:در مورد من؟!!!

 
 سرش را تکان می دهد.

 
آره...یکم در موردت پرسید..بعدش هم..یعنی بعدش گفت که ازت..خب..خواست که -

من بپرسم قصد ازدواج داری..قصد تشکیل یه زندگی رو داری...قبال هم بهم گفته بود 
 ی کرده بود...ولی خب..خیلی می گذره...ولی امروز خیلی مصمم بود!..یعنی یه اشاره ا

 
 حرفش را تمام می کند و مستقیم نگاهم می کند.

 
مهندس فتحی و من؟!اصال نمی توانستم تصورش را هم بکنم..پسر خوبی بود..پسر 

 موفقی بود!قابل احترام بود..ولی من؟!اصال من چه می خواستم؟!!
 

 می کنم.نگاهی به مسیح 
 
 خب..من..نه!!جوابم بهش منفیه!می تونی بهش بگی همین امشب!-
 

 ابروهایش باال می پرد و اخمش می رود .
 
 به این سرعت؟تو مطمئنی؟!-
 

سرم را تکان می دهم.حتی نمی خواستم حرفش را دیگر ادامه بدهد..جلویم ایستاده 
 بود و مرا برای فتحی خواستگاری می کرد...

 
 سر خوبیه..یعنی نمی خوای بیشتر بهش فکر کنی؟یه وقت پشیمون نشی...پ-
 

از لحنش پی می برم که قصد شوخی کردن را دارد ولی حاال نه!!نمی دانم چرا بی 
 اختیار دمغ و کمی عصبی میشم.
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 الزم نیست تو به فکر پشیمونیه من باشی..به دوست عزیزت بگو نه!-
 
 و می زنی..خب باشه...چرا حاال من -
 

 و دستانش را به نشانه تسلیم با یک لبخند باال می برد.
 

 با اخم می گم:بگو که ..من فعال قصدی ندارم...
 

دستانش را پایین می اورد و کمی براندازم می کند.باد مالیمی می وزد..حس تلخی 
ار ..انتظدارم..و دلیلش برایم مبهم است..گنگ است..نمی فهممش..انتظارش را نداشتم

هر چیزی را..جز این!!اینکه مسیح مرا برای دوستش خواستگاری کند..اینکه دلیل 
سکوتش من باشم..و فتحی!!اینکه دلیل این کم حرفی و کم نور بودن چشمانش من 

 باشم و سردردی که گریبان گیرش شده بود..
 

لم را میان نمی دانم کی ولی کمی خودش را نزدیکم می کند و همانطور که لبه ی شا
انگشتانش می گیرد ..مرتبش می کندو به نرمی نگاهش را به چشمان می دهد...و با 
لحنی که نمی دانم این وسط از کجا آمد که به قلبم رسید و باز دلم را خالی کرد زمزمه 

 می کند..
 
 خب..کی قصد داری خانم؟!!-
 

*** 
 

زد با مکث می گیرم و کمی خودم نگاهم را از چشمانش که حاال درونش نور سو سو می
راعقب می کشم..ولی مسیح دستش را از لبه ی شالم رها نمی کند ..گرمم شده 

بود..این چه سوالی بود که پرسید؟این چه لحنی بود که دلم را...اینطور لرزاند؟! به 
دست مسیح که هنوز شالم را گرفته نگاه می کنم..بوی عطرش چقدر نزدیک 

 دم عطر او را زده بودم..بی اراده لبخند روی لبم می اید.بود..انگاهر که خو
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 از من می پرسید که کی قصد دارم؟!

 
لبخندم بیشتر میشود وقتی ابروهایش را با شیطنت باال می دهد و نگاهم را متوجه 

خودش می کند.سعی می کنم جو سنگین بینمان را عوض کنم..جوی که سنگینی اش را 
بهم می داد را دوست داشتم..به شوخی جواب سوالش را می دوست داشتم..حسی که 

 دهم و نگاه منتظرش را بیشتر از این به انتظار نمی گذارم.
 
 ببینم مگه تو فوضولی..جوابم رو به دوستت بده!همین!-
 

 لبه ی شالم را به آرامی رها می کند و نفس عمیقی می کشد.
 
 یرم...باشه..حیف شد گفتم یه شیرینی ازت می گ-
 

 چشم غره ای بهش میرم و با غیض می گم:
 
 یعنی اینقدر شیرینی دوست داری؟!-
 

 در حالیکه به نرده ها تکیه می زند مستقیم و پر شیطنت نگاهم می کند.
 
 اره خب..از یه خسیس شیرینی گرفتن مزه میده..-
 

 یش میزنم.خنده ام می گیرد از این همه پررو بودنش و با لحنی معترض صدا
 
 مسیــح..حاال دیگه من خسیس شدم آره؟!-
 

خنده ای ارام می کند و خودش را از من دورتر می کند و با قدم هایی که دورتر می 
 شود جوابم را می دهد.
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 آره..شیرینی ندادی دیگه..زود باش بیا بریم که بدجوری گشنه م شده..-
 

 شود نگاه می کنم. لبخندی میزنم و به مسیح که ازم دور می
 

وقتی پیش مهوش جون برمی گردیم از لبخند روی لب مسیح او هم لبخند میزند و با 
 تشکر نگاهم می کند.

 
 شام را در میان شوخی ها و لطیفه هایی که مسیح می گوید می خوریم.

 
موقع برگشت کنار مهوش جون قدم میزنم و برایش قضیه را تعریف می کنم.وقتی 

 را می فهمد فقط لبخند میزند و تنها حرفی که میزند دلم را گرم می کند.ماجرا 
 
دخترم...ازدواج یکی از هدف های مهمه زندگیه!سعی کن وقتی می خوای به زندگیت -

 گل بزنی..درست بزنی به هدف!و دستش را روی قلبش می گذارد.
 

*** 
 

ه ی چشم هایم می کند دلم را بی تمام طول مسیر با نگاه هایی که از آینه ماشین روان
 دلیل گرم می کند.. و باعث می شود که لبخند از لب هایم دور نشود.

 
ماشین را پارک می کند و هر سه پیاده می شویم.نور چراغ ها حیاط سنگفرش شده را 

زیباتر از همیشه کرده اند و بوی گل های شب بو و سبزه ها توی فضا آکنده شده اند و 
 احت می کنند.تنفس را ر

 
ماه را شروع می کردم و نمی دانستم که چطور می خواهم  6امشب اولین شب از این 

ماه را ..بهتر بگم، دوری از این خانه را تحمل کنم،در حالیکه همین  6اخرین شب از این 
االن هم وقتی به اخرین شب ماندن در این ویال فکر می کردم،دلم تنگ می شد و قلبم 

 فشرده..!!
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 پله ها را در سکوت باال میریم .
 

 صورت خسته ی مسیح نشان می دهد که دیگر وقت خواب است.
 

صورت مهوش جون رو می بوسم و بابت امشب از هر دویشان تشکر می کنم.مهوش 
جون که لبخندی مهربان مثل همیشه به صورتم می پاشد ،دستش را روی شانه ام می 

 فشارد.
 
الزم داشتی محبوبه رو صدا کن..هر چیزی هم که خودت خواستی دخترم اگه چیزی -

 توی آشپزخونه هست..
 

 لبخندی به لطف مادرانه اش می زنم.
 
 ممنون مهوش جون..-
 

بعد از شب بخیر گفتن و تشکر کردن از مسیح و مهوش جون به سمت طبقه ی باال 
 حرکت می کنم.

 
گل های درون گلدان خیره می ماند.چقدر همه  وارد اتاق که میشم بی اختیار نگاهم به

چیز امروز خوب بود.چقدر امروز را دوست داشتم..همه چیزش را جز..خواستگاری 
 لعنتی فتوحی!!

 
اگر نبود..همه چیز عالی بود..مسیح و کارهایش...اتاقی که برایم چیده بود و نگاه های 

به دلم می نشست و حالم را  دلگرم ننده ی این روزهایش که بیشتر از هر وت دیگری
دگرگون می کرد..حال خوشم را خوش تر از قبل می کرد و من..دچار سردرگمی شیرینی 
می شدم که نمی دانستم باید چطور رها شوم..چطور خودم و ذهن مشغولم را از این 
نگاه ها و حمایت ها دور کنم در حالیکه هر روز این محبت ها بیشتر و بیشتر می شد 

 ی دانستم چه جوابی باید برایشان به این مرد بدهم!!و من نم
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مطمئنا وقتی یاسی می آمد کمتر به این چیزها فکر می کردم و کمتر سردرگم می 
شدم..حضورش مطمئنا منبع آرامشم می شد...با فکر به اینکه یاسی هم هفته ی دیگر 

 کنارم می آید لبخند می زنم و از در اتاق خودم را جدا می کنم.
 

لباس هایم را با آرامش داخل کمد آویزان می کنم و بعد از پوشیدن لباس خواب ساتن 
و حریر صورتیه بلندم وارد سرویس بهداشتی می شوم.مسواکم را با حوصله می زنم. ته 

مانده ی آرایشم را با دستمالی مرطوب پاک می کنم و وارد اتاق می شوم. جلوی میز 
آرایشی که سلیقه ی مسیح بود..و رویش پر بود از کرم آرایش جدیدم می نشینم..میز 

ها و لوازم آرایش مارک دار و الک هایی رنگارنگ...مسیح هم فهمیده بود که من عالقه 
ی زیادی به الک دارم که این همه الک برایم گرفته بود.با خنده رنگ آبی فیروزه ای را از 

قبلی اش برمی گردانم.موهایم را بینشان جدا می کنم و مارکش را میخوانم و به جای 
 باز می کنم و با آرامش شانه می زنم.

 
حس خوبی که داشتم..انگار نمی خواست با شب شدن هم تمام شود..با شنیدن 

صدای گوشی ام دست از شانه کردن بر می دارم و به سمت تخت حرکت می 
ی کنم.اسم مسیح کنم.موبایلم را از کنار پاتختی بر می دارم و به صفحه اش نگاه م

 ضربان قلبم را تند می کند.روی تخت می نشینم و پیامش را باز می کنم.
 

 "تنهایی طبقه ی باال نمی ترسی که؟!"
 

 لبخندی به مهبانی اش می زنم.حتی موقع خوابیدن هم به فکر من و احساساتم بود.
 

 "وقتی که تو هستی از چی بترسم؟!"
 

 می کنم و ادامه می دهم.و یک شکلک چشمک ضمیمه اش 
 

 "همه چیز روبراهه مسیح !فقط تو خسته شدی..بهتره زودتر بخوابی...من خوبم"
 

 به اندازه ی یک نفس بیشتر منتظرم نمی گذارد.
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 "خیالم راحت شد..پس خوب بخوابی.شبت بخیر کوچولو"

 
 خنده ای کوتاه می کنم.من کوچولو بودم؟کجای من کوچولو بود؟!

 
رایش می فرستم"شب تو هم بخیر بابا بزرگ" و باز هم در تنهایی اتاقم می خندم.نه ب

 من کوچک بودم و نه او بابا بزرگ!
 

 گوشی را در اغوشم جا می دهم و روی تخت دراز می کشم.
 

*** 
 

را  9وقتی از خواب بیدار میشم که آفتاب پهنای اتاق را گرفته!به ساعت که نگاه می کنم 
می دهد.با این فکر که نتوانستم سر میز صبحانه حاضر شوم دمغ می نشان 

 شوم.مطمئنا مسیح هم به شرکت رفته بود.
 

سریع از تخت پایین میام و بعد از عوض کردن لباس هایم به سمت طبقه ی پایین 
 حرکت می کنم.

 
 مهوش جون مشغول حرف زدن با تلفن بود،ولی با دیدن من لبخند میزند و صحبتش

را قطع می کند و جواب سالم و صبح بخیر مرا می دهد و می گوید که به آشپزخانه 
 بروم و صبحانه بخورم.

 
تشکر می کنم و به سمت آشپزخانه می روم.محبوبه با آن هیکل تپلی اش درون 

آشپزخانه می چرخید و مشغول درست کردن ناهار ظهر بود.با شنیدن صدای من،به 
شرویی صبج بخیر می گوید.آخرین لقمه های نون و پنیر و سمتم می چرخد و با خو

 گردو را به دهانم می گذاشتم که مهوش جون در چارچوب آشپزخانه پیدا می شود.
 
 دخترم چیزی نمی خوای؟!-
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سرم را به سمتش می چرخانم و به صورتش نگاه می کنم.معلوم بود که امروز حال 

 بود. خوبی داشت و این از صورت بشاشش پیدا
 
نه مهوش جون.همه چیز هست!ببخشید که نشد بیام صبحانه رو کنارتون باشم..نمی -

 دونم چرا بیدارنشدم.
 

 صندلی عقب می کشد و روبرویم می نشیند.
 
اشکالی نداره دخترم..خودت و اذیت نکن..به قول مسیح همین یه هفته رو می تونی -

 وژه رو دوباره شروع می کنید و ...خوب استراحت کنی..بعدش که دیگه کارای پر
 

 با به یاد آوردن پروژه لحظه ای آه از نهادم بلند می شود.
 
آره واقعا...خدا بخیر بگذرونه!البته خداروشکر بچه های گروه تا االن که واقعا عالی -

 بودن و ازشون راضی بودم..
 
نم که این پروژه خیلی ایشاهلل که تا اخرش راضی نگهت می دارن دخترم..منم می دو-

عالی میشه..مخصوصا با تعریف هایی که مسیح می کنه!میدونی که مسیح هیچ وقت 
 محض دلخوشیه کسی حرفی نمیزنه!

 
و در حالیکه لبخندی میزنه بهم می گه:صبحانت رو بخور و فکر و خیال رو بزار برای بعد 

 .عزیزم..تو زندگی چیزای خیلی مهمی هست که بهشون فکر کنی.
 

لبخندی میزنم و دهانم رو با دستمال پاک می کنم.دیگر سیر شده بودم.تشکری از 
 محبوبه می کنم و رو به مهوش جون می گم:

 
ممنون..چقدر خوبه که شما هستین و دلگرمم می کنین...و دستم را روی دست -

 هایش می گذارم.
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:پس حاال که دخترم دیگه لبخندی به صورتم می زنه و رو به محبوبه می کنه و می گه

 سیر شده محبوبه دوتا فنجون قهوه آماده کن برای من و دخترم بیار تو سالن!
 

 و بعد از دقایقی هر دو از آشپزخانه خارج میشیم.
 

*** 
 

ساعتی بود که مشغول گپ زدن های مادر و دخترانه بودیم و وقت می 
ی زنگ آیفون بلند شد.محبوبه گذراندیم.همزمان با تمام شدن حرف مهوش جون صدا

که توی سالن می چرخید به سمت آیفون رفت و بعد از چند لحظه به کنارمون 
 برگشت.

 
 خانوم..دوستتون آذر خانوم اومدن.-
 

مهوش جون که خوشحالی رو میشد به راحتی توی صورتش دید فوری از جاش بلند 
 رم لباسم رو عوض بکنم.شد و گفت:وای..پس برو دعوتش بکن بیاد داخل...منم ب

 
 و رو به من چرخید و گفت :دخترم ..تو هستی دیگه؟!

 
فوری از جایم بلند شدم و گفتم:اگه اجازه بدین من میرم توی اتاقم..یکمی هم کار 

 دارم..
 

 کمی مکث کرد و با نگاه به صورتم گفت:آخه..باشه عزیزم.برو.منم میرم تو اتاقم.فعال.
 

م دور شد.فوری پله ها رو دوتا یکی باال رفتم و وارد اتاقم شدم.از پشت و با لبخندی از
 پنجره ی اتاق مهمون عزیزی که این همه هیجان رو به مهوش جون داده بود،دید زدم.
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یه زن میانسال هم سن و سال مهوش جون از ماشین پیاده شد و عینک آفتابیش رو 
پیاده شد و کنار هم دیگر  برداشت. و یه دختر جوون هم از اون یکی سمت

ایستادند.معلوم بود که مادر و دخترن!این رو میشد به راحتی از وضعیت ظاهریشون 
 تشخیص داد.

 
محبوبه مشغول تعارف کردن بود..پرده رو رها کردم و لبه ی تخت نشستم.تبلتم رو از 

ی لتوی کشوی میز کنار پاتختی بیرون کشیدم و خودم رو سرگرم طرح هایی که خی
 وقت بود به اتمام رسونده بودیم کردم.

 
ساعتی نگذشته بود که محبوبه برام کیک و آب میوه ی خنک آورد و بدون حرف اضافه 

 ای رفت..و دوباره خودم رو مشغول کردم.
 

ساعت دیواری اتاقم نزدیکی های ظهر را نشان می داد که با صدای روشن شدن 
 ن رفتند.ماشین فهمیدم که دو مهمون مهوش جو

 
گذاشتم چند دقیقه ای از رفتن مهمون ها بگذرد تا بعد به طبقه ی پایین بروم.ولی 

پایین رفتنم درست با آمدن مسیح از شرکت همزمان شد..لبخندی زدم و پله ها رو با 
 اشتیاق بیشتری پایین رفتم.

 
من  کیف به دست وسط سالن ایستاده بود و با تلفن همراهش حرف میزد.با دیدن
 سری تکان داد و لبخند زد من هم لب هایمر ا به هم زدم و آهسته سالم دادم.

 
مهوش جون از آشپزخانه بیرون اومد و با دیدنم گفت:دخترم..اومدی..ببخشید که یکم 

 طول کشید ! خسته که نشدی تنهایی توی اتاق؟!
 

 دم.لبخندی زدم و گفنتم:نه..این حرف ها چیه!منم یکم به کارهام رسی
 

و حین حرف زدن روی یکی از کاناپه های راحتی نشستم و مهوش جون هم کنارم قرار 
 گرفت.
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آذر یکی از دوست های قدیمیمه!چند وقتی بود که رفته بود فرانسه و ازش خبری -

نداشتم.اومدنش خیلی ناگهانی بود و هیجان داشت برام.تازه دخترش هم باهاش 
 بود..

 
از داستان هیجان انگیزی که داشت برایم تعریف می کرد با صدای مسیح دست 

 کشید.
 
 حال دوتا خانم های گل چطوره؟!-
 

مهوش جون که رو به مسیح می کرد گفت:خسته نباشی عزیزدل مادر..بیا بشین 
 پیشم..ایشاهلل زنده باشم و عروسیت رو ببینم..

 
 مسیح که خنده ای کوتاه می کرد گفت:چه خبر شده باز؟!

 
وبا شیطنت نگاهی به من کرد که برایش شانه ای باال انداختم.من هم مثل او بی خبر 

 بودم.
 
 آذر اومده بود پیشم پسرم..داشتم برای پروانه تعریف می کردم..-
 

مسیح که به پشتیه کاناپه تکیه میزد گفت:خب..به به..پس بگو کی این همه شادت 
 عریف می کردی دوباره بگو ببینم..کرده مادِر من..خب حاال چی داشتی ت

 
 و نگاهی به من کرد و چشمکی روانه ی لبخند روی صورتم کرد.

 
آره پسرم..نمیدونی چقدر با دیدنشون خوشحال شدم.آرام هم با خودش آورده -

بود..نمی دونی این دختر چقدر متین و با وقار شده بود که...آخرین بار که دیدمش فکر 
ی جشن یکی از دوستای مشترکمون بود..ماشاهلل این دختر هر روز سال پیش تو 2کنم 

 خوشگلتر از روز قبل میشه انگار.
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با تعریف هایش چیزی درونم می سوخت انگار..حس تلخی داشتم و دلم می خواست 

 تعریف هایش را زودتر تمام کند..ولی مهوش جون همچنان ادامه می داد.
 
ش رو یک ساله دیگه می گیره..ماشاهلل دختر زرنگی اینطور که می گفت مدرک دکترا-

 بود از همون اولش..مثل آذر خوش اخالق و خوش برخورد..
 

مکثی کرد و با نگاهی که به من و مسیح کرد گفت:حاال از این حرفا بگذریم..خبر مهمتر 
 و بگم..

 
بی حرف نگاهش کردم.مسیح که انگار طاقتش کم شده بود گفت:بگین 

 ..سراپا گوشیم.مامانجون
 

و لبخندی پهن تحویل مهوش جون و صورت درهم و گرفته ی من کرد.نمی دونم چرا 
 با لبخند روی لب مسیح حرصی شدم..

 
 آرام اونجا ازدواج کرده..و برامون کارت دعوت عروسیشون رو آوردن..-
 

ه این آرامی کنمی دونم چرا با این حرفش انگار تازه تونستم نفس بکشم و لبخند بزنم..
 همه ازش تعریف کرده بود ازدواج کرده بود.چقدر خوب!

 
با نگاه خیره ی مسیح ،لبخندم رو جمع کردم و به مهوش جون که داشت کارت رو از 

 توی کشوی میز در می اورد نگاه کردم.
 
به به..پس یه عروسی افتادیم مامان..چقدر هوای یه عروسی و شیرینی به سرم زده -

 بود...
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و باز هم با شیطنت من رو نگاه کرد که چشم غره ای جانانه بهش رفتم.شیرینی می 
خواست..خب به عروسیه آرام می رفت و می خورد دیگر!چرا اینطور به من نگاه می 

 کرد.
 
 آره مادر..-
 

 و رو به من کارت رو گرفت:بیا دخترم..ببین چه کارتشون هم بامزس
 

 کردم..کارت رو گرفتم و نگاه 
 

روز دیگه  12با شعری زیبا متنش رو آغاز کرده بودن..تاریخش رو خوندم.مراسم برای 
 بود.

 
 کارت رو به سمت مسیح گرفتم:بفرمایید..شیرینی اینجاست.

 
با خنده ای کوتاه به سمتم خم شد:بله..به به...بوی خوبی میده این کارت..خدا قسمت 

 کنه..
 

تم و با لبخند عقب کشیدم.مهوش جون که حواسش به ما کارت رو توی دستش گذاش
دوتا بود با لبخندی که کل صورتش رو گرفته بود گفت:ایشاهلل مادر..زنده باشم و 

 عروسیه جفتتون باشم...
 

 و دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:اینجوری دیگه به آخرین آرزوم هم میرسم.
 

ح که به دست های من و مادرش خیره نگاهی به مهوش جون کردم و نگاهی به مسی
 شده بود و لبخند میزد، بی ارداه من هم لبخند زدم.

 
** 
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جواب لبخندم رو با نگاهش که انگار درونش نور سوسو میزد داد.صدای مهوش جون 
 باعث شد نگاه از مسیح بگیرم.

 
زه به آذر هم پسرم از االن کارهات و ردیف کن که روز عروسی کاری نداشته باشی...تا-

 گفتم یه دختر خوشگل هم به خانوادمون اضافه شده ..
 

 و در حالیکه نگاهی پر محبت به سمتم می فرستاد،ادامه داد.
 
آذر هم گفت باید پروانه رو با خودمون ببریم..هر چی که مهمون داشتیم قدمشون -

مون خیلی روی چشم...منم گفتم پروانه که مهمون نیست مثل دخترم می مونه.برا
 عزیزه!

 
 و دوباره به سمت من چرخید.

 
 تو که میای عزیزم؟!-
 

تا اومدم حرفی بزنم مسیح به جای من ،در حالیکه از روی کاناپه بلند می شد، جواب 
 داد.

 
آره مامان جان..چرا نیاد..اصال مگه میشه ما بریم و پروانه تو خونه تنها بمونه.مگه -

 نه؟!
 

 نتظر جواب ِ من بود ،جواب دادم.به نگاهش که م
 
 بله..منم همراهتون میام..-
 

مهوش جون که خیلی ذوق کرده بود گفت:وای چقدر خوب میشه..مسیح برو مادر 
لباس هات رو عوض بکن بیا بریم همگی با هم ناهار بخوریم که غذای امروز مطمئنا 

 خیلی بهم مزه میده!
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فت:ای به چشم..زود میام مهوش خانم..همیشه مسیح که خنده ای کوتاه می کرد گ

 اینجوری خوشحال ببینمت..
 

و به سمت اتاقش حرکت کرد.به کارت که روی میز بود نگاه کردم.عروسی ای که حتی 
نمی شناختم عروسش کیست.اصال برای چه می رفتم.حوصله ی آماده شدن برای 

ی شدم که چرا نگذاشت عروسی آن هم جمعی غریبه را نداشتم و از دست مسیح کفر 
خودم جواب سوال مادرش را بدهم.هر چند زشت بود و دور از ادب،که همان جا می 

 گفتم نه!من نمی آیم.
 

با حرص از جایم بلند شدم و به بهانه شستن دست هایم از مهوش جون جدا شدم.باید 
 تا آن موقع فکری می کردم و خودم را از رفتن به این عروسی راحت می کردم.

 
تمام مدت ناهار،مهوش جون و مسیح در مورد عروسی حرف می زدند و من فقط 

 شنونده بودم و گاهی حرف هایشان را تایید می کردم.
 

مهوش جون برای استراحت و خوردن قرص هاش به اتاقش رفته بود و من و مسیح 
شرکت هم مشغول خوردن چای بودیم که یادم افتاد برگه ی یکی از طرح ها رو توی 

توی کشوی میزم گذاشتم و باید یه سر به اونجا بزنم و بعد هم دلم نمی خواست 
بیشتر تو خونه بمونم..همین امروز هم موندن توی خونه حوصله ام را به اندازه کافی 
به سر برده بود..اما وقتی یکم دقیق تر فکر کردم دیدم که اینجوری توی شرکت بیشتر 

م..و این دلیل محکمتری بود تا دلم بخواهد به شرکت هم می تونستم کنار مسیح باش
 بروم.

 
به مسیح که پا روی پا انداخته بود و روبروی تلویزیون لم داده بود نگاه کردم.چقدر 

ترکیب صورت این پسر مردانه و جذاب بود.من هم طراحی می کردم و خدا هم طرح 
دیدنش سیر و خسته نمی میزد.خدایا طرح زیبایی خلق کرده ای...طرحی که من، از 

 شدم.
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مشغول نگاه کردن به صورتش بودم که انگار سنگینی نگاهم را متوجه شد و با چشم 
 هایش ،مچ نگاهم را گرفت.

 
 پروانه..چیزی شده؟-
 

اسمم چقدر زیبا بود و من این را تازگی ها فهمیده بودم و چقدر دیر فهمیده بودم! 
 مقابلم گذاشتم و دوباره به سمتش نگاه کردم. فنجان خالی از چایم را روی میز

 
نه..یعنی آره! فقط خواستم اگه بشه باهات بیام شرکت.بعد از ظهر که میری -

 اونجا.آره؟!
 

 کمی خودش را روی مبل باال کشید و صاف تر نشست.
 
 آره..میرم.ولی قبلش یه کار کوچیک توی هتل دارم.اگه عجله نداری..-
 
 ندارم..اتفاقا خوب میشه منم می خوام یه سر به هتل بزنم. نه..عجله که-
 
 با هم میریم. 4باشه..پس ساعت -
 

و مشکوکانه پرسید: حاال مگه تو شرکت چکار داری؟!خونه می موندی این چند روز رو 
 هم استراحت می کردی دیگه!

 
رش می سربه سلبخندی زدم .حتما یاد فتوحی و پیشنهادش افتاده بود. برای اینکه ک

 گذاشته باشم گفتم:آره خب..ولی ؟آخه دلم برای اتاقم و همکارام تنگ شده..
 

از نگاه و لحنم فهمید.سری تکان داد و گفت:آهان..اتفاقا امروز که نیومده بودی چند 
 نفری سراغت رو ازم گرفتن!

 
 ابرویی باال انداختم و گفتم:ِا..کیا؟
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 داد.لبخندی موذیانه تحویل نگاهم 

 
 فتوحی..-
 

چشم غره ای جانانه بهش رفتم که فوری خندید و گفت:آهان..خانم ملکی هم انگار 
 کارت داشت..

 
برای اینکه حرصش رو در بیارم گفتم:پس باشه..رفتیم میرم ببینم چکارم داشتن!فقط 

 فتوحی و ملکی بودن دیگه؟!
 

 نیم خیز شد و به صورتم خیره شد.
 
ار فتوحی رو که خودم حل کردم..خواستی برو پیش ملکی ببین باهات اره..فقط..ک-

 چکار داشته!
 

 به صورت جدیش نگاه کردم.لبخندش کجا رفته بود..لبخندی کمرنگ صورتم رو پر کرد.
 
 مگه فتوحی با من کار نداشت؟چجوری شما حلش کردین مهندس؟!-
 
 
 

( ساخته و منتشر wWw.98iA.Comاین کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا )
 شده است
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از جایش بلند شد و به سمتم قدم برداشت و یک قدمی ام ایستاد.برای اینکه نگاهش 
کنم سرم را باال گرفتم و لبخند رو از لبم دور نکردم.ولی مسیح هنوز جدی نگاهم می 

 کرد.
 
 پروانه...یعنی تو نمی دونی که فتوحی باهات چکار داشت؟!-
 

و چشمهایش را کمی ریز کرد و نگاهم کرد.ته دلم از اینکه اینطوری دست به سینه 
جلویم ایستاده بود و خیره به چشم هایم نگاه می کرد راضی بودم..چقدر دلم می 

خواست به جای جواب سوالش بهش بگویم چقدر رنگ چشم هایش را دوست 
 دارم،ولی خب، نباید بیشتر از این حرصیش می کردم.

 
آهان..یادم اومد!اوکی..خوب شد که جواب منفیم رو بهشون دادی..ازت -

 ممنونم!ایشاهلل جبران کنم.
 

 دست هاش رو مثل اخم هاش باز کرد.
 
اره..جبران کن!االنم پاشو برو تو اتاقت استراحت کن..دو ساعت دیگه می خوایم بریم.. -

 خوب نیست آدم تو محیط کارش خوابالو باشه..
 

 ای کوتاه کردم و از جام بلند شدم. خنده
 
 چشم ..فعال رییس!-
 

و زیر لب گفتم"بداخالق " و در حالیکه سنگینه نگاهش را روی خودم احساس می کردم 
 به سمت پله ها حرکت کردم.

 
*** 

 
 بعد از رفتن به هتل،به سمت شرکت حرکت کردیم.
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کنم..واقعا خسته شدم دیگه!دلم می این پروژه تموم بشه یه چند وقت استراحت می -

 خواد چشمام رو ببندم و وقتی باز می کنم روز افتتاحیه این هتل باشه!
 

 به سمت نیم رخش چرخیدم.
 
 ماه هم روش. 6ماه!این همه صبر کردین این  6چیزی نموند که فقط -
 

زندگیم سال از وقت و  2دستی بین موهاش کشید و کوتاه به سمتم نگاه کرد و گفت:
 ماه هم روش. 6رو پای این پروژه گذاشتم.این 

 
ماه بودم و او،می  6لبخندی تلخ روی لبم جا خوش کرد.من نگران تمام شدن این 

 خواست این روزها زودتر بگذرد!
 

تا رسیدن به شرکت حرف دیگه ای بینمون رد و بدل نشد.ماشین رو وارد پارکینگ کرد 
ماشین فتوحی لحظه ای حسی عجیب بهم دست  و هر دو پیاده شدیم.با دیدن

 داد.چطور میشد دختر باشی و از خواستگار داشتن بترسی؟!خوف کنی؟!
 

نگاهم رو از ماشینش گرفتم و وارد آسانسور شدم.مسیح هم وارد شد.سرم رو پاین 
انداخت و لحظه ای چشم هام رو بستم.شاید نباید امروز به شرکت می اومدم...ولی 

ومده بودم و هیچ کاری نمیشد کرد!رویم هم نمیشد که از مسیح بخواهم مرا حاال که ا
 به خانه برگرداند.

 
دعا دعا می کردم که تا پایان ساعت کاری با فتوحی برخورد نکنم.مطمئنا جواب نه 

 شنیدن برای یک مرد،سخت بود!
 

 با صدای مسیح چشمم رو باز کردم و سرم رو بلند کردم.
 
 پروانه؟!-
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 بله؟!-
 
 چیزی شده؟خوبی؟!-
 

 و پرسشگرانه نگاهم کرد..
 
 آره..چیزه...یه لحظه سرم گیج رفت نمی دونم چرا!-
 

 و از دروغی که گفتم در دلم خجالت کشیدم.
 
 آهان..حتما فشارت پایین افتاده..رفتیم تو یه شکالت بخور.قند خونت تنظیم بشه!-
 

 ته تکان دادم.فقط نگاهش کردم و سرم را آهس
 

 آسانسور ایستاد و هر دو خارج شدیم.
 

یک قدم به درب ورودی مانده بود که صدایم کرد.ایستادم.چقدر امروز مرا به اسم می 
 خواند این مرد.

 
بدون اینکه حرفی بزنم صبر کردم یک قدمی که بینمان فاصله افتاده بود را با قدمش 

 کم کند.
 
خواستم که چیزی به روت نیاره..توام مثل قبل باهاش رفتار  خواستم بگم..از فتوحی-

 کن..انگار که چیزی نشده!انگار که...
 

 انگار گفتنش برایش سخت بود.درست مثل شنیدنش که برای من سخت بود.
 
 انگار که هیچ درخواستی نبوده..-
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 و نفسش را مثل یک فوت رها کرد.

 
 و بسته کردم و حرف زدم.چشم هایم را به نشانه تایید باز 

 
باشه..ممنون بابت این لطفت!داشتم کم کم پشیمون می شدم که چرا امروز اومدم -

 شرکت..
 

لبخندی مهربان به صورتم پاشید و در حالیکه چشمکی میزد ، بهم گفت:بیا 
 دیگه...پشیمونی سودی نداره خانم خانما..دیگه اینجاییم.توی شرکت!

 
و با هم وارد شدیم. خوشبختانه سالن خلوت بود و جز تنها منشیه لبخندی زدم و هر د

شرکت که مشغول چرت زدن بود،کسی حضور نداشت.با دیدن ما فوری از پشت میز 
بلند شد و خوشامد گفت. مسیح تشکر کرد و من هم از مسیح تشکر کردم و با نگاهی 

 که بدرقه ی قدم هایم بود به سمت اتاقم رفتم.
 

که شدم نفسی عمیق کشیدم.یاد روزی افتادم که به این اتاق آمده وارد اتاق 
بودم.درست مثل دیروز احساسی خاص داشتم..احساس اینکه برای یک نفر این همه 

مهم شده ام..حسی خوب و دلنشین که کم کم خودش را در دلم جای داده بود و من از 
 این احساس خوشایند راضی بودم.

 
را مشغول کردم...به طوریکه وقتی تلفن روی میز زنگ  پشت میزم نشستم و خودم

خورد و مسیح گفت که برای رفتن به خانه آماده است کمی تعجب کردم و پرسیدم 
 ساعت چند است که صدای قهقه اش گوشم را پر کرده بود.

 
به قول مسیح انگار زیادی بهم خوش گذشته بود که گذر زمان را احساس نکرده 

وچکم را برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم.ولی خروجم همزمان با بودم.کیف دستی ک
 خروج مسیح و فتوحی از اتاق یکی شد.
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سعی کردم اعتماد به نفسم را از دست ندهم و نگاهم به فتوحی مثل همیشه 
 باشد..ولی وقتی یاد پیشنهادش می افتادم اعتماد به نفس هیچ معنایی نداشت.

 
 یشه پیش قدم شد و حالم را پرسید.او در سالم کردن مثل هم

 
به آرامی جواب سالمش را دادم و تشکر کردم و به مسیح خیره شدم.معنیه نگاهم را 
انگار فهمید که فوری گفت:خب فتوحی جان..ما دیگه میریم که امروز خانم مهندس 

 خیلی خسته شده..
 

 و با نگاه به من گفت:مگه نه خانم؟
 

هایم کشاندم و با نگاهی به دو مرد روبرویم گفتم:خب..چی لبخندی اجباری به لب 
 بگم! همینطوره مهندس..

 
و در دلم برایش خط و نشان کشیدم که واحجب بود از من هم تایید بگیرد و من را به 

 حرف بکشد!
 

باالخره از سالن بیرون زدیم و نفس حبس شده ام را بیرون دادم که باعث شد لبخند به 
 ید و بیشتر حرصم بدهد.لب مسیح بیا

 
 چیزی شده که می خندین مهندس؟!-
 

 با همان لبخند به سمتم برگشت و با پررویی تمام گفت:من؟من می خندم؟!
 

 یکی از ابروهایم را باال دادم و گفتم:نهوووانگار من دارم می خندم..ببخشید اشتباه شد.
 

 صدای خنده اش این بار بلند شد.
 
 ت دیدنی شده بود..جدا که قیاف-
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 چشم غره ای به نگاهش رفتم که خنده اش را جمع و جور کرد.

 
 خب ..دارم راست می گم..بنده خدا فتوحی بهتر از تو عکس العمل نشون داد.-
 

 پشت چشمی برایش نازک کردم و به سمت در ماشین حرکت کردم و جوابش رو دادم.
 
 له..آخی بنده خداامعلوم نیست رفیق دزدی یا شریک قاف-
 

با این حرفم خنده اش را دیگر کنترل نکرد و خنده کنان سوار ماشین شد و در حالیکه 
 می خندید بریده بریده گفت:طرف هیچ کدوم...من طرف شمام خانم..شما!!

 
 لبخندی زدم و کمربندم رو بستم.خوب بود که طرف من بود..خوب!!

 
** 
 

 فروشی بزرگی ایستاد. سرراه جلوی قنادی و بستنی
 
 میگم پروانه..تو بودی که فالوده دوست داشتی دیگه؟!-
 

لبخندی عمیق به صورتش زدم.عالیق من را هم می دانست این مرد..انگار فقط نمی 
 دانست که من او را هم..دوست دارم.

 
 وقتی سکوتم را دید ،باز هم حرف زد.

 
 اد زبونت بند اومده..برم بخرم پس..انگار از خوشحالیه زی-
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با این حرفش خنده ای آرام کردم و در حالیکه مسیح هم لبخند میزد زیر لب بهش 
بدجنسی نثار کردم و،او پیاده شد و من تا رسیدن به قنادی قدم هایش را با نگاهم 

 شمردم.
 

دقایقی طول نکشیده بود که با دو تا بسته از بستنی فروشی خارج شد و به سمت 
 ن آمد.سوار که شد بسته هار ا به سمتم گرفت.ماشی

 
 این یکی فالوده ست...این یکی هم بستنی سنتی..به به..-
 

پالستیک ها را از دستش گرفتم و به سمت عقب خم شدم و روی صندلی 
 گذاشتمشان.

 
 تو این گرما واقعا فکر محشری بود..-
 

 ستارت زد.کوتاه نگاهم کرد و در حالیکه آرام حرف میزد ،ا
 
 محشر؟ آره خب..-
 

 و صدای پخش ماشین را زیاد کرد و به سرعت به سمت خانه راند.
 

 نزدکی های خانه بودیم که صدای موبایلم از البالی صدای زیاد آهنگ به گوشم رسید.
 

با دیدن عکس خندان یاسی خط سبز رنگ را لمس کردم و توی حرف زدن پیش قدم 
 شدم.

 
 سی..چطوری خانم؟!عزیزم یا-
 

 صدای خنده و جیغ جیغش می امد..
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 پری..داشتیم در موردت با حامد حرف می زدیم..کجایی االن؟!-
 

 نگاهی به مسیح کردم.
 
 دارم با مهندس صدر برمی گردم خونه.حاال چی دوتایی با هم غیبت می کردین؟!-
 

 صدای غش غش خنده اش گوشم را پر کرد.
 
چه با ادب شدی پری..مهندس صدر!بابا مسیح دیگه!حاال چقدر لفظ قلم حرف اوه اوه -

 می زنی..
 

 با خنده ،صدایش زدم..
 
 یاسی...حرفت و بزن دختر..-
 
هیچی..اینجور که بوش میاد تا دو روز دیگه ما هم میایم کیش.ببینم اوضاع که -

 روبراهه؟!
 

 خوب بود. لبخندی روی لب هایم نقش بست.خوب بود.اوضاع
 
 آره دختر..همه چیز روبراهه..بیاین.منتظرتونیم.چ ی بهتر از این.-
 

 به جای اینکه جوابم را بدهد با حامد حرف زد.
 
 حامد..پری میگه بیاین..وسایلت و جمع کن..-
 

 از دست این یاسی و کارهایش.خنده ای کوتاه کردم که یاسی فوری زبان باز کرد.
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دو روز دیگه میایم رو سرت آوار می شیم..تا نیومدیم خوش بگذرون خانم  آره بخند..از-
 مهندس..

 
نگاهی به مسیح کردم که او هم لبخند به لب داشت.به خانه رسیدیم.ماشین را وارد -

 حیاط ویال کرد.
 
ما خوشحال میشیم بیاین..خب دیگه امری نیست یاسی خانم؟ما رسیدیم خونه و تو -

 نگی می کنی.هنوز داری پرچو
 

با غیظ گفت:نخیر خانم..امری نیست.خوش بگذره ..سالم هم به مسیح جون 
 برسون..و غش غش خندید و با خنده خداحافظی کرد.

 
 گوشی را درون کیفم گذاشتم و رو به مسیح که کمربندش را باز می کرد کردم.

 
 سالم رسوند..گفت که زودتر می خوان بیان.-
 

 دمشون روی چشم...زود باش که دلم فالوده بستنی می خواد..لبخندی زد:خب ق
 

 کمربندم را باز کردم و هر دو وارد خانه شدیم.
 

*** 
 

با آمدن بچه های گروه به کیش همه چیز تغییر کرد و کارها زودتر از آنچه که فکرش را 
سیح را فقط می کردیم آغاز شد.این روزها اینقدر درگیر رفت و آمد به هتل بودم که م

دقایقی در خانه می دیدم و روزهایی که به شرکت می رفتیم و بعضی از جلسات را در 
 اتاقم برگزار می کردیم.
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با آمدن یاسی هم که همه چیز تغییر کرده بود..عالوه بر کار کردن،آنقدر خوش می 
گذشت که احساس خستگی نمی کردم..و از همه بهتر برخورد مهوش جون و مسیح 

 .با ما دو دختر،جوری رفتار می کردند که انگار واقعا عضوی از خانواده شان شده ایم.بود
 

به یاسی که سرش توی تبلت بود نیم نگاهی می کنم.امروز زیادی خسته شده بود و 
طبقات را باال و پایین رفته بود.یکی از وسایل ها مشکل کوچکی داشت که با کلی 

ه چیز حل شده بود.بچه های گروه واقعا از دل و جان دوندگی و تلفن بازی باالخره هم
 مایه می گذاشتند و این بیشتر از همه چیز برایم مهم بود.

 
 صدای ویبره ی گوشیم از فکر و خیال بیرونم میاره.

 
 با دیدن پیامکی که از طرف مسیح بود متعجب،بازش می کنم.

 
 "سالم.کی میاین خونه؟؟!"

 
 دیگر محتوایی نداشت جوابش را می دهم. متعجب از پیامکی که

 
 دقیقه دیگه خونه ایم.چطور مگه؟" 12"سالم.تو راهیم.کمتر از 

 
 جوابم را مثل همیشه به سرعت می دهد.

 
 "مامان حالش خوب نیست داریم با محبوبه میبریمش بیمارستان"

 
حالش خوب با خواندن متن،ته دلم خالی میشود.چه شده بود؟مهوش جون که صبح 

 بود..یک دفعه چه شده بود که کارش به بیمارستان کشیده بود؟!
 

فوری شماره ی مسیح را می گیرم و صدای مضطربش توی گوشم می پیچد.با ناراحتی 
 به حرف هایش گوش می دهم و بیشتر از قبل ناراحت می شوم.
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 تا قطع می کنم یاسی تکانم می دهد.
 
 فت؟هان؟!چی شده پری؟مسیح چی می گ-
 

 با ناراحتی نگاهش می کنم.
 
 مهوش جون...توی حمام خورده زمین..بدجوری آسیب دیده انگار..-
 

 یاسی هم مثل من ناراحت می شود.لبش را می گزد و آرام به صورتش میزند.
 
 وای بنده خدا..االن کجان؟نرفتن بیمارستان؟مسیح هم خونه بود؟!-
 
 ن برن که بهش گفتم صبر کنه منم میرم باهاشون..آره خونه ست...می خواست-
 

و از کیفم کرایه راننده را می دهم و چند دقیقه بعد از ماشین پیاده می شویم.از بد 
شانسی امروز حامد هم نتوانسته بود ما را برساند وگرنه زودتر از این ها باید به خانه 

سی ساخته بود در را باز می می رسیدیم..با کلیدی که تازگی ها مسیح برای من و یا
کنم.وارد حیاط خانه که می شویم مسیح را می بینم که عصبی قدم می زند و با دیدن 

 ما می ایستد.
 

 قدم هایمان را سریعتر برمی داریم.
 
خداکنه فقط زیاد چیزیش نشده باشه...بنده خدا..تو این سن هم که شکستگی بد -

 دردیه!
 

ی رود.یاسی راست می گفت.شکستگی در این اخم هایم بیشتر در هم م
روز دیگر جشن عروسیه دختر بهترین  2سن...وای!!االن چه وقت این مشکل بود.
 دوستش بود و حاال باید اینطور می شد؟!
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 نگران چند قدم باقیمانده را به سمت مسیح برمیدارم.
 
 سالم ..کجان پس؟!-
 

 م می کند و حرف می زند.عصبی با صورتی که رنگ به رو ندارد نگاه
 
توی خونه ست..محبوبه داشت بهش مسکن می داد..بیا بریم تو..بیاریمش..منتظر -

 بود شما بیاین بعد بریم..
 

بدون حرف دیگری کنارش قدم برمی دارم.این زن چقدر مهربان بود..چقدر؟! یاسی هم 
 در سکوت کنارمان می آید.

 
ی که از اشک خیس است ،بی اراده من هم اشک با دیدن مهوش جون آن هم با صورت

 درون چشمانم حلقه می زند و زودتر از مسیح خودم را به او می رسانم.
 
 چی شدین مهوش جون؟!قربونتون برم من..محبوبه قرص دادی به خانوم؟!-
 

 محبوبه با ناراحتی فقط سر تکان می دهد.
 

اومدن..خیالت راحت شد؟!بلند شو  مسیح به جای مادرش حرف می زند.حاال که دخترا
 بریم..بیشتر از این با اعصاب من بازی نکن مادر من...داری درد می کشی...

 
لبخندی خسته بین قطره های درشت اشک و عرقی که روی صورتش بود می زند و با 

نگاهی به من و یاسی می گوید:چیزی نشده..خودم می دونم فقط..یه 
 ش می کنه مادر...تو ناراحت نشو..چیزیم ..نیست..کوبیدگیه..مسیح داره بزرگ

 
بی توجه به حرفش من و مسیح زیر کتفش را می گیریم و تا ماشین می بریمش..و با 

 کلی آه و ناله روی صندلی عقب می خوابانیمش.
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یاسی هر چه اصرار می کند نمی گذارم بیاید و به همراه محبوبه در خانه می ماند و 
و با سرعتی سرسام آور به سمت بیمارستان حرکت می کنیم و در دل خودم با مسیح 

 دعا دعا می کنم که برای این زن ِ مهربان اتفاق بدی نیافتاده باشد.
 

فوری به بخش اورژانس منتقل می شود و بعد از کارهای اولیه و دیدن پزشک و 
 گرفتن عکس نتیجه معلوم می شود و البته، من و مسیح... ناراحت!

 
*** 

 
مچ پای راستش را گچ گرفتند و دست چپش را هم آتل بستند و کلی قرص و دارو هم 

 دکترش تجویز کرد.
 

نیمه شب بود که باالخره مسیح را راضی کردم به خانه برود و فردا به  3ساعت 
 بیمارستان بیاید تا کارهای ترخیص را انجام بدهیم.

 
 م پروانه؟!اگر میبینی خسته ای من خودم می مون-
 

اخمی کردم و در حالیکه خیره نگاهش می کردم گفتم:مگه من و تو با هم تعارف 
 داریم؟!خوش اومدی..فردا می بینمت..

 
نمی دانم اخم های من بود یا صدای خنده ی آرام مهوش جون که انگار راضی اش کرد 

 که به رفتن رضایت بدهد و بعد از خداحافظی با مادرش رفت.
 
 ش جون شما چیزی الزم ندارین؟مهو-
 

 لبخندی به صورتم زد.
 
 نه دخترم..تو رو هم اذیت کردم..از صبح که ..سر کار و هتل بودی..االنم..-
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 کنارش روی تخت نشستم و نگذاشتم بیشتر از این با دردی که داشت حرف بزند.
 
ه دختر همیشه برای اوال که هر کاری می کنم وظیفمه..شما مثل مادرم می مونین..ی-

مادرش این کارها رو می کنه..بعدم..زیاد نباید خودتون رو خسته کنین..پرستار هم که 
 بهتون آرام بخش تزریق کرد.بهتره یکم بخوابین .باشه؟!

 
دست سالمش را روی دستم گذاشت و در حالیکه اشک درون چشمان زیبایش حلقه 

 زده بود گفت:ممنونم ازت دخترم..ممنونم..
 

دستش را نوازش کردم و کنارش ماندم تا چشمانش گرم خواب شد.آهسته از تخت 
پایین امدم و به سمت کاناپه ی تختخوابشو حرکت کردم.می دانستم که خواب به 

چشمانم راه پیدا نمی کند ولی دراز کشیدم و چشمانم را بستم.از صبح روزی پر دغدغه 
 ترس به جان خریده بودم.را تا االن پشت سر گذاشته بودم و کلی اس

 
صبح اول وقت پرستار با یک مسکن دیگر که به مهوش جون تزریق کرد از اتاق خراج 

شد.مسیح هم که تا چشمش را باز کرده بود تا لحظه ای قبل که گفته بود توی راه 
بار زنگ زده بود و یک بارش هم یاسی با من و مهوش  2است و نزدیک بیمارستان،

ود و بعد از معذرت خواهی از مهوش جون گفته بود که باید به هتل جون حرف زده ب
برود یعنی،خودم ازش خواسته بودم که امروز او به هتل برود تا من هم اگر شد خودم 

 را به او ملحق کنم اگر هم نشد که هیچ!
 

ساعتی را درگیر کاغذ و کاغذ بازی های مربوط به ترخیص شدیم و با دستورهایی که 
 ه مهوش جون داد از بیمارستان خارج شدیم.پزشک ب

 
 این بار هم من جلو نشستم و مهوش جون عقب!

 
 مسیح که نگاهی به صورتم می کرد گفت:دیشب نخوابیدی نه؟!

 
 لبخندی خسته به صورتش زدم.
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 چرا...خوابیدم..ولی کم!-
 

 استارت زد و حین حرکت دادن ماشین حرف زد.
 
می مونم پیش مامان..نذاشتی که!خسته ام که بودی.لجبازی  من که گفتم خودم-

 دیگه..حتما االنم حتما می خوای بری هتل آره؟!
 

 من لجباز بودم؟لبخندی روی صورتم نشست..من لجباز بودم و او مهربان!
 
 نه شاید بعد از ظهر یه سر برم بزنم.مهوش جون رو تنها نمی زارم که..-
 

 مهوش جون به حرف آمد.
 
دخترم من که به یاسی جان هم گفتم..من خوبم..باید استراحت کنم.محبوبه هست -

کمکم می کنه...شماها هم خودتون رو از کار نندازین بخاطر من..مسیح مادر با توام 
 هستم ها..

 
 مسیح که از این حرف های مادرش کفری شده بود زیر لب آهسته گفت:"ال اله اال اهلل"

 
.من چه کاری واجبتر از شما می تونم داشته باشم.حرفی می زنی آخه مادر من.

ها..نشدنی!شما الزم نیست نگران عقب افتادن کاراهای من باشی..االنم بگو چیزی 
 نمی خوای برات بگیرم که داریم می ریم خونه برات محبوبه درست بکنه؟!

 
ا رسیدن به وقتی مهوش جون بهش گفت که چیزی الزم ندارد خیالش راحت شد و ت

 خانه سکوت کرد.ولی اخم هایش را باز نکرد.
 

*** 
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نه پسرم آخه من با این وضعیت که نمی تونم بیام..دیروزم که آذر اومد وضعیتم و -
 دید درک کرد..

 
 مسیح در سکوت به مادرش نگاه می کرد و منتظر بقیه ی حرفش بود.

 
ه جشن...خیلی دلم می خواست می من توی خونه هم به زور راه میرم چه برسه ب-

تونستم بیام..ولی حاال که انگار قسمت نبود.شما جوون ها برید.پروانه و یاسی رو با 
 خودت ببر ..این جشن ها هم مال شما جوون هاست.

 
چشم هایم گرد شد.ما دو دختر را با خودش می برد.خب تنها می رفت مگر چه می 

 شد؟!
 
 ه کاری نداری؟!پروانه جان ...مادر تو ک-
 

یاسی که سقلمه ای بهم می زد به جایم حرف زد:کار که داریم مهوش جون..ولی من 
 هستم. خب پروانه و آقا مسیح با هم برن...

 
مهوش جون که لبخندی به یاسی میزد گفت:خب توام یه روز کار رو تعطیل کن 

 دخترم..برای روحیه تون خوبه!
 

ی همیشه روحیه اش خوب بود.روحیه می خواست لبخندی روی صورتم نشست.یاس
 چکار..

 
 مسیح هم زبان باز کرد.

 
 آره یاسی خانم..مامان درست میگه..شما هم باهامون بیاین خوب میشه..-
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یاسی که شالش را مرتب می کرد گفت:این روزها خودتون هم می دونین واقعا کارمون 
لنگه..حداقل من هستم جای پری رو ُپر می  زیاده..یه نفر هم که نباشه یه جای کار می
 کنم اونجا..شما برید بهتون خوش بگذره.

 
مسیح فنجان چای تعارفی را از محبوبه گرفت و رو به ما دوتا گفت:من که حرفی 

ندارم..خودتون با پروانه هماهنگ کنین دیگه..شما خانما بهتر با هم کنار میاین.مگه نه 
 مامان جان؟!

 
 ه لبخندی میزد گفت:آره مادر..باالخره تا شب عروسی خدا بزرگه..مهوش جون ک

 
 و رو به ما کرد و گفت:لباس رو چکار می کنین دخترا؟!

 
یاسی که در حال نوشیدن چای بود و عین خیالش نبود.از همان اول جواب منفی داده 

 بود.
 

..مثل اینکه فردا باید با نگاهی درمانده گفتم:لباس..من که هیچی اینجا با خودم ندارم
 برم دنبال لباس..

 
مهوش جون که لبخندی میزد گفت:پس بعدازظهر زودتر بیا خونه که با مسیح هم برید 

 کادو بخرید هم دوتاییتون لباس.
 

 مسیح به گفتن جمله ی "من آماده ام" اکتفا کرد و همه چیز را به گردن من انداخت.
 

و مشغول نوشیدن چای ام شدم.واقعا دلم نمی  لبخندی زورکی به مهوش جون زدم
خواست به این عروسی بروم و اگر مسئله رودربایستی که با این مادر و پسر 

 داشتم،نبود، مطمئنا نمی رفتم..ولی حاال،انگار مجبور بودم.
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موقع خواب داروهای مسکن مهوش جون را دادم وقتی دیدم که خوابش گرفته در 
می کردم از اتاق خارج شدم.با دیدن مسیح که چند قدم با من حالیکه برق را خاموش 

 فاصله داشت و می خواست به اتاق مادرش برود لبخندی زدم.
 
 کجا؟!-
 
 میرم پیش مامان..مگه خوابه؟!-
 
 اوهوم.خوابیدن..صبح دیگه باهاش حرف بزن..تازه خوابش برده...بزار استراحت کنه!-
 

 مانه منه یا تو؟!داره دیگه حسودیم میشه ها...لبخندی زد و گفت:ببینم ما
 

خنده ای آرام کردم و به صورتش که واقعا شبیه بچه هایی شده بود که حسودی می 
 کردن،نگاه کردم و تا دیدم موقعیت خوبه حرف عروسی را پیش کشیدم.

 
 ای حسود..راستی..حاال..من باید حتما به این عروسی بیام؟!-
 

 جیبش در آورد و فوری گفت:یعنی من تنها برم؟! دست هایش را از
 
 نه..آخه یاسی هم نمیاد.من روم نمیشه توی یه جمع غریبه..آخه..-
 

خنده ای آرام کرد و با نگاه به چشمام گفت:پس بگو..نگران حرف دیگرانی..تو از اول 
مثال هم قرار شد با ما بیای..نزن زیرش خانم مهندس..بعدم حاال من یه درصد بگم 

 نیا..چجوری می خوای جواب مامان رو بدی؟!
 

 با لب هایی پشت و رو بهش نگاه کردم.
 
 خیلی بدجنسی...برای اینکه خودت تنها نباشی خوب هر کاری می کنی ...-
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فوری نگاهش را روانه ی چشمانم کرد و کمی خودش را بهم نزدیک کرد.بوی عطرش 
 شامه ام را نوازش داد.

 
 نسی نیست...خودخواهیه خانم کوچولو..این بدج-
 

و لبخندی تحویل نگاهم داد.لبخندی زدم..فکر کردم می خواهد چه بگوید که اینطور 
قیافه اش را یک دفعه جدی کرد!پشت چشمی به لبخند نمایان روی لبش نازک کردم و 

 یم.رگفتم:پس خیلی خودخواهی بابابزرگ..االنم بهتره بری بخوابی..فردا کلی کار دا
 

از سر راهم کنار رفت و با خنده گفت:الکی تو دلت نقشه نکش..من پیه همه چیز رو به 
 تنم مالیدم...تازه.باید بگم که خرید کردن رو هم دوست دارم..

 
اینبار دگه واقعا نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم..خیلی تیز بود.زرنگ بود که فهمید 

کردم که آنقدر راه ببرمش که خسته شود..ولی  منظورم چیست.واقعا داشتم فکر می
او،خلع صالحم کرده بود با این حرفش و وقتی نگاهم را دید با چشمکی که هدیه 

 نگاهم کرد شب بخیر گفت و رفت.اما عطر خوب تنش را جا گذاشت!
 

*** 
 

شب  9خرید مسیح و خرید کادوی عروسی که تمام شد، از پاساژ بیرون زدیم.ساعت 
من هنوز برای جشن عروسیه فردا لباس مناسبی پیدا نکرده بودم و دمغ کنار  بود و

 مسیح قدم بر می داشتم.
 
 خسته شدی؟!-
 

سرم را به سمتش کج کردم.لبخندی محو کنج لب هایش نشانده بود و با محبت 
 نگاهم می کرد.

 
 اوهوم.. آخه هیچ کدومشون به دلم نمی شینن...چکار کنم آخه؟!-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 7 9 

 

 
ده ای آرام کرد و در حالیکه کمی بهم نزدیکتر می شد گفت:یه مرکز خرید خوب سراغ خن

 دارم.می خوای یه سر هم به اونجا بزنیم؟!
 

 پرک گفتم:به نظرت فایده ای هم داره؟!
 

 چشمکی زد و گفت:حتما!
 

و ریموت ماشین را زد و بعد از گذاشتن خریدهایش روی صندلی عقب،سوار شد و به 
 مرکز خریدی که گفته بود راه افتاد.سمت 

 
یاسی زنگ زد و پرسید که برای شام میرویم خانه یا نه؟! وقتی از مسیح پرسیدم گفت 
که بگویم نه! و من هم حرف مسیح را تکرار کردم و تا رسیدن به مرکز خریدی که گفته 

 بود ساکت ماندم و به آهنگ مالیمی که در حال پخش شدن بود گوش سپردم.
 
 خب..پیاده شو خانم رستگار..که اینجا دیگه خریدات و بکنی..-
 

 با نگاهی به مجتمع بزرگی که روبرومون بود گفتم:پس فکر همه جا رو کرده بودی آره؟
 

 لبخندی زد و گفت:حاال تو بیا پایین...
 

 .با لبخندی کمربند را باز کردم و کیف دستی کوچکم را برداشتم و کنارش همقدم شدم
 

طبق ی اول مجتمع،لباس های کار شده بود که اصال باب میل من نبود.من یک لباس 
 ساده و در عین حال مجلسی می خواستم.

 
با آسانسور به طبقه ی بعدی رفتیم و با دیدن ویترین هایی که تک تک لباس هایش 

 دیدنی بود و چشم گیر قدم هایم سست شد و نگاهم محو لباس هایی ،که یکی از
 دیگری قشنگ تر بود و رنگ بندی هایی خاصی داشت،شد .
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مشغول نگاه کردن بودم که صدای مسیح را جایی ،نزدیکی های الله ی گوشم احساس 

 کردم.
 
 خانــم پسند کردن؟!یا بریم جای دیگه؟!-
 

 لبخند روی لبم نشست و به سمت صروتش برگشتم.
 
 اینجا؟!خیلی بدجنسی..خب چرا از اول نیومدیم -
 
 االنم که دیر نشده...حاال کدوم مغازه دوست داری بریم؟!-
 

 متری باهامون فاصله داشت اشاره زدم. 4با دست به مغازه ای که سه 
 

 نگاهی به صورتم کرد و با هم به سمت مغازه حرکت کردیم.
 

 اس موردبعد از یک ساعت گشتن توی همان طبقه و از این مغازه به آن مغازه رفتن لب
 نظرم را پیدا کردم.

 
لباسی دو بنده اندامی که تا پایین بدنم کمی تنگ بود و ادامه اش با چین هایی ظریف 

،دیدنی تر شده بود و حتی با پوشیدن کفش پاشنه بلند هم کمی روی زمین کشیده 
میشد..آنقدر فیکس تنم بود که خودم وقتی درون آینه،در تنم دیدم،لبخندی بزرگ 

را پر کردو کت آستین سه ربع زیبایی از جنس پارچه ی دامن لباس داشت و  صورتم
شال نفسگیرش خودم را هم هیجان زده کرده بود،چه برسد به نگاه تحسین آمیز وقتی 

 دست روی این لباس گذاشته بودم.
 

 نبار دیگر به خودم درون آینه نگاه کردم و لباس را از تنم خارج کردم. از اتاق پروو بیرو
 رفتم. مسیح از لبخندم متوجه شد که لباس را پسندیدم.
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 فروشنده که خانم مسنی بود گفت:دخترم...پسندت شد؟!
 

 با نگاهی به مسیح گفتم:بله..خیلی عالی بود.همین رو بر می دارم.
 

فروشنده که لباس رو می گرفت تا برای بردن آماده کنه گفت:مبارکت باشه..به شادی 
 ...بپوشی عزیزم

 
و با نگاهی به مسیح گفت:ماشاهلل..خانومت اینقدر خوشگله که فکر کنم هر چی بپوشه 

 بهش بیاد.
 

 با این حرفش من و مسیح بی اراده به هم نگاه کردیم..من خانِم مسیح بودم؟!
 

مسیح که زودتر نگاهش را از من می گرفت گفت:بله خانم...منم بهش می گم همه 
 خب..خانما تو انتخاب سخت پسندن دیگه...چی بهش میاد..ولی 

 
فروشنده که خنده ای آرام می کرد گفت:آدما یه بار یه انتخاب بزرگ توی زندگی دارن 

 اون هم ازدواجه...معلومه که هر دوتون خوب انتخابی کردین..
 

مسیح هم لبخندی زد و حرف زن رو تایید کرد.بهش نگاه کردم و وقتی لبخند روی 
یدم، از اینکه حرفی نزد و بازی را به دلخواه زن فروشنده ادامه داد،چیزی ته لبش رو د

دلم تکان خورد...بدون اینکه حرفی بزنم مسیح،پول لباس را حساب کرد و با هم از 
 مغازه خارج شدیم.

 
نفس حبس شده ام را رها کردم و برای اینکه نشان بدهم که زیاد هم از حرف های زن 

:چقدر این فروشنده ها حرف می زنن...آخه جنستون رو بفروشین راضی نبودم،گفتم
 دیگه...

 
و با چشم غره ای به مسیح که با این حرفم خنده ای کوتاه کرده بود نگاه کردم و ادامه 

 دادم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 8 2 

 

 
توام که خوب نقشت و بازی کردی و به همین کلک پول لباس رو حساب کردی..فکر -

 گیری...نکن یادم میره..باید پولش رو ب
 

 مسیح که خنده اش بیشتر شده بود بریده بریده حرف زد.
 
 پروانه...بیخیال شو...تازه اون..خانم هم..حرف بدی نزد که...زد؟!-
 

و با ته مانده های خنده اش به صورتم نگاه کرد.ایستادم و همانطور که بهش با 
که هر چی می خواست ابروهایی باال رفته نگاه می کردم گفتم:چی؟حرفی نزد؟!اون 

 گفت...توام که...
 

لبخندی زد و قدمی که ازم جلوتر بود را به سمتم برگشت و روبرویم ایستاد.نگاه 
 شیطانش را به چشمانم داد.

 
 منم که حرفای خوبی زدم..-
 

 چشمکی زد و با لبخند ادامه داد.
 
 کار باشی..به نفعمه!بیا بریم..یه شام خوشمزه هم مهمون من باش...هرچی بهم بده-
 

دلم می خواست از این همه بدجنسی اش...از این همه شیطنتی که توی چشمانش 
بود و دلم را می لرزاند، پالستیک لباس را به سینه ی پهنش بکوبم و اعتراض کنم،ولی 

 نمیشد..نمیشد با این مرد و مهربانی هایش...اینطور رفتار کرد.
 

** 
 

تمام شد از یاسی خواستم که به پیش مهوش جون بهرود تا من کار آرایش صورتم که 
لباسم را بپوشم و به طبقه ی پایین،بروم .لباسم را پوشیدم...نگاهی به خودم درون آینه 
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انداختم.همه چیز عالی بود..بی اراده لبخند به لبم آمد.موهای کج شده درون صورتم را 
نمی خواست به این جشن با دست مرتب کردم..من همان کسی بودم که دلم 

بروم..ولی حاال دلم می خواست زودتر مسیح بیاید و مرا ببیند..و تمام شب نگاه هایش 
را با خودم همراه داشته باشم...نگاه هایی که از دیشب تا به امروز یک طوری 

بود...طوریکه یاسی هی خندیده بود و سربه سرم گذاشته بود که باید امشب را مواظب 
..چون مطمئنا مسیح با دیدنم در این لباس،حتما عکس العملی از دیدنی از خودم باشم.

 خودش نشان می دهد.مسیح به آرایشگاه رفته بود و هنوز نیامده بود..
 

لباسم را مرتب کردم.بلندای دامن لباس مانع از دیدن کفش های پاشنه بلند و مشکی 
زدن عطر محبوبم،به طبقه پایین  ام می شد..کیف کوچک و رنگی ام را برداشتم و بعد از

 رفتم..
 

یاسی با دیدن لباس در بدنم جیغ کوتاهی کشید و باعث شد من و مهوش جون لبخند 
بزنیم..می دانستم که اگر مهوش جون نبود،بیشتر از این ها جیغ می کشید و حرف 

 میزد..
 

ی  کنم ستارهمهوش جون فوری با نگاه به سرتاپایم گفت:ماشاهلل دخترم..امشب فکر 
 مجلس تو باشی..نه عروس!دخترم..مثل یه تیکه جواهر شدی...بیا نزدیک تر..

 
یاسی که با نگاهش قورتم می داد گفت:وای..مهوش خانم راست می گن!!پری.. خیلی 

 ناز شدی...بیا بغلم دختر..
 

 و در آغوشم کشید..کمرش را نوازش کردم و از هر دویشان تشکر کردم.
 
 دارین دیگه زیادی لوسم می کنین..اونجوری هم که می گین نیست..مرسی..-
 

یاسی که ازم دور می شد دست هایم را گرفت:وای پری..همینجوریه که ما میگیم...بیا 
 بشین..بزار خوب نگات کنیم..
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و با این حرفش هر سه خندیدیم.اما نشستنم روی مبل همزمان با صدای تک بوق 
نازک و بلندی که به یاسی داده بودم را پوشیدم و شالم را هم  مسیح یکسان شد..پانچ

روی سرم انداختم.. موهایم برای زیر شال آنقدر ساده بود که از احساس راحتی اش 
خوشم آمده بود..و خوشحال بودم که آرایش صورتم طوری نیست که زیاد خجالت 

ودم عاشق این آرایش بکشم..آنقدر ملیح بود که صدای یاسی را در آورده بود..ولی خ
 گلبهی صورتی شده بودم..

 
 دخترم کادو یادتون نره..بدین به آذر...-
 

 لبخندی زدم و گفتم:چشم..یادم می مونه..ای کاش میشد شما هم همراهمون بودین...
 

 لبخندی مهربان و مادرانه صورتش را پر کرد...
 
دارم..با مسیح برید..بهتون  توام جای دختر منی..حضور تو یعنی اینکه من حضور-

 خوش بگذره.
 

با تمام شدن حرفش سرو کله ی مسیح هم پیدا شد.دسته گل بزرگی در دستش بود و 
درون کت و شلوار شیکی که به تن داشت،بی شباهت به داماد ها نبود.موهایش را 

 آنقدر زیبا آراسته بود که دلم می خواست میشد،نگاهم را ازش نگیرم،ولی..نمیشد!
 

زودتر و با سرخوشیه تمام سالم داد و وقتی نزدیکم آمد،خیره به صورتم نگاه کرد و 
بدون حرف،و با لبخند و چشم هایی که انگار آنها برایم حرف می زدند، دسته گل را در 
دست من گذاشت و به سمت مادرش رفت..خم شد و حین بوسیدن پیشانی مادرش 

 سربه سرش گذاشت.
 
چرا آماده نشدی؟!می خوای اینجوری بیای؟هرچند همینجوری هم مامان جان پس -

 خوشگلی
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 8 5 

 

مهوش جون که خنده ای آرام می کرد گفت:پسرم..ماشاهلل..امشب هردوتاتون خوشگل 
 تر شدین.. برید که دیرتون نشه..

 
 مسیح که نگاهی به من و یاسی می انداخت گفت:آماده ای؟!

 
 هم اینجاست. آهسته جواب دادم:آماده ام..کادو

 
و کیفم را نشانش دادم.به دسته گل نگاهی کرد و گفت:نظرتون چیه؟مامان گل 

 قشنگه؟!
 

 مهوش جون زیباییه گل را تایید کرد.مسیح هم لبخندی زد و به سمت یاسی چرخید.
 
 یاسی خانم چطوره حالشون؟میگم خوب پیچوندین ها..یادتون باشه..-
 

کرد گفت:ِا وا..آقا مسیح ،پری کنارتون هست دیگه..منم  یاسی که خنده ای بلند می
 می خوام امشب پیش مهوش جون باشم.

 
مسیح که به کنار من می آمد گفت:اوکی..خیلی هم خوبه.مامان جان شما کاری با ما 

 نداری؟!
 

 و به ساعت مچی اش نگاه کرد.
 
م خیلی تبریک نه پسرم برید به سالمت..مراقب خودتون باشین.از طرف من ه-

 بگین.ایشاهلل زنده باشم و عروسی شما جوون ها رو ببینم..برید پسرم..
 

 با این حرفش مسیح که لبخندی میزد با شیطنت نگاهی سمتم کرد و گفت:پس بریم..
 

گل را به سمتش گرفتم و بعد از خداحافظی کردن با مهوش جون و یاسی که سوار 
 ماشین شدیم.
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*** 

 
ش های پاشنه بلند تقریبا هم قد مسیح شده بودم.شانه به شانه ی هم ،فرش با آن کف

قرمزی که از ابتدای باغ تا جلوی ورودیه اصلی اش انداخته بودند را آمدیم،آن هم در 
 سکوت شیرینی که انگار هیچ کداممان دلمان نمی خواست شکسته شود.

 
 با رسیدن به درب اصلی،مسیح به سمتم چرخید.

 
 ی به صورت اصالح شده اش انداختم و با لبخند پرسیدم:چی شد؟چرا ایستادی؟!نگاه

 
 با شیطنت گفت:هیچی..خواستم بگم که اگه می خوای...می تونیم نریم تو...

 
 با تعجب یکی از ابروهایم را باال دادم.

 
 نریم تو؟پس بریم کجا...-
 

 لبخندی زد و چشمانش هم مثل لبخندش،خندید.
 
 ..بریم هرجایی که تو دوس داری...خب-
 

خنده ای آرام کردم.دیوانه شده بود..حاال که تا یک قدمیه جشن بیشتر فاصله 
 نداشتیم،می رفتیم جایی که من دوست داشتم؟!

 
نگاهش کردم...واقعا من چه دوست داشتم؟!دوست داشتم که حاال با این مرد به جای 

 دیگری بروم یا..
 

 اکت نماندم..کوبش قلبم همه چیز را لو می داد امشب!بیشتر از این س
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 8 7 

 

 بیا بریم..دیگه االن دیر شده برای این پیشنهادت آقـــا..-
 

 و پرشیطنت و پر از نازی که نمی دانم آن لحظه از کجا آمده بود،نگاهم را ازش گرفتم.
 

می خنده ای بلند کرد و گفت:اگه می دونستم می خوای قبول کنی خب زودتر 
 گفتم..ای بابا..

 
با خنده زیر چشمی نگاهش کردم و هر دو وارد محوطه ی باغ شدیم.چراغ ها و 

مشعل های رنگی و ریسه ها سرتاسر باغ را مثل روز روشن کرده بودند و بوی خوش 
گل و اسپند توی فضا پر بود..همیشه از بچگی،عاشق بوی خوش عروسی بودم..بویش 

 .نورانی آن شب هم با همه ی ریسه بندی ها فرق داشت!با همه ی بوها فرق داشت.
 

آذر خانم که فقط همان بار از پشت شیشه ی اتاقمان دیده بودمش با دیدن مسیح و 
من کمی مکث کرد و بعد به سمتمان آمد.با مسیح دست داد و به من هم خوشامد 

 گفت.
 
.اتفاقا چند دقیقه ی خیلی خوش اومدی پسرم..پروانه جان..شما هم همینطور عزیزم-

 پیش داشتم با مهوش جان حرف میزدم..چقدر دلم می خواست اینجا می بود..
 

مسیح که دستش را از دست زن بیرون می کشید گفت:ممنون آذر خانم..مامان هم 
 خیلی دلشون می خواست بیان..ولی خب،انگار قسمت نبود..آقا مصطفی کجان؟

 
من می انداخت گفت:قسمته دیگه..واال مصطفی  آذر خانم که نگاهی دقیق به سمت

هم همین اطراف بود..میاد خدمتتون..پس..حاال شما بفرمایین بنشینید..اینجوری سر 
 پا نایستید..

 
 و رو به من کرد:شما هم دخترم..داخل سالن می تونی لباس هات رو عوض کنی..

 
 اره کرد،حرکت کردم.تشکر ارامی ازش کردم و در کنار مسیح به سمت میزی که اش
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احتیاجی به سالن رفتن برای تعویض لباس نداشتم،ولی دلم می خواست از صورتم و 

آرایشم مطمئن شوم.وقتی مسیح نشست،بهش گفتم که من چند دقیقه ی دیگر برمی 
 گردم و به سمت سالن حرکت کردم.

 
ا های غریبه قسمت جلویی باغ شلوغ تر بود و مهمان های اصلیشان آمده بودند.نگ

شان جوری رویم زوم میشد که احساس می کردم گونه هایم گل انداخته اند.پانچم را 
درون سالن آویزان کردم و بعد از مرتب کردن لباسم به محوطه باز باغ برگشتم.هنوز 
عروس و داماد نیامده بودند ولی صدای ارکستر،کل باغ را برداشته بود.با نگاهی به 

ها و لباس های تنشان،لبخندی روی لبم نشست.مثل اینکه من اطراف ،و دیدن دختر
 بین این ها واقعا غریبه بودم،این را حتی از نوع پوششم هم می شد فهمید.

 
همانطور که به سمت مسیح می رفتم،دیدم ک سرش پایین است و مشغول نگاه کردن 

 به گوشی اش.نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم لبخندی کمرنگ روی لب هایم
بنشانم.. هنوز چند قدم مانده بود که به میز برسم که مسیح سرش را بلند کرد و 

مستقیم نگاهش روی من نشست..لحظه ای بی تفاوت و لحظه ای بعد با تعجب و 
لبخند..انگار که اول مرا نشناخت و بعد..با لبخند دست از گوشی اش کشید و با نگاهی 

 شد.که سرتاپایم را می کاوید از جایش بلند 
 

با استرس و زیر سنگینیه نگاهش،و صورتی ُگر گرفته چند قدم با قیمانده تا میز را 
 رفتم.. هنوز همانطور سراپا ایستاده بود و نگاهم می کرد..

 
لبخندی زدم و سرم را لحظه ای پایین انداختم..این مرد چرا امشب با نگاهش،حرف 

 ش را می فهمم..میزد...و چرا من،احساس می کردم که زبان نگاه
 

با رسیدن من تکانی به خودش داد و فوری کنارم قرار گرفت و جنتلمنانه،صندلی را 
 برایم عقب کشید..

 
 بفرمایید خانــم...خیلی خوش اومدین..-
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نگاهی به صورتش کردم..و سعی کردم که صدایم موقع حرف زدن مثل همیشه عادی 

 باشد و بی لرزش!
 
 ت می کشی..زیاد که تنها نموندی؟!ممنون...چرا زحم-
 

نگاهش لحظه ای مات نگاهم شد و انگار که یادش افتاده باشد من چه حرفی زدم 
آهسته و با لحنی دلنشین گفت:نه...یعنی اگر هم طول کشید..به منتظر بودنش می 

 ارزید...
 

بخند با لنگاه از صورتش که با تحسین صورتم را هدف گرفته بود، گرفتم و بی حرف و 
و قلبی که نمی دانم در این سرو صدا چرا این همه صدای تپشش را نزدیک احساس 

 می کردم ،روی صندلی نشستم.
 

*** 
 

مسیح با نگاه هایی که هر چند دقیقه یکبار به سمت صورتم نشانه می رفت،ذهنم را 
 ده بودند ودرگیر کرده بود و تپش قلبم را نامنظم..عروس داماد لحظاتی می شد که آم

همه را به تکاپو انداخته بودند.با مسیح تصمیم گرفتیم که موقعی که سرشان کمی 
خلوت تر شد برای تبریک به کنارشان برویم. و بعد به تماشای رقص دو نفره ی عروس 

 و داماد نشستیم.
 

مسیح ،انگار جو بینمان را زیادی ساکت دید که شروع کرد به حرف زدن در مورد هتل و 
 حث کار.ب
 

لبخندی روی لبهایم نشست.انگار که مردها حرف دیگری جز کار نمی توانستند بزنند.در 
 این فضای پر از عشق و شور و پر از احساس،کار هم مگر جایی داشت؟
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وقتی بین حرف زدنش لبخندم را دید.ابرویی باال انداخت و حرفش را قطع کرد و با 
 ندی؟!لبخند گفت:ببینم..چیزی شده می خ

 
 با این حرفش خنده ام بیشتر شد و لبخند روی لبم پررنگ تر.

 
 نه آخه..اینجا هم همش حرف کار میزنی..-
 

 دست هایش را روی میز درون هم قفل کرد و نگاهش را به چشمانم دوخت.
 
آهان..آره خب واقعا ...بین این همه هیاهو و حس، حرف زدن از کار خیلی بی معنیه -

 نیست؟! اینطور
 

 با لبخندی فقط نگاهش کردم.چقدر چشمانش در صورتش،امشب می درخشیدند.
 
خوب شد که اومدیم جشن..یکم ذهنت دور میشه از کار..منم دیگه قول میدم حرفی -

 در مورد کار نزنم.خوبه؟!
 

لبخندی به صورتش پاشیدم و حین اینکه موز درون بشقابم را حلقه می کردم 
خوبه...مخصوصا در مورد یه چیز مشترک..ولی واقعا ...توی این همه  گفتم:حرف زدن

 شلوغی و سرو صدا..بهتره بحث کار یه جای دیگه باشه..
 

و حلقه ای از موز را بلند کردم و به سمتش گرفتم.موز را با معطلی ه معلوم بود به عمد 
فت:آره است گرفت و قبل از آنکه به دهانش بگذارد،مرموزانه لبخند زد و گ

موافقم..بهتره از خودمون حرف بزنیم..چطوره؟!خب..بیا در مورد ازدواج حرف 
 بزنیم..نظرت چیه خانم؟!

 
خنده ای کرد و قبل از اینکه من حرف بزنم گفت:فقط نگو قصد ادامه تحصیل داری که 

 دیگه قدیمی شده.
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 با این حرفش من هم خندیدم و نگاهم را به گل روی میز دادم.
 
 صد تحصیل؟ من از تحصیل کردن و دانشگاه رفتن و درس خواندن زده شده بودم..ق
 
نه..دیگه از وقت درس خوندن واقعا گذشته...ازدواج خوبه..ولی خب..من کال قصد -

 ازدواج ندارم...
 

 این شده معظل جدید دخترا..
 

ارن یه با ابروهایی که خیلی ناگهانی درهم شده بود گفت:چرا؟خب همه دوست د
 روزی تشکیل زندگی بدن..

 
نمی دانم چرا حرف زدن با این مرد،برایم سخت شده بود،آن هم در این مورِد خاص!نم 

 یدانستم چه بگویم که او را راضی کند.
 
 خب..منم دوست دارم!ولی هر چیزی به وقتش.مگه نه؟!-
 

 بل شد.با باز شدن گره میان ابروهایش،نفس کشیدن من هم عادی تر از ق
 
 خب پس..میشه امیدوار بود که عروسیت ما هم دعوتیم..-
 

 با این حرفش ،قلبم لحظه ای فشرده شد و لبخند روی لبم،تلخ!
 
 آره..خب چرا که نه!-
 

و سعی کردم حلقه ای موز را به دهانم بگذارم تا این همه تلخی از این شنیدن این 
شتم با دیدن صفحه ی روشن شده ی موبایلم و حرف یادم برود.موز را که به دهانم گذا

 صدای ملودی اش که در آن فضا کم بود،به تندی قورتش دادم.
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یاسی بود.می دانستم که طاقت نمی آورد و زنگ میزند.موبایل را کنار گوشم گرفتم و 
 سعی کردم صدایش را بشنوم.

 
من هم گفتم.اما مسیح که فهمید یاسی است گفت بگویم که جایشان خالی است، و 

یاسی غش غش خندیده بود و گفته بود که، یکی از دروغ های بزرگی که مسیح 
 گفته،حتما همین است!

 
ولی من هم احساس نکردم که مسیح دروغ گفته!!و با اعتراض و تشر اسمش را صدا 

زده بودم و او بیشتر خندیده بود.می خواستم با مهوش جون صحبت کنم که گفت 
ت تازه به اتاقش رفته و قرص هایش را هم یاسی سرساعت بهش داده برای استراح

 است.تشکری کردم و بعد از دقایقی تلفن را قطع کردم.
 

داشتم حرف های یاسی را برای مسیح می گفتم که خیالش از بابت مهوش جون 
 راحت باشد،که سروکله ی آذر خانم و مردی که کنارش بود و مطمئنا همسرش،پیدا شد.

 
*** 
 

بعد از خوش و بش کردن و کمی کنار ما نشستن،زن و شوهر بلند شدن.آذر خانم که 
 دید ما همچنان نشسته ایم،با لبخندی نگاهی به من و مسیح انداخت.

 
 شما دو تا جوون چرا اینقدر بی حالین..مثال عروسیه ها..-
 

 و رو به مسیح کرد.
 
 عروسیت نمی رقصم ها..یعنی نمی خوای عروسیه دختر من برقصی؟-
 

مسیح که خنده ای مردانه می کرد گفت:آذر خانم..رقص مال شما خانم هاست...ما 
 آقایون که..
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آذر خانم حرفش را قطع کرد و در حالیکه دست من را که ایستاده بودم می گرفت 
گفت:اتفاقا رقص مال شما جوون هاست..مخصوصا زوج..ببینین چه آهنگ قشنگی 

خونه... پس دیگه همینجوری ایستادین؟!پروانه دخترم..بیا بریم ..شماها مثال داره می 
 جوونین ها..

 
من که زبانم از این غافلگیری بند آمده بود متعجب به مسیح نگاه می کردم که او 

حرفی بزند و بگوید نه..ولی انگار مسیح امشب قصد داشت شیطنت کند.در حالیکه به 
آذر خانم مبحوس شده بود نگاه می کرد  دست من که درون دست های

 گفت:خب..پس دیگه واجب شد بریم..
 

 و نگاهش را از من جدا کرد و به پدر عروس انداخت.
 
 آقا مصطفی شما هم که هستین تو جمع رقصنده ها؟!-
 

آقا مصطفی که معلوم بود مرد خوش اخالق و خوش برخوردیست با خنده ای بلند 
داریم به ساز همه می رقصیم پسرم...بله..مگه میشه آذر خانم رو  گفت:ما که از سر شب

 تنها گذاشت..
 

آذر خانم که لبخندی عمیق روی لب هایش نقش می بست گفت:مصطفی همیشه و 
همه جا من و همراهی کرده..حاال توام باید این خانم خوشگل رو همراهی کنی مسیح 

 جان.
 

می کرد گفت:بله..البته!!شما برید ما هم االن مسیح که با نگاهی عمیق به من نگاه 
 میایم کنارتون..

 
آذر خانم که بدجوری گیر داده بود گفت:نیاین میام با خودم میبرمتون..امشب بدون 

 رقصیدن کسی از این باغ بیرون نمیره.گفته باشم..
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 کمن به لبخندی اکتفا کردم و مسیح با خنده ای بلند در حالیکه دستش را روی ی
چشمش می گذاشت گفت:به روی چشم...ما هم االن میایم..قول میدیم مگه نه پروانه 

 جان؟!
 

 سعی کردم لبخندم عادی باشد وقتی این حرف را از زبان مسیح می شنیدم.
 
 خب.. بله..-
 

 آذر خان م که انگار خیالش راحت شده بود گفت:پس ما دیگه میریم..زود بیاین...
 

میز ما دور شدند.نگاهم را از قدم هایشان که از ما دور می شدند گرفتم  و با شوهرش از
 و به مسیح که خیره خیره مرا زیر نظر گرفته بود می دوزم.

 
 مسیح...آخه چرا قول دادی بهشون؟!-
 

دست هایش را توی سینه اش،خیلی ریلکس روی هم چلیپا کرد و با لبخندی جذاب 
 خیره ی نگاهم شد.

 
 نه دیگه..زشت بود خواستشون رو قبول نمی کردیم.مگه نه؟!خب..جش-
 

 با حرص گفتم:آخه من...
 

 حرفم را قطع کرد.
 
 نگو که رقص بلد نیستی..بعدشم توی اون همه رقص نور و تاریکی کی به کیه؟هووم؟!-
 

با نگاهی به سمت عروس و داماد،فکر کردم که مسیح بی راه هم نمی گفت.کی به کی 
توی آن شلوغی..ولی،مسیح که بود!مگر من می توانستم جلوی او برقصم؟!اصال بود 

 مگر امکان داشت؟!
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 مسیح که سکوتم را به پای رضایتم گذاشته بود آمد کنارم و ایستاد.

 
 خب..بریم؟!ببین چه آهنگ قشنگی هم دارن می خونن..-
 

ا بود و به راستی که و نگاه براق و پر از مهرش را به چشمانم دوخت..آهنگ زیب
مخصوص زوج رقصیدن!دلم می خواست..دلم با شنیدن آهنگ و نگاه مسیح،شل شده 

 بود..
 

مگر چه میشد که من هم شبی برای خودم خوش باشم...شبی برای خودم و خواسته 
های دلم زندگی کنم...بعداز آن همه سختی هایی که کشیده بودم و غصه هایی که 

می خواست به حال و هوای خودم برگردم و به خواسته های  خورده بودم..دلم کمی
این دلی که از سر شب بی قراری می کرد و تپشش نامنظم تر از همیشه بود،گوش 

 بدهم.
 

وقتی دید که نگاهش می کنم.دستش را به سمتم گرفت:افتخار میدین بانوی من؟! و 
 کمی به سمتم خم شد.

 
بود،لبخند به لبم آمد.افتخار می دادم..شاید،هیچ  با این لحنی که بانوی من را گفته

 وقت دیگر این شب دو نفره تکرار نمی شد..
 

چشمکی به نگاهش زدم و به شوخی دستم را درون دستش گذاشتم.جریانی از گرما را 
از دست و نگاهش لمس کردم..و قللبم پر از شور و گرما شد.به آرامی زیر گرمای 

 ر میدم جناب...نگاهش لب زدم:بله..افتخا
 

با لبخندی مهربان و دوستداشتنی،فشاری به دستم آورد و خودش را بهم نزدیک تر 
 کرد..

 
 پس.. بریم خانم خانما..-
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** 
 

تا رسیدن به جایگاهی که مخصوص رقص بود دستم را رها نکرد...و هر چند لحظه 
ورتم،از گرمای احساسی یکبار برمی گشت و نیم رخم را نگاه می کرد.می دانستم که ص

که داشتم،رنگ گرفته بود و لبخندم..شرم زنانه ام را نشان می داد.گرمم شده بود...توی 
آن هوای خوش و بوی عود و گلی که پیچیده بود من گرمم شده بود و نمی دانشتم 

 دلیلش گرمی هوا بود یا دست های مردی که لمسم می کرد..
 

ماه گذشته..شاید فقط چند بار آن هم خیلی  7ین توی تمام این مدت ، توی تمام ا
اتفاقی و بر حسب ادب دست مسیح را لمس کرده بودم.. ولی حاال،امشب...باورم 

نمیشد که این منم که دستم را درون دست های مردانه اش جای دادم و مسیح هم، 
 دستم را گرم ..میان دست هایش گرفته و انگار نمی خواهد رها کند..

 
لند موزیک و آن همه رقص نور و حباب ها و بخارهایی که توی هوا با عطر صدای ب

خوشی که پراکنده شده بود، تپش قلبم را بیشتر کرده بود.بی اراده به سمت مسیح 
 چرخیدم و نگاهش کردم.

 
 نگاهمان لحظه ای به هم گره خورد و مسیح بود که با لبخندش،صورتم را نوازش داد..

 
یی میان جمعیت رقصنده باز کرد و دستم را به آرامی دوباره برای خودمان،جا

گرفت..موزیک با آنکه مالیم بود ولی گاهی ریتمیک میشد و رقصی آرام و کمی 
 هیجانی را کنار هم می طلبید..

 
نگاهی به اطرافمان انداختم.همگی برای خود مشغول بودند و فقط من و مسیح 

م را به سمت صورتش چرخاندم که با صدایی دست در دست هم ایستاده بودیم.نگاه
 که ته خنده داشت کنار گوشم گفت:نمی خوای برقصی خانم؟!
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گوشه ی لبم را به دهان گرفتم ..می رقصیدم آن هم جلوی مسیح و این همه نزدیک به 
او؟! با کمی مکث خودش را ازم دور کرد و نگاهم کرد..وقتی میمیک صورتم را دید انگار 

را فهمید و بعد از خنده ی مردانه ای که می کرد لحظه ای سرش را به  خودش قضیه
سمت باال گرفت و وقتی که نگاهش را بهم دوخت، با همراهی اش چرخ آرام و کوچکی 

 زدم و دوباره مرا به خودش نزدیک کرد..
 

قلبم پر تپش از همیشه می کوبید و نفسم هم از این هیجان ناگهانی تند شده بود و 
 د مسیح عمیق و معنا دار...لبخن

 
میان آن همه نور و آهنگ لحظه ای به خودم..به دلم... اعتراف کردم که من چقدر این 

 مرد را...کارهایش را...نگاه های بی ریا و پر محبتش را دوست دارم...
 

با صدایی که به گوشم برسد میان آن خوشی چشم هایش،گفت:پس توام بلدی..یاال.. 
 وانه...زود باش پر

 
و در حالیکه یک دستم را رها می کرد ،دست دیگرش را دور کمرم گذاشت و با فشار 

اندکی که بهم دادم،باعث شد بی اراده لبخند به لب های من هم سرایت کند و 
همراهی اش کنم...همراهی ای که یکی از لذت بخش ترین های زندگی ام بود و داشتم 

ی که نگاه های مردی را به دنبال خودش داشت که تازه تجربه اش می کردم.. همراه
برایم عزیز بودنش،خواستنش..بیشتر از همیشه،امشب مشهود شده بود و من...تابع 

این نگاه شده بودم و در آغوشش تکان می خوردم و به خواستش می چرخیدم و تکان 
تجربه ای  می خوردم و دوباره و دوباره تکرار لحظه هایی که همگی برایم ناب بودند و

 از درکشان نداشتم..ولی...دوستشان داشتم....
 

من..این احساس و حال و هوا و نگاه هایی که میانمان بی حرف،و فقط با حرِف نگاه، 
 رد و بدل میشد را دوست داشتم..

 
مگر زبانی باالتر از زبان نگاه هم بود..به خدا که نبود!و من این را تازه ...در آغوش این 

 یده بودم..مرد فهم
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آهنگ لحظه ای قطع شد و بعد از مکثی،از آن حالت مالیم درآمد و ریتمیک تر شد.. 

صدای خواننده توی گوشم زنگ میزد...و نگاه مسیح که خیره ی نگاهم بود.. توی آن 
 همه رقص و صدا و سوت.. حالم را حالی به حالی می کرد..

 
 و دگرگرون کن و بــرو.. ستاره بارون کن و داغون کن و بیـــا حالم

 
 دیونه بازی کن و نازی کن و بیا بــاز.. دل و راضی کن و بـرو..

 
 موهات و افشون کن..بیا باز دل و پریشون کن و بـرو..

 
 شیدا شو و غوغا کن و بیا آتیش و برپا کن و بــرو..

 
...دست های دستم را بلند کردم و آرام روی دستش گذاشتم...حس اینکه عضله هایش

مردانه اش زیر دستم قابل لمسند..و این همه بهم نزدیک است و من،باشنیدن صدای 
ساله ای  32قلبش فقط کمی فاصله دارم،هیجان زده ام کرده بود..درست مثل دخترک 

 سالگی،دلم رفته بود.. 36که با نگاهی دلش می رود..من هم با نگاه این مرد..در 
 

 د...دوباره و دوباره..خواننده باز هم می خوان
 

 ستاره بارون کن و داغون کن و بیـــا حالم و دگرگرون کن و بــرو..
 

 دیونه بازی کن و نازی کن و بیا بــاز.. دل و راضی کن و بـرو..
 

می خواستم تا نهایت در همان حال و هوا و با همان آهنگ با او سر کنم و کسی،از این 
 .رویای شیرین بیدارم نکند.

 
باز هم میان دست هایش چرخی زدم و به سمتش رفتم..دو دستش را روی کمرم 

گذاشت و با لبخند نگاهم کرد..تحسین نگاهش..باعث شد لحظه ای سرم را به زیر 
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بیندازم..ولی مسیح،خودش را بیشتر بهم نزدیک کرد و در حالیکه لب هایش را به 
 .گوشم می رساند زمزمه وار گفت:معرکه ای دختر.

 
و همانجا ماند وصدای نفس هایش را به گوشم هدیه داد..تا آهنگ تمام شود و رقص 

 نورها خاموش... و قلب من،پــر از احساسی خالص از این همه نزدیکی و حمایتش!
 

*** 
 

روشنایی که همه جا را گرفت،همه جسغ و سوت زدند و جوان تر ها با سرخوشی 
 .خواندند..عروس داماد رو ببوس.

 
نگاهی کوتاه به مسیح کردم و هر دو از هم فاصله گرفتیم و با لبخند به عروس و داماد 

 نگاه کردیم.
 

داماد پیش دستی کرد و پیشانیه عروس و بعد دستش را بوسید...عروس هم با 
لبخندی زیبا، و دلنشین بوسه ای به دامادش تقدیم کرد و باز صدای جیغ و کل کشیدن 

 ستاره ی امشب رسید.. ها به آسمان پر
 

مسیح که کنارم ایستاده بود،نگاهش را به نیم رخم داد و گفت:می خوای بریم بشینیم 
 یا اینکه..

 
نگاهی به چشم های آرامش که شیطنت درونش موج میزد انداختم و او هم با خوشیه 

 تمام حرفش را ادامه داد.
 
 باز هم برقصیم..-
 

ر حالیکهبه شوخی بهش چشم غره ای می رفتم لبخندی روی لبم نشست و د
گفتم:دیگه پاهام با این کفش ها در اومده...ولی خب اگه خیلی خوشت اومده..اینجا 

 رقصنده زیاده..
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اخمی نمادین به چهره اش آورد و در حالیکه دلخور به صورتم نگاه می کرد 

 گفت:ابدا...من با هیچ کس نمیرقصم..
 

رفتم..دلم می خواست گره ی کرواتش که کمی شل شده بود را نگاهم را از یقه اش گ
 برایش سفت کنم..ولی..دستم با دلم هماهنگ نبود.

 
 کمی به سمتش متمایل شدم:با هیچ کس؟!

 
در حالیکه ناگهانی دوباره دستم را میان دست هایش مبحوس می کرد،مرا با خودش 

 ناسیش که؟!کشید و با خنده گفت:با هیچ کس..جز پروانه !می ش
 

و نگاه شیطان و خواستنی اش را به چشم هایم دوخت و برای تبریک گفتن به سمت 
 عروس و داماد حرکت کرد.

 
بعد از خوردن شام،کم و بیش مهمان ها باغ را ترک می کردند که مسیح ه آهنگ رفتن 

کرد تا سر داد.از خداخواسته،از جایم بلند شدم و مسیح هم تا جلوی سالن همراهی ام 
 پانچوام را بردارم و به کنارش بیایم.

 
به آینه ای که سرتاپایم را نشان می داد لبخند زدم.شب خوبی را گذرانده بودم و کنار 

مسیح بودن حسی را بهم داده بود که مطمئنا جزئی از فراموش نشدنی های زندگی ام 
 بود.

 
یبایم..از سالن بیرون زدم.مسیح رژم را تمدید کردم و بعد از مرتب کردن شال حریر و ز

مشغول حرف زدن با آذر خانم و همسرش بود و متوجه آمدن من تا زمانیکه کنارش 
 ایستادم نشد.

 
آذر خانم که خستگی درون صورتش پیدا بود ولی همچنان لبخند به لب داشت تشکر 

 کرد و بهم گفت که آرزو می کند من هم خوشبخت شوم.
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ایستادم تا مسیح حرفش با آقا مصطفی تمام شود و بعد هر  من هم تشکری کردم و

دو به سمت خروجی باغ حرکت کردیم.نفسی عمیق کشیدم و نگاهی دیگر به باغ 
 انداختم..

 
مسیح که حواسش به تک تک حرکاتم بود گفت:خوب شد یادت بود کادو رو بدیم..من 

 که پاک فراموش کرده بودم.
 

 یادش رفته بود؟! لبخندی به صورتش زدم.چطور
 
متوجه شدم..چقدر آذر خانم تشکر کرد..ولی واقعا حیف شد که مهوش جون نتونستن -

 بیان..جاشون خالی بود.
 

 در حالیکه وارد پارکینگ باغ میشدیم مسیح جوابم را داد.
 
مطمئنا تا االن مامان خوابیده..قسمت نبود بیاد ..مواظب خودش نبود..خداروشکر که -

 از این پیش نیومد..وگرنه یکی هم باید من و جمع و جور می کرد.بدتر 
 

لبخندی تلخ روی لبم نشست...مسیح فقط مادرش آسیب دیده بود..ولی من نزدیک 
سال بود که مادرم را از دست داده بودم..مونس و همدمم را کنارم نداشتم..کسی  6به 

مهربانی مادرانه اش روی موهایم را نداشتم که برایش از خوشی های امشبم بگویم و با 
 دست نوازش بکشید.

 
اشک درون چشم هایم حلقه زد..ولی خودم را نگه داشتم..می دانستم که روح مادرم 

 همیشه همراهم است...همیشه!
 

*** 
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آنقدر مسیر رسیدن به خانه را آرام رانندگی کرده بود که بی اختیار از این همه آرامش 
کنارم بود،وجودم گرم شده بود و لبخند روی لبهایم واقعی تر از در حرکات مردی که 

 همیشه!
 

ویال در سکوتی سنگین فرو رفته بود.ساعت از نیمه شب هم می گذشت که هر دو از 
 ماشین پیاده شدیم.

 
 مسیح که کتش را از عقب برمی داشت گفت:انگار همه خوابن..چقدر سکوته..

 
 م مثل اول شب،بشاش بود میزنم.لبخندی به صورتش که هنوز ه

 
 از نیمه شب هم گذشته..ساعت نزدیک به یکه!ولی هنوز یاسی بیداره..مطمئنم.-
 

 مسیح که خنده ای آرا می کرد به کنارم آمد.
 
 خب..تقصیر خودش بود که نیومد..مطمئنا از کنجکاوی نخوابیده..-
 

 برای یاسی به کار برده می شد. خنده ای آرام کردم.فضولی لغت بهتری بود که باید
 

در کنار هم وارد ساختمان شدیم.ایستادم. می خواستم شب بخیر بگویم که مسیح با 
 صدایی آرام گفت:تا اتاقت همراهت میام..

 
 ته دلم چیزی تکان خورد..و قلبم گرم.

 
 آهسته مثل خودش صحبت کردم.

 
 آخه..خسته ای..این همه پله..-
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ک کرد و گفت:از این وصله ها به من نچسبون خانم..من خیلی هم اخمی با نم
 سرحالم.. معلوم نیست؟!

 
و چرخی زد. و با محبتی که از چشم هایش به سمتم می پاشید نگاهم کرد...وقتی نگاه 

خیره ی من را به روی خودش دید خنده ای آرام کرد و در حالیکه دستی میان 
کمرم گذاشت و با فشار آرامی که داد،باعث موهایش می کشید یک دستش را پشت 

 شد من هم با خنده به سمت طبقه ی باال حرکت کنم.
 

 من عاشق این کارهایش شده بودم..من..فکر کنم که عاشق شده بودم..عاشق!
 

در اتاق را باز کردم و تعارف کردم که داخل شود ولی به چارچوب در تکیه زد و آرام 
 نگاهم کرد.

 
 خوای بری هتل؟! فردا می-
 

سرم را کمی روی گردنم کج کردم و به چشم هایش نگاه کردم.چشم هایی که چقدر 
 برایم امشب،حرف زده بودند..چشم هایی که من..دلم می خواست ستایششان کنم ..

 
 اوهوم.البته اگه خواب نمونم..خیلی کار عقب افتاده دارم اونجا.-
 
 روز کم نیست..کمه؟! 15ماه و  5وقتم هنوز زیاد داری -
 

 لبخندم عمیق شد...چه آمار دقیقی از روزهای باقی مانده داشت!
 
 آره خب...ولی اگه از این شبا زیاد داشته باشم..مطمئنا وقت کم میاد..-
 

 خنده ای کوتاه و مردانه کرد و از چارچوب در فاصله گرفت.
 
 ..البته...بابت امشب ازت ممنونم پروانه...شب قشنگی بود-
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 گوشه ی شالم را لمس کرد و صورتم را با نگاهش که لبخند داشت، رج زد.

 
 به قشنگیه تو که نبود..-
 

چشمکی هم حواله ی نگاه مبهوت شده ام کرد .آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم 
 با لبخند حرکتی به خودم بدهم..دستم را به در بند کردم وعطرش را نفس کشیدم..

 
در نظر مسیح من قشنگ بودم ؟!مثل او که در نظر من...امشب، مردانه تر از همیشه 

 بود!
 

سکوتم باعث شد باز حرف را او ادامه دهد.مگر قلبم می گذاشت که حرف بزنم..گوشم را 
 ُپر کرده بود از صدای کوبشش..

 
  کوچولو؟! ِاالنم برو بخواب..که فردا بتونی به کارهات برسی..اوکی خانم مهندس-
 

 نگاهم را از گره ی شل شده ی کراواتش گرفتم و به چشمهایش دوختم.
 
 باشه.. ولی..-
 

 لبخندی زد و در حالیکه قدمی به عقب می رفت بار دیگر سرتاپایم را نگاه کرد..
 
 ولی نداره دیگه...برو بخواب خانم...شبت بخیر.-
 

ان داد چرخید و به سمت پله ها قدم و در حالیکه دستش را کنار شقیقه اش تک
 برداشت..

 
 آهسته صدایش زدم.
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 مسیــح..-
 

 ایستاد و سرش را به سمتم چرخاند
 

 قدمی به سمتش برداشتم.
 
 بابت امشب...منم ازت ممنونم..شب فوق العاده ای بود!-
 

 لبخند رضایت بخش روی لبش،خوشحالم کرد.نگاهش را ازم گرفت و بی حرف به
 سمت پله ها رفت و قلب من را هم با خودش برد.

 
با دست و دلی که می لرزید به سمتم اتاقم رفتم...هنوز در اتاق را نبسته بودم که کسی 

 با سرعت نور وارد اتاقم شد.یاسی بود.با لبخندی بزرگ و مثال مچ گیرانه!
 

** 
 

صورتم را پر می کند.درست به تقویم زیر دستم که نگاه می کنم لحظه ای لبخند تمام 
یک ماه پیش همچین روزی بود که با مسیح به جشن عروسی رفته بودیم.درست یک 
ماه از آن شب زیبا گذشته بود و من هنوز هم با به یاد آوردن آن شب و نگاه های گاه 

 و بی گاه مسیح،دلم گرم میشد و قلبم..پر تپش.
 

احساساتم دستخوش تغییراتی شده بود  حال ِ این روزهایم جور دیگری شده بود ..و
که همگی برایم خوشایند بودند..و رفتارهای مسیح هم بیشتر باعث این حاِل خوبم 

 میشد.
 

تا جایی که می توانست به هتل می آمد و دقایقی را هم که می توانست،کنارم می 
ی منشست و صحبت می کرد و نظراتم را ..خستگی ناپذیری ام را تحسین می کرد و 

 رفت.
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و یاسی هم که این وسط انگار خوشحال تر از من بود و با ذوق به هر دوی ما نگاه می 
 کرد و گاهی با شیطنت هایش مهوش جون و مسیح را به خنده می انداخت.

 
 صدای حامد از فکرهایم،بیرونم می کشد.

 
 پروانه.. چرا نشستی..وسایل رسیدن.پاشو بیا..-
 

و نگاهی به حامد که با یک تی شرت نارنجی و شلوار کتان مشک  تقویم را می بندم
 روبرویم ایستاده و از صورتش خستگی می بارد ،می اندازم.

 
 پس بیا تو بشین اینجا...یکم خستگیت در بیاد.من به بقیه کارا میرسم..-
 

 دستش را روی میز ستون کرد.
 
 جورش کنیم.که فردا راحت باشیم..نه بابا...خسته نیستم.بیا این و زودتر جمع و -
 

 از جایم که بلند شدم و در کنارش ایستادم.
 
باشه بریم..اگر حواسشون رو جمع می کردن این مشکالت پیش نمی اومد که این -

 همه ساعت معطل بشیم.
 

 کالفه دستی میان موهایش می کشد.
 
 کم دغدغه داریم..اینا هم میشن قوز باالی قوز..-
 

این یک ماه و نیم فقط دیزاین دو طبقه را تمام کرده بودیم و آنطور که پیش  توی
میرفتیم مطمئنا تا دو ماه دیگر کارهای داخل هتل و طبقات تمام می شد و قسمت 

های کتابخانه و مکان های تفریحی و استخر ها باقی می ماند که به آخر پروژه موکول 
 شده بود.
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بود که به طبقه های باال سر بزند و طراحی ها را ببیند امروز هر چه مسیح خواسته 

نگذاشته بودم و یاسی هم سر به سرش گذاشته بود و گفته بود که حتی تا چند وقت 
 دیگر اجازه نمی دهیم که وارد هتل شود و فقط می تواند روز افتتاحیه بیاید.

 
 دی که نمی گین؟!مسیح هم با ابروهایی گره خورده نگاهم کرده بود و گفته بود ج

 
اما من هم دلم می خواست وقتی کار تمام می شد مسیح بیاید و برق نگاهش،لبخند 

 را به لبانم بیاورد.
 

به یاسی که کنار کارگرها ایستاده بود و مشغول دستور دادن بود نگاه می کنم و با 
 حامد به کنارش می رویم.

 
 اون یکی ماشین رو با بچه ها چک کنم. پروانه..بیا ببین همه چیز درسته؟!منم برم-
 

 دستی به شانه اش می زنم.
 
 برو عزیزم..من و حامد هستیم..-
 

یاسی فردا می خواست برای دیدن پدر و مادرش به همراه حامد به تهران بروند ولی 
من اینجا می ماندم و یک سری کارهای عقب افتاده را با بچه های دیگر گروه سرو 

 ادم.سامان می د
 

دلم برای بابا تنگ شده بود ولی دو روز پیش بود که تازه به تهران برگشته بود و چند 
روزی را مهمان خانه ی صدر ها شده بود و روزهایی که کنارم در هتل بود،انرژی ام 

 بیشتر از همیشه بود.
 

 حواسم را به کارگرها می دهم و وسایل را بررسی می کنم.
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*** 
 

ون مسیح می خوریم.مثل اینکه کارهایش در شرکت بهم پیچیده بود که زنگ شام را بد
 زد و گفت دیرتر می آید و برای شام منتظرش نباشیم.

 
مهوش جون به نسبت خیلی بهتر شده بود و دیروز که از دکتر آمده بود گفته بود که 

 فقط دو هفته ی دیگر تا باز شدن گچ پایش زمان باقی مانده.
 

 نم را پاک می کنم و به یاسی که مشغول کشیدن ساالد بود میگم.دور دها
 
 فردا دیگه نمی خواد بیاین هتل..به حامد بگو بیاد همین جا با هم برید فرودگاه.-
 
 12اتفاقا خودمم به حامد داشتم قبل از اومدن به خونه.. همین رو می گفتم .ساعت -

 بشیم و پرواز بپره.. پروازمونه..می ترسم یهو بیایم اونجا درگیر
 

 لبخندی به صورتش زدم.
 
خالی نبند..بگو خودمم دلم می خواد بیشتر بخوابم فردا..تو مگه میشه چیزی یادت -

 بره؟!
 

مهوش جون که خنده ای کوتاه می کرد گفت:امان از شما دخترا..دخترم، ماشاهلل 
 حافظه یاسی جان خوبه..

 
 های مهوش جون انداختم. نگاهی به لبخند مهربان روی لب

 
 آره خب..ماشاهلل..-
 

 یاسی که پرکی از کاهو را به دهانش می گذاشت با شیطنت ابرو هایش را باال انداخت.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 0 9 

 

مشغول نوشیدن چای بودیم که مسیح با قیافه ای درهم و خسته آمد.قیافه ای که 
 اصال مثل بعد از ظهر نبود.

 
سید و بعد از سالم کردن به ما، و شنیدن خسته پیشانی مادرش را مثل همیشه بو

 نباشید به سمت اتاقش رفت تا لباس هایش را عوض کند.
 

 یاسی نگاهی به سمتم انداخت و با ایما و اشاره پرسید که چی شده؟!
 

شانه ای باال انداختم.من از چیزی خبر نداشتم.دقایقی بعد مسیح با لباس های راحتی 
 و محبوبه را صدا زد.اش وارد پذیرایی شد 

 
محبوبه با سینی چای آمد.ولی مسیح برنداشت و گفت:نمی خورم..تو شرکت 

 خوردم.بی زحمت یکم غذا برام گرم کن..میام توی آشپزخونه می خورم.
 

 محبوبه هم با سینی برگشت خورد به آشپزخانه.
 

 ؟!مهوش جون که حواسش به مسیح بود گفت:پسرم.. چی شده اینقدر پکری
 

مسیح که دستی بین موهایش می کشید تا مرتبشان کند گفت:هیچی مامان..یکی از 
 پروژه هامون به مشکل خورده..نمی دونم کار از کجاش می لنگه..

 
 بی اراده از دهانم پرید و ای کاش نمی پرید.

 
 کدوم پروژتون؟!-
 

فت:همون پروژه ای مسیح که مسیر نگاهش را از مادرش،به سمت من تغییر می داد گ
که با بشارت داشتم..اومده بود دفتر و کلی داد و بیداد راه انداخته بود وقتی من 

 نبودم..
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 یاسی زیر لبی گفت:اون از اولم بی شعور بود..
 

بشارت..بشارت لعنتی که این روزها به کل فراموشش کرده بودم.نمی دانستم سوال 
 ه گفتم:آخه چرا؟!پرسیدنم را ادامه بدهم یا نه،باالخر

 
 بیخیال..حاال که حلش کردم فعال..شما چه خبر کی اومدین؟!-
 

 لبخندی زدم و گفتم:مثل همیشه...
 

محبوبه مسیح را برای خوردن شام صدا زد و او هم با گفتن ببخشید ،به سمت 
 آشپزخانه رفت.

 
ه اینقدر بهم مهوش جون که نگاهی به سمت ما می کرد گفت:حتما چیز مهمی بوده ک

 ریخته شده.
 

یاسی فوری گفت:مهوش جون بشارت آدم کثیفیه..من موندم چطور مهندس یه پروژه 
 رو باهاش برداشتن..تحمل کردن این پسر واقعا سخته!

 
 با لحنی معترض گفتم:یاسی..

 
و لبم را به نشانه ی زشته گاز کوچکی گرفتم.بشارت تقریبا جزئی از فامیل صدرها 

 میشد..اما یاسی با چشم هایی گرد شده به سمتم نگاه کرد. محسوب
 
 پری..دارم راست می گم خب!اینجوری هم نگام نکن.-
 

 این دختر آبروی مرا می برد..با این حرف زدنش!
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مهوش جون گفت:پروانه جان مادر،یاسی خانم بد هم نمیگه..من خودمم این آدم رو 
ازش خوشش نمیاد.ولی نمیدونم واقعا چرا این کم و بیش می شناسم.مسیح هم زیاد 

 بار ریسک کرد و..
 

صدای بلند شدن تلفن مانع از ادامه دادن حرفش شد و منهم از موقعیت استفاده 
کردم و بااخم هایی درهم رو به یاسی کردم:تو اظهار نظر نکنی چیزی نمیشه..اینا 

 خودشون فامیلن..
 

 ت:نمیدونستم هنوزم وکیل مدافع داره..یاسی که پشت چشمی نازک می کرد گف
 

دندانهایم را آنقدر روی هم فشار دادم که فکم درد گرفت.از جایم بلند شدم و به سمت 
 آشپزخانه رفتم.

 
مسیح مشغول بازی کردن با غذایش بود و تا من را دید یک قاشق غذا به دهانش 

یش نشستم.از پارچ برای گذاشت. لیوانی برداشتم و صندلی را کنار کشیدم و روبرو
خودم کمی آب ریختم وب دون تعارف کردنش سر کشیدم.آب خنک کمی آتش درونم 

 را خاموش کرد،ولی حرف یاسی..دلم را سوزانده بود!
 

 نگاهم را از بشقاب مسیح گرفتم.
 
 پس چرا چیزی نمی خوری؟!-
 

 کرد. با این حرفم قاشق را کنار بشقابش رها کرد و تکیه زد و نگاهم
 
از بس که حرص خوردم سیر شدم..نمی دونی چه جنجالی داشتیم که..آدم بیخودیه -

 این بشارت.
 

پوزخندی روی لبم نشست!بیخود برای یک لحظه اش بود..این مرد نمی دانست که 
 چقدر امین پست و رقت انگیز است!
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 حاال که میگی تموم شده..غذات رو بخور.بهش فکر نکن..-
 

 ش را برداشت و با ساالد روبرویش بازی کرد.چنگال
 
تقریبا تموم شده..ولی من احساس می کنم یکی داره توی کار سنگ میندازه..تا -

 پیداشم نکنم خیالم راحت بشو نیست.
 

 لیوانی دوغ برایش ریختم و جلویش گذاشتم.
 
 مطمئنی؟آخه چه دلیلی می تونه داشته باشه؟!-
 

ت و کمی ازش خورد و گفت:نمی دونم..این فقط یه حدسه!فتوحی لیوان دوغ را برداش
هم همین احساس رو داره..ولش کن اصال!بحث کار رو بزاریم کنار.حامد اینا تا کی 

 تهران می مونن؟!
 

 روزی هستن اونجا! 2لبخندی به صورت خسته اش زدم:
 

 روز؟می خوان تنهات بزارن؟! 2با تعجب گفت:
 
بچه های دیگه گروه هم هستن..تازه بیچاره ها از روزی که اومدن تنها نیستم که..-

 کیش این دفعه دومه میرن تهران!
 

 زیتونی به چنگالش زد و به سمتم گرفت.
 
 آره خب..ولی توام تنها می مونی اینجوری...با اون همه کارگر و..-
 

 زیتون را به دهانم گذاشتم و از طعم فوق العاده اش لذت بردم.
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 روز کارت و تعطیل کن و بیا پیش من.چطوره؟! 2خب اگه می خوای تنها نباشم،-
 

 تک خنده ی بلندی کرد و گفت:فکر خوبیه!من که موافقم..
 

 موافق بود؟!با چشم هایی گرد شده نگاهش کردم و گفتم:مسیح..من شوخی کردم!
 

و زیتون دیگری چشمکی به چشمهای گرد شده ام زد:ولی من جدی گفتم خانم!جدی! 
 به سمتم گرفت!

 
** 
 

با رفتن حامد و یاسی ،توی این سه روز مسیح صبح ها به شرکت می رفت و برای 
ناهار پیش من می آمد و تا غروب کنارم می ماند و با هم به خانه برمی گشتیم.روز اول 

پای من هرچه گفته بودم که الزم نیست از کارش بزند و این همه ساعت را کنار من،هم 
راه برود و کار کند،به گوشش نرفته بود و گفته بود که می خواهد اینجا کنارم باشد.گفته 

بود که آن موقع حامد بود و خیالش راحت بود که من بین این همه مرد تنها نبودم 
 اما..حاال قضیه فرق داشت.

 
 ا زبان چشممدلم برای این غیرت هایی که به جا برایم خرج می کرد ضعف رفته بود و ب

 همه جوره ازش تشکر کرده بودم.
 

با وارد شدن ماشین به حیاط ویال مهوش جون رو دیدیم که زیر یکی از آالچیق ها 
 نشسته بود و مشغول حرف زدن با تلفن بود.

 
مسیح که ماشین را پارک می کرد به سمتم برگشت و گفت:معلومه مامان بدجوری 

 ز زودتر اومدیم ها..حوصله اش سر رفته!خوب شد امرو
 

 تبسم روی لبم را نگه داشتم.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 1 4 

 

 این چند وقت خونه نشینی خیلی اذیتشون کرده..-
 
 آره خوب که بشه یه سفر کوتاه میبرمش!-
 

بی حرف از ماشین پیاده شدم و در کنار مسیح به سمت مهوش جون رفتیم.با لب 
..بیاین یه شربت خنک هایی خندان نگاهمان کرد و گفت:خسته نباشین بچه ها

 بخورید سرحال بشین.
 

 درحالیکه روی یکی از ضندلی ها می نشستم گفتم:معلومه حوصلتون سر رفته بود.
 
 آره مادر..تنهایی اصال خوب نیست اونم با این پایی که من دارم..-
 
مسیح که کیفش را روی صندلی دیگری می گذاشت گفت:داشتم به پروانه می گفتم -

 مان حالش خوب بشه یه سفر چند روزه میریم..که ما
 

مهوش جون که دستش را روی دست مسیح می گذاشت گفت:اتفاقا االن داشتم با 
روز  12خالت حرف می زدم پسرم..از خدا می خواد که بریم اونجا..ولی گفتم من هنوز 

 دیگه باید استراحت کنم..بعدش میرم یه سر بهشون میزنم.
 

وسی به بدنش می داد گفت:آره فکر خوبیه..ولی من باید کارم رو مسیح که کش و ق
 روبراه کنم بعد بریم اونجا.. ولی فعال قول نمیدم..

 
مهوش جون با اعتراض گفت:پسرم تو خیلی وقته نیومدی به خالت اینا سر 

 بزنی..اینبارم نیای دلخور میشن از دستت.
 

بی خیالی تمام برداشت گفت:خب یه بار  مسیح ، لیوان شربتی که پر کرده بودم را با
هم اونا بیان اینجا..اون دفعه شما رفتین پیششون!میگن رفت و آمد!ولی اونا فقط 

 روز دیگه!12میگن شما بیاین.. اینجوری که نمیشه آخه! حاال فعال تا 
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 و قلپی از شربت را نوشید و شروع کرد به تعریف کردن.
 

د نگاهی به من کرد و گفت:دخترم..یاسی امشب مهوش جون که کمی دمغ شده بو
 میان دیگه آره؟!

 
لیوان خالی از شربتم را روی میز گذاشتم و در حالیکه از جایم بلند می شدم تا کمی مادر 

 و پسر را تنها بگذارم گفتم:نه مهوش جون.پروازشون کنسل شده..فردا ظهر میرسن!
 

 و به مسیح نگاه کردم.
 
 می تونه به کارهاش برسه..توی این سه روز خیلی لطف کرد..دیگه مسیح هم -
 

مسیح که خنده ای می کرد گفت:یادت بمونه..آخرش هم نذاشتی به خاطر این همه 
 لطفی ام که بهت کردم،برم طبقه های باال رو ببینم..

 
 من و مهوش جون هم خندیدم.

 
 چهارماه دیگه باید صبر بکنی.پسرم تا روز افتتاحیه اونقدر باقی نمونده که..همش -
 

مسیح که پوفی می کرد با اعتراض گفت:مامان..شما هم بدجور رفتین تو تیم 
 دخترا!این عادالنه نیست!

 
 کیفم رو برداشتم و با شیطنت به مسیح نگاه کردم.

 
 خیلی هم عادالنه ست.ما از اول این قرار رو گذاشتیم.شما هم امضا دادی مهندس!-
 

که خنده ای می کرد گفت:امان از دست شما خانما!همیشه همه چیز رو به نفع مسیح 
 خودتون تموم می کنید!حاال کجا میری؟!
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 میرم یکم استراحت کنم..خیلی خسته ام.البته با اجازه..-
 

مهوش جون که لبخندی پر مهر به صورتم می زد گفت:برو دخترم.. ما هم یکم دیگه 
 میام.

 
 کر کردم و به سمت ساختمان حرکت کردم.بابت شربت تش

 
** 
 

روزها به سرعت می گذشتند و حجم کارهای هتل هر روز حجیم تر از روز قبل می 
شب  9صبح همگی در هتل بودیم وساعِت  8شد.طوری شده بود که روزها از ساعت 

کار را تعطیل می کردیم و وقتی به خانه برمی گشتیم آنقدر خسته بودیم که فقط 
دقایقی را سر میز شام کنار مهوش جون و مسیح می نشستیم و بعد به اتاقمان می 

 رفتیم.
 

تازه چشم هایم گرم خواب شده بود که صدای پیامک تازه از راه رسیده باعث شد 
تکانی بخورم و چشم هایم را با اکراه باز کنم،نه برای خواندن پیام،بلکه برای سایلنت 

چرا یادم رفته بود سایلنت کنم از روی تخت پایین میام و  کردن گوشی!عصبی از اینکه
 به سمت میز آرایش حرکت می کنم.

 
صفحه را که روشن می کنم با دیدن شماره،دست هایم شل می شود.زیر لب با حرص 

 "لعنتی" زمزمه می کنم.
 

به سمت تخت میروم و لبه اش می نشینم.پیامش را باز می کنم و با دیدن متن 
نه ای که تو ذوقم می زند، عقم می گیرد.این مرد بد ذات دست بردار نبود!ول کن عاشقا

من نبود!و واقعا چرایش را نمی دانستم!نمی دانستم چرا ول نمی کرد و نمیگذاشت 
زندگی ام را بکنم..مگر چه گناهی کرده بودم که این مرد باید در تقدیرم نقش داشته 

 باشد؟!
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روی تخت دراز می کشم.حرف های مسیح توی گوشم  گوشی را سایلنت می کنم و
 زنگ می زند.حرف هایی که دو شب پیش برایم گفته بود.

 
"انگار بشارت با خانمش هم دچار مشکل شده..سر این پروژه هم کلی داره اذیتم می 

 کنه!واقعا خسته شدم..شاید پروژه رو کنسل کنم"
 

فتاده بود و حاال،برای من پیام عاشقانه امین با زنش دچار مشکل شده بود و یاد من ا
می داد؟! از بس که نامردی توی خونش موج میزد!از بس که نامردی کردن را خوب 

 بلد بود!
 

آهی می کشم و چشم هایم را روی هم می فشارم.دلم می خواست یک آلزایمر طوالنی 
 می بردم.ای کاش!مدت می گرفتم و همه و همه چیز مربوط به این مرد نامرد ،را از یاد 

 
صبح با سردردی عجیب از خواب بیدار می شوم .چشم هایم پف کرده بود و مثل کسی 
شده بودم که انگار شب را تا صبح بیدار بوده!می دانستم که همه ی این پف کردن ها 

و سردرد ها عصبی ست!بعد از آماده شدن، بی حال برای خوردن صبحانه به طبقه 
یدن مهوش جون سر میز صبحانه تعجب می کنم که مسیح می پایین می روم. با ند

 گوید:مثل اینکه امروز خواسته یکم بیشتر بخوابه!
 

یاسی که انگار زیادی اول صبحی سرحال بود گفت:حتما تا دیروقت بیدار بودن..درست 
 مثل پری که معلومه انگار نخوابیده.مگه نه؟!

 
ی خوابیدم..بهتر از دیدن آن همه خواب نیم نگاهی به سمتش می کنم.ای کاش که نم

 بی سرو ته بود و این سر درد لعنتی!
 
 آره بد خوابیدم.-
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صدای مسیح باعث می شود سرم را بلند کنم و نگاهم را به صورتش بیندازم.ته ریش 
چند روزه اش جذاب ترش کرده بود و پیراهن آستین کوتاه و چهارخانه ی توسی 

 رنگش،به دل می نشست.
 
حتما بخاطر ضعیف شدنته..اصال به فکر خودت نیستی!خودت رو توی کار و اون هتل -

 غرق کردی!حرفم که گوش نمی کنی!
 

اخمی کردم و گفتم:من دلم نمی خواد پیش تو و همکارات بدقول بشم!بعدم من 
 وضعیت جسمیم خوبه!

 
 و چایم را شیرین کردم.

 
 ودم احساس می کردم بحث را ادامه داد.مسیح که هنوز سنگینه نگاهش را روی خ

 
تو بدقول نمیشی!من مطمئنم.ولی واقعا این همه به خودت سخت می گیری من و -

 واقعا نگران می کنی!
 

سرم را بلند کردم و به صورت مهربانش و نگرانی که توی چشم هایش هم به خوبی 
 میشد دید،نگاه کردم.برای راحت شدن خیالش گفتم.

 
بم..فقط یکم..یکم این روزا درگیر کارم شدم.نگرانم نباش...یاسی هست قرار من خو-

 شده از این به بعد بیشتر کارها رو بندازم گردنش...
 

و آرام خندیدم و به سمت یاسی که چشم هایش را گرد کرده بود نگاه کردم و 
 گفتم:چطوره خانم سرحال؟!

 
م گفت:کیو می ترسونی پری وقتی از لبخندم فهمید که باهاش شوخی می کن
 خانم؟!من خودم یه تنه همه ی شما رو حریفم!
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مسیح که تک خنده ای بلند می کرد به سمتم نگاه کرد و گفت:پس دیگه واقعا جای 
 نگرانی نموند.یاسی خانم ممنونم از شما..

 
یاسی که تبسمی می کرد گفت:خدا شانس بده..یکی ام پیدا نمیشه نگران ما بشه!آقا 

 مسیح شما هم دیگه کم کم دارین پروانه رو لوس می کنین ها..
 

مسیح لقمه ای که گرفته بود را به سمت من گرفت و در حالیکه به چشمانم خیره نگاه 
 می کرد جواب یاسی را داد.

 
من همون روز اول یه قول دادم به نادر خان..آدمی نیستم که زیر قول هام -

 بزنم!هستم؟!
 

 به دستش که هنوز به سمتم دراز شده بود اشاره زد.و با ابرو 
 

لقمه را گرفتم و با تبسمی که روی لبم نقش بسته بود گفتم:زمان همه چیز و توی این 
 ماه ثابت کرده! 8
 

 و گازی به لقمه زدم و با آرامش زیر نگاه پر از مهرش خوردم.
 

با این حرف مسیح،دیگر  یاسی که تمام حواسش به ما دوتا بود سکوت کرده بود و
حرفی نزده بود.وقتی هم که مسیح زودتر از سر میز صبحانه بلند شده بود که به اتاقش 

 برود و کیفش را بیاورد طاقتش دیگر تمام شده بود.
 
 خوب اول صبحی..عاشقانه همدیگه رو تحویل می گیرین..بله دیگه..خدا شانس بده...-
 

 دم گفتم:هیس..یاسی یه دفعه سر میرسه می شنوه..در حالیکه خنده ای آرام می کر
 

یاسی که جوشی شده بود گفت:میشنوه؟!اون که خودش هر چی می خواد می 
گه..لقمه به خانم میده!اخالق سگیه خانم رو با دو تا کلمه خوب می کنه!برو بابا..شما 
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ازت  دوتا خیلی خلین!من موندم چرا اینقدر این پسر شله که دست دست می کنه و
 خواستگاری نمی کنه..تازه مهوش جون هم که از خداخواستس!

 
بار بهم گفته بود و من  3این حرف ها را از روزی که به این خانه آمده بود حداقل روزی 

هم جز لبخند جوابی برای این حرف هایش،مهربانی ها و نگرانی های خواهرانه اش 
 نداشتم..

 
سه خودت نُبر و ندوز و تن ما نکن!اگه صبحانت رو با اعتراض گفتم:یاسی..اینقدر وا

 خوردی پاشو بریم دیرمون میشه!
 

در حالیکه از پشت میز بلند می شد گفت:حاال بگو ببینم چت بود که دیشب 
 نخوابیدی؟!

 
 بی اراده اخم جای لبخندم را ُپر کرد و کامم تلخ شد!

 
 هیچی!-
 

 اینجوری بهم نمیریزی.با تعجب گفت:هیچی؟تو واسه خاطر هیچی 
 

 روبرویم ایستاد و به چشمهایم خیره شد.
 
 من خوب میشناسمت.دیگه واسه من یکی خالی نبند دختر جون.بگو ببینم؟!-
 

شب!اونم اس ام  13آهی کشیدم و گفتم:دیشب...امین اس ام اس داد.اونم ساعت 
 اس عاشقانه یاسی!می فهمی عاشقانه!میگی چکارش کنم.هان؟!

 
یاسی که اخم هایش هر لحظه با شنیدن حرف هایم بیشتر توی هم رفته بود صدایش 
را آرام کرد و گفت:غلط کرده..مرتیکه ی الدنگ بیشعور!پدرش و در بیار تا دیگه از این 

 غلطای اضافه نکنه..هی بهش رو دادی..
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 با دلخوری نگاهش کردم.

 
 ...می فهمی؟!من کی بهش رو دادم؟بی انصاف!من ازش متنفرم-
 

در حالیکه در اغوشم می کشید گفت:بیخال دختر..خودت و بخاطر این عوضی ناراحت 
 نکن!

 
 و کمی ازم فاصله گرفت.

 
اون همین که تو رو نداره..واسش بدترین مجازاته!االنم بیا بریم..زود باش!صدای حامد -

 االن در میاد!
 

 زودتر از ما برسه. دقیقه 5با لبخندی گفتم:بریم...خدا نکنه 
 

*** 
 

کم کم اس ام اس دادن های امین بیشتر از قبل می شد و یک روز در میان برایم متنی 
عاشقانه می فرستاد.اعصابم را با کارهایش تحریک کرده بود و نمی دانستم باید چکار 

کنم. هی دستم می رفت و یک متن طوالنی برایش می نوشتم و تحقیرش می کردم با 
ات،ولی وقتی فکر می کردم می دیدم که حتی الیق این نیست که جوابی هر چند از کلم

 نوع تحقیر در جواب این پیام های عاشقانه اش بهش بدهم.
 

یاسی بیشتر از من حرص می خورد و روزی نمی شد که ایمن را بی فیضش بگذارد و 
 چند تا جمله ی الیقش،نصیبش نکند.

 
د که کمی در موردش اطالعات جمع کند تا بفهمیم قضیه حتی به حامد هم سپرده بو

 میان زنش و او چیست!
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 به یاسی که به سمتم می آمد نگاه می کنم.
 
 پروانه پاشو بیا پیش بچه ها..بستنی و فالوده هم تازه رسیده..اونم ازطرف مسیح !-
 
 مسیـح؟-
 

 لبخندی پت و پهن روی صورتش نقش می بندد.
 
..مسیح!دختر..چرا لپات گل انداخت یهو؟پاشو که هی اومده جلو بچه ها می آره خانم-

 گه من دلم واسه پری تنگ شده بگین بیاد می خوام با خودم ببرمش..
 

و در حالیکه خودش به حرف های بی مزه اش می خندید گفت:منم گفتم..بستنی 
 ارزونیتون... پروانه رو نمی دیم بهتون!

 
 ه ام گرفت و از جایم بلند شدم.این بار من هم خند

 
 نترکی ...بسه اینقدر خندیدی!بیا بریم بابا..ما رو سوژه ی خودت کردی!-
 

مسیح مشغول حرف زدن با پسرها بود و با دیدن من و یاسی به سمتمون چرخید و 
 حرفش را قطع کرد.

 
 خسته نباشید خانم مهندس..-
 

 با لبخندی خسته جوابش را می دهم.
 
 مرسی..چرا باز خودت و توی زحمت انداختی؟!-
 

 و صندلی خالی کنارش را عقب می کشم و رویش می نشینم.
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 این حرفا چیه!گفتم توی این گرما فالوده خوب جواب میده..-
 

 نگاهش کردم و تشکر کردم.و مشغول خوردن فالوده بستنی ام شدم.
 

 هش زنگ زدند و گفتند که باید به شرکتهنوز دقایقی نبود که مسیح نشسته بود که ب
 برود.

 
 از بچه ها خداحافظی کرد و من هم تا جلوی هتل همراهش رفتم.

 
می خواستم امشب مثال کار رو زودتر تعطیل کنم و همگی بریم بیرون!ولی انگار -

 نمیشه..
 
 اشکالی نداره..حاال باشه یه شب دیگه می ریم.-
 
 ه برنامه های من رو بهم می زنه!آره خب!این بشارت همیش-
 

پوزخندی روی لبم می نشیند.بشارت اعصاب من را هم بهم ریخته بود.کجای کاری 
 مرد؟!

 
با رفتن مسیح،به پیش بقیه برمی گردم.کم کم همگی پراکنده میشن و سرکارهایشان 

 می روند.
 

 ه بازم!یاسی که خیره نگاهم می کرد گفت:چت شد باز؟اخمات که تو هم رفت
 

 عصبی برگه را روی میز ولو می کنم.
 
دیگه ظرفیتم تکمیله یاسی...امین دوباره اومده کیش!نمی تونم بدونم این همه -

نزدیکمه و با آرامش نفس بکشم.وقتی می دونم همین جاهاست نفس کشیدنم برام 
 سخت میشه!
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 به سمت می اید و شانه ام را نوازش می کند.

 
اینقدر خودت و اذیت نکن..اینجور که بوش میاد داره از زنه طالق می هی دختر...-

 گیره!باید یکم صبور تر باشی...انگار با دختره بدجور زندن به تیپ و تاپ هم!
 

 با دلخوری نگاهش می کنم.
 
 کی فهمیدی تو؟پس چرا بهم نگفتی؟!-
 

 کنارم روی دسته ی صندلی می نشیند.
 
ثال می فهمیدی چی میشد؟!مثه امروز اعصابت بهم می دو روز پیش..حاال م-

ریخت!االنم اگه بهت گفتم برای اینه که اگه اومد سراغت بزنی تو صورتش و بگی که 
 اون آدم نامرد لیاقت هیچ کس رو انگار نداره!همه رو از دست میده!

 
 نفسم را با یک فوت رها می کنم.

 
 ینمش!خدا لعنتش بکنه..دلم می خواد دیگه نب-
 

یاسی که گونه ام را می بوسید گفت:پری..اون تقاص همه ی کارایی که باهات کرده رو 
پس میده!اینقدر خودت رو ناراحت نکن.قول بده که بخاطرش دیگه حرص نمی 

 خوری..بهم قول بده؟!
 

نگاهی به چشم هایش که نگرانی درونش فریاد می زد می اندازم.چقدر خوب بود که 
تم.چقدر خوب بود که خواهری مثل او داشتم که برایم نگران می شد و یاسی را داش

 کنارم می ماند!
 

** 
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نیمه شب از سردردی عجیب چشم هایم را باز می کنم.چشم هایم تیر می کشد و گیج 
گاهم نبض می زند.خسته از این سردردهایی که جدیدا نصیبم می شد،چراغ خواب را 

ی اتاق را روشن می کند درون کشو به دنبال قرص می روشن می کنم.با نوری که فضا
گردم ولی با دیدن بسته ی خالی شده اش،آه از نهادم بلند می شود.چه کسی حال 

 داشت برای خوردن قرص به طبقه ی پایین برود.
 

نیمه شب بود و مطمئنا همه خواب بودند.شالی از درون کمد بیرون می کشم  3ساعت 
ینه نگاه می اندازم.رنگ پریده تر از همیشه به نظر می رسم آن هم و به قیافه ام درون ا

با این پیراهن بلند سفید و صورتی!ساتن بلند روی لباس را تنم می کنم و گره اش را 
 محکم یم کنم و از اتاق پاورچین پاورچین بیرون می زنم.

 
ردن ا از کار کگیجگاهم نبض بدی میزد و تیر می کشید.اگر قرص نیم خوردم مطمئنا فرد

 می افتادم.
 

می دانستم که سردردم همه اش بخاطر شنیدن صدای نحس امین بود.از سر شب که 
 زنگ زده بودم و کلی باهاش دعوا کرده بودم،سردردم شروع شده بود.

 
در جواب همه ی حرف هایم گفته بود که هنوز هم مرا دوست دارد و می خواهد!فقط 

 همین!
 

 ه بودم که اگر یاسی نبود مطمئنا االن گوشی ام تکه تکه شده بود!آنقدر حرص خورد
 

با دیدن نور کمی که از سمت آشپزخانه می آمد و فضای کمی از سالن پذیرایی را روشن 
کرده بود شالم را محکم تر دورم می پیچم. یعنی چه کسی این وقت شب درون 

 آشپزخانه بود؟!
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ت به در وردی آشپزخانه نشسته بود و یک لیوان با دیدن مسیح که روی صندلی و پش
چای جلویش بود متعجب می شوم.تک سرفه ای مصلحتی می کنم که بفهمد من 

 حضور دارم.
 

 فوری به سمتم می چرخد.
 
 پروانه..چرا بیداری؟!-
 

و نگاهی به سرتا پایم می اندازد.گیجگاهم را فشار می دهم و در جوابش قدمی به 
 رم.سمتش برمی دا

 
 دارم از سر درد می میرم..میشه یه قرص بهم بدی؟!-
 

 فوری از پشت میز بلند می شود و به صندلی اشاره می کند.
 
بیا..بیا اینجا بشین.االن بهت میدم. و به سمت کابینت می رود و با یک لیوان آب و -

 بسته ای قرص باالی سرم یم استد و قرش و لیوان را به دستم یم دهد.
 
 بخور..قرصش قویه!فوری خوب میشی!-
 

 روی صندلی کنارم می نشیند و من قرص را می خورم و شقیقه هایم را می فشارم.
 
از سردرد بیدار شدم.همش بخاطر این گرمای هواست.این گرما آخرش هم من و -

 مریض می کنه..
 

 با این حرف نگذاشتم ذهنش به سمت دیگری برود وبیشتر نگرانم شود.
 
خب..فردا رو توی خونه استراحت کن!اینجوری که تو به خودت فشار میاری...من هم -

 بودم اذیت می شدم تو که دیگه جای خود داری!
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 نگاهی به سمتش می کنم:تو چرا بیداری؟!

 
داشتم یه نقشه می کشیدم.دیگه خسته شدم اومدم یه چایی بخورم.می خوری برات -

 چایی بیارم؟!
 

 ا ازش گرفتم و چشم هایم را لحظه ای بستم.نگاهم ر
 
 نه..میل ندارم.-
 

 و کمی بعد از جایم بلند شدم و نگاه مسیح هم به دنبالم...
 
 میرم بخوابم.بابت قرص مرسی.-
 
 از پله ها آروم برو باال.خوب بخوابی!-
 

ه بشب بخیری بهش میگم و به اتاقم برمی گردم و تحت تاثیر قرص ساعتی بعد 
 خواب می رم.

 
*** 

 
گوشی را جابجا می کنم و به عمه که پشت خط بود میگم:باشه عمه..من تا بعد از ظهر 

 میام تهران.نمی تونم تو این وضعیت تنهاش بزارم..
 

عمه که صدایش ناراحت تر از من بود گفت:دردت به جونم...عمه جان نمی خواد 
 تم.یه چند روز استراحت بکنه خوب میشه!بیای.تو به کارت برس..من پیش بابات هس
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آهی کشیدم و گفتم:همین که دیشب نذاشته بهم زنگ بزنین از دستش ناراحتم.باید 
همون دیشب بهم خبر می دادین که امروز صبح بیام.االنم کارام رو ردیف می کنم و تا 

 بعد از ظهر تهرانم.
 

نزد و گفت که مراقب خودم عمه که دید برای رفتن به تهران مصمم دیگر حرفی 
باشم.تلفن را قطع کردم و سرم را بین دست هایم گرفتم.بابا برای اینکه من ناراحت 

نشوم و از کارم نیفتم حتی به عمه گفته بود که به من نگوید،ولی عمه هم طاقت 
نیاورده بود.می دانست که ن توقع می کنم که چرا به من،به یه دونه دخترش،حرفی 

 ر من و بابا چه کسی را داشتیم؟!نزده است.مگ
 

اشکی که توی چشم هایم النه می کند را پس می زنم و از جایم بلند می شوم.من باید 
می رفتم.تا ظهر کارهایم را روبراه می کنم و صورت یاسی را می بوسم و به همراه حامد 

 به سمت ویالی صدر حرکت می کنم.
 
 کم استراحت بکن..بلیطتت رو هم که گرفتیم!بعد از ظهرم خودم میام دنبالت.تو ی-
 

 نگاهی کوتاه به صورتش می کنم و دوباره به جاده خیره می شوم.
 
تو رو دیگه تو زحمت نمی اندازم.من خودم با یه آژانس میرم.تو هتل باشی من خیالم -

 راحت تره..
 

 حرفم را رد می کند.
 
میام  4دگاه بعدم میرم هتل!ساعت نه..اینجوری خیالم راحت نیست!میبرمت فرو-

 دنبالت.آماده باش.
 

 لبخندی غمگین به صورتش میزنم.
 
 مرسی حامد.برای تو هم زحمت شدم.-
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 خنده ای می کند و به شوخی می گوید:تو همیشه همینی!اشکالی نداره..

 
 ممن هم لبخندی میزنم و وقتی ماشین جلوی ویال از حرکت می ایستد تعارفش می کن

را بار دیگر گوش زد می کند و تا  4که به داخل بیاید،ولی قبول نمی کند و ساعت 
رفتنش جلوی در می ایستم و وقتی ماشینش از دیدم خارج می شود وارد خانه می 

 شوم.
 

مهوش جون با دیدنم آن هم در آن ساعت،در خانه متعجب می شود و با نگرانی می 
 ریده؟!گوید:دخترم چیزی شده؟!چرا رنگت پ

 
اشک توی چشم هایم حلقه می زند و بی اراده به آغوشش پناه می برم.این روزها دلم 

مادرم را می خواست..اگر بود،اگر کنارمان مانده بود و به این زودی ما را ترک نکرده 
 بود،اوضاع همه چیز فرق می کرد.همه چیز.

 
تعریف می کنم که بابا وقتی که آرام می شوم مرا کنار خودش می نشاند و برایش 

 حالش خوب نیست و کل دیروز را در بیمارستان بوده و تازه امروز به من خبر داده اند.
 

زن بیچاره هم خیلی ناراحت می شود و دلداری ام می دهد.این دلداری ها فقط کمی 
 آرامم می کرد.تا بابا را نمی دیدم آرام نمی شدم.

 
روم و وسایلم را جمع می کنم.دقیق نمی دانستم چند  بعد از خوردن ناهار به اتاقم می

 روز را مهمان تهرانم.
 

تبلتم را هم توی کیفم می گذارم و روی تخت می نشینم.مطمئنا در این چند روزی که 
اینجا نبودم،دلم برای این اتاق هم تنگ می شد چه برسد به آدم های مهربانی که در 

 این خانه بود.
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ای خشک شده ی درون گلدان می گیرم و با بغض که از صبح به نگاهم را از گل ه
گلویم چنگ انداخته بود شماره ی مسیح را می گیرم.مطمئنا اگر می آمد و می دید که 

 نیستم و بدون خبر دادن به او رفته ام ناراحت می شد.
 

صدایش که توی گوشم می نشیند،دلم بیشتر می گیرد ولی سعی می کنم کمی خود 
 اشم.دار ب

 
فوری از لحن صدایم متوجه حالم می شود و برایش می گویم که می خواهم چند روزی 

به تهران بروم و حال بابا نامساعد است.فوری مثل همیشه می گوید که اگر الزم است 
 او هم همراهی ام کند و تنها نباشم.

 
 اشت!تبسمی روی لبم نقش می بندد.حمایت هایش هم مردانه بود!جنس دیگری د

 
وقتی می بیند که با به زحمت انداختنش موافق نیستم می گوید که صبر کند تا ساعتی 

 دیگر خودش را برای بردنم به فرودگاه می رساند و به حامد هم بگویم که هتل بماند.
 

می دانستم که اگر قبول نکنم ناراحت می شود.به حامد زنگ می زنم و جریان را می 
قی با وسایلی که برای این سفر چند روزه برداشته بودم به طبقه ی گویم و بعد از دقای

 پایین می روم و منتظر مسیح می نشینم.
 

*** 
 

با آمدن مسیح از مهوش جون خداحافظی می کنم و توی ماشین کنارش می 
نشینم.وقتی صورت غمگینم را می بیند انگار دلش طاقت نمی آورد.شروع به حرف زدن 

 می کند.
 
ینقدر ناراحت نباش پروانه...ایشاهلل که بهتر میشن.با غصه خوردن که چیزی درست ا-

نمیشه..خودت هم خوب می دونی!بهتره یکم قوی باشی تا نادرخان هم با دیدنت بهتر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 3 1 

 

بشه! بهم قول بده؟تو که قوی بود!اما حاال.. اگر بخوای اینقدر شکننده به نظر برسی 
 نمیزارم تنهایی بری!

 
ا از انگشت هایم می گیرم و به سمتش می چرخانم.چشم هایش درست مثل نگاهم ر

چشم های من نگران بودند و ناراحت!برای اینکه کمی خیالش را آرام کنم تبسم 
 کمرنگی به لب هایم می آورم.

 
من...نگرانشم مسیح..آخه من و بابا جز هم کسی رو نداریم!ولی باشه..قول میدم که -

نباشم..آخه اونا حتی دیروز هم به من خبر ندادن و من از این  دیگه اینقدر ناراحت
 بیشتر عذاب می کشم و بابا تنها بوده!

 
خب اون هم پدره..نمی خواسته تو رو ناراحت بکنه!مطمئن باش هر کاری کرده به -

 خاطر خودت بوده!
 
ن!ولی حاال می دونم همه ی این ها رو..ولی دلم قبول نمی کنه.حقم بود که بهم خبر بد-

 که کار از کار گذشته ..
 

 نگاهی مهربان به سمت می کند.
 
اینقدر خودت رو با این حرف ها عذاب نده!ایشاهلل که زودتر خوب میشن!اگر هم -

 کمکی الزم داشتی کافیه بهم زنگ بزنی تا خودم رو فوری برسونم.اوکی؟!
 

صورتش لبخند می زنم و در  چشم هایم را به نشانه باشه،باز و بسته می کنم و به
دل،اعتراف می کنم که بودن مسیح،در زندگی ام، یکی از درست ترین و بهترین اتفاقاتی 

 بوده که برایم رخ داده و من ممنون خدا بودم!
 

کلی سفارش می کند که مراقب خودم باشم و نگذارم که پدرم از ناراحتیه من ،بیشتر از 
ش می کنم و وقتی شماره پروازم را اعالم می قبل ناراحت شود.حرف هایش را گو

 کنند،دستم را درون دستش که به سمتم گرفته بود قرار می دهم.
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چشمهایش صورتم را نوازش می کند و جمله ی " مراقب خودت باش"، دلم را گرم می 
کند.با قدم هایی محکم و قلبی که منظم تر از همیشه می تپد به سمت پله ها می روم 

 مسیح دستی تکان می دهم و از درب شیشه ای عبور می کنم .و برای 
 

آنقدر فکر های جور واجور می کنم که سرم از هجوم این همه فکر تیر می کشد.اگر بالی 
دیگری سر بابا می امد چه می شد؟!اصال می توانستم تصورش را هم بکنم که چه 

 بالیی سرم می آمد؟!
 

دم.حاال درکش می کردم که هر وقت مرا ناراحت و آهی می کشم و چشم هایم را می بن
مریض می دید چقدر غصه می خورد.چقدر توی ان یکسال لعنتی برایم ناراحت بود و 

 من،تازه کمی از آن احساسات را امروز درک می کردم!
 

ساعتی بعد در فرودگاه تهران از هواپیما پیاده می شوم.با اولین تاکسی به سمت خانه 
تی بابا را می بینم خودم را در آغوشش می اندازم و اجازه می دهم که درد می روم و وق

 دلتنگی و نگرانی ام با آغوش پر مهرش، درمان شود.
 

*** 
 

بابا که به خواب می رود دل از نگاه کردنش،به اکراه می گیرم و سینی محتوی لیوان 
 خالی و قرص ها را برمی دارم و از اتاقش بیرون می زنم.

 
عمه توی پذیرایی نشسته بود و با تلفن صحبت می کرد.منتظر می شوم که حرف 

 زدنش تمام شود و شروع می کنم.
 

با دیدن حال بابا،فهمیده بودم که اوضاع بدتر از آن چیزی بوده که به من گفته 
اند.آنقدر به پر و پای عمه می پیچم و سین جیمش می کنم که باالخره جریان را لو می 

 دهد.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 3 3 

 

می گوید که دیروز وقتی بابا در شرکت بوده،وسط جلسه حالش بد می شود و فوری به 
بیمارستان می برنش.سکته ی خفیف قلبی کرده بود و سکته ی بعدی هم اگر مواظب 

 خودش نباشد،به زودی به سراغش می آید.
 

 ود!ب این ها را دکترش گفته بود.دکترش نوار قلبش را مشکوک به سکته ی بعدی دیده
 

از شنیدن حرف های عمه آنقدر شوکه می شوم که نمی توانم زبانم را در دهانم بچرخانم 
و حرفی بزنم.سکته ی بعدی هم امکان داشت؟!چه بر سر پدرم آمده بود؟!چه داششت 

 بر سر من می آمد؟!
 

صدای دلداری دهنده ی عمه را دیگر نمی شنوم.گوش هایم انگار قدرت شنوایی خود را 
 ز دست داده اند.ا

 
تلو تلو خوران از جایم بلند می شوم و به اتاقم پناه می برم.چه بر سر زندگی ما می 

امد؟! همانطور بهت زده با بغضی که گلویم را سخت می فشارد روی تخت می 
 نشینم...چه می شد آخر این زندگی؟!

 
اشت،بهم نارو می زند مادرم را از دست دادم..مردی که فکر می کردم عاشقانه دوستم د

 و با خیانتش قلبم را ،غرورم را ..کمر پدرم را هم می شکند و حاال،قلب پدرم!!
 

 حاال نوبت این مرد مظلوم و درد کشیده بود!
 

اشک هایم بی صدا راه گونه ام را پیدا می کنند و تند تند صورتم را رج می زنند..دست 
د نه یک بار و نه دوبار..چند بار پشت هایم مشت می شود و روی تخت فرود می آین

هم!چند بار با درد و غمی که درون قلبم النه کرده بود..غمی که انگار در زندگی من 
تمامی نداشت روی تخت می نشینند!مگر سهم من چه بود در این دنیا؟مگر من از این 

 زندگی لعنتی چه می خواستم خدایا؟! مگر چه می خواستم؟!
 

 ..قلبم را به درد آوردی و حاال نوبت پدرم..تنها عضو خانواده ام بود؟!مادرم را گرفتی
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آنقدر اشک می ریزم که چشمه ی اشکم خشک می شود و چشم هایم مثل دو کاسه ی 

 پر خون درون صورتم ،توی ذوق می زنند.
 

به سمت حمام می روم.یاد حرف مسیح می افتم.من هم نباید زخمی می شدم روی 
 یگر نباید به خاطر من و زندگی ام بیشتر از این حرص می خورد!دل پدرم..د

 
پف و قرمزی چشم هایم را به دست آب سرد می سپارم و وقتی درون آینه ی بخار 

گرفته ی حمام خودم را نگاه می کنم،دلم برای دخترکی که روزگاری سرحال تر از همه 
یش را به دست آب سرد سپرده بود و حاال،اینطور تنها اینجا ایستاده بود و چشم ها

 بود تا پدرش از گریه های او بیشتر غصه نخورد،می سوزد..و قلبم تیر می کشد!
 

با خوردن ضربه هایی به در حمام،به خودم می ایم و دوش را می بندم و جواب صدای 
 نگران و پر از استرس عمه را می دهم.

 
 عمه جان االن میام بیرون.-
 

الش راحت می شود با مهربانی می گوید:باشه دخترم..اومدم تلفن رو عمه که انگار خی
 بدم بهت.آخه مهندس پشت خطن!

 
مسیح بود.حتما به موبایلم هم زنگ زده بود ..اما من جوابی بهش نداده بودم.چه می 

 گفتم به این مرد؟!من جز نگران کردن بقیه مگر کار دیگر هم بلد بودم؟!
 
 گید خودم بهش زنگ میزنم.باشه..اومدم بیرون ب-
 

با گفتن "باشه دخترم"از در حمام فاصله می گیرد و من هم مشغول می شوم و دقایقی 
 بعد حوله پوش،از حمام بیرون می زنم.

 
 قلب پدرم..قلبش ناراحت بود،درست مثل قلب من در این روزها!
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** 
 

این همه رنگ پریدگی در  موهایم را خشک می کنم و کمی آرایش می کنم تا صورتم از
 بیاید.

 
به موبایلم که نگاه می کنم چند تماس از دست رفته و چند پیامک دارم.تماس ها از 

 طرف مسیح و حامد بود و پیامک ها هم از طرف یاسی و آن مردک لعنتی!
 

صبرم دیگر لبریز شده بود و این لعنتی هم قور باالی قوز!شده بود نمکی روی زخم 
 هایم!

 
شماره ی یاسی را می گیرم و سعی می کنم بدون اینکه اشک بریزم جریان را برایش 
بگویم.ولی اشک هایم باز هم راه صورتم را پیدا می کنند.کمی با حامد هم حرف می 

زنم.گوشم از این دلداری دادن ها،توی چند ساعت گذشته پر شده بود!دلداری هایی که 
 نمی کردند.هیچ کدامشان توی این شرایط آرامم 

 
تلفن را که قطع می کنم،اسم مسیح روی صفحه می افتد.نگرانش کرده بودم.می 

 دانستم.
 

 فوری خط سبز رنگ را لمش می کنم و گوشم را برای شنیدن صدایش،شنوا!
 

حال بدم را به خوبی درک می کند و دلخور می شود و با ناراحتی می گوید که اصال به 
ی گذارم تمام دلخوری هایش را..دلداری دادن هایش را به حرف هایش گوش ندادم.م

 زبان بیاورد و مرا با صدایش کمی آرام کند.
 

وقتی سکوتم را می بیند،صدایم می زند.اینطور صدا زدنش،آنقدر گرفته و غم زده،دلم را 
 می لرزاند و بیشتر به یادم می آرود که پروانه ها عمر کوتاهی دارند و همیشه تنهان!
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با بغض برایش می گویم که بابا سکته کرده است.تعجبش را ،چشم های گرد شده از 
تعجبش را، حتی پشت این راه های ارتباطی هم می توانم ببینم.می توان حسشان 

 کنم.
 

صدایش با لکنت به گوشم می رسد و می گوید که فردا برای دیدن پدرم حتما می 
هر وقت بیاید قدمش روی چش است ولی از اید.لبخندی تلخ می زنم و می گویم که 

 کارهایش نزند برای آمدن به تهران،چون پدرم راضی نیست!
 

 با دلخوری جوابم را می دهد که مگر کار مهم تر از این هم دارد؟!
 

دقایقی دیگر را حرف می زند و تماس را قطع می کند.برای سر زدن به بابا از اتاق بیرون 
 یت صورتم با خبر می شوم.می زنم و قبلش از وضع

 
حاجی هم آمده بود و مشغول حرف زدن با عمه بود.با دیدنم می ایستد و پدرانه در 

اغوشم می کشد و آرزو می کند که هر چه بدی است از ما دور شود و من در دلم آمین 
 می گویم!

 
و  نمسری به اتاق بابا می زنم و وقتی می بینم که هنوز خواب است،کنارش می نشی

 نگاهش می کنم.
 

چقدر پیر شده بود.موهایش بیشتر،سپید بودند تا سیاه و چین و چروک های 
صورتش..دلم را به در می آوردند.شکسته تر از همیشه به نظر می رسید.از وقتی که 

سال پیش! و حاال..این شکستگی بیشتر شده  5مامان ترکمان کرده بود،شکسته بود!از 
 !غم و غصه ها سر باز کرده بودند و اینطور از پا انداخته بودنش.بود و به چشم می آمد

 
پلک هایش می لرزد و تکانی می خورد.اشک هایم را فوری پس می زنم و آرام از کنار 

 تخت بیداربلند می شوم.
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لعنت به این همه موج منفی که درونم بود..حتی این موج های منفی هم نیم گذاشتند 
 رش می کردند..که آرام باشد.بیدا

 
دکتر گفته بود که توی این چند وقت استراحت،باید در آرامش کامل باشد و اگر به 

جای خوش آب و هوا برود برایش بهتر است،اما خود بابا راضی نبود و می گفت که 
 کلی کار دارد این جا و نیم تواند این تهران آلوده و پر از غم را رها کند.

 
م.عمه و حاجی مشغول حرف زدن بودند.با دیدن من حرفشانر ا از اتاق بیرون می زن

 قطع می کنند و عمه به کنار خودش اشاره می زند.
 
بیا اینجا پروانه جان..بزار اونم استراحت بکنه.داروهاش رو که می خوره چند ساعت -

 اینجوری می شه.نگرانش نباش.
 

 رش روی مبل دو نفره می نشینم.با لبخندی غمگین که به زور به ب هایم می آروم کنا
 
 طاقت نمیارم اینطور مظلوم روی تخت خوابیده باشه..دلم می شکنه!-
 

 عمه دستم را لمس می کند و با محبت نگاهم می کند.
 
عمه جان..کاریه که شده،باید دعا کنیم که زودتر خوب بشه و این بحران رو -

ودت درست کردی..بیشتر از قبل نگرانش بگذرونه.ولی تو..با این قیافه ای که برای خ
 می کنی!متوجهی چی میگم؟!

 
 سرم را تکان می دهم.

 
 متوجهم..ولی اشکام دست خودم نیست عمه..حواسم پرته همش..-
 

و سرم را بین دست هایم می گیرم.اکرم خانم برای خوردن شام صدایمان می زند و م 
 یگوید که میز را چیده.
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 بلند می شود دست مرا هم می گیرد.عمه حین اینکه 

 
بلند عزیزم..امشب رو وقت داری که خودت رو آروم کنی..از فردا باید مثل یه شیر دختر -

 کنارش باشی ..راستی به مهندس زنگ زدی؟!
 

 می ایستم.
 
بله..زنگ زدم.همه نگران شدن.یاسی..حامد..مسیح ..شما..نمی دونم چجوری باید -

 که کنارمین.ازتون تشکر کنم 
 

 عمه لبخندی به صورتم می زند و بازویم را نوازش می کند.
 
 دخترم..این کمترین کاریه که می تونیم بکنیم..بیا بریم که شام یخ کرد!بیا عزیزم.-
 

نگاهی به سمت اتاق بابا می اندازم و به سمت میز غذاخوری می روم.مگر غذا از گلویم 
 ور گوشه ی اتاق تنها بود؟!پایین می رفت وقتی بابا آنط

 
*** 

 
نگاهی به خودم درون آینه ی جلوی درب ورودی می اندازم و در را باز می کنم.مسیح با 
دسته گل بزرگی که درون دستش بود جلوی دیدم قرار می گیرد.لبخندی به رسم مهمان 

 نوازی به صورتش می زنم و او هم از دور برایم سر تکان می دهد.
 

م به سمت جلو بر می دارم و می ایستم تا به کنارم بیاید.مثل همیشه آراسته و چند قد
شیک پوش بود و بوی عطرش،زودتر از خودش می آمد.نفسی عمیق می کشم و 

خوشحال از اینکه اینقدر برایش مهم بوده ام که فوری خودش را رسانده،لبخندم پررنگ 
 تر و عمیق تر می شود.
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تد و دسته گل را به سمتم می گیرد.گله ها را بو می کنم و در یک قدمی ام می ایس
 همانطور که هنوز به بینی ام نزدیکند به مسیح هم نگاه می کنم.

 
 خیلی خوش اومدی..-
 

 نگاه مستقیمش را به چشمانم می دوزد و با محبت نگاهم می کند.
 
 خوبی؟!-
 

د و اینطور نگاهم می کیرد مر خوب بودم.وقتی او این همه نزدیک به من ایستاده بو
 میشد خوب نباشم؟!

 
 لب می زنم:خوبم..

 
 صدای دعوت کننده ی عمه خلوت دوستداشتنی میانمان را می شکند.

 
 عمه جان مهندس رو اینقدر سرپا نذار..بفرمایید داخل پسرم..-
 

ی مسیح بلند سالم می دهد و تشکر می کند.و آرام طوری که من بشنوم زمزمه م
 کند:عجب ابهتی داشت عمه خانم..

 
خنده ی آرامی می کنم.یاسی هم همیشه همین را می گفت.عمه چندین و چند سال 

 مدیر بود و این را در برخورد اول هم می شد فهمید!
 
 حاال کجاش رو دیدی!بیا بریم داخل..تا توبیخم نکرده!-
 

خی را به خوبی احساس می دستش را پشتم حائل می کند و با صدایی که ته آن شو
 کنم میگوید:اگه توبیخت کرد خودم میام وساطت و می کنم.خوبه؟!
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 نگاهی به چشم هایش می اندازم و جواب نگاهم چشمک زیبایی می شود.
 

بعد از خوردن فنجانی چای برای عیادت بابا،هر دو بلند می شویم و به سمت 
 اتاق،راهنمایی اش می کنم.

 
مسیح آن هم در اتاقش،غافلگیر می شود و سعی می کند کمی  بابا،با دیدن

 بنشیند.مسیح فوری کمکش می کند و کنارش روی صندلی کنارتخت می نشیند.
 

 بابا با کمی دلخوری نگاهم می کند.
 
 دخترم پروانه،چرا مسیح جان رو به زحمت انداختی؟!-
 

 شانه ای باال می اندازم و به مسیح نگاه می کنم.
 
بابا جون..من هر چی اصرار کردم که نیان،قبول نکردن!تازه مهوش جون هم می -

خواستن بیان که دیگه خداروشکر یاسی تنها می موند و نشد ایشون رو هم تو زحمت 
 بندازیم.

 
مسیح که لبخندی میزد رو به بابا کردو گفت:نادر خان وظیفه بود..آدم توی شرایط 

 خب،خداروشکر شما بهتر شدین. سخت باید کنار هم باشه..ولی
 

 بابا که لبخندی بی رمق می زد گفت:خداروشکر..این بار عزرائیل رو جواب کردم پسرم..
 

 و خودش خنده ای آرام می کند و من معترض صدایش می زنم.
 
 بابـــا..این حرفا یعنی چی؟!-
 

 و ناراحت بهش نگاه میکنم.
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 دستش را روی دستم می گذارد.
 
شوخی کردم دخترم..ولی باالخره چی!همه ی آدم ها رفتنی اند..ولی خب،من تا نبینم -

 تو زندگیت به سرو سامان رسیده یا نه، قول میدم تنهات نزارم..خوبه بابا؟!
 

 بی حرف نگاهش می کنم و مسیح لب باز می کند و بحث را عوض می کند.
 
 که ماشاهلل رنگ و روتون خوبه!مگه نه؟!ایشاهلل که عمر طوالنی داشته باشین.االنم -
 

لبخدی میزنم و می گم:دکتر که امروز صبح دیدش،همین رو گفت!از بهبود وضعیتش 
 راضی بود خدارو شکر.

 
 خب پس..جای نگرانی نیست.فقط یه چند وقت باید کار و تعطیل کنین دیگه!-
 

 !بابا خنده ای می کند:فعال که پسرم..کار منو تعطیل کرده
 

هر سه آرام می خندیم و عمه با ضربه ی آهسته ای به در اتاق به جمعمان می 
 پیوندد.گل هایی که مسیح آورده بود را درون گلدان گذاشته بود.

 
 داداش مسیح جان زحمت کشیده..ماشاهلل چه خوش سلیقه ام هست!-
 

دقایقی را همگی بابا از مسیح تشکر می کند و عمه گل ها را روی پاتختی می گذارد.
کنار بابا می نشینیم و بعد عمه گوش زد می کند که صحبت زیاد برای بابا خوب نیست 

 و من و مسیح از اتاق بیرون می رویم و عمه هم کمی بعد به کنارمان می اید.
 

مسیح تا قبل از آمدن عمه از موقعیت استفاده می کند و در حالیکه خودش را کمی بهم 
 گوید:خوشحالم که حال تو هم خوبه.. نزدیک می کند می

 
 نگاهی به صورتش می اندازم.چشم ها و لب هایش هر دو آرام بودند.
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مرسی...از صبح که دکترش وضعیتش رو تایید کرده حال بهتری دارم..بعدش هم که -

 تو اومدی...
 

 با لبخندی شیطان ادامه می دهم.مگر چه می شد من هم کمی شیطنت می کردم؟!
 
 دیگه حالم خیلی بهتر شد!-
 

خنده ای آرام و مردانه می کند و با ابروهایی باال رفته و لب هایی که از خنده شکل 
 گرفته ، می گوید:خوبه پس! اگه می دونستم همون دیروز همراهت می اومدم که..

 
روی یکی از مبل ها می نشینم و می گم:همین االنش هم لطف کردی اومدی..مطمئنا 

تی بری بابا،گوشم رو می پیجونه که چرا حرفش رو گوش نکردم و تو رو از کار و وق
 زندگی انداختم و از کیش کشوندمت تهران!

 
 پایش را روی پای دیگرش می اندازد و تکیه می دهد.

 
من به خودشون هم گفتم..وظیفه بود!مامان هم خیلی دلش می خواست بیاد،اما -

ادرخان نیومدن عیادت مامان؟!پس دیگه این حرفا رو نزن نشد دیگه..تازه مگه خود ن
 توام.

 
 با لحنی شوخ می گم:چشم رییس..نمیزنم.راستی،شب که همین جا می مونی آره؟!

 
خیلی دوست داشتم بمونم..ولی خب،باید فوری برگردم.البته یکمی کار تهران هم دارم -

 ولی خب، شام رو هم کنارتون هستم.
 
پس میگم شب عمه یکی از اون فسنجون های معروفش رو برات درست خیلی خوبه..-

 بکنه.
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تک خنده ای بلند می کنه و بعد با لحنی آروم می گه:مطمئنا دست پخت عمه خانم 
 خوردن داره!

 
 خنده ای می کنم و به عمه که به سمتمون می اومد نگاه می کنم.

 
** 
 

 و حرف می زنه.البته با مسیح بیشتر از من. تا موقع ناهار عمه هم کنار ما می شینه
 

لحظه ای به مسیح نگاه می کنم و خنده ام می گیره.درست مثل یه پسر خوب نشسته 
بود و جواب تک تک سوال های عمه رو با حوصله و دقت می داد.انگار همونطور که 

 عمه از مسیح خوشش اومده بود،مسیح هم !!
 

 کردن به بحثشان دست بر می دارم و بلند میشم. با صدای زنگ موبایلم از نگاه
 

یاسی بود،زنگ زده بود که ببیند مسیح رسیده است و چکار می کند.گوشی به دست به 
 سمت دگیر سالن خانه حرکت می کنم.

 
 آره یک ساعتی میشه که رسیده..-
 

 و با خنده میگم:یاسی جات خالی..عمه نشسته داره باهاش حرف میزنه..
 

 دای قهقه ی خنده یاسی گوشم را پر می کند.اخالق عمه را خوب می دانست.ص
 

 میان خنده بریده بریده حرف می زند.
 
پس خدا به دادش برسه...باید یه بیوگرافی... از کل زندگیش ..به عمه خانم بده.. با -

 این حساب تا چند روز دیگه مهمونتونه..
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 اینبار من هم بلند می خندم.
 
 تو همین یک ساعت خیلی خوب پیش رفتن دختر..-
 

 و مکث می کنم و می گم:از هتل و کارا چه خبر؟همه چی روبراهه؟
 
آره پری..همه چیز خوبه.اگه بدونی حامد چه جوگیر شده..آی کار می کنه..فکر کنم -

 چیزی خورده تو سرش.
 
 از دست تو یاسی..همه رو سوژه می کنی..-
 

:نه بخدا..نیستی ببینی که.تو همون پیش عمو باش.هر وقت بهت با خنده می گه
خیلی نیاز داشتیم زنگ میزنم..ولی تا وقتی که عمو خوب بشه پیشش باش...اینجا من 

 و حامد رو همه چی نظارت داریم..اصال ذهنت و درگیر اینجا نکن.
 

مه لبخندی روی لبم می نشیند.چقدر طعم داشتن خواهری مثل یاسی،در این ه
 تلخی،شیرین بود.

 
اول ناهار بابا را می دهم و بعد کنار مسیح و عمه غذا می خوریم.بعد از خوردن ناهار و 

فنجانی چای، اتاق مهمان را به مسیح نشان می دهم تا کمی استراحت کند و خودم 
 هم پیش عمه برمی گردم.

 
را  لش می کنم و صورتشعمه به آشپزخانه رفته و بود تا فسنجون را بگذارد.از پشت بغ

 می بوسم.
 
 شما هم تو زحمت افتادین عمه جون.-
 
 این چه حرفیه عزیز عمه..همین که تو لبخند رو لبات اومده،واسم یه دنیا می ارزه!-
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 بوسه ی دیگری روی گونه اش می گذارم و ازش جدا میشم و به کانتر تکیه می دهم.
 
 و دوست داشت..کاشکی االنم اینجا بود.مامانمم همیشه فسنجون های شما ر-
 

 عمه با مهربانی نگاهم می کند .
 
قربونت برم..اون همیشه کنارته..مطمئن باش تنهات نمیزاره..روحش همه جا باهات -

 هست.
 

 لبخندی غمگین می زنم.
 
بعضی موقع ها خیلی نزدیک احساسش می کنم..یه موقع هایی صداش توی گوشم -

خنداش یادم میاد.اون موقع ست دیگه دلم از این همه نبودنش درد می می پیچه..لب
گیره..ولی وقتی می بینم که هنوز بابا هست...خوشحال میشم!می فهمم که داشتنش 

 یه دنیا برام ارزش داره و نبودنش روز مرگه خودمه!
 

ین اعمه در حالیکه بهم نزدیک میشه بغلم می کنه و می گه:قربون دلت برم عمه..کی 
 همه بزرگ و خانم شدی عزیزم..

 
سرم رو تو بغلش پنهان می کنم و بوش می کنم..عمه هم مادر بود...بوی مامان رو می 

 داد.. دست هاش مثل مامان بود و موهام رو ناز می کرد.
 

*** 
 

در فسنجون رو برمی دارم و بوی خوشش،باعث می شود نفسی عمیق بکشم.عمه 
 شاهکار کرده بود.

 
غذای مخصوص بابا را برمی دارم و تا قبل از آمدن مسیح،خودم غذایش را به اتاقش 

 می برم و قاشق، قاشق دهانش می گذارم.
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عصر کمی توی اتاق و حیاط راه رفته بود و رنگ صورتش هم بهتر بود و من هم 

بود که مسیح هم آمد و این بار با یک جعبه ی شیرینی  9خوشحال!ساعت نزدیک به 
 زرگ!ب
 

 با دلخوری ساختگی نگاهش کردم و گفتم:چرا اینقدر خودت و اذیت می کنی؟!
 

به شوخی به پیشانی اش ضربه ی آرامی میزند:آخ ..یادم نبود تو فالوده دوست 
 داری..برم عوضش کنم؟!

 
آرام می خندم و در حالیکه جعبه را از میان دست هایش بیرون می کشم می 

 بیا تو..گم:خودت و لوس نکن.
 

 دنبالم روان می شود.
 
 چشم..امر بفرمایید خانم!-
 

عمه با دیدن جعبه ی شیرینی گل از گلش شکفت و شروع کرد به تشکر کردن از مسیح 
 و آرام کنار گوشم گفت:چه پسر با کماالتیه..ماشاهلل!

 
سیح م خنده ام گرفته بود ولی سعی کردم فقط لبخند بزنم.گویا عمه هم گلویش پیش

 گیر کرده بود ..درست مثل گلوِی دل من..!!
 

شیرینی ها را به آشپزخانه می برم و درون ظرف مورد عالقه ام با سلیقه می چینم و با 
 چای به پذیرایی بر می گردم.

 
مسیح کتش را در آورده بود و روی صندلیه کنارش گذاشته بود.چای و شیرینی را 

دارم تا آویزان کنم.تشکر می کند و عمه تعارفش میزند تعارف می کنم و کتش را برمی 
 که چایش را بخورد تا سرد نشده!
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 کمی بعد من هم کنارشان برمی گردم.

 
مثل اینکه اومدنم ثواب شد..یکی از نقشه هایی که فکر می کردم آخر ماه آماده -

 میشه،االن اماده شده بود.
 

می گذاشت گفت:خدا جواب کار خیر رو عمه که یکی از شیرینی ها درون بشقابش 
 سریع به آدم می ده!

 
 مسیح با لبخندی حرف عمه ناهید را تایید می کند.

 
 بله همینطوره..نادرخان چطورن؟!-
 

 و نگاهش را به صورت من می دوزد.
 
خوبه خدارو شکر..غذاش رو هم نیم ساعت پیش خورد.اتفاقا سراغت رو می -

 شتی و رفتی بیرون.گرفت.گفتم که کار دا
 
 خوبه..پس تا قبل از اینکه بخوابن یه سر بهشون بزنم.-
 

 فنجان خالی را روی میز مقابلم می گذارم و می پرسم.
 
 پروازت برای چه ساعتیه؟-
 
 .13نزدیک ساعت -
 

عمه در حالیکه از جایش بلند میشد گفت:پس من برم با اکرم ،کم کم وسایل شام رو 
 م.آماده کنی
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 لبخندی به عمه زدم و گفتم:منم میام االن کمکتون.
 

 عمه که به سمتم برمی گشت گفت:نه دخترم..تو پیش مهندس باش.
 

و با گفتن این حرف به سمت آشپزخانه رفت.نگاهی به مسیح کردم.اگر می رفت دلم 
 برایش تنگ میشد.این را مطمئن بودم.حضورش با خوشی همراه بود!

 
 که پیداست نادرخان زودتر از اونچه که فکر می کردیم خوب میشه.مگه نه؟!اینطور -
 

لبخندی زدم.فکرش هم خوب بود که بابا،زودتر روی پاهایش می ایستاد و مثل 
 قبل،قوی می شد.

 
 امیدوارم..دکترش که امروز خیلی از وضعیتش راضی بود.همین هم دلم رو گرم کرد.-
 
 ثل قبل میشن..بعدش چی؟می خوای هنوز اینجا بمونی؟!پس تا دو سه روز دیگه م-
 

به چشم هایش نگاه می کنم.دل من انگار این روزها دو نیم شده بود.یکی به سمت 
 پدرم کشیده میشد و یکی به سمت مرد مقابلم.

 
تا بابا بهتر بشه کنارش می مونم.یاسی و حامد هم که اونجا همه ی کارها رو دارن راه -

 .می اندازن
 

 در حالیکه از جایش بلند میشد گفت:که اینطور!االن نادرخان رو میشه دید؟!
 

 از جایم بلند می شوم.
 
 آره...تا تو بری پیشش و کمی بشینی شام هم آمادست.-
 
 باشه..پس من میرم پیششون.شما هم برو پیش عمه خانم که زیاد خسته نشن.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 4 9 

 

 
روم.عمه و اکرم خانم مشغول بودند و من هم  لبخندی میزنم و به سمت آشپزخانه می

 و نیم بود که سه تایی سر میز شام نشسته بودیم. 12کمکشان می کنم.ساعت 
 

مسیح تا جا داشت از خورشت فسنجون عمه تعریف کرد و عمه هم هی لبخند زد و 
 گفت نوش جانت پسرم بازم بکش.واقعا هم خورشت عالی شده بود و جا افتاده!

 
رفتن رسیده بود که از جایم بلند شدم تا لباس بپوشم و مسیح را برسانم که فوری موقع 

 اخمی کرد و گفت:می خوای این ساعت رانندگی کنی؟اصال!خودم با آژانس میرم.
 

 با ناراحتی گفتم:ِا چرا؟خب ماشین که هست میبرمت دیگه!
 

 رد.کتش را پوشید و در حالیکه از عمه خداحافظی می کرد و تشکرک
 
 بهتره به آژانس زنگ بزنی پروانه خانم تا دیرم نشده.-
 

نگاهی به عمه کردم وشماره آژانس را گرفتم و گفت دقایقی دیگر ماشین می آید.به 
مسیح که به سمت درب خروجی راه افتاد نگاه کردم و رو به عمه کردم و گفتم:شما نمی 

 خواد بیاین عمه جون..من همراهیش می کنم.
 
 به دنبال مسیح راه افتادم.و 
 
 اینجوری که بد میشه..داری تعارف می کنی باهام؟!میزاشتی می رسوندمت.-
 

نگاهی به سمتم کرد و گفت:من با تو که تعارف ندارم..بعدم دلم نمی خواد موقع 
 برگشت تنها باشی!اشکالی داره؟!

 
که تو بخوای با آژانس  لبخندی زدم و گفتم:نه..ولی آخه منم اینجوری ناراحت میشم

 بری!
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یک قدم فاصله را هم کم کرد و در حالیکه نگاهش را توی صورتم می چرخاند با 

 مهربانی گفت:ناراحت نباش..به جاش..زودتر بیا کیش!
 

و دستش را برای خداحافظی به سمتم گرفت.نگاهی به صورتش کردم و نگاهی به 
 د..از همین حاال!دستش! دلم برای این دست ها هم تنگ می ش

 
 آرام لب زدم:میـام.

 
 دستم را میان دست هایش گرم فشرد.

 
 اونجا..یعنی توی خونه...جات خیلی خالیه.-
 

لبخندی روی صورتم نشست.. و نگاهم را از نگاهش گرفتم.توی این یک روز جای 
 خالی ام معلوم بود!

 
 از وضعیت بابا مطمئن بشم..زود میام.-
 

 نم چشم هایش چه داشت که موقع حرف زدن،دلم را به تپش می انداخت.نمی دا
 
 پس منتظرتم..-
 

 و به آرامی دستم را رها می کند.
 
مراقب خودت باش.نبینم دیگه اینقدر آشفته باشی.بهتره یکمم توی این چند روز به -

یری م خودت برسی که بعد از بابات تو خدایی نکرده مریض نشی!اینجور که تو پیش
 هیچی بعید نیست!رژیم رو هم خواهشا کنار بزار.اوکی؟!

 
 خنده ای آرام می کنم و با اعتراض می گم:من؟!اصال من کی رژیم گرفتم مسیح؟!
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لبه ی شالم را آرام و به شوخی می کشد:همیشه خانم..همیشه!خب..کاری با من 

 نداری؟!
 

 لتنگ شدن اوست!با محبت نگاهش می کنم،کاش می فهمید که کارم،د
 
 مراقب خودت باش..به همه هم سالم برسون!-
 

دستش را به عادت همیشه روی چشمش می گذارد.تا کنار درب حیاط همراهی اش 
می کنم و وقتی سوار ماشین می شود می گویم:رسیدی بهم پیام بده!اینجوری خوابم 

 نمیبره!
 

ین را حرکت می دهد.آنقدر با لبخندی عمیق روی لب هایش می نشیند و راننده ماش
 نگاهم بدرقه اش می کنم که ماشین و مسیح از دیدم،خارج می شوند.

 
 سرم را بلند می کنم و به ماه تمام شده ی توی آسمان نگاه می کنم.

 
*** 

 
قبل از خواب به اتاق بابا سر می زنم.چشم های بازش،نشان می داد که هنوز نخوابیده 

 می زند.است.با دیدنم حرف 
 
 هنوز..نخوابیدی دخترم؟!-
 

 کنارش می روم و لبه ی تختش می نشینم.
 
 اومدم به شما یه سر بزنم..چیزی نمی خواین بابا جون؟!-
 

 دستش را بلند می کند و موهایم را نوازش می دهد.
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 نه نور چشمم..همین که از صبح لبخند رو لباته..برام همه چیزه!-
 

 دستمی می گیرم و آرام می بوسم.دستش را توی 
 
 داشتن شما هم برای من همه چیزه!-
 

 و سعی می کنم اشک درون چشمم را با لبخند از بین ببرم.
 
 پس بهتره زود خوب بشین و دل دخترتون رو بیشتر شاد کنین.باشه؟!-
 

 نگاهی به صورتم می کند و لبخند می زند.
 
 ان..من .همین االنشم خوبم بابا ج-
 

 خوشحال به صورتش نگاه می کنم.خدارا شکر می کردم که حال بابا خوب شده بود .
 

روی تخت دراز می کشم.نور ماه کمی اتاق را روشن کرده بود و من،به سقف خیره شده 
بودم و خوشحال بودم که صدای درد دلم را،خدا شنیده بود و پدرم را..تمام زندگی ام را 

 د.مگر من جز او چه کسی را داشتم؟!برایم نگه داشته بو
 

صدای ویبره ی موبایلم باعث می شود لبخند روی لبم بیاد.پیامک مسیح بود.جز 
پدرم،مسیح را هم داشتم،مردی که می توانستم روی حمایت هایش،همیشه حساب 

 باز کنم.پیام از راه رسیده را باز می کنم.
 

 "من رسیدم خونه!نخوابیدی که؟"
 

پیام دادن زنگ میزنم.دلم می خواست صدایش را بشنوم..دلم!!دلی که از بعد به جای 
 از رفتن مسیح،برایش تنگ شده بود.
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 بوق اول هنوز کامل نخورده بود که با صدای آرام و مهربانش جوابم را می دهد.

 
 هنوز نخوابیدی دختر؟!-
 

 خنده ای آرام می کنم.و به آرامی لحن خودش ،جواب می دهم.
 
 نه پســر!من که گفتم بیدار می مونم..پرواز خوب بود؟-
 

 انگار کش و قوسی به بدنش می دهد.این را از لحن حرف زدنش می فهمم.
 
 اوهوم..فقط یکم.. مثل همیشه تاخیر داشت!ولی رسیدم.-
 

 به نور ماه افتاده روی سقف نگاه می کنم.
 
 حتما اونجا همه خوابن آره؟!-
 

 ی آرام می کند:نه...یه نفر بیداره!تازه..االنم داره باهات حرف می زنه!خنده ا
 

تبسمی روی لبم می نشیند.دلم می خواست آن یک نفر کنارم بود تا ازش تشکر می 
 کردم. امروزم،با حضور او بهتر گذشته بود.خیلی بهتر..!! آرام صدایش می زنم.

 
 مسیــح؟-
 

 لرزاند و آرامش را به بند بند وجودم تزریق می کند.جانم گفتنش،صدا و دلم را می 
 
می خواستم..بازم ازت تشکر کنم..برای همه ی این روزایی که بودی..که هنوزم مثل -

 همون روزای اول..با حمایتات کنارم هستی..
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 صدای نفس های آرامش توی گوشم می پیچد و من ،همچنان ادامه می دهم.
 
توی این مدت..من واقعا نمی دونم باید ..چجوری ازت تشکر برای همه ی حمایتات -

کنم؟!کاشکی یه راهی بلد بودم..واقعا توی این مدت،فهمیدم که ..خیلی خوش شانس 
 بودم که اون شب،توی اون مهمونی بابا رو همراهی کردم..و با تو..

 
ه همیشه وسط حرفم آرام می خندد و زمزمه کنان می گوید:پروانه..دختر..این منم ک

فکر می کنم اون شب شبه خوش شانسیه من بوده!پس الکی اون شب و خوش 
 شانسیش رو مال خودت نکن،چون من زودتر بهش پی بردم.اوکی؟!

 
دستم را روی قلبم می گذارم.با هر تپشش حرفی برای گفتن داشت..می گفت که این 

 و بس!مرد،بعد از پدرم،تنها کسی بود که شایسته ی ستایش کردن بود 
 
 باشه..اما..منم به این خوش شانسی اعتقاد دارم..خیلی زیاد!و بابتش ازت ممنونم..-
 

با لحنی دوستداشتنی می گوید:منم از تو ممنونم..چون تو باعث این خوش شانسی 
 بودی خانم..!راستی.. بهت گفتم؟!

 
 متعجب می گم:چی رو؟!

 
و این ساعت شب،برام خیلی با خنده می گه:اینکه شنیدن صدات ..اونم ت

ارزشمنده..خیلی! ولی دیگه االن بهتره بخوابی! می دونم خسته ای و فردا باید سرحال 
 باشی.

 
کاش میشد بهش بگویم که شنیدن صدایش انقدر ارامش به قلبم سرازیر می کند که 

همه چیز را فراموش می کنم.زیر فشار نخواستن های دلم برای خداحافظی،شب بخیر 
گویم و آنقدر به مسیح و رابطه ی میانمان که این روزها رنگ دیگری گرفته بود فکر  می

 می کنم تا به خوابی شیرین فرو می روم.
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*** 
 

یک روزی می شد که عمه به خانه ی خودش رفته بود و من و بابا تنها شده بودیم و 
گ میزد همش نصف بیشتر وقتم پای تلفن می گذشت.عمه قطع می کرد مسیح زن

 بعد یاسی..بعد حامد و..شده بودم منشیه تلفنی!
 

پیام رسیده را باز می کندم و می خندم.یاسی برایم جوک بامزه ای فرستاده بود.برای 
 بابا هم می خوانمش و هر دو این بار می خندیم.

 
 چایبابا که حاال،خیلی بهتر از روزهای اول بود،به پذیرایی آمده و بود و کنار هم دیگر 

 عصرانه را می خوردیم.
 
 دختر بابا..نمی خوای برگردی کیش؟!-
 

 متعجب نگاهش می کنم.
 
 چطور مگه باباجون؟-
 
هیچی دخترم..آخه بچه ها هم اونجا تنهان..توام که اینجا کاری نداری.منم از شنبه -

 دیگه میرم شرکت.می بینی که دکترم گفت می تونم کارم رو شروع کنم..
 

نگرانی نگاهش می کنم.اگر دوباره اتفاقی می افتاد و من باز هم کنارش نبودم چه؟با با 
این عذاب وجدان لعنتی چه می کردم؟اصال چطور می توانستم به کیش برگردم وقتی 

 نصف دلم اینجا بود و می ترسیدم؟
 
ولی بابا..شنیدین که گفت استرس،مدت زمان طوالنی کار کردن بهتون ممکنه فشار -

 بیاره!تازه من هنوزم خیالم راحت نیست.
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بابا که لبخندی مهربان به صورتم می زد گفت:خودتم داری می بین یکه من خیلی 
بهترم.برای اینکه خیال تو و عمه ناهید راحت بشه صبح تا ظهر میرم شرکت.و بعد از 

 ظهر ها هم استراحت می کنم.چطوره دخترم؟!
 

 م.فکر خوبی بود.با خوشحالی میگ
 
 این عالیه..اینجوری خیالم راحت تره!-
 

پس حاال که خیالت راحت شد پاشو یه سر برو آژانس و یه بلیط واسه فردا بگیر!بهتره 
اون بنده های خدا رو هم از این بالتکلیفی دربیاری.هر ساعت مدام دارن بهت زنگ 

 میزنن.پاشو دخترم..
 

ل به دهانم می گذارم و حین مزه مزه فنجان خالی را روی میز می گذارم و یک نق
 کردنش می گم.

 
باشه..ولی چه عجله ایه بلیطم رو واسه شنبه می گیرم.به عمه قول دادم که فردا ناهار -

 رو بریم خونشون.نمیشه که بزنم زیر قولم.
 

بابا که متقاعد شده بود گفت:باشه دخترم..من پیشم باشی خوشحال میشم..ولی حاال 
لیت روی دوشته،دلم نمی خواد که من باعث بی نظم شدن توی کارهات که یه مسئو

 باشم.
 

 دلخور نگاهش می کنم.
 
بابا خودتون هم خوب می دونین که نه مسیح از این اخالق ها داره که بخواد این بی -

نظمی رو که البته من هیچ بی نظمی ای نمیبنم به رخم بکشه..نه بچه ها .تازه اونا هم 
کار رو خوب پیش میبرن!پس شما دیگه نمی خواد نگران کار من هم که دارن 

 باشید.منم شنبه برمی گردم کیش!خوبه؟!
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و همان موقع موبایلم زنگ می خورد.با دیدن اسم مسیح لبخندی میزنم و رو به بابا 
 میگم چه حالل زاده ام هست.مسیحه!

 
بسم نشسته ی بابا می و خط سبز رنگ را لمس می کنم و نگاهی هب لب های به ت

 کنم و به مرد پشت خط سالم می دم.
 

مردی که حتی شنیدن صدایش هم این روزها برایم مثل قرص آرام بخشی قوی عمل 
 می کرد و حمایت هایش باعث می شد که احساس تنها بودنم کمرنگ شود.

 
تپش های  مردی که از وقتی وارد زندگی ام شده بود،همه چیز را تغییر داده بود!حتی

 قلبم را!
 

** 
 

این دو روز اخر دلتنگی امانم را می برد.احساس می کنم حاال که می خواهم به کیش 
 برگردم دلم بیشتر از همیشه برای آن جزیره ی زیبا و آدم هایش تنگ شده.

 
نگاهی به ساکم که گوشه اتاق است می اندازم.در دل دعا می کنم که این بار که به خانه 

ی آیم دلم پر از خوشی باشد.نه پر از غم...غمی که وقتی همین حاال هم بهش فکر ام م
می کردم تمام وجودم را می لرزاند.ولی خدارا شکر می کردم که همه چیز به خوبی تمام 

شده بود و حاال،بابا سالم کنارم بود و من روحیه ی خوبش را حس می کردم و خودم 
 هم حالم خوب بود.

 
د گرم و شرجی هوا به صورتم،چشم هایم را لحظه ای روی هم می گذارم و با خوردن با

با لبخند باز می کنم.دلم برای این هوا هم ،انگاری تنگ شده بود،چه برسد به آدمی که 
 منتظرم بود تا مرا با خود به خانه ببرد.

 
،به دمسیح با دیدنم فوری به سمتم می اید و با نگاهی که میشد دلتنگی را درونش دی

 صورتم زل می زند.
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 خوش اومدی..بده من کیفت و!-
 

و بدون حرفی از جانب من کیف را از بین دستم بیرون می کشد و سرش را به طرفم 
 کج می کند.

 
 خوبی خانم؟پرواز خوب بود؟!-
 

 وقتی به این فکر می کردم که مردی منتظرم است،خوب بودم و پرواز هم عالی بود.
 
 خوبی؟!مرسی.تو -
 

 نگاه پر محبتش را به چشمانم می دوزد و من به این همه محبت لبخند میزنم.
 
 خوبم..خیلی خوب!بیا بریم که بقیه هم منتظرتن!کلی همه رو دلتنگ کرده بودی!-
 

 خنده ای آرام می کنم.
 
 خب منم دلتنگ شده بودم...این دلتنگی دو طرفه ست!-
 

م و به سمت شاسی بلند مشکی اش می رویم.تا می نشینم با هم از سالن خارج میشوی
 فن ماشین را روشن می کند و خنکای مطبوعش،حسی خوبی را منتقل می کند.

 
دلم حتی برای این دونفره مان در ماشین هم تنگ شده بود.این که سکوت کنیم و با 

 هم به آهنگی که این روزها مورد عالقه ی من هم شده بود گوش کنیم.
 
 مهوش جون خوبن؟!-
 

 لبخندی میزند و دوباره نگاهش را از صورتم می گیرد و به جاده می دوزد.
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از صبح زود بیدار شده..خیلی خوشحال بود که داری میای!چندبار بهم زنگ زده که -

 یادم نره بیام دنبالت!فکر می کرد من یادم میره!آخه مگه میشد یادم بره!
 

ی به نیم رخ مردانه اش می کنم.این ته ریش هایش دلم را و خنده ای می کند.نگاه
می لرزاند و دست هایم برای نوازششان التماس می کردند..چقدر مهر این مرد در دلم 

نشسته بود.آنقدر آرام آرام در دلم نشسته بود که این همه خوشی را باورم نمی شد.این 
میشد قلبم اینقدر پر تپش و همه احساس خوب و دوستداشتنی را باور نمیکردم...مگر 

 خوش آهنگ بتپد؟!
 
 مهوش جون همیشه ،درست مثل پسرش، به من لطف داشتن.-
 

طوری به سمتم می چرخد و نگاهم می کند که دلم می خواهد..برای اولین بار...دلم می 
خواهد که صورتش راببوسم..چشم هایش را..این مرد چرا با نگاه هایش مرا دیوانه می 

 ا قصد دلم را کرده بود؟!کرد؟چر
 
مهوش جون و پسرش تو رو درست مثل یکی از اعضای خانوادشون دوست دارن.اینو -

 می دونستی که؟!
 

می دانستم.بارها گفته بودن.چه مادرش!چه خودش..و من دلخوش بودم به همین 
 محبت های ریز و درشت این مادر و پسر!

 
 لتنگی ام بیشتر معلوم می شود.با دیدن ویال،قلبم تندتر می تپد و د

 
 وای احساس می کنم خیلی وقته اینجا نبودم..-
 

مسیح که ماشین را به داخل می برد با لحنی که ته خنده ای داشت گفت:به خونه ی 
 خودت خوش اومدی..خونه هم دلتنگت شده بود!
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ت منو دس خنده ای می کنم و با نگاه به صورت شیطونش می گم:بدجنس...حاال دیگه
 میندازی؟!

 
و چشم هایم را ریز می کنم و نگاهش می کنم.ماشین را خاموش می کند و مثل پسر 

 بچه ای دوستداشتنی و تخس به صورتم خیره می شود.
 
نخیرم..من راست میگم.می تونی از خونه بپرسی؟!اگه دیدی جواب نداد..خب از -

 آدماش بپرس!
 

 نگاهش می کنم. با تبسمی که روی لبم می نشیند
 
 آدماش جواب میدن؟!-
 

 تک خنده ای بلند می کند و با نگاهی پر از شیطنت زمزمه می کند.
 
اگه بخوای آدماش می تونن حتی نشونت بدن این دلتنگی رو!شما فقط اشاره کن -

 خانم.
 

با خنده کیف دستی کوچکم را به باوزیش میزنم و از ماشین پیاده میشم و به سمت 
 اختمان می روم و صدای قدم های تند شدهی مسیح لبخند به لبم می آورد.س
 

 که می خواست دلتنگی اش را نشانم بدهد؟ای مسیح بدجنس..
 

مهوش جون تنگ در آغوشم می کشد و می گوید که دیگر نمی گذارد بیشتر از این،دور 
 از این خانه بمانم.چرا که همگی دلشان تنگ شده بودم .

 
صورتش را می بوسم و دلتنگی ام را ابراز می کنم و مسیح فقط می ایستد و به  من هم

ما دوتا با لبخنی که انگار معنی های زیادی داشت نگاه می کند.لبخندی که جنسش را 
 دوست داشتم..
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*** 

 
کلی با مهوش جون درد دل می کنم.می گویم که چقدر دیدن بابا برایم درد داشت.می 

احساس تنهایی گریبانم را گرفته بود و اگر بابا خوب نمیشد،مطمئنا قلب  گویم که چقدر
من هم از کار می افتاد.می گویم و قطره اشکی که می چکد را پاک یم کنم و سعی می 

کنم دیگر به چیزهای ناراحت کننده فکر نکنم.اال که دیگر بابا خوب شده بود و خدا با 
 من بود!

 
راحت، بلند می شوم تا برای رفتن به هتل خودم را آماده بعد از خوردن ناهار و است

کنم.دل توی دلم نبود که ببینم در این یک هفته چه بر سر هتل آماده است.مسیح هم 
فوری بلند می شود و سوئیچ به دست می ایستد.متعجب نگاهش می کنم همیشه 

ست من را بود.حتما می خوا 2به بعد به شرکت می رفت و االن تازه ساعت  4ساعت 
 ببرد.شک نداشتم.

 
 تو کجا میای؟من خودم با آژانس میرم.-
 

 خطی میان دو ابرویش می اندازد.
 
 می خوای بگی من از راننده ی آژانسم کمترم؟!-
 

 خنده ای آرام می کنم و با اعتراض صدایش می زنم.
 
تو نمیخوای  مسیح..من کی این حرف رو زدم.نمی خواهم راهت دورتر بشه.اصال مگه-

 بری شرکت؟
 
 میرم ولی یک ساعته دیگه!بعد از اینکه تو رو برسونم.اوکی؟االن دیگه مشکلی نداری؟!-
 

 با مهربانی به صورتش نگاه می کنم و قدمی به سمتش برمی دارم.
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مشکل؟مشکلش اینجاست که تو هیچ وقت به حرف من گوش نمی دی و همش -

 خودت و اذیت می کنی!
 

 ای آرام می کند و این بار او یک قدم به سمتم می آید. خنده
 
ماه..هنوز نتونستی اینا رو هضم کنی که  8پروانه!منم نمی دونم که چرا بعد از گذشت -

من خودم دوست دارم این کارا رو بکنم دختر..هیچ اجباری هم در کار نیست.االنم برو 
 آماده بشو!زود باش..تو ماشین منتظرتم.

 
 ت پله ها می روم و می گم:االن میام.به سم

 
فوری آماده میشم و کیف به دست از اتاق بیرون میزنم.مهوش جون با دیدنم متعجب 

 می شود.
 
 کجا میری دخترم؟!-
 
 می خواستم برم هتل..که میسح گفت میرسونم.-
 
 آهان.باشه دخترم.مراقب باش.-
 

ها تند تند پایین میرم و به سمت ماشین لبخندی میزنم و با گفتن خداحافظ از پله 
می رو.این ساعت اوج گرا بود و آفتاب با شدت هر چه بیشتر ،هوا را گرم تر می 

 کرد.فوری خودم را روی صندلی می اندازم و در را می بندم.
 
 حتی دلم برای این هوا هم گرم شده بود..ولی فکر کنم این بار اشتباه دلم تنگ شده!-
 

 بلند به حرفم می خندد. مسیح بلند
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 خوبه!حداقل یه زن پیدا شد که به اشتباهش اعتراف بکنه!-
 

چشم غره ای به نگاهش میرم و می گم:نکه شما آقایون همش در حال اعتراف به 
 اشتباهاتتون هستین!

 
دنده عقب می رود و دور می زند و دستش را پشت صندلیه من می گذارد و راحت تر 

 نگاه می اندازد. به چشم هایم
 
 پس چی؟ما مردا همیشه شهامتمون تو اعتراف کردن بیشتر بوده!-
 

قلبم حرفش را قبول دارد ولی می خواهم اذیتش کنم.پشت چشمی به نگاه شیطانش 
 ،نازک می کنم.

 
 ما که چیزی از شما آقایون ندیدم..-
 

 خنده ی بلند و کوتاهی می کند.
 
 ندیدی؟!-
 

 گویم:نـــچ!ندیدم. شیطان می
 

 از ویال خراج می شود و وارد خیابان اصلی می شود و صدای آهنگ را زیاد می کند.
 
 خب شاید چون اون آقا فقط مرد عمل بوده!نه اعتراف!-
 

 این بار من هم می خندم.شاید!بعید بود!
 

*** 
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رکت می مسیح دیگر داخل نمی آید و بعد از گذاشتن من در هتل،خودش به ش
 رود.نفسی عمیق می کشم و وارد می شوم.

 
با دیدن یاسی و بچه ها که دور میز جمع شده بودند و حرف می زدند لبخند می زنم.به 
یکی از کارگر ها جواب سالم می دهم و قدم هایم را محکم به سمتشان بر می دارم.باید 

کارهایم به دوش آن از همگی شان تشکر می کردم.می دانستم که در نبود من،همه ی 
 ها افتاده و این کار را برایشان سخت تر کرده بود.

 
 یاسی با دیدنم فوری به سمت می آید و جلوی همه در آغوشم می کشد.

 
 وای پروانه...دختر دلم تنگ شده بود.-
 

 و کمی مرا از خودش دور می کند و با شیطنت نگاهی به سرتاپایم می اندازد.
 
 ی؟!مانکن شدی دختر!چقدر عوض شد-
 

از بس غصه خورده بودم راست می گفت،چیزی از مانکن ها کم نداشتم.توی این یک 
کیلو وزن کم کرده بودم و برای منی که این روزها الکی وزن کم می کردم این  2هفته 

 سه کیلو هم زیاد بود.
 

می یه کنارم نبودند،نفشار کار و زندگی،این روزها برایم غیر قابل هضم شده بود و اگر بق
 دانستم چطور باید با این همه غم و مشکل کنار بیایم.

 
با حامد و بقیه پسرها هم سالم و احوال پرسی می کنم و مشغول میشوم.یاسی همه 

 چیز را به عهده می گیرد و برایم از تمام این یک هفته حرف می زند .
 

م و از اتاق خارج می شوم.همه کار پیشروی خوبی داشت و راضی بودم.لبخندی میزن
 چیز همانی شده بود که می خواستم.
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 ساعتی که از کار فارق می شویم یاسی کنارم می آید.
 
 چیه؟با خودت خلوت کردی؟!-
 

 با دست اشاره می کنم که کنارم بنشیند.
 
 داشتم با بابا حرف می زدم.خونه بود خدارو شکر.-
 
 ده پس تو چرا هنوز اینقدر درب و داغونی؟!خدارو شکر.اگه حالش خوب ش-
 

 نگاهی به خودم می اندازم و می گم:وا چمه مگه؟!
 
بگو چت نیست؟شدی پوست و استخون.اون لپات کجان؟همش و یه هفته ای آب -

 کردی؟!
 

دستی به صورتم می کشم.یاسی که مشکالت ن را می دانست دیگر نباید این طور 
 ه از اینکه من به این وضع افتاده ام حرص می خورد.حرف می زد.می دانستم ک

 
خودشون دوباره در میان.بیخیال!تو که می دونی من چه مشکالتی دارم بابا..دیگه -

 این حرفا از تو بعیده!
 

 فوری خودش را به آن راه می زند و با شیطنت ابرو باال می اندازد.
 
 عشق و عاشقی خوش تر است!نه؟خب..خب! از بابا و مشکالتت که بگذریم سخن -
 

 آروم ضربه ای به بازویش میزنم و میگم:نمیری تو..همه چیز و الکی می گیری!
 

با خنده در حالیکه دستش رو ماساژ میده می گه:نه بابا..الغر هستی ولی دستات 
 سنگینه!از مسیح جون و استقبالش چه خبر؟زود باش تعریف کن.
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 .با چشم غره نگاهش می کنم

 
چه خبر؟مگه فیلم هندی در خواست داده بودی؟می خواستی چکار کنه؟!مثل -

 همیشه..
 

 و دروغ می گویم.تا بحال این همه دلتنگی را ،آن هم یکجا، در نگاه مسیح ندیده بودم.
 
تو که راست می گی جون خودت..پسره تو خونه از نبودنت داشت بال بال -

 میزد.کجای کاری خانم؟!
 

 بروهایی باال رفته نگاهش می کنم.و یاسی ادامه می دهد.با ا
 
شبی نبود که نگه جای پروانه خالیه!معلوم نیست پسر مردم رو چیز خورش کردی یا -

 نه؟!پسر بدبخت از دست رفت..
 

 معترض می گم:یاسی..بدبخت چیه؟دلشم بخواد.
 

 غش غش می خندد.
 
ه پسر مردم و بی قرار خودت کردی که آهان یادم نبود.بله ..خوشبخت!خالصه ک-

 هیچ،مادرشم گرفتارت شده..
 

و باز غش غش می خندد.از خنده هایش من هم به خنده می افتم.من که کاری نکرده 
بودم.همه ی این ها زیر سر خود مسیح بود.او بود که همه چیز را شروع کرد!همه چیز 

 را..
 
بسوزه که کلی کار دارم و گرفتم اینجا دلت واسه پسر مردم نسوزه..دلت واسه من -

 پیش توئه خل و چل نشستم تا این حرفا رو تحویلم بدی
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 پشت چشمی نازک یم کند.

 
 دندت نرم...بلند شو دنبال کار و زندگیت!خسته شدم از بس جورت رو کشیدم.-
 

 از جایم بلند می شوم و صورتش را محکم می بوسم.
 
 لی بود!تو تکی دختر..مثل تو من دیگه از کجا پیدا کنم.قربونت برم..همه چیز عا-
 

 چشمکی به نگاه می میزند و می گوید:پیدا نمی کنی...بیا بریم.کلی کار داریم.
 

دستش را می گیرم و دنبالش حرکت می کنم تا بقیه کارها را قبل از تمام شدن روز 
 مرتب کنیم.

 
*** 

 
ش جون قصد رفتن به پیش خواهرش را یک هفته از آمدنم می گذشت که مهو

 کرد.مسیح کارهایش را ردیف کرد و بدون آنکه خودش برود،مهوش جون تنهایی رفت.
 

سر شام بودیم که محبوبه تلفن به دست سر میز آمد و رو به مسیح گفت:تلفنن با شما 
 کار داره..آقای بشارتن!میگن کارشون خیلی مهمه!

 
یم پایین رفت. و یاسی با کنجکاوی به مسیح که تلفن را می غذا زهر شد وبه زور از گلو

 گرفت و از جایش بلند می شد نگاه کرد.
 
 یعنی چکارش داشت این وقت شب؟!-
 
با بی تفاوتی میگم:مردتیکه ی..ولش کن غذات رو بخور!هر کار یکه می خواد داشته -

 باشه!با این پروژه پدر مسیح رو هم در آورده!عاصیش کرده!
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یاسی که سری تکان می داد گفت:از مار خوش خط و خالیه ولی عجیب هفت 

 خطه!پسره ی بیشعور!
 

 سعی می کنم غذایم را بخورم و کمی بعد مسیح هم می آید.
 
 انگار صبح رو ازش گرفتن که االن زنگ میزنه!نمیگه این موقع ساعت استراحته!-
 

 اولش هم بی نزاکت بود.یاسی که قاشقش را پر می کرد گفت:امین از 
 

 مسیح که می خندد لیوانی دوغ برای خودش می ریزد.
 
 احسنت یاسی خانم.معلومه شمام خوب شناختینش!-
 

سال هم  4یاسی با نگاهی به من سری از روی تاسف تکان میده و می گه:متاسفانه 
 دانشکده ای بودیم!

 
م می گم:چقدر جای مهوش جون سکوتم را می شکنم و برای اینکه بحث را عوش کن

 خالیه سر میز!
 

 مسیح با لبخندی صورتم را زیر نظر می گیرد.
 
 اتفاقا قبل زا اینکه بیام خونه بهش زنگ زدم.خیلی سرحال بود.-
 

 یاسی فوری می گوید:بنده خدا خب اینجا خیلی تنهان!مگه نه پری؟!
 

مانده بود به خود مسیح بگوید می دانستم منظور یاسی از این حرف چیست!فقط کم 
 که چرا ازدواج نمی کنی!
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 آره خب..اینم یه قسمتی از زندگیه!-
 

 مسیح دور دهانش را پاک یم کند و به صندلی اش تکیه می دهد.
 
مامان خیلی ساله که تنهاست..میگه من به این تنهایی عادت کردم..ولی هر موقع -

 یاد حال و هوای خوبی داره!میره پیش خالم،تا چند وقت بعد که م
 

بعد از خوردن شام دور هم می شینیم و به فیلم سینمایی که پخش میشد نگاه می 
کنیم.که یاسی خیلی ناگهانی از مسیح می پرسد:آقا مسیح..اون پیانو..برای 

 شماست؟!شما می زنین؟!
 

می بعد از کمسیح که انگار کمی غافلگیر شده بود لحظه ای به یاسی نگاه می کند و 
 مکث جوابش را آنقدر کوتاه می دهد که یاسی دیگر جرات نمی کند سوالی بپرسد.

 
 بله!!-
 

متعجب از اینکه مسیح پیانو می زند نگاهش می کنم.پس چرا تا بحال صدای پیانو در 
این خانه نپیچیده بود؟!با دیدن اخم های مسیح بیشتر متعجب می شوم.چرا اینقدر 

 ته بود و دمغ شده بود!در خودش فرو ر
 

نگاهی به یاسی می کنم که درگیر دیدن فیلم بود.پسر درون فیلم،آنچنان پیانو میزد که 
همه را محو تماشای خودش کرده بود.این دختر نمی توانست جلوی کنجکاوی هایش 

را بگیرد!من که اینجا بودم تا بحال همچین سوال نپرسیده بودم که یاسی..!حتی یک 
از من پرسیده بود و قتی دیده بود که من هم بی اطالعم ،امشب را غنیمت بار هم 

 شمرده بود!
 

وسط های فیلم بود که مسیح خواب را بهانه می کند و با شب بخیری کوتاه از ما جدا 
می شود.یاسی فوری نگاهی به سمتی که مسیح رفته می اندازد و بعد به سمتم می 

 چرخد.
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و میزنه؟!حدس میزدم این پیانو مال اون باشه!دیدی دکوری پری..دیدی مسیح پیان-

 نیست!
 

 چینی به پیشانی ام می اندازم.
 
 آره...ولی دیدی چقدر به زور جوابت رو داد!عجیبه!-
 

یاسی که کمی انگار به فکر فرو می رود می گوید:آره..شاید یه قضیه ای این پیانو 
 ازش دیگه سوال بپرسم.. داره!همچین به منم جواب داد که ترسیدم

 
خنده ای آرام می کنم و می گم:چه عجب!تو باالخره از یه چیزی ترسیدی!خب تو که 

 می خواستی بپرسی از مهوش جون می پرسیدی.
 

یاسی که بیشتر روی مبل لم می داد گفت:کجای کاری؟یه بار پرسیدم ولی اونم منو 
 پیچوند!جواب نداد و بحث آرود توی بحث!

 
اهی به پیانو که گوشه ی سالن بود می اندازم.مگر این پیانو چه داشت که مادر و نگ

 پسر نمی خواستند حرفی بزنند؟!
 

*** 
 

سه روزی از رفتن مهوش جون می گذشت و خانه انگار،چیزی کم داشت.و آن چیز، یک 
د مهربانی همیشگی و خالصانه بود.مهربانی که نوع مادرانه اش را هیچ کجا نمی ش

 پیدا کرد.
 

کتاب را آرام می بندم و از جایم بلند می شوم.شال حریر و نازکم را دورم می پیچیم و 
کتاب را برمی دارم و از اتاق بیرون می زنم.دلم کمی هوای آزاد می خواست..کمی دید 
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زدن ماه و ستاره های چشمک زن آسمان را می خواست.کمی سکوت زیبای شب و 
 می خواست.آرامشش را از نزدیک 

 
آهسته پله ها را پایین می روم و بعد از نگاهی که به سالن خالی خانه می اندازم 

پاورچین به سمت درب خروجی سالن حرکت می کنم ولی صدای ملودی آرامی که از 
درب اتاق مسیح می اید باعث می شود قدم هایم را شل کنم..لحظه ای وسوسه ی 

ت از شب گوش می دهد،رهایم نمی کند شنیدن آهنگی که مسیح در این ساع
ولی..قدم هایم را تند می کنم و با این وسوسه مقابله می کنم.اگر در را باز می کرد و 

 من را ..آن همه نیمه شب،پشت در اتاقش می دید چه فکری می کرد؟!
 

به سمت آالچیق حرکت می کنم و روی صندلی هایش می نشینم.از این فاصله هم 
اق مسیح به خوبی دیده میشد.نفسی عمیق میکشم و نگاهم را به ماه چراغ روشن ات

 که درون آسمان نیمه است می اندازم.
 

از کودکی دیدن ماه را دوست داشتم.و هنوز هم این دوست داشتن را ترک نکرده 
بودم... برایم تکراری و بی معنا نشده بود!دوست داشتنی که از جنس دوست داشتن 

.دوستداشتنی که جنسش با بی معرفتی عجین نشده بود...با های امروزی نبود.
 نامردی!!

 
کتاب را باز می کنم و شروع به خواندن داستان می کنم.آنقدر درون کتاب غرق می 

 شوم که وقتی سرم را بلند می کنم گردنم تیر می کشد.
 

تاق کتاب را می بندم و کمی گردنم را کج و راست می کنم.نگاهم روی پنجره ی ا
 مسیح،بار دیگر مکث می کند.

 
امشب خیلی سرش شلوغ بود و همش با تلفنش حرف می زد.حتی سر میز شام هم 

این تلفن ها رهایش نکرده بودند.ولی مثل همیشه نگاه هایش،محبت هایش به 
من،تمامی نداشت.وقتی می دید که برای خوردن غذا اشتها ندارم،خودش تکه ای از 

 ایم روی برنج گذاشته بود و با ابرو اشاره زده بود که مشغول شوم.مرغ کباب شده را بر
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سایه اش را لحظه ای پشت پنجره می بینم و ناخوداگاه تپش قلبم باال می رود.از روی 

صندلی بلند می شوم و کتاب را هم برمی دارم.بهتر بود به اتاقم می رفتم و می 
 ه یک داستان را رقم می زد.خوابیدم. وگرنه امشب،یکی از شب هایی می شد ک

 
با وارد شدن به سالن،باز هم صدای موسیقی مالیمی از سمت اتاق مسیح به گوشم می 

رسد.نگاهی به اطراف می اندازم و با قلبی که تپش هایش انگار درون گوشم 
 است،آهسته به سمت اتاقش قدم بر می دارم.

 
 ..درست حال مجرمی که در صحنه ی جرم بود را داشتم

 
دلم می خواست بدانم..مسیح،در این ساعت،به تنهایی در اتاقش چه گوش می 

کند..دلم می گفت که برو و گوش کن!!دلم..دلی که از منطق بویی نبرده بود..کلمه ی 
 "برو" را برایم تکرار می کرد.

 
انگار نفس کشیدن یادم رفته بود وقتی صدای آهنگ را شنیدم..آهنگ آنقدر زیبا بود 

 ه یادم رفت پشت در اتاق مسیح سراپا گوش ایستاده ام..ک
 

آهنگ از فریدون فروغی با آن صدای جادوی اش توی گوشم طنین می انداخت و 
 جمله ی "پروانه ی من" درون گوشم زنگ میزد..

 
آهنگ دوباره و دوباره پلی می شود...و من به خودم می ایم.باید می رفتم..باید از این 

تاق و مردی که به این آهنگ گوش می داد و گاهی صدای زمزمه اش قلبم را در و این ا
 می لرزاند دور می شدم..وگرنه دیگر هیچ چیز دست خودم نبود..

 
نم..و با پاها و قلبی لرزان پله ها را دوتا  ـَ از صدای زمزمه وار مسیح و خواننده دل می ک

 ازم...یکی باال می روم و خودم را به درون اتاقم می اند
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مسیح فریدون فروغی گوش می داد..فریدون فروغی که اسم مرا ...زیاد درون آهنگش 
 تکرار می کرد..می گفت پروانه ی من و مسیح هم با او زمزمه می کرد...پروانه ی من!

 
می گفت و قلب من هم می لرزید و تپشش هیجان را به وجودم می ریخت!نفسی 

 سط اتاق رها می کنم..عمیق می کشم و شال حریر را و
 

از روزی که این مرد را دیده بودم تمام معادالت ذهنی و حاال،قلبی ام بهم ریخته 
بود..احساسات متناقض و گرم وجودم را هر لحظه می گرفت و جواب این احساسات 

 گاهی پوزخندی درد آور بود و گاهی لبخندی عمیق!
 

 موهایم را باز می کنم و دورم رها می کنم.
 

اگر می دانستم چم شده بود ،اگر می دانستم با شنیدن آن آهنگ مالیم و زیبا،که از 
 اتاق مسیح به گوشم رسیده بود،چم شده بود،خوب می شد!!

 
مگر می شود با شنیدن یک آهنگ،تمام سلول به سلول بدن آدم این طور واکنش 

بلرزاند و او را ..قلبش بدهد...مگر می شود زمزمه های مردی این طور قلب دختری را 
 را به کوبش بیاندازد؟!

 
بله!شده بود..حاال شده بود و زمزمه های مسیح و آن آهنگ تمام شبم را تا صبح،درگیر 

 خود کرده بود و صدای آهنگ به وضوح کامل در سرم می پیچید..و تکرار می شد.
 

 پروانه من
 

 خواهم تو شوی، محبوب دلم
 

 انه منچون نرگس مست، دیو
 

 رویت رخ من، سویت ره من
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 هستی چو بهشت، كاشانه من

 
 پروانه ی من! پروانه ی من!

 
 بی تو چه كنم، مستانه ی من

 
 آوای تو شد هم نغمه ی من

 
 ای الله من، بردی دل من

 
 پروانه ی من! پروانه ی من!

 
 بی تو چه كنم مستانه ی من

 
 آوای تو شد هم نعمه ی من

 
 ای الله من، بردی دل من

 
*** 

 
تا صبح خواب به چشمانم راهی پیدا نمی کند..آفتاب که پهنای اتاقم را پر می کند از 

 روی تخت بلند می شوم.دوش می گیرم و حوله پیچ وسط اتاق می ایستم.
 

از دیشب کلی فکر کرده بودم..به خودم ،به زندگی ام،و هر چیزی که در ذهنم می آمد 
 گار فقط به یک نفر ختم می د.آن هم "مسیح" بود.ان
 

چشم هایم از بی خوابی می سوخت،ولی قلب و دلم،از این بی خوابی سر حال بودند.از 
 این شب بیداری تا صبح،راضی بودند.
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مژه هایم را ریمل می زنم و برق لب را به لب هایم می کشم.دلم می خواست امرزو زیبا 

 باشم..
 

 است امروز خواستنی تر از همیشه باشم..دلم می خو
 

 دلم می خواست،سرکشی کنم و دلبری...
 

دلم می خواست،تمام خواسته هایی که این مدت درون قلبم دفن کرده بودم را امروز 
بیرون بریزم..برای مردی که،دیشب،آنقدر زیبا و مالیم می گفت"پروانه ی من" می گفت 

 و قلبم را می لرزاند.
 

ر از بقیه از اتاق بیرون می زنم و به محبوبه توی چیدن میز کمک می کنم.نگاه زودت
 خیره و لبخند محبوبه روی صورتم،نشان می دهد که کارم را خوب انجام داده ام.

 
پشت میز صبحانه،منتظر می نشینم.مسیح زودتر از یاسی می آید و می گذارد که برق 

 ببرم. نگاهش را خودم به تنهایی،ببینم و لذت
 

صبح بخیرش پر از حس های خوب است،درست مثل نگاهش که روی چشم ها و لب 
هایم می چرخد.جوابش را با مالیم ترین لحنی که در خودم سراغ داشتم می دهم و او 

 هم روبرویم،روی صندلی می نشیند.
 
 !به به چه صبحانه ای..معلومه که یه خانم با سلیقه این میز و آماده کرده.نه؟-
 

 و با تبسمی پررنگ،به چشم هایم خیره می شود.
 
 کاری نکردم که...یکم به محبوبه کمک کردم..فنجونت رو بده برات چای بریزم.-
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خنده ای کوتاه و دوستداشتنی می کند و همانطور که نگاهم می کند فنجان را بلند می 
 کند.

 
 آره خب.فقط یکم..-
 

 تش می دهم.عطر چای را بو می کشد.فنجان را پر می کنم و به دس
 
 اووم..یه چای خوشمزه..از دست یه خانم خوشگل گرفتن،باید خیلی مزه بده..-
 

 هر دو خنده ای آرام می کنیم. و با نگاه به صورتش می گویم.
 
 بهتره به جای زبون ریختن،چای رو بخوری تا دیرت نشده..-
 

 ا یاسی نیومده یعنی هنوز خوابه؟!و با نگاهی به ساعت میگم:نمیدونم چر
 

 مسیح که قلپی از چای را می خورد فنجان را از لب هایش فاصله می دهد.
 
 اون یکه دیش دیر خوابیده تو بودی،اون وقت یاسی خانم خواب مونده؟!-
 

چشم هایم گرد می شود.من دیر خوابیده بودم،او از کجا می دانست.به گردی چشم 
 ند و با چشمک می گوید.هایم لبخند می ز

 
 خب..دیدمت زیر آالچیق نشسته بودی تنهایی..ولی رفتنت رو ندیدم.-
 

 نفس حبس شده ام را رها می کنم..
 
 آها..آره....خوابم نمیبرد..اومدم بیرون کتاب بخونم..-
 

 با صدای بلند صبح بخیر یاسی هر دو به سمتش نگاه می کنیم.
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 انگار یکم دیرکردم..سالم سالم ..ببخشید -
 

و کنار من یک صندلی بیرون می کشد و با نگاهی عمیق به صورتم می گوید:خوش می 
 گذره خانم؟!

 
 لبخندی به صورتش می زنم.امان از یاسی..و این نگاه های مچ گیرانه اش!

 
 مسیح لب باز می کند.

 
 پروانه؟! جاتون خالی داشتیم اول صبحی غیبتتون رو می کردیم.مگه نه-
 

 به مسیح که آرام می خندد نگاه می کنم و نگاهم را به یاسِی کنجکاو شده،می دوزم.
 
 شوخی می کنه عزیزم..چاییت رو بخور سرد نشه!-
 

 مسیح بازهم شیطنت می کند.
 
 آره یاسی خانم..چاییش معرکه س!-
 

 و فنجان خالی اش را به سمتم می گیرد.
 
 بهم بدی؟ میشه یکی دیگه هم-
 

با لبخندی که روی لبم نشسته بود و قصد رفتن نداشت،فنجان دوم را هم برایش پر 
 می کنم.

 
** 
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 به یاسی که مشغول نوشتن بود نگاه می کنم.
 
یاسی دیگه چیزی رو یادت نره ها...من این همه راه نرم و دوباهر تو بگی یه چیزی رو -

 یادم رفت.
 

 .سرش را بلند می کند
 
 نه خیالت راحت...هر چی الزم داشتیم رو نوشتم.-
 

 و برگه را به سمتم می گیرد.
 
 بیا...تو می موندی میذاشتی حامد می رفت می گرفت دیگه!-
 

برگه را توی کیف دستی کوچکم می گذارم و موبایل و سوئیچ ماشین حامد را از روی 
 میز بر می دارم.

 
امروز درگیره..من نسبت به بقیه سرم خلوت تره.خودم خودت که دیدی حامد چقدر -

 میرم و زود میام.
 
 اوکی هانی..برو مواظب باش که ندزدنت..-
 

با خنده دستی برایش تکان می دهم که بوسه ای برایم روی هوا می فرستد و کمی بعد 
 از هتل خارج می شوم.

 
.هر دو دستم پر بود از کیسه توی مرکز خرید می چرخم و خرید هایم را انجام می دهم

های خرید و دیگر جایی نداشت.به سمت ماشین که گوشه ای زا خیابان پارک کرده 
 بودم حرکت می کنم و خرید ها را روی صندلی های عقب جا می دهم.
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کمربند را می بستم که یاد اس ام اس یاسی می افتم وآه از نهادم بلند می شود.پاک 
 ه می شوم و درب ماشین را می بندم.فراموشم شده بود.پیاد

 
سوئیچ را درون جیب مانتوام جا می دهم و ،گوشی را از کیفم بیرون می آورم تا چیزی 

باز یادم نرود.چند قدم از ماشین دور شده بودم ومشغول خواندن اس ام اس یاسی 
 بودم که ناگهان صدای وحشتناک موتوری از کنارم می گذرد و کیف دستی ام کشیده

می شود و خودم هم همراه موتوری دو قدمی کشیده می شوم و کیف از دستم رها می 
 شود.

 
شوکه روی زمین رها می شوم و موبایلم هم روی زمین می افتد.کف دستم می سوزد و 

سرم لحظه ای گیج می رود..زن و بچه ای که توی پیاده رو بودند سریع به سمتم می 
 به صورتم نگاه می کند.آیند.زن در حالیکه نگران است 

 
 خانم بزارین کمکتون کنم..-
 

نگاهش می کنم. دستم را می گیرد و به کمکش بلند می شوم و مبهوت می گویم: 
 کیفم.. زدنش!

 
زن نگاهی به صورتم می کند:فدای سرتون..خوب شد خودتون چیزی نشدین.می 

 خواین براتون ماشین بگیرم؟خوبین؟!
 

شم..چقدر همه چیز یهویی اتفاق افتاد..کیفم را موتوری برد..و من دستی به سرم می ک
حتی قیافه ی پسرک را هم ندیدم..کارت های بانکی ام همه درون کیفم بود.آه خدایا 

 کیفم...
 

 به زن که منتظرجوابم است ،نگاه می کنم.
 
 نه...ماشینم همین جاست..ممنون..-
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 8 0 

 

 گوشی ام را به دستم می دهد.
 
 ه کمکی می خواین من هستم.اگ-
 

خیالش را راحت می کنم که خوبم و ازش باز هم تشکر می کنم و آهسته به سمت 
ماشین قدم برمی دارم.زانوی راستم کمی می سوزد و کف دستم هم خراش برداشته و 

 گز گز می کند.
 

دم بانک و سوار ماشین می شوم و سرم را روی فرمان می گذارم.از فردا باید راه می افتا
کارت های بانکی را دوباره می گرفتم.حرصی ضربه ای به فرمان می زنم که دستم بیشتر 
می سوزد و باعث می شود اشک درون چشم هایم حلقه بزند.زیر لب لعنتی نثار شانس 

بدم می کنم و استارت می زنم و قید خرید های یاسی را می زنم و به سمت هتل می 
 رانم.

 
که مشغول کار بود را صدا می زنمو به کمکش خریدها را به داخل می  یکی از مردهایی

 بریم.یاسی با دیدنم سریع به سمتم می اید.
 
 پروانه اومدی؟بزار کمکت کنم..-
 

 و چند تا از بسته ها از دستم می گیرد.و به قیافه ام نگاه می کند.
 
 چیه چرا اینقدر اخمالویی؟گرم بود آره؟!-
 

هیچ،کیفم را هم زده بودند.بدتر ازاین مگر داشتیم؟!پوفی می کنم و با ناله  گرم که بود
 حرف می زنم.

 
 آره..یاسی... کیفم رو هم زدن!-
 

 یاسی متعجب همان وسط سالن می ایستد و نگاهم می کند.
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 کیفت؟چرا؟خودت خوبی؟ببینمت؟!-
 

 نم.و سرتا پایام را برانداز می کند.کالفه دستش را پس می ز
 
 خوبم..چیزیم نیست دختر..فقط انگار زانوم خراش برداشته..-
 
 به پلیس زنگ نزدی؟قیافشون رو ندیدی؟!-
 

آهی می کشم.وقتی قیافه شان را ندیده بودم به پلیس زنگ میزدم و چه می 
 گفتم؟!خوشبختانه

 
صیبش فقط کارت های بانکی ام و مقداری پول درون کیف بود که دزد،چیز زیادی ن

 نشده بود.
 

** 
 

با آمدن مسیح،یاسی هی چشم و ابرو می آید که قضیه را بگوید ولی من نمی خواستم 
تا نرسیده نگرانش کنم.چیزی نشده بود که!فقط کمی دستم و زانویم زخمی شده بود و 

 کیفم را زده بودند و کمی هم، شوکه شده بودم.
 

ش جون تلفنی حرف می زنیم و کنار هم شام را در آرامش می خوریم و کمی با مهو
 فیلمی که مسیح خریده را تماشا می کنیم.

 
یاسی که خمیازه می کشید از جایش بلند شد و گفت:من که میرم بخوابم..با عرض 

 پوزش...ولی این فیلم اصال مورد عالقه ی من نیست!
 

 خنده ای کردم و گفتم:آره خب..چون طنز نیست!
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 ده اش بلند شده بود گفت:این دفعه طنز هم می گیرم.خوبه؟!مسیح که صدای خن
 

 یاسی که لبخندی میزد گفت:عالیه..راستی..
 

 و با مکث، نگاِه من و مسیح را به سمت خودش می کشد.
 
 پری..نگفتی قضیه رو؟!-
 

چشم غره ای بهش می روم که از نگاه تیز مسیح دور نمی ماند و فوری عکس العمل 
 دهد.نشان می 

 
 چی رو نگفته؟-
 

 و رو به من می چرخد و سوالی صدایم می کند.
 
 پـروانه؟!-
 

و نگاهم می کند.نمی خواستم نگرانش کنم.خودش هزار تا مشکل و دردسر توی کارش 
 داشت و من هم..شده بودم نمک روی زخم!

 
از هم یاسی با گفتن شب بخیر از چشم غره هایم فرار می کند و صدای مسیح ب

 متوجهم می کند.
 
 چیزی شده پروانه؟!-
 

 نگاهم را از چشم هایش می گیرم تا بهتر حرف بزنم زیر سنگینی نگاه نگرانش!
 
 نه..یعنی چرا!ولی زیاد مهم نیست آخه..-
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و دوباره نگاهم را به سمت صورتش می چرخانم.چینی میان پیشانی اش نقش 
 بود به تمام حرکاتم. انداخته بود و چشم هایش دقیق شده

 
 خب..حاال همون که مهم نیست رو بهم بگو..لطفا!-
 

 با انگشت هایم ور می روم.
 
خب..بعد از ظهر رفته بودم برای هتل خرید..رفتم یه سری خرت و پرت بگیرم که ..یه -

 موتوری کیفم رو زد!همین!
 

ردم که ممکن نیست آنقدر قسمت آخر حرفم را به تندی گفتم که خودم هم فکر ک
 متوجه شود،ولی شد.

 
 با صدایی بلند ،که تعجب درونش زیاد است می گوید:موتوری؟کیفت و زد؟

 
 و انگار از شوک در امده باشد ادامه داد.

 
 االن...چی؟خودت خوبی االن؟چیزیت نشده که؟هان؟-
 

 کند.فوری به چشم هایش،خیره می شوم.نگاه نگرانش ُکل بدنم را، رصد می 
 
خوبم..بخدا خوبم..نگران نشو..ای یاسی!خدا نکشت که جلوی زبونت و نمی تونی -

 بگیری...چیزیم نشده که..فقط ..یکم دستم و پام خراشیده شد..و کیفم و زد!
 

عصبی نگاهم می کند و با صدایی که دلم را می لرزاند معترض و حرص زده،حرف می 
 زند.
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ه االنم نمی خواستی خبر بدی؟من غریبه ام آره؟خیلی نباید به من زنگ بزنی؟تاز-
ممنون.چرا مراقب خودت نیستی؟اصال مگه کس دیگه ای نبود که بره خرید؟حتما 

 خودت باید می رفتی؟!
 

کالفه دستی میان موهایش می کشد و با لحنی که سعی می کند کمی نرم تر باشد 
 حرف می زند.

 
نادرخان می دادم؟از دست تو پروانه...اصال  اگه چیزیت میشد..من چه جوابی به-

 مراقب نیستی..حداقل باید بهم زنگ میزدی..می اومدم پیشت!می رفتیم آگاهی!
 

از جایش بلند می شود و چند قدم راه می رود.سکوت کرده توی مبل فرو می روم و 
توی دلم برای یاسی خط و نشان می کشم .مگر دستم بهش نرسد.ببین چطور اعصاب 

ر دویمان را خراب کرد.دست از میان موهایش می کشد و به سمتم قدم برمی دارد و ه
 جلویم می ایستد.

 
 راستش و بگو پروانه..خودت که چیزیت نشد هان؟!می خوای بریم دکتر؟!بریم؟!-
 

 از اینهمه نگرانی اش دلم می گیرد.
 
 مسیح..من خوبم..ببین..کف دستم فقط یکم می سوزه همین!-
 

 نفسی عمیق می کشد.
 
 تو کیفت چی بود حاال؟!-
 

 لبم را از میان دندان هایم جدا می کنم.
 
 یکم پول و کارت های بانکیم..از فردا باید بیفتم دنبال کاری کارت هام.-
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 کالفه است و نگران.می خواهم آرامش کنم.پس حرف می زنم.
 
 می کنی حاال..خب..چیزی نشده که..چرا الکی..خودت و نگران -
 

 برافروخته و عصبی این بار تقریبا،سرم با صدای بلندش داد می زند.
 
چیزی نشده؟الکی نگرانتم؟تو متوجهی چی میگی؟می دونی اگه اون موتوری بهت -

اسیب می زد چی میشد؟می دونی چقدر خطرناک بوده موقعیتت؟!پروانه..آخه چرا 
 این همه نگرانیه منو نمی فهمی؟هان؟

 
 موهایش را که چنگ میزند..انگار کسی قلب من را درون سینه چنگ میزند.

 
فکر کردی الکی این همه نگرانت می شم؟مگه میشه آدم الکی این همه نگران کسی -

باشه هان؟!نمی بینی چقدر روت حساسم؟این احساساتم رو نمی بینی؟یا می بینی و 
ن بدم که ..دوستت واست اهمیت نداره؟من دیگه چجوری باید بهت نشو

 دارم..هان؟این همه عشق و عالقه رو توی نگاهم نمی بینی؟!
 

مکث می کند.و من حیرت زده و متعجب به حرفش فکر می کنم.دوستم داشت؟!اگر 
 نگرانم بود برای این بود که دوستم داشت؟!عشق..عالقه..مسیح!

 
 به چشم های درشت شده ام نگاه می کند.

 
حتی حرفام رو هم با مامان زدم...منتظر بودم برگرده و بهت همه چیز رو پــروانه...من -

 بگم..ولی تو..باعث شدی همه چیز سریع تر اتفاق بیفته..
 

 با بهت سعی می کنم حرف بزنم و این آتشی که درونش است را خاموش کنم ولی..
 
 من..مسیح..-
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 میان حرفم می اید و مهلت حرف زدن را ازم می گیرد.
 
پروانه..گوش کن..خواهش می کنم رو حرفام فکر کن..من اگه نگرانتم..اگه همش می -

خوام بدونم کجایی و چکار می کنی..همه ی اینا برای اینه که..تو برام مهمی..می 
فهمی؟تو برام مهمی و من..می خوام توی زندگیم باشی..زندگیم!خیلی وقته که بودنت 

وب شد!اصال خوب شد که فرصت شد باهات حرفام و توی زندگیم می خوام..امشب..خ
 و بزنم..

 
با صدایی که رو به پایین می رود و گرفته است ادامه می دهد و من را بیشتر از 

 همیشه غافلگیر می کند.
 
من دلم نمی خواد بهت آسیبی برسه..دلم نمی خواد ناراحت ببینمت..می فهمی؟نمی -

من می خوام خودم..مراقبت باشم..االنم ...فقط تونم ببینم که اتفاقی برات بیفته!
منتظرم تا مامان برگرده و تکلیف همه چیز رو معلوم کنم...توام بهتره.. تا اون موقع 

 خوب فکرات و در مورد من و حرفام و ...عالقه ای که بهت دارم بکنی!
 

میان  سکوت می کند و در حالیکه چند قدم دیگر جلویم راه می رود دست هایش را از
 موهایش جدا می کند و با شب بخیر آرامش،من را تنها می گذارد.

 
 همانطور بهت زده و شوکه،روی مبل می نشینم و فکر می کنم.

 
مسیح چه گفته بود به من؟اگر نگرانم بود،همه اش بخاطر عالقه ای بود که بهم 

مهوش جون  داشت؟برای این بود که می خواست توی زندگی اش باشم؟با مادرش...با
 هم حرف زده بود؟!

 
وای خدایا..مسیح چه گفته بود!؟! چشم هایم را لحظه ای باز و بسته می کنم که اگر 
 خوابم،از این خواب بیدار شوم،ولی نه!همه چیز واقعی بود!همه چیز حقیقت داشت!
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مسیح بود که جلویم ایستاده بود و میان عصبانیت و نگرانی هایش،به دوست داشتن 
ن اعتراف کرده بود..به اینکه مدت هاست در قلبش ..در ذهنش هستم..به اینکه می م

 خواست در زندگی اش باشم و من،فقط نگاهش کرده بودم..
 

ازم خواسته بود که به حرف هایش گوش کنم و فکر کنم..دستم را روی قلبم می 
 گذارم..آنقدر تپشش باالست که می ترسم از این همه خوشی بایستد..

 
مسیح گفته بود دوستم دارد..باورم نمیشد..شوکم به لبخند تبدیل می شود..تعجبم به 

لبخند تبدیل می شود...مرد دیوانه..به من ابراز احساسات کرده بود..آن هم با این همه 
 عصبانیت و دلخوری..و میان یک عالمه نگرانی!

 
گاه می کنم..همین دیشب خنده ام می گیرد..گفته بود دوستم دارد..به سمت اتاقش ن

بود که در دلم آرزو کردم که مسیح مرد زندگی ام باشد..و حاال،همین چند لحظه 
پیش،مسیح جلویم ایستاده بود و از دوست داشتن من،حرف زده بود و خواسته بود 

 به او فکر کنم...
 

 من تمام دیشب را با فکرش پلک روی هم نگذاشته بودم و حاال...
 

 ورتم را پر می کند.من ...نیازی به فکر کردن نداشتم.همه چیز معلوم بود.لبخند کل ص
 

اما لحظه ای،یاد گذشته ام مثل پتک بر سرم آوار می شود.بشارت و خاطره ش مثل 
 غولی وحشتناک جلوی چشمانم قرار می گیرند و تپش قلبم را کم می کنند.

 
** 
 

را از کاناپه باال می کشم و به سمت پله ها با قلب و ذهنی که درگیر است به زور خودم 
حرکت می کنم.با هر قدمی که برمی داشتم دو اسم در ذهنم تکان می خورد.مسیح و 

 دیگری امین بشارت!
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دو مردی که کامال متفاوت از هم بودند.یکی مرد بود و دیگری ادای مرد بودن را در می 
 آورد و یک نامرد به تمام عیار بود.

 
 به در بسته ی اتاق یاسی می اندازم.من به تو چه می گفتم دختر؟!نگاهی 

 
آهی می کشم و خودم را درون اتاقم می اندازم.کنار در سر می خورم و دو زانو می 

 نشینم و زانوهایم را مثل غمی که در سینه ام داشتم،در آغوش می کشم.
 

به مسیح می گفتم اگر به مسیح می گفتم نه،جواب دلم را چه می دادم و اگر 
بله،جواب مسیح را چه می دادم؟!چجوری برایش توضیح می دادم که من قبل از 

او،مرد دیگری در زندگی ام بوده که فکر می کردم روزی با او همه چیز را شروع می 
 کنم،ولی اشتباه فکر می کردم.

 
گی ام زند چجوری به مسیح ثابت می کردم که امین بشارت،یکی از بزرگترین اشتباهات 

 بوده و هنوز هم دارم چوب این اشتباه را می خورم!
 

چشم هایم را روی هم می گذارم..صدای مسیح و دوستت دارم گفتنش در ذهنم می 
پیچد.چطور می توانستم از مسیح بگذرم؟از مردی که هر لحظه مراقبم بود و 

 امشب،نگرانی اش را طور دیگری بهم نشان داده بود.
 

ود که تمام این مدت اگر نگرانم بوده..اگر محافظم بوده،دلیل بزرگی مثل نشان داده ب
 دوست داشتن،پشت همه ی این کارها داشته!

 
چشم هایم را باز می کنم.اگر با خودم و دلم می خواستم رو راست باشم،جوابم یک بله 

 ی قطعی به مسیح بود.
 

باشد،و حابا مرد آرزوی من  مسیح مردی بود که مطمئنا آرزوی هر دختری می توانست
هم بود و بهم پیشنهاد داده بود...گفته بود که می خواهد من بشوم زندگی اش و 
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عشقش!از عالقه و دوست داشتن و دلیل نگرانی هایش گفته بود و واسته بود فکر 
 کنم.

 
 ولی من دیشب تا خود ِ طلوع آفتاب صبح،فکر کرده بودم به مسیح!

 
وم.چشمم به صفحه ی روشن گوشی ام می افتد و عظالت فکم از جایم بلند می ش

سفت و سخت می شوند.مطمئنا خود لعنتی اش بود.مردی که مسبب تمام ناراحتی 
 های من در زندگی ام بود.

 
بدون آنکه پیامش را باز کنم،روی تخت دراز می کشم و جنین وار مچاله می شوم.باید 

 ز را!همه چیز را به مسیح می گفتم..همه چی
 

حتی اگر بدترین برخورد و عکس العمل را به حرف هایم نشان می داد،حقش بود که 
 بداند در گذشته ی من،مرد دیگری هم بوده!مردی که می شناختش!امین بشارت!

 
پوزخندی روی لبم می نشیند.فکر می کردم که امین بشارت نقشش برای همیشه در 

حضورش را با مسیج های بی سر و ته اش  زندگی ام تمام شده و مجبورم گه گاهی
تحمل کنم..ولی حاال،فهمیده بودم که هنوز هم نقش این مرد،در زندگی ام پررنگ 

 است.مخصوصا حاال که می خواست از زنش هم جدا شود.
 

آه از نهادم بلند می شود و بغضی سنگین به گلویم چنگ می اندازد.دلم می خواست 
ه حال خودم زار می زدم.به این شانس بدم ..به این بختی شانه های کسی را داشتم و ب

 که با اسم امین گره خورده بود.آن هم گره ای کور!
 

*** 
 

تا خوِد صبح پلک روی هم نمی گذارم.درست برعکس شب قبل ،شبی پر از استرس را 
پشت سر گذاشته بودم و حاال که صبح شده بود،نمی دانستم چطور باید با مسیح 

چشم شوم!چطور باید به صورتش نگاه کنم و نشان بدهم که دارم به حرف  چشم تو
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هایش و معانی که داشت فکر میکنم وقتی،او نمی داند مرد دیگری در گذشته ام 
 بوده؟!

 
آهی می کشم و پتو را کنار می زنم و به سمت حمام می روم.ولی آنقدر بی حالم که 

 ته را برمی گردم و لبه ی تخت مینشینم..حتی،می دانم نمی توانم دوش بگیرم.راه رف
 

تختی که مسیح،با سلیقه ی خودش برایم خریده بود..اتاقی که به سلیقه ی خودش 
 برایم دکور کرده بود..

 
نگاهم را درون اتاق به گردش در می آورم.همه چیز بوی مسیح می داد..بوی محبت 

ایش بود..چطور می توانستم هایش را..بوی لبخند هایش را.یاد آور همه ی محبت ه
 از قید همه ی این محبت ها بگذرم؟!

 
یاد عجله اش برای آمدن به این خانه،به این اتاق، ته دلم را گرم می کند..گویا..مرد من، 

خیلی وقت بود که مهر مرا به دل داشت..و من ِ ساده تازگی ها بود که تغیرات نگاه 
شب ِ عروسی همه چیز رنگ دیگری گرفته هایش را فهمیده بودم..درست بعد از آن 

 بود..
 

 همه چیز!حتی عالقه ی من..
 

با ضربه هایی که به در اتاق می خوره نگاه از صورتم درون آینه می گیرم و طولی نمی 
 کشد که یاسی به اتاق قدم می گذارد.

 
 کجایی دختر؟ساعت خواب.-
 

به خطی کج و ماوج تبدیل می  سعی می کنم لبخند بزنم ولی انگار فقط لب هایم
 شوند.

 
 خواب موندم.بریم..-
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 و کیفم را از روی تخت برمی دارم.

 
 چیه چرا اینقدر رنگت پریده؟!-
 

 نگاهی به چشم هایش می اندازم.ای یاسی..چطور میشد که حال مرا نمی فهمیدی؟!
 
 دو شبه نمی تونم بخوابم..چیزی نیست!-
 

 حلقه می کند و صورتم را به بوسه ای آرام،نوازش می دهد. دستش را دور بازویم
 
 قربونت برم من..همش از استرس دیروز بوده حتما..-
 

لب هایم بیشتر به پوزخند شبیه می شوند.استرس دیروز؟!من جز امین بشارت 
 استرس دیگری در زندگی ام نداشتم.

 
وباره درخواست بدم.عجب گیری شاید..مدارکم رو برداشتم تا برم برای کارت هام د-

 کردم..اصال حوصله ی این کارها رو ندارم.
 
 همش یکی دوساعت وقت میبره دیگه..اونم که مسیح همراهت هست.-
 

سکوت می کنم و آخرین پله را هم پایین می روم.با دیدن مسیح که روی مبل لم داده 
د از آن همه جنجال بود،قلبم تپش می گیرد..مسیح..می خواست همراهم بیاید؟بع

 های دیشب و آن همه ابراز عالقه اش؟!
 

چشم هایم را لحظه ای بازو بسته می کنم و سعی می کنم یادم بیاید که باید نفس 
بکشم..چطور می توانستم به صورتش نگاه کنم و بگویم که من روزی نامزد 

 همکارش،امین بشارت بوده ام؟
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هایش که رنگ دنیایم را عوض کرده چطور می توانستم مستقیم درون چشم 
 بود،چشم بدوزم و حرف هایی را که باید بداند،بزنم؟!

 
سالم آهسته ام را با صبح بخیر کوتاه و نگاه خیره اش جواب می دهد.قید خوردن 

 صبحانه را می زنم و می گویم که میل ندارم و بهتر از تا دیر نشده راه بیفتیم.
 

و بعد از خداحافظی با او به سمتم می چرخد.نگاه سنگینش یاسی را به هتل می رساند 
باعث می شود لحظه ای سرم را به سمتش بچرخانم و نگاهش کنم..ولی نگاهم زیاد 

 طاقت نمی اورد و دوباهر به روبرو چشم می دوزد.
 
 کدوم بانک باید بریم؟!-
 

ر لب می گویم.با دسته ی کیفم را درون دستم حرکت می دهم و اسم بانک را کوتاه زی
 مکثی چند ثانیه ای سنگینی نگاهش را برمی دارد و حرکت می کند.

 
دست می برد و پخش ماشین را روشن می کند.صدای مالیم آهنگ سکوت فضای 

 کوچک،ماشین را پر می کند.
 

یاد صدای زمزمه وارش می افتم که از پشت در اتاق روح و جسمم را به تپش انداخته 
کشم و سعی می کنم تا موقع رسیدن چشم هایم را روی هم بگذارم و  بود..آهی می

 کمتر به چشم هایم اجازه بدهم که زیر چشمی ،مرِد کنارش را نگاه کند و غرق مهر شود.
 

*** 
 

با توقف ماشین چشم هایم را باز می کنم.دقیقا جلوی بانک ایستاده بود.بدون آنکه به 
 صورتش نگاه کنم،تشکر می کنم.

 
 مرسی...تو..برو دیگه!خودم ..می تونم برگردم..-
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 صدایش اصال عطوفت ندارد و دلم می گیرد.
 
 هر چقدر طول بکشه..منتظرت توی ماشین نشستم.برو!-
 

تا پشت لبم می آید که اعتراض کنم،ولی با لحن صحبتش هیچ جای اعتراضی برایم 
و قبل از اینکه پیاده شوم،صدایش باقی نمی گذارد.بی حرف دستگیره را لمس می کنم 

 تک تک سلول به سلولم را نوازش می کند.
 
 پــروانــه؟!-
 

 به سمتش می چرخم و بی اراده نگاهم را به چشم هایش می دوزم.
 
 این و بخور...شیرینه!نمیزاره حالت بد بشه!-
 

ه چشم نگاهی به دستش که ،شکالت درونش بود می اندازم و دوباره نگاهم را ب
 هایش می اندازم.همین که او بود همه چیز شیرین بود..شکالت برای چه؟!

 
بیشتر از این نگاه و دستش را منتظر نمی گذارم.شکالت را از دستش می گیرم و از 

 ماشین پیاده می شوم.
 

چطور می توانستم برای از دست دادن این مرد نگران نباشم؟برای از دست دادن 
ه های پاک و صادقی که به راحتی می شد همه چیز را درونش حمایت هایش..نگا

 فهمید؟!مگر می شد بتوان همه ی این خوبی ها را ببینم و نگران نداشتنشان نباشم؟!
 

نگاهم را از شکالت می گیرم و میان انگشت هایم فشارش می دهم..محبت هایش 
 هم شیرین بود..نفسی عمیق می کشم و وارد بانک می شوم.

 
رهایم سریع تر از آنچه که فکر می کردم تمام می شود و بعد از بیرون آمدن از دومین کا

 بانک،به همراه مسیح به سمت هتل می رویم.
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 صدای موبایلش ،سکوت را می شکند.

 
 بگو مهندس جان..-
 
 دارم میام شرکت...-
 
 آره تا نیم ساعت دیگه اونجام.-
 

توحی بود.فتوحی..قلبم می لرزد!یا شبی می افتم که و تماس را قطع می کند.حتما ف
 می خواست مرا برای فتوحی خواستگار ی کند.

 
اخم های درهم و صورت گرفته اش آنقدر شک برانگیز بود که ذهن من و مهوش جون 

 را به خود درگیر کرده بود و وقتی دلیلش را فهمیدم،متعجب شدم.
 

دواج دارم؟آن شب بعد از آن همه گره میان آن شب ازم پرسیده بود که کی قصد از
ابروهایش و لبخند نداشته اش،وقتی جواب منفی ام را شنیده بود سربه سرم گذاشته 

 بود..بهم گفته بود خسیس..گفته بود دلش شیرینی می خواسته..
 

چرا همان موقع فکر نکردم که ممکن است روزی مرا برای خودش خواستگاری کند؟چرا 
عنای بیرون فرستادن نفسی که انگار حبس شده بود درون سینه اش را همان موقع م

نفهمیده بودم؟چرا معنای لبخندهای مهوش جون را،وقتی با محبت نگاهم می کرد و 
 من برایش قضیه را می گفتم نفهمیده بودم؟!

 
چطور می شد این همه محبت را برای خودم نتوانسته بودم معنا کنم؟!یعنی همه اش 

ضور نامردی مثل بشارت بود که همه ی درها را به روی ذهنم بسته بود و بخاطر ح
باعث شده بود که دیگر کمتر مواقعی پیش بیاید که به یک زندگی آرام و دوستداشتنی 

 کنار مرد دیگری فکر کنم؟!
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 با رسیدن به هتل،نگاهی کوتاه به نیم رخش می اندازم و فوری نگاهم را می گیرم.
 
 وز ممنون..بابت..امر-
 

ترمز می زند و با دست هایش روی فرمان ضرب می زند و به جای جواب دادن به 
 تشکرم حرف دیگری می زند.

 
رفتی تو...قبل از اینکه کار کردن رو شروع کنی،بهتره یه چیزی بخوری!می دونی که -

 اصال دلم نمی خواد ببینم مریض شدی؟!
 

شود احساس کنم که داشتن این مرد،یکی از گرمم می شود..توجه هایش ،باعث می 
 خواسته های بزرگ دلم است.

 
 باشه..نمیای تو؟!-
 

 به ساعت مچی اش نگاه می اندازد و می فهمم که دیرش شده!
 
 نه..مراقب خودت باش!-
 

با گفتن"توام همینطور" از ماشین پیاده میشم و به سمت هتل حرکت می کنم.میانه راه 
 ی چرخم.هنوز ایستاده بود و رفتن مرا نگاه می کرد.می ایستم و م

 
بی اراده دستم باال می آید و برایش تکان می دهم.لبخندش را از دور هم می بینم و به 

 دلم دلداری می دهم که روزهای خوب هم خواهیم داشت.
 

** 
 

اش هر چه سعی می کردم حواسم جمع کارم نمی شد،نه آن روز و نه هفت روز بعد ی 
و وقتی شنیدم که مهوش جون هم می خواهد برگردد،ذهن آشفته ام بیشتر از قبل 
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آشفته شد.باید با مسیح حرف می زدم..باید می گفتم!همه چیز را می گفتم و تصمیم را 
 به عهده ی او می گذاشتم!

 
چاره ای نداشتم..جز حرف زدن!جز باز کردن همه ی روزهای گذشته ای که زخمی شده 

 ی دلم!بود رو
 

بود و هنوز مسیح نیامده بود.یاسی مشغول  9منتظر به ساعت نگاه می کنم.ساعت 
شکستن تخمه بود و مثال روزنامه می خواند..توی این یک هفته آنقدر به پرو پایم 
 پیچیده بود که باالخره لب باز کرده بودم که مسیح بهم چه گفته و بینمان چه شده!

 
و بغلم کرده بود و به خودش فشرده بودم که تمام تنم درد  آنقدر جیغ جیغ کرده بود

 گرفته بود.آنقدر دیوانه بازی در آورده بود که میان گریه و اشک،خنده ام گرفته بود.
 

آنقدر دلداری ام داده بود که جرات از دست رفته ام ،برگشته بود و حاال،می خواستم 
ها و نه هایی که در ذهنم رژه می  امشب،به همه ی این استرس ها،به همه ی این بله

 رفتند پایان بدهم.
 

 باید تکلیف همه چیز را ..همین امشب، روشن می کردم.
 

با شنیدن صدای ماشینش،کف دست هایم عرق می کند و نگاهم،ناالن به یاسی خیره 
 می شود.نگاهی به سمت در می کند و دوباره به صورتم خیره یم شود.

 
باید باهاش حرف می زدی...پس الکی قیافت رو اینجوری نکن چته؟باالخره که -

 پری..محکم باش!خواهش می کنم دختر..
 

آب دهانم را قورت می دهم.یاس چه می دانست درد من چیست؟من می 
ترسیدم..من از پس زده شدن،آن هم توسط مسیح،می ترسیدم..از خشم دوباره و 

 بشارت...وای من می ترسیدم.عصبانیتش می ترسیدم..از اینکه بفهمد امین 
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صدای قدم هایش که می اید خودم را مشغول حل کردن جدول می کنم.سالم می 
 کنیم و جوابش،لبخند و سالم می شود.

 
این دو روز اخیر،خیلی بهتر شده بود و از آن گرفتگی صورتش کمتر،خبری بود.و این 

 جراتم را کمی بیشتر می کرد.
 

م برایش خیلی سنگین تمام شده بود که نمی خواست این سرو انگار حرف های آن شب
 سنگین بودن میانمان را به این زودی ها تمام کند.

 
بعد از عوض کردن لباس هایش به کنارمان برمی گردد.و روی مبلی نزدیک به من می 

نشیند.تی شرت توسی و شلوار پررنگتر از تی شرتش،و بوی عطر خوبش،باعث می 
شود..برای مردی که منتظر جوابم بود و نمی دانست چه چیزی شود دلم تنگ 

 انتظارش را می کشد.. همین که می نشیند مثل همیشه می گوید:چه خبر؟!
 

 یاسی نگاهی به من می کند و جواب مسیح را می دهد.
 
خدارو شکر همه چیز خوبه..امروز طبقه ی سوم هم تموم شد.بچه ها کلی ذوق -

 داشتن..
 

با سینی حاوی شربت به لیمو می اید.به مسیح خسته نباشید می گوید و  محبوبه
 شربت ها را می چرخاند و می رود.

 
 مسیح که شربتش را نوشیده بود،لیوان را روی میز می گذارد.

 
 آخرشم باید یه روز یواشکی بیام همه چیز و ببینم..-
 

 و با نگاهی به سمت من ادامه می دهد.
 
 ین بند قرار داد رو قبول ندارم..من هنوز ا-
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یاسی می خندد و می گوید:خب..باید با رییسمون حرف بزنین..شاید یکم نرم شد و 

 راضی شد..
 

نگاهی به مسیح می اندازم که با هم چشم در چشم می شویم.نگاهش برقی دارد که 
 ند!مانمی شود ازش گذشت..باید خیره اش شد..باید دلبسته اش شد و دلبسته اش 

 
 آخه مشکل اینجاست یاسی خانم که..رییستون هم رسیدگی نمی کنه!-
 

 لبخندی میزنم و سرم را به زیر می اندازم.و مسیح ادامه می دهد.
 
 فکر کنم باید یه نفر رو برای وساطت بفرستم..بلکه فرجی شد..نه؟!-
 

امشب،بعد از این سرم را بلند می کنم و به چشم هایش نگاه می کنم.چشم هایی که 
 چند روز گذشته،مثل قبل شده بود..مهربان و پر از عشق!

 
 ولی ما قرارداد امضا کردیم..-
 

صدای خنده ی یاسی و مسیح همزمان بلند می شود و مسیح میان خنده می 
 گوید:یاسی خانم..دیدی..هیچ جوره انگار راه نداره..خودت یه پارتی بازی کن واسمون..

 
یطنت می گوید:چشم ...یه روز که پری نبود..بیاین خودم میبرم همه جا رو یاسی با ش

 نشوندتون میدم.خوبه؟!
 

مسیح لبخند می زند و من با چشم هایی گرد شده و تشر اسمش را معترضانه صدا 
 می زنم.

 
محبوبه برای شام صدایمان می زند و من به این فکر می کنم که بعد از شام،چه 

 تظارم است.چیزهایی در ان
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 به این فکر می کنم که چطور شروع کنم..همه چیز را..

 
 با بفرمایید گفتن مسیح،بلند می شویم و به سمت میز حرکت می کنیم.

 
*** 

 
بعد از خوردن شام و چای،یاسی بلند می شود و با شب بخیر گفتن ما را تنها می 

مصرانه به صفحه ی بزرگ گذارد. نگاه مسیح را روی خودم احساس می کنم،ولی 
 تلویزیون خیره می مانم.

 
 چطور باید شروع می کردم؟چطور حرف می زدم و می گفتم..

 
 با بلند شدن مسیح به خودم می آیم.می خواست برود..باید صدایش می زدم.

 
 مسیح..-
 

نگاهش به سمتم،تغییر جهت می دهد و پرسشی نگاهم می کند.سعی می کنم،شیوا 
 نم..صدایم مثل دست و دلم نلرزد..حرف بز

 
 میشه..بشینی..می خوام باهات..حرف بزنم.-
 

تبسمی کمرنگ روی صورتش می نشیند و نزدیکم می آید.روی مبلی نزدیک به من 
می نشیند و منتظر نگاهم میکند.حرف نزدنش،سکوتش،هولم می کند.هر چیزی که در 

 ذهنم آماده کرده بودم را محو می کند.
 
 من..راستش..به حرفات فکر کردم..-
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به چشم هایش نگاه می کنم.میشد روزی برسد که این مرد و چشم هایش،متعلق به 
 من باشد؟!

 
 خیلی فکر کردم..به نتیجه هم رسیدم.-
 

مکثم را که می بیند به حرف می آید.اگر سکوتش بیشتر می شد بی شک نمی توانستم 
 ادامه دهم.

 
 شنیدن حرفاتم..بگو پروانه..خب..من منتظر -
 

قلبم بی قراری می کرد وقتی صدایم می زد.آن هم با این لحن،گرم و مردانه اش.سعی 
 می کنم دیگر بریده بریده حرف نزنم.باید می گفتم و همه چیز را تمام می کردم.باید!

 
ه من..برای عالقه ای که ایجاد شده..خیلی احترام قائلم..یعنی می خوام بگم ک-

 منم..قلبم..این عالقه رو قبول داره..ولی..
 

سرم را بلند می کنم و به چشم هایش،نگاه می کنم.چشم هایی که انتظار را می شد به 
 وضوح درونش دید.

 
ولی..باید یه سری چیزا رو بدونی..یه سری چیزا هست در مورد من..در مورد گذشته -

نه..می تونه همه چیز رو تغییر بده!حتی ام! یه سری چیزایی که تو نمی دونی و می تو
 این عالقه ی بینمون رو!عالقه ای که دیگه االن،نمی شه کتمانش کرد.

 
 با صدایی که می دانم قصد دارد،مثل قبل جدی باشد حرف می زند.

 
پروانه..من اگر بهت پیشنهاد دادم،چون االنت رو دیدم..با گذشتت کاری ندارم.دلم -

ته ات هم سرک بکشم..الزم نیست در مورد گذشته ات بهم نمی خواد توی گذش
توضیحی بدی!فقط...می خوام بدونم که جوابت..یعنی می خوام بدونم این عالقه ای 

 که من بهت دارم..تو هم..به من عالقه داری یا نه؟!
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نگاهش می کنم.مگر می شد تو را دوست نداشت؟!مگر میشد؟!من هم مدت ها بود 

 حساس دوست داشتن شده بودم.که درگیر این ا
 

بغض راه گلویم را می بندد.دوستش داشتم و او می گفت که نمی خواهد از گذشته ام 
چیزی بداند..ولی گذشته ی من،هنوز هم آینده ام را به خودش درگیر کرده بود و 

 مسیح،باید می دانست!
 

 با بغضی که دارم جوابش را می دهم.
 
 رم..من..مسیح..من دوستت دا-
 

 چشم هایش می درخشند..
 
 ولی..باید بدونی یه سری چیزارو..خواهش می کنم بزار بگم..-
 

تبسمش می رود ولی درخشش چشمانش می ماند و آهسته می گوید:اگه می خوای 
بگی.. بگو..ولی پروانه..عزیزم...بدون..هیچ چیز احساس من رو به تو تغییر نمی 

 ده!هیچ چیز!
 

ن روی لبم نقش می گیرد.چقدر با اطمینان حرف می زد این مرد!مردی لبخندی غمگی
 که من،عزیزش شده بودم!

 
با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می آید،با اکراهی که درون صدایم خودنمایی می 

 کند شروع می کنم به حرف زدن..تعریف می کنم،هر آنچه را که باید بداند.
 
سی هام یه پسری بود که..چطور بگم..می گفت بهم عالقه دانشجو بودم..توی همکال-

 سال تمام روی حرفش بود و جواب ازم می خواست.. 2داره! نزدیک به 
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زیر چشمی نگاهش می کنم و قلبم یک در میان می زند.حالت صورتش غیر قابل نفوذ 
 د.شده بود ولی چشم هایش هنوز از شنیدن ابراز عالقه ام،آن هم علنی، می درخشی

 
اونقدر رفت و اومد که..عالوه بر مخالفت های بابا،ما ...یعنی..من و اون -

 پسر..متاسفانه.. نامزد شدیم!
 

صدای نفس هایش گوشم را پر می کند و من حرف می زنم..ادامه می دهم..می گویم 
و می گویم تا همه چیز تمام می شود..حتی دلم نمی خواست اسم آن نامرد را به زبان 

ورم.من از امین..از هر چیزی که مربوط به او میشد متنفر بودم..امین مردی بود که بیا
مرا به راحتی بازی داده بود و نقش یک عاشق پیشه را به خوبی بازی کرده بود و بعد 

از مدتی،به خواست خودش و مادرش،دنبال دختری بهتر از من رفته بود.تورش را جای 
 شده بودم لقمه ی کوچک! دیگری پهن کرده بود و من برایش

 
برایش می گویم که بازی ام داده بود و من، بازی خورده ی این داستان بودم. وقتی 
می گویم که آن مرد امین بوده است،امین بشارت بوده است حیرت را توی تک تک 
اجزای صورتش می بینم.شوکه شده بود..گیج شده بود..می دانستم.. ولی من ادامه 

می فهمید که من از امین متنفرم..باید می فهمید که چقدر با او زجر می دهم..باید 
 کشیده ام.

 
 با صدایی که از بغض می لرزید حرف می زنم و عقده های دلم را خالی می کنم.

 
من..االن..به همون اندازه ای که تو رو دوست دارم..از اون نامرد بیزارم..اونقدر بیزار که -

ور بیزار نمی تونه باشه..نمی تونه!من زجر کشیدم..من هیچ کس،از هیچ کس اینط
تاوان بدی دادم برای بودن با اون..برای یه بله دادن،من تاوان دادم و هنوزم دارم 

میدم..هنوزم دارم توی آتیشی که اون به پا کرده می سوزم..ولی امشب،همه چیز برام 
که بتونم به مردی عالقه تموم شد..فکر می کردم هیچ وقت..هیچ زمانی دیگه نمی رسه 

مند بشم..اصال بهش فکر کنم و ..اما حاال، این اتفاق افتاده و تو شدی همون مردی 
که..می خوام توی زندگیم باشه!االنم..من به هر تصمیمی که تو بگیری..به هر چیزی که 

 تو بخوای..راضی ام!
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ن از مسیح دیگر حرفی ندارم که بزنم..تمام شد حرف هایم و حاال وقت شنید

است.سکوتی سنگین میانمان نقش بازی می کند.مسیح راه می رود..دلم می ریزد..و 
قلبم را انگار تکه تکه می کنند..سخت ترین دقایقی عمرم را سپری میکنم و به مسیح 

 چشم یم دوزم..
 

قدمی میزند و من هیستیریک پاهایم را تکان می دهم..همه چیز را گفته بودم و حاال 
 بودم جواب بدهد..به این همه حرف هایی که زدم یک جواب بدهد. منتظر

 
آنقدر گفتن این حرفها سخت بود که نفس کم آورده بودم ...که دلم می خواست همان 

جا از حال می رفتم و می دیدم که همه چیز خواب بوده و من جلوی مسیح اینطور 
 .شته ای که باید میدانستراحت ننشسته بودم و برایش از گذشته ام نگفته بودم.گذ

 
می بینم که کالفه دستی میان موهایش می کشد..و سرش رابلند می کند و به صورتم 

 نگاه می کند و لب هایش برای حرف زدن،از هم جدا می شوند.
 

چند قدم فاصله را کنار میگذارد و جلوی پایم دو زانو می نشیند.صورتم را رصد می 
ن می کند و روی چشم هایم استپ می زند و با صدایی که کند..نگاهش را باال و پایی

دل و قلبم را باز به تپش می اندازد حرف می زند و مرا از اضطرابی که داشتم خالص 
 می کند.

 
پروانه..دختر..عزیزم..من بهت گفتم..اینا هیچ چیز رو تغییر نمی ده..به شرطی که -

همه چیز!نمیگم برام سخت نیست  گذشته رو بریزی دور..بزار زیر خاک مدفون بشه
قبول کردنش...ولی من برای با تو بودن،همه چیز رو قبول می کنم..من..هم تو رو می 

شناسم..هم اون ادم کثیف رو..بزار بهت بگم..من با همه ی این حرف هایی که 
 زدی..بازم..می خوام با تو باشم..

 
 برایم هجی می کند.
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 وام..با...تو..باشم.. می فهمی؟ببین..من..مسیح صدر...می خ-
 
پروانه..حرفات..هیچ کدوم از احساسات من رو تغییر نمی ده!من..دوستت دارم..تو -

 االن توی زندگیمی..توی قلبمی..من ..فقط ازت یه چیز می خوام..
 

پلک می زنم و پرسشگرانه با چشم هایی که دیدش،تار شده و مبهوت این مرد 
 مانده،نگاهش می کنم.

 
می خوام..توی قلبت...توی ذهنت..فقط من باشم..مثل قلب و ذهن من که..فقط -

جای توئه!می تونی؟ می تونی بهم قول بدی که فقط من رو توی قلبت داشته 
 باشی؟!می تونی؟!

 
 اشکم می چکد..می توانستم..برای این مرد همه کاری می کردم..همه کاری!

 
 لب می زنم..

 
 ول میدم..می تونم..من..ق-
 

دست های یخ زده ام را میان دست های گرمش جا می دهد و با چشم هایی که برق 
 اشک درونش می لغزد،خیره ی نگاهم می شود.

 
 عزیزم..گل من..تو زندگیه منی..زندگیم شدی..بهم بگو ..می خوای توی زندگیت باشم؟!-
 

و بهترین جواب عمرم را  دست هایم مثل قلبم گرم می شوند..با اشک،لبخند می زنم
 می دهم.

 
 بله...-
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چشم هایش چراغانی می شود برای این خوشبختی،اشک می ریزم و خدا را شکر می 
 کنم.

 
** 
 

آنقدر در آغوشش نگهم می دارد که هر دو آرام می شویم.مرا کمی از خودش دور می 
می کند..و قطره کند و دست هایش را دو طرف صورتم می گذارد و صورتم را قاب 

اشکی که چکیده بود را با سر انگشتش پاک می کند.با لبخندی مهربان به چشم هایم 
 خیره می شود و زمزمه می کند.

 
اونقدر دوستت دارم که..دلم نمی خواد دیگه ببینم از چشمات..حتی یه قطره..قطره ای -

فقط لبخند رو لبات  اشک بریزه..تا وقتی من و داری..تا وقتی که کنار همیم می خوام
 ببینم.. باشه؟ باشه خانومم؟!

 
چشم هایم را باز و بسته می کنم..تپش قلبم به هزار رسیده بود..خانومش شده 

بودم..باورم نمیشد این مسیح بود که اینطور دو زانو جلویم نشسته بود و خیره به 
 چشمهایم اینطور مهربان،از احساساتش می گفت..

 
 د بزن..از همین حاال بخند..زود باش کوچولو..بخند..حاال برام لبخن-
 

با چشم هایی که نم اشک درونش بود،لبخند می زنم..مسیح هر چه می خواست،من 
 هم می خواستم..

 
 او هم می خندد و با عشق و محبت نگاهش را در صورتم می گرداند.

 
دات قشنگن..هیچ وقت آهان..حاال شد..عزیزم...زندگیم..اگه می دونستی چقدر لبخن-

 گریه نمی کردی.
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از جایش بلند می شود و دست من را هم می گیرد.در سکوت فقط نگاهش می 
کنم..همین که کنارم بود،بهترین خوشبختی بود..همین که مرا،مردانه کنار خودش 

 خواسته بود و از من نگذشته بود، همه چیز را برایم تغییر داده بود.
 

 بیند دستم را میان دست هایش آرام و گرم می فشارد. وقتی نگاهم را می
 
می خوام امشب یکم با هم حرف بزنیم..یکم درد و دل! البته اگه مهندس کوچولومون -

 موافق باشه!
 

 و چشمکی به چشم هایم می زند.
 

دستم را بیشتر میان دست هایش جا می دهم و خودم را بیشتر بهش نزدیک می 
ستم پیش او باشم..می خواستم ساعت هایم را..شب و روزم را با او کنم.من هم می خوا

بگذرانم.. مخصوصا حاال که می دانستم دوستم دارد..می دانستم که وسط زندگی اش 
 قرار دارم و او هم درست وسط قلبم ایستاده بودو..در آن پادشاهی میکرد.

 
 منم..موافقم!-
 
 
 

( ساخته و منتشر wWw.98iA.Comودهشتیا )این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی ن
 شده است

 
 
 

 لبخندی به پهنای صورت می زند.
 
آی مسیح قربون موافقتت..بیا بریم توی آالچیق..بیرون..بشینیم و دوتایی حرف -

 بزنیم.. خوبه؟!
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 با محبت نگاهش می کنم..وقتی او بود،همه چیز خوب بود!

 
م می زنیم..برایم حرف می زند..از بچگی هایش..از دستم را می گیرد و کنار هم قد

آروزهایش..از روزهای سختی که داشته..از تنهایی هایش..از اینکه وقتی مرا دیده فکر 
کرده که من،مثل او هستم..با شباهت هایی زیاد..با یک دنیا تنهایی..با غم از دست 

 دادن یک فرد عزیز توی زندگی اش..با غرق کردن خودش در کار..
 

آنقدر می گوید تا به چند شب پیش می رسد..چند شب پیشی که احساساتش را ابراز 
کرده بود..می گوید که تا صبح پلک روی هم نگذاشته و تا خود صبح می خواسته چند 
بار به اتاقم بیاید و در آغوشم بکشد و بگوید که فقط جواب بله از من می خواهد...فقط 

 کل ها سر راهمان باشد..بله!حتی اگر مشکل ترین ، مش
 

چون بدون من احساس می کرده که کامل نیست..چون مرا برای یک عمر زندگی اش 
 می خواسته و حاال،خوشبختی را احساس می کند.آن هم واقعی..

 
حرف هایش..درد دل هایش...ابراز عالقه هایش را که می شنوم،دلم می خواهد من 

ر به بودن با او ،افتخار می کنم..باید حرف می هم بگویم..برایش تعریف کنم که چقد
زدم و من هم آرامش را به او هدیه می دادم..مثل او که آنقدر مردانه رفتار کرده بود که 

 فکر نمی کردم هیچ کس،اینطور با من و گذشته ام برخورد کند.
 

 ه بود.آنقدر خودم را مهم جلوه داده بود و گذشته ام را بی اهمیت که دلم آرام گرفت
 

این بار من دستش را میان دست هایم می گیرم و حرف می زنم.به برق چشم هایش 
نگاه می کنم و غرق در خوشی،حرف می زنم.تحسین نگاهش به حرف زدن ترغیبم می 

 کند..
 
مسیح...من هم با تو..بهترین احساسی که می تونم رو دارم..با توئه که کامل -

در از این لحظه راضی ام که واقعا..نمی دونم میشم..اونقدر خوشحالم..اونق
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چطور..چجوری باید بهت نشون بدم..من تو رو از خدا خواستم..خواستم که اگه 
خودش ما رو برای هم ..اگه خودش انتخاب ما دوتا رو درست می بینه،ما رو کنار هم 

 قرار بده..
 

وقتی داشتم که  همیشه فکر می کردم که خدا من رو دوست نداشته..این احساس رو
مامان تنهامون گذاشت..من خیلی تنها بودم..خیلی!سرم رو با درس خوندن گرم 

کردم..سعی کردم به خودم دلداری بدم..تا چند وقت وقتی می رفتم خونه،توی خونه 
بلند به مامان سالم می دادم..با این کارا خودم رو آروم میکردم..تازه آروم شده بودم که 

شد..توی دانشگاه شدیم رقیب هم..شدیم همکالسیه هم...از همون  اون..سر راهم سبز
اوایل هم هیچ حس خوبی بهش نداشتم..همه چیز الکی شروع شد و خوشبختانه 

تموم شد.اون مرد،بزرگترین اشتباه زندگیم بود..ولی تو..بهترین اتفاق زندگیمی و امشب 
 بهت ایمان آوردم..

 
 ازش می کند.آه می کشم و مسیح دست هایم را نو

 
یه مدت شکستم..همون موقع بود که احساس می کردم دیگه خدا همراهم -

نیست..دیگه من توی بنده هاش جایی ندارم..مگه من چی می خواستم؟یه زندگیه 
خوب!ولی در عوضش یه شکست بزرگ توی زندگیم اتفاق افتاد!یک سال از زندگی 

 افتادم.
 

زدم و بابام..نمی دونی چقدر از اینکه می دید  یک سال تو تنهایی هام دست و پنجه
من جلوی چشماش هر روز بدتر از روز قبل می شم،عذاب کشید.ولی به خودم 

 اومدم..همون شب که اومدم اون مهمونی ورق زندگیم برگشت.انگار تازه بزرگ شدم!
 

 لبخند جای غم،صورتم را مهمان می کند.
 
دی!تو کسی بودی که باعث شدی ورق زندگیم چون اونجا..توی اون مهمونی تو بو-

تغییر کنه..اونم به نحوی که برای خودمم باورش اون اوایل سخت بود..تو و 
حمایتات..اون همه رفتارهای مردونه و پر از مسئولیتت..اونقدر روم تاثیر گذاشته بودی 
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و با که،منی که می خواستم دیگه فکر هیچ مردی رو توی ذهن و قلبم راه ندم،قولم ر
دلم شکستم..اونقدر که این اوخر شبی نبود که با فکرت ،به خواب نرم و صبح با 

 دیدنت،قلبم ضربان نگیره..
 

 به چشم هایش خیره می شوم تا صداقت حرف هایم را از نگاهم بخواند.
 
مسیح...تو یه هدیه ای ..تو رو خدا به من هدیه داد!من بودن با تو رو..بودن کنار تو -

اعماق قلبم آرزو کرده بودم و االن،به این آرزو رسیدم..ازت ممنونم مسیح..خیلی  رو..از
 ممنونم..

 
آرام وبا لبخندش زمزمه می کند:پروانه..عزیزم..من از همون موقع که احساسم به تو رو 

 فهمیدم..تو رو به قلبم، قول دادم..ا
 

 با نگاهی شاد،چشمکی به نگاهم می زند.
 
 
 
 ط لحظه شماری می کنم که مامان برگرده و بیایم خونتون!االنم فق-
 

با لبخند و حیرت و قلبی که از خوشی یک در میان می زند خیره ی نگاه پر از عطوفت 
 و گرمش می شوم.

 
 مسیح..یعنی..به همین زودی...-
 

 چقدر خوشبختی زود و ناگهانی به سراغم آمده بود..
 

وم در آن شب،پر از حس های خوب و دوست داشتن در آرام می خندد و برای بار د
 آغوشم می کشد و کنار گوشم زمزمه می کند.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 1 0 

 

عزیز دلم..پروانه ی من..همین االنش هم خیلی دیر شده..خیلی دیر..من دیگه نمی -
تونم یه لحظه ام بدون تو باشم..اگه خودخواهیه..پس بدون که من خودخواهم و می 

 زودی ها..تو رو مال خودم داشته باشم.. خوام خیلی زود..به همین
 

 و بوسه ای آرام روی موهایم می نشاند.
 

سرم را بیشتر توی آغوشش فرو می برم و عطر خوبش را به نفس هایم می بخشم..من 
 آرامش و خوشبختی ام را پیدا کرده بودم..جایی میان دست ها و آغوش این مرد!

 
** 
 

ی افتد که فقط می توانم به این همه خوشبختی بگویم آنقدر کارها سریع اتفاق م
 خوش آمدی..بگویم،دلم تو را می خواهد..تا آخر عمر!آن هم فقط در کنار این مرد.

 
نگاهی به مسیح می اندازم.کت و شلوار بی نهایت بهش می آمد و برای مراسم فردا 

قسم می خوردیم تا مناسب بود.فردا روزز جشن عقدمان بود.روز پیوندمان...روزی که 
 آخرین نفس هایمان،کنار هم،عاشقانه زندگی کنیم.

 
 چطوره خانومم؟!-
 

 لبخندی پهنای صورتم را ُپر می کند.
 
 معرکه ست..-
 

قدمی به سمتم برمی دارد و بدون آنکه به فروشنده های جوان مغازه،توجهی کند با 
روز مرا تحسین  12ماِم این پشت دست گونه ام را لمس می کند..و با صدایی که ت

 کرده بود زمزمه می کند.
 
 بیشتر از تو که..معرکه نیست..هست؟!-
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 پلک هایم را باز و بسته می کنم..این مرد فردا،تمام زندگی ام می شد.تمام قلبم!

 
با لبخند چرخی می زند و به سمت اتاق پروو می رود تا لباس هایش را عوض کند و 

ها و کراوات های چیده درون قفسه های شیشه ای نگاه می  من به ست کمربند
 اندازم.

 
با صدای موبایلم دست از نگاه کردن برمی دارم و جواب یاسی را می دهم.از 

 بار زنگ زده بود. 12صبح،بیشتر از 
 
 یاسی..-
 

 جیغ می کشد و با خنده حرف می زند.
 
حشر شده!عالی...باید بیای تهران و وای پری...وای..نمی دونی خونه چی شده که..م-

 ببینی..تازه همین االن کار تموم شد.
 

 لبخندی میزنم و نفس راحتی می کشم.
 
مرسی عزیزم..امشب میام و همه چیز رو می بینم..خیلی خسته شدی..قربونت برم -

 من..
 

 صدایش بغض دار می شود ولی باز هم سعی می کند برایم بخندد..
 
..ما چاکرتیم..یه دونه خواهر مگه بیشتر دارم؟!زود بیا منتظرتم..بوس عروس خانم-

 بوس..
 

و تلفن را قطع می کند.به موبایل لبخندی میزنم و درون کیفم می گذارم.مسیح از اتاق 
 پروو بیرون می اید و نزدیک می شود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 1 2 

 

 
 یاسی بود باز؟!-
 

 با لبخند سری تکان می دهم.
 
االن تموم شده..عزیزم..آخرش نمی دونی چه بغضی کرده بود  میگفت همه چیز همین-

 مسیح..
 

 خنده ای کوتاه می کند و دستم را می گیرد.
 
 آخه می دونه چه جواهری رو از دست داده..-
 
 وا مگه من قراره دیگه به یاسی سر نزنم؟!-
 

 لپم را می کشد..
 
 اید نوبت بقیه هم رسید!دیگه مال من شدی خانم..اول من..بعدش...حاال ش-
 

به حسادتش لبخند می زنم و دوتایی به سمت فروشنده می رویم.دقایقی بعد کاور کت 
 و شلوار را درون ماشین می گذاریم.

 
 دوسداری کجا بریم شام بخوریم؟!-
 

 به چشم هایش نگاه می کنم..سرم را به پشتیه صندلی می چسبانم و نگاهش می کنم.
 
 تو دوست داری..هر جا که -
 

 تک خنده ی بلندش توی فضای ماشین می پیچد.
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 ای متقلب...-
 

 دستم را لحظه ای میان دستش می گیرد و تمام وجودم را با محبتش گرم می کند.
 
عزیزم..من سوال پرسیدما..ولی اوکی..می برمت یه جای خوب..با قایق سواری که -

 موافقی؟!
 

از زمانی که با مسیح سوار قایق شده بودم می گذشت و دلم موافق بودم..خیلی وقت 
 هوای قایق سواری دو نفره را کرده بود.

 
 بریم..دلم تنگ شده بود.-
 

ماشین را نزدیک ساحل پارک می کند.دستم را میان دست هایش جا می دهد و شانه 
 به شانه ی هم روی ماسه ها قدم می زنیم.

 
دیگه زنمی..همش فکر می کردم دارم خواب می بینم..یه پری..باورم نمیشه فردا..-

 روز...همش یه استرس عجیبی داشتم.. 12خواب قشنگ.توی این 
 

به انگشتر نشانم که حلقه ی رینگی شکل و پر نگین بود نگاه می کنم.ولی من..درست 
روز پیش،وقتی این حلقه درون انگشتم جا گرفته بود،فهمیده بودم که دیگر این  7

شبختی خواب و رویا نیست!که من هم از اینب ه بعد می توانم روی آرامش و رنگی خو
 از خوشبختی را در زندگی ام ببینم.

 
ولی من..وقتی این انگشتر رو توی انگشتم می بینم..هر روز که از خواب بیدار -

میشم..همه چیز باورم می شه و می فهمم که هیچ کدومش خواب نیست..همه ی این 
 و خوشبختی حقیقیه..آرامش 

 
 مرا به خودش نزدیک تر می کند و دستش را با محبت دور شانه ام حلقه می کند.
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عزیزم..منم اگه می دونستم که اینقدر با تو بودن...آرامشم رو بیشتر می کنه..فکر کنم -
 دیگه یه لحظه هم صبر نمی کردم..هرچند االن هم دیر نشده،شده؟!

 
و به لبخند روی لبش لبخند میزنم.دیر نشده بود...برای شروع سرم را کج می کنم 

 قشنگ یک زندگیه جدید و پر از عشق.. دیر نشده بود.
 

با هم سوار قایق تفریحی می شویم و مسیح با لبخند از اولین باری که مرا سوار قایق 
دلم کرده بود و با او به کیش آمده بودم،حرف می زند.وقتی یاد آن شب می افتم،در 

ماه پیش،فکر نمی کردم که یک روزی زندگی ام این  9بزرگی خدا را شکر می کنم..تا 
 طور ،و به این زیبایی دستخوش تغییر شود.

 
** 
 

سفره عقد همانطور که خواسته بودم همه چیزش نباتی رنگ بود..تورهای تزیینی که از 
و آینه و شمعدان هایی که  دیوار آویزان کرده بودند همانی شده بود که تصور می کردم

 با مسیح خریده بودم درون سفره می درخشید.
 

 صدای یاسی باعث می شود دست از نگاه کردن بردارم.
 
 خوشت اومد خانوم خانما؟-
 

 با لبخند به سمتش می چرخم و در حالیکه در آغوشش می کشم حرف می زنم.
 
 عالیه ...عالی شده یاسی..دوستت دارم دختر...-
 

به بابا و مسیح که کنار هم ایستاده اند و با محبت مرا نگاه می کنند ،لبخند می 
 زنم..درون چشم های هر دویشان عشق موج می زند.
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یاسی مرا از خودش جدا می کند. درحالیکه اشک درون چشم هایش حلقه می زند 
 سعی می کند لبخند از لب هایش دور نشود.

 
 که از دستم بر می اومد عزیزم..خوشحالم که خوشت اومده..این کمترین کاری بود -
 

 صدای بابا نگاه هر دویمان را به سمتشان می کشد.
 
 یاسی جان..عمو، من که گفتم پروانه خانم می پسنده..-
 

یاسی لبخند می زند و با شیطنت می گوید:بله..اما.آخه فقط من می دونم که پری 
 .و حساس!چقدر تو انتخاباش ریز بینه.

 
 مسیح با خنده سر تکان می دهد..

 
 البته من هم میدونم..-
 

 تا می خواهم حرفی بزنم پری نمی گذارد..
 
 خب..حاال بیاین بریم خریدها رو بیاریم..دیروقته دیگه!-
 

بود و مسیح هم باید به خانه ی عمویش می  13به ساعت نگاه می کنم نزدیک به 
روز قبل به تهران آمده بود و فامیل های درجه ی یکش را  رفت. مهوش جون از دو

برای فردا شب دعوت کرده بود.و مسیح هم باید تا دقایقی دیگر به کنار مادرش برمی 
 گشت.

 
جشن کوچک و خودمانی بود و قرار بود جشن بزرگتر را بعد از اتمام پروژه ی هتل 

 بود که دیر است،ولی بابا..خواستهبگیریم..هر چند که مسیح مخالفت کرده بود و گفته 
 بود که این مهلت را به او بدهیم،تا بتواند نبود مرا ،کمی درک کند.
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با یاسی و مسیح،وسایل را به داخل خانه می آوریم..مسیح از بابا و یاسی خداحافظی 
 می کند و من همراهش تا کنار ماشین می روم.

 
 خب..شب رو همین جا می موندی؟!-
 

 دی صورتش را می گیرد.لبخن
 
این پیشنهادت یادم می مونه ولی برای فردا شب..قول میدم بدون چون و چرا  -

 قبولشون کنم..
 

 با شیطنت می گم:یعنی نمی خوای االن قبول کنی؟!
 

خنده ی بلندی سر می دهد و من هم آرام می خندم.چقدر صدای خنده هایش را هم 
 دوست داشتم..

 
از خدامه..ولی این یه شب رو هم بدون تو تحمل می کنم..ولی از  می دونی که-

 فردا.دیگه نه!
 

 دستم را درون دستش که به سمتم دراز شده بود قرار میدهم.
 
 به مهوش جون و عمو سالم برسون..-
 

سرش را کمی کج می کند و با چشم هایی که این روزها روشن تر از همیشه اند خیره 
 .ی نگاهم می شود

 
 چشم عزیزم...دیگه چی ؟-
 
 دیگه اینکه...مراقب خودتم باش..فردام دیر نیا!-
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 لبخند می زند و با صدای مالیمش،آرامم می کند.
 
 چشم خانمم..دیگه؟!-
 

خنده ام می گیرد.می دانم چه می خواهد..نگاه و لبخندش ،همه چیز را لو می دهند و 
 ته باال می برند.تپش قلبم را مثل این چند روز گذش

 
 دیگه اینکه..دوستت دارم..زیاد..-
 

لبخندش عمیق تر می شود و چشم هایش..پر از شور عشق!فاصله ی کم میانمان را از 
 بین می برد و در آغوشم می کشد.

 
** 
 

با دیدن صورتم درون آینه لبخند می زنم.سایه های دودی و صورتی پشت چشم 
که خودم را هم به وجد آورده بودند..کار آرایشم دقایقی می شد هایم،آنقدر زیبا بودند 

 که تمام شده بود و منتظر آمدن مسیح نشسته بودم.
 

چشم هایم را بستم و لحظه ای درون کت و شلوار شیکش تصورش کردم..قلبم آهنگ 
 گرفت..

 
مهمان هایی یاسی زودتر از من به خانه رفته بود تا کمک عمه از مهمان ها پذیرایی کند.

نفر بودند..از روی صندلی بلند می شوم.تمام شب گذشته را با  35که روی هم رفته 
یاسی حرف زده بودیم و از خودمان تعریف کرده بودیم.با هم خندیده بودیم و اشک 

ریخته بودیم..گفته بودم که این روزها دلم مادرم را می خواهد..مادری که کنارم نبود تا 
قه ی زندگی و جوانی ام کند ولی روحش..را این روزها احساس می دعای خیرش را بدر

 کردم.اشک چشم هایم را پر می کند..صدای آرایشگر از آن حال و هوا خارجم می کند.
 
 عروس خانم..آقا داماد اومدن.آماده ای؟!-
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 لبخندی می زنم.آماده بودم.

 
ای سرجایش می ایستد...  طولی نمی کشد که مسیح به داخل می اید.با دیدنم لحظه

برق رضایت را درون چشم هایش می بینم و خوشحال می شوم.مرد من آراسته تر از 
 همیشه جلویم بود..ایستاده بود و نگاه می کرد..

 
قدم هایش را بلند تر بر می دارد و روبرویم می ایستد و هرچه تحسین است را درون 

 چشم هایش میریزد..
 

د دستم را باال می اورد و می بوسد.گرمای بوسه اش،جریان خونم بدون آنکه حرفی بزن
را زیاد می کند و قلبم،ناله ی عشق سر می دهد. و مسیح برایم با نگاهی پر از عشق و 

 شیطنت حرف می زند.
 
 پروانه..عزیزم..خانومم..حیف که مهمون ها منتظرمونن و گرنه..-
 

 ش می زنم.لبخندی روی لبم می نشیند و با ناز صدای
 
 مسیح..-
 

دستم را رها می کند و بازوهایم را میان دست هایش می گیرد.دست هایش به گرمیه 
 عشقمان بود..

 
جاِن مسیح..خب..چی می شد امشب فقط مال من بودی...من این همه خوشگلی رو -

 فقط برای خودم می خوام..
 

 تش را لمس می کنم.سرم را کمی روی شانه ام کج می کنم و با دست کراوا
 
 من از این به بعد..همیشه مال توام..-
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 سرش را نزدیک می آورد..بوسه ای گرم به پیشانی ام می زند.

 
 منم همیشه..عاشق توام..-
 

صدای فیلمبردار که می گفت کمی عجله کنیم،لبخند به لب های هر دویمان می 
 آورد..زندگی به روی هر دویمان می خندد.

 
یح بوق بوق زنان جلوی خانه نگه می دارد..زیر دود اسپند و نقل و گل های پرپر مس

 شده ای که مهوش جون و عمه روی سرم می ریختند با مسیح وارد خانه می شویم.
 

عاقد آمده بود و مهمان ها هم منتظر..تا روی صندلی می نشینم، یاسی زیر گشوم 
 زمزمه می کند.

 
 ه مسیح و بگو..محشر شدی دختر..بیچار-
 

و ریز ریز می خندد.دستش را فشار می دهم و وقتی عاقد شروع به خواندن خطبه می 
کند همه سکوت می کنند.مسیح دستم را می گیرد و هر دو با هم آیه ی نور را می 

خوانیم..عاقد برای بار دوم تکرار می کند..به بابا نگاه می کنم.اشک درون چشم هایش 
 د روی لبش،رضایت وار است.حلقه زده و لبخن

 
 به صورتش لبخند می زنم.مگر می شود دو مرد،همزمان،تمام زندگی یک زن باشند؟!

 
مهوش جون نگاهش را از من به مسیح و از مسیح به من تغییر جهت می دهد..این 

 زن برایم مادری کرده بود..مهربان بود و پر از محبت!
 

 بخند منتظر بودند تا شاهد عقد ما باشند.یاسی و عمه و بچه ها و همه با ل
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چشم هایم را لحظه ای روی هم می گذارم و خدا را شکر می کنم..دیگر آرزویی نداشتم. 
من..همه چیزم در دستان مردی بود که کنارم نشسته بود و قلبش را به من داده 

 بود،حاال..من همه چیز را با هم داشتم..همه چیز!
 

اقد برای بار سوم بلند می شود.مهوش جون کادو زیر لفظی را به صدای وکیلم گفتن ع
 گردنم آویز می کند..گردنبدنی که دو زنجیر داشت..آنقدر زیبا بود که مبهوت شده بودم.

 
زنجیر، آویز اسم مسیح با حروف انگلیسی بود و دو سر اسم مسیح، دو پروانه ی زیبا 

ه مسیح می کنم با لبخند پلک هایش را باز آن را به زنجیر متصل کرده بودند..نگاهی ب
 وبسته می کند.نگاهم به بابا کشیده می شود..او هم لبخند داشت!

 
 با صدایی پر از عشق و اطیمنان لب باز می کنم.

 
 با توکل به خدا و اجازه ی پدرم..بله!-
 

اش را از  و قشنگترین بله ی عمرم را به مرد کنارم می دهم...و بله ی محکم و مردانه
 آنه خودم می کنم.

 
** 
 

دقایقی می شد که امضا ها را زده بودیم.. کادوها را گرفته بودیم و صدای موزیک سالن 
را پر کرده بود. دقایقی می شد که همگی برایمان آرزوی خوشبختی کرده بودند..پدرم 

ن،مادرانه در اغوشم کشیده بود و اشک ریخته بود..و برایم دعا کرده بود..مهوش جو
 صورتم را بوسیده بود و گفته بود که مثل دخترش مرا دوست دارد...

 
نگاهم را به وسط سالن می کشم..یاسی و حامد آن وسط با هم می رقصیدند و بقیه 

 هم مشغول رقص و خندیدن بودن...
 

 مسیح که دستم را لحظه ای رها نکرده بود سرش را به گوشم نزدیک کرد.
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 ی خواد بهم افتخار بده؟!خانومم نم-
 

و سرش را عقب کشید و به چشم هایم لبخند زد.دلم می خواست فقط من بودم و 
 مسیح..

 
 هنوز جواب نداده بودم که یاسی با سرو صدا خلوتمان را در آن همه شلوغی بهم زد.

 
 عروس و داماد..دل و قلوه هاتون رو بزارین برای بعد..پاشین یکم برقصین..مثال-

 مجلس شماست..
 

 مسیح که لبخندی بزرگ روی صورتش بود،رو به یاسی کرد.
 
چشم.. حاال یه آهنگ خوب بزار تا ما هم بیایم وسط...اون قبلیه خوب بود..خانومم -

 دوسش داشت..
 

 یاسی با خنده گفت:به روی چشم..
 

 و از ما دور شد.
 
 مسیح..-
 

 به سمتم نگاهش را چرخاند.
 
 مسیح..بلند شو خانومم ..ببین آهنگ رو هم عوض کرد برامون.. جانِ -
 

صدای خواننده توی سالن می پیچید و همگی به من و مسیح نگاه می کردند و دست 
می زدند.مسیح زودتر از من بلند شد و دستش را به سمتم گرفت..زیر این همه نگاه،که 
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دم ولی..دستم را با عشق روی تک تک حرکاتمان زوم شده بود،کمی خجالت می کشی
 توی دست های مسیح گذاشتم.

 
 امروز روز من و مسیح بود...روز عشق!

 
صدای دست زدن ها ریتمیک شده بود و مسیح هم با بشکن زدن همراهی ام می 

 کرد..
 

دستی به دامنم کشیدم و نگاهم را به مسیح دوختم..لبخندش ..نگاه مهربانش،قلبم را 
 ..مرد زندگی ام شده بود و برایش می رقصیدم..هیجان زده می کرد

 
 صدای خواننده گوشم را پر کرده بود و نگاه های مسیح..پر از عشقم کرده بود..

 
 وای...چه حس و حالی داره تو رویا...به تو رسیدن..

 
 نمی دونم..ولی انگار تو رو دوست دارم ...

 
 تو رو دوست دارم شدیدا...

 
 رم شدیدا...از حاال تا به همیشه..تو رو دوست دا

 
 حس خوبی به تو دارم که یه لحظه کم نمیشه..

 
نگاهش کردم و لبخند زدم.. مسیح مرِد من شده بود..میان دست هایش چرخ زدم و 

 دوباره روبرویش قرار گرفتم..
 

دست هایش را دور کمرم حلقه زد و دستم را روی شانه های پهنش که آرامشگاهم بود 
 گذاشتم..
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 عشق بود..من بودم و مسیح...خوشبختی میانمان موج میزد..
 

لب هایش راب ه پیشانی ام چسباند و بوسید..صدای جیغ و صوت و دست زدن 
فضای خانمان را پر کرده بود..و روی لب همه لبخند بود..بابا برایم دست می زد و عمه 

جون...می خندیدند و گاهی کل با نگاهش قربان صدقه ام می رفت و یاسی و مهوش 
 می کشیدند..

 
صدای خواننده فضا را به تپش انداخته بود...مثل نگاه های عاشقانه ی مسیح که تمام 

 وجود مرا به تپش می انداخت..
 

سرش را نزدیکم کرد و توی آن همه خوشی لب زد ،دوستت دارم..چرخاندم و دوباره در 
 ده لب زد..آغوشم کشید و باز همراه با خوانن

 
 " تو رو دوست دارم شدیدا...از حاال تا به همیشه.."

 
دلم می خواست ببوسمش..دست هایم را میان دست هایش گذاشتم و خودم را به 

 آغوشش نزدیک کردم...نگاهش پر از حرف بود..حرف هایی از عشق..
 

 من شدیدا آرزومه تا ابد تو رو ببینم..
 

 م عاشق همینم..تو چشات ستاره داری..من
 

 تو شدیدا پیش رومی..حتی توی خواب و رویا...
 

 تا به تو فکر می کنم من...عطِر تو می پیچه اینجا..
 

عمه نقل و گل به رویمان می ریخت و من و مسیح می خندیدم..می رقصیدیم و با 
 ..نگاه هایمان از عشق می گفتیم..از دوست داشتنی که امروز،سرانجامش رسیده بود
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 همین که..در میان عطر نفس هایت ..
 

 دستانت مال من باشند..
 

 کافیست
 

*** 
 

 بعد از کلی رقص و پایکوبی و خوشی،همه ی مهمان ها رفته بودند.
 

بابا بعد از اینکه من و مسیح را در آغوش کشیده بود و خواسته بود که تا آخر 
ر را دوست داشته باشیم..دست من و مسیح عمر،لبخند بزنیم و اینطور عاشقانه همدیگ

را بار دیگر درون دست هم قرار داده بود و از مسیح خواسته بود که همیشه مراقب من 
باشد..بوسه ای به صورتش زده بودم..و مسیح،گفته بود که مثل جانش،مراقبم 

 و برایاست..تنهایم نمی گذارد..و بابا لبخند زده بود.. و کمی بعد از ما جدا شده بود 
 استراحت به اتاقش رفته بود..

 
از صبح غم لبخندش را می دیدم..چقدر پیر شده بود و تنها..هنوز هم اثرات بیماری 

درونش پیدا بود،ولی خودش را از تک و تا نمی انداخت..برای خوشحالی من هم که 
شده،می گفت که حالش خوب است..خیلی خوب.نگاهی به در اتاق خواب بسته اش 

 ندازم..می ا
 

به خانه ی شلوغ و کف سالِن ُپر از نقل و گل،نگاه می کنم و لبخند می زنم..به مسیح 
 که روی مبل نشسته بود نگاه می کنم.

 
خسته بود و چشم هایش را روی هم گذاشته بود،اما لبخند هنوز هم روی لبش 

 بود..مثل تمام این چند روز..
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می آورم و پاورچین به سمتش قدم برمی دارم..دلم  کفش های پاشنه بلند را از پایم در
یک بوسه از صورتش می خواست..یک بوسه ی یواشکی و آرام.یک بوسه که بوی 

 دوست داشته شدنش...تمام وجودم را بگیرد..
 

آرام..سرم را که به سمت صورتش می برم..ولی یکی از دست هایش دورم حلقه می 
 شود.. حضورم را حس کرده بود..

 
بدون آنکه پا پس بکشم،لب هایم را به گونه اش می چسبانم..گرم و طوالنی..و 

 دلنشین!
 

قلبم را به ارامی گرم می کند..دستش دور کمرم حلقه می شود و مرا به سمت خودش 
می کشد و با چشم های باز شده،لبخند می زند و مرا با آن لباس،روی پایش می 

 نشاند..
 
 ی سرو صدا میای..خانومم..عشقم..چرا ب-
 

از فاصله ای که به اندازه ی یک نفس است،به چشم هایش نگاه می 
کنم..رنگشان..حالم را دگرگون می کرد و این حالت نگاهش..قلبم را به کوبش می 

 انداخت..گرمای آغوشش تسخیرم می کرد و حضورش..حالم را بهتر می کرد..
 
 فکر کردم ..خوابیدی..-
 

ا لبخند بوسه ای نرم و کوتاه می زند..آوای عشق میان تک تک سلول خم می شود و ب
 هایم نجوا می کند..

 
 با آرامش.. تره ای از موهایم را که میان انگشتانش گرفته بود،تاب می دهد..

 
 مگه میشه بدون خانومم..بخوابم؟!-
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.. م با مسیح بودبا لبخند گوشه ای از لبم را بین دندان هایم می گیرم..دیگر شب و روز
با انگشت اشاره اش لبم را آزاد می کند و با خنده می گوید:نگو که پیشنهاد دیشبت رو 

 یادت رفته..
 

یادم نرفته بود...منتظرش بودم..دلم مرد زندگی ام را می خواست..خودم را بیشتر در 
اغوشش جا می دهم و دست هایم را دور گردنش حلقه می کنم و کمی خودم را 

 یش لوس می کنم..برا
 
 مسیح..من کی گفتم یادم رفته..-
 

کنار گوشم خنده ای آرام می کند و زمزمه وار می گوید:ای شیطون..پس حاال که یادت 
 نرفته..

 
 دستش را دورم حلقه می کند و از روی کاناپه بلند می شود..

 
 با لبخند نگاهش می کنم و با خنده و هیجان حرف می زنم..

 
 ی مسیح...کمرت درد می گیره..وا-
 

 خم می شود و بوسه ای روی گونه هایم می زند..
 
 تو مثه یه پروانه ی سفید..سبکی..و خوشگل..و یکم غرغرو..-
 

 وبا خنده به سمت اتاقم حرکت می کند.
 

در را باز می کند و همانطور که مرا در اغوش دارد،روی تخت می گذارد..چشم هایش 
م می کند که انگار بار اول است مرا می بیند..طوری تحسینم می کند که تا طوری نگاه

 بحال ندیده ام..طوری عشق درونش موج می زند که قلبم را پر از عشق می کند..
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دست هایم را میان دست هایش می گیرد و آرام روی تخت کنارم می نشیند..چشم 
ختم می شوند.صدایش مامن هایش تمام صورتم را رصد می کنند و به چشم هایم 

 کوبش های قلبم می شود و در دنیایی از عشق، غرقم می کند..
 
 پروانه..عزیزم..بهت گفته بودم که چقدر دوستت دارم..-
 

 پلک هایم را آرام باز و بسته می کنم..گفته بود..آنقدر گفته بود که شمارش را نداشتم..
 
 بهت گفته بودم که...تمام زندگیمی؟-
 

لبخند می زنم..از ته دلم لبخند می زنم..گفته بود...همان شب که بله را داده بودم..گفته 
بود که من زندگی اش شده ام..درست مثل او که حاال زندگی ام بود..جانم بود..قلبم 

 بود.
 
 بهت گفته بودم که..لبخندات دیوونم می کنن و دلم می خواد همیشه دیوونم کنی؟!-
 

ویم می نشیند ولی لبخند روی لبم را نگه می دارم..بی طاقت جلو می بغض میان گل
کشم و خودم را به آغوشش می اندازم و صدای تپش های قلبش را گوش می 

 کنم..تپش هایی که برای من بود..مال ِ من!
 

بوسه های آرام و گرمش را روی موها و صورت و پلک هایم احساس می کنم و میان 
 شته شدن..خودم را در دنیای بوسه هایش غرق می کنم.لذت،عشق و دوست دا

 
*** 

 
این روزها انقدر گرم خوشی و عشق هستم که حتی،پیام های گاه و بی گاه یک 

 نامرد،هیچ دلخورم نمی کند...هیچ اهمیتی ندارد.
 

 با برگشتنمان به کیش،همه چیز شروع می شود...کار و زندگی ...و عشق !
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ش قشنگ تر از روز قبل میشد و همه ی وجودم را گرم می کرد..پر از عشقی که هر روز

 خواستن می کرد و من راضی بود کنار این مرد،تا ابد بمانم.
 

مسیح،روزی نبود که برایم گل نخرد..روزی نبود که نجواهای عاشقانه ی دوستت 
به خاطر زن  دارمش،گوشم را روز و شب پر نکند..روزی نبود که کاری نکند تا من خدا را

 بودنم،شکر نکنم.
 

و روزی نبود که من به این فکر کنم که او،تنها مرد رویاهای من می توانست باشد.. 
 مسیح،همه چیزم شده بود و من،این همه چیز را از خدا خواسته بودم..

 
 کارهایم را زودتر تمام می کنم و به یاسی که با لبخند نگاهم می کند چشمک می زنم.

 
 دونم که کلی سورپرایز می شه... می-
 

 دستش را به کمرش می زند و سرتاپایم را نگاه می کند.
 
 بـــله خانــــم..فقط خواهشا مواظب خودت باش و آروم رانندگی کن..-
 

گونه اش را می بوسم و با خداحافظی از هتل بیرون می زنم و به سمت ماشینم میرم.. 
 بود و هفته ی پیش با آن سورپرایزم کرده بود..ماشینی که کادوی تولد مسیح 

 
برایم تولدی گرفته بود که مطمئنا هیچ وقت،فراموش نمی کردم..برایم شبی ساخته بود 

 که یکی دیگر از آرزوهایم بود و به آن رسیده بودم.
 

استارت می زنم و به سمت شرکتش حرکت می کنم.از صبح به آرایشگاه رفته بودم و 
 غییر داده بودم..یک تغییر کلی که به قول یاسی شده بودم،ناز و دیدنی!خودم را ت
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و این همه تغییر، برای دیدن لبخند دوستداشتنی ِمرد زندگی ام بود..پایم را روی پدال 
 گاز می فشارم..

 
می دانستم که انتظار دیدنم را در آن ساعت از روز ،آن هم در شرکت ندارد..ولی دلم می 

رفتم و چشم های زیبایش را می دیدم..و آن لبخندی که،دلم را هنوز هم خواست می 
 روز درون سینه می لرزاند.. 45بعد از گذشت 

 
ماشین را پارک می کنم. نگاهی به خودم درون آینه آسانسور می اندازم.آراسته و مرتب 

 دبودم..و دوستداشتنی ..با چشم هایی که عشق،به خوبی درونشان موج می زد و خو
 را نشان می داد.

 
 با منشی حال و احوال می کنم و می پرسم که مسیح کجاست؟

 
توی اتاق کنفرانس جلسه دارن..ولی دیگه کم کم تموم میشه.می خواین بهشون خبر -

 بدم؟!
 

 لبخندی به پهنای صورت می زنم.
 
 نه عزیزم..میرم توی اتاقش..فقط نمی خوام بدونه که من اینجام اوکی؟!-
 

با نگاهی خندان ،جوابم را می دهد و من وارد اتاقش می شوم.بوی عطرش،مشامم را 
 نوازش می دهد و دلم را مالش..

 
چقدر خوب بود که بعد از کلی روزهای سخت و بد،مسیح هدیه ای بود برای روزهای 

 خوبم..
 

 چقدر خوب بود که مسیح را داشتم و کنارش بودم..
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می کنم...حلقه ام را میان انگشتم می چرخانم..حلقه ای که کلی زیر لب خدا را شکر 
 مسئولیت داشت.. کلی از زندگی برایم حرف می زد.. و از عشق!

 
یک ربع از نشستنم درون اتاقش می گذشت که در اتاق باز شد و مسیح داخل آمد و 

 به همراهش..مردی که دیگر دلم نمی خواست ببینمش!
 

 دی زیبا می زند و قدم هایش را به سمتم بر میدارد..مسیح با دیدنم لبخن
 
 پروانه..عزیزم..اینجایی؟!-
 

دستم را به سمت دست هایش دراز می کنم و بعد از قرار گرفتن درون دست 
 هایش،آرام می شوم و سعی می کنم مرد دیگری که درون اتاق است را نادیده بگیرم..

 
 با صدایی آرام زمزمه می کنم.

 
 دلم تنگ شده بود..-
 

چشم هایش می درخشند..نگاهش روی صورتم می چرخد و تغییراتم را می بیند و 
لبخند می زند.و دست هایم را گرم تر میان انگشت هایش می فشارد.. به همان آرامی 

 لحن من،حرف می زند.
 
 خوشگلم..یکم بشینی کارم تموم میشه و با هم..میریم خوبه؟-
 

و نگاهش را به لبخند روی لبم می دوزد و انگار تازه یادش افتاده باشد چشمکی میزند 
 که بشارت هم درون اتاق است می چرخد و می گوید.

 
 مهندس..یادم نبود شما اینجا ایستادین..بفرمایین..-
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و با این حرف به راستی نشان می دهد که بشارت هیچ اهمیتی ندارد.با دست اشاره 
 اید.می زند که داخل بی

 
 بشارت با اخم هایی درهم وارد می شود و نگاهی سرد به سمت من روانه می کند.

 
خانوم رستگار..تبریک می گم..قسمت نبود زودتر ببینمتون و بابت این سعادت تبریک -

 عرض کنم..هر چند تبریکم رو به گوش مهندس جان رسوندم.
 

یک پوزخند می زنم و با صدایی آب دهانم را قورت می دهم و زیر نگاه مسیح،فقط 
 سخت،مثل سنگ می گویم.

 
 خیلی ممنون!بفرمایید..-
 

با دست اشاره می کنم که بنشیند و بیشتر از این نایستد و من را سرتا پا برانداز 
 کند.بیشتر از این تپش قلب مرا نامنظم و پر از ترس نکند.

 
کند و پلک هایش را به آرامی باز و نگاهی به مسیح می اندازم که با لبخند نگاهم می 

 بسته می کند.سعی می کنم من هم لبخند بزنم و روی نزدیک ترین مبل به او بنشینم.
 

 دقایقی در سکوت می گذرد تا اینکه مسیح صحبت می کند.
 
من این برگه ها رو امضا زدم مهندس..فقط به اون طرف بگو که بخاطر اینکه کارها -

موضوع موافقت کردم..وگرنه خودت خوب اخالقم رو می دونی!از پیچ نخوره با این 
 هیچ چیز به آسونی نمی گذرم..

 
 صدای کریه امین بلند می شود.

 
بله..اخالقتون خاطر حضورم هست مهندس..دیگه این آخر کاری بهتره همه با هم راه -

 بیان!
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 مسیح بلند می شود و برگه ها را به سمتش می گیرد.

 
های خودت می مونه ...خبرش رو بهم بده!دلم نمی خواد چیزی از قلم بیفته و امضا-

 بی خبر باشم.
 

 امین از جایش بلند می شود و برگه ها را از مسیح می گیرد.
 
 خیالت راحت باشه!همه چیز نرماله!-
 

 و با نگاهی به سمت من میگه:البته..ببخشید که من بد موقع مزاحم شدم خانم..
 

خندی کمرنگ می زنم و نگاهم را از چشم هایش می گیرم و به مسیح چشم می پوز
دوزم.پیراهن توسی و شلوار پر رنگتری به پا داشت و آستین هایش را مثل همیشه تا 

 نزدیکی ساعد تا زده بود و موهایش...آراسته!و بوی عطرش...دیوانه کننده!
 

قابت کند،ولی در انسانیت و امین اگر چه در ظاهر شاید می توانست با مسیح ر
 اخالق،هیچ وقت به پای مسیح نمی رسید.

 
بعد از خداحافظی و رفتنش از اتاق،نفس حبس شده درون سینه ام را رها می کنم و 

 نگاهم به مسیح می افتد.بودن این مرد تمام نقشه هایم را انگار،نقش بر آب کرده بود.
 
 خب خانم خوشگلم..از این ورا..؟-
 

می کنم کمی سرد شده،ولی لبخندی می زنم و با نگاهم دعوتش می کنم که کنارم  حس
 بیاید..

 
 دلیلش رو که گفتم..نگفتم؟!-
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صدای خنده ی شادش فضای اتاق را پر می کند و باعث می شود من هم بخندم..روی 
 مبل کنارم می نشیند و دستش را دور شانه ام حلقه می کند.

 
 دن برای دلتنگیت بوده؟!این هم خوشگل کر-
 

 پلک هایم را باز و بسته می کنم..برای او بود...همه ی کارهایم..
 
 همش بخاطر تو بوده..-
 

با انگشتش صورتم را نوازش می کند و خیره ی چشم هایم..بوسه ای نرم و آرام روی 
 پیشانی ام می نشاند وکمی در اغوشش نگهم می دارد..

 
 تی شیرین از جایش بلند می شود.بعد از گذشتن لحظا

 
 حاال که اینجوریه..پاشو بریم یه جای خوب..که فقط من باشم و تو..-
 

با عشق نگاهش می کنم..بودن با او،نهایت خواسته هایم بود.خوشحال از اینکه هیچ 
 اشاره ای به بشارت نکرد،از جایم بلند می شوم و دستم را به دستش می دهم.

 
 قلبم را برای همیشه به او داده بودم..قلب عاشقم را..!همانطور که 

 
** 
 

غروب آفتاب،آن هم وسط دریا،کنار مسیح،دیدنش یکی از لذت بخش ترین ،لحظه 
 های زندگی ام بود.

 
 دستش را دور کمرم حلقه می زند و با نگاه به صورتم حرف می زند.

 
 می خوای بریم توی اتاقش..گرما اذیتت نکنه؟-
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 به چشم های مهربانش نگاه می کنم..

 
 بریم عزیزم...-
 

با هم وارد اتاقک جمع و جو و زیبای کشتی می شویم..درست هفته ی پیش،تولد 
زیبایی برایم درون کشتی گرفته بود،کشتی که خیلی بزرگتر از این بود..کشتی که آذین 

 بندی شده بود و پر از گل و شمع بود..
 

 شب در گرو عشق ما بود.. کشتی که تا آخر
 

 اتاقک،با مبل های چرم سفید و یک میز غذاخوری کوچک دو نفره تزیین شده بود..
 

دکمه های مانتوام را باز می کنم و رو به مسیح که در حال نشستن روی کاناپه بود نگاه 
 می کنم.

 
 چه نقلی و بامزس اینجا..-
 

 ند.لیوان ها را از شربت روی میز پر می ک
 
 دوس داری تا شب اینجا باشیم؟!-
 

لبخندی می زنم و به سمتش قدم برمی دارم..حرکت مالیم کشتی روی موج ها را می 
 شد احساس کرد..

 
 مگه میشه دوست نداشته باشم؟!-
 

 لبخندی میزند و دستش را به سمتم دراز می کند..
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 پس می مونیم..حاال بیا اینجا بشین ببینمت...-
 

با خنده دستم را به دستش می دهم و روی پایش می نشینم و به سینه ی پهنش 
 تکیه می زنم..

 
 پات درد نمی گیره که؟!-
 

 لپم را می کشد..
 
 یکم سنگین شدی..ولی نه..-
 

 و لیوان شربت را به دستم می دهد.
 

 معترض صدایش می زنم.
 
 کیلو چاق شدم.. 4مسیح...من همش -
 

شوخی سعی می کنم از روی پایش بلند شوم و ناز کنم..ولی دستم را محکم می  و به
 گیرد و با خنده می گوید:

 
 شوخی کردم خانمم..بشین که جات خوبه...-
 

 به چشم هایش خیره می شوم و با ناز می گم:راست می گی؟!
 

 سرش را آرام تکان می دهد.
 
 ردی عزیز دلم..اوهوم تعریف کن ببینم..امروز چکارا ک-
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شربت را می نوشم و لیوان خالی اش را روی میز می گذارم.دستم را دور گردنش حلقه 
 می کنم و گونه ی راستش را می بوسم.

 
 از صبح آرایشگاه بودم..بعدم رفتم هتل..بعدم که اومدم شرکت پیشت..-
 

 با انگشتش به نوک بینی ام ضربه ای آرام میزند.
 
 دیشب بهم نگفت می خواد بره آرایشگاه این همه خوشگل کنه؟! چرا خانومم-
 

 کمی خودم را جابجا می کنم و با لبخند می گم.
 
 قرار نیست که همیشه تو منو سورپرایز کنی..هست؟!-
 

خنده ای آرام می کند و با چشم هایی که حالتشان،عوض شده،نگاهم می کند..چشم 
 د.هایی که عشق،درونشان غوغا می کن

 
 نه عزیزم..قرار نیست..منم عاشق سورپرایزای توام..-
 

و با دست، کش دور موهایم را باز میکند و موهایم را دورم رها می کند..از آرایشگر 
خواسته بودم روی موهای خودم مش هایی خوشرنگ در بیاورد و به راستی که کارش 

 کرد. را عالی انجام داده بود و این را نگاه مسیح،تایید می
 
 آهان..حاال شد...-
 

و سرش را میان موهایم فرو می برد و لحظه ای نفس می کشد.. و همانجا کنار گوشم 
 حرف می زند و زمزمه می کند.

 
 مگه نگفته بودم اینجوری بیشتر موهات و دوس دارم..بزار باز باشن همیشه..-
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ی گوشش زمزمه وار تکرار می  با خنده موهایش را بهم میریزم و مثل خودش کنار الله
 کنم.

 
 مگه منم نگفته بودم ..اینجوری موهات و بیشتر دوس دارم؟!-
 

و موهایش را می بوسم..با دستش کمرم را نوازش می کند و بوسه ای به موهایم یم 
 زند و کمی دور می شود و به شوخی چشمکی میزند.

 
 نه...نگفته بودی بهم..-
 

اهش می کنم.. و می خواهم حرف بزنم که با بوسه هایش با خنده و تعجب نگ
 غافلگیرم می کند..

 
مگر میشد نگفته باشم..گفته بودم..گفته بودم که وقتی موهایش بهم ریخته می شود 

 و چشم هایش اینطور خواستنی،بیشتر از قبل عاشقش می شوم..
 

 گفته بودم که دوستش دارم..همه جوره!
 

*** 
 

ی مانم و با هم حرف می زنیم.از همه چیز حرف می زنیم..این دو سه روز در اغوشش م
قبل،آنقدر درگیر بود و خسته که شب ها زود خوابش می برد و من با لبخند نگاهش 

می کردم و امروز،خوشحال بودم که چند ساعت بی دغدغه کنار هم گذرانده بودیم و با 
 هم حرف زده بودیم..

 
ث می شود از کنارم بلند شود..با نگاهم دنبالش می کنم و صدای زنگ موبایلش باع

 مسیح قبل از جواب دادن می گوید:مامانه..
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لبخندی میزنم و از روی کاناپه بلند می شوم..موهایم را با کش جمع می کنم.وقت 
برگشتن بود ولی دلم می خواست همین جا با مسیح تنها می ماندم..در این کشتی 

 و بامزه.. کوچک و اتاقک نقلی
 

خیره خیره نگاهم می کند و با مهوش جون حرف می زند.با لبخند برایش ادا در می 
 اورم و باعث می شوم که میان حرف زدن خنده اش بگیرد..

 
 تلفنش که تمام می شود به سمتم می اید.

 
 حاال دیگه منو می خندونی شیطون..-
 

ز جایم بلند می شوم و به سمت میز شلوغ از با شیطنت ابرویی باال می اندازم و فوری ا
 خوراکی ها و لیوان میرم که دست مسیح،میانه راه متوقفم می کند.

 
 پروانه..اگر بخوای شب اینجا می مونیم..هان؟!-
 

نگاهم را توی صورتش می چرخانم..او هم مثل من می خواست..ولی مهوش جون 
می کشیدم..هنوز هم وقتی مسیح،جلوی  زنگ زده بود...هنوز هم از او و بابا خجالت

 آن ها بهم محبت می کرد،پر از شرمی دخترانه می شدم..
 

 دستم را بلند می کنم و یک طرف صورتش می گذارم..
 
 باشه برای یه شب دیگه..مهوش جون منتظرمونه..مگه نه؟!-
 

می  سرش را به آرامی تکان می دهد و بوسه ای به کف دستم که روی صورتش بود
 زند.

 
 منتظرن..ولی هر چی خانومم بگه..-
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 چشمکی به نگاه گرم و مهربانش می زنم.
 
 خانومت میگه االن بریم...ولی باید یه شبه دیگه بازم بیاریش اینجا..اوکی؟-
 

 دستش را روی چشمش می گذارد و همانطور خم می شود و پیشانی ام را می بوسد.
 
 ه کم کم بگردیم..مطموئنی؟پس برم بگم دیگ-
 

مطمئن نبودم..ولی لبخندی میزنم و مسیح می رود..روی میز را جمع می کنم و مسیح 
 برمی گردد و همانطور که آواز می خواند دستش را دور کمرم حلقه می کند.

 
 بیا اینجا بشین..ول کن اینارو..خانمم که نباید کار بکنه..فقط باید ناز کنه..-
 

 روی مبل می نشینم.. با خنده همراهش
 
 االن یاسی رو می خواست که بگه کم لوسش کنین آقا مسیح...-
 

 مسیح بلند می خندد.
 
پری فکر کنم یاسی حسودیش میشه..بیا شوهرش بدیم..بلکه دست از سر ما -

 برداره..هان؟!
 

 بلند بلند می خندم..یاسی و ازدواج؟!
 
البته منتظر عاقبتش هم باش..یاسی به هم اگه دوست خوب داشتی خب معرفی کن..-

 میگه نه!
 
 پس هنوز عاشق نشده..اگه بدونه عاشقی چه طعمی داره معطل نمی کنه.-
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 با لبخند به چشم هایش خیره می شوم..
 
 ِا حاال مگه چه طعمی داره اقــا؟!-
 
 .اووم..خب چشمات رو باید ببندی خانــم تا من ،بهت بگم چه طعمی داره.-
 

و چشمکی به نگاهم می زند.خنده ام می گیرد..می دانم می خواهد چکار کند ..چشم 
 هایم را می بندم و طولی نمی کشد که لب هایش بوسه بارانم می کند..

 
صدای مردی که بیرون از کشتی بود،می اید که با صدای بلندش می گفت به ساحل 

مرا در چشیدن طعم بوسه هایش آرام رسیدیم ولی مسیح انگار نمی شنود...و همچنان 
 غرق می کند

 
*** 

 
 مهوش جون و یاسی منتظر ما دوتا نشسته بودند تا همگی با هم شام را بخوریم..

 
با اتاقم می روم و بعد از عوض کردن لباسم،پیششان برمی گردم..مسیح صندلی کنارش 

 را نشانم می دهد.
 

 مهوش جون نگاهی به صورتم می کند.
 
 ماشاهلل دخترم..چقدر صورتت خواستنی تر شده عزیزم..-
 

 لبخندی میزنم و تشکر می کنم.
 
 مرسی مامان..چشمای شما قشنگ می بینه..-
 

 مسیح فوری حرف مادرش را تایید می کند.
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 چشمای مامانم همیشه درست می بینه پروانه خانم..-
 

 ارم..خنده ای می کنم و دستم را روی دستش می گذ
 

 یاسی با لبخند نگاهمان می کند.
 
 پروانه ماشینت و کجا گذاشتی؟-
 
 تو پارکینگ شرکته عزیزم...-
 

 ترسیدم گفتم با ماشین رفتی..بدون ماشین برگشتی..
 

 مسیح خنده ای آرام می کند.
 
 هدیه اش رو پس گرفتم یاسی خانم...-
 

:من خودم یه هدیه بزرگتر از اون ماشین کفگیری برنج برای مسیح می کشم و می گم
 دارم آقا..

 
مهوش جون که با محبت ما را نگاه می کرد گفت:دخترم..برای خودتم بکش..مسیح که 

 ماشاهلل از خودش خوب پذیرایی می کنه..
 

لبخندی میزنم و با گفتن چشم برای خودم هم می کشم. که مسیح با شیطنت می 
گو قبل از اینکه بیایم خونه..من ازت داشتم پذیرایی می گه:پروانه..خب به مامان ب

 کردم..
 

میون خنده چشم غره ای بهش می رم که می خنده و من هم با خنده می گم:باشه می 
 گم بهشون..ولی االن غذا یخ می کنه..
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بعد از خوردن شام و دور هم نشینی مهوش جون زودتر شب بخیر می گوید و به 

 اتاقش می رود.
 
خب...خانم مهندس ها..این کارای هتل نمی خواد تموم بشه؟!دلم ما رو آب کردین -

 که..
 

یاسی که برای خودش تند تند تخمه می شکست گفت:واال این خانم شما اصال دل به 
 کار نمیده..همش یک ماه و نیم دیگه وقت مونده و یه سری کارها عقب افتاده!

 
 به یاسی نگاه می کنم.

 
نباش..همه چیز به موقعش تموم میشه..اگه به مسیح باشه می خواد ما فردا  عجول-

 کار هتل رو تموم کنیم..اون سنگ خودش رو به سینه می زنه...
 

 یاسی و مسیح هر دو بلند می خندند.
 
 پس از االن تو فکر لباس برای عروسی باشم آره؟!-
 

:البته اجازه منم دست پروانه مسیح که لبخندی پهن و شیطون روی صورتش بود گفت
 خانومه...ولی خب..به فکر باشین دیگه..

 
خنده ای آرام می کنم و می گم:مسیح..الکی یاسی رو از االن به فکر ننداز..هنوز کلی کار 

 داره این پروژه..
 

صدای خنده ی یاسی بلندتر شد..و مسیح هم میان خنده گفت:آهان.دیدی..داری 
 مین االن می گفتی همه چی روبراهه و به موقع تموم میشه که..میزنی زیر حرفت...ه
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با ناز پشت چشمی برایش نازک می کنم و در حالیکه از جایم بلند می شوم تا به سمت 
اتاق خواب مشترکمان بروم می گویم:همه چی روبراهه تا وقتی که شما دوتا علیه من 

 نقشه نکشین..
 

دم که مسیح در آغوشم می گیرد و با خنده به اتاق می هنوز به در اتاق نزدیک نشده بو
 رویم..

 
همه چیز خوب پیش می رفت و بعد از تمام شدن این پروژه،جشن عروسیمان نزدیک 

 و نزدیک تر می شد..
 

*** 
 

مشغول حساب و کتاب کردن کارها و روزها بودم که صدای موبایلم باعث می شود از 
شم.با دیدن شماره ی نا آشنایی که روی صفحه نقش این حساب و کتاب ها دست بک

 بسته بود متعجب چند لحظه ای نگاه می کنم و بعد خط سبز رنگ را لمس می کنم.
 
 بله؟-
 
 به به خانم رستگار...احوال شما؟چه عجب جواب ما رو دادین خانم..-
 

میان تمام صدای مرد پشت خط،پتکی می شود و روی سرم فرو می آید.این مرد انگار 
 خوشی ها و غم هایم باید حضور پیدا می کرد.

 
 آنقدر مکث می کنم که فکر می کند تماس قطع شده..

 
 الو..خانم رستگار..پروانه..-
 

 با صدایی سرد و عصبی بهش می توپم.
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 اسمم رو به زبونت نیار..می فهمی؟!نیار..-
 

 را به درد می آورد. صدای قهقه ی خنده اش گوشم را پر می کند و دلم
 
 باورم نمیشه تو همون پروانه ای باشی که دلش میخواست من فقط صداش کنم..-
 

دستم را به پیشانی ام می گیرم.فشارم افتاده بود بی شک که سرم آنطور وحشتناک 
 گیج می رفت.این مرد از من و زندگی ام چه می خواست..

 
 ن با تو..کراهت داره..کراهت!حرفت رو بزن و زودتر قطع کن..حرف زد-
 

 صدای پوزخندش را از پشت خط تلفن هم می شنوم.
 
 می خوام ببینمت..همین فردا!-
 

 صدای "چی؟" گفتنم آنقدر بلند است که مطمئنا به گوش همه رسیده!
 
همین که گفتم..اگه می خوای زندگیت رو حفظ کنی..فردا باید بیای!قول میدم دفعه -

ه که من رو می بینی..ولی خب..یه سری حرف باهات دارم و البته...یه ی آخری باش
 سری هم امانت تو پیشم داری..

 
 گیج و متحیر حرف می زنم.

 
من؟امانتی؟!درست حرف بزن ...دلیلی نداره بیام و تو رو ببینم..اصال تو کی هستی که -

بزن و زودتر هم واسه من تعیین و تکلیف می کنی..هرحرفی داری پشت همین تلفن 
 قطع کن.

 
 صدای چندش آورش درون گوشم می پیچد.
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ِد نشد دیگه...خانم مهندس یکم با من راه بیا..میگم واسه دفعه ی آخر ..یه بار دیگه -
ام ازت خواستم...ولی نیومدی!قبول نکردی!تقصیر خودت بود اون موقع اگه می 

ون امانتی هات که یه سری کادو..خرت اومدی االن به نفعت بود..ولی حاال اگه نیای..ا
 و پرت و یه سری عکس های خوشگله واسه شوهر عزیزت می فرستم تا بفهمی ..

 
 با صدایی که از ته چاه در می آمد زمزمه می کنم.

 
 کادو..عکس؟!-
 

 خنده اش بلند و بلند تر می شود.
 
که هم دیگه رو واسه آخرین  آره خانم خانما..آدرس کافه رو برات می فرستم.اگه اومدی-

بار می بینیم و نیومدی هم که همه چیز رو می فرستم شرکت پیش شوهر عزیزت؟ببینم 
 سال عشق من بودی؟! 4می دونسته که قبال نامزد من بودی؟!

 
سرم تیر می کشد.می خواست زندگی مرا به گند بکشد..می دانستم!هنوز هم عکس 

 هم..مرا بازی می داد. های قدیم را نگه داشته بود..هنوز
 

تنها کاری که از دستم بر می اید این است که فریاد بکشم خفه شو!و می گویم.داد می 
 زنم و تلفن را رویش قطع می کنم.

 
نفس هایم به زور از سینه باال می آمد و دست هایم می لرزید.مردک عوضی!مردک 

 پست!چقدر یک آدم می تواسنت رذل و بی وجود باشد.
 

هفته ی پیش بود که تبریک گفته بود برای ازدواجم.. ولی در نگاهش،خشم را دیده 
بودم..همان موقع دیده بودم که چقدر عصبی ست!همان موقع از نگاهش ترسیده 

 بودم..
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صدای اس ام اس گوشی ام بلند می شود.با دست هایی لرزان پیام را باز می 
بعد ازظهر منتظرم  4بود که فردا ساعت  کنم.آدرس یک کافه را فرستاده بود و گفته

 است.درست ساعتی که مسیح در شرکت بود.
 

 گوشی را روی میز پرت می کنم و بلند می شوم.
 

اگر نمی رفتم مسیح را از دست می دادم و اگر می رفتم،قولی که به مسیح داده بودم را 
 زیر پا می گذاشتم..

 
دور بریزم..گذشته ای که با آن مرد داشتم را دور  مسیح ازم خواسته بود که گذشته ام را

بریزم و هیچ وقت،به آن برنگردم و حاال..آن مرد آمده بود و میگفت اگر نیایم ..اگر فردا 
سر قرار نروم..باید امروزم را دور بریزم..باید قید مسیح را بزنم..گفته بود که خیلی 

ام را به لجن بکشد.مردی که  چیزها دارد که به شرکت،برای مسیح بفرستد و زندگی
 زندگیه خودش به لجن کشیده شده بود، حاال می خواست زندگی مرا نابود کند.

 
 اما من..نمی گذاشتم!

 
** 
 

بعد از آن تماس لعنتی شده ام مثل مرغ پر کنده..قدم می زنم و با خودم حرف می 
ختر چت شده؟بگو زنم..یاسی تمام روز را متعجب نگاهم می کند و هی می پرسد"د

 دردت چیست" ولی مگر کسی می تواند درد مرا درک کند.بخدا که نمی تواند..
 

مسیح زودتر از ما به خانه رسیده بود و کارهای من و یاسی کمی در هتل طول کشیده 
 بود.با لبخند آغوشش را به رویم باز می کند.

 
سیح بود،دیگر هیچ چیز دلم می خواست در آغوشش برای همیشه می ماندم...وقتی م

 را نمی خواستم.
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 بوسه ای به موهایم می زند و با هم به داخل ویال می رویم.
 

تمام شب سعی می کنم لبخند بزنم و به جوک هایی که یاسی تعریف می کرد و شوخی 
 های مسیح،لبخند بزنم،ولی خودم می دانم که تنها لب هایم به خطی کج می شوند.

 
 می کردم؟! فردا باید چه

 
 اگر می رفتم چه می شد و اگر نمی رفتم چه؟!

 
می گفت برای بار آخر است..می گفت امانتی هایم را بگیریم و بروم..آن هم برای 

 همیشه! بار آخر.
 

 با صدای مسیح به خودم می آیم.
 
 پروانه؟!-
 

 با گیجی نگاهش می کنم که لبخندی مهربان به نگاهم می پاشد.
 
 جایی خانمم؟!تنها تنها سیر و سفر می کنی ؟!ک-
 

خنده ام می گیرد.راست می گفت این سفر را باید تنهایی می رفتم و برمی گشتم..آن 
 هم برای حفظ او..برای حفظ عشقمان.

 
 یکم خسته ام عزیزم..نمی دونم چرا..-
 

 جلویم می ایستد و دست هایش را به سمتم دراز می کند.
 
 نم چرا..از بی خوابیه...کارت هم که زیاد شده!من می دو-
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 با لبخند دستم را میان دست هایش می گذارم و روبرویش می ایستم.
 
 آره خب..خیلی درگیر شده ذهنم..-
 

و نمی گویم چه نامردی مسبب این همه درگیری شده ...و نمی گویم که چقدر ظرفیتم 
 برای زجر کشیدن دوباره پر شده!

 
بریم تو اتاق..می گم محبوبه برات یه جوشونده از اون معروفاش دم بکنه..سریع بیا -

 حالت میاد سرجاش خوبه؟
 

 دست هایش را میان انگشتانم نوازش می کنم.
 
 تو پیشم باشی..برام کافیه!-
 

با شیطنت لبخندی به لب هایش می آورد و سرش را به سمت صورتم کمی خم می 
 کند.

 
 نی خوشگلم؟!تعارف می ک-
 

لب پایینم را به دندان می گیرم و سرم را یه چپ و راست تکان می دهم.واقعیت 
 محض بود.

 
 تعارف نمی کنی؟!-
 

خنده ام می گیرد ولی این بار هم فقط پلک می زنم.دستش دور کمرم حلقه می شود و 
 مرا میان بازوهایش محصور می کند.

 
 زنه باید چکار کرد؟!می دونی با خوشگلی که حرف نمی-
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 ابروهایم را باال می اندازم..می دانستم..
 
 پس بزار بهت بگم باید چکار کرد..-
 

 و بی مکث پیشانی ام را به بوسه ای پر محبت مهمان می کند.
 

*** 
 

موهایش را نوازش کردم..مثل پسر بچه های کوچک،نرم و حالت دار بود..و خوشبو.کل 
ابیدم.از این پهلو به آن پهلو چرخیدم ..تا اینکه مسیح را هم شب گذشته را نخو

بدخواب کردم و عاقبت میان بازوهایش و آغوشش گیرم انداخت ..آن موقع بود که 
کمی آرام گرفتم..آن موقع بود که فهمیدم چقدر زندگی ام را دوست دارم و حاضرم 

و چشم هایش،آینه برایش بجنگم..برای مردی که نفس هایش،ضربان قلبم شده بود 
 ی زندگی ام.

 
 آرام صدایش می زنم.

 
 مسیح..عزیزم..-
 

کمی غر غر می کند و سرش را میان بالشت فرو می برد.خنده ام می گیرد.دیشب 
 نگذاشته بودم او هم درست بخوابد..

 
 شرکت دیر میشه ها...پاشو عزیزم..-
 

خواب چند رگه شده و  همانطور که سرش میان بالشت است با صدایی که از
 گرفته،حرف می زند.

 
 آخه مگه..ساعت چنده پری؟!-
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 شده..ولی هنوز خوابیدی.. 9ساعت نزدیک به -
 

سرش را بلند می کند و با چشم های خوابالود و موهای بهم ریخته اش خیره ی صورتم 
 می شود.

 
 یکم دیگه بخوابیم؟!هان؟!-
 

رفش را بوسه ای می کنم و به ته ریش نشسته روی خم می شم و بی اختیار ،جواب ح
 صورتش می زنم.

 
یک ربع بعد هر دو برای خوردن صبحانه به پذیرایی می رویم..در حالیکه سعی می کنم 

فکر نکنم،صبحانه ام را با اشتها می خورم و لقمه هایی که مسیح برایم می  4به ساعت 
 گیرد را با لذت بیشتری بجوم..

 
خودم را سرگرم می کنم و دقیقه ای بیکار نمی نشینم.باید هر چه را که به تمام روز 

 4ساعت
 

همش در ذهنم می  4مربوط می شد از ذهنم پاک می کردم ولی نمیشد..ساعت 
 چرخید و می چرخید..

 
روی صندلی می نشینم و دست هایم را روی میز مقابلم می گذارم..نگاهم روی حلقه ام 

 ی ماند.بی حرکت و صامت م
 

اگر امروز می رفتم برای حفط این حلقه بود..اگر امروز می رفتم برای آخرین بار 
بود..برای آخرین بار درخواست یک نامرد را قبول می کردم،چون می دانستم که 

امین،کسی است که به راحتی می تواند زندگی ام را نابود کند و باید این یکبار را می 
 سنگ هایم را وا می کندم و اتمام حجتم را تمام!رفتم و با او رو در رو 

 
 نگاهی به ساعت مچی ام می کنم و سوئیچم را بر می دارم.
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امروز همه چیز تمام می شد.همه چیز. جواب سوال یاسی را می دهم و می گویم که 

یک خرید کوچک دارم و نیم ساعت دیکر برمی گردم.به ظاهر قانع می شود و بیشتر از 
 گیری نمی کند...اما مطمئنا وقتی برگردم ته همه چیز را در می اورد.مثل همیشه!این پی

 
است.پیاده می شوم و در ماشین را می  4جلوی کافه تریا نگه می دارم.ساعت دقیق 

بندم.نفسی عمیق می کشم..چون می دانم با دیدنش هم ،نفس کشیدمن برایم حرام 
 می شود،چه برسد به هم کالم شدن با او.

 
کافه ی دنج و خلوتی ست و تک و توک آدم پشت میز های دو نفره اش 

 نشسته.چشم یم چرخانم و می بینمش.
 

کت و شلواری رسمی پوشیده و منتظرم پشت میز نشسته!کمرم را صاف می کنم و قدم 
 هایم را محکم تر از همیشه به سمتش برمی دارم.

 
** 
 

متوجه می شود و فوری لبخند به لب، سراپا کمی نزدیکش شده بودم که حضورم را 
 می ایستد.

 
 به.. خانم مهندس..خیلی خوش اومدین..بفرمایین.-
 

بی حرف صندلی را عقب می کشم و رویش می نشینم.با دست به گارسون اشاره می 
 زند که طرفمان بیاید.

 
 حرفت رو زودتر بزن.می خوام برم.-
 

 .پوزخندی سرد به صورتم می پاشد
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 یه قهوه ی تلخ رو میشه کنار هم خورد.-
 

و بدون آنکه از من چیزی بپرسد خودش سفارش دو قهوه می دهد و گارسون را راهی 
 می کند.

 
 فکر نمی کردم بیای...ولی خب!تو عاقلی و مطمئنا زندگیت رو دوست داری..-
 

 پوزخندی پر رنگ به لب هایم می کشانم.
 
اگر بخاطر تهدیدات نبود یک ثانیه هم جلوت نمی درست بر عکس توام.-

 نشستم.خودت خوب می دونی و می شناسیم.
 
 شاید..!خیلی وقته فهمیدم که خیلی هم بی رحم شدی!صفتی که قبال نداشتی!-
 
 همه ی این هایی که نداشتم و االن دارم رو مدیون نبود توام.-
 
 من دوستت داشتم پروانه..هنوزم...-
 

 ایی عصبی میان حرفش می پرم.با صد
 
بس کن..تموم کن این مزخرفاتت رو..نیومدم اینجا بشینم که واسم از عشق و عاشقیه -

مسخرت تعریف کنی و من واست دلسوزی کنم..اگر پای زندگیم رو نمی کشیدی 
 وسط..یک دقیقه هم حاضر نبودم تحملت کنم..پس بفهم و برو سر اصل مطلب.

 
 فنجان ها را روی میز می گذارد و به همان آرامی می رود. گارسون می اید و

 
سال و نیم  3ولی من می خوام حرف بزنم..همون موقع هم..درست نزدیک به -

 پیش،اجازه ندادی که بیام و برات توضیح بدم..
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 می خندم..سرد و تمسخر آمیز..
 
 چی و می خواستی توضیح بدی؟اینکه دوباره عاشق شده بودی؟!-
 

 عصبی موهایش را چنگ می زند.
 
لعنتی..من عاشق نشدم..همون موقع..خواستم بگم بهت..بیام و بهت بگم ولی نه تو -

خواستی..نه بابات گذاشت..من وقتی بهت اون دروغ ها رو گفتم..وقتی گفتم که تو رو 
ی و ماز اول نمی خواستم و تو فقط یه طعمه بودی برام..به واهلل که دروغ گفتم..من تر

 خواستم..هنوزم می خوام..
 

سرد و یخ زده نگاهش می کنم.حرف های این مرد دیگر هیچ اثری در من ندارد..هیچ 
 کدام از حس هایم را جز نفرت بیدار نمی کند.

 
من چند وقت بعدش اومدم بگم..بگم که ازدواج با ساره..نامزد شدنم با ساره فقط یه -

 نه..فقط یه حکم اجباریه و من مجبور بودم.می فهمی؟!قرارداده بین مادر من و پدر او
 

ساله که خامش شده  32چطور توقع داشت که من..این حرفها را باور کنم؟آن دخترک 
 بود،ُمرده بود!

 
من تمام مدت دنبالت بودم..تمام مدتی که تنهایی توی کیش بودی...تمام مدتی که 

ه بودی..هر بار که خواستم خودم رو تنها بودی و دور خودت یه پیله ی محکم کشید
 بهت نشون بدم،اونقدر عکس العمل هات وحشتناک بود که ترسیدم..

 
حتی..حتی وقتی همین چند ماه پیش اومدی کیش..بازم دنبالت کردم..بازم اومدم تا 
باهات حرف بزنم و بگم برات همه چیز رو..ولی نمی شد..می اومدم و از پشت شیشه 

ت و تو حتی من رو حس نمی کردی..فقط جیغ می زدی و می ی اتاقت می دیدم
 گفتی کمک!
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بهت زده نگاهش می کنم.دلیل تمام ترس هایم او بود...تمام روزهایی که ترسیده بودم 
 و جیغ زده بودم و به مسیح پناه آورده بودم او بود؟!

 
رها می تواند به این مرد،یک روانی بود..یک بیمار ذهنی بود که فکر می کرد با این کا

 ذهن من راه پیدا کند.
 

 حرف می زند و تپش قلب من کم و کمتر می شود.
 
تا  122تو دیگه او پروانه ای نبودی که من رو حس می کرد..و همیشه می گفت توی -

 غریبه هم می تونه چشم بسته من رو تشخیص بده!
 

کردم تا یکم ذهنت رو  می اومدم و از دور تماشات می کردم..هر کاری که بگی می
مشغول خودم بکنم...مسیج می دادم و همیشه بی جواب می موند ...ولی بجاش،تو 

هر روز به مسیح نزدیک تر می شدی و به من دورتر!اون میشد همراه و مراقبت و من 
 فراموش می شدم.

 
پوزخندی دردآور کل صورتش را پر می کند.سرم را میان دست هایم می گیرم.سرگیجه 

ای عجیب رهایم نمی کند.این مرد یاد اورد تمام روزهای بد زندگی ام بود و حاال، 
 جلویم نشسته بود و از شاهکارهایش می گفت!چه جراتی داشت!

 
االنم که...زنشی!توی زندگیشی و من دستم به جایی بند نیست!من دارم از ایران می -

سال  4ه بهت داشتم..بخاطر رم.اگه خواستم بیای و ببینمت..نه بخاطر عشقی بود ک
 سال کنار هم درس خوندیم و با هم بودیم.بخاطر اون روزا بود.. 4حکم دوستیمون بود..

 
 دوال می شود و بسته ای را روی میز می گذارد.

 
اینم اون امانتی ها..دیگه بهتره پیش تو باشه..بودنش پیش من هیچ دردی رو برام -

ون دور...ولی مطمئنا تو دلت میاد!پروانه..من فقط با درمان نکرد..دلمم نیومد بریزمش
 اعتماد به مادرم،هر دوتا زندگیم رو باختم.هم تو رو..هم ساره!درکم کن!فقط یکم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 5 5 

 

 
 شاخه گلی از توی بسته ی روبرویش بیرون می کشد.

 
اما انگار همین دیروز بود که باهات آشنا شدم و توی جشن تولدم،کادوی تو -

 ادویی که از بین بچه ها ی گروه،گرفته بودم.شد،بهترین ک
 

 شاخه گل رو به سمتم می گیره ..
 
 نگاش کن..هنوز هم همونجوری نگهش داشتم مگه نه؟!-
 

 گل همان گل بود..ولی من دیگر آن دختر نبودم.
 

گل رو روی میز می زاره و از توی پاکت یه بسته بیرون می کشه..عکس ها رو یکی 
 بیرون میاره و لبخند میزنه. یکی از توش

 
 چقدر روزای خوب زود می گذرن..مگه نه؟!-
 

فقط نگاهش می کنم.گذشته برای من درگذشته بود..ولی این مرد..هنوز در گذشته اش 
 سیر می کرد.

 
اگه خواستم بیای برای این بود که برای آخرین بار ببینمت و بهت حرف هایی که -

بهت بگم که منم یه فریب خورده بودم..بچه ای که از مادرش رو نتونسته بودم رو بزنم..
دست خورد!باورت میشه؟!این وسایل رو هم آورم تا خودت هر کاری که می خوای 

باهاشون بکنی..چون من دیگه جایز نمی دونم این امانتی ها پیش من باشن..مطمئنا 
دوتا...اونم این شوهرت دلش نمی خواد من عکس زنش رو داشته باشم.نه یکی ..نه 

 همه عکس خوشگل!
 

 مکث می کند.
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 از زندگیت بگو..ازش راضی ای؟!-
 

 نگاهم پی حلقه ام می دود و زمزمه می کنم.
 
 راضی ام.-
 
همیشه از مسیح بدم می اومد.همیشه!از روزی که می شناختمش بهش حسادت می -

 کردم که چرااینقدر موفقه!
 

 می خندد...طوالنی!
 
 هنوزم ازش متنفرم!-
 

 خیره نگاهم می کند.
 
 وقتی بهش بله دادی..از توام متنفر شدم..ولی..-
 

 حرفش را نصفه می گذارد و از پشت میز بلند می شود.
 
دیگه بهتره برم!حرفام رو زدم و شنیدی!اینم امانتی هات!ازت نمی خوام که حاللم -

شور می رم و دیگه هیچ وقت هم کنی..چون می دونم محاله!من امشب از این ک
برنمی گردم.خوشحال شدم که برا آخرین بار تونستم از نزدیک ببینمت!ولی تو انگار از 

 رفتن من بیشتر از دیدنم خوشحال شدی آره؟
 

 فقط نگاهش می کنم.نگاهی که خودش معنای آن را می فهمد.نگاهم می کند.
 
زنی که صدات رو بشنوم.ولی  هرچند تو که ساکت بودی و حتی حرفی هم نمی-

 اوکی..خیالی نیست خانم.نمی خوای چیزی بگی این لحظه آخری؟؟!
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سرد نگاهش می کنم.داشت می رفت برای همیشه!چقدر خوشحال بودم..چقدر 
 خوشحال! کابوس زندگی ام داشت می رفت.باید حرفی می زدم.باید!

 
 فقط...خوش اومدی!-
 

ایستد و خیره به چشم هایم می گوید خداحافظ! و تک خنده ای می کند.صاف می 
 طولی نمی کشد که از دیدم محو می شود و راه نفسم باز!

 
بی معطلی از جایم بلند می شوم و همه ی وسایل پخش و پالی روی میز را جمع می 

 کنم و به سمت ماشینم می روم.
 

 شان را می گرفت.باید همه ی این ها را به دست دریا می سپردم..تا دریا نحسی
 

همه چیز تمام شده بود..امروز..دلیل کابوس هایم می رفت و خاطراتش را هم آب می 
 برد.

 
*** 

 
کم کم به روز افتتاحیه نزدیک می شدیم و هر روز هیجانم بیشتر از روز قبل می 

 .دشد.کارها رو به اتمام بود و همه چیز برای برگزار کردن یک جشن افتتاحیه آماده بو
 

 حاصل تالش یک ساله ی تیم طراحی مان ،به خوبی قابل شهود بود.
 

 دست یاسی روی شانه ام می نشیند.
 
خانم مهندس دیگه هر چی سخت گرفتی بسه بابا..مگه ندیدی همه راضی بودن!بیا -

 بریم خونه دیگه..
 

 لبخندی به صورتش می زنم.
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ر کنم..اگه شماها نبودین این پروژه اینقدر واقعا باید از بچه ها و تو و حامد تشک-

 پرفکت و تمیز پیش نمی رفت.
 

 در اغوشش می کشم.
 
 قول میدم جبران کنم همه ی این روزایی که کنارم بودی رو..-
 

 کمرم را نوازش می دهد.
 
 پری...منم خوشحالم که پیش تو بودم دختر..خودتم خوب میدونی..-
 

 با لبخند می گم. خودم را عقب می کشم و
 
بزن بریم خونه...این دو سه روز رو فقط باید به خودمون برسیم..تازه امشبم می خوام -

 همه رو به یه سور جانانه دعوت کنم..موافقی؟
 

 با صدای بلند می خندد.
 
 نه..مثه اینکه جدی جدی سرت به یه جایی خورده..-
 

 تل بیرون می زنیم.و در حالیکه دستم را می گیرد با هم از ه
 

روز دیگر 2مسیح اولین کسی بود که بی صبرانه منتظر بود تا هتل را ببیند ولی باید تا 
صبر می کرد.او هم باید روز افتتاحیه همه چیز را از نزدیک می دید و مثل خود من 

 شوکه می شد و غرق خوشی!
 

ودم که همه چیز به این برای این پروژه از جان و دل مایه گذاشته بودم و خوشحال ب
 خوبی پیش رفته بود.
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 برای شام همگی را به اسکله تفریحی می برم و شب خوبی را کنار هم می گذرانیم.

 
مهوش جون،تند تند خدارا شکر می کند و به ما تبریک می گوید و ابراز می کند که بی 

سرتاسر شب  صبرانه منتظر دیدن هتل از نزدیک است..و مسیح..که با نگاه هایش
بیشتر از همیشه هیجان زده ام می کند..بیشتر از همیشه ازم تشکر می کند و با 

 نگاهش بهم خسته نباشید می گوید.
 

دقایقی را کنارش روی ماسه های کنار ساحل قدم می زنم و برایش حرف می زنم که اگر 
ی ی توانست زندگاو نبود،من هیچ انگیزه ای نداشتم..هیچ انگیزه ای به این زیبایی نم

 ام را کامل کند.
 

** 
 

 از آینه به مسیح که پشت سرم با کمی فاصله ایستاده نگاه می کنم.
 
 خوبم؟لباسام خوبه؟!-
 

 به آرامی می چرخانم و به چشم هایم خیره می شود.
 
عزیزم..عالی شدی!مثه همیشه..ولی اینهمه استرست رو باید تموم کنی..همه چیز که -

 پس چرا الکی استرس داری؟! مرتبه
 

 دست هایش را می گیرم.
 
 آخه روز مهمیه..وای امیدوارم که همه خوششون بیاد..-
 

 کمی خم می شود و گونه ام را نوازش می دهد.
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 خوششون میاد..مگه میشه سلیقه ی خانم من بد باشه..-
 

 و به خودش اشاره می زند.
 
 یکیش همین جا وایساده..-
 

 به آرامی می خندم..تحت هر شرایطی شوخی می کرد.
 
 مسیح..شوخی نکن..دارم جدی میگم..-
 
پروانه،عزیزم..منم جدی گفتم..همه چیز عالی پیش میره من مطمئنم!بیا بریم... بیرون -

 منتظرمونن..
 

 نلبخندی به صورتش می زنم و با هم از اتاق بیرون می رویم.بابا هم آمده بود تا در ای
 روز کنارم باشد،مثل تمام روزهای مهم زندگی ام که کنارم بود و حمایتم کرد.

 
دقایقی بعد مسیح ماشین را پارک می کند و همگی با هم از در پشتیه هتل وارد می 

 شویم.
 

تحسین را در چشم های مادر و پسر می بینم و در دل،خدا را شکر می کنم.بابا زودتر در 
 باز هم تبریک می گوید. اغوشم می کشد و بهم

 
 بابا جون...بهت افتخار می کنم دخترم...عالیه همه چیز..-
 

 صورتش را می بوسم و چشمک می زنم.
 
 اختیار دارین.دست پرورده ی شمام دیگه..-
 

 مسیح و مهوش جون به سمتم می ایند و هر دو در آغوشم می کشند.
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 بعد از ظهر مراسم آغاز می شود. 6کم کم مهمان ها می ایند و درست ساعت 

 
عموی مسیح پشت تریبون قرار می گیرد و صحبت می کند.از همه تشکر می کند و 
همه چیز را که باید بگوید،می گوید.تا موقعی که مسیح را صدا نزده،خیلی ها را که 

 نمی شناختم مسیح برایم می گفت که آن ها که هستند و چه!
 

مایه دارهای بزرگ کیش و تهران برای افتتاحیه هتل دعوت شده از خیرها گرفته تا سر
 بودند.

 
به کنار بچه های گروه که روی ردیف دوم صندلی ها نشسته بودند می پیوندم و 

مسیح به سمت عمویش می رود تا او هم صحبت کند.بعد از او نوبت گروه طراحان 
 شرکت پویان است.

 
 ند و نگاه می کنند.بچه ها همگی لبخند به لب نشسته ا

 
صدای رسای مسیح توی سالن می پیچد و لبخندم را عمیق تر می کند..تپش های قلبم 
بیشتر و بیشتر می شود و مسیح از همان دور هم نگاهش را لحظه ای روی من ثابت 

 می کند.
 

 مرِد من،همیشه با من بود..همیشه!
 

 با هیجان به سمت یاسی می چرخم.
 
 ناست که دیگه ما رو صدا بزنن..من خیلی هیجان دارم.یاسی...اال-
 

 دستم را میان دستش می فشارد.
 
 من که کلی ذوق دارم پری..خوشحالم..وای مسیح چقدر خوب حرف زد..-
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 حامد میان حرفمان می اید.

 
 بایدم خوشحال باشین..همه ی کارها رو ما آقایون کردیم،خوشحالیش مال شماست..-
 

 می خندم و یاسی حرص می خورد و جواب حامد را می دهد. آرام
 
 آخ آخ تو که خودت رو کشتی سر این پروژه...برو کنار بزار باد بیاد آقا..-
 

 سقلمه ای به یاسی می زنم.
 
 یاسی هیس...دارن از ما تشکر می کنن..حواست باشه..-
 

 و یاسی و بقیه گروه..و طولی نمی کشد که اول مرا صدا می زنند و بعد حامد 
 

 همگی بلند می شویم و به سمت جایگاه تریبون حرکت می کنیم.
 

همه چیز همانطور که می خواستم عالی پیش می رفت و رضایت را می شد از چهره ی 
 تک تک همه خواند.

 
و این نهایت خواسته ی من بود...و یکی دیگر از روزها ی فراموش نشدنی در زندگی 

 ام!
 
شب بود که مراسم به خوبی و با همه ی تشکیالتش تمام شده بود و قبل از  9اعت س

 آمدن به خانه،یاسی و حامد را به فرودگاه رسانده بودیم.
 

مطمئنا جای خالی اش در خانه،خیلی به چشم می امد که اشک را به چشم همگیمان 
 آورده بود.
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ی هم مثل یاسی و حامد ،به بچه های گروه یک سری شان مانده بودند و یک سر 
 تهران برمی گشتند.

 
آهی می کشم و به آسمان که پر از ستاره بود چشم می دوزم.چقدر همه چیز خوب 

 پیش رفته بود و من،از خدا ممنون بودم.بخاطر این خوشبختی ..بخاطر این موفقیت!
 

*** 
 

اسی تنهایم گذاشته دو روزی میشد که از افتتاحیه گذشته بود.دو روزی می شد که ی
بود و صبح تا غروب کنار مهوش جون بودم و بعد از ظهر ها که مسیح می آمد با هم از 

 خانه بیرون می زدیم و همه جا را می گشتیم.
 

توی این دو روز آنقدر بهم خوش گذشته بود که اگر خستگی در این یک سال بر تنم 
 مانده بود،همه از بین رفته بود.

 
 نوشم و به مسیح که با لبخند نگاهم می کند چشم می دوزم. چایم را می

 
 چرا می خندی عزیزم؟!-
 
 هیچی..داشتم یه فکری می کردم.-
 

 پایم را روی پای دیگرم می اندازم.
 
 چه فکری؟!-
 

 نگاهش شیطان می شود و به چشم هایم می نشیند.
 
اتاق کناریم..به کارت ادامه  به اینکه..از هفته ی دیگه..بیای توی شرکت و توی-

 بدی!خوبه؟!
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 خنده ای آرام می کنم.

 
 یعنی نمی تونی ببینی که من تو خونه یکم استراحت بکنم؟هان؟!-
 

 از جایش بلند می شود و کنارم روی دسته ی مبل می نشیند.
 
 پروانه..بحث این نیست بخدا..-
 

 یکی از ابروهایم را با شیطنت باال می دهم..
 
 پس بحث چیه؟!-
 

 دستش را دور شانه ام حلقه می زند.
 
 خب من دلم واسه خانومم تنگ میشه..-
 

 با لبخند نگاهم را به نگاهش می دوزم.
 
 اگه بیای..اونجوری می تونم بیشتر ببینمت توی روز..میای؟!-
 

 با لبخند کمی سربه سرش می گذارم.
 
 بر می دم..حاال بزار یکم فکر کنم..بهت خ-
 

 خنده ای بلند می کند و در اغوشش فشارم می دهد.
 
داری اذیت می کنی آره؟اوکی دارم برات خانم..حاال دوس داری امشب کجا -

 بریم؟هان؟!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – پروانه ی من

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 6 5 

 

 
 میان آغوشش می خندم و خودم را لوس می کنم برایش.

 
 بریم دریا..واسم ماهی بگیر..ماهی می خوام..-
 

اذیتش کنم قلقلکش می دهم و صدای خنده اش کل خانه را پر  و برای اینکه بیشتر
 می کند و من،را غرق خوشی!

 
*** 

 
تا دیروقت با مسیح بیرون از خانه بودیم و می چرخیدم.شب های کیش،پر از برنامه 

 بود و زیبا و دیدنی!
 

 دخمیازه ای می کشم و از تخت خواب بلند می شوم.دیدن عکس دونفرمان و آن لبخن
 به لب های هر دویمان،باعث می شود قلبم بلرزد.

 
مگر یم شد کسی را اینطور عاشقانه دوست داشت که من،مسیح را دوست داشتم..آن 

 هم اینطور عاشقانه..
 

عشق معجزه بود برای قلب ها!تن پوشم را برمی دارم و به سمت حمام راه می 
 افتم..یک دوش سرحال ترم می کرد.

 
سیح را سورپرایز کنم و بعداز ظهر به شرکت بروم..می خواستم ا بعد از می خواستم م

 ظهر کارم را در اتاق کناری شوهرم شروع کنم.
 

 دیروز بهم گفته بود که دلتنگم می شود و من هنوز جواب دلتنگی اش را نداده بودم.
 

 با حوصله دوش می گیرم و موهایم را خشک می کنم..
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 و صدای شادش توی گوشم می نشیند. به یاسی زنگ می زنم
 
 احوال خانم بی وفا...نمی گی یکی دلش واست تنگ میشه؟!-
 

 خنده ای از خوشی سر می دهم.
 
 عزیزم..یاسی منم دلم واست تنگ شده..خوبی؟-
 
 شکر..خوبم..اومدم پیش حامد..سالم می رسونه..-
 

 ت یه موقع نیای تهران ها..صدای حامد از آنطرف خط به گوشم می رسد که می گف
 
 یاسی بگو اتفاقا قصد داریم با مسیح،آخر ماه بیایم تهران..-
 
 کیش داره بهت خوش می گذره..من که می دونم تو بیا نیستی..الکی خالی نبند..-
 

 باز هم می خندم..
 
 به جون تو جدی می گم..می خوایم بیایم.چه خبر؟چکارا می کنی؟!-
 
زد گفت بیام شرکت،یه طراحی کوچیکه می خواد بده به من..اومدم بببینم حامد زنگ -

 چیه!تو چه خبر؟ مسیح کجاست؟
 
 اون که شرکته...منم تازه از خواب بیدار شدم گفتم یه زنگ بزنم صدات رو بشنوم..-
 

 دقایقی بعد صحبتمان را تمام می کنم و به بابا زنگ می زنم و حالش را می پرسم.
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رف زدن با بابا،در اتاق به شدت باز می شود و مسیح داخل می شود.با دیدن وسط ح
صورت عصبانی اش لبخند از لبم می رود..مسیح،این ساعت از روز،چطور به خانه آمده 

 بود؟!
 

به نشانه ی سالم سر تکان می دهم و همانطور که جواب بابا را می دهم به مسیح 
 چشم می دروزم.

 
بل نفوذ شده بود و میان ابروهایش خطی عمیق افتاده بود و میان چشم هایش غیر قا

 دست هایش،یک پاکت خاکی رنگ،خودنمایی می کرد.
 

 در حالیکه به پاکت میان دستش نگاه می کنم،به حرف زدنم با بابا خاتمه می دهم.
 

ولی ایکاش تلفنم تمام نمی شد..ایکاش هیچ وقت آن تلفن تمام نمی شد و 
 حرف زدن پیدا نمی کرد.. مسیح،فرصت

 
 ای کاش،عمر خوشی،اینقدر کوتاه نبود.

 
** 
 

 تلفنم که تمام می شود،دنیا روی سرم آوار می شود.
 

مسیح قدمی بهم نزدیک می شود و پاکت را قبل از اینکه بهش سالم کنم و حرفی 
 بزنم،به سمتم پرت می کند و سرم داد می زند..

 
 خوب ببین..برش دار..نگاش کن..-
 

 با بهت صدایش می زنم..
 
 مسیح..چی..-
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 حرفم را قطع می کند.

 
 حرف نزن..فقط ببین..ببین و ببین!حرف نزن..-
 

پاکت را از روی زمین برمی دارم و درش را باز می کنم..عکس ها را بیرون می کشم و 
 من می بازم..همه چیزم را!

 
ها از میان دستم روی زمین رها می شود..آب دست هایم آنقدر می لرزد که عکس 

 دهانم خشک می شود و رویم نمی شود که سرم را بلند کنم و به مسیح نگاه کنم.
 

من قولم را شکسته بودم...من برای حفظ زندگی ام قولم را شکسته بودم و حاال،باید 
ور کرده تاوان می دادم.امین بشارت زهر آخرش را هم ریخته بود و من ساده لوح،با

 بودم که برای همیشه از زندگی ام رفته..که نابود شده...که کابوس هایم تمام شده..
 

داد می زند..برای اولین بار سرم فریاد می زند و بازخواستم می کند..می خواهم حرف 
بزنم و توضیح بدهم..ولی عکس ها و صدای بلند مسیح این اجازه را به من نمی 

 دهند..
 

ا تاریخ زده،تاریخ همان روز لعنتی درون کافه تریا ی دنج و پایین عکس ه
ساکت..عکس نشان می دهد که امین به سمتم گل گرفته..که من لبخند زدم،ولی آن 
لبخند نیست،پوزخند است..اگر مسیح خوب می دید..می فهمید که پوزخند بود..می 

 فهمید که همه چیز یک بازیست..
 

را شکستم..که گذشته ام را فراموش نکردم و او را بازی  داد می زد و می گفت که قولم
داده ام.. که از مردی غریبه گل گرفته ام و روی بریوش نشسته ام و حتما از عشق گفته 

 ام..
 

 آنقدر گفت و گفت که اشک من و اشک خودش در آمد..
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فت ..می گمی پرسید که چطور دلم آمده با زندگی قشنگمان،اینطور بی رحمانه بازی کنم

و نمی گذاشت من حرف بزنم که من،برای حفظ زندگ یام رفته بودم و همه ی این ها 
 انگار برنامه ریزی شده بوده و امین،زهرش را به زندگیمان ریخته!

 
امین بشارت،زندگی ام را با کمک خودم نابود کرد،درست وقتی که خوشبختی را 

 داشتم،کامل احساس می کردم.
 

زند و مواخذاه ام می کند و می گوید که حرف کم می اورد و بدون آنکه  آنقدر حرف می
 به صورتم نگاه کند،از اتاق می رود و در را محکم می کوبد.

 
 زندگی ام در ثانیه ای ،تمام شده بود.تمام.و امین به خواسته اش رسیده بود.

 
*** 

 
سرم داد زد،می گذشت و مسیح رفت،دو روز از روزی که درون اتاق مشترکمان آمد و 

مسیح رفته بود.دو روز از روی گذشته بود که پاکت را به سمتم پرت کرده بود و با 
چشم هایی که درونش فریاد می زد که من خیانت کرده ام،مرا دیده بودو قضاوت 

 کرده بود نگاه کرده بود.
 

ا من ه دیگر بنمی دانستم کجاست..نمی دانستم برای چند روز رفته..فقط می دانستم ک
 کاری ندارد..که ذهنش..نسبت به من بهم ریخته و من االن،یک خیانتکارم!

 
عکس هایی که مرا،فقط یک خیانتکار نشان می داد...و مردی که روبرویم نشسته بود 

 دال بر درست بودن این خیانت بود!
 

بدهم و با دست و وای بر من..بر منی که ساده بودم و رفته بودم تا زندگی ام را نجات 
 خود،ندانسته، به بادش داده بودم.به باد!
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مسیِح من، به مادرش زنگ زده بود و گفته بود که رفته و برگشتنش معلوم نیست 
 چند روز طول می کشد.

 
 اشک می ریزم..من، میان مادر و پسر را هم جدایی انداخته بودم!

 
کرده بودم..از اول تا آخرش  با گریه و ضجه همه چیز را برای مهوش جون تعریف

را..دلداری ام داده بود و مادرانه سرزنشم کرده بود..گفته بود که بدترین کار ممکن را 
 بدون اجازه ی شوهرم کرده ام و باید منتظر باشم..و حاال،من منتظر بودم..

 
 منتظر بودم تا مسیح بیاید و تکلیف زندگیمان روشن شود.روشن..

 
سیح قضاوتم کند،ولی مسیح،با بی رحمیه تمام،همان روز که رفت،مرا منتظر بودم تا م

 قضاوت کرده بود!
 

 جگرم از این همه بی انصافی آتش می گیرد،ولی خود کرده را تدبیر نیست...نیست!
 

دفعه زنگ زده بود و وقتی یک بار جوابش را داده بودم،آنقدر گریه کرده بودم  2یاسی 
 د می رساند.که گفته بود خودش را زو

 
که خواهرم می خواست بیاید پیشم و دلداری ام بدهد...ولی من مسیح را می 

خواستم..مسیح که جواب هیچ کدام از پیام ها و زنگ هایم را نمی داد..جواب هیچ 
 یک از التماس هایمر ا نمی داد و سنگ شده بود..

 
ل داده بود که اگر مهوش جون می گفت که مرد است..باید خودش را پیدا کند..قو

مسیح زنگ بزند،برایش تعریف میکند و ازش می خواهد که برگردد و با من حرف 
بزند..ولی من می دانستم،مسیح،دلش شکسته بود و دِل شکسته ترمیمش،زمان 

 بود!گذر زمان!
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روز تمام دلداری ام داد..اشک هایم تمامی نداشت..دل  2روز کنارم ماند و  2یاسی آمد،
 به درد اورده بود و مهوش جون،غصه دار شده بود.همه را 

 
ولی من،فقط مسیح را می خواستم..از دست دادن مسیح،بزرگترین شکست زندگی ام 

 میشد...بی مسیح بودن،برایم با مرگ یکی بود!
 

تمام این چند روز نبود مسیح را به زور قرص خواب،فقط چند ساعت خوابیده بودم و 
ه بودم و خودم و امین لعنتی را نفرین کرده بودم..این بخت را بقیه اش را اشک ریخت

 نفرین کرده بودم که روی خوش به خودش نمی بیند.
 

اگر مسیح نمی آمد و مرا گوش نمی داد و نمی بخشید،دیگر این زندگی را نمی 
 خواستم.. نمی خواستم!

 
کابوس هایش رفتن  تمام روزم شده بود گریه و هذیان گفتن توی بیدار یو خوابی که

 مسیح و آمدن امین بود.
 

روز هفتم به خودم آمدم.کسی که اشتباه کرده بود،من بودم..من!باید برای جبران 
 اشتباهم قدم برمی داشتم..باید همه چیز را جبران می کردم.

 
انگار تازه می فهمیدم حرف های مهوش جون و یاسی را..تازه داشتم معنایشان را می 

که زن برای زندگی اش باید بجنگد نه اینکه گوشه ای بنشیند و اشک فهمیدم..
بریزد..زن باید برای داشتن مرد زندگی اش،تاوان های سخت تر از این را هم بدهد..تا 

 مردش برگردد..تا زندگی اش، تا خوشی اش..تا عشقش..به سمتش بیاید..
 

و مگر می شد نداند می دانستم که مهوش جون،جای مسیح را می داند.مادر بود 
 فرزندش، جگر گوشه اش کجاست و چه می کند؟!

 
باید بهم می گفت که کجا به دنبالش بروم.من که جز شرکت جایی را بلد نبودم..باید 

 بهم کمک می کرد.. کمک!
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** 
 

تلفن را قطع می کنم.بابا بود..از حالت حرف زدن پی برده بود که چیزی شده،ولی پدر 
می دید که می خواهم غمم را پنهان کنم،حرفی نمی زد و سکوت می بود و وقتی 

 کرد...و هم پای من غصه می خورد..
 

به پهنای صورت اشک می ریزم..اشک هایم این هفت روز انگار تمامی نداشت..چشمه 
 ی اشکم چرا خشک نمی شد ؟چرا؟!

 
ون حرف می زدم..باید نمازم را می خوانم و کمی خودم را آرام می کنم..باید با مهوش ج

 هر طور شده بود ازش می پرسیدم و می فهمیدم که مسیح کجا بود.
 

 باید برای به دست آوردن دوباره ی زندگی ام می جنگیدم.
 

همین که تمام این هفت روز را با گریه و آه و ناله گذرانده بودم کافی بود.باید مسیح 
 رامی دیدم.باید!

 
 زارم خودت تنهایی بری.نمیزارم مادر..پروانه..صبر کن..نمی -
 

 اشک هایم را با پشت دست پس می زنم.
 
من باید برم..می خوام بهش بگم...تروخدا بزارین برم..می خوام تنهایی برم..تنها..بگم -

 بهش که من خیانت نکردم..که بخدا هیچی نبوده..هیچی..
 

 می کند. دست هایم را می گیرد و با چشم های اشکی اش نگاهم
 
دخترم..عزیزم..نمی تونی با این حالت،تنهایی رانندگی کنی..یه امشب رو هم صبر -

 کن..فردا صبح،با آژانس برو..منم اصال باهات نمیام خوبه؟خوبه عزیزم؟خوبه مادر؟
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 خودم را به آغوشش می اندازم و میان هق هقم مسیح را می خواهم..

 
را دیده بود و برایم دعا کرده بود که عاقبت به خیر تمام این هفت روز بی قراری ام 

شوم..که همه چیز درست شود.مثل یک مادر کنارم مانده بود و حاال،برای دوام زندگی 
من و پسرش،جایی که مسیح بود را بعد از قسم دادن به خاک دخترش و مردی که 

 د..پدر پسرش بوده و روزی عشق خودش،راضی شده بود که جای مسیح را بگوی
 

 که زندگی دوتاییمان را درست کند..که بگذارد برای عشقمان بجنگم!
 

و من فردا بعد از طلوع آفتاب می رفتم..می رفتم و وقتی مسیح را می دیدم ،همه چیز 
 را می گفتم..همه چیز را!

 
دیر بود..ولی دانستش بهتر از نابودی زندگی و عشقمان بود.بهتر از مرگ آروزهایم 

 اید می گفتم بهش..باید می دانست و بعد قضاوت می کرد..بود..ب
 

*** 
 
رضا جان پسرم..دیگه حواست به همه چیز باشه..همونجا منتظر بمون تا این دختر -

 برگرده..من اینجوری خیالم راحت تره!
 

 صورت مرا مادرانه می بوسد و کنار گوشم زمزمه می کند.
 
 کنی..توکلت به خدا باشه..آروم باش و سعی کن اونم آروم -
 

 دوال میشم که دستش را ببوسم که نگهم می دارد و با اخمی مادرانه نگاهم می کند.
 
 برید..خدا به همراهتون.-
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رضا دوست مسیح بود و من یکی دو بار بیشتر در شرکت ندیده بودمش.مسیح تمام 
 ود.روز گذشته را به تنهایی در ویالی او به سر برده ب 7این 

 
 درست جایی که یک ساعت با من فاصله داشت،ولی انگار فرسخ ها دور بود.

 
ماشین جلوی ویالی نقلی و زیبایی پارک می کند.مسیح،به ویالی دوستش پناه آورده 

بود و مهوش جون راز پسرش را به من گفته بود.و من باید ممنون ای مادر می 
 رد آن هم برای درست شدن زندگیمان!بودم..ممنون این دوست بودم که کمکم می ک

 
 قلبم مثل کنجشک در حال فرار،درون سینه می تپید وآب دهانم خشک میشود.

 
 مگر میشد روبرو شدن با مسیح،اینقدر سخت باشد؟!

 
رضا،دوستش همانطور که خواسته بودم طبق گفته هایم از ماشین پیاده می شود و 

 نقشش را بازی می کند.
 

 ز می کند و بدون آنکه خودش وارد شود،ساختمان را نشانم می دهد.در را با
 
 من همینجا توی ماشین منتظرتونم..هر چقدر طول بکشه اینجا نشستم..-
 

لبخندی غمگین صورتم را پر می کند و زیر لب تشکر می کنم و روی سنگفرش های 
 قدم برمی دارم.

 
ذرانده بود..و من مسسب ناراحتی و مسیح من،تمام این هفت روز را به تنهایی گ

 غمش بودم.
 

اشک صورتم را پر می کند..چطور باید شروع می کردم وقتی همه چیز را به دست های 
 خودم و با نقشه ی یک نامرد،خراب کرده بودم.چطور؟!
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 پله ها را به آرامی باال میرم.همه جا فقط سکوت بود.
 

کوچک می چرخانم.صدای جیک جیک پرنده ها تنها نگاهم را دور تا دور ویالی نقلی و 
 چیزیست که به گوش می رسد.

 
پشت پنجره ای می ایستم و درون ساختمان را دید می زنم.برق ها خاموش است و 

 همه چیز نشان می دهد که کسی درون ویال نیست..
 

مت دارم و به سنا امید از اینکه رفته باشد،که اینجا هم نباشد..قدم هایم را تندتر برمی 
 درب ورودی حرکت می کنم.

 
دستم روی دستگیره می لرزد ولی به هر زحمتی که است رد را باز می کنم.بوی 

 عطرش،توی ریه هام می پیچد.
 

نفس می کشم..عمیق!بازدمم را با خساست بیرون می دهم.مگر می شود به عطر کسی 
 هم اینطور معتاد شد؟!

 
 را بدون مسیح گذرانده باشم؟هیچ کدام باورم نمیشد.روزم  7مگر می شد که من 

 
قدم هایم را آرام و آهسته برمی دارم..نگاهم را می چرخانم..توی پذییرایی هیچ کس 

نیست..روی میز دو سه تا بسته پیتزای نصفه نیمه و قوطی های نوشابه به چشم می 
 خورد..

 
ک برش را هم کامل نخورده دلم برایش ضعف می رود..فقط خریده بود..ولی حتی ی

 بود و پیتزاها در جا مانده بود..
 

نگاهم به سمت دو اتاق انتهای راهرو کشیده می شود.با قدم هایی سست به سمتشان 
 می روم و قلبم درون سینه پر تپش می کوبد.
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 جدر یکی از اتاق ها بسته بود و دیگری نیمه باز..بی اراده به سمت در نیمه باز رام را ک
 می کنم و از میان راه ایجاد شده،درون اتاق را دید می زنم..

 
می بنمش..قلبم با دیدن صورت درهم و شکسته اش به خود می پیچد و تیر می 

 کشد..اشک روی صورتم را پر می کند و دستم را روی دهانم می گذارم.
 

که مسبب تمام صورتش،ته ریش چند روزه اش،دلم را به درد می آورد و یادم می آورد 
 اینها من بودم! من!

 
** 
 

 با دیدنم آنقدر شوکه می شود که قدرت هر گونه واکنشی ازش سلب می شود.
 

دیگر اشک نمی ریزم..مقاوم می ایستم و از حقم دفاع می کنم..از زندگی ام..از زندگی 
 که داشت به دست کینه و حسادت یک نامرد به باد می رفت دفاع می کنم.

 
ز زدگی که با یک امید قاطع،شروعش کرده بودم و به همین آسونی ها خیال از دست ا

 دادنش را نداشتم..زندگی که تنها بهانه ام بود برای زنده ماندن!
 

حرف می زنم..درد دلم می کنم..ازش خواهش می کنم که فقط گوش بدهد و در کمال 
تی توضیحی ازم بخواهد فقط تعجب،می بینم که بدون آنکه حرفی بزند..بدون آنکه ح

نگاهم می کند و گوش می دهد..ازش می خواهم که دیگر زود قضاوتم نکند که خدا 
 هم قهرش می آید.

 
 می خواهم که گوش بدهد و فکر کند و تصمیم بگیرد..

 
 انگار او هم احتیاج داشت به این همه شنیدن و من هم نیاز داشتم به این همه گفتن!

 
 دانم این همه سکوت خوب است یا بد؟!و فقط، نمی 
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دیگر نمی دانم چه خوب است و چه بد!فقط می گویم..هر آنچه را که باید خیلی زودتر 

 بهش می گفتم را بازگو می کنم و سکوت می کنم تا بلکه حرف بزند و کالمی بگوید.
 

 ولی هیچ چیز جوابم نیست هیچ چیز!
 

ز این صبر نمی کنند و صورتم را پر می کنند کیفم را در حالیکه اشک هایم دیگر بیشتر ا
 روز به خانه برمی گردم. 7برمی دارم و با حالی دگرگون تر از تمام این 

 
ازش خواسته بودم که به زندگی و عشقمان فکر کند..به این فکر کند که من..تمام این 

ا با آرامش برای خودم کارها را برای این کردم که او را کنار خودم داشته باشم..عشقش ر
 داشته باشم ولی بشارت،در حقم نامردی کرد!

 
بشارتی که از هر دویمان نفرت داشت!این را خودش گفت و من ساده،معنای این 
جمله اش را نفهمیدم.معنای نفرتش را نفهمیدم..درک نکردم که پشت نفرت یک 

 مرد،خیلی چیزها پنهان می شود برای نابود کردن یک زندگی!
 

 نابود کردن یک عشق که جوانه هایش،نو و تازه است!
 

با رسیدنمان به خانه از رضا تشکر می کنم و آغوش مهوش جون را پذیرا می شوم..اگر 
 او نبود..اگر مادرانه کنارم نمی ایستاد،هیچ چیز ممکن نمیشد.هیچ چیز.

 
ا محبت موهایم را برایش حرف می زنم..می گویم هر چه که دیده ام و گفته ام و او ب

می بافد و می گوید که دلش روشن است..که پسرش را می شناسد و می داند که 
 بهترین و عاقالنه ترین تصمیم را می گیرد.بهترین تصمیم را!

 
 و من با امید به تمام حرف های یک مادر،نفس کشیدنم را ادامه می دهم.

 
** 
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ینکه مسیح در شرکت نیست،به شرکت می به خواست مهوش جون،از فردای آن روز،با ا

 روم و در اتاقم می نشینم.
 

به بقیه گفته بود که یک مسافرت کاری به تهران دارد و من هم همین را تکرار می 
 کنم.با دیدن اتاق خالی اش،دلم می لرزد و بغض،گلویم را فشار می دهد.

 
 ست!نمی دانستم که...تحمل این شرکت،بدون مسیح،اینقدر سخت ا

 
به پیام از راه رسیده ی یاسی نگاه می کنم و لبخند می زنم.مثل همیشه خواسته بود 

که مقاوم باشم،که همه چیز همانطور که ناگهانی بهم ریخته،خیلی هم ناگهانی درست 
 می شود..

 
ساعت از آن روزی که به دیدن مسیح  48و من هم تمام امیدم به این بود ولی درست،

 گذشت و هنوز حرف هایم هیچ تاثیری نداشت! رفته بودم می
 

 هیچ چیز را درست نکرده بود.هیچ چیز را!
 

و بدتر از همه این بود که خاله ی مسیح هم داشت می آمد..می آمد تا از نزدیک من و 
 مسیح را کنار هم ببیند و حاال،همه چیز بهم ریخته بود.

 
هنوز هم با همان قضاوت نادرست در باورم نمی شد که هنوز مسیح برنگشته بود و 

مورد من و خیانتی که درون ذهنش نسبت به من می پرواند،در آن ویال،تنها ماندن را 
 ترجیح داده باشد..باورش برایم سخت بود!سخت!

 
قبل از رفتن برگشتن به خانه،لیست خریدی که محبوبه داده را نگاه می کنم و اشک 

ه مسیح بود که خریدهای خانه را انجام می داد و درون چشم هایم حلقه میزند.همیش
 حاال...
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ساعتی را در مرکز خرید راه می روم و چیزهایی که محبوبه بررای خانه احتیاج داشت را 
 می خرم و وقتی به ماشین برمی گردم ،با سرعت به سمت خانه حرکت می کنم.

 
از همه مهمان هایی که توی چند طاقتم برای امروز تمام شده بود،گرما و کالفگی و بدتر 
 روز آینده می امدند و وضعیت من هنوز معلوم نبود.

 
ماشین را پارک می کنم محبوبه را صدا می زنم تا برای کمک بیاید و وسایل و خرید ها 

 را طبقه ی باال ببریم ولی انگار صدایم را نمی شنود..
 

ه سالنه به سمت درب ورودی حرکت چند تایی از کیسه های خرید را برمی دارم و سالن
 می کنم.

 
با صدای بلند محبوبه رو باز هم به اسم می خونم ..از اینکه هیچ جوابی نمیده این بار 

درجه ی هوا با جابجا کردن نایلون های پر از  45کفری می شم .کالفه از گرمای باالی 
ن محبوبه برمی دارم و خرید،به زور درب ورودیه سالن رو باز می کنم .دست از صدا کرد

پله هایی که پیش رو دارم رو یکی یکی باال می رم...شالم نیمه ی راه از سرم می افته و 
بهش توجهی نمی کنم.از سنگینیه کیسه ها نفسم تنگ می شه و چشمام در حال 

 سیاهی رفتنه!
 

م بر یناییآخرین پله رو که باال می رم،می ایستم و نفس تازه می کنم.انگار تازه قدرت ب
می گرده..طبق عادت این چند روز،از وقتی ماجرای پیانو رو فهمیدم،نگام بی اراده به 

 سمت،
 

چپ سالن کشیده میشه.سرم رو که بلند می کنم،لحظه ای قلبم درون سینه از تپش 
 می افته و بعد،با سرعتی غیر باور،شروع به کوبیدن می کنه.

 
 ته!خدای من..یعنی برگشته...اون برگش

 
 کیسه های خرید،با سر و صدا روی زمین ولو میشن..اما اون..لبخند به لب داره!
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 پشت پیانو نشسته و لبخند به لب داره!

 
 حس می کنم دارم خواب می بینم...اما نه!واقعیت داره!

 
انگشت هاش ماهرانه به حرکت در میان و صدای پیانو،همزمان با نوای آشنا و دلپذیر 

 م می رسه .به گوش
 
 
 

 پروانه من
 

 خواهم تو شوی، محبوب دلم
 

 چون نرگس مست، دیوانه من
 

 رویت رخ من، سویت ره من
 

 هستی چو بهشت، كاشانه من
 

 پروانه ی من! پروانه ی من!
 

 بی تو چه كنم، مستانه ی من
 

 آوای تو شد هم نغمه ی من
 

 ای الله من، بردی دل من
 

 ی من! پروانه ی من!پروانه 
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 بی تو چه كنم مستانه ی من

 
 آوای تو شد هم نعمه ی من

 
 ای الله من، بردی دل من

 
 روی زمین زانو می زنم و خدا رو شکر می کنم..

 
زندگی بار دیگه بهم لبخند میزنه!دیگه لحظه ای صبر نمی کنم.فاصله ی بینمون رو به 

و به آغوشش می اندازم..آغوشی که گرم ترین و امن حالت دو،از بین می برم و خودم ر
 ترین پناهگاهم شده بود..

 
مسیح من رو بخشیده بود و با یک دنیا لبخند برگشته بود.همونطور که توی آغوشش 

 نگهم یم داره،وهام رو نوازش می کنه و کار گوشم زمزمه می کنه..
 
اره..من اومدم کنارت..اومدم که با پروانه ی من..زندگی بدون تو..برام هیچ معنایی ند-

 هم همه چیز رو بسازیم..این بار بدون اینکه زود همدیگه رو قضاوت کنیم"
 

 مکث می کند و موهایم را بوسه باران می کند..
 

"اومدم ازت بخوام که...من رو ببخشی و اجازه بدی که هنوز هم قلبت واسه من باشه؟ 
 میزاری خانمم؟؟"

 
می کنم و به چشم هاش که نم اشک توش برق می زنه خیره می سرم رو بلند 

 شم.صورتش را نوازش می کنم و لبخند می زنم..زندگی بهم باز هم لبخند زده بود!
 

و من باز هم ایمان میارم که خدا،هیچ چیز رو بی حکمت،توی زندگی آدم ها نمیاره و 
 خدا،جای حق نشسته!جای حق!
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** 
 

 همدیگروقضاوت نکینم.هیچ وقت! بیاین هیچ وقت زود
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

ُسوا َو ال َیْغَتْب  نِّ ِإْثٌم َو ال َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ یا َأیُّ
اٌب َبْعُضُکْم َبْعضًا َأ ُیِحبُّ َأَحُدُکْم َأْن َیأُْکَل َلْحَم َأخیِه َمیْ  َه َتوَّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ تًا َفَکِرْهُتُموُه َو اتَّ

 از بعضى که چرا بپرهیزید، گمانها از بسیارى از! اید[ اى کسانى که ایمان آورده1؛]«َرحیم
 را دیگرى شما از هیچیک و نکنید تجّسس( دیگران کار در) هرگز و است گناه گمانها
رد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به دا دوست شما از کسى آیا نکند، غیبت

 و رپذییقین( همه شما از این امر کراهت دارید تقواى الهى پیشه کنید که خداوند توبه
 !است مهربان
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